สรุปผลการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2558
เทศบาลตาบลไม้ยา อาเภอพญาเม็งราย จังหวัดชียงราย
ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

สัญญาเลขที่

1 ร้านวิลาศการค้า

งวดการ
จ่ายเงิน
1

CNTR-0323/58

2 อินสามการค้า

1

CNTR-0324/58

3 ธิจันทร์การค้า

1

CNTR-0330/58

4 ห้างหุน้ ส่วนจากัด
นัทธภัสก่อสร้าง

1

CNTR-0328/58

5 แสนเขื่อนการค้า

1

CNTR-0329/58

6 ห้างหุน้ ส่วนจากัด
นัทธภัสก่อสร้าง

1

CNTR-0327/58

วันทีอ่ นุมตั ิ

รายการ

21/05/2558 จ้างเหมาปรับปรุงประปาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 7 ตาบลไม้ยา เป้นเงิน
30,600.- บาท
21/05/2558 จ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก
พร้อมปรับเกลี่ยสู่พนื้ ทีก่ ารเกษตร
สายทุง่ เจ๊ก หมู่ 16
25/05/2558 จ้างเหมาลงดินพร้อมปรับเกลี่ย
ถนนสู่พนื้ ทีก่ ารเกษตร สาน
หนองโป่งยางแยกซ้าย หมู8่
25/05/2558 จ้างเหมาลงดินพร้อมปรับเกลี่ย
ถนนสู่พนื้ ทีก่ ารเกษตร สายห้วย
เคียนใต้ - ร่องแหย่ง หมู่ 13
25/05/2558 จ้างเหมาขุดวางท่อระบายน้าสู่
พืน้ ทีก่ ารเกษตร สายบ้านม่อน โป่งของขว้าง หมู่ 8
26/05/2558 จ้างเหมาปรับปรุงระบบประปา
หมู่ 6

งาน
00411

วิธี
1-1

รหัส
หมวด ประเภท
110000 111000

จานวน

00411

1-1

110000 111000

-

35,000.00

00411

1-1

110000 111000

-

65,000.00

00411

1-1

110000 111000

-

42,000.00

00411

1-1

110000 111000

-

26,500.00

00411

1-1

110000 111000

-

30,600.00

บัญชี
-

30,600.00

ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

สัญญาเลขที่

วันทีอ่ นุมตั ิ

รายการ
งาน
00113

วิธี
1-1

รหัส
หมวด ประเภท
320000 320100

26/05/2558 จัดจ้างค่าสแกนระวางทีด่ ินลง
แผ่นเก็บข้อมูล จานวน 76
แผ่นๆละ 50.- บาท เป็นเงิน
3,800.- บาท

00113

1-1

320000 320100

-

3,800.00

29/05/2558 จ้างกาจัดวัชพืช ถากถางวัชพืช
พัฒนาดูแลภูมิทัศน์รอบบริเวณ
พืน้ ทีพ่ ระธาตุภูคา เป็นเงิน
1,000.- บาท

00321

1-1

320000 320100

-

1,000.00

งวดการ
จ่ายเงิน
1

CNTR-0335/58

21/05/2558 จัดจ้างถ่ายเอกสารแบบระวาง
26/05/2558
ทีด่ ินขนาด A1 จานวน 76
แผ่นๆละ 60.- บาท เป็นเงิน
4,560.- บาท

8 เชียงรายก๊อปปี้
เซอร์วิสจากัด

1

CNTR-0336/58

9 นายทวีชัย จันทร์
ทอง

1

CNTR-0338/58

7 พี&่ น้องการพิมพ์

จานวน
บัญชี
-

30,600.00
4,560.00

ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

10 ห้างหุน้ ส่วนจากัด
สวนหนังสือ

งวดการ
จ่ายเงิน
1

สัญญาเลขที่
CNTR-0303/58

วันทีอ่ นุมตั ิ

รายการ

งาน
21/05/2558 จัดซื้ออุกรณ์การแข่งขันกีฬา ดังนี้ 00252
01/05/2558
1.ฟุตบอล จานวน 10 ลูกๆ ละ
578 บาท เป็นเงิน 5,780.บาท
2.ตะกร้อ จานวน 10 ลูก ๆ ละ
318 บาท เป็นเงิน 3,180.บาท
รวมเป็นเงิน 8,960.- บาท

วิธี
1-1

รหัส
หมวด ประเภท
320000 320200

จานวน
บัญชี
-

30,600.00
8,960.00

ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

สัญญาเลขที่

วันทีอ่ นุมตั ิ

รายการ

งวดการ
จ่ายเงิน
11 นายอุดม ไชยวิชิต
1

CNTR-0305/58

21/05/2558 จ้างเหมาจัดทาสนามแข่งขัน
06/05/2558
พร้อมตกแต่งสถานทีด่ ังนี้
-ตกแต่งกองอานวยการ เต้นท์
พิธีการ
-จัดหาเครื่องเยง สาหรับใช้ในงาน
ตั้งแต่วันที่ 9-17 พฤษภาคม
2558
-จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
-จัดโต๊ะ จานวน 10 ตัว , เต้นท์
จานวน 6 หลัง , เก้าอี้ จานวน
200 ตัว
-ทาความสะอาดสถานทีห่ ลังการ
แข่งขันเสร็จสิ้น
เป็นเงิน 11,000.- บาท

12 นายเพน ปินตาเป๊ก

CNTR-0304/58

06/05/2558 จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์พนื้ ที่
สาธารณประโยชน์ ตาบลไม้ยา
หมู่ที่ 6,10,12,14 โดยมีพนื้ ที่
ดาเนินการไม่น้อยกว่า 28,363
ตร.ม. เป็งิน 79,000.- บาท

1

งาน
00252

วิธี
1-1

รหัส
หมวด ประเภท
320000 320200

00321

1-1

320000 320200

จานวน
บัญชี
-

30,600.00
11,000.00

-

79,000.00

ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

งวดการ
จ่ายเงิน
13 เม็งรายเครื่องเขียน
1
และคอมพิวเตอร์

สัญญาเลขที่

วันทีอ่ นุมตั ิ

รายการ

CNTR-0308/58

21/05/2558 จัดซื้ออุปกรณ์ตามโครงการ
12/05/2558
ส่งเสริมคุณภาพคุณแม่ตั้งครรภ์
และเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จานวน
6 รายการ เป็นเงิน 5,000.บาท

งาน
00111

วิธี
1-1

รหัส
หมวด ประเภท
320000 320200

จานวน
บัญชี
-

30,600.00
5,000.00

14 นายกฤษดา แก้ว
รากมุก

1

CNTR-0310/58

12/05/2558 จ้างป้ายไวนิล ขนาดกว้าง 2.00
เมตร ยาว 3.00 เมตร จานวน
2 ผืน ๆ ละ 750 บาท เป็นเงิน
1,500.- บาท

00111

1-1

320000 320200

-

1,500.00

15 นายอภิวัฒน์ ไกลถิ่น

1

CNTR-0313/58

12/05/2558 จ้างเหมาประกอบอาหาร ดังนี้
00111
-จ้างเหมาประกอบอาหาร
กลางวัน จานวน 48 คน ๆ ละ 80
บาท เป็นเงิน 3,840.- บาท
-จ้างอาหารว่าง จานวน 2 มื้อ
จานวน 48 คน ๆ ละ 25 บาท
เป็นเงิน 2,400.- บาท
รวมเป็นเงิน 6,240.- บาท

1-1

320000 320200

-

6,240.00

ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

สัญญาเลขที่

วันทีอ่ นุมตั ิ

รายการ
งาน
00111

วิธี
1-1

รหัส
หมวด ประเภท
320000 320200

29/05/2558 จ้างเหมาประกอบอาหาร ดังนี้
1.อาหารกลางวัน (วิทยากร)
จานวน 2 คน ๆ ละ 80 บาท
จานวน 2 มื้อ เป็นเงิน 320.บาท
2.อาหารว่าง (วิทยากร+ผู้เข้า
อบรม) จานวน 92 คนๆ ละ 25
บาท (2มื้อ / วัน จานวน 2 วัน)
เป็นเงิน 9,200.- บาท
รวมเป็นเงิน 9,520.- บาท

00111

1-1

320000 320200

-

9,520.00

29/05/2558 จัดซื้อวัสดุอุปกรณื (สมุด, ดินสอ,
แฟ้ม) จานวน 250 ชุด ๆ ละ 30
บาท เป็นเงิน 7,500.
- บาท

00111

1-1

320000 320200

-

7,500.00

งวดการ
จ่ายเงิน
1

CNTR-0345/58

21/05/2558 จ้างเหมาทาป้ายไวนิล ตาม
29/05/2558
โครงการหมู่บ้านตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ขนาดกว้าง
1.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร
จานวน 1 ผืน เป็นเงิน 300 .บาท

17 นางแสงหล้า ใหม่
เต็ม

1

CNTR-0340/58

18 ห้างหุน้ ส่วนจากัด
สวนหนังสือ

1

CNTR-0343/58

16 เทิงน้าใสโฆษณา

จานวน
บัญชี
-

30,600.00
300.00

ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

สัญญาเลขที่

วันทีอ่ นุมตั ิ

รายการ
งาน
00111

วิธี
1-1

รหัส
หมวด ประเภท
320000 320200

29/05/2558 จ้างเหมาทาป้ายไวนิล ตาม
โครงการส่งเสริมการปลูกมัน
สาปะหลัง ขนาดกว้าง 1.50
เมตร ยาว 3.00 เมตร จานวน
1 ผืน เป็นเงิน 675.- บาท

00111

1-1

320000 320200

-

675.00

29/05/2558 จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม
คู่มือการปลูกมันสาปะหลัง
จานวน 180 เล่ม ๆละ 59 บาท
เป้นเงิน 10,620.- บาท

00111

1-1

320000 320200

-

10,620.00

งวดการ
จ่ายเงิน
19 นายอภิวัฒน์ ไกลถิ่น 1

CNTR-0344/58

21/05/2558 จ้างเหมาประกอบอาหาร ดังนี้
29/05/2558
-อาหารกลางวัน จานวน 250
คน ๆ ละ 70 บาท (จานวน 2
มื้อ) เป็นเงิน 35,000.- บาท
-อาหารว่าง จานวน 250 คน ๆ
ละ 25 บาท (จานวน 3 มื้อ) เป็น
เงิน 18,750.- บาท
รวมเป็นเงิน 53,750.- บาท

20 เทิงน้าใสโฆษณา

1

CNTR-0342/58

21 จาจาโฟโต้

1

CNTR-0341/58

จานวน
บัญชี
-

30,600.00
53,750.00

ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

สัญญาเลขที่

วันทีอ่ นุมตั ิ

รายการ
งาน
00111

วิธี
1-1

รหัส
หมวด ประเภท
320000 320400

20/05/2558 จัดซื้ออุปกรณ์เพือ่ ซ่อมแซมเครื่อง
เสียงห้องประชุม จานวน 6
รายการ เป็นเงิน 2,340.- บาท

00111

1-1

330000 330200

-

2,340.00

20/05/2558 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน 25 รายการ เป็นเงิน
23,790 บาท

00111

1-1

330000 330300

-

23,790.00

งวดการ
จ่ายเงิน
1

CNTR-0318/58

21/05/2558 จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์
20/05/2558
เครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนี้
-เปลี่ยนอะไหล่ C เมนบอร์ด
จานวน 1 ชุด ๆ ละ 500 บาท
เป็นเงิน 500.- บาท
-ลงโปรแกรมใหม่ เป็นเงิน
250.- บาท
-เปลี่ยน RAM จานวน 1 ชุด ๆ
ละ 1,300 บาท เป็นเงิน
1,300.- บาท
รวมเป็นเงิน 2,050.- บาท

23 เค ที เครื่องเย็น

1

CNTR-0322/58

24 ป้านเครื่องครัว

1

CNTR-0319/58

22 เบิกบาน
คอมพิวเตอร์

จานวน
บัญชี
-

30,600.00
2,050.00

ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

25 บริษัทเชียงใหม่
เฟรชมิลค์

งวดการ
จ่ายเงิน
61

สัญญาเลขที่
CNTR-0315/58

วันทีอ่ นุมตั ิ

รายการ

21/05/2558 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียน
15/05/2558
ที่ 1/2558 รายละเอียดดังนี้
1.จัดซื้ออาหารเสริม(นม) พาส
เจอร์ไรส์ บรรจุไม่น้อยกว่า 200
มิลลิลิตร ตั้งแต่วันที่ 18
พฤษภาคม 2558- 9 ตุลาคม
2558 จานวน 101 วันทาการ
จานวน 71,407 ถุงๆละ 6.58.บาท เป็นเงิน 469,858.06
2.จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอสที
ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 200 มิ
ลิลลิตร ตั้งแต่วัที่ 12 ตุลาคม
2558 - 30 ตุลาคม 2558
จานวน 15 วัน จานวน 10,605
กล่องๆละ 7.82.-บาท เป็นเงิน
82,931.10.-บาท

งาน
00212

วิธี
1-1
1-4

รหัส
หมวด ประเภท
330000 330400

จานวน
บัญชี
-

30,600.00
552,789.16

ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

26 ร้านวิลาศการค้า

งวดการ
จ่ายเงิน
1

สัญญาเลขที่
CNTR-0312/58

วันทีอ่ นุมตั ิ

รายการ

21/05/2558 จัดซื้อท่อระบายน้าขนาด
12/05/2558
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร
จานวน 8 ท่อน ๆ ละ 522 บาท
เป็นเงิน 4,176.- บาท

งาน
00311

วิธี
1-1

รหัส
หมวด ประเภท
330000 330600

จานวน
บัญชี
-

30,600.00
4,176.00

ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

27 ร้านวิลาศการค้า

งวดการ
จ่ายเงิน
1

สัญญาเลขที่
CNTR-0311/58

วันทีอ่ นุมตั ิ

รายการ

21/05/2558 จัดซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง จานวน
12/05/2558
4 รายการ ดังนี้
1.ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จานวน
120 ถุง ๆ ละ 147 บาท เป็น
เงิน 17,640.- บาท
2.หินผสมคอนกรึต จานวน 25
ลบ.ม. ๆ ละ 471 บาท เป็นเงิน
11,775.- บาท
3.ทรายหยาบ จานวน 30 ลบ.
ม.ๆ ละ 281 บาท เป้นเงิน
8,430.- บาท
4.เหล็กตะแกลงสาเร็จรูป ขนาด
0.25 X 0.25 มม. จานวน 400
ลบ.ม. ๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน
12,000.- บาท รวมเป็นเงิน
49ล845.- บาท

งาน
00311

วิธี
1-1

รหัส
หมวด ประเภท
330000 330600

จานวน
บัญชี
-

30,600.00
49,845.00

ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

สัญญาเลขที่

วันทีอ่ นุมตั ิ

รายการ

28 ร้านวิลาศการค้า

งวดการ
จ่ายเงิน
1

CNTR-0314/58

21/05/2558 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จานวน 13
15/05/2558
รายการ เพือ่ ใช้ในการก่อสร้าง
หลังคาเมรุป่าสุสานชุมชนบ้านไม้
ยา หมู่ที่ 7 ตาบลไม้ยา

29 ร้านวิลาศการค้า

1

CNTR-0337/58

26/05/2558 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
เทศบาลตาบลไม้ยา จานวน 2
รายการ ดังนี้
1.กระจกขนาดกว้าง 30 นิ้ว ยาว
60 นิ้ว หนา 5 มิลลิเมตร จานวน
2 แผ่น เป็นเงิน 1,200.- บาท
2.กระจกขนาดกว้าง 24 นิ้ว ยาว
60 นิ้ว หนา 5 มิลลิเมตร จานวน
9 แผ่น เป็นเงิน 4,050 บาท

งาน
00311

วิธี
1-1

รหัส
หมวด ประเภท
330000 330600

00311

1-1

330000 330600

จานวน
บัญชี
-

30,600.00
95,135.00

-

5,250.00

ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

30 ร้านวิลาศการค้า

งวดการ
จ่ายเงิน
1

สัญญาเลขที่
CNTR-0333/58

วันทีอ่ นุมตั ิ

รายการ

21/05/2558 จัดซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง หมู่ที่ 6
26/05/2558
ดังนี้
1. ปูนซีเมนต์ผสม จานวน 10
ถุง ๆ ละ 157 บาท เป็นเงิน
1,570.- บาท
2. ทรายหยาบ จานวน 5 ลบ.
ม. ๆ ละ 283 บาท เป้นเงิน
1,415.- บาท
3. อิฐบล็อก จานวน 300 ก้อนๆ
ละ 5 บาท
เป็นเงิน
1,500.- บาท
รวมเป็นเงิน 4,485.- บาท

งาน
00311

วิธี
1-1

รหัส
หมวด ประเภท
330000 330600

จานวน
บัญชี
-

30,600.00
4,485.00

31 สหกรณ์การเกษตร
พญาเม็งราย จากัด

4

CNTR-0165/58-3 18/05/2558 จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง

00111

1-1

330000 330800

-

100,000.00

32 สหกรณ์การเกษตร
พญาเม็งราย จากัด

4

CNTR-0360/58

00111

1-1

330000 330800

-

100,000.00

29/05/2558 จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง จานวน 4
เดือน ๆ ละ 25,000 บาท
(มิถุนายน - กันยายน 2558)
เป็นเงิน 100,000.- บาท

ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

33 ห้างหุน้ ส่วนจากัด
ยุพิน ซัพพลาย
แอนด์เคมเทค 2003

34 นายเสน่ห์ เครือเถาว์

สัญญาเลขที่

วันทีอ่ นุมตั ิ

รายการ

งวดการ
จ่ายเงิน
1

CNTR-0320/58

21/05/2558 จัดซื้อทรายกาจัดลูกน้ายุงลาย
20/05/2558
เคลือบสารเคมี สารสามัญ
Temephcos 1 % จานวน
4,000 ซองๆ ละ 10 บาท เป็น
เงิน 40,000 บาท

1

CNTR-0307/58

08/05/2558 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จานวน
16 รายการ เป็นเงิน 84,530
บาท

งาน
00221

วิธี
1-1

รหัส
หมวด ประเภท
330000 330900

00321

1-1

330000 331000

จานวน
บัญชี
-

30,600.00
40,000.00

-

84,530.00

ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

35 เบิกบาน
คอมพิวเตอร์

งวดการ
จ่ายเงิน
1

สัญญาเลขที่
CNTR-0316/58

วันทีอ่ นุมตั ิ

รายการ

21/05/2558 จัดซื้อเครื่องรับ – ส่ง สัญญาณ
18/05/2558
อินเตอร์เน็ต ตามรายละเอียดดังนี้
- เป็น Router รับ – ส่ง
สัญญาณอินเตอร์เน็ต
- รองรับโหมด Router , WIPS
(WiFi Bridge/WiFi Repeater)
- มี WAN 1 ช่อง LAN 4 ช่อง
แบบ 10/100Mbps
- รองรับ WiFi b/g/n ความเร็ว
300 Mbps
- สีเสาอากาศ 2 เสา แบบ 7
dBi
- รองรับความปลอดภัยแบบ
WPA-PSK,WPA2-PSK,
WPA-PSK&WPA2-PSK
- ฟังก์ชั่นการทางาน MAC
address-based access
control, UPnP, DDNS, SNTP,
virtual server, DMZ host,
DHCP server/client, WDS
- สามารถใช้งานได้ดีกับ ADSL

งาน
00113

วิธี
1-1

รหัส
หมวด ประเภท
330000 331400

จานวน
บัญชี
-

30,600.00
1,890.00

ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

36 ห้างหุน้ ส่วนจากัด
ชาคาร์ออดิโอ

37 ซี. ซี. แอร์

สัญญาเลขที่

วันทีอ่ นุมตั ิ

รายการ

งวดการ
จ่ายเงิน
1

CNTR-0317/58

21/05/2558 จ้างเหมาเปลี่ยนแบตเตอรี่
18/05/2558
รถยนต์ส่วนกลาง ประเภท
รถบรรทุกน้าเอนกประสงค์
หมายเลขครุภัณฑ์ 003-53-0001
จานวน 2 ชุด ๆ ละ 2,800
บาท เป็นเงิน 5,600.- บาท

1

CNTR-0326/58

21/05/2558 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ
หมายเลขครุภัณฑ์ 420-51-0007
ตามรายการดังนี้
-เปลี่ยนเพรสเซอร์ จานวน 1
ชุด ๆ ละ 7,900 บาท เป็นเงิน
7,900.- บาท
-เปลี่ยนแค๊ปสตาร์ทพัดลมแอร์
จานวน 1 ตัว ๆ ละ 550 บาท
เป็นเงิน 550.- บาท
รวมเป็นเงิน 8,450.- บาท

งาน
00111

วิธี
1-1

รหัส
หมวด ประเภท
410000 411800

00111

1-1

410000 411800

จานวน
บัญชี
-

30,600.00
5,600.00

-

8,450.00

ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

38 ร้านวิลาศการค้า

งวดการ
จ่ายเงิน
1

สัญญาเลขที่
CNTR-0325/58

วันทีอ่ นุมตั ิ

รายการ

21/05/2558 โครงการก่อสร้างหอประชุม
หมู่บ้าน บ้านไม้ยาคูเวียง หมู่ 9
ต.ไม้ยา ขนาดกว้าง 8.00 เมตร
ยาว 16.00 เมตร สูง 3.60 เมตร
หรือมีพนื้ ทีใ่ ช้สอยไม่น้อยกว่า
128.00 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนทีเ่ ทศบาลตาบลไม้ยา
กาหนด

งาน
00312

วิธี
1-1
1-2

รหัส
หมวด ประเภท
420000 421000

จานวน
บัญชี
-

30,600.00
343,000.00

ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

39 ร้านวิลาศการค้า

งวดการ
จ่ายเงิน
1

สัญญาเลขที่
CNTR-0332/58

วันทีอ่ นุมตั ิ

รายการ

21/05/2558 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
25/05/2558
สันสะอาด หมู่ที่ 4 ต. ไม้ยา
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว
136.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือให้ได้พนื้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า
544.00 ตร.ม. ไม่มีไหล่ทางลูกรัง
โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการทีบ่ ้าน
นายสุทัศน์ วงศ์ประเสริฐ
บ้านเลขที่ 126 ม.4 ต.ไม้ยา พิกัด
47Q 0618384 - UTM
2184135 และจุดสิ้นสุดโครงการ
ทีส่ วนนายพจน์ ถิ่นถา พิกัด 47Q
0618329 - UTM 2184006

งาน
00312

วิธี
1-1
1-2

รหัส
หมวด ประเภท
420000 421000

จานวน
บัญชี
-

30,600.00
288,000.00

ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

40 ร้านวิลาศการค้า

งวดการ
จ่ายเงิน
1

สัญญาเลขที่
CNTR-0331/58

วันทีอ่ นุมตั ิ

รายการ

21/05/2558 จ้างเหมาปรับปรุงระบบประปา
25/05/2558
หมู่บ้าน บ้านไม้ยาสันโค้ง หมู่ ๗
ต.ไม้ยา โดยย้ายหอถังสูงสาเร็จ
รูปทรงถ้วยแชมเปญ ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า ๒๐ ลบ.ม. และ
ติดตั้งถังกรองใหม่พร้อมเชื่อมเข้า
สู่ระบบ สถานทีก่ ่อสร้างโครงการ
บ้านไม้ยาสันโค้ง หมู่ ๗ พิกัด
๔๗Q ๐๖๑๖๐๕๕ – UTM
๒๑๘๒๖๐๖

งาน
00312

วิธี
1-1
1-2

รหัส
หมวด ประเภท
420000 421000

จานวน
บัญชี
-

30,600.00
238,000.00

ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

41 ห้างหุน้ ส่วนจากัด
เชียงรายเทคนิค
การก่อสร้าง

งวดการ
จ่ายเงิน
1

สัญญาเลขที่
CNTR-0339/58

วันทีอ่ นุมตั ิ

รายการ

21/05/2558 จ้างเหมาปรับปรุงระบบประปา
26/05/2558
หมู่บ้าน บ้านห้วยก้างปูล้าน หมู่
14 ต.ไม้ยา โดยวางท่อจ่ายน้า
PVC ชั้น 8.5 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว จานวน
146 ท่อน (ยาวท่อนละ 4 เมตร)
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว
จานวน 533 ท่อน (ท่อนละ 4
เมตร) สถานทีก่ ่อสร้างโครงการ
บ้านห้วยก้างปูล้านหมู่ 14 พิกัด
47Q 0617556 - UTM 2185428

งาน
00312

วิธี
1-1
1-2

รหัส
หมวด ประเภท
420000 421000

จานวน
บัญชี
-

รวม

30,600.00
420,000.00

2,802,455.16

