สรุปผลการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2558
เทศบาลตาบลไม้ยา อาเภอพญาเม็งราย จังหวัดชียงราย
ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

1 ห้างหุน้ ส่วนจากัด
นัทธภัสก่อสร้าง

งวดการ
จ่ายเงิน
1

สัญญาเลขที่
CNTR-0264/58

วันทีอ่ นุมตั ิ

รายการ

07/04/2558 จ้างเหมาขุดร่องระบายน้าสู่พนื้ ที่
การเกษตร สายลาเหมือง-ดง
ฟ้าผ่า หมู่ 13 ตาบลไม้ยา
รายละเอียดดังนี้
จุดที่ 1 - ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.50
เมตร ลึกเลี่ย 0.80 เมตร ยาว
270.00 เมตร
จุดที่ 2 - ขนาดกว้าง 1 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.80 เมตร ยาว 850.00
เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 1,004.00 ลบ.ม.
งบประมาณ 34,000.- บาท

งาน
00411

วิธี
1-1

รหัส
หมวด ประเภท
110000 111000

จานวน
บัญชี
-

34,000.00

ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

2 ร้านวิลาศการค้า

งวดการ
จ่ายเงิน
1

สัญญาเลขที่
CNTR-0294/58

วันทีอ่ นุมตั ิ

รายการ

07/04/2558 1.กระเบือ้ งลอนคู่ ขนาด 1.20
23/04/2558
เมตร จานวน 430 แผ่นๆ ละ 35
บาท เป็นเงิน 15,050 บาท
2.กระเบือ้ งลอนคู่ ขนาด 1.50
เมตร จานวน 75 แผ่นๆ ละ 56
บาท เป็นเงิน 4,200 บาท
3.ครอบ ขนาด 15 องศา จานวน
87 แผ่นๆ ละ 38 บาท เป็นเงิน
3,306 บาท
4.ครอบ ขนาด 20 องศา จานวน
97 แผ่นๆ ละ 38 บาท เป็นเงิน
3,686 บาท
5.ครอบซ้ายขวา (คู่) จานวน 4
คู่ๆ ละ 75 บาท เป็นเงิน 300
บาท
6.ครอบสันโค้ง จานวน 16 อันๆ
ละ 54 บาท เป็นเงิน 864 บาท
7.สังกะสี ขนาด 5 ฟุต จานวน 2
แผ่นๆ ละ 80 บาท เป็นเงิน 160
บาท
8.สังกะสี ขนาด 8 ฟุต จานวน 5

งาน
00411

วิธี
1-1

รหัส
หมวด ประเภท
110000 111000

จานวน
บัญชี
-

34,000.00
28,638.00

ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

3 ร้านวิลาศการค้า

งวดการ
จ่ายเงิน
1

สัญญาเลขที่
CNTR-0295/58

วันทีอ่ นุมตั ิ

รายการ

07/04/2558 1.กระเบือ้ งลอนคู่ ขนาด 1.20
27/04/2558
เมตร จานวน 73 แผ่นๆ ละ 35
บาท เป็นเงิน 2,555 บาท
2.กระเบือ้ งลอนคู่ ขนาด 1.50
เมตร จานวน 24 แผ่นๆ ละ 56
บาท เป็นเงิน 1,344 บาท
3.กระเบือ้ งลอนเล็ก ขนาด 1.50
เมตร จานวน 5 แผ่นๆ ละ 65
บาท เป็นเงิน 325 บาท
4.ครอบ ขนาด 15 องศา จานวน
4 แผ่นๆ ละ 38 บาท เป็นเงิน
152 บาท
5.ครอบ ขนาด 20 องศา จานวน
6 แผ่นๆ ละ 38 บาท เป็นเงิน
228 บาท
6.ครอบสันโค้ง จานวน 4 อันๆ
ละ 54 บาท เป็นเงิน 216 บาท

งาน
00411

วิธี
1-1

รหัส
หมวด ประเภท
110000 111000

จานวน
บัญชี
-

34,000.00
4,820.00

ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

4 ร้านวิลาศการค้า

งวดการ
จ่ายเงิน
1

สัญญาเลขที่
CNTR-0300/58

วันทีอ่ นุมตั ิ

รายการ

07/04/2558 1.กระเบือ้ งลอนคู่ ขนาด 1.20
28/04/2558
เมตร จานวน 29 แผ่น ๆ ละ
35 บาท เป็นเงิน 1,015.บาท
2.กระเบือ้ งลอนคู่ ขนาด 1.50
เมตร จานวน 8 แผ่น ๆ ละ 56
บาท เป็นเงิน
448.- บาท
3.กระเบือ้ งลอนเล็ก ขนาด 1.20
เมตร จานวน 2 แผ่น ๆ ละ
54 บาท เป็นเงิน
108.บาท
4.ครอบ ขนาด 15 องศา
จานวน 2 แผ่น ๆ ละ 38 บาท
เป็นเงิน
76.- บาท
5.ครอบ ขนาด 20 องศา
จานวน 14 แผ่น ๆ ละ 38 บาท
เป็นเงิน
532.- บาท
6.ครอบสันโค้ง จานวน 4 อัน ๆ
ละ 54 บาท เป็นเงิน
216.บาท

งาน
00411

วิธี
1-1

รหัส
หมวด ประเภท
110000 111000

จานวน
บัญชี
-

34,000.00
2,395.00

ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

5 ปลาวาล ม่าน
ประดับ

งวดการ
จ่ายเงิน
1

สัญญาเลขที่
CNTR-0297/58

วันทีอ่ นุมตั ิ

รายการ

07/04/2558 จ้างเหมา-ปรับปรุงตกแต่งห้อง
23/04/2558
ประชุมสภาเทศบาล ตามรายการ
ดังนี้
2.1 รางอุปกรณ์เก็บสายไฟ
จานวน 9 เมตร ๆ ละ 140 บาท
เป็นเงิน 1,260.- บาท
2.2 ปรับปรุงพืน้ ฉากเวทีพร้อม
โครงและบัวขอบด้านข้าง
จานวน 15 ตร.ม. ๆ ละ 260
บาท เป็นเงิน 3,900.- บาท
2.3 ติดตั้งวอลเปเปอร์ภายใน
ห้องประชุม จานวน 85 ตร.ม. ๆ
ละ 200 บาท เป็นเงิน
17,000.- บาท
2.4 ปูพรมพืน้ ภายในห้องประชุม
ขนาดหนา 5 มม. จานวน 80
ตร.ม. ๆ ละ 520 าท
เป็น
เงิน 41,600.- บาท
2.5 ผ้าปูโต๊ะประชุมแบบตรง
ขนาด 150x60x70 ซม. จานวน
9 ชุด ๆ ละ 1,634 บาท

งาน
00111

วิธี
1-1

รหัส
หมวด ประเภท
320000 320100

จานวน
บัญชี
-

34,000.00
95,000.00

ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

สัญญาเลขที่

วันทีอ่ นุมตั ิ

รายการ

งวดการ
จ่ายเงิน
31

CNTR-0302/58

07/04/2558 จ้างเหมาบริการสารวจข้อมูล
30/04/2558
แผนทีภ่ าษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558
- 31 กรกฎาคม 2558 เป็นเงิน
24,000.- บาท

7 ร้านจ่าจินต์ดอกไม้
สด

1

CNTR-0256/58

8 นายยอด ช่างเกิด

1

CNTR-0266/58

9 นางวันเพ็ญ ผารัง

1

CNTR-0265/58

01/04/2558 จ้างเหมาพานพุม่ (ดอกไม้สด)
จานวน 1 พุม่ ๆ ละ 500 บาท
เป็นเงิน 500.- บาท
07/04/2558 จ้างเหมาเครื่องเสียง จัดสถานที่
และทาความสะอาดสถานทีห่ ลัง
เสร็จสิ้นกิจกรรม
07/04/2558 เพือ่ ดาเนินการจัดจ้างดังนี้
1. จ้างเหมาจัดตกแต่งเครื่อง
สักการะสาหรับดาหัว(บายศรีสู่
ขวัญ)
2. ค่าอาหารน้าดื่มแก่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม จานวน 540 คนๆ ละ
70 บาท

6 นางสาวภัณฑิรา
ปิจดี

งาน
00113

วิธี
1-1

รหัส
หมวด ประเภท
320000 320100

จานวน

00263

1-1

320000 320200

-

500.00

00263

1-1

320000 320200

-

12,500.00

00263

1-1

320000 320200

-

44,800.00

บัญชี
-

34,000.00
24,000.00

ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

สัญญาเลขที่

วันทีอ่ นุมตั ิ

รายการ

งวดการ
จ่ายเงิน
10 นายสมพร สมควร
1

CNTR-0275/58

07/04/2558 จ้างเหมาตามรายการดังนี้
10/04/2558
1.จัดขบวนแห่เครื่องสักการะ
ตาบลไม้ยาให้สมพระเกียรติ
ประกอบด้วย ป้ายตาบล ขบวน
ตุง เครื่องสักการะ สุ่มหมาก
สุ่มพลู ต้นดอก ต้นเทียนโดยใช้
เสรียง และพานพุม่ ดอกไม้สด
2.จัดหาและตกแต่งขบวนล้อ
เกวียน พร้อมคนเทียมเกวียน
3.จัดซุ้มแสดงนิทรรศการ ภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
รวมเป็นเงิน 59,000.- บาท

11 นายสรภัช แก้วหุง่

CNTR-0288/58

22/04/2558 จัดซื้อเครื่องปัจจัยไทยธรรม
ถวายพระสงฆ์ จานวน 7 ชุด ๆ
ละ 1,000 บาท เป้นเงิน
7,000.- บาท

1

งาน
00263

วิธี
1-1

รหัส
หมวด ประเภท
320000 320200

00263

1-1

320000 320200

จานวน
บัญชี
-

34,000.00
59,000.00

-

7,000.00

ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

12 เทิงน้าใสโฆษณา

13 นางแสงหล้า ใหม่
เต็ม

งวดการ
จ่ายเงิน
1

1

สัญญาเลขที่

วันทีอ่ นุมตั ิ

รายการ

CNTR-0298/58

07/04/2558 จ้างเหมาป้ายไวนิล ขนาดกว้าง
28/04/2558
1.50 เมตร ยาว 3.00 เมตร
จานวน 1 ผืน ๆ ละ 675 บาท
เป้นเงิน 675.- บาท

งาน
00252

วิธี
1-1

รหัส
หมวด ประเภท
320000 320200

CNTR-0299/58

28/04/2558 จ้างเหมาประกอบอาหารว่าง (ผุ้ 00252
เข้ารับการอบรม , วิทยากร)
จานวน 72 คนๆ ละ 25 บาท
(จานวน 1 มื้อ) เป็นเงิน 1,800.บาท

1-1

320000 320200

จานวน
บัญชี
-

34,000.00
675.00

-

1,800.00

ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

14 สมาร์ท คอมมู
นิเคชั่น

15 เทิงน้าใสโฆษณา

งวดการ
จ่ายเงิน
1

1

สัญญาเลขที่

วันทีอ่ นุมตั ิ

รายการ

CNTR-0270/58

07/04/2558 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ดังนี้
-สัญญาณไฟกระพริบบนกรวย
จราจร จานวน 10 ชุดๆ ละ 200
บาท
-โทรโข่ง กาลังขับ 25 วัตต์ สูงสุด
80 วัตต์ สามารถอัดเสียงและมี
เสียงไซเรน พร้อมมีไมค์ในตัว
จานวน 1 ชุดๆ ละ 3,800 บาท
-เสื้อสะท้อนแสงวัสดุทามาจากผ้า
จานวน 1 ตัวๆ ละ 1,700 บาท

งาน
00111

วิธี
1-1

รหัส
หมวด ประเภท
320000 320300

CNTR-0269/58

07/04/2558 จัดทาป้ายไวนิล ขนาด 1.2 X 1.5 00111
ม. พร้อมโครงไม้และติดตั้ง
จานวน 10 ชุดๆ ละ 1,100 บาท
เป็นเงิน 15,400.- บาท

1-1

320000 320300

จานวน
บัญชี
-

34,000.00
7,500.00

-

15,400.00

ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

งวดการ
จ่ายเงิน
16 ร้านพรพ่อขุนสโตร์
1

17 ร้านวิมลคาเมร่า
เซอร์วิสเซ็นเตอร์

1

สัญญาเลขที่

วันทีอ่ นุมตั ิ

รายการ

CNTR-0268/58

07/04/2558 จัดซื้อเครื่องดื่ม อาหารว่าง
สาหรับบริการประชาชน
นักท่องเทีย่ วและเจ้าหน้าที่
ประจาจุดบริการ ดังนี้
-กาแฟ จานวน 2 กล่องๆ ละ
220 บาท
-ครีมเทียม จานวน 3 กล่องๆ ละ
199 บาท
-น้าตาล 5 กิโลกรัมๆ ละ 28 บาท
-โอวัลติน จานวน 2 กล่องๆ ละ
250 บาท
-น้าดื่ม จานวน 10 ถังๆ ละ 10
บาท
-ขนม จานวน 5 กล่องๆ ละ 54
บาท

CNTR-0259/58

02/04/2558 จ้างซ่อมกล้องถ่ายรูป และ
อุปกรณ์ถ่ายภาพ จานวน 1
ชุด ๆ ละ 1,800 บาท เป็นเงิน
1,800.- บาท

งาน
00111

วิธี
1-1

รหัส
หมวด ประเภท
320000 320300

00111

1-1

320000 320400

จานวน
บัญชี
-

34,000.00
2,047.00

-

1,800.00

ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

18 พี.เอ็น.ซัพพลาย
เซอร์วิส

งวดการ
จ่ายเงิน
1

สัญญาเลขที่
CNTR-0290/58

วันทีอ่ นุมตั ิ

รายการ

07/04/2558 เปลี่ยนอุปกรณ์โปรเจคเตอร์ ตาม
22/04/2558
รายการดังนี้
-เปลี่ยนมอเตอร์ จานวน 1 ชุดๆ
ละ 850 บาท เป็นเงิน 850 บาท
-เปลี่ยนกระจกเลน จานวน 1
ชุดๆ ละ 1,450 บาท เป็นเงิน
1,450 บาท

งาน
00111

วิธี
1-1

รหัส
หมวด ประเภท
320000 320400

จานวน
บัญชี
-

34,000.00
2,300.00

ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

CNTR-0260/58

07/04/2558 จัดซื้อหมึกและอุปกรณ์
03/04/2558
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
รายการดังนี้
1.หมึกปริ้นเตอร์ Hp 12 A
จานวน 3 กล่อง ๆ ละ 1,350
บาท เป็นเงิน 4,050.- บาท
2.หมึกปริ้นเตอร์ Hp 35 A
จานวน 2 กล่อง ๆ ละ 1,350
บาท เป็นเงิน 2,700.- บาท
3.ชุดครัท Hp 3050 จานวน 1
ชุด ๆ ละ 1,150 บาท
เป็นเงิน 1,150.- บาท
รวมเป็นเงิน 7,900.- บาท

วิธี
1-1

1

CNTR-0272/58

1-1

330000 330100

-

23,451.00

1

CNTR-0278/58

10/04/2558 จัดซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 44 00311
รายการ เป็นเงิน 23,451.บาท
17/04/2558 จัดซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 7 00113
รายการ เป็นเงิน 6,704.- บาท

1-1

330000 330100

-

6,704.00

21 ห้างหุน้ ส่วนจากัด
สวนหนังสือ

วันทีอ่ นุมตั ิ

รายการ
งาน
00111

20 ห้างหุน้ ส่วนจากัด
สวนหนังสือ

19 พี.เอ็น.ซัพพลาย
เซอร์วิส

สัญญาเลขที่

รหัส
หมวด ประเภท
330000 330100

งวดการ
จ่ายเงิน
1

จานวน
บัญชี
-

34,000.00
7,900.00

ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

สัญญาเลขที่

งาน
07/04/2558 จัดซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 30 00211
23/04/2558
รายการ เป็นเงิน 22,168.บาท
27/04/2558 จัดซื้อวัสดุสานักงาน
00111

วิธี
1-1

1-1

330000 330100

-

16,912.00

CNTR-0301/58

29/04/2558 จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จานวน 6 00111
รายการ เป็นเงิน 19,850.- บาท

1-1

330000 330200

-

19,850.00

1

CNTR-0280/58

20/04/2558 - หมึกปริ้นท์ Hp 12 A จานวน 2 00113
กล่อง ๆ ละ 1,350 บาท เป็นเงิน
2,700.- บาท
- หมึกปริ้นท์ Hp 35 A จานวน 2
กล่อง ๆ ละ 1,350 บาท เป็นเงิน
2,700.- บาท
- หมึกปริ้นท์ Samsung
MLT-D101S จานวน 1 กล่อง ๆ
ละ 1,550 บาท เป็นเงิน
1,550.- บาท

1-1

330000 331400

-

6,950.00

1

CNTR-0277/58

10/04/2558 จัดซื้อดวงตราไปรษณียากร เป็น 00111
เงิน 10,000.- บาท

1-1

340000 340400

-

10,000.00

CNTR-0292/58

23 ห้างหุน้ ส่วนจากัด
สวนหนังสือ
24 สมบัติการไฟฟ้า

1

CNTR-0296/58

1

25 พี.เอ็น.ซัพพลาย
เซอร์วิส

26 บริษัทไปรษณีไทย
จากัด

22 ห้างหุน้ ส่วนจากัด
สวนหนังสือ

วันทีอ่ นุมตั ิ

รายการ

รหัส
หมวด ประเภท
330000 330100

งวดการ
จ่ายเงิน
1

จานวน
บัญชี
-

34,000.00
22,168.00

ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

สัญญาเลขที่

วันทีอ่ นุมตั ิ

รายการ
งาน
00113

วิธี
1-1

รหัส
หมวด ประเภท
410000 411600

20/04/2558 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
การปฏิบัติงานด้านการพิมพ์งาน
ตลอดจนการทางานด้านเอกสาร
ของกองการศึกษา เป็นเงิน
15,000.- บาท

00211

1-1

410000 411600

-

15,000.00

20/04/2558 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานประมวลผล จานวน 1
เครื่อง เป็นเงิน 30,000.- บาท

00311

1-1

410000 411600

-

30,000.00

งวดการ
จ่ายเงิน
27 แอดไวซ์เทิง จากัด
1

CNTR-0283/58

07/04/2558 จัดซื้อ ตามรายการดังนี้
20/04/2558
1.เคร่องคอมพิวเตอร์ จานวน 1
เครื่อง เป็นเงิน 15,000.- บาท
2.เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
จานวน 1 เครื่อง เป้นเงิน
3,500.- บาท
3.หน้าจอคอมพิวเตอร์ จานวน 1
เครื่อง เป็นเงิน 3,000.- บาท
รวมเป็นเงิน 21,500.- บาท

28 แอดไวซ์เทิง จากัด

1

CNTR-0285/58

29 แอดไวซ์เทิง จากัด

1

CNTR-0284/58

จานวน
บัญชี
-

34,000.00
21,500.00

ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

สัญญาเลขที่
CNTR-0282/58

07/04/2558 จัดซื้อ ตามรายการดังนี้
20/04/2558
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 1
เครื่อง เป็นเงิน 15,000.- บาท
2.เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
เลเซอร์ LED ขาวดา จานวน 1
เครื่อง เป็นเงิน 3,500.- บาท
3.เครื่องสแกนเนอร์ จานวน 1
เครื่อง เป็นเงิน 3,000.- บาท
4.หน้าจอคอมพิวเตอร์ LEDหรือ
LCD จานวน 2 เครื่องๆ ละ
3,500 บาท เป็นเงิน 7,000.บาท รวมเป็นเงิน 28,500.บาท

งาน
00111

วิธี
1-1

1

CNTR-0258/58

1-2

420000 421000

-

138,000.00

1

CNTR-0254/58

01/04/2558 ลงดินพร้อมปรับเกลี่ยถนนสู่พนื้ ที่ 00311
การเกษตรสายขนานลาห้วยโป่งร่องแซ๊ะ หมู่ที่ 4
01/04/2558 ลงดินพร้อมปรับเกลี่ยถนนสู่พนื้ ที่ 00311
การเกษตรสายร่องฟ้าผ่า หมู่ที่ 13

1-2

420000 421000

-

117,000.00

31 แสนเขื่อนการค้า

32 ร้านวิลาศการค้า

วันทีอ่ นุมตั ิ

รายการ

รหัส
หมวด ประเภท
410000 411600

งวดการ
จ่ายเงิน
30 แอดไวซ์เทิง จากัด
1

จานวน
บัญชี
-

34,000.00
28,500.00

ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

สัญญาเลขที่

33 ร้านวิลาศการค้า

งวดการ
จ่ายเงิน
1

CNTR-0253/58

34 ร้านวิลาศการค้า

1

CNTR-0257/58

35 ร้านวิลาศการค้า

1

CNTR-0255/58

36 ธิจันทร์การค้า

1

CNTR-0261/58

37 ร้านวิลาศการค้า

1

CNTR-0263/58

วันทีอ่ นุมตั ิ

รายการ
งาน
00311

วิธี
1-1
1-2

รหัส
หมวด ประเภท
420000 421000

00311

1-2

420000 421000

-

180,000.00

01/04/2558 ลงดินพร้อมปรับเกลี่ยถนนสู่พนื้ ที่
การเกษตรสายจั่วหนองหอย หมู่
ที่ 11
03/04/2558 ลงดินพร้อมปรับเกลี่ยถนนสู่พนื้ ที่
การเกษตรสายบวกป่าข่า หมู่ที่ 3

00311

1-2

420000 421000

-

207,000.00

00311

1-2

420000 421000

-

131,000.00

03/04/2558 โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามบ่อ
ขยะชุมชนบ้านห้วยก้าง หมู่ที่ 8
ขนาดยาว 168 เมตร สูง 1.50
เมตร สถานทีก่ ่อสร้างโครงการ
บ่อขยะชุมชนห้วยก้าง บ้านสัน
โค้ง หมู่ที่ 8 พิกัด UTM 47Q
0617929 -2189687

00312

1-2

420000 421000

-

48,000.00

07/04/2558 ลงดินพร้อมปรับเกลี่ยถนนสู่พนื้ ที่
01/04/2558
การเกษตรสายห้วยเคียนใต้ หมู่ที่
13
01/04/2558 ลงดินพร้อมปรับเกลี่ยถนนสู่พนื้ ที่
การเกษตรสายร่องงิ้ว หมู่ที่ 8

จานวน
บัญชี
-

34,000.00
135,000.00

ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

38 ห้างหุน้ ส่วนจากัด
นัทธภัสก่อสร้าง

งวดการ
จ่ายเงิน
1

สัญญาเลขที่
CNTR-0262/58

วันทีอ่ นุมตั ิ

รายการ

07/04/2558 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
03/04/2558
คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝา
ปิด บ้านห้วยก้างราษฎร์ หมู๋ที่ 5
ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก
0.50 เมตร หนา 0.08 เมตร ยาว
225 เมตร ตามแบบทีเ่ ทศบาล
ตาบลไม้ยากาหนด โดยมี
จุดเริ่มต้นโครงการทีส่ วนนาย
สมบูรณ์ ไกลถิ่น พิกัด UTM
47Q 0617334-2186167 และ
สิ้นสุดโครงการทีส่ วนนายนุช
พรมคาปา พิกัด UTM 47Q
0617426 - 2186381

งาน
00312

วิธี
1-1
1-2

รหัส
หมวด ประเภท
420000 421000

จานวน
บัญชี
-

34,000.00
298,000.00

ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

งวดการ
จ่ายเงิน
39 ร้านกฤษณาการค้า
1

สัญญาเลขที่
CNTR-0267/58

วันทีอ่ นุมตั ิ

รายการ

07/04/2558 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
08/04/2558
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด
บ้านไม้ยา หมู่ที่ 2 ตาบลไม้ยา
ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก
0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
ยาว 100.00 เมตร ตามแบบ
มาตรฐานทางหลวงชนบท โดยมี
จุดเริ่มต้นทีบ่ ้านนางทองลิตร ขัติ
ยะ บ้านเลขที่ 194 หมู่ที่ 2
พิกัด UTM 47Q 0616819
2182117 และจุดสิ้นสุด
โครงการทีบ่ ้านนางจันทร์ติ๊บ วุฒิ
เปีย่ ง บ้านเลขที่ 189 หมู่ที่ 2
พิกัด UTM 47Q 0616912 2182102

งาน
00312

วิธี
1-1
1-2

รหัส
หมวด ประเภท
420000 421000

จานวน
บัญชี
-

34,000.00
305,000.00

ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

สัญญาเลขที่

วันทีอ่ นุมตั ิ

รายการ
งาน
00312

วิธี
1-1

รหัส
หมวด ประเภท
420000 421000

10/04/2558 ก่อสร้างถนน คสล. จานวน 3 จุด
ดังนี้
1.จ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล.
หมู่ 2
2.จ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล.
หมู่ 15
3.จ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล.
หมู่ 18

00312

1-1

420000 421000

-

92,400.00

CNTR-0276/58

10/04/2558 ลงดินพร้อมปรับเกลี่ยถนนสู่พนื้ ที่
การเกษตรสายร่องตึง หมู่ที่ 12

00311

1-2

420000 421000

-

143,000.00

CNTR-0279/58

20/04/2558 จ้างเหมาลงดินพร้อมปรับเกลี่ย
ถนนสู่พนื้ ทีก่ ารเกษตรสายบ่อน้า
ตื้น หมู6่

00311

1-2

420000 421000

-

50,000.00

40 อินสามการค้า

งวดการ
จ่ายเงิน
1

CNTR-0273/58

07/04/2558 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต
10/04/2558
เสริมเหล็ก 2 สาย ดังนี้
1. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 8
2.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ห้วยก้างนาล้อม หมู่ที่ 11

41 อินสามการค้า

1

CNTR-0274/58

42 ร้านกฤษณาการค้า

1

43 จวนเจริญทรัพย์

1

จานวน
บัญชี
-

34,000.00
69,000.00

ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

สัญญาเลขที่

วันทีอ่ นุมตั ิ

รายการ
งาน
00312

วิธี
1-1
1-2

รหัส
หมวด ประเภท
420000 421000

21/04/2558 จ้างเหมาปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้านโดยวางท่อจ่ายน้าประปา
ภายในหมู่บ้าน จุดก่อสร้างบ้าน
สันโค้ง หมู่ที่ 8

00311

1-2

420000 421000

-

91,000.00

CNTR-0286/58

21/04/2558 จ้างเหมาขุดวางท่อระบายน้าและ
ถมดินพร้อมปรับเกลี่ยถนนสู่
พืน้ ทีก่ ารเกษตรสายห้วยกลาง
หมู8่

00311

1-2

420000 421000

-

70,000.00

CNTR-0289/58

22/04/2558 จ้างเหมาลงดินพร้อมปรับเกลี่ย
ถนนสู่พนื้ ทีก่ ารเกษตรสายทุง่
ห้วยก้าง หมู่ที่ 11

00311

1-2

420000 421000

-

91,000.00

44 ธนภัทรวอเตอร์

งวดการ
จ่ายเงิน
1

CNTR-0281/58

07/04/2558 โครงการก่อสร้างระบบประปา
20/04/2558
หมู่บ้าน บ้านไม้ยามิตรภาพ หมู่ที่
16 ตาบลไม้ยา แบบหอถังสูง
สาเร็จรูปทรงถ้วยแชมเปญ ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม. สูง
ประมาณ 20 เมตร สถานที่
ก่อสร้างบ้านไม้ยามิตรภาพหมู่ที่
16 พิกัด UTM 47Q
0615682-2181711

45 ร้านวิลาศการค้า

1

CNTR-0287/58

46 ร้านวิลาศการค้า

1

47 ห้างหุน้ ส่วนจากัด
เชียงรายเทคนิค
การก่อสร้าง

1

จานวน
บัญชี
-

34,000.00
470,000.00

ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

48 ห้างห้นส่วนจากัด
อาทิตย์เจริญ
ก่อสร้าง

งวดการ
จ่ายเงิน
1

สัญญาเลขที่
CNTR-0346/58

วันทีอ่ นุมตั ิ

รายการ

07/04/2558 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
23/04/2558
เสริมเหล็ก บ้านร่องกอก หมู่ที่
3 ตาบลไม้ยา ขนาดกว้าง 4.00
เมตร ยาว 136 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือให้ได้พนื้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า
544.00 ตร.ม. ไม่มีไหล่ทาง โดย
มีจุดเริ่มต้นดครงการทีน่ านายมูล
สมควร พิกัด UTM 47Q
0617784 - 2182150 และ
จุดสิ้นสุดโครงการทีน่ านายมูล
สมควร พิกัด UTM 47Q
0617824 - 2182045 ตามแบบที่
เทศบาลตาบลไม้ยากาหนด

งาน
00312

วิธี
1-1
1-2

รหัส
หมวด ประเภท
420000 421000

จานวน
บัญชี
-

รวม

34,000.00
291,000.00

3,479,510.00

