
ล ำดับ ประกำศสอบ เงินนอกงบ เป็น ไม่เป็น
ที่ จ ำนวน จดัหำโดย รำคำ/ประกวด ลงนำมใน กำรส่งมอบ เงิน ประมำณหรือ ไปตำม ไปตำม

(หน่วยนับ) ใช้วธิี รำคำ/ตกลงรำคำ สัญญำ (วัน/เดือน/ปี) งบประมำณ เงินสมทบ แผน () แผน ()
(วัน/เดือน/ปี) (วัน/เดือน/ปี) (ล้ำนบำท) (ล้ำนบำท)

1 แผนงำนเคหะและชุมชน/ จดัซ้ือระบบเสียงตำมสำยพร้อมติดต้ังภำยใน
28 ชุด

ตกลงรำคำ ๖ ม.ค. ๖๐ ๒ ก.พ. ๖๐ ๑๗ ก.พ. ๖๐ 112,000 

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมู่บ้ำน หมู่ที่ 14 บ้ำนใหม่หลังมอ

2 แผนงำนเคหะและชุมชน/ จดัซ้ือระบบเสียงตำมสำยพร้อมติดต้ังภำยใน
40 ชุด

ตกลงรำคำ ๘ ก.พ. ๖๐ ๒ มี.ค. ๖๐ ๔ เม.ย. ๖๐ 254,000 P

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมู่บ้ำน หมู่ที่ 3 บ้ำนกองบิน 41  

3 แผนงำนเคหะและชุมชน/ โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรพร้อมยกระดับ โครงกำร สอบรำคำ ๑๓ ม.ค. ๖๐ ยกเลิกกำรสอบ

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ผิวจรำจร ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 บ้ำนห้วยทรำย รำคำ

4 แผนงำนเคหะและชุมชน/ โครงกำรก่อสร้ำงวำงท่อระบำยน้ ำ ค.ส.ล. โครงกำร E-Auction ๑๑ ส.ค. ๖๐ ๔ ต.ค. ๖๐

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน พร้อมบ่อพักและขยำยผิวจรำจร หมู่ที่ 15

บ้ำนทรำยค ำ

5 แผนงำนเคหะและชุมชน/ โครงกำรปรับปรุงอำคำรศูนยบ์ริกำร โครงกำร E-Auction

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน สำธำรณสุขเทศบำลต ำบลสุเทพ

6 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน จดัซ้ือเต็นท์ผ้ำใบพร้อมโครงเหล็ก 15 หลัง ตกลงรำคำ ๓๐ ม.ค. ๖๐ ๑๔ ก.พ. ๖๐ ๒๗ ก.พ. ๖๐ 282,000 P

งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน

กำรเบิกจ่ำย

หมำยเหตุ

ที่ดินและส่ิงก่อสร้ำง

งำน/โครงกำร รำยกำร

แบบรายงานผลการปฏิบัตติามแผนปฏิบัตกิารจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕60
ของเทศบาลต าบลสุเทพ  อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่ จังหวัดเชยีงใหม่

แผนงำน
หมวดค่ำครุภัณฑ์

ผลกำรด ำเนินกำร
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หมำยเหตุ
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แผนงำน
หมวดค่ำครุภัณฑ์

ผลกำรด ำเนินกำร

7 ทุกส่วนราชการ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 7 เคร่ือง ตกลงรำคำ ๑๙ ม.ค. ๖๐ ๑๔ ก.พ. ๖๐ ๓ มี.ค. ๖๐ 233,000 P

เคร่ืองพิมพ์ 12 เคร่ือง

จอภำพแบบ LCD หรือ LED 2 เคร่ือง

เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ 21 เคร่ือง

8 แผนงำนเคหะและชุมชน/ จดัซ้ือกล้องวงจรปิดพร้อมติดต้ังภำยใน 9 จดุ สอบรำคำ ๑๕ มี.ค. ๖๐ ๑๔ ก.ค. ๖๐ ๑๑ ก.ย. ๖๐ 630,000 P

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมู่บ้ำน หมู่ที่ 1 บ้ำนเชิงดอย

9 แผนงำนเคหะและชุมชน/ โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์ โครงกำร สอบรำคำ ๑๒ ก.ค. ๖๐

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ค.ส.ล. 2 ชั้น หมู่ที่ 8 บ้ำนหล่ิงห้ำ

10 แผนงำนกำรศึกษำ/ จดัซ้ือเคร่ืองตัดหญ้ำ แบบนั่งขับ 1 เคร่ือง ตกลงรำคำ ๘ ส.ค. ๖๐ ๕ ก.ย. ๖๐ ๑๒ ก.ย. ๖๐ 178,500 P

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ

11 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน จดัซ้ือรถยนต์ดับเพลิงอำคำร 1 คัน E-Auction

งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย
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12 แผนงำนกำรศึกษำ/ จดัซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน 8 เคร่ือง ตกลงรำคำ

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอำกำศ)

ขนำด 24,000 บีทียู

ลำยมือชื่อ..............................................ผู้ตรวจสอบ

(นำงอัจฉรำ  ประจงกิจ) (นำยธญัศักด์ิ  แสงศรีจนัทร์)

ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง นำยกเทศมนตรีต ำบลสุเทพ

ลำยมือชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบ


