สรุปผลการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2558
เทศบาลตาบลไม้ยา อาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

1 อินสามการค้า

งวดการ
จ่ายเงิน
1

สัญญาเลขที่
CNTR-0348/58

วันทีอ่ นุมตั ิ

รายการ

03/06/2558 ขุดวางท่อระบายน้้าสู่พนื้ ที่
การเกษตรสายหมอไข่ หมู่ 1
ต้าบลไม้ยา

งาน
00411

วิธี
1-1

รหัส
หมวด ประเภท
110000 111000

จานวน
บัญชี
-

28,000.00

ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

2 อินสามการค้า

งวดการ
จ่ายเงิน
1

สัญญาเลขที่
CNTR-0352/58

วันทีอ่ นุมตั ิ

รายการ

04/06/2558 จ้างเหมาก่อสร้างขุดวางท่อ
ระบายน้้าพร้อมบ่อพักและขุด
ลอกคลองระบายน้้าภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 12 จ้านวน 3 จุด
ดังนี้
จุดที่ 1 งานขุดวางท่อ
ระบายน้้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 เมตร จ้านวน 42 ท่อน
จุดที่ 2 งานขุดลอกคลอง
ระบายน้้าขนาดกว้าง 7.00 เมตร
ยาว 138 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00
เมตร
จุดที่ 3 งานขุดร่อง
ระบายน้้า ขนาดกว้าง 0.80 เมตร
ยาว 66.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00
เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อย
กว่า 1,018 ลบ.ม.

งาน
00411

วิธี
1-1

รหัส
หมวด ประเภท
110000 111000

จานวน
บัญชี
-

95,000.00

ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

งวดการ
จ่ายเงิน
1

4 อินสามการค้า
5 ห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด
ซีเคศศิกาญน์
ก่อสร้าง

3 ห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด
ซีเคศศิกาญน์
ก่อสร้าง

สัญญาเลขที่

วันทีอ่ นุมตั ิ

รายการ

CNTR-0358/58

05/06/2558 จ้างเหมาขุดบ่อน้้าเพือ่ วางบ่อน้้า
เพือ่ แก้ไขปัญหาน้้าไม่พอใช้ หมู่ที่
16 งานขุด ขนาดกว้าง 3.00
เมตร ลึกเฉลี่ย 7.00 เมตร ยาว
3.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 63.00 ลบ.ม. พร้อม
วางท่อบ่อน้้าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร สูง
0.50 เมตร จ้านวน 15 ท่อน

งาน
00411

วิธี
1-1

รหัส
หมวด ประเภท
110000 111000

จานวน

1

CNTR-0367/58

1-1

110000 111000

-

43,000.00

1

CNTR-0379/58

12/06/2558 จ้างเหมาขุดวางท่อระบายน้้า
00411
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 7
23/06/2558 จัดจ้างเหมาปรับปรุงบ่อขยะเพือ่
00411
แก้ไขปัญหาขยะเต็มบ่อ หมู่ 7
จุดที่ 1 ขนาดกว้างเฉลี่ย 7.00 ม.
ยาว 20.00 ม. ลึกเฉลี่ย 3.50 ม.
จุดที่ 2 ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.50 ม.
ยาว 100.00 ม. ลึกเฉลี่ย 2.50
ม. โดยมีปริมาตรงานขุดดินขยะ
ไม่น้อยกว่า 1,365.00 ลบ.ม.
รายละเอียดตาม ปร.4 และ ปร.5
แนบท้าย

1-1

110000 111000

-

43,900.00

บัญชี
-

17,700.00

สัญญาเลขที่
รายการ
งวดการ
วันทีอ่ นุมตั ิ
จ่ายเงิน
งาน
6 นางพิกุล เชื้อเมือง
3
CNTR-0236/58-1 02/06/2558 จ้างเหมาท้าความสะอาดอาคาร 00111
พาน
ส้านักงาน,ท้าความสะอาดห้องน้้า
ในอาคารส้านักงานกองช่าง และ
ให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการกับเทศบาลต้าบลไม้ยา
รวมถึงการปฏิบัติงานตามทีไ่ ด้รับ
มอบหมาย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน
2558 – 30 มิถุนายน 2558
จ้านวน 3 เดือนๆ ละ 6,000 บาท
รวมงบประมาณ 18,000 บาท

ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

วิธี
1-1

รหัส
หมวด ประเภท
320000 320100

จานวน
บัญชี
-

18,000.00

สัญญาเลขที่
รายการ
งวดการ
วันทีอ่ นุมตั ิ
จ่ายเงิน
7 นายกฤษดา แก้ววัน 3
CNTR-0239/58-1 02/06/2558 จ้างเหมาบริการดูแลสวนหย่อม
สวนไม้ดอกไม้ประดับปรับปรุง
ภูมิทัศน์ ภายในส้านักงาน
เทศบาลต้าบลไม้ยา ตลอดถึงการ
จ้างเหมาอื่นๆ ทีเ่ ป็นกิจการใน
อ้านาจหน้าทีข่ องเทศบาลต้าบล
ไม้ยา โดยก้าหนดให้แล้วเสร็จ
สมบูรณ์ทุกวันท้าการ ตั้งแต่วันที่
1 เมษายน 2558 – 30 มิถุนายน
2558 จ้านวน 3 เดือนๆ ละ
6,000 บาท รวมงบประมาณ
18,000 บาท

ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

งาน
00111

วิธี
1-1

รหัส
หมวด ประเภท
320000 320100

จานวน
บัญชี
-

18,000.00

สัญญาเลขที่
รายการ
งวดการ
วันทีอ่ นุมตั ิ
จ่ายเงิน
งาน
8 นายอนุชา ช่างเกิด
3
CNTR-0240/58-1 02/06/2558 จ้างเหมาบริการให้บริการ
00111
การแพทย์ฉุกเฉิน กรณีเจ็บป่วย
ฉุกเฉินหรือประสบอุบัติเหตุก่อน
ถึงโรงพยาบาลแก่ประชาชน
ตลอด 24 ชั่วโมง เพือ่ ลดการ
สูญเสียหรือลดการเกิดความ
พิการทีเ่ กิดขึ้นจากการเจ็บป่วย
ตลอดถึงการจ้างเหมาอื่นๆ ทีเ่ ป็น
กิจการในอ้านาจหน้าทีข่ อง
เทศบาลต้าบลไม้ยา โดย
ก้าหนดให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ทุก
วันท้าการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน
2558 – 30 มิถุนายน 2558
จ้านวน 3 เดือนๆ ละ 5,000 บาท
รวมงบประมาณ 15,000 บาท

ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

9 นางสาวชญาฎา
ปินตาเป็ก

3

CNTR-0249/58-1 02/06/2558 จ้างเหมาบริการ ส้ารวจข้อมูล
แผนทีภ่ าษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 30 มิถุนายน 2558 จ้านวน 3
เดือน ๆ ละ 8,000 บาท รวม
งบประมาณ 24,000 บาท

00113

วิธี
1-1

รหัส
หมวด ประเภท
320000 320100

จานวน
บัญชี
-

15,000.00

1-1

320000 320100

-

24,000.00

สัญญาเลขที่
รายการ
งวดการ
วันทีอ่ นุมตั ิ
จ่ายเงิน
10 นายเปล่ง หลวงแก้ว 3
CNTR-0248/58-1 02/06/2558 จ้างดูแลรักษาบ้ารุงต้นไม้และ
สวนสาธารณะตามโครงการพระ
ราชเสาวนีย์ฯ บริเวณอ่างเก็บน้้า
บ้านห้วยก้าง ตั้งแต่วันที่ 1
เมษายน 2558 – 30 มิถุนายน
2558 จ้านวน 3 เดือน ๆ ละ
2,000 บาท รวมงบประมาณ
6,000 บาท

ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

11 นายปิง ใจพลแสน

3

CNTR-0247/58-1 02/06/2558 จ้างดูแลรักษาบ้ารุงต้นไม้และ
สวนสาธารณะตามโครงการพระ
ราชเสาวนีย์ฯ บริเวณอ่างเก็บน้้า
บ้านห้วยก้าง ตั้งแต่วันที่ 1
เมษายน 2558 – 30 มิถุนายน
2558 จ้านวน 3 เดือน ๆ ละ
2,000 บาท รวมงบประมาณ
6,000 บาท

งาน
00321

วิธี
1-1

รหัส
หมวด ประเภท
320000 320100

00321

1-1

320000 320100

จานวน
บัญชี
-

6,000.00

-

6,000.00

ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

12 นายนายรณชัย
แก้วกอง

สัญญาเลขที่
รายการ
งวดการ
วันทีอ่ นุมตั ิ
จ่ายเงิน
งาน
3
CNTR-0244/58-1 02/06/2558 จ้างเหมาบริการให้บริการดูแล
00111
สวนหย่อม สวนไม้ดอกไม้ประดับ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายใน
ส้านักงานเทศบาลต้าบลไม้ยา
ตลอดถึงการจ้างเหมาอื่นๆ ทีเ่ ป็น
กิจการในอ้านาจหน้าทีข่ อง
เทศบาลต้าบลไม้ยา โดย
ก้าหนดให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ทุก
วันท้าการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน
2558 – 30 มิถุนายน 2558
จ้านวน 3 เดือนๆ ละ 6,000 บาท
รวมงบประมาณ 18,000 บาท

วิธี
1-1

รหัส
หมวด ประเภท
320000 320100

จานวน
บัญชี
-

18,000.00

สัญญาเลขที่
รายการ
งวดการ
วันทีอ่ นุมตั ิ
จ่ายเงิน
งาน
13 นางสังวรณ์ สมบัติ
3
CNTR-0252/58-2 02/06/2558 จ้างเหมาท้าความสะอาดอาคาร 00111
ใหม่
ส้านักงาน,ท้าความสะอาดห้องน้้า
ในอาคารส้านักงานของกองช่าง
และให้บริการประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการกับเทศบาลต้าบล
ไม้ยา รวมถึงการปฏิบัติงานตามที่
ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่เดือน 1
เมษายน 2558 – 30 มิถุนายน
2558 จ้านวน 3 เดือนๆ ละ
5,000.- บาท
รวม
งบประมาณ 15,000.- บาท
(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

14 นายบุญเรือง อภิ
วงค์

3

CNTR-0232/58-1 02/06/2558 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์
ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กจ.
7893 เชียงรายและ บษ 820
เชียงราย ของเทศบาลต้าบลไม้ยา

00111

วิธี
1-1

รหัส
หมวด ประเภท
320000 320100

จานวน
บัญชี
-

15,000.00

1-1

320000 320100

-

21,000.00

ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

15 นายสนั่น อาริยะ

16 นายถวิล หลักเมือง

สัญญาเลขที่
รายการ
งวดการ
วันทีอ่ นุมตั ิ
จ่ายเงิน
3
CNTR-0238/58-1 02/06/2558 จ้างเหมาบริการดูแลสวนหย่อม
สวนไม้ดอกไม้ประดับปรับปรุง
ภูมิทัศน์ ภายในส้านักงาน
เทศบาลต้าบลไม้ยา ตลอดถึงการ
จ้างเหมาอื่นๆ ทีเ่ ป็นกิจการใน
อ้านาจหน้าทีข่ องเทศบาลต้าบล
ไม้ยา โดยก้าหนดให้แล้วเสร็จ
สมบูรณ์ทุกวันท้าการ ตั้งแต่วันที่
1 เมษายน 2558 – 30 มิถุนายน
2558 จ้านวน 3 เดือนๆ ละ
6,000 บาท รวมงบประมาณ
18,000 บาท
3

CNTR-0242/58-1 02/06/2558 จ้างเหมาบริการดูแลความสะอาด
และปรับปรุงบ่อขยะ บ้านสันโค้ง
หมู่ 8 ถึงการจ้างเหมาอื่น ๆ ที่
เป็นกิจการในอ้านาจหน้าทีข่ อง
เทศบาลต้าบลไม้ยา ตั้งแต่วันที่ 1
เมษายน 2558 – 30 มิถุนายน
2558 จ้านวน 3 เดือนๆ ละ
4,000 บาท รวมงบประมาณ
12,000 บาท

งาน
00111

วิธี
1-1

รหัส
หมวด ประเภท
320000 320100

00111

1-1

320000 320100

จานวน
บัญชี
-

18,000.00

-

12,000.00

สัญญาเลขที่
รายการ
งวดการ
วันทีอ่ นุมตั ิ
จ่ายเงิน
งาน
17 นางสาวรัตนาภรณ์
3
CNTR-0241/58-1 02/06/2558 จ้างเหมาบริการให้บริการ
00111
วีระแสง
การแพทย์ฉุกเฉิน กรณีเจ็บป่วย
ฉุกเฉินหรือประสบอุบัติเหตุก่อน
ถึงโรงพยาบาลแก่ประชาชน
ตลอด 24 ชั่วโมง เพือ่ ลดการ
สูญเสียหรือลดการเกิดความ
พิการทีเ่ กิดขึ้นจากการเจ็บป่วย
ตลอดถึงการจ้างเหมาอื่นๆ ทีเ่ ป็น
กิจการในอ้านาจหน้าทีข่ อง
เทศบาลต้าบลไม้ยา โดย
ก้าหนดให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ทุก
วันท้าการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน
2558 – 30 มิถุนายน 2558
จ้านวน 3 เดือนๆ ละ 7,000 บาท
รวมงบประมาณ 21,000 บาท

ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

วิธี
1-1

รหัส
หมวด ประเภท
320000 320100

จานวน
บัญชี
-

21,000.00

ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

18 นางสาวชไมพร
ทองหลิ้ม

สัญญาเลขที่
รายการ
งวดการ
วันทีอ่ นุมตั ิ
จ่ายเงิน
งาน
3
CNTR-0245/58-1 02/06/2558 จ้างเหมาท้าความสะอาดอาคาร 00111
ส้านักงาน ท้าความสะอาดห้องน้้า
ห้องประชุมในส้านักงาน
เทศบาลต้าบลไม้ยา และ
ให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการกับเทศบาลต้าบลไม้ยา
รวมถึงการปฏิบัติงานตามทีไ่ ด้รับ
มอบหมาย โดยก้าหนดให้แล้ว
เสร็จสมบูรณ์ทุกวันท้าการ ตั้งแต่
วันที่ 1 เมษายน 2558 – 30
มิถุนายน 2558 จ้านวน 3 เดือนๆ
ละ 6,000 บาท รวมงบประมาณ
18,000 บาท

วิธี
1-1

รหัส
หมวด ประเภท
320000 320100

จานวน
บัญชี
-

18,000.00

ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

19 นางสาวขวัญฤดี
แสนศรีจันทร์

สัญญาเลขที่
รายการ
งวดการ
วันทีอ่ นุมตั ิ
จ่ายเงิน
งาน
3
CNTR-0237/58-1 02/06/2558 จ้างเหมาช่วยในการปฏิบัติงาน
00111
การให้บริการสุขศึกษาและ
ภูมิคุ้มกันโรคแก่ประชาชน งาน
ส่งเสริมสุขภาพทัง้ ทางร่างกาย
และจิตใจ และงานสุขาภิบาล
งานควบคุมโรค งานรักษาความ
สะอาด สิ่งแวดล้อมรวมถึงการ
ปฏิบัติงานตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย
ก้าหนดให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ทุก
วันท้าการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน
2558 – 30 มิถุนายน 2558
จ้านวน 3 เดือนๆ ละ 6,500 บาท
รวมงบประมาณ 19,500 บาท

วิธี
1-1

รหัส
หมวด ประเภท
320000 320100

จานวน
บัญชี
-

19,500.00

ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

20 นายมงคล ปินธุ

21 นางจันทร์ดี หลัก
เมือง

สัญญาเลขที่
รายการ
งวดการ
วันทีอ่ นุมตั ิ
จ่ายเงิน
งาน
3
CNTR-0233/58-1 02/06/2558 จ้างเหมาบริการขับรถบรรทุก
00111
เอนกประสงค์ บรรเทาสาธารณ
ภัย พร้อมทัง้ ดูแลและตรวจสภาพ
รถ รวมถึงการปฏิบัติงานตามที่
ได้รับมอบหมายโดยก้าหนดให้
แล้วเสร็จสมบูรณ์ทุกวันท้าการ
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 - 30
มิถุนายน 2558 จ้านวน 3
เดือนๆ ละ 7,000 บาท รวม
งบประมาณ 21,000 บาท
3

CNTR-0243/58-1 02/06/2558 จ้างเหมาบริการดูแลความสะอาด
และปรับปรุงบ่อขยะ บ้านสันโค้ง
หมู่ 8 ถึงการจ้างเหมาอื่น ๆ ที่
เป็นกิจการในอ้านาจหน้าทีข่ อง
เทศบาลต้าบลไม้ยา ตั้งแต่วันที่ 1
เมษายน 2558 – 30 มิถุนายน
2558 จ้านวน 3 เดือนๆ ละ
4,000 บาท รวมงบประมาณ
12,000 บาท

00111

วิธี
1-1

รหัส
หมวด ประเภท
320000 320100

จานวน
บัญชี
-

21,000.00

1-1

320000 320100

-

12,000.00

ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

สัญญาเลขที่

22 เทิงน้้าใสโฆษณา

งวดการ
จ่ายเงิน
1

CNTR-0366/58

23 นายเลื่อน ไชยด้วง

1

CNTR-0374/58

วันทีอ่ นุมตั ิ

รายการ

งาน
12/06/2558 จ้างท้าตรายางหมึกในตัว จ้านวน 00111
1 ชุดๆละ 420.- เป็นเงิน
420.- บาท
16/06/2558 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์พนื้ ทีอ่ ่าง
00111
เก็บน้้าห้วยก้างและพืน้ ทีจ่ ุดชมวิว
ดังนี้
1.พ่นยาฆ่าหญ้า จ้านวน 16 ถังๆ
ละ 300 บาท เป็นเงิน 4,800.บาท
2.เผาเศษกิ่งไม้ วัชพืช จ้านวน 15
แรงๆ ละ 350 บาท เป็นเงิน
5,250.- บาท
3.ค่าปลูกต้นไม้ จ้านวน 4,698
ต้นๆ ละ 2.50 บาท เป็นเงิน
11,745.- บาท

วิธี
1-1

รหัส
หมวด ประเภท
320000 320100

จานวน
บัญชี
-

1-1

320000 320100

-

420.00

21,795.00

ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

24 นางแสงเดือน มะ
โนชัย

25 นายมงคล ปินธุ

สัญญาเลขที่
รายการ
งวดการ
วันทีอ่ นุมตั ิ
จ่ายเงิน
งาน
3
CNTR-0235/58-1 30/06/2558 จ้างเหมาท้าความสะอาดอาคาร 00111
ส้านักงาน,ท้าความสะอาดห้องน้้า
ในอาคารส้านักงานกองช่าง และ
ให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการกับเทศบาลต้าบลไม้ยา
รวมถึงการปฏิบัติงานตามทีไ่ ด้รับ
มอบหมาย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน
2558 – 30 มิถุนายน 2558
จ้านวน 3 เดือนๆ ละ 6,000 บาท
รวมงบประมาณ 18,000 บาท

3

CNTR-0394/58

30/06/2558 จ้างเหมาบริการขับรถบรรทุก
00111
เอนกประสงค์บรรเทาสาธารณภัย
พร้อมทัง้ ดูแล บ้ารุงรักษา ท้า
ความสะอาด รวมถึงการ
ปฏิบัติงานตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย
ทุกวันท้าการ ตั้งแต่วันที่ 1
กรกฎาคม 2558 – 30 กันยายน
2558 จ้านวน 3 เดือน ๆ ละ
7,000 บาท รวมงบประมาณ
21,000 บาท

วิธี
1-1

รหัส
หมวด ประเภท
320000 320100

จานวน
บัญชี
-

18,000.00

1-1

320000 320100

-

21,000.00

ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

26 นางจันทร์ดี หลัก
เมือง

งวดการ
จ่ายเงิน
3

สัญญาเลขที่
CNTR-0399/58

วันทีอ่ นุมตั ิ

รายการ

30/06/2558 จ้างเหมาบริการดูแล ท้าความ
สะอาดและคัดแยก ณ บ่อขยะ
บ้านสันโค้งหมู่ 8 รวมถึงการจ้าง
เหมาอื่น ๆ ทีเ่ ป็นกิจการใน
อ้านาจหน้าทีข่ องเทศบาลต้าบล
ไม้ยาทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 1
กรกฎาคม 2558 – 30 กันยายน
2558 จ้านวน 3 เดือนๆ ละ
4,000 บาท รวมงบประมาณ
12,000 บาท

งาน
00111

วิธี
1-1

รหัส
หมวด ประเภท
320000 320100

จานวน
บัญชี
-

12,000.00

ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

งวดการ
จ่ายเงิน
27 นายกฤษดา แก้ววัน 3

สัญญาเลขที่
CNTR-0390/58

วันทีอ่ นุมตั ิ

รายการ

30/06/2558 จ้างเหมาบริการให้บริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน กรณีเจ็บป่วย
ฉุกเฉินหรือประสบอุบัติเหตุก่อน
ถึงโรงพยาบาลแก่ประชาชน
ตลอด 24 ชั่วโมง เพือ่ ลดการ
สูญเสียหรือลดการเกิดความ
พิการทีเ่ กิดขึ้นจากการเจ็บป่วย
ตลอดถึงการจ้างเหมาอื่นๆ ทีเ่ ป็น
กิจการในอ้านาจหน้าทีข่ อง
เทศบาลต้าบลไม้ยาทุกวัน ตั้งแต่
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 – 30
กันยายน 2558 จ้านวน 3 เดือนๆ
ละ 7,000 บาท รวมงบประมาณ
21,000 บาท

งาน
00111

วิธี
1-1

รหัส
หมวด ประเภท
320000 320100

จานวน
บัญชี
-

21,000.00

ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

สัญญาเลขที่

รายการ

งวดการ
จ่ายเงิน
28 นายเปล่ง หลวงแก้ว 3

CNTR-0401/58

30/06/2558 จ้างดูแลรักษา บ้ารุงต้นไม้และ
สวนสาธารณะตามโครงการพระ
ราชเสาวนีย์ฯ บริเวณอ่างเก็บน้้า
บ้านห้วยก้างทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 1
กรกฎาคม 2558 – 30 กันยายน
2558 จ้านวน 3 เดือน ๆ ละ
2,000 บาท รวมงบประมาณ
6,000 บาท

29 นายอนุชา ช่างเกิด

CNTR-0389/58

30/06/2558 จ้างเหมาบริการดูแลสวนหย่อม
สวนไม้ดอกไม้ประดับปรับปรุง
ภูมิทัศน์ ภายในส้านักงาน
เทศบาลต้าบลไม้ยา ตลอดถึงการ
จ้างเหมาอื่นๆ ทีเ่ ป็นกิจการใน
อ้านาจหน้าทีข่ องเทศบาลต้าบล
ไม้ยาทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 1
กรกฎาคม 2558 – 30 กันยายน
2558 จ้านวน 3 เดือนๆ ละ
6,000 บาท รวมงบประมาณ
18,000 บาท

3

วันทีอ่ นุมตั ิ

งาน
00111

วิธี
1-1

รหัส
หมวด ประเภท
320000 320100

00111

1-1

320000 320100

จานวน
บัญชี
-

6,000.00

-

18,000.00

ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

งวดการ
จ่ายเงิน
30 นางสังวรณ์ สมบัติ
3
ใหม่

31 นายบุญเรือง อภิ
วงค์

3

สัญญาเลขที่

วันทีอ่ นุมตั ิ

รายการ

CNTR-0387/58

30/06/2558 จ้างเหมาท้าความสะอาดอาคาร
ส้านักงานท้าความสะอาดห้องน้้า
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 4
รวมถึงการปฏิบัติงานตามทีไ่ ด้รับ
มอบหมายทุกวันท้าการ ตั้งแต่
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 – 30
กันยายน 2558 จ้านวน 3
เดือน ๆ ละ 6,000 บาท รวม
งบประมาณ 18,000 บาท

CNTR-0404/58

30/06/2558 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์
ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กจ.
7893 และ บษ 820 ของ
เทศบาลต้าบลไม้ยา การดูแล
บ้ารุง รักษา ท้าความสะอาด
รถยนต์และด้าเนินการอื่นๆ
ตามทีไ่ ด้รับมอบหมายทุกวันท้า
การ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม
2558 – 30 กันยายน 2558
จ้านวน 3 เดือน ๆ ละ 7,000
บาท รวมงบประมาณ 21,000
บาท

งาน
00111

วิธี
1-1

รหัส
หมวด ประเภท
320000 320100

00111

1-1

320000 320100

จานวน
บัญชี
-

18,000.00

-

21,000.00

ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

32 นายนายณัฐพล
เป็กธนู

33 นางสาวชญาฎา
ปินตาเป็ก

สัญญาเลขที่

รายการ

งวดการ
จ่ายเงิน
3

CNTR-0391/58

30/06/2558 จ้างเหมาบริการให้บริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน กรณีเจ็บป่วย
ฉุกเฉินหรือประสบอุบัติเหตุก่อน
ถึงโรงพยาบาลแก่ประชาชน
ตลอด 24 ชั่วโมง เพือ่ ลดการ
สูญเสียหรือลดการเกิดความ
พิการทีเ่ กิดขึ้นจากการเจ็บป่วย
ตลอดถึงการจ้างเหมาอื่นๆ ทีเ่ ป็น
กิจการในอ้านาจหน้าทีข่ อง
เทศบาลต้าบลไม้ยาทุกวัน ตั้งแต่
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 – 30
กันยายน 2558 จ้านวน 3 เดือนๆ
ละ 6,000 บาท รวมงบประมาณ
18,000 บาท

3

CNTR-0402/58

30/06/2558 จ้างเหมาบริการส้ารวจข้อมูล
แผนทีภ่ าษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 30 กันยายน 2558 จ้านวน 3
เดือน ๆ ละ 8,000 บาท รวม
งบประมาณ 24,000.- บาท

วันทีอ่ นุมตั ิ

งาน
00111

วิธี
1-1

รหัส
หมวด ประเภท
320000 320100

00113

1-1

320000 320100

จานวน
บัญชี
-

18,000.00

-

24,000.00

ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

34 นางสาวขวัญฤดี
แสนศรีจันทร์

งวดการ
จ่ายเงิน
3

สัญญาเลขที่
CNTR-0386/58

วันทีอ่ นุมตั ิ

รายการ

30/06/2558 จ้างเหมาท้าความสะอาดอาคาร
กองช่าง/ป้องกันฯ ท้าความ
สะอาดห้องน้้า บริการประชาชน
ผู้มาติดต่อราชการ รวมถึงการ
ปฏิบัติงานตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย
ทุกวันท้าการ ตั้งแต่วันที่ 1
กรกฎาคม 2558 – 30 กันยายน
2558 จ้านวน 3 เดือนๆ ละ
7,000 บาท รวมงบประมาณ
21,000 บาท

งาน
00111

วิธี
1-1

รหัส
หมวด ประเภท
320000 320100

จานวน
บัญชี
-

21,000.00

ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

งวดการ
จ่ายเงิน
35 นางสาวรัตนาภรณ์
3
วีระแสง

สัญญาเลขที่
CNTR-0393/58

วันทีอ่ นุมตั ิ

รายการ

30/06/2558 จ้างเหมาบริการให้บริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน กรณีเจ็บป่วย
ฉุกเฉินหรือประสบอุบัติเหตุก่อน
ถึงโรงพยาบาลแก่ประชาชน
ตลอด 24 ชั่วโมง เพือ่ ลดการ
สูญเสียหรือลดการเกิดความ
พิการทีเ่ กิดขึ้นจากการเจ็บป่วย
ตลอดถึงการจ้างเหมาอื่นๆ ทีเ่ ป็น
กิจการในอ้านาจหน้าทีข่ อง
เทศบาลต้าบลไม้ยาทุกวัน ตั้งแต่
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 – 30
กันยายน 2558 จ้านวน 3 เดือนๆ
ละ 7,000 บาท รวมงบประมาณ
21,000 บาท

งาน
00111

วิธี
1-1

รหัส
หมวด ประเภท
320000 320100

จานวน
บัญชี
-

21,000.00

ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

36 นางแสงเดือน มะ
โนชัย

37 นายถวิล หลักเมือง

สัญญาเลขที่

รายการ

งวดการ
จ่ายเงิน
3

CNTR-0395/58

30/06/2558 จ้างเหมาท้าความสะอาดอาคาร
ส้านักงาน ท้าความสะอาด
ห้องน้้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หมู่ 14 รวมถึงการปฏิบัติงาน
ตามทีไ่ ด้รับมอบหมายทุกวันท้า
การ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม
2558 – 30 กันยายน 2558
จ้านวน 3 เดือน ๆ ละ 6,000
บาท รวมงบประมาณ 18,000
บาท

3

CNTR-0400/58

30/06/2558 จ้างเหมาบริการดูแล ท้าความ
สะอาดและคัดแยก ณ บ่อขยะ
บ้านสันโค้งหมู่ 8 รวมถึงการจ้าง
เหมาอื่น ๆ ทีเ่ ป็นกิจการใน
อ้านาจหน้าทีข่ องเทศบาลต้าบล
ไม้ยาทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 1
กรกฎาคม 2558 – 30 กันยายน
2558 จ้านวน 3 เดือนๆ ละ
4,000 บาท รวมงบประมาณ
12,000 บาท

วันทีอ่ นุมตั ิ

งาน
00111

วิธี
1-1

รหัส
หมวด ประเภท
320000 320100

00111

1-1

320000 320100

จานวน
บัญชี
-

18,000.00

-

12,000.00

ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

38 นายนายรณชัย
แก้วกอง

งวดการ
จ่ายเงิน
3

สัญญาเลขที่
CNTR-0392/58

วันทีอ่ นุมตั ิ

รายการ

30/06/2558 จ้างเหมาบริการให้บริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน กรณีเจ็บป่วย
ฉุกเฉินหรือประสบอุบัติเหตุก่อน
ถึงโรงพยาบาลแก่ประชาชน
ตลอด 24 ชั่วโมง เพือ่ ลดการ
สูญเสียหรือลดการเกิดความ
พิการทีเ่ กิดขึ้นจากการเจ็บป่วย
ตลอดถึงการจ้างเหมาอื่นๆ ทีเ่ ป็น
กิจการในอ้านาจหน้าทีข่ อง
เทศบาลต้าบลไม้ยาทุกวัน ตั้งแต่
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 – 30
กันยายน 2558 จ้านวน 3 เดือนๆ
ละ 7,000 บาท รวมงบประมาณ
21,000 บาท

งาน
00111

วิธี
1-1

รหัส
หมวด ประเภท
320000 320100

จานวน
บัญชี
-

21,000.00

ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

สัญญาเลขที่

รายการ

39 นายสนั่น อาริยะ

งวดการ
จ่ายเงิน
3

CNTR-0388/58

30/06/2558 จ้างเหมาบริการดูแลสวนหย่อม
สวนไม้ดอกไม้ประดับปรับปรุง
ภูมิทัศน์ ภายในส้านักงาน
เทศบาลต้าบลไม้ยา ตลอดถึงการ
จ้างเหมาอื่นๆ ทีเ่ ป็นกิจการใน
อ้านาจหน้าทีข่ องเทศบาลต้าบล
ไม้ยาทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 1
กรกฎาคม 2558 – 30 กันยายน
2558 จ้านวน 3 เดือนๆ ละ
7,000 บาท รวมงบประมาณ
21,000 บาท

40 นายปิง ใจพลแสน

3

CNTR-0397/58

30/06/2558 จ้างดูแลรักษา บ้ารุงต้นไม้และ
สวนสาธารณะตามโครงการพระ
ราชเสาวนีย์ฯ บริเวณอ่างเก็บน้้า
บ้านห้วยก้างทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 1
กรกฎาคม 2558 – 30 กันยายน
2558 จ้านวน 3 เดือน ๆ ละ
2,000 บาท รวมงบประมาณ
6,000 บาท

วันทีอ่ นุมตั ิ

งาน
00111

วิธี
1-1

รหัส
หมวด ประเภท
320000 320100

00111

1-1

320000 320100

จานวน
บัญชี
-

21,000.00

-

6,000.00

ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

41 นางสาวหนึ่งฤทัย
วิชัยค้า

งวดการ
จ่ายเงิน
3

สัญญาเลขที่
CNTR-0398/58

วันทีอ่ นุมตั ิ

รายการ

30/06/2558 จ้างเหมาท้าความสะอาดอาคาร
ส้านักงาน ท้าความสะอาดห้องน้้า
ห้องประชุมในส้านักงาน
เทศบาลต้าบลไม้ยา และ
ให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการกับเทศบาลต้าบลไม้ยา
รวมถึงการปฏิบัติงานตามทีไ่ ด้รับ
มอบหมายทุกวันท้าการ ตั้งแต่
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 – 30
กันยายน 2558 จ้านวน 3 เดือนๆ
ละ 6,000 บาท รวมงบประมาณ
18,000 บาท

งาน
00111

วิธี
1-1

รหัส
หมวด ประเภท
320000 320100

จานวน
บัญชี
-

18,000.00

ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

42 นางสาวชไมพร
ทองหลิ้ม

43 นางพิกุล เชื้อเมือง
พาน

สัญญาเลขที่

รายการ

งวดการ
จ่ายเงิน
3

CNTR-0396/58

30/06/2558 จ้างเหมาท้าความสะอาดอาคาร
ส้านักงาน ท้าความสะอาดห้องน้้า
ห้องประชุมในส้านักงาน
เทศบาลต้าบลไม้ยา และ
ให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการกับเทศบาลต้าบลไม้ยา
รวมถึงการปฏิบัติงานตามทีไ่ ด้รับ
มอบหมายทุกวันท้าการ ตั้งแต่
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 – 30
กันยายน 2558 จ้านวน 3 เดือนๆ
ละ 6,000 บาท รวมงบประมาณ
18,000 บาท

3

CNTR-0403/58

30/06/2558 จ้างเหมาท้าความสะอาดอาคาร
ส้านักงานท้าความสะอาดห้องน้้า
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 5
รวมถึงการปฏิบัติงานตามทีไ่ ด้รับ
มอบหมายทุกวันท้าการ ตั้งแต่
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 – 30
กันยายน 2558 จ้านวน 3
เดือน ๆ ละ 6,000 บาท รวม
งบประมาณ 18,000 บาท

วันทีอ่ นุมตั ิ

งาน
00111

วิธี
1-1

รหัส
หมวด ประเภท
320000 320100

00111

1-1

320000 320100

จานวน
บัญชี
-

18,000.00

-

18,000.00

ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

งวดการ
จ่ายเงิน
44 นายอภิวัฒน์ ไกลถิ่น 1

45 เทิงน้้าใสโฆษณา

46 ร้านพรพ่อขุนสโตร์

สัญญาเลขที่

วันทีอ่ นุมตั ิ

รายการ

CNTR-0351/58

04/06/2558 จ้างเหมาประกอบอาหาร ดังนี้
-อาหารกลางวัน จ้านวน 202
คน ๆ ละ 70 บาท (วันที่ 15 =
100 คน , วันที่ 16 = 102 คน )
เป็นเงิน 14,140.- บาท
-อาหารว่าง จ้านวน 202 คน ๆ
ละ 25 บาท (2 มื้อ) เป็นเงิน
10,100.- บาท
รวมเป็นเงิน 24,240.- บาท

งาน
00221

วิธี
1-1

รหัส
หมวด ประเภท
320000 320200

จานวน

1

CNTR-0350/58

1-1

320000 320200

-

450.00

1

CNTR-0354/58

04/06/2558 จ้างเหมาท้าป้ายไวนิล ขนาดกว้าง 00221
1.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร
จ้านวน 1 ผืน เป็นเงิน 450.บาท
08/06/2558 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการ 00111
ฝึกอบรมอาชีพสานตะกร้าหวาย
จ้านวน 8 รายการ เป็นเงิน
9,799.- บาท

1-1

320000 320200

-

9,799.00

บัญชี
-

24,240.00

ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

งวดการ
จ่ายเงิน
47 นายอภิวัฒน์ ไกลถิ่น 1

48 นางแสงหล้า ใหม่
เต็ม

1

สัญญาเลขที่

วันทีอ่ นุมตั ิ

รายการ

CNTR-0357/58

08/06/2558 จ้างเหมาประกอบอาหารประชุม
สภาเทศบาลต้าบลไม้ยา ดังนี้
- อาหารว่าง จ้านวน 1 มื้อ ๆ ละ
27 คน ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน
675 บาท
- อาหารกลางวัน จ้านวน 1 มื้อ ๆ
ละ 27 คน ๆ ละ 80 บาท เป็น
เงิน 2,160 บาท

CNTR-0356/58

08/06/2558 จ้างเหมาประกอบอาหาร ดังนี้
-อาหารกลางวัน (วิทยากร+
ผู้เข้าร่วมอบรม) จ้านวน 41 คนๆ
ละ 50 บาท (จ้านวน 3 มื้อ)
เป็นเงิน 6,150.- บาท
-อาหารว่าง (วิทยากร+ผู้เข้าร่วม
อบรม) จ้านวน 41 คนๆ ละ 25
บาท (จ้านวน 6 มื้อ) เป็นเงิน
6,150.- บาท
รวมเป็นเงิน 12,300.- บาท

งาน
00111

วิธี
1-1

รหัส
หมวด ประเภท
320000 320200

00111

1-1

320000 320200

จานวน
บัญชี
-

2,835.00

-

12,300.00

ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

งวดการ
จ่ายเงิน
1

50 ห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด
ทะนันแปง
ก่อสร้าง

สัญญาเลขที่

รายการ

CNTR-0355/58

08/06/2558 จ้างเหมาป้ายไวนิล ตาม
โครงการฝึกอบรมอาชีพสาน
ตะกร้าหวาย ขนาดกว้าง 1.50
เมตร ยาว 3.00 เมตร จ้านวน 1
ผืน เป็นเงิน 675.- บาท

งาน
00111

วิธี
1-1

รหัส
หมวด ประเภท
320000 320200

1

CNTR-0359/58

10/06/2558 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างฝาย
00252
ชะลอน้้าหลังอ่างเก็บน้้าไม้ยา
หมู่ที่ 16 เป็นเงิน 32,835.- บาท

1-1

320000 320200

-

32,835.00

51 เทิงน้้าใสโฆษณา

1

CNTR-0378/58

24/06/2558 จัดจ้างท้าป้ายไวนิล ขนาด 1.5*3
เมตร จ้านวน 1 ผืนๆ ละ 675
บาท เป็นเงิน 675.- บาท

00321

1-1

320000 320200

-

675.00

52 นายธีรพงษ์ ไชย
ชนะ
53 นายทวีศักดิ์ สิงห์
แก้ว
54 นายพัด วิชา

1

CNTR-0383/58

00321

1-1

320000 320200

-

3,000.00

1

CNTR-0382/58

00321

1-1

320000 320200

-

1,500.00

1

CNTR-0381/58

25/06/2558 จ้างเหมาเครื่องเสียงเพือ่
ประชาสัมพันธ์
25/06/2558 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานทีส่ าธิต
การท้านาด้วยกระบือ
25/06/2558 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ เต้นท์
โต๊ะ เก้าอี้ ชุดโซฟา แท่นกล่าว
เปิดงาน

00321

1-1

320000 320200

-

3,000.00

49 เทิงน้้าใสโฆษณา

วันทีอ่ นุมตั ิ

จานวน
บัญชี
-

675.00

ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

สัญญาเลขที่

งวดการ
จ่ายเงิน
1

CNTR-0364/58

56 โรงพิมพ์อาสา
รักษาดินแดน
กรมการปกครอง
57 ห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด
สวนหนังสือ

1

CNTR-0361/58

1

CNTR-0363/58

58 ห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด
สวนหนังสือ

1

CNTR-0405/58

55 เค เอส อาร์
คอมพิวเตอร์

วันทีอ่ นุมตั ิ

รายการ
งาน
00111

วิธี
1-1

รหัส
หมวด ประเภท
320000 320400

00113

1-5

330000 330100

-

4,186.00

11/06/2558 จัดซื้อวัสดุส้านักงาน จ้านวน 16 00113
รายการ เป็นเงิน 10,440.บาท
25/06/2558 จัดซื้อวัสดุส้านักงาน จ้านวน 47 00111
รายการ เป็นเงิน 29,041.- บาท

1-1

330000 330100

-

10,440.00

1-1

330000 330100

-

29,041.00

11/06/2558 จ้างเหมาลงโปรแกรมใหม่
คอมพิวเตอร์ จ้านวน 10
เครื่อง ๆละ 350 บาท เป็นเงิน
3,500.- บาท
10/06/2558 จัดซื้อแบบพิมพ์ จ้านวน 5
รายการ เป็นเงิน 4,186.- บาท

จานวน
บัญชี
-

3,500.00

ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

สัญญาเลขที่

59 ป้านเครื่องครัว

งวดการ
จ่ายเงิน
1

CNTR-0365/58

60 ร้านวิลาศการค้า

1

CNTR-0368/58

วันทีอ่ นุมตั ิ

รายการ
งาน
00111

11/06/2558 1. มุ้ง จ้านวน 2 หลังๆ ละ 360
เป็นเงิน 720.- บาท
2. ถ้วยกระเบือ้ ง ขนาด 5 นิ้ว
จ้านวน 36 ใบๆ ละ 25 บาท เป็น
เงิน 900.- บาท
3. ชามกระเบือ้ ง ขนาด 7 นิ้ว
จ้านวน 24 ใบๆ ละ 30 บาท เป็น
เงิน 720.- บาท
4. ช้อนโต๊ะ จ้านวน 5 โหลๆ ละ
42 บาท เป็นเงิน 210.- บาท
5. ช้อนส้อม จ้านวน 4 โหลๆ ละ
170 บาท เป็นเงิน 680.- บาท
6. จาน จ้านวน 24 ใบๆ ละ 24
บาท เป็นเงิน 576.- บาท
7. ช้อนกาแฟ จ้านวน 5 โหลๆ
ละ 25 บาท เป็นเงิน 125.- บาท
8. แก้วน้้า จ้านวน 36 ใบๆ ละ
15 บาท เป็นเงิน 540.- บาท
9. จานรองแก้วน้้า จ้านวน 2
โหลๆ ละ 60 บาท เป็นเงิน
120.- บาท
12/06/2558 ท่อระบายน้้าขนาดเส้นผ่าน
00311
ศูนย์กลาง 0.60 ม. 5 ท่อน ตาม
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ทีแ่ นบมานี้

วิธี
1-1

รหัส
หมวด ประเภท
330000 330300

จานวน
บัญชี
-

5,841.00

1-1

330000 330600

-

2,610.00

ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

สัญญาเลขที่

61 ร้านวิลาศการค้า

งวดการ
จ่ายเงิน
1

CNTR-0370/58

62 ร้านวิลาศการค้า

1

CNTR-0373/58

วันทีอ่ นุมตั ิ

รายการ
งาน
00311

12/06/2558 ท่อระบายน้้าขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.40 ม. จ้านวน 6
ท่อน รายละเอียดตามแบบ ปร.4
และ ปร.5 แนบท้าย
12/06/2558 1.ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จ้านวน 00311
40 ถุง
2.หินผสมคอนกรีต จ้านวน 5
ลบ.ม.
3.ทรายหยาบ จ้านวน 8 ลบ.ม.
4.เหล็กตะแกลงส้าเร็จรูปขนาด
0.25*0.25 มม. จ้านวน 50 ตร.ม.
รายละเอียดตามแบบ ปร.4 และ
ปร.5 แนบท้าย

วิธี
1-1

รหัส
หมวด ประเภท
330000 330600

จานวน
บัญชี
-

2,382.00

1-1

330000 330600

-

12,820.00

ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

63 ร้านวิลาศการค้า

งวดการ
จ่ายเงิน
1

64 ร้านวิลาศการค้า

1

สัญญาเลขที่

วันทีอ่ นุมตั ิ

รายการ

CNTR-0371/58

12/06/2558 เพือ่ จัดซื้ออุกรณ์ก่อสร้างเทลาน
พืน้ คอนกรีตเอนกประสงค์
ภายในหมู่บ้านไม้ยา หมู่ที่ 4
รายละเอียดดังนี้
1.ปูนซีเมนต์สปอร์ตแลนด์ 72 ถุง
2.หินผสมคอนกรีต 15 ลบ.ม.
3.ทรายหยาบ 15 ลบ.ม.
4.เหล็กตะแกรงส้าเร็จรูปขนาด
0.25 x 0.25 มม.
5.เหล็กเส้นกรม Dai 15มม.

งาน
00311

วิธี
1-1

รหัส
หมวด ประเภท
330000 330600

CNTR-0369/58

12/06/2558 1.ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จ้านวน 00311
50 ถุง
2.หินผสมคอนกรีต จ้านวน 10
ลบ.ม.
3.ทรายหยาบ จ้านวน 10 ลบ.ม.
4.เหล็กตะแกลงส้าเร็จรูปขนาด
0.25*0.25 มม. จ้านวน 50 ตร.ม.
รายละเอียดตามแบบ ปร.4 และ
ปร.5 แนบท้าย

1-1

330000 330600

จานวน
บัญชี
-

28,858.00

-

17,420.00

ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

65 ร้านวิลาศการค้า

66 สหกรณ์การเกษตร
พญาเม็งราย จ้ากัด

งวดการ
จ่ายเงิน
1

4

สัญญาเลขที่
CNTR-0372/58

วันทีอ่ นุมตั ิ

รายการ

12/06/2558 เพือ่ จัดซื้ออุกรณ์ก่อสร้างเทถนน
สู่พนื้ ทีก่ ารเกษตรสายดงแฟน หมู่
ที่ 6 รายละเอียดดังนี้
1.ปูนซีเมนต์สปอร์ตแลนด์ 40 ถุง
2.หินผสมคอนกรีต 5 ลบ.ม.
3.ทรายหยาบ 8 ลบ.ม.
4.เหล็กตะแกลงส้าเร็จรูปขนาด
0.25x0.25 มม.

CNTR-0165/58-4 10/06/2558 จัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิง

งาน
00311

วิธี
1-1

รหัส
หมวด ประเภท
330000 330600

00111

1-1

330000 330800

จานวน
บัญชี
-

12,820.00

-

83,696.53

ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

67 พี.เอ็น.ซัพพลาย
เซอร์วิส

68 ร้านวิลาศการค้า

งวดการ
จ่ายเงิน
1

1

สัญญาเลขที่

วันทีอ่ นุมตั ิ

รายการ

CNTR-0384/58

29/06/2558 จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จ้านวน 3
รายการ ดังนี้
1.หมึกปริ้นเตอร์ Hp 35 A
จ้านวน 3 กล่อง ๆ ละ 1,250
บาท เป็นเงิน 3,750.- บาท
2.หมึกปริ้นเตอร์ Hp 12 A
จ้านวน 3 กล่อง ๆ ละ 1,250
บาท เป็นเงิน 3,750.- บาท
3.หมึก SAMSUNG จ้านวน 1
กล่อง ๆ ละ 1,550 บาท เป็น
เงิน 1,550.- บาท
เป็นเงิน 9,050.- บาท

งาน
00113

วิธี
1-1

รหัส
หมวด ประเภท
330000 331400

CNTR-0349/58

03/06/2558 จ้างเหมาขยายเขตไฟฟ้าภายใน
00111
ส้านักงานเทศบาลต้าบลไม้ยา หมู่
2 ต้าบลไม้ยา

1-1

410000 411800

จานวน
บัญชี
-

9,050.00

-

49,000.00

ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

งวดการ
จ่ายเงิน
69 ร้านกฤษณาการค้า
1

สัญญาเลขที่
CNTR-0347/58

วันทีอ่ นุมตั ิ

รายการ

03/06/2558 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านสันโค้ง หมู่ ๘ ต.
ไม้ยา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร
ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร หรือให้ได้พนื้ ทีไ่ ม่
น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตร.ม. ไม่มี
ไหล่ทางลูกรัง โดยมีจุดเริ่มต้น
โครงการทีบ่ ้านนายสิน ค้ามงคล
บ้านเลขที่ ๑๔๘ ต.ไม้ยา พิกัด
๔๗Q ๐๖๑๗๕๗๖ – UTM
๒๑๘๗๓๕๕ และจุดสิ้นสุด
โครงการทีส่ วนนายสมบูรณ์ ไกล
ถิ่น พิกัด ๔๗Q ๐๖๑๗๕๔๗ –
UTM ๒๑๘๗๔๙๙

งาน
00312

วิธี
1-2

รหัส
หมวด ประเภท
420000 421000

จานวน
บัญชี
-

212,000.00

ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

70 ห้างห้นส่วนจ้ากัด
นาวากิจก่อสร้าง

งวดการ
จ่ายเงิน
1

สัญญาเลขที่
CNTR-0377/58

วันทีอ่ นุมตั ิ

รายการ

23/06/2558 จ้างเหมาขุดวางท่อ HDPE จาก
อ่างเก็บน้้าห้วยบงสู่พนื้ ที่
การเกษตรบ้านห้วยเดื่อ หมู่ที่ ๑
ต้าบลไม้ยา โดยวางท่อ PE ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๒ นิ้ว
จ้านวน ๑ ท่อน (ยาวท่อนละ ๖
เมตร) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖
นิ้ว จ้านวน ๓๐ ท่อน (ยาวท่อน
ละ ๖ เมตร) ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ๔ นิ้ว จ้านวน ๕ ม้วน
(ยาวม้วนละ ๑๐๐ เมตร) ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง ๓ นิ้ว จ้านวน
๖.๕ ม้วน (ยาวม้วนละ ๑๐๐
เมตร) โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการที่
สวนนายหมาย จันทร์เป็ง พิกัด
๔๗Q ๐๖๑๓๐๒๖ – UTM
๒๑๘๑๐๕๒ จุดสิ้นสุดโครงการที่
สวนนายทูล ค้าพรรณ์ พิกัด ๔๗Q
๐๑๓๗๖๓ – UTM ๒๑๘๑๒๘๙

งาน
00312

วิธี
1-2

รหัส
หมวด ประเภท
420000 421000

จานวน
บัญชี
-

รวม

298,500.00

1,736,788.53

