เทศบาลตาบลเกาะเพชร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้ างประจาเดือน ธันวาคม 2564
อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563
เลขทีโ่ ครงการ
/เลขทีส
่ ญ
ั ญา

วันทีอ
่ นุ มตั ิ

43/2564 (CNTR-0041/64)

02/12/2563

งานไฟฟ้ าถนน

ค่าวัสดุ

วัสดุกอ
่ สร้าง

2

ห้างหุน
้ ส่วนจากัด ณัฐริกา
โฮมมิกซ์
เกาะเพชรค้าวัสดุ

49/2564 (CNTR-0040/64)

01/12/2563

งานป้ องกันภัยฝ่ ายพล
เรือนและระงับอัคคีภยั

ค่าใช้สอย

3

เกาะเพชรค้าวัสดุ

50/2564 (CNTR-0042/64)

07/12/2563

งานป้ องกันภัยฝ่ ายพล
เรือนและระงับอัคคีภยั

ค่าใช้สอย

4

นายปราโมทย์ สวนจันทร์

52/2564 (CNTR-0043/64)

16/12/2563

งานวิชาการวางแผนและ
ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว

ค่าใช้สอย

5

สุทธิภ ัทรการไฟฟ้ า

53/2564 (CNTR-0045/64)

21/12/2563

งานไฟฟ้ าถนน

ค่าทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้าง

รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการ
ปฏิบ ัติราชการทีไ่ ม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการ
ปฏิบ ัติราชการทีไ่ ม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการ
ปฏิบ ัติราชการทีไ่ ม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
ค่าก่อสร้างสิง่ สาธารณู ปการ

6

บริษท
ั เก่งคอมพิวเตอร์
แอนด์ ไอที จากัด

54/2564 (CNTR-0046/64)

24/12/2563

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

ค่าครุภ ัณฑ์

ครุภณ
ั ฑ์การศึกษา

7

นายณัฐพนธ์ บุญทองใหม่

56/2564 (CNTR-0047/64)

29/12/2563

งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับ ค่าใช้สอย
การรักษาความสงบภายใน

รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่
บริการ

8

ร้านแหลมก๊อปปี้ คอมพ์

28/12/2563

งานบริหารทั่วไป

ค่าใช้สอย

9

หจก.หัวไทรมนัสบริการ

04/12/2563

งานบริหารทั่วไป

ค่าวัสดุ

10

28/12/2563

งานบริหารทั่วไป

ค่าวัสดุ

11

ร้านชานเมืองโฆษณา หัว
ไทร
พรชัย ก๊อปปี้ แอนด์โอเอ

16/12/2563

งานบริหารทั่วไป

ค่าวัสดุ

12

ร้านแหลมก๊อปปี้ คอมพ์

28/12/2563
25/12/2563
25/12/2563

งานบริหารงานคลัง

ค่าวัสดุ

15

ร้านชานเมืองโฆษณา หัว
ไทร
ร้านชานเมืองโฆษณา หัว
ไทร
พรชัย ก๊อปปี้ แอนด์โอเอ

งานวางแผนสถิตแ
ิ ละ
วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

ค่าใช้สอย

13

25/12/2563

งานบริหารงานคลัง

ค่าวัสดุ

16

เกาะเพชรค้าวัสดุ

64-45-00111-532040000004
64-45-00111-533080000002
64-45-00111-533110000001
64-45-00111-533140000001
64-45-00112-532030000001
64-45-00113-532030000001
64-45-00113-533010000001
64-45-00113-533140000001
64-45-00123-532030000003

14/12/2563

งานป้ องกันภัยฝ่ ายพล
เรือนและระงับอัคคีภยั

ค่าใช้สอย

17

เกาะเพชรค้าวัสดุ

64-45-00123-532030000004

14/12/2563

งานป้ องกันภัยฝ่ ายพล
เรือนและระงับอัคคีภยั

ค่าใช้สอย

18

นายเชวง สังข์ดว้ ง

64-45-00123-532030000005

25/12/2563

งานป้ องกันภัยฝ่ ายพล
เรือนและระงับอัคคีภยั

ค่าใช้สอย

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม จ้างหมาบริการซ่อมเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภณ
ั ฑ์
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จัดซือ
้ น้ามันดีเซล รวมเป็ นเงิน
ทัง้ สิน
้ 6,000.-บาท (หกพันบาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จ้างหมาบริการทาป้ ายจิตอาสา
บริการ ขนาด 2x1 เมตร จานวน
วัสดุคอมพิวเตอร์
จัดซือ
้ หมึกปริน
้ เตอร์ Brother
TN-263 BK จานวน 1 กล่อง ๆ
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการ
โครงการบูรณาการการจัดทาแผน
ปฏิบ ัติราชการทีไ่ ม่เข้า
ชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิน
่
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการ
โครงการประชาสัมพันธ์การ
ปฏิบ ัติราชการทีไ่ ม่เข้า
จัดเก็บภาษี
วัสดุสานักงาน
จัดซือ
้ ตรายาง จานวน 10 อัน รวม
เป็ นเงินทัง้ สิน
้ 2,700.- บาท (
วัสดุคอมพิวเตอร์
จัดซือ
้ วัสดุคอมพิวเตอร์จานวน 2
รายการ รวมเป็ นเงินทัง้ สิน
้
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการ
โครงการช่วยเหลือประชาชน
ปฏิบ ัติราชการทีไ่ ม่เข้า
ผูป
้ ระสบภัยพิบตั ิ
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการ
โครงการช่วยเหลือประชาชน
ปฏิบ ัติราชการทีไ่ ม่เข้า
ผูป
้ ระสบภัยพิบตั ิ
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการ
โครงการจัดตัง้ จุดบริการเทศบาลปี
ปฏิบ ัติราชการทีไ่ ม่เข้า
ใหม่
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ

ลาดับ
1

14

ชือ
่ เจ้าหนี้

งาน

หมวด

ค่าใช้สอย

ประเภทรายจ่าย

โครงการ/รายการ

ประหยัด
งบประมาณ

จานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง
/สัญญา
คงเหลื7,425.00
อ

โครงการช่วยเหลือประชาชน
ผูป
้ ระสบภัยพิบตั ิ

7,812.00

โครงการช่วยเหลือประชาชน
ผูป
้ ระสบภัยพิบตั ิ

21,547.00

โครงการเทศกาลทาบุญใส่บาตร
ทางเรือ
เงินรางวัลการบริหารจัดการ
บ้
่ กรณ์
ี
จัดานเมื
ซือ
้ ชุอดงที
อุปด
สาหรับห้องเรียน
โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ

9,400.00

23,000.00
3,350.00

27,350.00

81,000.00

300.00
6,000.00
400.00
2,050.00
1,110.00
576.00
2,700.00
4,850.00
3,138.00

1,230.00

3,500.00

เทศบาลตาบลเกาะเพชร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้ างประจาเดือน ธันวาคม 2564
อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

19

ร้านชานเมืองโฆษณา หัว
ไทร

64-45-00123-532030000006

25/12/2563

งานป้ องกันภัยฝ่ ายพล
เรือนและระงับอัคคีภยั

ค่าใช้สอย

20

เกาะเพชรค้าวัสดุ

64-45-00123-532030000007

28/12/2563

งานป้ องกันภัยฝ่ ายพล
เรือนและระงับอัคคีภยั

ค่าใช้สอย

21

หจก.หัวไทรมนัสบริการ

64-45-00123-533080000002

04/12/2563

งานป้ องกันภัยฝ่ ายพล
เรือนและระงับอัคคีภยั

ค่าวัสดุ

22

ร้านชานเมืองโฆษณา หัว
ไทร

64-45-00223-532010000001

15/12/2563

งานบริการสาธารณสุขและ ค่าใช้สอย
งานสาธารณสุขอืน
่

รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่
บริการ

23

หจก.หัวไทรมนัสบริการ

64-45-00223-533080000003

04/12/2563

งานบริการสาธารณสุขและ ค่าวัสดุ
งานสาธารณสุขอืน
่

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

24

หจก.หัวไทรมนัสบริการ

64-45-00241-533080000006

04/12/2563

งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน

ค่าวัสดุ

25

หจก.หัวไทรมนัสบริการ

64-45-00241-533080000007

04/12/2563

งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน

ค่าวัสดุ

26

หจก.หัวไทรมนัสบริการ

64-45-00241-533080000008

04/12/2563

งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน

ค่าวัสดุ

27

หจก.หัวไทรมนัสบริการ

64-45-00241-533080000009

04/12/2563

งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน

ค่าวัสดุ

28

หจก.หัวไทรมนัสบริการ

04/12/2563

งานไฟฟ้ าถนน

ค่าวัสดุ

29

ร้านโชคชัย เซอร์วส
ิ

03/12/2563

ร้านคลังแบตเตอรีห
่ วั ไทร

31

หจก.หัวไทรมนัสบริการ

32

ร้านชานเมืองโฆษณา หัว
ไทร

งานกาจัดขยะมูลฝอยและ
สิง่ ปฏิกูล
งานกาจัดขยะมูลฝอยและ
สิง่ ปฏิกูล
งานกาจัดขยะมูลฝอยและ
สิง่ ปฏิกูล
งานวิชาการวางแผนและ
ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว

ค่าใช้สอย

30

64-45-00242-533080000002
64-45-00244-532040000001
64-45-00244-533070000001
64-45-00244-533080000002
64-45-00264-532030000001

33

หจก.หัวไทรมนัสบริการ

04/12/2563

งานส่งเสริมการเกษตร

ค่าวัสดุ

34

บริษท
ั บุญนาค้าวัสดุ จากัด

64-45-00321-533080000002
74/2564 (CNTR-0044/64)

18/12/2563

งานกิจการประปา

ค่าวัสดุ

07/12/2563
04/12/2563
25/12/2563

รวม

ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุ
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการ
ปฏิบ ัติราชการทีไ่ ม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการ
ปฏิบ ัติราชการทีไ่ ม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

โครงการจัดตัง้ จุดบริการเทศบาลปี
ใหม่

600.00

โครงการช่วยเหลือประชาชน
ผูป
้ ระสบภัยพิบตั ิ

1,140.00

จัดซือ
้ น้ามันดีเซล รวมเป็ นเงิน
ทัง้ สิน
้ 2,000.-บาท (สองพันบาท
ถ้วน)
รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ

2,000.00

3,560.00

จัดซือ
้ น้ามันดีเซล รวมเป็ นเงิน
ทัง้ สิน
้ 4,000.-บาท (สีพ
่ น
ั บาท
ถ้วน)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จัดซือ
้ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
เป็ นเงิน 327.55 บาท ( สามร้อย
ยีส
่ บ
ิ เจ็ดบาทห้าสิบห้าสตางค์ )
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จัดซือ
้ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
เป็ นเงิน 438.90 บาท ( สีร่ อ้ ย
สามสิบแปดบาทเก้าสิบสตางค์ )
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จัดซือ
้ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
เป็ นเงิน 3,000.- บาท ( สามพัน
บาทถ้วน )
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จัดซือ
้ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
เป็ นเงิน 327.55 บาท ( สามร้อย
ยีส
่ บ
ิ เจ็ดบาทห้าสิบห้าสตางค์ )
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จัดซือ
้ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
เป็ นเงิน 2,000.- บาท ( สองพัน
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม จ้างเหมาบริการ ซ่อมรถขยะ
หมายเลขทะเบียน 81-9223 นศ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จัดซือ
้ แบตเตอรี่ GS MFX -90 L
จานวน 2 ลูก ๆ ละ 2,100.-บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จัดซือ
้ น้ามันดีเซล รวมเป็ นเงิน
ทัง้ สิน
้ 6,000.-บาท (หกพันบาท
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการ
โครงการเทศกาลทาบุญใส่บาตร
ปฏิบ ัติราชการทีไ่ ม่เข้า
ทางเรือ
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จัดซือ
้ น้ามันดีเซล รวมเป็ นเงิน
ทัง้ สิน
้ 2,737.20 (สองพันเจ็ด
วัสดุกอ
่ สร้าง

4,000.00

327.55

438.90

3,000.00

327.55

2,000.00
3,320.00
4,200.00
6,000.00
600.00

2,737.20
133,035.50
3,350.00

370,674.70

