เทศบาลตาบลเกาะเพชร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้ างประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2564
อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

ลาดับ

ชือ
่ เจ้าหนี้

1

พรชัย ก๊อปปี้ แอนด์โอเอ

2
3

ร้านชานเมืองโฆษณา หัว
ไทร
นายสมหมาย สุวรรณคีรี

4

นายจตุรงค์ วัดล่อง

5
6

ร้านชานเมืองโฆษณา หัว
ไทร
ร้านโชคชัย เซอร์วส
ิ

7

สุทธิภ ัทรการไฟฟ้ า

8

มงคลพาณิชย์

9

หจก.หัวไทรมนัสบริการ

10

ร้านแหลมก๊อปปี้ คอมพ์

11

ร้าน ส.การช่าง

12

หจก.หัวไทรมนัสบริการ

13

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
เลขทีโ่ ครงการ
/เลขทีส
่ ญ
ั ญา
64-45-00111-532030000001
64-45-00111-532030000003
64-45-00111-532030000004
64-45-00111-532030000005
64-45-00111-532030000006
64-45-00111-532040000006
64-45-00111-532040000007
64-45-00111-533030000002
64-45-00111-533080000004
64-45-00113-532040000002
64-45-00123-532040000001

วันทีอ
่ นุ มตั ิ

งาน

หมวด

03/02/2564

งานบริหารทั่วไป

ค่าใช้สอย

05/02/2564

งานบริหารทั่วไป

ค่าใช้สอย

05/02/2564

งานบริหารทั่วไป

ค่าใช้สอย

08/02/2564

งานบริหารทั่วไป

ค่าใช้สอย

08/02/2564

งานบริหารทั่วไป

ค่าใช้สอย

ประเภทรายจ่าย
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการ
ปฏิบ ัติราชการทีไ่ ม่เข้า
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการ
ปฏิบ ัติราชการทีไ่ ม่เข้า
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการ
ปฏิบ ัติราชการทีไ่ ม่เข้า
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการ
ปฏิ
บ ัติารยเกี
าชการที
ม่เบข้การ
า
รายจ่
ย่ วเนื่อไ่ งกั

โครงการ/รายการ
โครงการสนับสนุนการเลือกตัง้
และการจัดการการเลือกตัง้
โครงการสนับสนุนการเลือกตัง้
และการจัดการการเลือกตัง้
โครงการสนับสนุนการเลือกตัง้
และการจัดการการเลือกตัง้
โครงการสนับสนุนการเลือกตัง้
และการจั
ดการการเลื
อกตัอง้ กตัง้
โครงการสนั
บสนุนการเลื

01/02/2564

งานบริหารทั่วไป

ค่าใช้สอย

24/02/2564

งานบริหารทั่วไป

ค่าใช้สอย

ปฏิบ ัติราชการทีไ่ ม่เข้า
และการจัดการการเลือกตัง้
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม จ้างเหมาบริการ ซ่อมบารุงรักษา
หมายเลขทะเบี
ยน กม
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม จ้รถยนต์
างซ่อมเครื
อ่ งปรับอากาศ

01/02/2564

งานบริหารทั่วไป

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว

03/02/2564

งานบริหารทั่วไป

ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

ทัง้ สิน
้ 6,000.-บาท (หกพันบาท
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม จ้างเหมาบริการกูข
้ อ
้ มูลเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์ หมายเลข
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม จ้างเหมาบริการซ่อมบารุงรถ
ลาเลียงน้า หมายเลขทะเบียน บห
4570 นศ จานวน 3 รายการ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จัดซือ
้ น้ามันดีเซล รวมเป็ นเงิน
ทัง้ สิน
้ 3,000.-บาท (สามพันบาท
ถ้วน)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จัดซือ
้ น้ามันดีเซล รวมเป็ นเงิน
ทัง้ สิน
้ 2000.-บาท

17/02/2564

งานบริหารงานคลัง

ค่าใช้สอย

17/02/2564

งานป้ องกันภัยฝ่ ายพล
เรือนและระงับอัคคีภ ัย

ค่าใช้สอย

64-45-00123-533080000004

03/02/2564

งานป้ องกันภัยฝ่ ายพล
เรือนและระงับอัคคีภ ัย

ค่าวัสดุ

หจก.หัวไทรมนัสบริการ

64-45-00123-533080000005

03/02/2564

งานป้ องกันภัยฝ่ ายพล
เรือนและระงับอัคคีภ ัย

ค่าวัสดุ

14

ร้านชานเมืองโฆษณา หัว
ไทร

64-45-00223-532030000001

24/02/2564

งานบริการสาธารณสุขและ ค่าใช้สอย
งานสาธารณสุขอืน
่

15

หจก.หัวไทรมนัสบริการ

64-45-00223-533080000006

03/02/2564

งานบริการสาธารณสุขและ ค่าวัสดุ
งานสาธารณสุขอืน
่

16

ตุก
๊ ตาฟาร์มา่

64-45-00223-533090000002

01/02/2564

งานบริการสาธารณสุขและ ค่าวัสดุ
งานสาธารณสุขอืน
่

วัสดุวท
ิ ยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

17

ตุก
๊ ตาฟาร์มา่

64-45-00223-533090000003

24/02/2564

งานบริการสาธารณสุขและ ค่าวัสดุ
งานสาธารณสุขอืน
่

วัสดุวท
ิ ยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

18

หจก.หัวไทรมนัสบริการ

64-45-00241-533080000016

03/02/2564

งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

ค่าวัสดุ

หมายเลขครุ
ภณ
ั ฑ์ 420-60-0015
จัดซือ
้ วัสดุ จานวน
4 รายการ
ประกอบด้
จั
ดซือ
้ น้ามัวนยดีเซล รวมเป็ นเงิน

รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการ
ปฏิบ ัติราชการทีไ่ ม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษ
สุนขั บ้า
จัดซือ
้ น้ามันดีเซล รวมมเป็ นเงิน
ทัง้ สิน
้ 3,000.-บาท (สามพันบาท
ถ้วน)
จัดซือ
้ วัสดุการแพทย์ จานวน 2
รายการ ประกอบด้วย
1.ถุงมือไซด์ M จานวน 3
จัดซือ
้ วัสดุการแพทย์ จานวน 8
รายการ ประกอบด้วย
1.เข็มเจาะเบาหวาน จานวน 3
จัดซือ
้ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
เป็ นเงิน 362.55 บาท ( สามร้อย
หกสิบห้าบาทห้าสิบห้าสตางค์)

ประหยัด
งบประมาณ

จานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง
/สัญญา
คงเหลื3,800.00
อ
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

เทศบาลตาบลเกาะเพชร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้ างประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2564
อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

19

หจก.หัวไทรมนัสบริการ

64-45-00241-533080000017

03/02/2564

งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน

ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

20

หจก.หัวไทรมนัสบริการ

64-45-00241-533080000018

03/02/2564

งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน

ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

21

หจก.หัวไทรมนัสบริการ

64-45-00241-533080000019

03/02/2564

งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน

ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

22

หจก.หัวไทรมนัสบริการ

03/02/2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

นางสุภาพร อีดยี

25/02/2564

งานกาจัดขยะมูลฝอยและ
สิง่ ปฏิกูล
งานกีฬาและนันทนาการ

ค่าวัสดุ

23

ค่าใช้สอย

24

ร้านคอบอลสปอร์ต

25/02/2564

งานกีฬาและนันทนาการ

ค่าใช้สอย

25

หจก.หัวไทรมนัสบริการ

03/02/2564

งานส่งเสริมการเกษตร

ค่าวัสดุ

รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการ
ปฏิบ ัติราชการทีไ่ ม่เข้า
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการ
ปฏิบ ัติราชการทีไ่ ม่เข้า
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

26

หจก.หัวไทรมนัสบริการ

03/02/2564

งานส่งเสริมการเกษตร

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร

27

บริษท
ั บุญนาค้าวัสดุ จากัด

25/02/2564

งานส่งเสริมการเกษตร

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร

28

สมพรพานิช

64-45-00244-533080000004
64-45-00262-532030000001
64-45-00262-532030000002
64-45-00321-533080000004
64-45-00321-533100000002
64-45-00321-533100000004
69/2564 (CNTR-0060/64)

02/02/2564

งบกลาง

งบกลาง

สารองจ่าย

119,000.00

29

บริษท
ั บุญนาค้าวัสดุ จากัด

70/2564 (CNTR-0061/64)

09/02/2564

งานไฟฟ้ าถนน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ

162,394.00

30

จตุพร พาณิชย์

71/2564 (CNTR-0062/64)

09/02/2564

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

ค่าทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้าง

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้าง

31

พรชัย ก๊อปปี้ แอนด์โอเอ

72/2564 (CNTR-0063/64)

17/02/2564

งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน

ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์

32

บริษท
ั บุญนาค้าวัสดุ จากัด

73/2564 (CNTR-0064/64)

17/02/2564

งานกิจการประปา

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์การเกษตร

33

เคมีภ ัณฑ์

75/2564 (CNTR-0065/64)

24/02/2564

งานบริการสาธารณสุขและ ค่าใช้สอย
งานสาธารณสุขอืน
่
รวม

รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการ
ปฏิบ ัติราชการทีไ่ ม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ

จัดซือ
้ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
เป็ นเงิน 492.40 บาท (สีร่ อ้ ยเก้า
สิบสองบาทสีส่ บ
ิ สตางค์)
จัดซือ
้ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
เป็ นเงิน 361.55 บาท (สามร้อย
หกสิบเอ็ดบาทห้าสิบห้าสตางค์)
จัดซือ
้ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
เป็ นเงิน 2,000.- บาท ( สองพัน
บาทถ้วน )
จัดซือ
้ น้ามันดีเซล รวมเป็ นเงิน
ทัง้ สิน
่ 6,000.-บาท (หกพันบาท
โครงการแข่งขันตะกร้อประจาปี
ของเทศบาลตาบลเกาะเพชร
โครงการแข่งขันตะกร้อประจาปี
ของเทศบาลตาบลเกาะเพชร
จัดซือ
้ น้ามันเบนซินแก๊สโซฮออล์
(๙๕) รวมเป็ นเงินทัง้ สิน
้ 500.จัดซือ
้ น้ามันดีเซล รวมเป็ นเงิน
ทัง้ สิน
้ 5,053.-บาท (ห้าพันห้าสิบ
จัดซือ
้ แสลนกรองแสงถัก 60%
ขนาด 2x9 เมตร (สีดา) จานวน 1

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้ า
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลตาบลเกาะเพชร

492.40

361.55

2,000.00

6,000.00
2,000.00
3,900.00
500.00
5,053.00
1,663.00

89,000.00

8,440.00

เครือ่ งสูบน้า, เครือ่ งสูบน้าแบบจุม
่
ใต้น้า
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษ
สุนขั บ้า

55,250.00
42,000.00

541,914.50

