แผนที่1/7
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ 2561 (ตุลาคม-ธันวาคม 2560)
หนวยงาน องคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต กระทรวงมหาดไทย
แผนงาน

หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง

ลําดับที่
งาน/โครงการ

รายการ

ผลการดําเนินการ
ตกลงราคา

บันทึกตกลงซื้อขาย
ลงนามในสัญญา

จํานวน

จัดหาโดย

ประกาศสอบราคา

(หนวยนับ)

ใชวิธี

ประกวดราคา
(วัน/เดือน/ป)

1

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โปรแกรมปองกันไวรัสคอมพิวเตอร

การเบิก-จาย
เงินนอกงบ เปนไป ไมเปน
การสงมอบ
(วัน/เดือน/ป)

(วัน/เดือน/ป)

เงินงบประมาณ ประมาณหรือ ตาม ไปตาม
(ลานบาท)

หมายเหตุ

เงินสมทบ แผน(/) แผน(/)
(ลานบาท)

1 รายการ เฉพาะเจาะจง

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2

แผนงาน เคหะและชุมชน

รถบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา ขนาด 1 ตัน

1 คัน

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
3

แผนงาน สาธารณสุข

ประกาศ
เชิญชวนทั่วไป

เครื่องดูดความชื้นอากาศ

4 เครื่อง เฉพาะเจาะจง

โซฟาพรอมโตะกลาง

19 ชุด

เฉพาะเจาะจง

3 ตู

เฉพาะเจาะจง

โตะครอมเตียง

35 ตัว

เฉพาะเจาะจง

โทรทัศนกลองวงจรปด พรอมอุปกรณ

66 ตัว

ประกาศ

งาน โรงพยาบาล
4

แผนงาน สาธารณสุข
งาน โรงพยาบาล

5

แผนงาน สาธารณสุข

ตูเหล็กเก็บเอกสารแบบรางเลื่อน

งาน โรงพยาบาล
6

แผนงาน สาธารณสุข
งาน โรงพยาบาล

7

แผนงาน สาธารณสุข
งาน โรงพยาบาล

8

แผนงาน สาธารณสุข

เชิญชวนทั่วไป
มอเตอรปมน้ํา

2 เครื่อง เฉพาะเจาะจง

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน

12 เครื่อง เฉพาะเจาะจง

งาน โรงพยาบาล
9

แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารทั่วไป

10

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ปมน้ําบาดาล พรอมอุปกรณและติดตัง้

1 ชุด

เฉพาะเจาะจง

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

11

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เครื่องตัดหญาแบบนั่งขับ

2 เครื่อง เฉพาะเจาะจง

ขออนุมัติจัดซื้อ

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

12

แผนงาน สังคมสงเคราะห

อยูขั้นตอนการ

ประตูกั้นทางเดิน

2 ชุด

เฉพาะเจาะจง

แผนที่2/7
แผนงาน

หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง

ลําดับที่
งาน/โครงการ

รายการ

ผลการดําเนินการ
ตกลงราคา

บันทึกตกลงซื้อขาย
ลงนามในสัญญา

จํานวน

จัดหาโดย

ประกาศสอบราคา

(หนวยนับ)

ใชวิธี

ประกวดราคา
(วัน/เดือน/ป)

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห
13

แผนงาน สังคมสงเคราะห

โทรทัศน แอล อี ดี

8 เครื่อง เฉพาะเจาะจง

เครื่องคอมพิวเตอร

9 รายการ เฉพาะเจาะจง

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑระบบกลองโทรทัศนวงจรปดทดแทนในกรณี

4 รายการ เฉพาะเจาะจง

งาน บริหารทั่วไป

ที่อุปกรณสํารองเกินจํานวนที่กําหนด

แผนงาน สาธารณสุข

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห
14

แผนงาน สังคมสงเคราะห
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห

15
16

1 เครื่อง เฉพาะเจาะจง

งาน โรงพยาบาล
17
18
19
20
21

แผนงาน สาธารณสุข

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาดไมนอยกวา 380 Volt

งาน โรงพยาบาล

2000 Watt

6 ชุด

ประกาศ

แผนงาน สาธารณสุข

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาดไมนอยกวา 6 KVA

งาน โรงพยาบาล

แบบเคลื่อนที่

แผนงาน สาธารณสุข

เครื่องสํารองไฟฟาแบบตอเนื่อง ขนาดไมนอยกวา

งาน โรงพยาบาล

30 KVA

แผนงาน สาธารณสุข

เครื่องสํารองไฟฟาแบบตอเนื่อง ขนาดไมนอยกวา

งาน โรงพยาบาล

60 KVA

แผนงาน สาธารณสุข

อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 48 ชอง

4 เครื่อง เฉพาะเจาะจง

อุปกรณจัดเก็บ Log File ระบบเครือขาย แบบที่ 2

1 เครื่อง เฉพาะเจาะจง

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 ลอ แบบกระบะ

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

เททาย

แผนงาน เคหะและชุมชน

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน 4 ลอ

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

1 คัน

ประกาศ
เชิญชวนทั่วไป

1 คัน

ประกาศ
เชิญชวนทั่วไป

การเบิก-จาย
เงินนอกงบ เปนไป ไมเปน
การสงมอบ
(วัน/เดือน/ป)

(วัน/เดือน/ป)

เงินงบประมาณ ประมาณหรือ ตาม ไปตาม
(ลานบาท)

เงินสมทบ แผน(/) แผน(/)
(ลานบาท)

หมายเหตุ

แผนที่3/7
แผนงาน

หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง

ลําดับที่
งาน/โครงการ

รายการ

ผลการดําเนินการ
ตกลงราคา

บันทึกตกลงซื้อขาย
ลงนามในสัญญา

จํานวน

จัดหาโดย

ประกาศสอบราคา

(หนวยนับ)

ใชวิธี

ประกวดราคา
(วัน/เดือน/ป)

25

แผนงาน เคหะและชุมชน

รถตักหนาขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ลอ

1 คัน

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
26

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ประกาศ
เชิญชวนทั่วไป

คอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน

7 เครื่อง เฉพาะเจาะจง

งาน วางแผนสถิติและวิชาการ
27

แผนงาน เคหะและชุมชน

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ลอ

1 คัน

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
28

แผนงาน เคหะและชุมชน

เชิญชวนทั่วไป
รถบรรทุกน้ํา ชนิด 6 ลอ 4 ตัน เครื่องยนตดีเซล

1 คัน

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
29

แผนงาน เคหะและชุมชน
แผนงาน เคหะและชุมชน

ประกาศ
เชิญชวนทั่วไป

รถขุดตีนตะขาบ

1 คัน

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
30

ประกาศ

ประกาศ
เชิญชวนทั่วไป

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1

5 เครื่อง เฉพาะเจาะจง

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร

40 ชุด

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
31

แผนงาน เคหะและชุมชน

เฉพาะเจาะจง

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
32

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

โทรทัศนวงจรปด

2 รายการ เฉพาะเจาะจง

งาน บริหารทั่วไป
33

แผนงาน การศึกษา

ตู (ร.ร.อบจ.สาธิต)

12 ตู

เฉพาะเจาะจง

ตูเก็บอุปกรณ

1 ชุด

เฉพาะเจาะจง

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
34

แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

35

แผนงาน การศึกษา

โตะ เกาอี้ นักเรียน (รร.อบจ.บานนาบอน)

180 ชุด เฉพาะเจาะจง

แผนงาน การศึกษา

เครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED แบบ Network

10 เครื่อง เฉพาะเจาะจง

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

(รร.อบจ.บานนาบอน)

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
36

37 แผนงาน การศึกษา

ตู (รร.อบจ.บานไมเรียบ)

1 ตู

เฉพาะเจาะจง

การเบิก-จาย
เงินนอกงบ เปนไป ไมเปน
การสงมอบ
(วัน/เดือน/ป)

(วัน/เดือน/ป)

เงินงบประมาณ ประมาณหรือ ตาม ไปตาม
(ลานบาท)

เงินสมทบ แผน(/) แผน(/)
(ลานบาท)

หมายเหตุ

แผนที่4/7
แผนงาน

หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง

ลําดับที่
งาน/โครงการ

รายการ

ผลการดําเนินการ
ตกลงราคา

บันทึกตกลงซื้อขาย
ลงนามในสัญญา

จํานวน

จัดหาโดย

ประกาศสอบราคา

(หนวยนับ)

ใชวิธี

ประกวดราคา
(วัน/เดือน/ป)

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
38

แผนงาน การศึกษา

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (รร.อบจ.เมืองภูเก็ต)

16 เครื่อง

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
39

แผนงาน การศึกษา

ประกาศ
เชิญชวนทั่วไป

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (รร.อบจ.เมืองภูเก็ต)

3 เครื่อง เฉพาะเจาะจง

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
40

แผนงาน การศึกษา

ตู (รร.อบจ.เมืองภูเก็ต)

1 ตู

เฉพาะเจาะจง

2 รายการ

ประกาศ

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
41

แผนงาน การศึกษา

บอรด (รร.อบจ.เมืองภูเก็ต)

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
42

แผนงาน การศึกษา

เชิญชวนทั่วไป
เครื่องแยกโซนพรอมเครื่องขยายเสียง (รร.อบจ.เมืองภูเก็ต)

4 รายการ เฉพาะเจาะจง

เครื่องเสียง (รร.อบจ.เมืองภูเก็ต)

2 รายการ เฉพาะเจาะจง

เครื่องคอมพิวเตอร (รร.อบจ.สาธิต)

6 รายการ เฉพาะเจาะจง

เครื่องคอมพิวเตอร (รร.อบจ.สาธิต)

5 รายการ เฉพาะเจาะจง

เครื่องคอมพิวเตอร (รร.อบจ.สาธิต)

7 รายการ

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
43

แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

44

แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

45

แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

46

แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

47 แผนงาน การศึกษา

เชิญชวนทั่วไป
โตะ เกาอี้พรอมผาคลุมเกาอี้ (รร.อบจ.บานตลาดเหนือ)

2 รายการ

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
48

แผนงาน การศึกษา

ประกาศ
ประกาศ
เชิญชวนทั่วไป

โตะ เกาอี้ นักเรียน (รร.อบจ.บานตลาดเหนือ)

200 ชุด เฉพาะเจาะจง

กลองโทรทัศนวงจรปด (รร.อบจ.บานตลาดเหนือ)

5 รายการ

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
49

แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ประกาศ
เชิญชวนทั่วไป

การเบิก-จาย
เงินนอกงบ เปนไป ไมเปน
การสงมอบ
(วัน/เดือน/ป)

(วัน/เดือน/ป)

เงินงบประมาณ ประมาณหรือ ตาม ไปตาม
(ลานบาท)

เงินสมทบ แผน(/) แผน(/)
(ลานบาท)

หมายเหตุ

แผนที่5/7
แผนงาน

หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง

ลําดับที่
งาน/โครงการ

รายการ

ผลการดําเนินการ
ตกลงราคา

บันทึกตกลงซื้อขาย
ลงนามในสัญญา

จํานวน

จัดหาโดย

ประกาศสอบราคา

(หนวยนับ)

ใชวิธี

ประกวดราคา
(วัน/เดือน/ป)

50

แผนงาน การศึกษา

เครื่องขยายเสียงพรอมลําโพง (รร.อบจ.บานตลาดเหนือ)

3 รายการ เฉพาะเจาะจง

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
51

แผนงาน การศึกษา

ตูเอกสาร (รร.อบจ.เมืองภูเก็ต)

4 ชุด

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
52

แผนงาน การศึกษา

ประกาศ
เชิญชวนทั่วไป

โตะ เกาอี้ (รร.อบจ.เมืองภูเก็ต)

2 รายการ เฉพาะเจาะจง

เครื่องขยายเสียง (รร.อบจ.เมืองภูเก็ต)

4 รายการ เฉพาะเจาะจง

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
53

แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

54

แผนงาน การศึกษา

กลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล (รร.อบจ.เมืองภูเก็ต)

2 กลอง เฉพาะเจาะจง

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
55

แผนงาน การศึกษา

เครื่องทําน้ําเย็นแบบตอทอ

2 รายการ เฉพาะเจาะจง

เครื่องเลนสนาม (รร.อบจ.เมืองภูเก็ต)

5 รายการ

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
56

แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

57 แผนงาน การศึกษา

ประกาศ
เชิญชวนทั่วไป

เครื่องคอมพิวเตอร (รร.อบจ.เมืองภูเก็ต)

5 รายการ เฉพาะเจาะจง

อุปกรณกระจายสัญญาณ (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

คีมตัดเหล็กเสนยึดกระดูก (Wire cutter, large, with

1 ตัว

เฉพาะเจาะจง

งาน โรงพยาบาล

multiplication, length 220 mm.)

แผนงาน สาธารณสุข

เครื่องกระตุกหัวใจดวยไฟฟาแบบอัตโนมัติ

งาน โรงพยาบาล

(Defibrillator AED)

แผนงาน สาธารณสุข

เครื่องกระตุน ปลายประสาทดวยไฟฟา

งาน โรงพยาบาล
60
61
62

2 เครื่อง เฉพาะเจาะจง
3 เครื่อง เฉพาะเจาะจง

การเบิก-จาย
เงินนอกงบ เปนไป ไมเปน
การสงมอบ
(วัน/เดือน/ป)

(วัน/เดือน/ป)

เงินงบประมาณ ประมาณหรือ ตาม ไปตาม
(ลานบาท)

เงินสมทบ แผน(/) แผน(/)
(ลานบาท)

หมายเหตุ

แผนที่6/7
แผนงาน

หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง

ลําดับที่
งาน/โครงการ

รายการ

ผลการดําเนินการ
ตกลงราคา

บันทึกตกลงซื้อขาย
ลงนามในสัญญา

จํานวน

จัดหาโดย

ประกาศสอบราคา

(หนวยนับ)

ใชวิธี

ประกวดราคา
(วัน/เดือน/ป)

งาน โรงพยาบาล
63
64
65
66

แผนงาน สาธารณสุข

เครื่องชวยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน

1 เครื่อง เฉพาะเจาะจง

งาน โรงพยาบาล

เคลื่อนยายได

แผนงาน สาธารณสุข

เครื่องตรวจอวัยวะภายในดวยคลื่นเสียงความถี่สูง

งาน โรงพยาบาล

(ชนิดสี)

แผนงาน สาธารณสุข

เครื่องตัดปากมดลูกดวยคลื่นวิทยุความถี่สูงพรอม

งาน โรงพยาบาล

เครื่องดูดควัน

แผนงาน สาธารณสุข

เครื่องติดตามการทํางานของหัวใจ

2 เครื่อง เฉพาะเจาะจง

แผนงาน สาธารณสุข

เครื่องติดตามการทํางานของหัวใจและสัญญาณชีพ

3 เครื่อง เฉพาะเจาะจง

งาน โรงพยาบาล

อัตโนมัติ

แผนงาน สาธารณสุข

เครื่องผลิดอากาศระบบกาซทางการแพทยและชุด

งาน โรงพยาบาล

ควบคุม

แผนงาน สาธารณสุข

เครื่องรักษาผาตัดตอกระจก ดวยแย็คเลเซอร

งาน โรงพยาบาล

(VISULAS YAG LASER)

แผนงาน สาธารณสุข

เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติและวัดปริมาณ

งาน โรงพยาบาล

ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (NIBP Monitor)

เชิญชวนทั่วไป

แผนงาน สาธารณสุข

เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติแบบพกพา

3 เครื่อง เฉพาะเจาะจง

เครื่องสองรักษาทารกตัวเหลืองแบบสองดาน

2 เครื่อง เฉพาะเจาะจง

1 เครื่อง

ประกาศ
เชิญชวนทั่วไป

1 ชุด

ประกาศ
เชิญชวนทั่วไป

งาน โรงพยาบาล
67
68
69
70
71

1 เครื่อง

ประกาศ
เชิญชวนทั่วไป

1 เครื่อง

ประกาศ
เชิญชวนทั่วไป

4 เครื่อง

ประกาศ

งาน โรงพยาบาล
72

แผนงาน สาธารณสุข
งาน โรงพยาบาล

73 แผนงาน สาธารณสุข
งาน โรงพยาบาล
74 แผนงาน สาธารณสุข
งาน โรงพยาบาล

ชุดเครื่องมือควานโพรงกระดูก (SynSesm Instrument

1 ชุด

Set in SYNCASE)
ชุดเครื่องมือพื้นฐานใสแผนโลหะดามกระดูกและสกรู
ยึดกระดูก (LC-DCP and DCP Basic Instrument Set)

ประกาศ
เชิญชวนทั่วไป

1 ชุด

ประกาศ
เชิญชวนทั่วไป

การเบิก-จาย
เงินนอกงบ เปนไป ไมเปน
การสงมอบ
(วัน/เดือน/ป)

(วัน/เดือน/ป)

เงินงบประมาณ ประมาณหรือ ตาม ไปตาม
(ลานบาท)

เงินสมทบ แผน(/) แผน(/)
(ลานบาท)

หมายเหตุ

แผนที่7/7
แผนงาน

หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง

ลําดับที่
งาน/โครงการ

รายการ

ผลการดําเนินการ
ตกลงราคา

บันทึกตกลงซื้อขาย
ลงนามในสัญญา

จํานวน

จัดหาโดย

ประกาศสอบราคา

(หนวยนับ)

ใชวิธี

ประกวดราคา
(วัน/เดือน/ป)

75 แผนงาน สาธารณสุข

เตียงเคลื่อนยายผูป วย

1 เตียง

เฉพาะเจาะจง

งาน โรงพยาบาล
76

แผนงาน สาธารณสุข

รถเข็นผูปวย

2 รายการ เฉพาะเจาะจง

งาน โรงพยาบาล
77 แผนงาน สาธารณสุข

รถเข็นวางเครื่องมือผาตัดแบบ 2 ชั้น

4 คัน

เฉพาะเจาะจง

งาน โรงพยาบาล
78 แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารทั่วไป
79 แผนงาน การเกษตร
80

ครุภัณฑระบบกลองโทรทัศนวงจรปด ติดตั้งสถานี

3 รายการ เฉพาะเจาะจง

ปฏิบัติการควบคุมการทํางานของ DRONE
โครงการจัดสรางปะการังเทียมเพื่อฟนฟูระบบนิเวศ

งาน อนุรักษแหลงน้ําและปาไม

ชายฝงทะเลจังหวัดภูเก็ต

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

อากาศยานไรคนขับ

1 โครงการ

เชิญชวนทั่วไป
3 ชุด

แผนงาน การศึกษา

ประกาศ
เชิญชวนทั่วไป

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

81

ประกาศ

ชั้น

3 รายการ เฉพาะเจาะจง

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
82

แผนงาน เคหะและชุมชน

83

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

รถดับเพลิง รถดับเพลิงกูภัย ชนิดบันไดเลื่อนอัตโนมัติ

1 คัน

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

เชิญชวนทั่วไป
โครงการกอสรางสนามกีฬาอําเภอกะทู (เฟส 2)

1 โครงการ

แผนงาน การศึกษา

ประกาศ
เชิญชวนทั่วไป

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

84

ประกาศ

โตะ เกาอี้ (รร.อบจ.ตลาดเหนือ)

41 ชุด

เฉพาะเจาะจง

4 รายการ

ประกาศ

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
85

แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

เครื่องคอมพิวเตอร (รร.อบจ.ตลาดเหนือ)

เชิญชวนทั่วไป

การเบิก-จาย
เงินนอกงบ เปนไป ไมเปน
การสงมอบ
(วัน/เดือน/ป)

(วัน/เดือน/ป)

เงินงบประมาณ ประมาณหรือ ตาม ไปตาม
(ลานบาท)

เงินสมทบ แผน(/) แผน(/)
(ลานบาท)

หมายเหตุ

