
ล าดบัที่ ชือ่โครงการทีไ่ดจ้ดัซ้ือหรือจดัจา้งแลว้ วงเงินทีจ่ดัซ้ือ ระยะเวลาทีไ่ดจ้ดัซ้ือจดัจา้ง วิธีซ้ือหรือจา้ง

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท)

1 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต สสอ.(ต.ค.63) 820.00                  ต.ค.-63 เฉพาะเจาะจง

2 ค่าวัสดเุชือ้เพลงิประจ าเดอืนตลุาคม 2563 8,400.00                ต.ค.-63 เฉพาะเจาะจง

3 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต สสอ.(พ.ย.63) 820.00                  พ.ย.-63 เฉพาะเจาะจง

4 ค่าวัสดเุชือ้เพลงิประจ าเดอืนพฤศจกิายน 2563 6,600.00                พ.ย.-63 เฉพาะเจาะจง

ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอแมท่ะ

รายงานผลการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปงีบประมาณ 2564



รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดือน ตุลาคม                      พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี ประเภทวัสดุ ครุภณัฑ์ และจ้างเหมา วงเงินตามแผน วงเงินท่ีจัดซ้ือจริง ยอดคงเหลือ
งบด าเนินงาน -                          

จัดซ้ือ ค่าวัสดุส านักงาน 15,000.00                     -                         15,000.00                  
ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ 15,000.00                     -                         15,000.00                  
ค่าวัสดุงานบา้นงานครัว 5,000.00                       -                         5,000.00                   
ค่าวัสดุเช้ือเพลิง 100,000.00                    8,400.00                 91,600.00                  

รวม 135,000.00                    8,400.00                 126,600.00                

จัดจ้าง ค่าจ้างอินเตอร์เน็ต 9,840.00                       820.00                    9,020.00                   
ค่าจ้างเหมาซ่อมบ ารุงรักษายานพาหนะ 10,000.00                     -                         10,000.00                  
ค่าจ้างเหมาซ่อมบ ารุงรักษาครุภณัฑ์อืน่ ๆ -                              -                         -                          
ค่าจ้างเหมา ปป.หลังคาและหอ้งน้ าฯ -                              -                         -                          
ค่าจ้างเหมาบริการอืน่ ๆ 25,000.00                     -                         25,000.00                  

รวม 44,840.00                     820.00                    44,020.00                  
งบลงทุน(บ ารุง) ค่าครุภณัฑ์.....

ค่าครุภณัฑ์.....
ค่าครุภณัฑ์.....

รวม
ส่ิงก่อสร้าง

รวม
งบลงทุน(ค่าเส่ือม)

ค่าครุภณัฑ์.....
ค่าครุภณัฑ์.....

รวม
ส่ิงก่อสร้าง

รวม
งบลงทุน(งบประมาณ) ค่าครุภณัฑ์.....

ค่าครุภณัฑ์.....
ค่าครุภณัฑ์.....

รวม
ส่ิงก่อสร้าง

รวม

179,840.00                  9,220.00                170,620.00               

หมายเหตุ   รายการต้องตรงตามแผนท่ีได้รับอนุมัติ

ของหน่วยงาน  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ

รวม



รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี ประเภทวัสดุ ครุภณัฑ์ และจ้างเหมา วงเงินตามแผน วงเงินท่ีจัดซ้ือจริง ยอดคงเหลือ
งบด าเนินงาน -                          

จัดซ้ือ ค่าวัสดุส านักงาน 15,000.00                      -                           15,000.00                  
ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ 15,000.00                      -                           15,000.00                  
ค่าวัสดุงานบา้นงานครัว 5,000.00                        -                           5,000.00                   
ค่าวัสดุเช้ือเพลิง 91,600.00                      6,600.00                    85,000.00                  

รวม 126,600.00                    6,600.00                    120,000.00                

จัดจ้าง ค่าจ้างอินเตอร์เน็ต 9,020.00                        820.00                      8,200.00                   
ค่าจ้างเหมาซ่อมบ ารุงรักษายานพาหนะ 10,000.00                      -                           10,000.00                  
ค่าจ้างเหมาซ่อมบ ารุงรักษาครุภณัฑ์อืน่ ๆ -                               -                           -                          
ค่าจ้างเหมา ปป.หลังคาและหอ้งน้ าฯ -                               -                           -                          
ค่าจ้างเหมาบริการอืน่ ๆ 25,000.00                      -                           25,000.00                  

รวม 44,020.00                      820.00                      43,200.00                  
งบลงทุน(บ ารุง) ค่าครุภณัฑ์.....

ค่าครุภณัฑ์.....
ค่าครุภณัฑ์.....

รวม
ส่ิงก่อสร้าง

รวม
งบลงทุน(ค่าเส่ือม)

ค่าครุภณัฑ์.....
ค่าครุภณัฑ์.....

รวม
ส่ิงก่อสร้าง

รวม
งบลงทุน(งบประมาณ) ค่าครุภณัฑ์.....

ค่าครุภณัฑ์.....
ค่าครุภณัฑ์.....

รวม
ส่ิงก่อสร้าง

รวม

170,620.00                   7,420.00                  163,200.00               

หมายเหตุ   รายการต้องตรงตามแผนท่ีได้รับอนุมัติ

ของหน่วยงาน  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ

รวม



รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี ประเภทวัสดุ ครุภณัฑ์ และจ้างเหมา วงเงินตามแผน วงเงินท่ีจัดซ้ือจริง ยอดคงเหลือ
งบด าเนินงาน -                     

จัดซ้ือ ค่าวัสดุส านักงาน 15,000.00                     -                      15,000.00            
ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ 15,000.00                     -                      15,000.00            
ค่าวัสดุงานบา้นงานครัว 5,000.00                       -                      5,000.00              
ค่าวัสดุเช้ือเพลิง 91,600.00                     -                      91,600.00            

รวม 126,600.00                    -                      126,600.00           

จัดจ้าง ค่าจ้างอินเตอร์เน็ต 9,020.00                       -                      9,020.00              
ค่าจ้างเหมาซ่อมบ ารุงรักษายานพาหนะ 10,000.00                     -                      10,000.00            
ค่าจ้างเหมาซ่อมบ ารุงรักษาครุภณัฑ์อืน่ ๆ -                              -                      -                     
ค่าจ้างเหมา ปป.หลังคาและหอ้งน้ าฯ -                              -                      -                     
ค่าจ้างเหมาบริการอืน่ ๆ 25,000.00                     -                      25,000.00            

รวม 44,020.00                     -                      44,020.00            
งบลงทุน(บ ารุง) ค่าครุภณัฑ์.....

ค่าครุภณัฑ์.....
ค่าครุภณัฑ์.....

รวม
ส่ิงก่อสร้าง

รวม
งบลงทุน(ค่าเส่ือม)

ค่าครุภณัฑ์.....
ค่าครุภณัฑ์.....

รวม
ส่ิงก่อสร้าง

รวม
งบลงทุน(งบประมาณ) ค่าครุภณัฑ์.....

ค่าครุภณัฑ์.....
ค่าครุภณัฑ์.....

รวม
ส่ิงก่อสร้าง

รวม

170,620.00                  -                     170,620.00          

หมายเหตุ   รายการต้องตรงตามแผนท่ีได้รับอนุมัติ

ของหน่วยงาน  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ

รวม


