
ล ำดบัที่ ชื่อโครงกำรที่ไดจ้ดัซ้ือหรือจดัจำ้งแลว้ วงเงินที่จดัซ้ือ ระยะเวลำที่ไดจ้ดัซ้ือจดัจำ้ง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท)
1 ค่ำบริกำรอินเตอร์เน็ต สสอ.(ต.ค.63) 820.00                  ต.ค.-63 เฉพำะเจำะจง

2 ค่ำวัสดเุชื้อเพลงิประจ ำเดอืนตลุำคม 2563 8,400.00               ต.ค.-63 เฉพำะเจำะจง

3 ค่ำบริกำรอินเตอร์เน็ต สสอ.(พ.ย.63) 820.00                  พ.ย.-63 เฉพำะเจำะจง

4 ค่ำวัสดเุชื้อเพลงิประจ ำเดอืนพฤศจกิำยน 2563 6,600.00               พ.ย.-63 เฉพำะเจำะจง

5 ค่ำบริกำรอินเตอร์เน็ต สสอ.(ธ.ค.63) 820.00                  ธ.ค.-63 เฉพำะเจำะจง

6 ค่ำวัสดเุชื้อเพลงิประจ ำเดอืนธันวำคม 2563 8,000.00               ธ.ค.-63 เฉพำะเจำะจง

7 ค่ำบริกำรอินเตอร์เน็ต สสอ.(ม.ค.64) 820.00                  ม.ค.-64 เฉพำะเจำะจง

9 จ้ำงเหมำซ่อมรถยนต์ 9,021.17               ม.ค.-64 เฉพำะเจำะจง

10 ค่ำบริกำรอินเตอร์เน็ต สสอ.(ก.พ.64) 820.00                  ก.พ.-64 เฉพำะเจำะจง

12 ค่ำวัสดคุอม 10,550.00             ก.พ.-64 เฉพำะเจำะจง

13 ค่ำบริกำรอินเตอร์เน็ต สสอ.(ม.ีค.64) 820.00                  ม.ีค.-64 เฉพำะเจำะจง

15 ค่ำจำ้งเหมำปรับปรุง สสอ 35,000.00             ม.ีค.-64 เฉพำะเจำะจง

16 ค่ำวัสดเุชื้อเพลงิประจ ำเดอืนมนีำคม 2564 8,860.00               ม.ีค.-64 เฉพำะเจำะจง

17 ค่ำบริกำรอินเตอร์เน็ต สสอ.(เม.ย.64) 820.00                  เม.ย.-64 เฉพำะเจำะจง

18 ค่ำจำ้งเหมำถอดและยำ้ยครุภณัฑ์ส ำนักงำน 3,450.00               เม.ย.-64 เฉพำะเจำะจง

19 ค่ำจำ้งเหมำซ่อมครุภณัฑ์ส ำนักงำน 800.00                  เม.ย.-64 เฉพำะเจำะจง

20 ค่ำวัสดเุชื้อเพลงิประจ ำเดอืนเมษำยน 2564 6,520.00               เม.ย.-64 เฉพำะเจำะจง

21 ค่ำวัสดสุ ำนักงำน 10,416.00             เม.ย.-64 เฉพำะเจำะจง

22 ค่ำจำ้งเหมำซ่อมครุภณัฑ์ยำนพำหนะ 7,880.00               เม.ย.-64 เฉพำะเจำะจง

23 ค่ำจำ้งเหมำถ่ำยเอกสำร 670.00                  พ.ค.-64 เฉพำะเจำะจง

24 ค่ำบริกำรอินเตอร์เน็ต สสอ.(พ.ค.64) 820.00                  พ.ค.-64 เฉพำะเจำะจง

25 ค่ำวัสดเุชื้อเพลงิประจ ำเดอืนพฤษภำคม 2564 8,290.00               พ.ค.-64 เฉพำะเจำะจง

26 ค่ำบริกำรอินเตอร์เน็ต สสอ.(ม.ิย.64) 820.00                  ม.ิย.-64 เฉพำะเจำะจง

27 ค่ำวัสดนุ้ ำมนัเชื้อเพลงิประจ ำเดอืนพฤษภำคม 64 8,000.00               ม.ิย.-64 เฉพำะเจำะจง

รำยงำนผลกำรจดัซ้ือจดัจำ้งประจ ำปงีบประมำณ 2564

ส ำนักงำนสำธำรณสขุอ ำเภอแมท่ะ



รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ล าดับที่ ประเภทวัสดุ ครุภณัฑ์ และจ้างเหมา วงเงินตามแผน วงเงินที่จัดซ้ือจริง ยอดคงเหลือ
งบด าเนินงาน -                     

จัดซ้ือ ค่าวัสดุส านักงาน 15,000.00                     10,416.00             4,584.00              
ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ 15,000.00                     -                          4,450.00              
ค่าวัสดุงานบา้นงานครัว 5,000.00                       -                      5,000.00              
ค่าวัสดุเชื้อเพลิง 85,000.00                     -                     76,140.00            

รวม 120,000.00                    10,416.00             90,174.00            

จัดจ้าง ค่าจ้างอินเตอร์เน็ต 6,560.00                       820.00                 4,100.00              
ค่าจ้างเหมาซ่อมบ ารุงรักษายานพาหนะ 978.83                          -                      978.83                
ค่าจ้างเหมาซ่อมบ ารุงรักษาครุภณัฑ์อืน่ ๆ -                              -                      -                     
ค่าจ้างเหมา ปป.หลังคาและหอ้งน้ าฯ -                              -                      -                     
ค่าจ้างเหมาบริการอืน่ ๆ 40,000.00                     -                     5,000.00              

รวม 47,538.83                     820.00                 10,078.83            

งบลงทนุ(บ ารุง) ค่าครุภณัฑ์.....
ค่าครุภณัฑ์.....
ค่าครุภณัฑ์.....

รวม
ส่ิงก่อสร้าง

รวม
งบลงทนุ(ค่าเส่ือม)

ค่าครุภณัฑ์.....
ค่าครุภณัฑ์.....

รวม
ส่ิงก่อสร้าง

รวม
งบลงทนุ(งบประมาณ) ค่าครุภณัฑ์.....

ค่าครุภณัฑ์.....
ค่าครุภณัฑ์.....

รวม
ส่ิงก่อสร้าง

รวม

167,538.83                  11,236.00            100,252.83          

หมายเหตุ   รายการต้องตรงตามแผนที่ได้รับอนุมัติ

ของหน่วยงาน  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ

รวม



รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ล าดับที่ ประเภทวัสดุ ครุภณัฑ์ และจ้างเหมา วงเงินตามแผน วงเงินที่จัดซ้ือจริง ยอดคงเหลือ
งบด าเนินงาน -                     

จัดซ้ือ ค่าวัสดุส านักงาน 15,000.00                     -                          4,584.00              
ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ 15,000.00                     -                          4,450.00              
ค่าวัสดุงานบา้นงานครัว 5,000.00                       -                      5,000.00              
ค่าวัสดุเชื้อเพลิง 85,000.00                     14,400.00             61,740.00            

รวม 120,000.00                    14,400.00             75,774.00            

จัดจ้าง ค่าจ้างอินเตอร์เน็ต 6,560.00                       820.00                 3,280.00              
ค่าจ้างเหมาซ่อมบ ารุงรักษายานพาหนะ 978.83                          -                      978.83                
ค่าจ้างเหมาซ่อมบ ารุงรักษาครุภณัฑ์อืน่ ๆ -                              -                      -                     
ค่าจ้างเหมา ปป.หลังคาและหอ้งน้ าฯ -                              -                      -                     
ค่าจ้างเหมาบริการอืน่ ๆ 40,000.00                     4,250.00               750.00                

รวม 47,538.83                     5,070.00               5,008.83              

งบลงทนุ(บ ารุง) ค่าครุภณัฑ์.....
ค่าครุภณัฑ์.....
ค่าครุภณัฑ์.....

รวม
ส่ิงก่อสร้าง

รวม
งบลงทนุ(ค่าเส่ือม)

ค่าครุภณัฑ์.....
ค่าครุภณัฑ์.....

รวม
ส่ิงก่อสร้าง

รวม
งบลงทนุ(งบประมาณ) ค่าครุภณัฑ์.....

ค่าครุภณัฑ์.....
ค่าครุภณัฑ์.....

รวม
ส่ิงก่อสร้าง

รวม

167,538.83                  19,470.00            80,782.83           

หมายเหตุ   รายการต้องตรงตามแผนที่ได้รับอนุมัติ

ของหน่วยงาน  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ

รวม



รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

ล าดับที่ ประเภทวัสดุ ครุภณัฑ์ และจ้างเหมา วงเงินตามแผน วงเงินที่จัดซ้ือจริง ยอดคงเหลือ
งบด าเนินงาน -                     

จัดซ้ือ ค่าวัสดุส านักงาน 15,000.00                     -                          4,584.00              
ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ 15,000.00                     -                          4,450.00              
ค่าวัสดุงานบา้นงานครัว 5,000.00                       -                      5,000.00              
ค่าวัสดุเชื้อเพลิง 85,000.00                     8,000.00               53,740.00            

รวม 120,000.00                    8,000.00               67,774.00            

จัดจ้าง ค่าจ้างอินเตอร์เน็ต 6,560.00                       820.00                 2,460.00              
ค่าจ้างเหมาซ่อมบ ารุงรักษายานพาหนะ 978.83                          -                      978.83                
ค่าจ้างเหมาซ่อมบ ารุงรักษาครุภณัฑ์อืน่ ๆ -                              -                      -                     
ค่าจ้างเหมา ปป.หลังคาและหอ้งน้ าฯ -                              -                      -                     
ค่าจ้างเหมาบริการอืน่ ๆ 40,000.00                     -                      750.00                

รวม 47,538.83                     820.00                 4,188.83              

งบลงทนุ(บ ารุง) ค่าครุภณัฑ์.....
ค่าครุภณัฑ์.....
ค่าครุภณัฑ์.....

รวม
ส่ิงก่อสร้าง

รวม
งบลงทนุ(ค่าเส่ือม)

ค่าครุภณัฑ์.....
ค่าครุภณัฑ์.....

รวม
ส่ิงก่อสร้าง

รวม
งบลงทนุ(งบประมาณ) ค่าครุภณัฑ์.....

ค่าครุภณัฑ์.....
ค่าครุภณัฑ์.....

รวม
ส่ิงก่อสร้าง

รวม

167,538.83                  8,820.00              71,962.83           

หมายเหตุ   รายการต้องตรงตามแผนที่ได้รับอนุมัติ

ของหน่วยงาน  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ

รวม


