แผ่นที1่ /7
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (มกราคม-มีนาคม 2561)
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต กระทรวงมหาดไทย
แผนงาน

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลาดับที่
งาน/โครงการ

1

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

รายการ

โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์

ผลการดาเนินการ

จานวน จัดหาโดย
(หน่วยนับ) ใช้วิธี

ตกลงราคา
บันทึกตกลงซื้อขาย
ประกาศสอบราคา ลงนามในสัญญา
ประกวดราคา
(วัน/เดือน/ปี)
(วัน/เดือน/ปี)

1 รายการ เฉพาะเจาะจง

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2

แผนงาน เคหะและชุมชน

รถบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา ขนาด 1 ตัน

1 คัน

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
3

แผนงาน สาธารณสุข

ประกาศ

15 ก.พ. 61

23 มี.ค. 61

5 มี.ค. 61

21 มี.ค. 61

เชิญชวนทั่วไป
เครื่องดูดความชื้นอากาศ

4 เครื่อง เฉพาะเจาะจง

โซฟาพร้อมโต๊ะกลาง

19 ชุด

เฉพาะเจาะจง

3 ตู้

เฉพาะเจาะจง

โต๊ะคร่อมเตียง

35 ตัว

เฉพาะเจาะจง

โทรทัศน์กล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์

66 ตัว

ประกาศ

งาน โรงพยาบาล
4

แผนงาน สาธารณสุข
งาน โรงพยาบาล

5

แผนงาน สาธารณสุข

ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบรางเลื่อน

งาน โรงพยาบาล
6

แผนงาน สาธารณสุข
งาน โรงพยาบาล

7

แผนงาน สาธารณสุข
งาน โรงพยาบาล

8

แผนงาน สาธารณสุข

เชิญชวนทั่วไป
มอเตอร์ปั๊มน้้า

2 เครื่อง เฉพาะเจาะจง

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน

12 เครื่อง เฉพาะเจาะจง

งาน โรงพยาบาล
9

แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารทั่วไป

10

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ปั๊มน้้าบาดาล พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง

1 ชุด

เฉพาะเจาะจง

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

11

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ

2 เครื่อง เฉพาะเจาะจง

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

12

แผนงาน สังคมสงเคราะห์
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

ประตูกั้นทางเดิน

2 ชุด

เฉพาะเจาะจง

การเบิก-จ่าย

การส่งมอบ
(วัน/เดือน/ปี)

เงินนอกงบ เป็นไป ไม่เป็น
เงินงบประมาณ ประมาณหรือ ตาม ไปตาม
(ล้านบาท)
เงินสมทบ แผน(/) แผน(/)
(ล้านบาท)

หมายเหตุ

แผ่นที2่ /7
แผนงาน

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลาดับที่
งาน/โครงการ

13

แผนงาน สังคมสงเคราะห์

รายการ

ผลการดาเนินการ

จานวน จัดหาโดย
(หน่วยนับ) ใช้วิธี

โทรทัศน์ แอล อี ดี

8 เครื่อง เฉพาะเจาะจง

เครื่องคอมพิวเตอร์

9 รายการ เฉพาะเจาะจง

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดทดแทนในกรณี

4 รายการ เฉพาะเจาะจง

งาน บริหารทั่วไป

ที่อุปกรณ์ส้ารองเกินจ้านวนที่ก้าหนด

แผนงาน สาธารณสุข

เครื่องคอมพิวเตอร์ส้าหรับงานส้านักงาน

ตกลงราคา
บันทึกตกลงซื้อขาย
ประกาศสอบราคา ลงนามในสัญญา
ประกวดราคา
(วัน/เดือน/ปี)
(วัน/เดือน/ปี)

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
14

แผนงาน สังคมสงเคราะห์
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

15
16

1 เครื่อง เฉพาะเจาะจง

7 มี.ค. 61

งาน โรงพยาบาล
17
18
19
20
21

แผนงาน สาธารณสุข

เครื่องส้ารองไฟฟ้า ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 380 Volt

6 ชุด

ประกาศ

งาน โรงพยาบาล

2000 Watt

แผนงาน สาธารณสุข

เครื่องส้ารองไฟฟ้า ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 6 KVA

งาน โรงพยาบาล

แบบเคลื่อนที่

แผนงาน สาธารณสุข

เครื่องส้ารองไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง ขนาดไม่นอ้ ยกว่า

งาน โรงพยาบาล

30 KVA

แผนงาน สาธารณสุข

เครื่องส้ารองไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง ขนาดไม่นอ้ ยกว่า

งาน โรงพยาบาล

60 KVA

แผนงาน สาธารณสุข

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 48 ช่อง

4 เครื่อง เฉพาะเจาะจง

7 มี.ค. 61

อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 2

1 เครื่อง เฉพาะเจาะจง

7 มี.ค. 61

เชิญชวนทั่วไป
2 เครื่อง เฉพาะเจาะจง
1 เครื่อง

ประกาศ
เชิญชวนทั่วไป

1 เครื่อง เฉพาะเจาะจง

งาน โรงพยาบาล
22

แผนงาน สาธารณสุข
งาน โรงพยาบาล

23
24

แผนงาน เคหะและชุมชน

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะ

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

เทท้าย

แผนงาน เคหะและชุมชน

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน 4 ล้อ

1 คัน

เชิญชวนทั่วไป
1 คัน

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
25

แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ประกาศ
ประกาศ
เชิญชวนทั่วไป

รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ

1 คัน

ประกาศ
เชิญชวนทั่วไป

การเบิก-จ่าย

การส่งมอบ
(วัน/เดือน/ปี)

เงินนอกงบ เป็นไป ไม่เป็น
เงินงบประมาณ ประมาณหรือ ตาม ไปตาม
(ล้านบาท)
เงินสมทบ แผน(/) แผน(/)
(ล้านบาท)

หมายเหตุ

แผ่นที3
่ /7
แผนงาน

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลาดับที่
งาน/โครงการ

26

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

รายการ

คอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน

ผลการดาเนินการ
ตกลงราคา
บันทึกตกลงซื้อขาย
จานวน จัดหาโดย ประกาศสอบราคา ลงนามในสัญญา
(หน่วยนับ) ใช้วิธี
ประกวดราคา
(วัน/เดือน/ปี)
(วัน/เดือน/ปี)
7 เครื่อง เฉพาะเจาะจง
28 มี.ค. 61

งาน วางแผนสถิตแิ ละวิชาการ
27

แผนงาน เคหะและชุมชน

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ

1 คัน

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
28

แผนงาน เคหะและชุมชน

รถบรรทุกน้้า ชนิด 6 ล้อ 4 ตัน เครื่องยนต์ดเี ซล

1 คัน

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
29

แผนงาน เคหะและชุมชน
แผนงาน เคหะและชุมชน

ประกาศ
เชิญชวนทั่วไป

รถขุดตีนตะขาบ

1 คัน

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
30

ประกาศ
เชิญชวนทั่วไป

ประกาศ
เชิญชวนทั่วไป

เครื่องคอมพิวเตอร์ส้าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1

5 เครื่อง เฉพาะเจาะจง

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัตกิ ารส้าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์

40 ชุด

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
31

แผนงาน เคหะและชุมชน

เฉพาะเจาะจง

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
32

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

โทรทัศน์วงจรปิด

2 รายการ เฉพาะเจาะจง

งาน บริหารทั่วไป
33

แผนงาน การศึกษา

ตู้ (ร.ร.อบจ.สาธิต)

12 ตู้

เฉพาะเจาะจง

ตู้เก็บอุปกรณ์

1 ชุด

เฉพาะเจาะจง

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
34

แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

35

แผนงาน การศึกษา

โต๊ะ เก้าอี้ นักเรียน (รร.อบจ.บ้านนาบอน)

180 ชุด เฉพาะเจาะจง

แผนงาน การศึกษา

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED แบบ Network

10 เครื่อง เฉพาะเจาะจง

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

(รร.อบจ.บ้านนาบอน)
ตู้ (รร.อบจ.บ้านไม้เรียบ)

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
36
37

แผนงาน การศึกษา

1 ตู้

เฉพาะเจาะจง

16 เครื่อง

ประกาศ

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
38

แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (รร.อบจ.เมืองภูเก็ต)

เชิญชวนทั่วไป

การเบิก-จ่าย

การส่งมอบ
(วัน/เดือน/ปี)

เงินนอกงบ เป็นไป ไม่เป็น
เงินงบประมาณ ประมาณหรือ ตาม ไปตาม
(ล้านบาท)
เงินสมทบ แผน(/) แผน(/)
(ล้านบาท)

หมายเหตุ

แผ่นที4่ /7
แผนงาน

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลาดับที่
งาน/โครงการ

39

แผนงาน การศึกษา

รายการ

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (รร.อบจ.เมืองภูเก็ต)

ผลการดาเนินการ

จานวน จัดหาโดย
(หน่วยนับ) ใช้วิธี
3 เครื่อง เฉพาะเจาะจง

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
40

แผนงาน การศึกษา

ตู้ (รร.อบจ.เมืองภูเก็ต)

1 ตู้

เฉพาะเจาะจง

2 รายการ

ประกาศ

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
41

แผนงาน การศึกษา

บอร์ด (รร.อบจ.เมืองภูเก็ต)

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
42

แผนงาน การศึกษา

เชิญชวนทั่วไป
เครื่องแยกโซนพร้อมเครื่องขยายเสียง (รร.อบจ.เมืองภูเก็ต) 4 รายการ เฉพาะเจาะจง

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
43

แผนงาน การศึกษา

เครื่องเสียง (รร.อบจ.เมืองภูเก็ต)

2 รายการ เฉพาะเจาะจง

เครื่องคอมพิวเตอร์ (รร.อบจ.สาธิต)

6 รายการ เฉพาะเจาะจง

เครื่องคอมพิวเตอร์ (รร.อบจ.สาธิต)

5 รายการ เฉพาะเจาะจง

เครื่องคอมพิวเตอร์ (รร.อบจ.สาธิต)

7 รายการ

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
44

แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

45

แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

46

แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

47

แผนงาน การศึกษา

เชิญชวนทั่วไป
โต๊ะ เก้าอี้พร้อมผ้าคลุมเก้าอี้ (รร.อบจ.บ้านตลาดเหนือ)

2 รายการ

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
48

แผนงาน การศึกษา

ประกาศ
ประกาศ
เชิญชวนทั่วไป

โต๊ะ เก้าอี้ นักเรียน (รร.อบจ.บ้านตลาดเหนือ)

200 ชุด เฉพาะเจาะจง

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (รร.อบจ.บ้านตลาดเหนือ)

5 รายการ

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
49

แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

50

แผนงาน การศึกษา

ประกาศ
เชิญชวนทั่วไป

เครื่องขยายเสียงพร้อมล้าโพง (รร.อบจ.บ้านตลาดเหนือ)

3 รายการ เฉพาะเจาะจง

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
51

แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ตู้เอกสาร (รร.อบจ.เมืองภูเก็ต)

4 ชุด

ประกาศ
เชิญชวนทั่วไป

ตกลงราคา
บันทึกตกลงซื้อขาย
ประกาศสอบราคา ลงนามในสัญญา
ประกวดราคา
(วัน/เดือน/ปี)
(วัน/เดือน/ปี)

การเบิก-จ่าย

การส่งมอบ
(วัน/เดือน/ปี)

เงินนอกงบ เป็นไป ไม่เป็น
เงินงบประมาณ ประมาณหรือ ตาม ไปตาม
(ล้านบาท)
เงินสมทบ แผน(/) แผน(/)
(ล้านบาท)

หมายเหตุ

แผ่นที5่ /7
แผนงาน

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลาดับที่
งาน/โครงการ

52

แผนงาน การศึกษา

รายการ

ผลการดาเนินการ

จานวน จัดหาโดย
(หน่วยนับ) ใช้วิธี

โต๊ะ เก้าอี้ (รร.อบจ.เมืองภูเก็ต)

2 รายการ เฉพาะเจาะจง

เครื่องขยายเสียง (รร.อบจ.เมืองภูเก็ต)

4 รายการ เฉพาะเจาะจง

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
53

แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

54

แผนงาน การศึกษา

กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล (รร.อบจ.เมืองภูเก็ต)

2 กล้อง

เฉพาะเจาะจง

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
55

แผนงาน การศึกษา

เครื่องท้าน้้าเย็นแบบต่อท่อ

2 รายการ เฉพาะเจาะจง

เครื่องเล่นสนาม (รร.อบจ.เมืองภูเก็ต)

5 รายการ

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
56

แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

57

แผนงาน การศึกษา

ประกาศ
เชิญชวนทั่วไป

เครื่องคอมพิวเตอร์ (รร.อบจ.เมืองภูเก็ต)

5 รายการ เฉพาะเจาะจง

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (รร.อบจ.เมืองภูเก็ต)

3 รายการ

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
58

แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

59

แผนงาน สาธารณสุข

ประกาศ
เชิญชวนทั่วไป

Set standard 4.5 6.5 mm. Screw set

1 ชุด

เฉพาะเจาะจง

แผนงาน สาธารณสุข

คีมตัดเหล็กเส้นยึดกระดูก (Wire cutter, large, with

1 ตัว

เฉพาะเจาะจง

งาน โรงพยาบาล

multiplication, length 220 mm.)

แผนงาน สาธารณสุข

เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ

2 เครื่อง เฉพาะเจาะจง

งาน โรงพยาบาล

(Defibrillator AED)
เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า

3 เครื่อง เฉพาะเจาะจง

แผนงาน สาธารณสุข

เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน

1 เครื่อง เฉพาะเจาะจง

งาน โรงพยาบาล

เคลื่อนย้ายได้

แผนงาน สาธารณสุข

เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สงู

งาน โรงพยาบาล

(ชนิดสี)

งาน โรงพยาบาล
60
61
62

แผนงาน สาธารณสุข
งาน โรงพยาบาล

63
64

1 เครื่อง

ประกาศ
เชิญชวนทั่วไป

ตกลงราคา
บันทึกตกลงซื้อขาย
ประกาศสอบราคา ลงนามในสัญญา
ประกวดราคา
(วัน/เดือน/ปี)
(วัน/เดือน/ปี)

การเบิก-จ่าย

การส่งมอบ
(วัน/เดือน/ปี)

เงินนอกงบ เป็นไป ไม่เป็น
เงินงบประมาณ ประมาณหรือ ตาม ไปตาม
(ล้านบาท)
เงินสมทบ แผน(/) แผน(/)
(ล้านบาท)

หมายเหตุ

แผ่นที6่ /7
แผนงาน

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลาดับที่
งาน/โครงการ

65
66

รายการ

ผลการดาเนินการ

จานวน จัดหาโดย
(หน่วยนับ) ใช้วิธี

แผนงาน สาธารณสุข

เครื่องตัดปากมดลูกด้วยคลื่นวิทยุความถี่สงู พร้อม

1 ชุด

ประกาศ

งาน โรงพยาบาล

เครื่องดูดควัน

แผนงาน สาธารณสุข

เครื่องติดตามการท้างานของหัวใจ

2 เครื่อง เฉพาะเจาะจง

แผนงาน สาธารณสุข

เครื่องติดตามการท้างานของหัวใจและสัญญาณชีพ

3 เครื่อง เฉพาะเจาะจง

งาน โรงพยาบาล
แผนงาน สาธารณสุข

อัตโนมัติ
เครื่องผลิดอากาศระบบก๊าซทางการแพทย์และชุด

1 เครื่อง

งาน โรงพยาบาล

ควบคุม

แผนงาน สาธารณสุข

เครื่องรักษาผ่าตัดต้อกระจก ด้วยแย็คเลเซอร์

งาน โรงพยาบาล

(VISULAS YAG LASER)

แผนงาน สาธารณสุข

เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัตแิ ละวัดปริมาณ

งาน โรงพยาบาล

ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (NIBP Monitor)
เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัตแิ บบพกพา

3 เครื่อง เฉพาะเจาะจง

เครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบสองด้าน

2 เครื่อง เฉพาะเจาะจง

เชิญชวนทั่วไป

งาน โรงพยาบาล
67
68
69
70
71

แผนงาน สาธารณสุข

ประกาศ
เชิญชวนทั่วไป

1 เครื่อง

ประกาศ
เชิญชวนทั่วไป

4 เครื่อง

ประกาศ
เชิญชวนทั่วไป

งาน โรงพยาบาล
72

แผนงาน สาธารณสุข
งาน โรงพยาบาล

73
74
75

แผนงาน สาธารณสุข

ชุดเครื่องมือคว้านโพรงกระดูก (SynSesm Instrument

งาน โรงพยาบาล

Set in SYNCASE)

แผนงาน สาธารณสุข

ชุดเครื่องมือพืน้ ฐานใส่แผ่นโลหะดามกระดูกและสกรู

งาน โรงพยาบาล

ยึดกระดูก (LC-DCP and DCP Basic Instrument Set)

แผนงาน สาธารณสุข

เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

1 ชุด

ประกาศ
เชิญชวนทั่วไป

1 ชุด

ประกาศ
เชิญชวนทั่วไป

1 เตียง

เฉพาะเจาะจง

งาน โรงพยาบาล
76

แผนงาน สาธารณสุข

รถเข็นผู้ป่วย

2 รายการ เฉพาะเจาะจง

งาน โรงพยาบาล
77 แผนงาน สาธารณสุข
งาน โรงพยาบาล

รถเข็นวางเครื่องมือผ่าตัดแบบ 2 ชั้น

4 คัน

เฉพาะเจาะจง

ตกลงราคา
บันทึกตกลงซื้อขาย
ประกาศสอบราคา ลงนามในสัญญา
ประกวดราคา
(วัน/เดือน/ปี)
(วัน/เดือน/ปี)

การเบิก-จ่าย

การส่งมอบ
(วัน/เดือน/ปี)

เงินนอกงบ เป็นไป ไม่เป็น
เงินงบประมาณ ประมาณหรือ ตาม ไปตาม
(ล้านบาท)
เงินสมทบ แผน(/) แผน(/)
(ล้านบาท)

หมายเหตุ

แผ่นที7
่ /7
แผนงาน

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลาดับที่
งาน/โครงการ

78 แผนงาน บริหารงานทั่วไป
79
80

รายการ

ครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ติดตั้งสถานี

งาน บริหารทั่วไป

ปฏิบัตกิ ารควบคุมการท้างานของ DRONE

แผนงาน การเกษตร

โครงการจัดสร้างปะการังเทียมเพือ่ ฟืน้ ฟูระบบนิเวศ

งาน อนุรักษ์แหล่งน้้าและป่าไม้

ชายฝั่งทะเลจังหวัดภูเก็ต

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

อากาศยานไร้คนขับ

ผลการดาเนินการ

จานวน จัดหาโดย
(หน่วยนับ) ใช้วิธี
3 รายการ เฉพาะเจาะจง
1 โครงการ
3 ชุด

แผนงาน การศึกษา

ประกาศ
เชิญชวนทั่วไป

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

81

ประกาศ
เชิญชวนทั่วไป

ชั้น

3 รายการ เฉพาะเจาะจง

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
82

แผนงาน เคหะและชุมชน

รถดับเพลิง รถดับเพลิงกู้ภัย ชนิดบันไดเลื่อนอัตโนมัติ

1 คัน

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
83

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เชิญชวนทั่วไป
โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอ้าเภอกะทู้ (เฟส 2)

1 โครงการ

แผนงาน การศึกษา

ประกาศ
เชิญชวนทั่วไป

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

84

ประกาศ

โต๊ะ เก้าอี้ (รร.อบจ.ตลาดเหนือ)

41 ชุด

เฉพาะเจาะจง

4 รายการ

ประกาศ

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
85

แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

เครื่องคอมพิวเตอร์ (รร.อบจ.ตลาดเหนือ)

เชิญชวนทั่วไป

ตกลงราคา
บันทึกตกลงซื้อขาย
ประกาศสอบราคา ลงนามในสัญญา
ประกวดราคา
(วัน/เดือน/ปี)
(วัน/เดือน/ปี)

การเบิก-จ่าย

การส่งมอบ
(วัน/เดือน/ปี)

เงินนอกงบ เป็นไป ไม่เป็น
เงินงบประมาณ ประมาณหรือ ตาม ไปตาม
(ล้านบาท)
เงินสมทบ แผน(/) แผน(/)
(ล้านบาท)

หมายเหตุ

