
ลําดับที่ รายการ/จํานวน (หนวย) หนวยงาน แหลงเงิน จํานวน ชวงเวลา วิธีการจัดหา เบิกจาย คงเหลือ กําหนดสงมอบงาน หมายเหตุ

เจาของเงิน งบประมาณ (บาท) ที่ตองจัดหา ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ จํานวน(บาท) จํานวน(บาท) งานงวดสุดทาย

56 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น กอง บริหารงาน 1,000,000 ต.ค.6๒- เฉพาะเจาะจง / 500,000 500,000 30-ก.ย.-63

สาธารณสุขฯ ทั่วไป มี.ค.-63

57 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน กอง บริหารงาน 50,000 ต.ค.6๒ - เฉพาะเจาะจง / 6,725 43,275 30-ก.ย.-63

สาธารณสุขฯ ทั่วไป ก.ย.-63

58 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร กอง บริหารงาน 80,000 ต.ค.6๒ - เฉพาะเจาะจง / 35,800 44,200 30-ก.ย.-63

สาธารณสุขฯ ทั่วไป ก.ย.-63

59 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง กอง บริหารงาน 200,000 ต.ค.6๒ - เฉพาะเจาะจง / 27,685 172,315 30-ก.ย.-63

สาธารณสุขฯ ทั่วไป ก.ย.-63

60 จัดซื้อวัสดุกอสราง กอง บริหารงาน 50,000 ต.ค.6๒ - เฉพาะเจาะจง / 21,373 28,627 30-ก.ย.-63

สาธารณสุขฯ ทั่วไป ก.ย.-63

61 จางเหมาบริการรายเดือน กอง บริหารงาน 1,728,000 ต.ค.6๒ - เฉพาะเจาะจง / 720,000 1,008,000 30-ก.ย.-63

จํานวน ๑๒ เดือน สาธารณสุขฯ ทั่วไป ก.ย.-63

62 เชาเครื่องถายเอกสาร ๑๒ เดือน กอง บริหารงาน 42,000 ต.ค.6๒ - เฉพาะเจาะจง / 17,500 24,500 30-ก.ย.-63

สาธารณสุขฯ ทั่วไป ก.ย.-63

63 จางเหมาบริการตางๆ เชน กอง บริหารงาน 60,000 ต.ค.6๒ - เฉพาะเจาะจง / 42,300 7,700 30-ก.ย.-63
เย็บเลมเอกสาร ทําปายโฆษณา สาธารณสุขฯ ทั่วไป ก.ย.-63

อัดรูป ทําวารสาร ฯลฯ

แบบ ผด.๓

                      แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓               

    ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล อําเภอเมืองปตตานี จังหวัดปตตานี

   ขอมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

 งวดที่ ๑ (ตุลาคม -มีนาคม)

 งวดที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน)

 งวดที่ ๓ (กรกฎาคม-กันยายน)

ผลการดําเนินงาน

(ลงชื่อ)

                   (นายบันเทิง ลองจันทร)

                    ปลดัเทศบาล ปฏิบัติหนาที่



                   นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล

ลําดับที่ รายการ/จํานวน (หนวย) หนวยงาน แหลงเงิน จํานวน ชวงเวลา วิธีการจัดหา เบิกจาย คงเหลือ กําหนดสงมอบงาน หมายเหตุ

เจาของเงิน งบประมาณ (บาท) ที่ตองจัดหา ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ จํานวน(บาท) จํานวน(บาท) งานงวดสุดทาย

64 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือ กอง บริหารงาน 30,000 ม.ค.-63 เฉพาะเจาะจง /  -

การแพทย สาธารณสุขฯ ทั่วไป มี.ค.-63

65 จัดซื้อเครื่องพนยาแบบมือโยก กอง บริหารงาน 3,000 พ.ย.-62 เฉพาะเจาะจง / 3,000  - ๓ ธ.ค.๖๒

จํานวน ๒ เครื่อง สาธารณสุขฯ ทั่วไป มี.ค.-63

66 จัดซื้อตูเหล็กแบบ ๔ ลิ้นชัก กอง บริหารงาน 7,900 พ.ย.-62 เฉพาะเจาะจง / 7,900  - ๑๔ ธ.ค.๖๒

จํานวน ๑ ใบ สาธารณสุขฯ ทั่วไป มี.ค.-63

67 จัดซื้อเกาอี้ทํางานระดับผูบริหาร กอง บริหารงาน 6,000 พ.ย.-62 เฉพาะเจาะจง / 6,000  - ๑๔ ธ.ค.๖๒

จํานวน ๑ ตัว สาธารณสุขฯ ทั่วไป ม.ีค.-63

68 จัดซื้อเกาอี้ทํางานระดับชํานาญ กอง บริหารงาน 2,000 พ.ย.-62 เฉพาะเจาะจง / 2,000  - ๑๔ ธ.ค.๖๒

การ จํานวน ๑ ตัว สาธารณสุขฯ ทั่วไป มี.ค.-63

69 จัดซื้อเกาอี้ขาเหล็กเบาะหนัง กอง บริหารงาน 6,000 พ.ย.-62 เฉพาะเจาะจง / 5,500 500 ๑๔ ธ.ค.๖๒

จํานวน ๑๐ ตัว สาธารณสุขฯ ทั่วไป มี.ค.-63

70 จัดซื้อโตะทํางานระดับชํานาญ กอง บริหารงาน 4,000 ธ.ค.61- เฉพาะเจาะจง / 4,000  - ๑๔ ธ.ค.๖๒

การ จํานวน ๑ ตัว สาธารณสุขฯ ทั่วไป เม.ย.-62

71 จางซอมแซมครุภัณฑตางๆ กอง งานกําจัด 600,000 ต.ค.6๒ - เฉพาะเจาะจง /

สาธารณสุขฯ ขยะมูลฝอยฯ ก.ย.-63

                   นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล

 งวดที่ ๓ (กรกฎาคม-กันยายน)

(ลงชื่อ) 

                   (นายบันเทิง ลองจันทร)

                    ปลดัเทศบาล ปฏิบัติหนาที่

ผลการดําเนินงาน

   ขอมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

                      แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓               

    ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล อําเภอเมืองปตตานี จังหวัดปตตานี

 งวดที่ ๑ (ตุลาคม -มีนาคม)

 งวดที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน)

แบบ ผด.๓



ลําดับที่ รายการ/จํานวน (หนวย) หนวยงาน แหลงเงิน จํานวน ชวงเวลา วิธีการจัดหา เบิกจาย คงเหลือ กําหนดสงมอบงาน หมายเหตุ

เจาของเงิน งบประมาณ (บาท) ที่ตองจัดหา ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ จํานวน(บาท) จํานวน(บาท) งานงวดสุดทาย

72 จัดซื้อวัสดุอ่ืน กอง งานกําจัด 200,000 ต.ค.6๒ - เฉพาะเจาะจง /

สาธารณสุขฯ ขยะมูลฝอยฯ ก.ย.-63

               (นายบันเทิง ลองจันทร)

              ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่

               นายกเทศมนตรีตาํบลรูสะมิแล

(ลงชื่อ)

แบบ ผด.๓

                      แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓               

    ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล อําเภอเมืองปตตานี จังหวัดปตตานี

   ขอมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

ผลการดําเนินงาน

 งวดที่ ๑ (ตุลาคม -มีนาคม)

 งวดที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน)

 งวดที่ ๓ (กรกฎาคม-กันยายน)


