เทศบาลตาบลเกาะเพชร
ประจาเดือน พฤศจิกายน 2564
อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

ลาดับ

ชือ
่ เจ้าหนี้

เลขทีโ่ ครงการ
/เลขทีส
่ ญ
ั ญา

วันทีอ
่ นุ มตั ิ

งาน

รายจ่าย

ประเภทรายจ่าย

โครงการ/รายการ

จานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง
/สัญญา
คงเหลื
อ
108,000.00

1

นายภคินยั ไชยคง

19/2565 (CNTR00030/65)

02/11/2564

งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับ
สังคมสงเคราะห์

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่
บริการ

2

บริษท
ั แมรี่ แอน แดรี่ โปร
ดักส์ จากัด

40/2565 (CNTR00029/65)

01/11/2564

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว

3

งานไฟฟ้ าและประปา

ค่าใช้สอย

04/11/2564

ค่าวัสดุ

หจก.ส.สากล ยางยนต์

งานป้ องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
งานบริหารทั่วไป

รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการ
ปฏิบ ัติราชการทีไ่ ม่เข้า
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

5

ค่าใช้สอย

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

5,150.00

6

รุง่ เจริญรัตน์ การยาง

41/2565 (CNTR00031/65)
42/2565 (CNTR00032/65)
43/2565 (CNTR00033/65)
44/2565
(CNTR-

03/11/2564

4

ห้างหุน
้ ส่วนจากัด ศิรม
ิ งคล
ชัยนคร
ร้านคลังแบตเตอรีห
่ วั ไทร

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

35,100.00

7

ห้างหุน
้ ส่วนจากัด ณัฐริกา
โฮมมิกซ์
ห้างหุน
้ ส่วนจากัด เอียดแก้ว
การโยธา
ห้างหุน
้ ส่วนจากัด เอียดแก้ว
การโยธา
ห้างหุน
้ ส่วนจากัด เอียดแก้ว
การโยธา
ห้างหุน
้ ส่วนจากัด เอียดแก้ว
การโยธา
ร้านชานเมืองโฆษณา หัว
ไทร

00034/65)
45/2565 (CNTR00035/65)
46/2565 (CNTR00036/65)
47/2565 (CNTR00037/65)
48/2565 (CNTR00038/65)
49/2565 (CNTR00039/65)
50/2565 (CNTR00041/65)

09/11/2564

งานกาจัดขยะมูลฝอยและ
สิง่ ปฏิกูล
งานไฟฟ้ าและประปา

ค่าทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้าง

09/11/2564

งานไฟฟ้ าและประปา

ค่าทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้าง

09/11/2564

งานไฟฟ้ าและประปา

ค่าทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้าง

16/11/2564

งานสิง่ แวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
งานสิง่ แวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

ค่าทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้าง

8
9
10
11
12

13

นางวรรณา แก้วช่วย

14

มงคลพาณิชย์

15

หจก.หัวไทรมนัสบริการ

16

พรชัย ก๊อปปี้ แอนด์โอเอ

17

พรชัย ก๊อปปี้ แอนด์โอเอ

18

เกาะเพชรค้าวัสดุ

19

หจก.หัวไทรมนัสบริการ

20

ส.การช่าง

05/11/2564
05/11/2564

รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ

ประหยัดงบประมาณ

305,324.08

ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการ
พัฒนาและเสริมสร้างความ

65-45-00111-533010000002
65-45-00111-5330300-

03/11/2564

งานบริหารทั่วไป

ค่าวัสดุ

05/11/2564

งานบริหารทั่วไป

ค่าวัสดุ

ค่าก่อสร้างสิง่ สาธารณู ปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ่อคณฑี - บ้านบาง
ค่าก่อสร้างสิง่ สาธารณู ปโภค เงินรางวัลการบริหารจัดการ
บ้านเมืองทีด
่ ี
ค่าก่อสร้างสิง่ สาธารณู ปโภค โครงการบุกเบิกถนนสายใหม่ หมูี่
ที่ 1 หมูท
่ ี่ 7 ต.เกาะเพชร อ.หัว
ค่าปรับปรุงทีด
่ น
ิ และ
โครงการขุดลอกคูระบายน้า สาย
สิง่ ก่อสร้าง
กอแค หมูท
่ ี่ ๒ ต.เกาะเพชร อ.
ค่าปรับปรุงทีด
่ น
ิ และ
โครงการขุดลอกคูระบายน้าสาย
สิง่ ก่อสร้าง
หมอนเก่า หมูท
่ ี่ ๒ ต.เกาะเพชร
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการ
โครงการส่งเสริมศักยภาพสภาสตรี
ปฏิบ ัติราชการทีไ่ ม่เข้า
เทศบาลตาบลเกาะเพชร
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
วัสดุสานักงาน
จัดซือ
้ น้าดืม
่ แบบถัง (แบบเติม)
จจัานวน
25จถัานวน
ง ๆ ละ2 12.-บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว
ดซือ
้ วัสดุ
รายการ

00001
65-45-00111-533080000001
65-45-00111-533140000001
65-45-00113-533140000001
65-45-00123-532030000001
65-45-00123-533080000001
65-45-00244-532040000001

02/11/2564

งานบริหารทั่วไป

ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

05/11/2564

งานบริหารทั่วไป

ค่าวัสดุ

30/11/2564

งานบริหารงานคลัง

ค่าวัสดุ

15/11/2564

งานป้ องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
งานป้ องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
งานกาจัดขยะมูลฝอยและ
สิง่ ปฏิกูล

ค่าใช้สอย

16/11/2564
23/11/2564

02/11/2564
15/11/2564

ค่าทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้าง
ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ
ค่าใช้สอย

รายละเอี
วย นเงิน
จัดซือ
้ น้ายมัดประกอบด้
นดีเซล รวมเป็
ทัง้ สิน
้ 8,000.-บาท (แปดพัน
้ บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์
จัดซือ
้ วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 1
รายการ รายละเอียดประกอบด้วย
วัสดุคอมพิวเตอร์
จัดซือ
้ วัสดุคอมพิวเตอร์ จารวน 1
รายการ เป็ นเงิน 1,350.- บาท (
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการ
โครงการช่วยเหลือประชาชน
ปฏิบ ัติราชการทีไ่ ม่เข้า
ผูป
้ ระสบภัยพิบตั ิ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จัดซือ
้ น้ามันดีเซล รวมเป็ นเงิน
ทัง้ สิน
้ 3,000.-บาท (สามพันบาท
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม จ้างเหมาบริการซ่อมบารุง
รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย

2,620,500.00
6,800.00

165,000.00
341,000.00
480,000.00
73,000.00
72,000.00
14,550.00

300.00
1,240.00
8,000.00
2,500.00
1,350.00
1,974.00
3,000.00
1,700.00

เทศบาลตาบลเกาะเพชร
ประจาเดือน พฤศจิกายน 2564
อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
21

หจก.หัวไทรมนัสบริการ

65-45-00244-533080000001
65-45-00311-533060000001

02/11/2564

22

บริษท
ั บุญนาค้าวัสดุ จากัด

23

งานกาจัดขยะมูลฝอยและ ค่าวัสดุ
สิง่ ปฏิกูล
งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับ ค่าวัสดุ
อุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

จัดซือ
้ น้ามันดีเซล รวมเป็ นเงิน
ทัง้ สิน
้ 8,000.-บาท (แปดพันบาท
จัดซือ
้ วัสดุกอ
่ สร้าง จานวน 3
รายการ เป็ นเงิน 1,742.- บาท (
หนึ่งพันเจ็ดร้อยสีส่ บ
ิ สองบาทถ้วน )

8,000.00

หจก.หัวไทรมนัสบริการ

65-45-00311-533080000001

04/11/2564

งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับ ค่าวัสดุ
อุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

จัดซือ
้ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อหลืน
่
เป็ นเงิน 2,000.- บาท ( สองพัน
บาทถ้วน )

2,000.00

24

หจก.หัวไทรมนัสบริการ

65-45-00311-533080000002

04/11/2564

งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับ ค่าวัสดุ
อุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

จัดซือ
้ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อหลืน
่
3,868.40 บาท

3,868.40

25

หจก.หัวไทรมนัสบริการ

65-45-00321-533080000001
65-45-00332-533080000002

02/11/2564

งานส่งเสริมการเกษตร

ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

4,229.40

04/11/2564

งานกิจการประปา

ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

จัดซือ
้ น้ามันดีเซล รวมเป็ นเงิน
ทัง้ สิน
้ 4,229.40 บาท (สีพ
่ น
ั สอง
จัดซือ
้ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อหลืน
่
เป็ นเงิน 318.70 บาท

26

หจก.หัวไทรมนัสบริการ

30/11/2564

วัสดุกอ
่ สร้าง

1,742.00

318.70
รวม

4,266,646.58

จานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง
/สัญญา
คงเหลื
อ
108,000.00

305,324.08

2,620,500.00
6,800.00
5,150.00
35,100.00
165,000.00
341,000.00
480,000.00
73,000.00
72,000.00
14,550.00

300.00
1,240.00
8,000.00
2,500.00
1,350.00
1,974.00
3,000.00
1,700.00

8,000.00
1,742.00

2,000.00

3,868.40

4,229.40
318.70
4,266,646.58

