เทศบำลตำบลเกำะเพชร
สรุปผลจัดซื้ อจัดจ้ำงประจำปี งบประมำณ พ.ศ.2564
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อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมรำช

ลำดับ

ชื่อเจ้ำหนี้

เลขที่โครงกำร
/เลขที่สญ
ั ญำ

วันที่อนุ มตั ิ

1

นำยวสันติ ์ สวัสดิโ์ รจน์

1/2563 (CNTR-0002/63)

01/10/2562

2

1/2563 (CNTR-0020/63)

3

มหำวิทยำลัยรำชภัฎ
นครศรีธรรมรำช
นำงสำวนำตำชำ เพอสะและ

4

นำงสำวอุษำ เพอสะและ

5

งำน

รำยจ่ำย

ประเภทรำยจ่ำย

11/10/2562

งำนบริกำรสำธำรณสุขและ ค่ำใช้สอย
งำนสำธำรณสุขอืน
่
งำนบริหำรทั่วไป
รำยจ่ำยอืน
่

รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่ง
บริกำร
รำยจ่ำยอืน
่

10/2563 (CNTR-0011/63)

01/10/2562

งำนส่งเสริมกำรเกษตร

ค่ำใช้สอย

11/2563 (CNTR-0010/63)

01/10/2562

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่ง
บริ
กำร
รำยจ่
ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่ง

นำงสำวปรำณี เพ็งจันทร์

12/2563 (CNTR-0009/63)

01/10/2562

ค่ำใช้สอย

6

นำงปรำงทิพย์ จีนแก้วเปี่ ยม

13/2563 (CNTR-0008/63)

01/10/2562

7

บริษท
ั บ้ำนบ่ำวสำว จำกัด

14/2563 (CNTR-0007/63)

01/10/2562

8

15/2563 (CNTR-0018/63)

02/10/2562

9

บริษท
ั พี เอ เอส.เวิลด์ คอม
มิวนิเคชั่น จำกัด
นำยพีรวิศ นวลขำว

2/2563 (CNTR-0005/63)

01/10/2562

10

พรชัย ก๊อปปี้ แอนด์โอเอ

27/2563 (CNTR-0017/63)

02/10/2562

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
กำรศึกษำ
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
กำรศึกษำ
งำนกำจัดขยะมูลฝอยและ
สิง่ ปฏิกลู
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
กำรรักษำควำมสงบภำยใน
งำนบริกำรสำธำรณสุขและ
งำนสำธำรณสุขอืน
่
งำนบริหำรทั่วไป

11

นำยเชำว์ สุวรรณคีรี

28/2563 (CNTR-0019/63)

08/10/2562

ค่ำใช้สอย

12

สมพรพำนิช

29/2563 (CNTR-0021/63)

29/10/2562

งำนศำสนำวัฒนธรรม
ท้องถิน
่ ำและประปำ
งำนไฟฟ้

13

นำยวรวุฒิ เจ๊ะดุหมัน

3/2563 (CNTR-0004/63)

01/10/2562

14

สมพรพำนิช

30/2563 (CNTR-0022/63)

29/10/2562

15

31/2563 (CNTR-0023/63)

31/10/2562

16

บริษท
ั แมรี่ แอน แดรี่ โปร
ดักส์ จำกัด
นำยไพโรจน์ ผลสุย

4/2563 (CNTR-0003/63)

01/10/2562

17

นำยธนสิษฐ์ ชูทอง

5/2563 (CNTR-0016/63)

01/10/2562

18

เกำะเพชรค้ำวัสดุ

09/10/2562

19

ร้ำนเกำะเพชรค้ำวัสดุ

20

มงคลพำณิชย์

21

ร้ำนโชคชัย เซอร์วิส

22

ร้ำนปิ ยวัชจักรกล

23

นำยณัฐพนธ์ บุญทองใหม่

63-45-00123-532030000001
63-45-00123-532030000003
63-45-00123-533120000002
63-45-00244-532040000001
63-45-00321-533100000001
7/2563 (CNTR-0014/63)

24

นำยพัสกร บุญญำนุพงศ์

7/2563 (CNTR-0015/63)

01/10/2562

28/10/2562
28/10/2562
28/10/2562
28/10/2562
01/10/2562

ค่ำใช้สอย
ค่ำใช้สอย
ค่ำใช้สอย
ค่ำใช้สอย
ค่ำใช้สอย
ค่ำทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้ำง

งำนบริกำรสำธำรณสุขและ ค่ำใช้สอย
งำนสำธำรณสุขอืน
่
งำนไฟฟ้ ำและประปำ
ค่ำทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้ำง
งำนระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษำ
งำนบริกำรสำธำรณสุขและ
งำนสำธำรณสุขอืน
่
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
กำรรักษำควำมสงบภำยใน
งำนป้ องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย
งำนป้ องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย
งำนป้ องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย
งำนกำจัดขยะมูลฝอยและ
สิง่ ปฏิกลู
งำนส่งเสริมกำรเกษตร

ค่ำวัสดุ
ค่ำใช้สอย
ค่ำใช้สอย
ค่ำใช้สอย
ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ
ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ ค่ำใช้สอย
กำรรักษำควำมสงบภำยใน
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ ค่ำใช้สอย
กำรรักษำควำมสงบภำยใน

บริ
กำร
รำยจ่
ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่ง
บริกำร
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่ง
บริกำร
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่ง
บริกำร
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่ง
บริกำร
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่ง
บริกำร
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่ง
บริกำร
รำยจ่
ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร

โครงกำร/รำยกำร
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่งบริกำร

จำนวนเงิน
ขอซื้ อขอจ้ำง
/สัญญำ
คงเหลื อ54,000.00

โครงกำรประเมินควำมพึงพอใจ
ของผูร้ บ
ั บริกำร
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่งบริกำร

108,000.00

รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่งบริกำร

108,000.00

รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่งบริกำร

84,000.00

รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่งบริกำร

84,000.00

รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่งบริกำร

256,800.00

รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่งบริกำร

10,000.00

รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่งบริกำร

108,000.00

รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่งบริกำร

11,282.00

โครงกำรประเพณี ชกั พระในวัน
ปฏิ
ริ ำชกำรที
ไ่ ม่เข้ำปกำร โครงกำรขุ
ออกพรรษำดลอกคลองระบำยน้ำ
ค่
ำก่บอตั สร้
ำงสิง่ สำธำรณู
สำยบำงดิ
ต.เกำะเพชร
่งบริกำร
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่ง
รำยจ่
ำยเพืง่ อ
่ หมู
ให้ไ่ทด้ี่ 3มำซึ
บริกำร
ค่ำก่อสร้ำงสิง่ สำธำรณู ปกำร โครงกำรขุดลอกคลองระบำยน้ำ
สำยศำลำยวน หมู่ที่ 4 ต.เกำะเพชร
ค่ำอำหำรเสริม (นม)
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่ง
บริกำร
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่ง
บริกำร
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
วัสดุเครือ
่ งแต่งกำย

ประหยัด
งบประมำณ

25,000.00

98,500.00
234,000.00
108,000.00
312,000.00
278,827.20

รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่งบริกำร

108,000.00

รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่งบริกำร

108,000.00

โครงกำรช่วยเหลือประชำชน
ผูป
้ ระสบภัยพิบตั ิ
โครงกำรช่วยเหลือประชำชน
ผูป
้ ระสบภัยพิบตั ิ
จัดซื้อวัสดุเครือ
่ งแต่งกำย จำนวน 2
รำยกำร ประกอบด้วย
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม จ้ำงเหมำบริกำรบำรุงรักษำบรรทุก
ขยะมูลฝอยแบบอัดท้ำย จำนวน 5
วัสดุกำรเกษตร
จัดซื้อวัสดุสำหรับเครือ
่ งเลือ
่ ยโซ่
ยนต์
ำนวน
5ไรำยกำร
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่ง
รำยจ่ำจยเพื
อ
่ ให้
ด้มำซึ่งบริกำร
บริกำร
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่ง
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่งบริกำร
บริกำร

1,260.00
2,100.00
2,580.00
3,490.00
1,446.00
108,000.00
54,000.00

เทศบำลตำบลเกำะเพชร
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อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมรำช
25

นำยอะดัม แขกพงษ์

8/2563 (CNTR-0012/63)

01/10/2562

26

นำยด่ำโหด วำโยสัน

9/2563 (CNTR-0013/63)

01/10/2562

1

นำยนิยม ศรีอท
ุ ยั

1/2563 (CNTR-0024/63)

3
4

บริษท
ั บุญนำค้ำวัสดุ จำกัด

6

รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่ง
บริกำร
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่ง
บริกำร
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่ง
บริกำร
วัสดุไฟฟ้ ำและวิทยุ

รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่งบริกำร

108,000.00

รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่งบริกำร

108,000.00

รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่งบริกำร

36,000.00

รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่งบริกำร

ค่ำวัสดุ

รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่ง
บริกำร
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิ
ริ ำชกำรที
วัสดุบสตั ำนั
กงำน ไ่ ม่เข้ำ

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน
งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุสำนักงำน

ค่ำครุภณ
ั ฑ์
ค่ำครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ หรือ
อิเล็ภกณ
กส์ วเตอร์ หรือ
ครุ
ั ทรอนิ
ฑ์คอมพิ

ค่ำใช้สอย

04/11/2562

งำนกำจัดขยะมูลฝอยและ
สิง่ ปฏิกลู
งำนกำจัดขยะมูลฝอยและ
สิง่ ปฏิกลู
งำนบริหำรงำนคลัง

35/2563 (CNTR-0030/63)

14/11/2562

งำนกิจกำรประปำ
งำนไฟฟ้
ำและประปำ

ค่ำวัสดุ

นำงสำวอริญชยำ มนต์แก้ว

37/2562 (CNTR-0025/63)

06/11/2562

7

นำยนิวฒ
ั น์ ขำเกิด

38/2563 (CNTR-0027/63)

08/11/2562

งำนบริกำรสำธำรณสุขและ ค่ำใช้สอย
งำนสำธำรณสุขอืน
่
งำนศึกษำไม่กำหนดระดับ ค่ำใช้สอย

8

ร้ำนเกือ
้ กูลพำนิช

40/2563 (CNTR-0031/63)

26/11/2562

งำนบริหำรงำนคลัง

9

ร้ำนเกือ
้ กูลพำนิช

41/2563 (CNTR-0032/63)

26/11/2562

10

พรชัย ก๊อปปี้ แอนด์โอเอ

42/2563 (CNTR-0033/63)

27/11/2562

11

พรชัย ก๊อปปี้ แอนด์โอเอ

43/2563 (CNTR-0034/63)

27/11/2562

12

ร้ำนแหลมก๊อปปี้ คอมพ์

13

ร้ำนคลังแบตเตอรีห
่ วั ไทร

14

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

15

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

16

ร้ำนแหลมก๊อปปี้ คอมพ์

17

พรชัย ก๊อปปี้ แอนด์โอเอ

18

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

19

นำยสมพร อินสโร

20

นำยจตุรงค์ วัดล่อง

21
22

บริษท
ั โตโยต้ำ เมืองคอน
จำกัด
หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

23

นำยสัญญำ บุญทองใหม่

24

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

25

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

26

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

27

พรชัย ก๊อปปี้ แอนด์โอเอ

28

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

29

นำยสำยัณห์ ขำเกิด

ค่ำใช้สอย
ค่ำใช้สอย

63-45-00111-532010000001
63-45-00111-5330700-

19/11/2562

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
กำรศึกษำ
งำนบริหำรทั่วไป

07/11/2562

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

อิเล็ กทรอนิกส์
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่ง
บริ
กยำรำนพำหนะและขนส่ง
วั
สดุ

00001
63-45-00111-533080000001
63-45-00111-5330800-

05/11/2562

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

05/11/2562

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

00002
63-45-00113-532040000001
63-45-00113-5331400-

22/11/2562

งำนบริหำรงำนคลัง

ค่ำใช้สอย

26/11/2562

งำนบริหำรงำนคลัง

ค่ำวัสดุ

00001
63-45-00123-533080000001
63-45-00214-532030000001
63-45-00214-5320300-

05/11/2562

ค่ำวัสดุ

07/11/2562

งำนป้ องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย
งำนศึกษำไม่กำหนดระดับ

07/11/2562

งำนศึกษำไม่กำหนดระดับ

ค่ำใช้สอย

00002
63-45-00223-532040000001
63-45-00223-533080000001
63-45-00241-532040000001
63-45-00241-533080000001
63-45-00241-533080000002
63-45-00241-533080000003
63-45-00241-533140000001
63-45-00244-533080000001
45/2563 (CNTR-0043/63)

19/11/2562

งำนบริกำรสำธำรณสุขและ
งำนสำธำรณสุขอืน
่
งำนบริกำรสำธำรณสุขและ
งำนสำธำรณสุขอืน
่
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน
งำนกำจัดขยะมูลฝอยและ
สิง่ ปฏิกลู
งำนกิจกำรประปำ

ค่ำใช้สอย

05/11/2562
06/11/2562
05/11/2562
05/11/2562
05/11/2562
27/11/2562
05/11/2562
23/12/2562

ค่ำใช้สอย

ค่ำใช้สอย

ค่ำวัสดุ
ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ
ค่ำวัสดุ
ค่ำวัสดุ
ค่ำวัสดุ
ค่ำวัสดุ
ค่ำใช้สอย

51,604.00

โครงกำรแข่งขันเรือเพรียว

6,000.00
19,834.00
10,697.00

เครือ
่ งคอมพิวเตอร์

22,000.00

เครือ
่ งคอมพิวเตอร์

22,000.00

รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่งบริกำร
จัดซื้อแบตเตอรี่ ขนำด 100 แอม
จำนวน
ๆ ละน2,400.-บำท
จั
ดซื้อน้ำ1มัลูนกเบนซิ
แก๊สโซฮอล์

(95)
นเงิ
นทัรวมเป็
ง้ สิน
้ 136.35
จัดซื้อรวมเป็
น้ำมันดี
เซล
นเงิน
ทั
ง
้
สิ
น
้
6,640.-บำท
(หกพั
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม จ้ำงเหมำซ่อมคอมพิวเตอร์นหก
จำนวน
เครื
อ
่ ง วเตอร์ จำนวน 2
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัส1ดุค
อมพิ
รำยกำร
นทัง้ สินเงิ
น
้ น
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จัดซื้อน้ำมัรวมเป็
นดีเซลนเงิ
รวมเป็
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิ
บตั ำรยเกี
ิ ำชกำรที
ม่เข้ำ
รำยจ่
ย่ วเนื่อไ่ งกับกำร

97,200.00

592.00
2,400.00
136.35
6,640.00
2,400.00
2,220.00
2,000.00

ทัง้ สิน
้ 2,000.-บำท (สองพันบำท
โครงกำรแข่งขันเรือเพรียว

4,000.00

โครงกำรแข่งขันเรือเพรียว

5,000.00

ปฏิ
ตั ริ งำชกำรที
ไ่ ม่เอข้มแซม
ำ
ค่ำบบำรุ
รักษำและซ่
จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมรถพยำบำล
ฉุ กเฉิน หมำยเลขทะเบียน กว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็ นเงิน
ทัง้ สิน
้ 2,000.-บำท (สองพันบำท
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมบำรุง
รถจักรยำนยนต์
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
เป็ นเงิน 3000.- บำท ( สำมพัน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
เป็ นเงิน 300 บำท ( สำมร้อยบำท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
เป็ นเงิน 2000 บำท ( สองพัน
วัสดุคอมพิวเตอร์
จัดซื้อหมึกปริน
้ เตอร์ HP 850
จำนวน 2 กล่อง ๆ ละ 2,500.วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็ นเงิน
ทัง้ สิน
้ 6,000.-บำท (หกพันบำท
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่ง
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่งบริกำร
บริกำร

2,417.13
2,000.00
890.00
3,000.00
300.00
2,000.00
5,000.00
6,000.00
62,000.00

เทศบำลตำบลเกำะเพชร
สรุปผลจัดซื้ อจัดจ้ำงประจำปี งบประมำณ พ.ศ.2564
ณ วันที่ 15 ตุลำคม 2564

อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมรำช
30

พรชัย ก๊อปปี้ แอนด์โอเอ

48/2563 (CNTR-0035/63)

04/12/2562

ค่ำครุภณ
ั ฑ์

13/12/2562

งำนป้ องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย
งบกลำง

งบกลำง

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ หรือ
อิเล็ กทรอนิกส์
เงินสำรองจ่ำย

31

ชัยกำรไฟฟ้ ำ

49/2563 (CNTR-0036/63)

32

นำงสำวพรศรี คงนก

50/2563 (CNTR-0037/63)

33

สุทธิภทั รกำรไฟฟ้ ำ

34

13/12/2562

งบกลำง

งบกลำง

เงินสำรองจ่ำย

51/2563 (CNTR-0041/63)

19/12/2562

งำนบริหำรงำนคลัง

ค่ำครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สำนักงำน

เครือ
่ งปรับอำกำศ

เกำะเพชรค้ำวัสดุ

52/2563 (CNTR-0038/63)

16/12/2562

ค่ำใช้สอย

35

นำยจตุรงค์ วัดล่อง

53/2563 (CNTR-0039/63)

17/12/2562

งำนป้ องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย
งำนบริหำรทั่วไป

36

หจก.นครเพชรทวี

54/2563 (CNTR-0040/63)

17/12/2562

งบกลำง

งบกลำง

รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิ
ั ริ ำชกำรที
เงินบสต
ำรองจ่
ำย ไ่ ม่เข้ำ

โครงกำรช่วยเหลือประชำชน
ผูป
้ ระสบภัยพิบตั ิ
โครงกำรงำนรัฐพิธีและวันสำคัญ
ต่ำงๆทีจ่ ะส่งเสริมสถำบัน

37

55/2563 (CNTR-0042/63)

20/12/2562

งบกลำง

งบกลำง

เงินสำรองจ่ำย

56/2563 (CNTR-0048/63)

27/12/2562

งำนบริหำรงำนคลัง

ค่ำครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สำนักงำน

39

ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด ชัย
รุง่ โรจน์ กำรโยธำ
ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด ณัฐริกำ
โฮมมิกซ์
นำยมุกหรี่ โต๊ะหระ

57/2563 (CNTR-0045/63)

23/12/2562

งำนไฟฟ้ ำและประปำ

ค่ำทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้ำง

ค่ำก่อสร้ำงสิง่ สำธำรณู ปโภค โครงกำรก่อสร้ำงศำลำทีพ
่ กั ริมทำง

40

เกำะเพชรค้ำวัสดุ

58/2563 (CNTR-0046/63)

24/12/2562

ค่ำใช้สอย

41

59/2563 (CNTR-0047/63)

26/12/2562

60/2563 (CNTR-0049/63)

27/12/2562

รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
เงินสำรองจ่ำย

โครงกำรช่วยเหลือประชำชน
ผูป
้ ระสบภัยพิบตั ิ
โครงกำรจัดตัง้ จุดบริกำรเทศบำลปี
ใหม่

43

ร้ำนชำนเมืองโฆษณำ หัว
ไทร
ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด ชัย
รุง่ โรจน์ กำรโยธำ
นำยสำยัณห์ ขำเกิด

งำนป้ องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย
งำนป้ องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย
งบกลำง
งำนไฟฟ้ ำและประปำ

ค่ำใช้สอย

นำยสมหมำย สุวรรณคีรี

621114379060 (CNTR0044/63)
63-45-00111-5320300-

23/12/2562

44

17/12/2562

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบตั ำรยเกี
ิ ำชกำรที
ม่เข้ำ
รำยจ่
ย่ วเนื่อไ่ งกับกำร

โครงกำรซ่อมแซมถนนลำดยำง
และกำจัดวัชพืชฐสองข้
ำงทำง
โครงกำรงำนรั
พิธีและวั
นสำคัญ

45

ร้ำนแหลมก๊อปปี้ คอมพ์

03/12/2562

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

46

ร้ำนแหลมก๊อปปี้ คอมพ์

00001
63-45-00111-532040000001
63-45-00111-5320400-

16/12/2562

งำนบริหำรทั่วไป

47

00002
63-45-00111-533010000001
63-45-00111-5330100-

03/12/2562

48

ร้ำนชำนเมืองโฆษณำ หัว
ไทร
มงคลพำณิชย์

49

ร้ำนปิ ยวัชจักรกล

50

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

51

พรชัย ก๊อปปี้ แอนด์โอเอ

52
53

ร้ำนชำนเมืองโฆษณำ หัว
ไทร
ร้ำนแหลมก๊อปปี้ คอมพ์

54

ร้ำนคงสวัสดิ ์

55

เกำะเพชรค้ำวัสดุ

56

นำยเชวง สังข์ดว้ ง

57

เกำะเพชรค้ำวัสดุ

58

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

59

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

38

42

ค่ำใช้สอย

ค่ำใช้สอย
งบกลำง

เครือ
่ งคอมพิวเตอร์

22,000.00
25,000.00
23,000.00
114,000.00
12,366.00
10,000.00
237,000.00
217,000.00

ชัน
้ เก็บเอกสำร

107,000.00
1,000.00

154,000.00
5,901.00
5,700.00
416,000.00
64,000.00
4,500.00

ค่ำใช้สอย

ปฏิ
ตั ริ งำชกำรที
ไ่ ม่เอข้มแซม
ำ
ต่
งๆทีจ่ ะส่งกเสริ
มสถำบั
ค่ำบบำรุ
รักษำและซ่
จ้ำำงเหมำบริ
ำรซ่
อมโน้นตบุค
หมำยเลขครุ
ภ
ณ
ั
ฑ์
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม จ้ำงเหมำบริกำรซ่อ487-56-0007
มคอมพิวเตอร์

3,380.00

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุสำนักงำน

03/12/2562

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุสำนักงำน

หมำยเลขครุ
ภณ
ั ฑ์
416-56-0018
จัดซื้อแป้ นประทั
บตรำครุ
ฑ
เทศบำลต
ำบลเกำะเพชร
ขนำด
จัดซื้อผ้ำต่วน จำนวน 120
หลำ ๆ

3,600.00

00002
63-45-00111-533030000001
63-45-00111-5330800-

16/12/2562

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

11/12/2562

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

ละดซื30.-บำท
รวมเป็
นทั1ง้ สิน
้
จั
้อเอ็นตัดหญ้
ำ จนเงิ
ำนวน
ม้ดวซื
น้อๆนละ
รวมเป็
จั
้ำมัน550.-บำท
ดีเซล รวมเป็
นเงินนเงิน

8,050.00

00003
63-45-00111-533140000001
63-45-00113-5320300-

03/12/2562

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์

23/12/2562

งำนบริหำรงำนคลัง

ค่ำใช้สอย

00002
63-45-00113-532040000002
63-45-00113-5330100-

23/12/2562

งำนบริหำรงำนคลัง

ค่ำใช้สอย

13/12/2562

งำนบริหำรงำนคลัง

ค่ำวัสดุ

00001
63-45-00123-532030000005
63-45-00123-532030000006
63-45-00123-532030000007
63-45-00123-533080000002
63-45-00123-533080000003

20/12/2562

งำนป้ องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย
งำนป้ องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย
งำนป้ องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย
งำนป้ องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย
งำนป้ องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย

ค่ำใช้สอย

23/12/2562
27/12/2562
11/12/2562
11/12/2562

ทั
้ ้อหมึ
8,050.-บำท
จัดง้ สิ
ซืน
กปริน
้ เตอร์(แปดพั
ชนิดเตินมห้สีำดำ
จำนวน 12 ขวด ๆ ละ
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
โครงกำรประชำสัมพั
นธ์120.-บำท
กำร
ปฏิ
ตั ริ งำชกำรที
ไ่ ม่เอข้มแซม
ำ
จั
ภำษี กำรซ่อมบำรุงรักษำ
ค่ำบบำรุ
รักษำและซ่
จัด
ดเก็
จ้ำบงเหมำบริ
เครื
่ ้องคอมพิ
วเตอร์
วัสดุสำนักงำน
จัดซือ
กระดำษ
F4 จำนวน 5 รีม

ค่ำวัสดุ

รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

ค่ำวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

ค่ำใช้สอย
ค่ำใช้สอย

ๆ ละ 160.บำท
รวมเป็ นเงิน
โครงกำรช่
วยเหลื
อประชำชน
ผูป
้ ระสบภัยพิบตั ิ
โครงกำรจัดตัง้ จุดบริกำรเทศบำลปี
ใหม่
โครงกำรช่วยเหลือประชำชน
ผูป
้ ระสบภัยพิบตั ิ
จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็ นเงิน
ทัง้ สิน
้ 4,000.-บำท (สีพ
่ น
ั บำทถ้วน)
จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็ นเงิน
ทัง้ สิน
้ 1,000.-บำท (หนึ่งพันบำท

350.00
480.00
550.00
1,440.00
576.00
460.00
800.00
1,710.00
3,500.00
1,260.00
4,000.00
1,000.00

เทศบำลตำบลเกำะเพชร
สรุปผลจัดซื้ อจัดจ้ำงประจำปี งบประมำณ พ.ศ.2564
ณ วันที่ 15 ตุลำคม 2564

อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมรำช
60

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

63-45-00223-533080000002
63-45-00241-532040000002
63-45-00241-533080000004
63-45-00241-533080000005
63-45-00241-533080000006
63-45-00244-533080000002
63-45-00264-532030000001
63-45-00264-532030000002
63-45-00321-533080000001
63-45-00321-5330800-

11/12/2562

ค่ำวัสดุ

11/12/2562

งำนบริกำรสำธำรณสุขและ
งำนสำธำรณสุขอืน
่
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน
งำนกำจัดขยะมูลฝอยและ
สิง่ ปฏิกลู
งำนวิชำกำรวำงแผนและ
ส่งเสริมกำรท่องเทีย่ ว
งำนวิชำกำรวำงแผนและ
ส่งเสริมกำรท่องเทีย่ ว
งำนส่งเสริมกำรเกษตร

61

นำยสัญญำ บุญทองใหม่

62

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

63

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

64

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

65

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

66
67

ร้ำนชำนเมืองโฆษณำ หัว
ไทร
นำยวิฤทธิ ์ เรืองฤทธิ ์

68

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

69

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

11/12/2562

งำนส่งเสริมกำรเกษตร

ค่ำวัสดุ

70

บริษท
ั บุญนำค้ำวัสดุ จำกัด

00002
57/2564 (CNTR-0048/64)

11/01/2564

งำนกิจกำรประปำ

71
72

ร้ำนชำนเมืองโฆษณำ หัว
ไทร
ร้ำนแหลมก๊อปปี้ คอมพ์

58/2564 (CNTR-0049/64)

12/01/2564

59/2564 (CNTR-0050/64)

12/01/2564

73

ตุก
๊ ตำฟำร์ม่ำ

60/2564 (CNTR-0051/64)

19/01/2564

23/12/2562
11/12/2562
11/12/2562
11/12/2562
11/12/2562
24/12/2562
24/12/2562

ค่ำครุภณ
ั ฑ์

จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็ นเงิน
ทัง้ สิน
้ 6,000.-บำท (หกพันบำท
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม จัดจ้ำงเหมำบริกำรซ่อมบำรุง
รถจักรยำนยนต์
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
เป็ นเงิน 4000 บำท (สีพ
่ น
ั บำท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
เป็ นเงิน 3000 บำท (สำมพันบำท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
เป็ นเงิน 150.- บำท ( หนึ่งร้อยห้ำ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็ นเงิน
ทัง้ สิน
้ 6,000.-บำท (หกพันบำท
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
โครงกำรเทศกำลทำบุญใส่บำตร
ปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
ทำงเรือ
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
โครงกำรเทศกำลทำบุญใส่บำตร
ปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
ทำงเรือ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็ นเงิน
่งพัน
ทัดง้ สิ
้ ้อเบนซิ
1,300.50
บำท (หนึ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จั
ซืน
นแก๊สโซฮอล์
(95)
รวมเป็
นทับง้ สิ
้ ้ำ 500.-บำท (ห้ำ
ครุภณ
ั ฑ์กำรเกษตร
เครื
อ
่ งวันเงิ
ดระดั
นน

24,500.00

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่

18,350.00

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่ง
บริ
กวำริทยำศำสตร์ หรือ
วัสดุ

ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ
ค่ำวัสดุ
ค่ำวัสดุ
ค่ำวัสดุ
ค่ำใช้สอย
ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

19/01/2564
26/01/2564

งำนไฟฟ้ ำและประปำ

ค่ำทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้ำง

63/2564 (CNTR-0055/64)

27/01/2564

งำนไฟฟ้ ำและประปำ

ค่ำทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้ำง

64/2564 (CNTR-0056/64)

27/01/2564

งำนไฟฟ้ ำและประปำ

ค่ำทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้ำง

78

ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด ณัฐริกำ
โฮมมิกซ์
ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด ณัฐริกำ
โฮมมิกซ์
นำยสมหมำย สุวรรณคีรี

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

สุทธิภทั รกำรไฟฟ้ ำ

64-45-00111-532010000003
64-45-00111-5320400-

08/01/2564

79

12/01/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

เสริมเหล็ กสำยบ้ำนนำยกระจ่ำง
ค่ำก่อสร้ำงสิง่ สำธำรณู ปโภค โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ กสำยโรงเรียนบำรุง
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่ง
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่งบริกำร
บริ
ำรงรักษำและซ่อมแซม จ้ำงซ่อมเครือ
ค่
ำบกำรุ
่ งปรับอำกำศ

80

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

04/01/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

81

12/01/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่

83

บริษท
ั เอสเอส.โปรโมชั่น
กรุป
๊ จำกัด
ร้ำนชำนเมืองโฆษณำ หัว
ไทร
นำยจตุพร ปำนสง่ำ

00005
64-45-00111-533080000003
64-45-00111-5331100-

84

เกำะเพชรค้ำวัสดุ

85

เกำะเพชรค้ำวัสดุ

86

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

87

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

77

82

00002
64-45-00111-533110000003
64-45-00111-533110000004
64-45-00123-532030000008
64-45-00123-532030000009
64-45-00123-533080000003
64-45-00223-533080000004

ค่ำก่อสร้ำงสิง่ สำธำรณู ปกำร เงินรำงวัลกำรบริหำรจัดกำร
ำนเมืองทีอด
่ สร้
ี ำงถนนคอนกรีต
ค่ำก่อสร้ำงสิง่ สำธำรณู ปโภค บ้
โครงกำรก่

15/01/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่

21/01/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่

22/01/2564

งำนป้ องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย
งำนป้ องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย
งำนป้ องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย
งำนบริกำรสำธำรณสุขและ
งำนสำธำรณสุขอืน
่

ค่ำใช้สอย

ค่ำวัสดุ

รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

ค่ำวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

25/01/2564
04/01/2564
04/01/2564

ค่ำใช้สอย

150.00
6,000.00
1,440.00
3,000.00
1,300.50
500.00

26,700.00

62/2564 (CNTR-0053/64)

76

3,000.00

13,250.20

61/2564 (CNTR-0052/64)

75

4,000.00

กองทุนหลักประกันสุขภำพ
เทศบำลตำบลเกำะเพชร

นำยมุกหรี่ โต๊ะหระ
นำยแสนศักดิ ์ หมัดสมหวัง

74

1,150.00

รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่งบริกำร

งำนบริกำรสำธำรณสุขและ ค่ำวัสดุ
งำนสำธำรณสุขอืน
่
งำนบริหำรทั่วไป
ค่ำใช้สอย

กำรแพทย์
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม

6,000.00

(ศู
เทศบำลต
จัดนซืย์้อบนริ้ำกมัำร
นดีoss
เซล รวมเป็
นเงิำบล
น
สิน
้ 6,000.-บำท
นบำท
จ้ทัำง้ งผลิ
ตสปอตรถแห่(หกพั
โฆษณำ
ควำมยำว 3 นำที รวมเป็ นเงิน
จ้ำงเหมำบริกำรทำป้ ำยไวนิล
มพันธ์กำรป้
องกันกำร ยน
จ้ประชำสั
ำงเหมำรถยนต์
หมำยเลขทะเบี
ผต 146 นครศรี
รรมรำช เพือ
่
โครงกำรช่
วยเหลือธประชำชน
ผูป
้ ระสบภัยพิบตั ิ
โครงกำรช่วยเหลือประชำชน
ผูป
้ ระสบภัยพิบตั ิ
จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็ นเงิน
ทัง้ สิน
้ 2,000.-บำท (สองพันบำท
จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็ นเงิน
ทัง้ สิน
้ 3,000.-บำท (สำมพันบำท

21,000.00
24,000.00
1,000.00

457,000.00

1,000.00

464,000.00
4,400.00
2,500.00
6,000.00
900.00
1,476.00
4,000.00
1,140.00
1,260.00
2,000.00
3,000.00

เทศบำลตำบลเกำะเพชร
สรุปผลจัดซื้ อจัดจ้ำงประจำปี งบประมำณ พ.ศ.2564
ณ วันที่ 15 ตุลำคม 2564

อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมรำช
88

ตุก
๊ ตำฟำร์ม่ำ

89

ร้ำนโชคชัย เซอร์วิส

90

นำยสัญญำ บุญทองใหม่

91

นำยชม ไพรพร

92

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

93

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

94

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

95

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

96

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

97

บริษท
ั บุญนำค้ำวัสดุ จำกัด

98

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

99

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

100

103

ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด ชัย
รุง่ โรจน์ กำรโยธำ
ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด ณัฐริกำ
โฮมมิกซ์
ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด ณัฐริกำ
โฮมมิกซ์
นำยสุนทร คงกลับ

4,850.00

ค่ำครุภณ
ั ฑ์

วัสดุวิทยำศำสตร์ หรือ
จัดซื้อวัสดุกำรแพทย์ จำนวน ๓
กำรแพทย์
รำยกำร ประกอบด้วย
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม ดจ้ำงเหมำบริกำรซ่อมบำรุง
รถจักรยำนยนต์
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม จัดจ้ำงเหมำบริกำรซ่อมบำรุง
รถจักรยำนยนต์
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม จัดจ้ำงเหมำบริกำรซ่อมบำรุง
รถจักรยำนยนต์
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
เป็ นเงิน 1,000.- บำท ( หนึ่งพัน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
เป็ นเงิน 229.70 บำท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
เป็ นเงิน 229.70 บำท ( สองร้อย
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
เป็ นเงิน 229.70 บำท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง เป็ นเงิน
2000.บำท ( สองพันบำทถ้วน )
ครุภณ
ั ฑ์สำรวจ
เทปวั
ดระยะ

ค่ำวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

6,000.00

04/01/2564

งำนกำจัดขยะมูลฝอยและ
สิง่ ปฏิกลู
งำนส่งเสริมกำรเกษตร

28/01/2564

งำนไฟฟ้ ำและประปำ

ค่ำทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้ำง

65/2564 (CNTR-0058/64)

29/01/2564

งำนไฟฟ้ ำและประปำ

ค่ำทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้ำง

66/2564 (CNTR-0059/64)

29/01/2564

งำนไฟฟ้ ำและประปำ

ค่ำทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้ำง

104

พรชัย ก๊อปปี้ แอนด์โอเอ

85/2564 (CNTR-0054/64)

27/01/2564

งำนไฟฟ้ ำและประปำ

ค่ำใช้สอย

64-45-00111-532030000001
64-45-00111-5320300-

03/02/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

105
106

ร้ำนชำนเมืองโฆษณำ หัว
ไทร
นำยสมหมำย
สุวรรณคีรี

05/02/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

05/02/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

นำยจตุรงค์ วัดล่อง

00003
64-45-00111-532030000004
64-45-00111-5320300-

107

08/02/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

108

00005
64-45-00111-532030000006
64-45-00111-5320400-

08/02/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

109

ร้ำนชำนเมืองโฆษณำ หัว
ไทร
ร้ำนโชคชัย เซอร์วิส

01/02/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

110

สุทธิภทั รกำรไฟฟ้ ำ

24/02/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

111

มงคลพำณิชย์

00006
64-45-00111-532040000007
64-45-00111-5330300-

ปฏิ
ตั ริ งำชกำรที
ไ่ ม่เอข้มแซม
ำ
และกำรจั
ดกำรกำรเลื
อกตั
ค่ำบบำรุ
รักษำและซ่
จ้ำงเหมำบริ
กำร ซ่อมบ
ำรุงง้ รักษำ
รถยนต์
หมำยเลขทะเบี
ย
น กม 356
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม จ้ำงซ่อมเครือ
่ งปรับอำกำศ

01/02/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

112

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

03/02/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

113

ร้ำนแหลมก๊อปปี้ คอมพ์

00002
64-45-00111-533080000004
64-45-00113-5320400-

17/02/2564

งำนบริหำรงำนคลัง

ค่ำใช้สอย

114

ร้ำน ส.กำรช่ำง

17/02/2564

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

งำนป้ องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย
งำนป้ องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย

ค่ำใช้สอย

115

00002
64-45-00123-532040000001
64-45-00123-533080000004

สิน
้ 6,000.-บำท
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม จ้ทัำง้ งเหมำบริ
กำรกูข
้ อ
้ (หกพั
มูลเครืนอ
่ บำท
ง
วเตอร์กำรซ่
หมำยเลข
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม คอมพิ
จ้ำงเหมำบริ
อมบำรุงรถ

ค่ำวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

101
102

64-45-00223-533090000001
64-45-00241-532040000002
64-45-00241-532040000003
64-45-00241-532040000004
64-45-00241-533080000010
64-45-00241-533080000012
64-45-00241-533080000013
64-45-00241-533080000014
64-45-00242-533080000003
64-45-00242-5411300-

12/01/2564

ค่ำวัสดุ

05/01/2564

งำนบริกำรสำธำรณสุขและ
งำนสำธำรณสุขอืน
่
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน
งำนไฟฟ้ ำและประปำ

25/01/2564

งำนไฟฟ้ ำและประปำ

00001
64-45-00244-533080000003
64-45-00321-533080000003
65/2564 (CNTR-0057/64)

04/01/2564

11/01/2564
11/01/2564
11/01/2564
04/01/2564
04/01/2564
04/01/2564
04/01/2564

03/02/2564

ค่ำใช้สอย
ค่ำใช้สอย
ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ
ค่ำวัสดุ
ค่ำวัสดุ
ค่ำวัสดุ
ค่ำวัสดุ

ค่ำวัสดุ

จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็ นเงิน
ทัง้ สิน
้ 6,000.-บำท (หกพันบำท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็ นเงิน
ทัง้ สิน
้ 3,175.30
บำท (สำมพัตน
ค่ำก่อสร้ำงสิง่ สำธำรณู ปโภค โครงกำรก่
อสร้ำงถนนคอนกรี
สำยซอยทิศตะวันออกสระประปำ
ค่ำก่อสร้ำงสิง่ สำธำรณู ปโภค โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ กสำยจรัญพัฒนำ
ค่ำก่อสร้ำงสิง่ สำธำรณู ปโภค โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ กสำยวัดลำด-บำงดิง่
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
โครงกำรงำนบำรุงรักษำถนน
ปฏิบตั ำรยเกี
ิ ำชกำรที
ม่เข้ำ
(งำนตัดหญ้ำบในเขตทำง)
รำยจ่
ย่ วเนื่อไ่ งกับกำร
โครงกำรสนั
สนุนกำรเลือกตัง้

1,310.00
1,100.00
1,360.00
1,000.00
229.70
229.70
229.70
2,000.00
2,450.00

3,175.30
1,000.00

399,000.00

1,000.00

464,000.00

1,000.00

467,000.00
70,000.00
3,800.00

ปฏิ
บตั ำรยเกี
ิ ำชกำรที
ม่เข้ำ
รำยจ่
ย่ วเนื่อไ่ งกับกำร
ปฏิบตั ำรยเกี
ิ ำชกำรที
ม่เข้ำ
รำยจ่
ย่ วเนื่อไ่ งกับกำร

และกำรจั
ดกำรกำรเลื
อกตัอง้ กตัง้
โครงกำรสนั
บสนุนกำรเลื
และกำรจัดกำรกำรเลื
อกตัอง้ กตัง้
โครงกำรสนั
บสนุนกำรเลื

2,183.00

ปฏิ
บตั ำรยเกี
ิ ำชกำรที
ม่เข้ำ
รำยจ่
ย่ วเนื่อไ่ งกับกำร
ปฏิ
บ
ต
ั
ร
ิ
ำชกำรที
ไ
่
ม่เข้ำ
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร

และกำรจั
ดกำรกำรเลื
อกตัอง้ กตัง้
โครงกำรสนั
บสนุนกำรเลื
และกำรจั
ด
กำรกำรเลื
อกตัอง้ กตัง้
โครงกำรสนับสนุนกำรเลื

2,000.00

หมำยเลขครุ
ภณ
ั ฑ์ 420-60-0015
จัดซื้อวัสดุ จำนวน
4 รำยกำร
ประกอบด้
จั
ดซื้อน้ำมัวนยดีเซล รวมเป็ นเงิน

ลำเลียงน้ำ หมำยเลขทะเบียน บห
จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็ นเงิน
ทัง้ สิน
้ 3,000.-บำท (สำมพันบำท

4,500.00
1,740.00
1,150.00
1,500.00
4,030.00
6,000.00
400.00
3,930.00
3,000.00

เทศบำลตำบลเกำะเพชร
สรุปผลจัดซื้ อจัดจ้ำงประจำปี งบประมำณ พ.ศ.2564
ณ วันที่ 15 ตุลำคม 2564

อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมรำช
116

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

117
118

ร้ำนชำนเมืองโฆษณำ หัว
ไทร
หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

119

ตุก
๊ ตำฟำร์ม่ำ

120

ตุก
๊ ตำฟำร์ม่ำ

121

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

122

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

123

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

124

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

125

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

126

นำงสุภำพร อีดยี

127

ร้ำนคอบอลสปอร์ต

128

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

129

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

130

บริษท
ั บุญนำค้ำวัสดุ จำกัด

131

64-45-00123-533080000005
64-45-00223-532030000001
64-45-00223-533080000006
64-45-00223-533090000002
64-45-00223-533090000003
64-45-00241-533080000016
64-45-00241-533080000017
64-45-00241-533080000018
64-45-00241-533080000019
64-45-00244-533080000004
64-45-00262-532030000001
64-45-00262-5320300-

03/02/2564

ค่ำวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

ค่ำใช้สอย

รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

25/02/2564

งำนป้ องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย
งำนบริกำรสำธำรณสุขและ
งำนสำธำรณสุขอืน
่
งำนบริกำรสำธำรณสุขและ
งำนสำธำรณสุขอืน
่
งำนบริกำรสำธำรณสุขและ
งำนสำธำรณสุขอืน
่
งำนบริกำรสำธำรณสุขและ
งำนสำธำรณสุขอืน
่
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน
งำนกำจัดขยะมูลฝอยและ
สิง่ ปฏิกลู
งำนกีฬำและนันทนำกำร

25/02/2564

งำนกีฬำและนันทนำกำร

00002
64-45-00321-533080000004
64-45-00321-5331000-

03/02/2564

24/02/2564
03/02/2564
01/02/2564

ค่ำวัสดุ

2,000.00
400.00
3,000.00

ค่ำวัสดุ

วัสดุวิทยำศำสตร์ หรือ
กำรแพทย์
วัสดุวิทยำศำสตร์ หรือ
กำรแพทย์
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

ค่ำวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

ค่ำวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

ค่ำวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

ค่ำวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

ค่ำใช้สอย
ค่ำใช้สอย

รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบตั ำรยเกี
ิ ำชกำรที
ม่เข้ำ
รำยจ่
ย่ วเนื่อไ่ งกับกำร

งำนส่งเสริมกำรเกษตร

ค่ำวัสดุ

ปฏิ
ั ริ ้อำชกำรที
ไ่ ม่เข้อำลืน
วัสดุบเตชื
เพลิงและหล่
่

03/02/2564

งำนส่งเสริมกำรเกษตร

ค่ำวัสดุ

วัสดุกำรเกษตร

25/02/2564

งำนส่งเสริมกำรเกษตร

ค่ำวัสดุ

วัสดุกำรเกษตร

สมพรพำนิช

00002
64-45-00321-533100000004
69/2564 (CNTR-0060/64)

02/02/2564

งบกลำง

งบกลำง

เงินสำรองจ่ำย

132

บริษท
ั บุญนำค้ำวัสดุ จำกัด

70/2564 (CNTR-0061/64)

09/02/2564

งำนไฟฟ้ ำและประปำ

ค่ำวัสดุ

วัสดุไฟฟ้ ำและวิทยุ

133

จตุพร พำณิชย์

71/2564 (CNTR-0062/64)

09/02/2564

พรชัย ก๊อปปี้ แอนด์โอเอ

72/2564 (CNTR-0063/64)

17/02/2564

ค่ำปรับปรุงทีด
่ น
ิ และ
สิง่ ก่อสร้ำง
วัสดุคอมพิวเตอร์

โครงกำรปรับปรุงระบบไฟฟ้ ำ
ศูนย์พฒ
ั นำเด็กเล็ กในสังกัด

89,000.00

134
135

บริษท
ั บุญนำค้ำวัสดุ จำกัด

73/2564 (CNTR-0064/64)

17/02/2564

งำนระดับก่อนวัยเรียนและ ค่ำทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้ำง
ประถมศึกษำ
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ ค่ำวัสดุ
เคหะและชุมชน
งำนกิจกำรประปำ
ค่ำครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์กำรเกษตร

เคมีภณ
ั ฑ์

75/2564 (CNTR-0065/64)

24/02/2564

รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบตั ำรยเกี
ิ ำชกำรที
ม่เข้ำ
รำยจ่
ย่ วเนื่อไ่ งกับกำร

เครือ
่ งสูบน้ำ , เครือ
่ งสูบน้ำแบบจุม
่
ใต้
น้ำ
โครงกำรรณรงค์
ป้องกันโรคพิษ

55,250.00

136

24/02/2564
03/02/2564
03/02/2564
03/02/2564
03/02/2564
03/02/2564

ค่ำวัสดุ

จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็ นเงิน
ทัง้ สิน
้ 2000.-บำท
โครงกำรรณรงค์ป้องกันโรคพิษ
สุนขั บ้ำ
จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมมเป็ นเงิน
ทัง้ สิน
้ 3,000.-บำท (สำมพันบำท
จัดซื้อวัสดุกำรแพทย์ จำนวน 2
รำยกำร ประกอบด้วย
จัดซื้อวัสดุกำรแพทย์ จำนวน 8
รำยกำร ประกอบด้วย
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
เป็ นเงิน 362.55 บำท ( สำมร้อย
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
เป็ นเงิน 492.40 บำท (สีร่ อ
้ ยเก้ำ
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
เป็ นเงิน 361.55 บำท (สำมร้อย
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
เป็ นเงิน 2,000.- บำท ( สองพัน
จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็ นเงิน
ทัง้ สิน
่ 6,000.-บำท (หกพันบำท
โครงกำรแข่งขันตะกร้อประจำปี
ของเทศบำลตงขันตะกร้
ำบลเกำะเพชร
โครงกำรแข่
อประจำปี

ค่ำวัสดุ

64-45-00111-532030000007
64-45-00111-532030000008
64-45-00111-5320300-

18/03/2564
18/03/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

139

บริษท
ั เอสเอส.โปรโมชั่น
กรุป
๊ จำกัด
ร้ำนชำนเมืองโฆษณำ หัว
ไทร
ร้ำนเกือ
้ กูลพำนิช

งำนบริกำรสำธำรณสุขและ ค่ำใช้สอย
งำนสำธำรณสุขอืน
่
งำนบริหำรทั่วไป
ค่ำใช้สอย

22/03/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

140

นำยสมหมำย สุวรรณคีรี

22/03/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

141

นำยจตุรงค์ วัดล่อง

00011
64-45-00111-532030000012
64-45-00111-5320300-

22/03/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

142

00013
64-45-00111-532030000014
64-45-00111-5320300-

23/03/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

143

นำงสำวดวงดำว โต๊ะมะสะ
หั
ด
นำงสำวกั
ญญำรัตน์ เมียน

23/03/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

144

แก้
ว นชัย อุดมรัตน์
นำยสั

00015
64-45-00111-532030000016

23/03/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

137
138

ของเทศบำลต
ำบลเกำะเพชร
จัดซื้อน้ำมันเบนซิ
นแก๊สโซฮออล์
(๙๕)
รวมเป็
นเงิ
ง้ สิน
้ 500.จัดซื้อน้ำมันดีเซลนทั
รวมเป็
นเงิน
ทั
้ ้อแสลนกรองแสงถัก
5,053.-บำท (ห้ำพั60%
นห้ำสิบ
จัดง้ สิ
ซืน
ขนำด 2x9 เมตร (สีดำ) จำนวน 1

1,345.00
2,520.00
362.55
492.40
361.55
2,000.00
6,000.00
2,000.00
3,900.00
500.00
5,053.00
1,663.00
119,000.00
162,394.00

สุนขั บ้ำ
โครงกำรสนับสนุนกำรเลือกตัง้
และกำรจัดกำรกำรเลือกตัง้
โครงกำรสนับสนุนกำรเลือกตัง้
และกำรจัดกำรกำรเลื
อกตัอง้ กตัง้
โครงกำรสนั
บสนุนกำรเลื

8,440.00

42,000.00
900.00
1,152.00
1,117.00

ปฏิ
บตั ำรยเกี
ิ ำชกำรที
ม่เข้ำ
รำยจ่
ย่ วเนื่อไ่ งกับกำร
ปฏิบตั ำรยเกี
ิ ำชกำรที
ม่เข้ำ
รำยจ่
ย่ วเนื่อไ่ งกับกำร

และกำรจั
ดกำรกำรเลื
อกตัอง้ กตัง้
โครงกำรสนั
บสนุนกำรเลื
และกำรจัดกำรกำรเลื
อกตัอง้ กตัง้
โครงกำรสนั
บสนุนกำรเลื

1,600.00

ปฏิ
บตั ำรยเกี
ิ ำชกำรที
ม่เข้ำ
รำยจ่
ย่ วเนื่อไ่ งกับกำร
ปฏิ
บ
ต
ั
ร
ิ
ำชกำรที
ไ
่
ม่เข้ำ
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร

และกำรจั
ดกำรกำรเลื
อกตัอง้ กตัง้
โครงกำรสนั
บสนุนกำรเลื
และกำรจั
ด
กำรกำรเลื
อกตัอง้ กตัง้
โครงกำรสนับสนุนกำรเลื

500.00

ปฏิ
บตั ำรยเกี
ิ ำชกำรที
ม่เข้ำ
รำยจ่
ย่ วเนื่อไ่ งกับกำร
ปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ

และกำรจั
ดกำรกำรเลื
อกตัอง้ กตัง้
โครงกำรสนั
บสนุนกำรเลื
และกำรจัดกำรกำรเลือกตัง้

500.00

4,000.00
500.00

เทศบำลตำบลเกำะเพชร
สรุปผลจัดซื้ อจัดจ้ำงประจำปี งบประมำณ พ.ศ.2564
ณ วันที่ 15 ตุลำคม 2564

อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมรำช
145

นำงข้อลิเหย๊ำะ เจ๊ะเหล็ ม

146

นำยจำนงค์ สุริยน
ั ต์

64-45-00111-532030000017
64-45-00111-5320300-

23/03/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

23/03/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

147

นำยจตุพร ปำนสง่ำ

148

นำยจตุรงค์ วัดล่อง

149

นำยยงยุทธ แดงด้วง

150

นำยเอก มีแสงพันธ์

151

นำยไกรจักร ขุนทองจันทร์

152

นำงสำวจันทร์สภ
ุ ี พูลสุข

153

นำงไซหนูน หนูวน
ั

154

นำงเพ็ญศรี วรำภรณ์

155

นำงสุภำพร อีดยี

156

นำงสำวสุทธิดำ ทองใหม่

157

นำงสำวบุญเสริม ทองขำว

158

นำงเกษร แก้วชูใส

159

นำยวรรณะ ยอดแก้ว

160

ร้ำนโชคชัย เซอร์วิส

161

นำงวรรณำ แก้วช่วย

162
163

00018
64-45-00111-532030000020
64-45-00111-5320300-

28/03/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

28/03/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

00021
64-45-00111-532030000022
64-45-00111-5320300-

30/03/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

30/03/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

00023
64-45-00111-532030000024
64-45-00111-5320300-

30/03/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

30/03/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

00025
64-45-00111-532030000026
64-45-00111-5320300-

30/03/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

30/03/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

00027
64-45-00111-532030000028
64-45-00111-5320300-

30/03/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

30/03/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

00029
64-45-00111-532030000030
64-45-00111-5320300-

30/03/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

30/03/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

00031
64-45-00111-532030000032
64-45-00111-5320400-

30/03/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

12/03/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

02/03/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

00008
64-45-00111-533010000001
64-45-00111-5330800-

ปฏิ
บตั ำรยเกี
ิ ำชกำรที
ม่เข้ำ
และกำรจัดกำรกำรเลื
อกตัอง้ กตัง้
รำยจ่
ย่ วเนื่อไ่ งกับกำร
โครงกำรสนั
บสนุนกำรเลื
ปฏิ
ตั ริ งำชกำรที
ไ่ ม่เอข้มแซม
ำ
และกำรจั
ดกำรกำรเลื
อกตั
ค่
ำบบำรุ
รักษำและซ่
จ้ำงเหมำบริ
กำร ซ่อมบ
ำรุงง้ รักษำ
รถยนต์
วัสดุสำนักงำน
จั
ดซื้อน้ำหมำยเลขทะเบี
ดืม
่ ประจำเดือนยน กม 356

01/03/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

00005
64-45-00111-533110000005
64-45-00111-5331100-

03/03/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่

164

ร้ำนชำนเมืองโฆษณำ หัว
ไทร
ร้ำนชำนเมืองโฆษณำ หัว

18/03/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่

165

ไทร
พินิจศิลป์

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่

ร้ำนแหลมก๊อปปี้ คอมพ์

00006
64-45-00111-533110000007
64-45-00113-5320400-

22/03/2564

166

30/03/2564

งำนบริหำรงำนคลัง

ค่ำใช้สอย

167

ร้ำนปิ ยวัชจักรกล

00003
64-45-00123-533070000001
64-45-00123-533080000006
64-45-00123-533080000007
64-45-00223-533080000007
64-45-00241-533080000020
64-45-00241-533080000021
64-45-00241-533080000022
64-45-00241-533080000023
64-45-00244-532040000002

03/03/2564

งำนป้ องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย
งำนป้ องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย
งำนป้ องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย
งำนบริกำรสำธำรณสุขและ
งำนสำธำรณสุขอืน
่
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน
งำนกำจัดขยะมูลฝอยและ
สิง่ ปฏิกลู

ค่ำวัสดุ

ทิดง้ /เผำขยะและมู
ลสัตอว์มเครื
บริเวณที
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม จั
จ้ำงเหมำบริกำรซ่
อ
่ ง ว่ ำ
คอมพิ
(อำกำรเปิ
ดไม่
ม้ำีภำพ
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จั
ดซื้อวัวสเตอร์
ดุสำหรั
บรถลำเลี
ยงน

168

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

169

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

170

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

171

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

172

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

173

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

174

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

175

ส.กำรช่ำง

01/03/2564
01/03/2564
01/03/2564
01/03/2564
01/03/2564
01/03/2564
01/03/2564
03/03/2564

ค่ำวัสดุ
ค่ำวัสดุ
ค่ำวัสดุ
ค่ำวัสดุ
ค่ำวัสดุ
ค่ำวัสดุ
ค่ำวัสดุ
ค่ำใช้สอย

รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบตั ำรยเกี
ิ ำชกำรที
ม่เข้ำ
รำยจ่
ย่ วเนื่อไ่ งกับกำร

โครงกำรสนับสนุนกำรเลือกตัง้
และกำรจัดกำรกำรเลื
อกตัอง้ กตัง้
โครงกำรสนั
บสนุนกำรเลื

500.00

ปฏิ
บตั ำรยเกี
ิ ำชกำรที
ม่เข้ำ
รำยจ่
ย่ วเนื่อไ่ งกับกำร
ปฏิบตั ำรยเกี
ิ ำชกำรที
ม่เข้ำ
รำยจ่
ย่ วเนื่อไ่ งกับกำร

และกำรจั
ดกำรกำรเลื
อกตัอง้ กตัง้
โครงกำรสนั
บสนุนกำรเลื
และกำรจัดกำรกำรเลื
อกตัอง้ กตัง้
โครงกำรสนั
บสนุนกำรเลื

4,500.00

ปฏิ
บตั ำรยเกี
ิ ำชกำรที
ม่เข้ำ
รำยจ่
ย่ วเนื่อไ่ งกับกำร
ปฏิ
บ
ต
ั
ร
ิ
ำชกำรที
ไ
่
ม่เข้ำ
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร

และกำรจั
ดกำรกำรเลื
อกตัอง้ กตัง้
โครงกำรสนั
บสนุนกำรเลื
และกำรจั
ด
กำรกำรเลื
อกตัอง้ กตัง้
โครงกำรสนับสนุนกำรเลื

600.00

ปฏิ
บตั ำรยเกี
ิ ำชกำรที
ม่เข้ำ
รำยจ่
ย่ วเนื่อไ่ งกับกำร
ปฏิบตั ำรยเกี
ิ ำชกำรที
ม่เข้ำ
รำยจ่
ย่ วเนื่อไ่ งกับกำร

และกำรจั
ดกำรกำรเลื
อกตัอง้ กตัง้
โครงกำรสนั
บสนุนกำรเลื
และกำรจัดกำรกำรเลื
อกตัอง้ กตัง้
โครงกำรสนั
บสนุนกำรเลื

600.00

ปฏิ
บตั ำรยเกี
ิ ำชกำรที
ม่เข้ำ
รำยจ่
ย่ วเนื่อไ่ งกับกำร
ปฏิบตั ำรยเกี
ิ ำชกำรที
ม่เข้ำ
รำยจ่
ย่ วเนื่อไ่ งกับกำร

และกำรจั
ดกำรกำรเลื
อกตัอง้ กตัง้
โครงกำรสนั
บสนุนกำรเลื
และกำรจัดกำรกำรเลื
อกตัอง้ กตัง้
โครงกำรสนั
บสนุนกำรเลื

600.00

ปฏิ
บตั ำรยเกี
ิ ำชกำรที
ม่เข้ำ
รำยจ่
ย่ วเนื่อไ่ งกับกำร
ปฏิ
บ
ต
ั
ร
ิ
ำชกำรที
ไ
่
ม่เข้ำ
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร

และกำรจั
ดกำรกำรเลื
อกตัอง้ กตัง้
โครงกำรสนั
บสนุนกำรเลื
และกำรจั
ด
กำรกำรเลื
อกตัอง้ กตัง้
โครงกำรสนับสนุนกำรเลื

600.00

ปฏิ
บตั ำรยเกี
ิ ำชกำรที
ม่เข้ำ
รำยจ่
ย่ วเนื่อไ่ งกับกำร
ปฏิ
บ
ต
ั
ร
ิ
ำชกำรที
ไ
่
ม่เข้ำ
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร

และกำรจั
ดกำรกำรเลื
อกตัอง้ กตัง้
โครงกำรสนั
บสนุนกำรเลื
และกำรจั
ด
กำรกำรเลื
อกตัอง้ กตัง้
โครงกำรสนับสนุนกำรเลื

600.00

500.00
2,000.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
3,310.00
1,244.00

กุ
มซื
ภำพั
เป็ นเงินนเงิน
จัด
้อน้ำนมัธ์น2564
ดีเซล รวมเป็
ทั
ง
้
สิ
น
้
7,000.-บำท
ดพันลบำท
จ้ำงเหมำบริกำรทำป้ (เจ็
ำยไวนิ

7,000.00

จจ้ำนวน
2 รำยกำร
ำงเหมำบริ
กำรทำป้ ประกอบด้
ำยไวนิลรับวย
สมั
ค
รนั
ก
เรี
ย
นใหม่
ประจ
ำปีลห้ำม
จ้ำงเหมำบริกำรทำป้ ำยไวนิ

3,600.00

หมำยเลขทะเบียน บห 4570 นศ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็ นเงิน
ทัง้ สิน
้ 3,000.-บำท (สำมพันบำท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็ นเงิน
ทัง้ สิน
้ 4,000.-บำท (สีพ
่ น
ั บำทถ้วน)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็ นเงิน
ทัง้ สิน
้ 3,000.-บำท (สำมพันบำท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
เป็ นเงิน 4,000.- บำท ( สีพ
่ น
ั บำท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
เป็ นเงิน 385.05 บำท (สำมร้อย
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
เป็ นเงิน 641.25 บำท ( หกร้อยสี่
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
เป็ นเงิน 388.55 บำท ( สำมร้อย
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมรถขยะ
หมำยเลขทะเบียน 81-9223 นศ

820.00
1,700.00
300.00
590.00
3,000.00
4,000.00
3,000.00
4,000.00
385.05
641.25
388.55
720.00

เทศบำลตำบลเกำะเพชร
สรุปผลจัดซื้ อจัดจ้ำงประจำปี งบประมำณ พ.ศ.2564
ณ วันที่ 15 ตุลำคม 2564

อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมรำช
176

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

01/03/2564

นำยมุกหรี่ โต๊ะหระ

64-45-00244-533080000005
64-45-00321-533080000005
77/2564 (CNTR-0066/64)

ค่ำวัสดุ

01/03/2564

งำนกำจัดขยะมูลฝอยและ
สิง่ ปฏิกลู
งำนส่งเสริมกำรเกษตร

177

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

178

03/03/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็ นเงิน
ี่ นบำทถ้วน)
ทัง้ สิน
้ 4,000.-บำท (สีพั
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็ นเงิน
้ 1,644.60 (หนึ่งพันหกร้อย
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม ทัง้ สิน

179

ร้ำนเกือ
้ กูลพำนิช

78/2564 (CNTR-0067/64)

04/03/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุสำนักงำน

180
181

พรชัย ก๊อปปี้ แอนด์โอเอ

79/2564 (CNTR-0068/64)

10/03/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์

80/2564 (CNTR-0069/64)

12/03/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

182

ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด ทำเนียบ
กรุป
๊
นำยไมตรี แก้วกำญจน์

81/2564 (CNTR-0070/64)

18/03/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

183

นำยธนำ อำกำรส

82/2564 (CNTR-0072/64)

18/03/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิ
บตั ำรยเกี
ิ ำชกำรที
ม่เข้ำ
รำยจ่
ย่ วเนื่อไ่ งกับกำร

โครงกำรสนับสนุนกำรเลือกตัง้
และกำรจัดกำรกำรเลือกตัง้
โครงกำรสนับสนุนกำรเลือกตัง้
และกำรจั
ดกำรกำรเลื
อกตัอง้ กตัง้
โครงกำรสนั
บสนุนกำรเลื

184

เกำะเพชรค้ำวัสดุ

83/2564 (CNTR-0071/64)

18/03/2564

ค่ำใช้สอย

185

ร้ำนเกือ
้ กูลพำนิช

84/2564 (CNTR-0073/64)

22/03/2564

186

ส.กำรช่ำง

85/2564 (CNTR-0074/64)

24/03/2564

ปฏิ
บตั ำรยเกี
ิ ำชกำรที
ม่เข้ำ
รำยจ่
ย่ วเนื่อไ่ งกับกำร
ปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม

และกำรจั
ดกำรกำรเลือบกตั
ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสนั
สนุง้ น
ศูนย์บริกำรคนพิกำรทั่วไป
ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสนับสนุน
ศูนย์บริกำรคนพิกำรทั่วไป

187

นำยจตุพร ปำนสง่ำ

87/2564 (CNTR-0076/64)

29/03/2564

188

ร้ำนโชคชัย เซอร์วิส

23/04/2564

189

ร้ำนแหลมก๊อปปี้ คอมพ์

64-45-00111-532040000009
64-45-00111-5320400-

งำนส่งเสริมและสนับสนุน
ควำมเข้มแข็งชุมชน
งำนส่งเสริมและสนับสนุน
ควำมเข้มแข็งชุมชน
งำนป้ องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน
งำนบริหำรทั่วไป

26/04/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่ง
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่งบริกำร
บริกำร
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม จ้ำงหมำบริกำรซ่อมบำรุงรักษำ
หมำยเลขทะเบี
ยนง กม 356
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม รถยนต์
จ้ำงหมำบริ
กำรซ่อมบำรุ

190

นำงวรรณำ แก้วช่วย

19/04/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุสำนักงำน

191

22/04/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

192

ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด ณัฐริกำ
ค้ำไม้
นำงวรินทร บุญทองใหม่

00010
64-45-00111-533010000002
64-45-00111-5330300-

23/04/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

193

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

05/04/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

194

ร้ำนเกือ
้ กูลพำนิช

23/04/2564

งำนบริหำรงำนคลัง

ค่ำวัสดุ

วัสดุสำนักงำน

195

นำยเชวง สังข์ดว้ ง

05/04/2564

งำนป้ องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย
งำนป้ องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย
งำนป้ องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย
งำนป้ องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย
งำนป้ องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย
งำนป้ องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย
งำนบริกำรสำธำรณสุขและ
งำนสำธำรณสุขอืน
่
งำนบริกำรสำธำรณสุขและ
งำนสำธำรณสุขอืน
่
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน

ค่ำใช้สอย

รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม

196

พินิจศิลป์

197

บริษท
ั สุรำษฎร์ปิยะ จำกัด

198

ร้ำนโชคชัย เซอร์วิส

199

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

200

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

201

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

202

ตุก
๊ ตำฟำร์ม่ำ

203

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

00003
64-45-00111-533030000004
64-45-00111-533080000006
64-45-00113-533010000002
64-45-00123-532030000010
64-45-00123-532030000011
64-45-00123-532040000002
64-45-00123-532040000003
64-45-00123-533080000008
64-45-00123-533080000009
64-45-00223-533080000008
64-45-00223-533090000004
64-45-00241-533080000024

05/04/2564
22/04/2564
23/04/2564
05/04/2564
05/04/2564
05/04/2564
20/04/2564
05/04/2564

ค่ำวัสดุ

ค่ำใช้สอย
ค่ำใช้สอย
ค่ำใช้สอย
ค่ำใช้สอย

ค่ำใช้สอย
ค่ำใช้สอย
ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ
ค่ำวัสดุ
ค่ำวัสดุ
ค่ำวัสดุ
ค่ำวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

4,000.00
1,644.60
5,100.00
36,790.00
7,800.00
194,543.00
7,200.00
8,000.00
20,000.00
10,000.00
5,810.00
33,900.00
1,290.00
600.00

คอมพิ
จำนวน
จัดซื้อนว้ำเตอร์
ดืม
่ ประจ
ำเดือ๒นรำยกำร
มีนำคม
2564
นเงิ
จั
ดซื้ออ่เป็
ำงซิ
งค์น 288.-บำท
1 หลุม มีท(สอง
ี่ กั มี
พ

3,100.00

ขำตัง้ มีกอ๊ กอ่ำงซิงค์ D 1051 +
จัดซื้อสบู่แหลวล้ำงมือ จำนวน 3
ขวด
ละดุเ99.-บำท
รวมเป็อนเงิ
จัดซื้อๆวัส
ชื้อเพลิงและหล่
ลืน
่ น

11,000.00

เป็
น 11,000.บำท ( หนึ
จัดนเงิ
ซื้อกระดำษถ่
ำยเอกสำร
80่ง แก
รม เอ4 จำนวน
ๆ ละ
โครงกำรจั
ดตังจุ
้์ 45
ดบริรีกมำรเทศกำล

สงกรำนต์
์้ ดบริกำรเทศกำล
โครงกำรจัดตังจุ
สงกรำนต์
จ้ำงซ่อมบำรุงรักษำรถยนต์
หมำยเลขทะเบียน ผฉ 7749 นศ
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม จ้ำงเหมำบริกำร ล้ำง อัด ฉี ด
รถยนต์หมำยเลขทะเบียน ผฉ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
เป็ นเงิน 3,000.- บำท ( สำมพัน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
เป็ นเงิน 6,000.- บำท ( หกพัน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
เป็ นเงิน 3,800.- บำท ( สำมพัน
วัสดุวิทยำศำสตร์ หรือ
จัดซื้อวัสดุกำรแพทย์ จำนวน 2
กำรแพทย์
รำยกำร ประกอบด้วย
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
เป็ นเงิน 541.90 บำท

288.00

297.00
4,950.00
3,500.00
450.00
1,950.61
250.00
3,000.00
6,000.00
3,800.00
3,815.00
541.90

เทศบำลตำบลเกำะเพชร
สรุปผลจัดซื้ อจัดจ้ำงประจำปี งบประมำณ พ.ศ.2564
ณ วันที่ 15 ตุลำคม 2564

อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมรำช
204

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

205

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

206

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

207

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

64-45-00241-533080000025
64-45-00241-533080000026
64-45-00242-533080000004
64-45-00244-5330800-

208

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

209

นำงสำวชุตม
ิ ดี ช่วยนุกลู

00006
64-45-00321-533080000006
88/2564 (CNTR-0077/64)

210

นำยเชวง สังข์ดว้ ง

90/2564 (CNTR-0078/64)

05/04/2564
05/04/2564
05/04/2564
05/04/2564
05/04/2564
21/04/2564

ค่ำวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

ค่ำวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

ค่ำวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

งำนกำจัดขยะมูลฝอยและ
สิง่ ปฏิกลู
งำนส่งเสริมกำรเกษตร

ค่ำวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

ค่ำวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

เป็ นเงิน 8,000.- ำท ( แปดพัน
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
เป็ นเงิน 3,217.20
บำท
สำม
โครงกำรส่
งเสริมกำรจั
ดกิจ( กรรม

678.25
541.40
4,000.00
8,000.00
3,217.20

211

นำยพงค์ศกั ดิ ์ หนูเอียด

91/2564 (CNTR-0080/64)

23/04/2564

212

บริษท
ั บุญนำค้ำวัสดุ จำกัด

92/2564 (CNTR-0081/64)

23/04/2564

งำนไฟฟ้ ำและประปำ

ค่ำวัสดุ

วัสดุไฟฟ้ ำและวิทยุ

213

93/2564 (CNTR-0082/64)

23/04/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุสำนักงำน

214

ร้ำนชำนเมืองโฆษณำ หัว
ไทร นทร บุญทองใหม่
นำงวริ

94/2564 (CNTR-0083/64)

26/04/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

215

พรชัย ก๊อปปี้ แอนด์โอเอ

งำนบริหำรงำนคลัง

ค่ำวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์

5,200.00

13/05/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์

11,350.00

217

พรชัย ก๊อปปี้ แอนด์โอเอ
นำยวสันติ ์ สวัสดิโ์ รจน์

100/2564 (CNTR0087/64)
101/2564
(CNTR-

12/05/2564

216

31/05/2564

งำนกิจกำรประปำ

ค่ำใช้สอย

218

นำยนิวฒ
ั น์ ขำเกิด

0088/64)
102/2564
(CNTR0090/64)
103/2564
(CNTR-

31/05/2564

ค่ำใช้สอย

รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่ง
บริ
กำร
รำยจ่
ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่ง

13/05/2564

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน
งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

บริกำร
วัสดุสำนักงำน

14/05/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุสำนักงำน

00004
64-45-00111-533020000001
64-45-00111-5330300-

14/05/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุไฟฟ้ ำและวิทยุ

14/05/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

00005
64-45-00111-533080000007
64-45-00111-5330800-

05/05/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

24/05/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

00008
64-45-00123-532030000012
64-45-00123-533080000010
64-45-00123-533080000011
64-45-00223-532040000003
64-45-00223-533080000009
64-45-00223-533090000005
64-45-00241-533080000027
64-45-00241-533080000028

28/05/2564

งำนป้ องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย
งำนป้ องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย
งำนป้ องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย
งำนบริกำรสำธำรณสุขและ
งำนสำธำรณสุขอืน
่
งำนบริกำรสำธำรณสุขและ
งำนสำธำรณสุขอืน
่
งำนบริกำรสำธำรณสุขและ
งำนสำธำรณสุขอืน
่
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน

ค่ำใช้สอย

รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

219

นำงวรรณำ แก้วช่วย

220

ร้ำนเกือ
้ กูลพำนิช

221

พรชัย ก๊อปปี้ แอนด์โอเอ

222

ร้ำนปิ ยวัชจักรกล

223

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

224

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

225

เกำะเพชรค้ำวัสดุ

226

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

227

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

228

ร้ำนปิ ยวัชจักรกล

229

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

230

ตุก
๊ ตำฟำร์ม่ำ

231

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

232

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

05/05/2564
05/05/2564
12/05/2564
05/05/2564
14/05/2564
06/05/2564
06/05/2564

ค่ำวัสดุ
ค่ำวัสดุ
ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ
ค่ำวัสดุ
ค่ำวัสดุ
ค่ำวัสดุ

รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบตั ำรยเกี
ิ ำชกำรที
ม่เข้ำ
รำยจ่
ย่ วเนื่อไ่ งกับกำร

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
เป็ นเงิน 678.25 บำท
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
เป็ นเงิน 541.40 บำท
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
เป็ดนเงิ
นสดุ4,000.( สีอพ
่ ลืน
ัน
จั
ซื้อวั
เชื้อเพลิงบำท
และหล่
่ บำท

งำนศำสนำวัฒนธรรม
ค่ำใช้สอย
ท้องถิน
่ กำรสำธำรณสุขและ ค่ำใช้สอย
งำนบริ
งำนสำธำรณสุขอืน
่
งำนบริหำรงำนคลัง
ค่ำวัสดุ

0089/64)
64-45-00111-533010000003
64-45-00111-5330100-

20/04/2564

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน
งำนไฟฟ้ ำและประปำ

ปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
วัสดุสำนักงำน

ละศี
ลอดในเดื
อนรอมฎอน
กองทุ
นหลักประกั
นสุขภำพ
เทศบำลตำบลเกำะเพชร

15,000.00
27,000.00
12,300.00
76,600.00
6,530.00
14,559.00

รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่งบริกำร

52,000.00

รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่งบริกำร

61,000.00

จัดซื้อน้ำดืม
่ ประจำเดือนเมษำยน
2564
นทัง้ จสิำนวน
น
้ 180.-1
จัดซื้อวัรวมเป็
สดุสำนันเงิ
กงำน

180.00
1,800.00

รำยกำร
จัดซื้อเครืประกอบด้
อ
่ งขยำยเสีวยยงเคลือ
่ นที่
แบบล้
แอมป
์ ในตัว
ำนวน
จั
ดซื้อวัอสลำกมี
ดุสำหรั
บเครื
อ
่ งตัดจหญ้
ำ

3,800.00

จจัำนวน
ประกอบด้
ดซื้อน้ำ4มัรำยกำร
นดีเซล รวมเป็
นเงินวย
ทัดง้ สิ
้ ้อน4,340.-บำท
(สีพ
่ ำวัน
ั นสำมร้
จั
ซืน
้ำมันดีเซลประจ
ที่ 27อย

4,340.00

เมษำยน
2564
น 1,000.โครงกำรช่
วยเหลืเป็อนเงิ
ประชำชน
ผูป
้ ระสบภัยพิบตั ิ
จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็ นเงิน
ทัง้ สิน
้ 3,500.-บำท (สำมพันห้ำ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็ นเงิน
ทัง้ สิน
้ 2,000.-บำท (สองพันบำท
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมเครือ
่ งพ่น
จำนวน 6 รำยกำร โดยกำรเปลีย่ น
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็ นเงิน
ทัง้ สิน
้ 2,700.-บำท (สองพันเจ็ ดด
วัสดุวิทยำศำสตร์ หรือ
จัดซื้อวัสดุวิทยำศำสตร์ กำรแพทย์
กำรแพทย์
จำนวน 5 รำยกำร ประกอบด้วย
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
เป็ นเงิน 410.05 บำท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
เป็ นเงิน 412.05 บำท

1,104.00

1,255.00
1,000.00

3,500.00
2,000.00
1,570.00
2,700.00
1,995.00
410.05
412.05

เทศบำลตำบลเกำะเพชร
สรุปผลจัดซื้ อจัดจ้ำงประจำปี งบประมำณ พ.ศ.2564
ณ วันที่ 15 ตุลำคม 2564

อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมรำช
233

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

234

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

235

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

236

ร้ำนปิ ยวัชจักรกล

237

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

238

นำยจตุพร ปำนสง่ำ

239

ร้ำนส.กำรสือ่ สำร

240
241

หจก.เอ็นซ่ำ เคมิคอล แอนด์
เอ็นจิเนียริง่
นำยเชวง สังข์ดว้ ง

242

นำยมุกหรี่ โต๊ะหระ

243

ร้ำนวันดี

64-45-00241-533080000029
64-45-00242-533080000005
64-45-00244-5330800-

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน
งำนไฟฟ้ ำและประปำ

ค่ำวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

ค่ำวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

ค่ำวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

12/05/2564

งำนกำจัดขยะมูลฝอยและ
สิง่ ปฏิกลู
งำนส่งเสริมกำรเกษตร

05/05/2564

งำนส่งเสริมกำรเกษตร

ค่ำวัสดุ

00007
64-45-00332-532040000002
97/2564 (CNTR-0084/64)

06/05/2564

งำนกิจกำรประปำ

ค่ำใช้สอย

03/05/2564

98/2564 (CNTR-0085/64)

03/05/2564

งำนป้ องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย
งำนกิจกำรประปำ

99/2564 (CNTR-0086/64)

03/05/2564

104/2564 (CNTR0091/64)
105/2564
(CNTR-

01/06/2564

00007
64-45-00321-532040000001
64-45-00321-5330800-

06/05/2564
06/05/2564
05/05/2564

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
เป็ นเงิน 274.70 บำท
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
เป็
น้ำมั
2,000.บำท ( นเงิ
สองพั
จัดนเงิ
ซื้อน
นดีเซล รวมเป็
นน

16,000.00

ค่ำใช้สอย

ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม

44,672.00

ค่ำวัสดุ

วัสดุเครือ
่ งแต่งกำย

ค่ำครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์เครือ
่ งดับเพลิง

04/06/2564

งำนป้ องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย
งำนป้ องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย
งำนกิจกำรประปำ

ค่ำใช้สอย

ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม

09/06/2564

งำนส่งเสริมกำรเกษตร

ค่ำวัสดุ

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง

0096/64)
110/2564
(CNTR0097/64)
111/2564 (CNTR0098/64)
112/2564 (CNTR0099/64)
113/2564 (CNTR0100/64)
114/2564 (CNTR0102/64)
115/2564
(CNTR-

09/06/2564

ค่ำวัสดุ

ค่ำอำหำรเสริม (นม)

ค่ำวัสดุ

ค่ำอำหำรเสริม (นม)

ค่ำใช้สอย

18/06/2564

งำนระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษำ
งำนระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษำ
งำนส่งเสริมและสนับสนุน
ควำมเข้มแข็งชุมชน
งำนบริกำรสำธำรณสุขและ
งำนสำธำรณสุขอืน
่
งำนกิจกำรประปำ

ค่ำวัสดุ

รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
วัสดุวิทยำศำสตร์ หรือ
กำรแพทย์
วัสดุกอ
่ สร้ำง

25/06/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์

25/06/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

25/06/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำครุภณ
ั ฑ์

รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่ง
บริภ
กำร
ครุ
ณ
ั ฑ์สำนักงำน

1,170.00
3,229.20
1,890.00

9,200.00
1,000.00

204,000.00
67,230.00

244

ร้ำนส.กำรสือ่ สำร

245

นำยธำวิน สุวรรณขำ

246

รุง่ เจริญรัตน์กำรยำง

247

249

บริษท
ั แมรี่ แอน แดรี่ โปร
ดักส์ จำกัด
บริษท
ั แมรี่ แอน แดรี่ โปร
ดักส์ จำกัด
เกำะเพชรค้ำวัสดุ

250

ตุก
๊ ตำฟำร์ม่ำ

251

บริษท
ั บุญนำค้ำวัสดุ จำกัด

252

พรชัย ก๊อปปี้ แอนด์โอเอ

253

ร้ำนแหลมก๊อปปี้ คอมพ์

254

พรชัย ก๊อปปี้ แอนด์โอเอ

0103/64)
116/2564
(CNTR0104/64)
117/2564
(CNTR-

255

ร้ำนชำนเมืองโฆษณำ หัว
ไทร
กิจศึกษำ

0105/64)
118/2564
(CNTR0106/64)
119/2564
(CNTR-

28/06/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุสำนักงำน

256

28/06/2564

งำนกีฬำและนันทนำกำร

ค่ำวัสดุ

วัสดุกฬ
ี ำ

257

สุทธิภทั รกำรไฟฟ้ ำ

29/06/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สำนักงำน

เครือ
่ งปรับอำกำศ

113,200.00

258

เกำะเพชรค้ำวัสดุ

0107/64)
120/2564
(CNTR0108/64)
121/2564
(CNTR-

30/06/2564

ค่ำใช้สอย

131,149.00

รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่งบริกำร

27,000.00

18/06/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่ง
บริกำร
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่ง
บริ
กสำรำนักงำน
วั
สดุ

โครงกำรช่วยเหลือประชำชน
ผูป
้ ระสบภัยพิบตั ิ
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่งบริกำร

30/06/2564

งำนป้ องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
กำรศึกษำ
งำนบริหำรทั่วไป

248

259

นำงสำวสินีนำฏ ศรีพท
ิ กั ษ์

260

นำงสำวชิตชนก หมัดพวงศ์

261

นำงวรรณำ แก้วช่วย

0109/64)
122/2564 (CNTR0110/64)
123/2564 (CNTR0111/64)
64-45-00111-533010000005

02/06/2564

6,000.00

ค่ำวัสดุ

ค่ำใช้สอย

รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
โครงกำรช่วยเหลือประชำชนตำม
ปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
อำนำจหน้ำทีฯ่
ค่ำก่อสร้ำงสิง่ สำธำรณู ปโภค โครงกำรก่อสร้ำงศำลำทีพ
่ กั ริมทำง

0093/64)
106/2564 (CNTR0094/64)
107/2564 (CNTR0095/64)
109/2564
(CNTR-

2,000.00

ทัง้ สิน
้ 6,000.-บำท (หกพันบำท
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมเครือ
่ งเลือ
่ ย
ยนต์
รำยกำร
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จัดซื้อจนำนวน
้ำมันดี4เซล
รวมเป็โดยกำร
นเงิน
้ำงเหมำซ่
3,229.20
นสอง
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม ทั
จัดง้ สิ
จ้น
อมบ(สำมพั
ำรุงถังไฟเบอร์
กลำส
ขนำดบรรจุ
2,500
ลบ.ม. (
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง

งำนบริกำรสำธำรณสุขและ ค่ำใช้สอย
งำนสำธำรณสุขอืน
่
งำนไฟฟ้ ำและประปำ
ค่ำทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้ำง

02/06/2564

274.70

09/06/2564
14/06/2564
16/06/2564

30/06/2564

ค่ำวัสดุ

ค่ำใช้สอย
ค่ำใช้สอย

สำยส่งน้ำดับเพลิง

41,500.00
11,600.00
16,800.00
320,229.00

เงินอุดหนุนทั่วไปทีม
่ ต
ิ อ
้ งจัดทำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสนับสนุน
ศูนย์บริกำรคนพิกำรทั่วไป

47,880.00
20,000.00
17,400.00
69,434.50
8,050.00

รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่งบริกำร
โต๊ะทำงำน

6,504.00
64,200.00
5,570.00
29,700.00

จัดซื้อน้ำดืม
่ ประจำเดือนพฤษภำคม
2564 จำนวน 23 ถัง ๆ ละ 12.-

27,000.00

276.00

เทศบำลตำบลเกำะเพชร
สรุปผลจัดซื้ อจัดจ้ำงประจำปี งบประมำณ พ.ศ.2564
ณ วันที่ 15 ตุลำคม 2564

อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมรำช
262

ร้ำนปิ ยวัชจักรกล

263

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

264

พินิจศิลป์

265

เกำะเพชรค้ำวัสดุ

266

ร้ำนปิ ยวัชจักรกล

267

ร้ำนโชคชัย เซอร์วิส

268

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

269

ตุก
๊ ตำฟำร์ม่ำ

270
271

ร้ำนชำนเมืองโฆษณำ หัว
ไทร
นำยสัญญำ บุญทองใหม่

272

นำยชม ไพรพร

273

ร้ำนแหลมก๊อปปี้ คอมพ์

274

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

275

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

276

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

277

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

278

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

279

บริษท
ั บุญนำค้ำวัสดุ จำกัด

280

บริษท
ั บุญนำค้ำวัสดุ จำกัด

281

นำงวรรณำ แก้วช่วย

282

บริษท
ั บุญนำค้ำวัสดุ จำกัด

283

บริษท
ั บุญนำค้ำวัสดุ จำกัด

284

ร้ำนวันดี

285

หจก.ธนภัทร 2550

286

ร้ำนส.กำรสือ่ สำร

287

เกำะเพชรค้ำวัสดุ

288

ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด เอ็น.เอ.
เซอร์เวย์

64-45-00111-533030000006
64-45-00111-5330800-

14/06/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

04/06/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

00009
64-45-00111-533110000008
64-45-00123-5320300-

14/06/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่

02/06/2564

งำนป้ องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย
งำนป้ องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย
งำนป้ องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย
งำนป้ องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย
งำนบริกำรสำธำรณสุขและ
งำนสำธำรณสุขอืน
่
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน
งำนไฟฟ้ ำและประปำ

ค่ำใช้สอย

ค่ำวัสดุ

24/06/2564

งำนกำจัดขยะมูลฝอยและ
สิง่ ปฏิกลู
งำนกิจกำรประปำ

รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
ผูป
้ ระสบภัยพิบตั ิ
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมบำรุงเครือ
่ ง
ฮอนด้ำ บนรถลำเลียงน้ำหมำยเลข
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม จ้ำงเหมำบริกำร ล้ำง อัด ฉี ด รถ
ลำเลียงน้ำหมำยเลขทะเบียน บห
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จัดซื้อนำมันดีเซล รวมเป็ นเงิน
ทัง้ สิน
้ 2,000.-บำท (สองพันบำท
วัสดุวิทยำศำสตร์ หรือ
จัดซื้อเจลแอลกอฮอล์ ล้ำงมือ ขนำด
กำรแพทย์
500 มิลลิลิตร จำนวน 12 ขวด ๆ
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่ง
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่งบริกำร
บริกำร
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม จัดจ้ำงเหมำบริกำรซ่อมบำรุง
รถจักรยำนยนต์
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม จ้ำงเหมำซ่อมบำรุงรักษำ
รถจักรยำนยนต์ หมำยเลขทะเบียน
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม ซ่อมบำรุงเครือ
่ งคอมพิวเตอร์ ชนิด
พกพำ หมำยเลขครุภณ
ั ฑ์
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
เป็ นเงิน 424.05 บำท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
เป็ นเงิน 280.70 บำท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
เป็ นเงิน 424.05 บำท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
เป็ดนเงิ
น้ำ4,000.( สีนเงิ
พ
่ น
ั นบำท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จั
ซื้อน
มันดีเซล บำท
รวมเป็

ค่ำครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์อน
ื่

ทัง้ สิน
้ 4,000.-บำท (สีพ
่ น
ั บำทถ้วน)
สว่ำน

01/07/2564

งำนส่งเสริมกำรเกษตร

ค่ำครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์กำรเกษตร

เครือ
่ งตัดหญ้ำ

0112/64)
125/2564
(CNTR0113/64)
126/2564
(CNTR-

02/07/2564

งบกลำง

งบกลำง

เงินสำรองจ่ำย

18,615.00

15/07/2564

งำนไฟฟ้ ำและประปำ

ค่ำวัสดุ

วัสดุไฟฟ้ ำและวิทยุ

42,014.00

0121/64)
127/2564
(CNTR0120/64)
129/2564
(CNTR-

13/07/2564

งำนกิจกำรประปำ

ค่ำวัสดุ

วัสดุกอ
่ สร้ำง

02/07/2564

งำนป้ องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย
งำนกิจกำรประปำ

ค่ำใช้สอย

งำนป้ องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย
งำนป้ องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย
งำนไฟฟ้ ำและประปำ

ค่ำใช้สอย

รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่ง
บริกำร
รำยจ่
ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร

00013
64-45-00123-532040000004
64-45-00123-532040000005
64-45-00123-533080000012
64-45-00223-533090000006
64-45-00241-532010000001
64-45-00241-532040000005
64-45-00241-532040000006
64-45-00241-532040000007
64-45-00241-533080000030
64-45-00241-533080000031
64-45-00241-533080000032
64-45-00242-533080000006
64-45-00244-533080000008
64-45-00332-541170000001
124/2564
(CNTR-

0114/64)
130/2564 (CNTR0126/64)
131/2564
(CNTR0115/64)
133/2564 (CNTR0116/64)
135/2564 (CNTR0119/64)

14/06/2564
14/06/2564
04/06/2564
18/06/2564
28/06/2564
01/06/2564
10/06/2564
21/06/2564
04/06/2564
04/06/2564
04/06/2564
04/06/2564
04/06/2564

22/07/2564
05/07/2564
06/07/2564
13/07/2564

ค่ำใช้สอย
ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ
ค่ำวัสดุ
ค่ำใช้สอย
ค่ำใช้สอย
ค่ำใช้สอย
ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ
ค่ำวัสดุ
ค่ำวัสดุ
ค่ำวัสดุ

ค่ำใช้สอย

ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ

ปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
วัสดุกอ
่ สร้ำง

จัดซื้อวัสดุสำหรับเครือ
่ งตัดหญ้ำ
จำนวน
ประกอบด้
จั
ดซื้อน้ำ3มัรำยกำร
นดีเซล รวมเป็
นเงินวย
ทั
สิน
้ 6,000.-บำท
จ้ำง้ งเหมำบริ
กำรทำป้ (หกพั
ำยไวนินลบำท
รณรงค์กำรสวมหมวกนิ
รภัย 100
โครงกำรช่
วยเหลือประชำชน

2,320.00
6,000.00
700.00
1,755.00
660.00
1,160.00
2,000.00
1,200.00
4,050.00
920.00
660.00
400.00
424.05
280.70
424.05
4,000.00
4,000.00
3,350.00
26,700.00

77,165.00
โครงกำรฝึ กอบรมอำสำสมัคร
ป้ องกันภัยฝ่ ำยพลเรือนใหม่
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่งบริกำร

87,150.00

โครงกำรฝึ กอบรมอำสำสมัคร
ป้ องกันภัยฝ่ ำยพลเรือนใหม่
โครงกำรช่วยเหลือประชำชน
ผูป
้ ระสบภัยพิบตั ิ

9,750.00

9,000.00

30,010.00
14,000.00

เทศบำลตำบลเกำะเพชร
สรุปผลจัดซื้ อจัดจ้ำงประจำปี งบประมำณ พ.ศ.2564
ณ วันที่ 15 ตุลำคม 2564

อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมรำช
289

พรชัย ก๊อปปี้ แอนด์โอเอ

290

กูด
้ โมเดิร์นออแกไนเซอร์

291

ส.กำรช่ำง

292

พรชัย ก๊อปปี้ แอนด์โอเอ

293

ส.กำรช่ำง

294

หจก.งำนดีกำรโยธำ

295

หจก.งำนดีกำรโยธำ

296

ส.กำรช่ำง

297

ร้ำนเกือ
้ กูลพำนิช

298

บริษท
ั บุญนำค้ำวัสดุ จำกัด

299

หจก. ทวีกจิ เซ็ฯเตอร์

300

นำยสมหมำย สุวรรณคีรี

301

ร้ำนแหลมก๊อปปี้ คอมพ์

302

ร้ำนแหลมก๊อปปี้ คอมพ์

303

นำยจตุรงค์ วัดล่อง

304

พินิจศิลป์

305

นำยสมหมำย สุวรรณคีรี

306

ร้ำนพีเ่ หียนดอกไม้สด

307

สุทธิภทั รกำรไฟฟ้ ำ

308

สุทธิภทั รกำรไฟฟ้ ำ

309

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

310

ร้ำนส.กำรสือ่ สำร

311
312

ร้ำนชำนเมืองโฆษณำ หัว
ไทร
หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

313

พินิจศิลป์

314

กิจศึกษำ

315

ร้ำนพีเ่ หียนดอกไม้สด

316

ร้ำนโชคชัย เซอร์วิส

317

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

136/2564 (CNTR0127/64)
137/2564 (CNTR0117/64)
139/2564
(CNTR-

22/07/2564
09/07/2564
22/07/2564

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน
งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์

5,320.00

ค่ำใช้สอย

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน
งำนบริหำรงำนคลัง

ค่ำใช้สอย

รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่ง
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่งบริกำร
บริ
ำรงรักษำและซ่อมแซม
ค่ำบกำรุ

ค่ำวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์

6,200.00

ค่ำใช้สอย

ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม

6,550.00

ค่ำทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้ำง

13,000.00
12,600.00

0129/64)
140/2564 (CNTR0128/64)
142/2564
(CNTR-

22/07/2564

0122/64)
143/2564 (CNTR0124/64)
144/2564
(CNTR-

16/07/2564

งำนป้ องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย
งำนไฟฟ้ ำและประปำ

16/07/2564

งำนไฟฟ้ ำและประปำ

ค่ำทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้ำง

ค่ำก่อสร้ำงสิง่ สำธำรณู ปโภค โครงกำรปรับปรุงถนนสำยซอย
เพิม
่ ทรัพย์ อมแซมหลุมบ่อ ถนน
ค่ำก่อสร้ำงสิง่ สำธำรณู ปโภค โครงกำรซ่

0123/64)
145/2564
(CNTR0125/64)
146/2564 (CNTR0130/64)
147/2564
(CNTR-

19/07/2564

ค่ำใช้สอย

ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม ภำยในเทศบำล หมู่ที่

27/07/2564

งำนกำจัดขยะมูลฝอยและ
สิง่ ปฏิกลู
งำนบริหำรงำนคลัง

ค่ำวัสดุ

วัสดุสำนักงำน

16,740.00

27/07/2564

งำนกิจกำรประปำ

ค่ำวัสดุ

วัสดุกอ
่ สร้ำง

59,830.00

0131/64)
148/2564
(CNTR0132/64)
64-45-00111-5320100-

29/07/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุไฟฟ้ ำและวิทยุ

20/07/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่งบริกำร

1,500.00

00004
64-45-00111-532010000005
64-45-00111-5320100-

20/07/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่ง
บริ
กำร
รำยจ่
ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่ง

รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่งบริกำร

1,070.00

20/07/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่งบริกำร

450.00

00006
64-45-00111-532010000008
64-45-00111-5320100-

20/07/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

บริ
กำร
รำยจ่
ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่ง
บริ
กำร
รำยจ่
ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่ง

รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่งบริกำร

2,000.00

20/07/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

700.00

21/07/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

บริ
กำร
รำยจ่
ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่ง
บริกำร
รำยจ่
ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่ง

รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่งบริกำร

00009
64-45-00111-532010000010
64-45-00111-5320200-

รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่งบริกำร

2,900.00

20/07/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

00001
64-45-00111-532040000011
64-45-00111-5320400-

14/07/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

22/07/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

บริ
กำร
รำยจ่
ำยเกีย่ วกับกำรรับรอง จัดซื้อดอกไม้สดสำหรับตัง้ หน้ำโพ
และพิ
มอจมเครื
ำนวนอ
1 ชุบ
ดอำกำศ
ๆ ละ 300.ค่ำบำรุธงีกรัำร
กษำและซ่อมแซม เดี
จ้ำยงซ่
่ งปรั
หมำยเลขครุ
ภ
ณ
ั
ฑ์
420-60-0015
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม จ้ำงซ่อมเครือ
่ งปรับอำกำศ

00012
64-45-00111-533080000010
64-45-00123-5320300-

06/07/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

05/07/2564

งำนป้ องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย
งำนป้ องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย
งำนป้ องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย
งำนป้ องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย
งำนป้ องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย
งำนป้ องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย
งำนป้ องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย
งำนป้ องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย

ค่ำใช้สอย

ค่ำใช้สอย

รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม

ค่ำวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

00014
64-45-00123-532030000015
64-45-00123-532030000016
64-45-00123-532030000017
64-45-00123-532030000018
64-45-00123-532030000019
64-45-00123-532040000006
64-45-00123-533080000013

15/07/2564

05/07/2564
05/07/2564
05/07/2564
05/07/2564
09/07/2564
14/07/2564
06/07/2564

ค่ำใช้สอย
ค่ำใช้สอย
ค่ำใช้สอย
ค่ำใช้สอย
ค่ำใช้สอย

1,000.00

469,000.00

1,000.00

309,000.00
5,610.00

5,400.00

จจัำนวน
่ ซล
ง รำยละเอี
ยดน
ดซื้อน้ำ2มัเครื
นดีเอ
รวมเป็ นเงิ
ทัง้ สิน
้ 8,000.-บำท
(แปดพัคนรบำท
โครงกำรฝึ
กอบรมอำสำสมั
ป้ องกันภัยฝ่ ำยพลเรือนใหม่
โครงกำรฝึ กอบรมอำสำสมัคร
ป้ องกันภัยฝ่ ำยพลเรือนใหม่
โครงกำรฝึ กอบรมอำสำสมัคร
ป้ องกันภัยฝ่ ำยพลเรือนใหม่
โครงกำรฝึ กอบรมอำสำสมัคร
ป้ องกันภัยฝ่ ำยพลเรือนใหม่
โครงกำรฝึ กอบรมอำสำสมัคร
ป้ องกันภัยฝ่ ำยพลเรือนใหม่
โครงกำรฝึ กอบรมอำสำสมัคร
ป้ องกันภัยฝ่ ำยพลเรือนใหม่
จ้ำงเหมำบริกำร ล้ำง อัด ฉี ด และ
ฉี ดน้ำมันเกียร์ ใหม่ รถยนต์
จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็ นเงิน
ทัง้ สิน
้ 3,000.-บำท (สำมพันบำท

300.00
1,800.00
2,500.00
8,000.00
2,100.00
1,575.00
1,000.00
450.00
3,500.00
300.00
420.00
3,000.00

เทศบำลตำบลเกำะเพชร
สรุปผลจัดซื้ อจัดจ้ำงประจำปี งบประมำณ พ.ศ.2564
ณ วันที่ 15 ตุลำคม 2564

อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมรำช
318

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

319

ร้ำนเกือ
้ กูลพำนิช

320

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

321

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

322

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

323

ร้ำนโชคชัย เซอร์วิส

324

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

325

ส.กำรช่ำง

326

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

327

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

328

ร้ำนปิ ยวัชจักรกล

329

ร้ำนปิ ยวัชจักรกล

330

บริษท
ั บุญนำค้ำวัสดุ จำกัด

331

นำงวรรณำ แก้วช่วย

332

บริษท
ั บุญนำค้ำวัสดุ จำกัด

333

บริษท
ั บุญนำค้ำวัสดุ จำกัด

334

ร้ำนวันดี

335

หจก.ธนภัทร 2550

336

ร้ำนส.กำรสือ่ สำร

337

เกำะเพชรค้ำวัสดุ

338
339

ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด เอ็น.เอ.
เซอร์เวย์
พรชัย ก๊อปปี้ แอนด์โอเอ

340

กูด
้ โมเดิร์นออแกไนเซอร์

341

ส.กำรช่ำง

342

พรชัย ก๊อปปี้ แอนด์โอเอ

343

ส.กำรช่ำง

344

หจก.งำนดีกำรโยธำ

345

หจก.งำนดีกำรโยธำ

346

ส.กำรช่ำง

64-45-00123-533080000014
64-45-00241-533010000001
64-45-00241-533080000033
64-45-00241-533080000034
64-45-00242-533080000007
64-45-00244-5320400-

งำนป้ องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน
งำนไฟฟ้ ำและประปำ

ค่ำวัสดุ

ค่ำใช้สอย

14/07/2564

งำนกำจัดขยะมูลฝอยและ
สิง่ ปฏิกลู
งำนกำจัดขยะมูลฝอยและ
สิง่ ปฏิกลู
งำนส่งเสริมกำรเกษตร

06/07/2564

งำนส่งเสริมกำรเกษตร

ค่ำวัสดุ

จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็ นเงิน
ทัง้ สิน
้ 4,000.-บำท (สีพ
่ น
ั บำทถ้วน)
วัสดุสำนักงำน
จัดซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 12
รำยกำร
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
เป็ นเงิน 575.90 บำท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
เป็ นเงิน 574.40 บำท ( ห้ำร้อย
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จัดซื้อวัสดุุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
น 4,000.( สีพ
่ น
ั ลบำท
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม เป็
จ้ำนเงิ
งเหมำบริ
กำรซ่อบำท
มรถขยะมู
ฝอยแบบอัดท้ำย หมำยเลขทะเบียน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็ นเงิน
ทัง้ สิน
้ 10,000.-บำท (หนึ่งหมืน
่
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จัดซื้ออะไหล่รถฟำร์ มแทรกเตอร์
พร้
มเปลี
ำนวน
2 รำยกำร
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จั
ดซือ้อ
น้ำมัย่ นนดีเจซล
รวมเป็
นเงิน

00008
64-45-00321-533080000009
64-45-00321-5331000-

06/07/2564

งำนส่งเสริมกำรเกษตร

ค่ำวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

14/07/2564

งำนส่งเสริมกำรเกษตร

ค่ำวัสดุ

วัสดุกำรเกษตร

00005
64-45-00321-533100000006
124/2564
(CNTR-

14/07/2564

งำนส่งเสริมกำรเกษตร

ค่ำวัสดุ

วัสดุกำรเกษตร

01/07/2564

งำนส่งเสริมกำรเกษตร

ค่ำครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์กำรเกษตร

0112/64)
125/2564
(CNTR0113/64)
126/2564
(CNTR-

02/07/2564

งบกลำง

งบกลำง

เงินสำรองจ่ำย

18,615.00

15/07/2564

งำนไฟฟ้ ำและประปำ

ค่ำวัสดุ

วัสดุไฟฟ้ ำและวิทยุ

42,014.00

0121/64)
127/2564
(CNTR0120/64)
129/2564
(CNTR-

13/07/2564

งำนกิจกำรประปำ

ค่ำวัสดุ

วัสดุกอ
่ สร้ำง

02/07/2564

งำนป้ องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย
งำนกิจกำรประปำ

ค่ำใช้สอย

งำนป้ องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย
งำนป้ องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย
งำนไฟฟ้ ำและประปำ

ค่ำใช้สอย

รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่ง
บริ
กำร
รำยจ่
ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร

ค่ำวัสดุ

ปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
วัสดุกอ
่ สร้ำง

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน
งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์

ค่ำใช้สอย

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน
งำนบริหำรงำนคลัง

ค่ำใช้สอย

รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่ง
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่งบริกำร
บริ
ำรงรักษำและซ่อมแซม
ค่ำบกำรุ

ค่ำวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์

6,200.00

ค่ำใช้สอย

ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม

6,550.00

ค่ำทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้ำง

00003
64-45-00244-533080000009
64-45-00321-533070000001
64-45-00321-5330800-

0114/64)
130/2564 (CNTR0126/64)
131/2564
(CNTR0115/64)
133/2564 (CNTR0116/64)
135/2564 (CNTR0119/64)
136/2564 (CNTR0127/64)
137/2564 (CNTR0117/64)
139/2564
(CNTR-

06/07/2564
27/07/2564
06/07/2564
06/07/2564
06/07/2564
14/07/2564
06/07/2564

22/07/2564
05/07/2564
06/07/2564
13/07/2564
22/07/2564
09/07/2564
22/07/2564

ค่ำวัสดุ
ค่ำวัสดุ
ค่ำวัสดุ
ค่ำวัสดุ

ค่ำวัสดุ
ค่ำวัสดุ

ค่ำใช้สอย

ค่ำใช้สอย

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

3,660.00
575.90
574.40
4,000.00
1,310.00
10,000.00
1,230.00
6,926.40

ทั
้ ้อน6,926.40
เก้ำร้อย
จัดง้ สิ
ซืน
้ำมันแบนซิ(หกพั
นแก๊สนโซฮออล์
95
นทั
สิน
้ อ
จั
ดซืรวมเป็
้อวัสดุสนเงิ
ำหรั
บง้ เครื
่ 1,000.งตัดหญ้ำ

1,000.00
3,600.00

จจัำนวน
ประกอบด้
วย
ดซื้อวัส4ดุรำยกำร
สำหรับเครื
อ
่ งเลือ
่ ยโซ่
ยนต์
จ
ำนวน
5
รำยกำร
เครือ
่ งตัดหญ้ำ

680.00
26,700.00

77,165.00
โครงกำรฝึ กอบรมอำสำสมัคร
ป้ องกันภัยฝ่ ำยพลเรือนใหม่
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่งบริกำร

87,150.00

โครงกำรฝึ กอบรมอำสำสมัคร
ป้ องกันภัยฝ่ ำยพลเรือนใหม่
โครงกำรช่วยเหลือประชำชน
ผูป
้ ระสบภัยพิบตั ิ

9,750.00

0129/64)
140/2564 (CNTR0128/64)
142/2564
(CNTR-

22/07/2564

0122/64)
143/2564 (CNTR0124/64)
144/2564
(CNTR-

16/07/2564

งำนป้ องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย
งำนไฟฟ้ ำและประปำ

16/07/2564

งำนไฟฟ้ ำและประปำ

ค่ำทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้ำง

ค่ำก่อสร้ำงสิง่ สำธำรณู ปโภค โครงกำรปรับปรุงถนนสำยซอย
เพิม
่ ทรัพย์ อมแซมหลุมบ่อ ถนน
ค่ำก่อสร้ำงสิง่ สำธำรณู ปโภค โครงกำรซ่

0123/64)
145/2564
(CNTR0125/64)

19/07/2564

งำนกำจัดขยะมูลฝอยและ
สิง่ ปฏิกลู

ค่ำใช้สอย

ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม ภำยในเทศบำล หมู่ที่

15/07/2564

4,000.00

9,000.00

30,010.00
14,000.00
5,320.00
13,000.00
12,600.00

1,000.00

469,000.00

1,000.00

309,000.00
5,610.00

เทศบำลตำบลเกำะเพชร
สรุปผลจัดซื้ อจัดจ้ำงประจำปี งบประมำณ พ.ศ.2564
ณ วันที่ 15 ตุลำคม 2564

อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมรำช
347

ร้ำนเกือ
้ กูลพำนิช

348

บริษท
ั บุญนำค้ำวัสดุ จำกัด

349

หจก. ทวีกจิ เซ็ฯเตอร์

350

นำยสมหมำย สุวรรณคีรี

351

ร้ำนแหลมก๊อปปี้ คอมพ์

352

ร้ำนแหลมก๊อปปี้ คอมพ์

353

นำยจตุรงค์ วัดล่อง

354

พินิจศิลป์

355

นำยสมหมำย สุวรรณคีรี

356

ร้ำนพีเ่ หียนดอกไม้สด

357

สุทธิภทั รกำรไฟฟ้ ำ

358

สุทธิภทั รกำรไฟฟ้ ำ

359

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

360

ร้ำนส.กำรสือ่ สำร

361
362

ร้ำนชำนเมืองโฆษณำ หัว
ไทร
หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

363

พินิจศิลป์

364

กิจศึกษำ

365

ร้ำนพีเ่ หียนดอกไม้สด

366

ร้ำนโชคชัย เซอร์วิส

367

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

368

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

369

ร้ำนเกือ
้ กูลพำนิช

370

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

371

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

372

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

373

ร้ำนโชคชัย เซอร์วิส

374

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

375

ส.กำรช่ำง

146/2564 (CNTR0130/64)
147/2564
(CNTR-

27/07/2564

งำนบริหำรงำนคลัง

ค่ำวัสดุ

วัสดุสำนักงำน

16,740.00

27/07/2564

งำนกิจกำรประปำ

ค่ำวัสดุ

วัสดุกอ
่ สร้ำง

59,830.00

0131/64)
148/2564
(CNTR0132/64)
64-45-00111-5320100-

29/07/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุไฟฟ้ ำและวิทยุ

20/07/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่งบริกำร

1,500.00

00004
64-45-00111-532010000005
64-45-00111-5320100-

20/07/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่ง
บริ
กำร
รำยจ่
ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่ง

รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่งบริกำร

1,070.00

20/07/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่งบริกำร

450.00

00006
64-45-00111-532010000008
64-45-00111-5320100-

20/07/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

บริ
กำร
รำยจ่
ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่ง
บริ
กำร
รำยจ่
ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่ง

รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่งบริกำร

2,000.00

20/07/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

700.00

21/07/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

บริ
กำร
รำยจ่
ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่ง
บริกำร
รำยจ่
ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่ง

รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่งบริกำร

00009
64-45-00111-532010000010
64-45-00111-5320200-

รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่งบริกำร

2,900.00

20/07/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

00001
64-45-00111-532040000011
64-45-00111-5320400-

14/07/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

22/07/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

บริ
กำร
รำยจ่
ำยเกีย่ วกับกำรรับรอง จัดซื้อดอกไม้สดสำหรับตัง้ หน้ำโพ
และพิ
มอจมเครื
ำนวนอ
1 ชุบ
ดอำกำศ
ๆ ละ 300.ค่ำบำรุธงีกรัำร
กษำและซ่อมแซม เดี
จ้ำยงซ่
่ งปรั
หมำยเลขครุ
ภ
ณ
ั
ฑ์
420-60-0015
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม จ้ำงซ่อมเครือ
่ งปรับอำกำศ

00012
64-45-00111-533080000010
64-45-00123-5320300-

06/07/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

05/07/2564

งำนป้ องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย
งำนป้ องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย
งำนป้ องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย
งำนป้ องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย
งำนป้ องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย
งำนป้ องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย
งำนป้ องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย
งำนป้ องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย
งำนป้ องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน
งำนไฟฟ้ ำและประปำ

ค่ำใช้สอย

รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม

งำนกำจัดขยะมูลฝอยและ
สิง่ ปฏิกลู
งำนกำจัดขยะมูลฝอยและ
สิง่ ปฏิกลู
งำนส่งเสริมกำรเกษตร

ค่ำใช้สอย

00014
64-45-00123-532030000015
64-45-00123-532030000016
64-45-00123-532030000017
64-45-00123-532030000018
64-45-00123-532030000019
64-45-00123-532040000006
64-45-00123-533080000013
64-45-00123-533080000014
64-45-00241-533010000001
64-45-00241-533080000033
64-45-00241-533080000034
64-45-00242-533080000007
64-45-00244-532040000003
64-45-00244-533080000009
64-45-00321-533070000001

05/07/2564
05/07/2564
05/07/2564
05/07/2564
09/07/2564
14/07/2564
06/07/2564
06/07/2564
27/07/2564
06/07/2564
06/07/2564
06/07/2564
14/07/2564
06/07/2564
14/07/2564

ค่ำใช้สอย
ค่ำใช้สอย
ค่ำใช้สอย
ค่ำใช้สอย
ค่ำใช้สอย
ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ
ค่ำวัสดุ
ค่ำวัสดุ
ค่ำวัสดุ
ค่ำวัสดุ
ค่ำวัสดุ

ค่ำวัสดุ
ค่ำวัสดุ

5,400.00

จจัำนวน
่ ซล
ง รำยละเอี
ยดน
ดซื้อน้ำ2มัเครื
นดีเอ
รวมเป็ นเงิ
ทั
ง
้
สิ
น
้
8,000.-บำท
(แปดพั
โครงกำรฝึ กอบรมอำสำสมัคนรบำท

ป้ องกันภัยฝ่ ำยพลเรือนใหม่
โครงกำรฝึ กอบรมอำสำสมัคร
ป้ องกันภัยฝ่ ำยพลเรือนใหม่
โครงกำรฝึ กอบรมอำสำสมัคร
ป้ องกันภัยฝ่ ำยพลเรือนใหม่
โครงกำรฝึ กอบรมอำสำสมัคร
ป้ องกันภัยฝ่ ำยพลเรือนใหม่
โครงกำรฝึ กอบรมอำสำสมัคร
ป้ องกันภัยฝ่ ำยพลเรือนใหม่
โครงกำรฝึ กอบรมอำสำสมัคร
ป้ องกันภัยฝ่ ำยพลเรือนใหม่
จ้ำงเหมำบริกำร ล้ำง อัด ฉี ด และ
ฉี ดน้ำมันเกียร์ ใหม่ รถยนต์
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็ นเงิน
ทัง้ สิน
้ 3,000.-บำท (สำมพันบำท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็ นเงิน
ทัง้ สิน
้ 4,000.-บำท (สีพ
่ น
ั บำทถ้วน)
วัสดุสำนักงำน
จัดซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 12
รำยกำร
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
เป็ นเงิน 575.90 บำท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
เป็ นเงิน 574.40 บำท ( ห้ำร้อย
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จัดซื้อวัสดุุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
น 4,000.( สีพ
่ น
ั ลบำท
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม เป็
จ้ำนเงิ
งเหมำบริ
กำรซ่อบำท
มรถขยะมู
ฝอยแบบอัดท้ำย หมำยเลขทะเบียน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็ นเงิน
ทัง้ สิน
้ 10,000.-บำท (หนึ่งหมืน
่
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จัดซื้ออะไหล่รถฟำร์ มแทรกเตอร์
พร้อมเปลีย่ น จำนวน 2 รำยกำร

300.00
1,800.00
2,500.00
8,000.00
2,100.00
1,575.00
1,000.00
450.00
3,500.00
300.00
420.00
3,000.00
4,000.00
3,660.00
575.90
574.40
4,000.00
1,310.00
10,000.00
1,230.00

เทศบำลตำบลเกำะเพชร
สรุปผลจัดซื้ อจัดจ้ำงประจำปี งบประมำณ พ.ศ.2564
ณ วันที่ 15 ตุลำคม 2564

อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมรำช
376

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

377

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

378

ร้ำนปิ ยวัชจักรกล

379

ร้ำนปิ ยวัชจักรกล

380

ร้ำนอุษำเฟอร์นิเจอร์

381

พรชัย ก๊อปปี้ แอนด์โอเอ

382

พรชัย ก๊อปปี้ แอนด์โอเอ

383

พรชัย ก๊อปปี้ แอนด์โอเอ

384

พัฒน์ธนันภูกำรโยธำ

385
386

ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด สุขม
ุ ำศ
คงโต เทรดดิง้
หจก.ส.สำกล ยำงยนต์

387

บริษท
ั บุญนำค้ำวัสดุ จำกัด

388

หจก.ธนภัทร 2550

389

สุทศั น์ กำรช่ำง

390

ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด ณัฐริกำ
โฮมมิกซ์
ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด ณัฐริกำ
โฮมมิกซ์
สุทศั น์ กำรช่ำง

391
392
393

397

บริษท
ั ห้องปฏิบตั ก
ิ ำรกลำง
(ประเทศไทย) จำกัด
ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด ณัฐริกำ
โฮมมิกซ์
ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด ณัฐริกำ
โฮมมิกซ์
ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด ณัฐริกำ
โฮมมิกซ์
ร้ำนเทคนิคทีวี

398

ส.กำรช่ำง

399

ร้ำนแหลมก๊อปปี้ คอมพ์

400

ร้ำนแหลมก๊อปปี้ คอมพ์

401

ร้ำนแหลมก๊อปปี้ คอมพ์

402

ร้ำนแหลมก๊อปปี้ คอมพ์

403

นำงวรรณำ แก้วช่วย

394
395
396

64-45-00321-533080000008
64-45-00321-5330800-

06/07/2564

งำนส่งเสริมกำรเกษตร

ค่ำวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

06/07/2564

งำนส่งเสริมกำรเกษตร

ค่ำวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็ นเงิน
ทัดง้ สิ
้ ้อน6,926.40
เก้ำร้อย
จั
ซืน
้ำมันแบนซิ(หกพั
นแก๊สนโซฮออล์

6,926.40

00009
64-45-00321-533100000005
64-45-00321-5331000-

14/07/2564

งำนส่งเสริมกำรเกษตร

ค่ำวัสดุ

วัสดุกำรเกษตร

3,600.00

วัสดุกำรเกษตร

95
นทั
สิน
้ อ
จัดซืรวมเป็
้อวัสดุสนเงิ
ำหรั
บง้ เครื
่ 1,000.งตัดหญ้ำ
จำนวน
ประกอบด้
วย
จั
ดซื้อวัส4ดุรำยกำร
สำหรับเครื
อ
่ งเลือ
่ ยโซ่

14/07/2564

งำนส่งเสริมกำรเกษตร

ค่ำวัสดุ

00006
165/2564
(CNTR0149/64)
166/2564 (CNTR0150/64)
167/2564 (CNTR0151/64)
168/2564 (CNTR0152/64)
169/2564 (CNTR0153/64)

03/09/2564

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
สังคมสงเครำะห์
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
กำรศึกษำ
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
กำรศึกษำ
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
สังคมสงเครำะห์
งำนไฟฟ้ ำและประปำ

ค่ำครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สำนักงำน

ยนต์
ำนวน
5 รำยกำร
เก้ำอี,้ จโต๊
ะทำงำน

5,400.00

ค่ำครุภณ
ั ฑ์

เครือ
่ งสำรองไฟฟ้ ำ

5,000.00

เครือ
่ งคอมพิวเตอร์

44,000.00

เครือ
่ งคอมพิวเตอร์

22,000.00

ค่ำทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้ำง

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ หรือ
อิเล็ กทรอนิกส์
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ หรือ
อิเล็ กทรอนิกส์
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ หรือ
อิเล็ กทรอนิกส์
ค่ำก่อสร้ำงสิง่ สำธำรณู ปโภค

170/2564 (CNTR0154/64)
171/2564 (CNTR0155/64)
172/2564
(CNTR-

10/09/2564

ค่ำวัสดุ

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

13/09/2564

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน
งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง

21/09/2564

งำนกิจกำรประปำ

ค่ำวัสดุ

วัสดุกอ
่ สร้ำง

0158/64)
173/2564
(CNTR0160/64)
174/2564
(CNTR-

21/09/2564

งำนกิจกำรประปำ

ค่ำใช้สอย

21/09/2564

งำนกิจกำรประปำ

ค่ำทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้ำง

รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่ง
บริ
กำรบปรุงทีด
ค่
ำปรั
่ น
ิ และ

0159/64)
175/2564
(CNTR0156/64)
176/2564 (CNTR0157/64)
177/2564 (CNTR0165/64)
178/2564
(CNTR-

14/09/2564

งำนไฟฟ้ ำและประปำ

ค่ำทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้ำง

14/09/2564

งำนไฟฟ้ ำและประปำ

ค่ำทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้ำง

26/09/2564

งำนก่อสร้ำง

ค่ำทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้ำง

28/09/2564

งำนกิจกำรประปำ

ค่ำใช้สอย

0167/64)
179/2564 (CNTR0161/64)
180/2564 (CNTR0163/64)
181/2564 (CNTR0162/64)
182/2564 (CNTR0164/64)
183/2564 (CNTR0166/64)
64-45-00111-532010000013
64-45-00111-5320100-

06/09/2564
06/09/2564
06/09/2564
09/09/2564

ค่ำครุภณ
ั ฑ์
ค่ำครุภณ
ั ฑ์

23/09/2564

งำนไฟฟ้ ำและประปำ

ค่ำทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้ำง

23/09/2564

งำนไฟฟ้ ำและประปำ

ค่ำทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้ำง

23/09/2564

งำนไฟฟ้ ำและประปำ

ค่ำทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้ำง

26/09/2564

ค่ำใช้สอย

03/09/2564

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน
งำนป้ องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย
งำนบริหำรทั่วไป

22/09/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

00014
64-45-00111-532010000016
64-45-00111-5320400-

23/09/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

22/09/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

00014
64-45-00111-533010000007

14/09/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

27/09/2564

ค่ำครุภณ
ั ฑ์
ค่ำใช้สอย

680.00

โครงกำรก่อสร้ำงถนนลูกรังพร้อม
ปรับปรุงภูมท
ิ ศั น์ บริเวณสระเก็บ
น้ำบ้ำนบำงปรำชญ์

401,800.00

257,000.00
26,000.00
15,250.00
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่งบริกำร

โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
สิ
หมูอ่ทสร้
ี่ 3 ำงถนนคอนกรีต
ค่ง่ำก่
ก่ออสร้
สร้ำำงงสิง่ สำธำรณู ปโภค ประปำ
โครงกำรก่
เสริมเหล็ กสำยซอยหลักเพชร
ค่ำก่อสร้ำงสิง่ สำธำรณู ปโภค โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ กสำยเหมืองลอย-หน้ำ
ค่ำก่อสร้ำงสิง่ สำธำรณู ปโภค โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ ำระบบ
ประปำหมู
้ำนไหมู
ี่ 6่งบริกำร
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่ง
รำยจ่ำยเพื่บ
อ
่ ให้
ด้ม่ทำซึ
บริกำร
ค่ำก่อสร้ำงสิง่ สำธำรณู ปโภค โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำย
กอแค หมู่ที่ ๒ ต.เกำะเพชร อ.หัว
ค่ำก่อสร้ำงสิง่ สำธำรณู ปโภค โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำย
วัดลำด หมู่ที่ 3 ต.เกำะเพชร อ.หัว
ค่ำก่อสร้ำงสิง่ สำธำรณู ปโภค โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำย
บ้ำนนำยกระจ่ำง นวลสงค์ หมู่ที่ ๙
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุง
ครุภณ
ั ฑ์
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่ง
บริ
กำร
รำยจ่
ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่ง

1,000.00

ซ่อมแซมรถลำเลียงน้ำ

28,000.00
14,394.00
1,000.00

464,500.00

1,000.00

472,000.00
23,660.00
97,370.00

1,000.00

489,000.00

1,000.00

461,000.00

1,000.00

484,000.00
43,228.00
337,304.00

รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่งบริกำร

858.00

รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่งบริกำร

4,567.00

บริ
กำร
รำยจ่
ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่ง
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึ่งบริกำร
บริ
ำรงรักษำและซ่อมแซม จ้ำงหมำบริกำรซ่อมเครือ
ค่
ำบกำรุ
่ ง
คอมพิ
หมำยเลขครุ
ั ยำยน
ฑ์
วัสดุสำนักงำน
จั
ดซื้อนว้ำเตอร์
ดืม
่ ประจ
ำเดือน กัภนณ
2564 จำนวน 32 ถัง ๆ ละ 12.-

693.00
1,030.00
384.00

เทศบำลตำบลเกำะเพชร
สรุปผลจัดซื้ อจัดจ้ำงประจำปี งบประมำณ พ.ศ.2564
ณ วันที่ 15 ตุลำคม 2564

อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมรำช
404

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

405

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

406

ร้ำนแหลมก๊อปปี้ คอมพ์

407

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

408

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

409

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

410

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

411

ร้ำนปิ ยวัชจักรกล

412

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

413

ตุก
๊ ตำฟำร์ม่ำ

414

ตุก
๊ ตำฟำร์ม่ำ

415

พรชัย ก๊อปปี้ แอนด์โอเอ

416

นำยสัญญำ บุญทองใหม่

417

ร้ำนแหลมก๊อปปี้ คอมพ์

418

บริษท
ั บุญนำค้ำวัสดุ จำกัด

419

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

420

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

421

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

422

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

423

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

424

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

425

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

426

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

427

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

428

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

429

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

64-45-00111-533080000012
64-45-00111-5330800-

07/09/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

28/09/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

00013
64-45-00111-533140000002
64-45-00123-5330800-

06/09/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์

07/09/2564

ค่ำวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

ค่ำวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

06/09/2564

งำนป้ องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย
งำนป้ องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย
งำนป้ องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย
งำนป้ องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย
งำนบริกำรสำธำรณสุขและ
งำนสำธำรณสุขอืน
่
งำนบริกำรสำธำรณสุขและ
งำนสำธำรณสุขอืน
่
งำนบริกำรสำธำรณสุขและ
งำนสำธำรณสุขอืน
่
งำนบริกำรสำธำรณสุขและ
งำนสำธำรณสุขอืน
่
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
สังคมสงเครำะห์
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน
งำนไฟฟ้ ำและประปำ

28/09/2564

งำนไฟฟ้ ำและประปำ

ค่ำวัสดุ

ทัง้ สิน
้ 2,000.-บำท (สองพันบำท
จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็ นเงิน
ทัง้ สิน
้ 3,000.-บำท (สำมพันบำท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็ นเงิน
ทัง้ สิน
้ 5,500.-บำท (ห้ำพันห้ำ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็ นเงิน
ทัง้ สิน
้ 5,213.29 บำท (ห้ำพันสอง
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมเครือ
่ งพ่นฆ่ำ
เชื้อ จำนวน 1 รำยกำร โดยกำร
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็ นเงิน
ทัง้ สิน
้ 1,000.-บำท (หนึ่งพันบำท
วัสดุวิทยำศำสตร์ หรือ
จัดซื้อวัสดุวิทยำศำสตร์ กำรแพทย์
กำรแพทย์
จำนวน 3 รำยกำร รำยละเอียด
วัสดุวิทยำศำสตร์ หรือ
จัดซื้อวัสดุวิทยำศำสตร์ กำรแพทย์
กำรแพทย์
จำนวน 1 รำยกำร รำยละเอียด
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ หรือ เครือ
่ งสำรองไฟฟ้ ำ
อิเล็ กทรอนิกส์
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมบำรุงรักษำ
รถจักรยำนยนต์ หมำยเลขทะเบียน
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม จ้ำงซ่อมบำรุงเครือ
่ งคอมพิวเตอร์
ชนิดตัง้ โต๊ะ หมำยเลขครุภณ
ั ฑ์
วัสดุกอ
่ สร้ำง
จัดซื้อวัสดุกอ
่ สร้่ำง จำนวน 5
รำยกำร
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
เป็ นเงิน 598.40 บำท ( ห้ำร้อย
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
เป็ นเงิน 3572.40 บำท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
เป็ นเงิน 295.20 บำท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
เป็ นจำนวนเงิน 2,405.60 บำท (
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
เป็ นจำนวนเงิน 598.90 บำท (
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
เป็ นจำนวนเงิน 450.55 บำท ( สี่
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
เป็
นสดุ2,000.( สองพั
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จัดนเงิ
ซื้อวั
เชื้อเพลิงบำท
และหล่
อลืน
่ น

07/09/2564

งำนกำจัดขยะมูลฝอยและ
สิง่ ปฏิกลู
งำนกำจัดขยะมูลฝอยและ
สิง่ ปฏิกลู
งำนส่งเสริมกำรเกษตร

ค่ำวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

ค่ำวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

ค่ำวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

00017
64-45-00123-533080000018
64-45-00123-533080000019
64-45-00123-533080000020
64-45-00223-532040000004
64-45-00223-533080000012
64-45-00223-533090000009
64-45-00223-533090000010
64-45-00231-541160000001
64-45-00241-532040000009
64-45-00241-532040000010
64-45-00241-533060000001
64-45-00241-533080000038
64-45-00241-533080000039
64-45-00241-533080000040
64-45-00241-533080000041
64-45-00241-533080000042
64-45-00241-533080000043
64-45-00242-533080000009
64-45-00242-533080000010
64-45-00244-533080000011
64-45-00244-533080000012
64-45-00321-533080000012

07/09/2564
28/09/2564
28/09/2564
14/09/2564
28/09/2564
06/09/2564
14/09/2564
03/09/2564
13/09/2564
13/09/2564
01/09/2564
06/09/2564
06/09/2564
06/09/2564
28/09/2564
28/09/2564
28/09/2564

28/09/2564
07/09/2564

ค่ำวัสดุ
ค่ำวัสดุ
ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ
ค่ำวัสดุ
ค่ำวัสดุ
ค่ำครุภณ
ั ฑ์
ค่ำใช้สอย
ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ
ค่ำวัสดุ
ค่ำวัสดุ
ค่ำวัสดุ
ค่ำวัสดุ
ค่ำวัสดุ
ค่ำวัสดุ
ค่ำวัสดุ

จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็ นเงิน
ทัดง้ สิ
้ ้อน7,000.-บำท
(เจ็ ดพั
นบำท
จั
ซืน
้ำมันดีเซล รวมเป็
นเงิ
น
ทั
้ ้อสำย
10,840.-บำท
(หนึ่งหมื
น
่
จัดง้ สิ
ซืน
HDMI 2 RGB
จำนวน
ตั้วอนๆ้ำละ
จั1ดซื
มัน350.-บำท
ดีเซล รวมเป็(สำมร้
นเงินอย

เป็
บำท
จัดนจ
ซื้อำนวนเงิ
น้ำมันดีนเซล5,280.รวมเป็ นเงิ
น(
ทัง้ สิน
้ 6,000.-บำท (หกพันบำท
จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็ นเงิน
ทัง้ สิน
้ 10,400.-บำท (หนึ่งหมืน
่ สี่
จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็ นเงิน
ทัง้ สิน
้ 3,816.30 บำท (สำมพัน

7,000.00
10,840.00
350.00
2,000.00
3,000.00
5,500.00
5,213.29
250.00
1,000.00
4,250.00
1,300.00
2,500.00
740.00
880.00
1,782.00
598.40
3,572.40
295.20
2,405.60
598.90
450.55
2,000.00
5,280.00
6,000.00
10,400.00
3,816.30

เทศบำลตำบลเกำะเพชร
สรุปผลจัดซื้ อจัดจ้ำงประจำปี งบประมำณ พ.ศ.2564
ณ วันที่ 15 ตุลำคม 2564

อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมรำช
430

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

431

หจก.หัวไทรมนัสบริกำร

64-45-00321-533080000013
64-45-00321-533080000014

รวม

28/09/2564

งำนส่งเสริมกำรเกษตร

ค่ำวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

28/09/2564

งำนส่งเสริมกำรเกษตร

ค่ำวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

จัดซื้อน้ำมันดีเซล รวมเป็ นเงิน
ทัดง้ สิ
้ ้อน6,260.10
บำท
น
จั
ซืน
้ำมันเบนซิน
แก๊ส(หกพั
โซฮออล์

6,260.10
500.00

(95) รวมเป็ นเงินทัง้ สิน
้ 500.-บำท
(ห้ำร้อยบำทถ้วน)
16,000.00

16,066,502.53

จำนวนเงิน
ขอซื้อขอจ้ำง
/สัญญำ
คงเหลือ54,000.00
25,000.00
108,000.00
108,000.00
84,000.00
84,000.00
256,800.00
10,000.00
108,000.00
11,282.00
98,500.00
234,000.00
108,000.00
312,000.00
278,827.20
108,000.00
108,000.00
1,260.00
2,100.00
2,580.00
3,490.00
1,446.00
108,000.00
54,000.00

108,000.00
108,000.00
36,000.00
51,604.00
97,200.00
6,000.00
19,834.00
10,697.00
22,000.00
22,000.00
592.00
2,400.00
136.35
6,640.00
2,400.00
2,220.00
2,000.00
4,000.00
5,000.00
2,417.13
2,000.00
890.00
3,000.00
300.00
2,000.00
5,000.00
6,000.00
62,000.00

22,000.00
25,000.00
23,000.00
114,000.00
12,366.00
10,000.00
237,000.00
217,000.00
107,000.00
154,000.00
5,901.00
5,700.00
416,000.00
64,000.00
4,500.00
350.00
3,380.00
480.00
3,600.00
550.00
8,050.00
1,440.00
576.00
460.00
800.00
1,710.00
3,500.00
1,260.00
4,000.00
1,000.00

6,000.00
1,150.00
4,000.00
3,000.00
150.00
6,000.00
1,440.00
3,000.00
1,300.50
500.00
24,500.00
18,350.00
13,250.20
26,700.00
21,000.00
24,000.00
457,000.00
464,000.00
4,400.00
2,500.00
6,000.00
900.00
1,476.00
4,000.00
1,140.00
1,260.00
2,000.00
3,000.00

4,850.00
1,310.00
1,100.00
1,360.00
1,000.00
229.70
229.70
229.70
2,000.00
2,450.00
6,000.00
3,175.30
399,000.00
464,000.00
467,000.00
70,000.00
3,800.00
2,183.00
4,500.00
2,000.00
1,740.00
1,150.00
1,500.00
4,030.00
6,000.00
400.00
3,930.00
3,000.00

2,000.00
400.00
3,000.00
1,345.00
2,520.00
362.55
492.40
361.55
2,000.00
6,000.00
2,000.00
3,900.00
500.00
5,053.00
1,663.00
119,000.00
162,394.00
89,000.00
8,440.00
55,250.00
42,000.00
900.00
1,152.00
1,117.00
1,600.00
4,000.00
500.00
500.00
500.00

500.00
500.00
4,500.00
2,000.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
3,310.00
1,244.00
7,000.00
820.00
3,600.00
1,700.00
300.00
590.00
3,000.00
4,000.00
3,000.00
4,000.00
385.05
641.25
388.55
720.00

4,000.00
1,644.60
5,100.00
36,790.00
7,800.00
194,543.00
7,200.00
8,000.00
20,000.00
10,000.00
5,810.00
33,900.00
1,290.00
600.00
288.00
3,100.00
297.00
11,000.00
4,950.00
3,500.00
450.00
1,950.61
250.00
3,000.00
6,000.00
3,800.00
3,815.00
541.90

678.25
541.40
4,000.00
8,000.00
3,217.20
15,000.00
27,000.00
12,300.00
76,600.00
6,530.00
14,559.00
5,200.00
11,350.00
52,000.00
61,000.00
180.00
1,800.00
3,800.00
1,255.00
4,340.00
1,000.00
1,104.00
3,500.00
2,000.00
1,570.00
2,700.00
1,995.00
410.05
412.05

274.70
2,000.00
6,000.00
1,170.00
3,229.20
1,890.00
16,000.00
44,672.00
9,200.00
204,000.00
67,230.00
41,500.00
11,600.00
16,800.00
320,229.00
47,880.00
20,000.00
17,400.00
69,434.50
8,050.00
6,504.00
64,200.00
5,570.00
29,700.00
113,200.00
131,149.00
27,000.00
27,000.00
276.00

2,320.00
6,000.00
700.00
1,755.00
660.00
1,160.00
2,000.00
1,200.00
4,050.00
920.00
660.00
400.00
424.05
280.70
424.05
4,000.00
4,000.00
3,350.00
26,700.00
18,615.00
42,014.00
77,165.00
87,150.00
9,000.00
9,750.00
30,010.00
14,000.00

5,320.00
13,000.00
12,600.00
6,200.00
6,550.00
469,000.00
309,000.00
5,610.00
16,740.00
59,830.00
5,400.00
1,500.00
1,070.00
450.00
2,000.00
700.00
2,900.00
300.00
1,800.00
2,500.00
8,000.00
2,100.00
1,575.00
1,000.00
450.00
3,500.00
300.00
420.00
3,000.00

4,000.00
3,660.00
575.90
574.40
4,000.00
1,310.00
10,000.00
1,230.00
6,926.40
1,000.00
3,600.00
680.00
26,700.00
18,615.00
42,014.00
77,165.00
87,150.00
9,000.00
9,750.00
30,010.00
14,000.00
5,320.00
13,000.00
12,600.00
6,200.00
6,550.00
469,000.00
309,000.00
5,610.00

16,740.00
59,830.00
5,400.00
1,500.00
1,070.00
450.00
2,000.00
700.00
2,900.00
300.00
1,800.00
2,500.00
8,000.00
2,100.00
1,575.00
1,000.00
450.00
3,500.00
300.00
420.00
3,000.00
4,000.00
3,660.00
575.90
574.40
4,000.00
1,310.00
10,000.00
1,230.00

6,926.40
1,000.00
3,600.00
680.00
5,400.00
5,000.00
44,000.00
22,000.00
401,800.00

257,000.00
26,000.00
15,250.00
28,000.00
14,394.00
464,500.00
472,000.00
23,660.00
97,370.00
489,000.00
461,000.00
484,000.00
43,228.00
337,304.00
858.00
4,567.00
693.00
1,030.00
384.00

7,000.00
10,840.00
350.00
2,000.00
3,000.00
5,500.00
5,213.29
250.00
1,000.00
4,250.00
1,300.00
2,500.00
740.00
880.00
1,782.00
598.40
3,572.40
295.20
2,405.60
598.90
450.55
2,000.00
5,280.00
6,000.00
10,400.00
3,816.30

6,260.10
500.00

16,066,502.53

