เทศบาลตาบลเกาะเพชร
ประจาเดือน ธันวาคม 2564
อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

ลาดับ

ชือ
่ เจ้าหนี้

เลขทีโ่ ครงการ
/เลขทีส
่ ญ
ั ญา

วันทีอ
่ นุ มตั ิ

งาน

รายจ่าย

ประเภทรายจ่าย

โครงการ/รายการ

1

ร้านเกื้อกูลพานิช

51/2565 (CNTR00044/65)

08/12/2564

งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับ ค่าวัสดุ
อุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุสานักงาน

2

พัฒน์ธนันภูการโยธา

03/12/2564

3

พัฒน์ธนันภูการโยธา
พัฒน์ธนันภูการโยธา

งานสิง่ แวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
งานสิง่ แวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
งบกลาง

ค่าปรับปรุงทีด
่ น
ิ และ
สิง่ ก่อสร้าง
ค่าปรับปรุงทีด
่ น
ิ และ
สิง่ ก่อสร้าง
เงินสารองจ่าย

โครงการขุดลอกคูระบายน้าสาย
บ่อนายโสภณ - ถนนสายซอยเพิม
่
โครงการขุดลอกคูระบายน้าสาย
เกาะเพชร - บ่อคณฑี

4
5

นายพีรวิศ นวลขาว

53/2565 (CNTR00043/65)
54/2565 (CNTR00042/65)
55/2565 (CNTR00046/65)
56/2565
(CNTR-

03/12/2564
09/12/2564

86,400.00

58/2565 (CNTR00048/65)
59/2565 (CNTR00049/65)

16/12/2564

งานกิจการประปา

ค่าครุภณ
ั ฑ์

รถจักรยานยนต์

54,700.00

17/12/2564

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

ค่าใช้สอย

เงินรางวัลการบริหารจัดการ
บ้านเมืองทีด
่ ี

14,000.00

60/2565 (CNTR00050/65)

17/12/2564

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

ค่าใช้สอย

เงินรางวัลการบริหารจัดการ
บ้านเมืองทีด
่ ี

14,000.00

29/12/2564

งานกิจการประปา

ค่าวัสดุ

29/12/2564

งานบริหารงานคลัง

ค่าวัสดุ

วัสดุสานักงาน

ร้านแหลมก๊อปปี้ คอมพ์

63/2565 (CNTR00056/65)
65/2565 (CNTR00057/65)
65-45-00111-5320100-

ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการ
ปฏิบ ัติราชการทีไ่ ม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการ
ปฏิบ ัติราชการทีไ่ ม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
วัสดุกอ
่ สร้าง

ร้านโชคชัย เซอร์วส
ิ
นายแสนศักดิ ์ หมัดสมหวัง

00001
65-45-00111-532040000001
65-45-00111-5320400-

รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่
รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
บริการ
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม จ้างเหมาซ่อมบารุงรักษารถยนต์
ยนอมประตู
กม 356
นศ
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม หมายเลขทะเบี
จ้างหมาบริการซ่
อาคาร

นางสุรนันท์ สงโสม

8

นายพิเชษฐ์ มีแก้ว

9

บริษท
ั บุญนาค้าวัสดุ จากัด

10

ร้านเกื้อกูลพานิช

14

หจก.ส.สากล ยางยนต์

15

หจก.หัวไทรมนัสบริการ

16

ร้านชานเมืองโฆษณา หัว
ไทร
ร้านชานเมืองโฆษณา หัว
ไทร
ร้านชานเมืองโฆษณา หัว
ไทร
ร้านอุษาเฟอร์นิเจอร์

18
19

473,000.00
รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ

7

17

184,000.00

รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่
บริการ

บริษท
ั ธวัชมอเตอร์ จากัด

13

งบกลาง

108,000.00

งานบริการสาธารณสุขและ ค่าใช้สอย
งานสาธารณสุขอืน
่

6

12

ค่าทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้าง

จานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง
/สัญญา
คงเหลื8,735.00
อ

09/12/2564

00047/65)

11

ค่าทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้าง

ประหยัดงบประมาณ

00002
65-45-00111-532040000003
65-45-00111-533080000002
65-45-00111-533110000001
65-45-00111-533110000002
65-45-00111-533110000003
65-45-00112-541010000001

20/12/2564

งานบริหารทั่วไป

ค่าใช้สอย

20/12/2564

งานบริหารทั่วไป

ค่าใช้สอย

20/12/2564

งานบริหารทั่วไป

ค่าใช้สอย

23/12/2564

งานบริหารทั่วไป

ค่าใช้สอย

08/12/2564

งานบริหารทั่วไป

ค่าวัสดุ

20/12/2564

งานบริหารทั่วไป

ค่าวัสดุ

23/12/2564

งานบริหารทั่วไป

ค่าวัสดุ

30/12/2564

งานบริหารทั่วไป

ค่าวัสดุ

27/12/2564

งานวางแผนสถิตแ
ิ ละ
วิชาการ

ค่าครุภณ
ั ฑ์

สานักงาน สานักปลัดเทศบาลตาบล
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์
หมายเลขทะเบี
ยน รวมเป็
กม 356
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จัดซือ
้ น้ามันดีเซล
นเงินศ
น
ทัง้ สิน
้ 10,000.-บาท (หนึ่งหมืน
่
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จ้างเหมาบริการทาป้ ายบุคลากร
ขนาด 80x1.4 เมตร พร้อมโครง
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จ้างเหมาบริการทาป้ ายไวนิลการ
ป้ องกันการติดเชื้อโควิด 19 แบบ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จ้างเหมาบริการทาป้ ายไวนิล
และโฟมบอร์ด จานวน 2 รายการ
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
โต๊ะทางาน

109,031.00
16,000.00
5,160.00
3,210.00
1,600.00
1,850.00
10,000.00
2,720.00
1,728.00
1,030.00
4,900.00

เทศบาลตาบลเกาะเพชร
ประจาเดือน ธันวาคม 2564
อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
20

เกาะเพชรค้าวัสดุ

65-45-00123-532030000002
65-45-00123-532030000003
65-45-00123-532030000004
65-45-00123-532030000005
65-45-00123-532030000006
65-45-00123-533080000002
65-45-00223-533070000001

01/12/2564

21

เกาะเพชรค้าวัสดุ

22

เกาะเพชรค้าวัสดุ

23
24

ร้านชานเมืองโฆษณา หัว
ไทร
ตุก
๊ ตาฟาร์มา่

25

หจก.หัวไทรมนัสบริการ

26

ร้านคลังแบตเตอรีห
่ วั ไทร

27

โครงการช่วยเหลือประชาชน
ผูป
้ ระสบภัยพิบตั ิ
โครงการช่วยเหลือประชาชน
ผูป
้ ระสบภัยพิบตั ิ
โครงการช่วยเหลือประชาชน
ผูป
้ ระสบภัยพิบตั ิ
โครงการจัดตัง้ จุดบริการเทศบาลปี
ใหม่
โครงการจัดตัง้ จุดบริการเทศบาลปี
ใหม่
จัดซือ
้ น้าดีเซล รวมเป็ นเงินทัง้ สิน
้
4,000.-บาท (สีพ
่ น
ั บาทถ้วน)
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จัดซือ
้ แบตเตอรีพ
่ ร้อมเทินลูกเก่า
GS LN 3-65 A จานวน 1 ลูก ๆ
ละ 2,800.-บาท รวมเป็ นเงิน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จัดซือ
้ น้ามันดีเซล รวมเป็ นเงิน
ทัง้ สิน
้ 1,000.-บาท (หนึ่งพันบาท
ถ้วน)
วัสดุวท
ิ ยาศาสตร์หรือ
จัดซือ
้ วัสดุวท
ิ ยาศาสตร์การแพทย์
การแพทย์
จานวน 1 รายการ รายละเอียด
ประกอบด้วย
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จัดซือ
้ น้ามันดีเซล รวมเป็ นเงิน
ทัง้ สิน
้ 8,000.-บาท (แปดพันบาท
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม จัดจ้างเหมาบริการซ่อมบารุง
รถจักรยานยนต์
หมายเลขทะเบียน คกฉ 497
นศ รวมเป็ นเงินทัง้ สิน
้ 2,740.วัสดุสานักงาน
จัดซือ
้ วัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อ
ลืน
่ เป็ นเงิน 649.40 บาท ( หก
ร้อยสีส่ บ
ิ เก้าบาทสีส่ บ
ิ สตางค์)

2,688.00

หจก.หัวไทรมนัสบริการ

65-45-00223-533080000001

08/12/2564

งานบริการสาธารณสุขและ ค่าวัสดุ
งานสาธารณสุขอืน
่

28

ตุก
๊ ตาฟาร์มา่

65-45-00223-533090000004

30/12/2564

งานบริการสาธารณสุขและ ค่าวัสดุ
งานสาธารณสุขอืน
่

29

หจก.หัวไทรมนัสบริการ

08/12/2564

30

นายสัญญา บุญทองใหม่

65-45-00244-533080000002
65-45-00311-532040000001

งานกาจัดขยะมูลฝอยและ ค่าวัสดุ
สิง่ ปฏิกูล
งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับ ค่าใช้สอย
อุตสาหกรรมและการโยธา

31

หจก.หัวไทรมนัสบริการ

65-45-00311-533010000001

08/12/2564

งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับ ค่าวัสดุ
อุตสาหกรรมและการโยธา

32

หจก.หัวไทรมนัสบริการ

65-45-00311-533080000003

08/12/2564

งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับ ค่าวัสดุ
อุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

จัดซือ
้ วัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อ
ลืน
่ เป็ นเงิน 2,000.- บาท ( สอง
พันบาทถ้วน )

2,000.00

33

หจก.หัวไทรมนัสบริการ

65-45-00311-533080000004

08/12/2564

งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับ ค่าวัสดุ
อุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

จัดซือ
้ วัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อ
ลืน
่ สาหรับเครือ่ งตัดหญ้า เป็ นเงิน
5,195.20 บาท

5,195.20

34

บริษท
ั บุญนาค้าวัสดุ จากัด

65-45-00311-541130000001

29/12/2564

งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับ ค่าครุภณ
ั ฑ์
อุตสาหกรรมและการโยธา

ครุภณ
ั ฑ์สารวจ

ไม้สต๊าฟ

2,250.00

01/12/2564
20/12/2564
28/12/2564
28/12/2564
08/12/2564
30/12/2564

29/12/2564

งานป้ องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
งานป้ องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
งานป้ องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
งานป้ องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
งานป้ องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
งานป้ องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน
่

ค่าใช้สอย
ค่าใช้สอย
ค่าใช้สอย
ค่าใช้สอย
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุ

รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการ
ปฏิบ ัติราชการทีไ่ ม่เข้า
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการ
ปฏิบ ัติราชการทีไ่ ม่เข้า
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการ
ปฏิบ ัติราชการทีไ่ ม่เข้า
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการ
ปฏิบ ัติราชการทีไ่ ม่เข้า
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการ
ปฏิบ ัติราชการทีไ่ ม่เข้า
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

1,260.00
1,900.00
450.00
550.00
4,000.00
2,800.00

1,000.00

990.00

8,000.00
2,740.00

649.40

เทศบาลตาบลเกาะเพชร
ประจาเดือน ธันวาคม 2564
อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
35

บริษท
ั บุญนาค้าวัสดุ จากัด

65-45-00311-541170000001

29/12/2564

งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับ ค่าครุภณ
ั ฑ์
อุตสาหกรรมและการโยธา

ครุภณ
ั ฑ์อน
ื่

36

หจก.หัวไทรมนัสบริการ

08/12/2564

งานส่งเสริมการเกษตร

ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

37

หจก.หัวไทรมนัสบริการ

08/12/2564

งานส่งเสริมการเกษตร

ค่าวัสดุ

38

ร้านปิ ยวัชจักรกล

23/12/2564

งานส่งเสริมการเกษตร

ค่าวัสดุ

39

ร้านปิ ยวัชจักรกล

23/12/2564

งานส่งเสริมการเกษตร

ค่าวัสดุ

40

นายชม ไพรพร

08/12/2564

งานกิจการประปา

ค่าใช้สอย

41

หจก.หัวไทรมนัสบริการ

65-45-00321-533080000002
65-45-00321-533080000003
65-45-00321-533100000001
65-45-00321-533100000002
65-45-00332-532040000001
65-45-00332-5330800-

08/12/2564

งานกิจการประปา

ค่าวัสดุ

24/12/2564

งานบริหารทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

24/12/2564

งานบริหารทั่วไป

ค่าวัสดุ

29/12/2564

งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับ ค่าวัสดุ
อุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุกอ
่ สร้าง

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

เก้าอี,้ โต๊ะทางาน

รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการ
ปฏิบ ัติราชการทีไ่ ม่เข้า
วัสดุกอ
่ สร้าง

โครงการจัดตัง้ จุดบริการเทศบาลปี
ใหม่

42
43

บริษท
ั โตโยต้า เมืองคอน
จากัด
มงคลพาณิชย์

44

บริษท
ั บุญนาค้าวัสดุ จากัด

00003
66/2565 (CNTR00053/65)
67/2565 (CNTR00052/65)
68/2565
(CNTR00058/65)

45

ร้านอุษาเฟอร์นิเจอร์

69/2565 (CNTR00054/65)

24/12/2564

งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับ
สังคมสงเคราะห์

46

นายเชวง สังข์ดว้ ง

28/12/2564

47

พี เอ็น เจริญยนต์

71/2565 (CNTR00055/65)
76/2565 (CNTR00045/65)

งานป้ องกันและบรรเทาสา ค่าใช้สอย
ธารณภัย
งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับ ค่าวัสดุ
อุตสาหกรรมและการโยธา

09/12/2564

ค่าครุภณ
ั ฑ์

บันไดอะลูมเิ นียม

3,950.00

จัดซือ
้ น้ามันดีเซล รวมมเป็ นเงิน
ทัง้ สิน
้ 6,647.70 (หกพันหกร้อย
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จัดซือ
้ น้ามันเบนซินแก๊สโซฮอล์
(95) รวมเป็ นเงินทัง้ สสิน
้ 500.วัสดุการเกษตร
จัดซือ
้ วัสดุสาหรับเครือ่ งตัดหญ้า
จานวน 3 รายการ ประกอบด้วย
วัสดุการเกษตร
จัดซือ
้ วัสดุสาหรับเครือ่ งตัดหญ้า
จานวน 3 รายการ ประกอบด้วย
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม จ้างเหมาบริการซ่อมบารุง
รถจั
หมายเลขทะเบี
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จั
ดซืกอ
้ รยานยนต์
วัสดุน้ามันเชื
้อเพลิงและหล่ยอน
ลืน
่ เป็ นเงิน 481.55 บาท
ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและ
เงินรางวัลการบริหารจัดการ
ขนส่ง
บ้านเมืองทีด
่ ี
วัสดุงานบ้านงานครัว

6,647.70
500.00
1,330.00
460.00
4,510.00
481.55
1,357,500.00
5,070.00
10,548.00

13,300.00

9,000.00
9,600.00

รวม

2,559,433.85

จานวนเงิน
ขอซื้อขอจ้าง
/สัญญา
คงเหลื8,735.00
อ

108,000.00
184,000.00
473,000.00
86,400.00

54,700.00
14,000.00

14,000.00

109,031.00
16,000.00
5,160.00
3,210.00
1,600.00
1,850.00
10,000.00
2,720.00
1,728.00
1,030.00
4,900.00

2,688.00
1,260.00
1,900.00
450.00
550.00
4,000.00
2,800.00

1,000.00

990.00

8,000.00
2,740.00

649.40

2,000.00

5,195.20

2,250.00

3,950.00

6,647.70
500.00
1,330.00
460.00
4,510.00
481.55
1,357,500.00
5,070.00
10,548.00

13,300.00

9,000.00
9,600.00

2,559,433.85

