
                  ประจ ำไตรมำสที่  ๓  เดือน เมษำยน - มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
                      บริษัท วิทยุกำรบินแห่งประเทศไทย จ ำกัด

                                                                           ศูนย์ควบคุมกำรบินเชียงใหม่ (ศช.บภ ๒.)

        เลขประจ ำตัวผู้เสีย                    เอกสำรอ้ำงอิง

ล ำดับที่ ภำษี/เลขประจ ำตัวประชำชน ช่ือผู้ประกอบกำร  รำยกำรพัสดุทีจั่ดซื้อจัดจ้ำง                             วันที่ เหตุผลสนับสนุน

1 3570300393543 89 ม.5 ปำ่ยำงมน ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงรำย น้ ำดื่ม เค.ที 75 บำท 2/5/2562 หอฯชร. และบำ้นพัก

2 ร้ำนชัยประสิทธ์ 33/8 ถ.สุเรนทร์ สบตุ๋ย ล ำปำง น้ ำดื่ม ถัง 360 บำท 2/5/2562 หอฯลป. และบำ้นพัก

3 505535003617 บริษัทเชียงใหม่โพลสตำร์ (1992)จ ำกัด น้ ำดื่ม 2,500 บำท 11/4/256 ค่ำน้ ำดื่มประจ ำบำ้นพัก พนักงำน

4 สนง.เทศบำล ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ค่ำธรรมเนียมขยะ บำ้นพัก/ทีท่ ำกำร 3060 บำท 3/5/2562 บำ้นพัก/อำคำรทีท่ ำกำร

5 505535003617 บริษัทเชียงใหม่โพลสตำร์ (1992)จ ำกัด น้ ำดื่ม 2,500.00 บำท 3/5/2562 ค่ำน้ ำดื่มประจ ำบำ้นพัก พนักงำน

6 3502000017941 นำย จิรำยุทธ  มณีวรรณ์ ค่ำหนังสือพิมพ์ 3,420 บำท 7/5/2562 ส ำหรับห้องสมุด

7 3570100163297  จำรุวรรณ 33 ม.16 ต.นำงแล อ.เมือง จ.เชียงรำย น้ ำดื่ม 350 บำท 7/5/2562 หอฯชร. และบำ้นพัก

8 O58556100182 บ.ธัมมำทรัพย์เจริญจ ำกัด 32/4ม.5 ต.ผำปอ่ง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน น้ ำดื่ม 1040 บำท 8/5/2562 หอฯมส. และบำ้นพัก

9 3570100163297 จำรุวรรณ 33 ม.16 ต.นำงแล อ.เมือง จ.เชียงรำย น้ ำดื่ม 350 บำท 7/5/2562 หอฯชร. และบำ้นพัก

10 O58556100182 บ.ธัมมำทรัพย์เจริญจ ำกัด 32/4ม.5 ต.ผำปอ่ง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน น้ ำดื่ม 1040 บำท 8/5/2562 หอฯมส. และบำ้นพัก

11 ร้ำนชัยประสิทธ์ 33/8 ถ.สุเรนทร์ สบตุ๋ย ล ำปำง น้ ำดื่ม 1240 บำท 13/5/2562 หอฯลป. และบำ้นพัก

12 เคทสีะบำย 13/4 ถ.ประชำเสกสรร ต.จองค ำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน น้ ำดื่ม 710 บำท 22/5/2562 หอฯมส. และบำ้นพัก

13 3570100163297 ร้ำนน้ ำดื่ม เคท8ี9ม.5ทำ่ยำงมน ต.รอบเวียงอ.เมือง จ.เชียงรำย น้ ำดื่ม 75 บำท 23/5/2562 หอฯชร. และบำ้นพัก

3570100163297 น้ ำดื่มจำรุวรรณ์ 33 ม.16 ต.นำงแล อ.เมือง จ.เชียงรำย น้ ำดื่ม 315 บำท 23/5/2562 หอฯชร. และบำ้นพัก

1579900002982 น้องอ้อมินิมำร์ท 325 ม.11ต.บำ้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงรำย น้ ำดื่ม 1100 บำท 23/5/2562 หอฯชร. และบำ้นพัก

ร้ำนชัยประสิทธ์ 33/8 ถ.สุเรนทร์ สบตุ๋ย ล ำปำง น้ ำดื่ม 280 บำท 23/5/2562 หอฯลป. และบำ้นพัก

ร้ำนชัยประสิทธ์ 33/8 ถ.สุเรนทร์ สบตุ๋ย ล ำปำง น้ ำดื่ม 320 บำท 23/5/2562 หอฯลป. และบำ้นพัก

3570100163297 น้ ำดื่มจำรุวรรณ์ 33 ม.16 ต.นำงแล อ.เมือง จ.เชียงรำย น้ ำดื่ม 245 บำท 29/5/2562 หอฯชร. และบำ้นพัก

3570100393543 น้ ำเค.พี.89 ม.5ปำ่ยำงมน ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงรำย น้ ำดื่ม 60 บำท 31/5/2562 หอฯชร. และบำ้นพัก

1579900002982 น้องอ้อมินิมำร์ท 325 ม.11ต.บำ้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงรำย น้ ำดื่ม 1100 บำท 31/5/2562 หอฯชร. และบำ้นพัก

จ ำนวนเงินรวม

ค่ำใช้จ่ำยบิรษัทฯ ที่ไม่ใช่กำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำม พรบ.60



3570100163297 น้ ำดื่มจำรุวรรณ์ 33 ม.16 ต.นำงแล อ.เมือง จ.เชียงรำย น้ ำดื่ม 245 บำท 29/5/2562 หอฯชร. และบำ้นพัก

O585566100182 บ.ธัมมำทรัพย์เจริญจ ำกัด 32/4ม.5 ต.ผำปอ่ง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน น้ ำดื่ม 1040 บำท 1/6/2562 หอฯมส. และบำ้นพัก

3570100163297 น้ ำดื่มจำรุวรรณ์ 33 ม.16 ต.นำงแล อ.เมือง จ.เชียงรำย น้ ำดื่ม 245 บำท 4/6/2562 หอฯชร. และบำ้นพัก

ร้ำนชัยประสิทธ์ 33/8 ถ.สุเรนทร์ สบตุ๋ย ล ำปำง น้ ำดื่ม 1160 บำท 1/6/2562 หอฯลป. และบำ้นพัก

3570100393543 น้ ำดื่มเค.พี.89 ม.5ปำ่ยำงมน ต.รอบเวียงอ.เมือง จ.เชียงรำย น้ ำดื่ม 60 บำท 12/6/2562 หอฯชร. และบำ้นพัก

1579900002982 น้องอ้อมินิมำร์ท 325 ม.11ต.บำ้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงรำย น้ ำดื่ม 1650 บำท 14/6/2562 หอฯชร. และบำ้นพัก

ร้ำนชัยประสิทธ์ 33/8 ถ.สุเรนทร์ สบตุ๋ย ล ำปำง น้ ำดื่ม 920 บำท 17/6/2562 หอฯลป. และบำ้นพัก

3570100163297 น้ ำดื่มจำรุวรรณ์ 33 ม.16 ต.นำงแล อ.เมือง จ.เชียงรำย น้ ำดื่ม 245 บำท 19/6/2562 หอฯชร. และบำ้นพัก

3570100393543 น้ ำดื่ม เค.พี.89 ม.5ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงรำย น้ ำดื่ม 75 บำท 26/6/2562 หอฯชร. และบำ้นพัก

3570100163297 น้ ำดื่มจำรุวรรณ์ 33 ม.16 ต.นำงแล อ.เมือง จ.เชียงรำย น้ ำดื่ม 315 บำท 12/6/2562 หอฯชร. และบำ้นพัก

3570100163297 น้ ำดื่มจำรุวรรณ์ 33 ม.16 ต.นำงแล อ.เมือง จ.เชียงรำย น้ ำดื่ม 210 บำท 29/6/2562 หอฯชร. และบำ้นพัก

o58556100182 บ.ธัมมำทรัพย์เจริญจ ำกัด 32/4ม.5 ต.ผำปอ่ง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน น้ ำดื่ม 1040 บำท 27/6/2562 หอฯมส. และบำ้นพัก

ร้ำนชัยประสิทธ์ 33/8 ถ.สุเรนทร์ สบตุ๋ย ล ำปำง น้ ำดืม 880 บำท 1/7/2562 หอฯลป. และบำ้นพัก

1579900002982 ร้ำนน้องอ้อมินิมำร์ท 325 ม.11 ต.บำ้นดู่ อ.เมือง เชียงรำย น้ ำดื่ม 1100 บำท 4/7/2562 หอฯชร. และบำ้นพัก

3570100163297 น้ ำดื่มจำรุวรรณ์ 33 ม.16 ต.นำงแล อ.เมือง จ.เชียงรำย น้ ำดื่ม 245 บำท 8/7/2562 หอฯชร. และบำ้นพัก

ร้ำนชัยประสิทธ์ 33/8 ถ.สุเรนทร์ สบตุ๋ย ล ำปำง น้ ำดื่ม 1030 บำท 11/7/2562 หอฯลป. และบำ้นพัก

3570100163297 ร้ำนจำรุวรรณ์ เลขที ่33ม.16 ต.นำงแล อ.เมือง จ.เชียงรำย น้ ำดืม 280 บำท 18/7/2560 หอฯชร. และบำ้นพัก

น้ ำดื่ม เค.พี.89 ม.5ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงรำย น้ ำดื่ม 45 บำท 11/7/2562 หอฯชร. และบำ้นพัก

3589900003462 โรงน้ ำแข็ง เคทสีบำย 13/4ถ.ประชำ ต.จองค ำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน น้ ำดื่ม 830 บำท 15/7/2562 หอฯมส. และบำ้นพัก

ร้ำนน้องอ้อมินิมำร์ท 325 ม.11 ต.บำ้นดู่ อ.เมือง เชียงรำย น้ ำดื่ม 1100 บำท 18/7/2562 หอฯชร. และบำ้นพัก

รวมเงิน 32,855 บำท










