
ล ำดับ ชื่อโครงกำร/งำน งบประมำณที่ได้ จ ำนวนผู้ซ้ือแบบ/ จ ำนวนผู้ยื่นซอง ผู้เสนอได้ใน ท ำสัญญำใน งบประมำณ เบกิจ่ำยแล้ว ยังไม่ หมำยเหตุ
ที่ รับกำรจัดสรร ขอแบบ รำคำต่ ำสุด วงเงิน (บำท/ ที่เหลือ เบกิจ่ำย

(บำท) (รำย/จ ำนวนเงิน) (บำท) ว.ด.ป.) (บำท)

1 เคร่ืองถ่ำยเอกสำรระบบดิจิตอล 180,000        6 รำย 5 รำย 72,500          72,500       107,500    72,500          
(ขำว-ด ำ) ควำมเร็ว 40 แผ่นต่อนำที 2,400 บำท
จ ำนวน 1 เคร่ือง ควำมเร็วที่ก ำหนดเปน็ควำม
เร็วในกำรถ่ำยไมต่่ ำกว่ำ  เปน็ระบบมลัติฟงัส์ชั่น
เปน็ระบบกระดำษธรรมดำ ชนิดหมึกผง ย่อ
ขยำยได้
- แผนงำนบริหำรทั่วไป
- งำนบริหำรงำนคลัง

จ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป

2 เต็นทผ้์ำใบชนิดโครงเหล็ก จ ำนวน 175,000        2 รำย 1 รำย 150,000        150,000        อยู่ระหว่ำงเรียก
5 หลัง 600 บำท ท ำสัญญำ
- แผนงำนเคหะชุมชน
- งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน

จ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป

ประจ ำปงีบประมำณ 2558

แบบรำยงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
เทศบำลต ำบลหนองรี  อ ำเภอบอ่พลอย  จังหวดักำญจนบรีุ
ประจ ำปงีบประมำณ 2558  ประจ ำเดือน กรกฎำคม  2558



ล ำดับ ชื่อโครงกำร/งำน งบประมำณที่ได้ จ ำนวนผู้ซ้ือแบบ/ จ ำนวนผู้ยื่นซอง ผู้เสนอได้ใน ท ำสัญญำใน งบประมำณ เบกิจ่ำยแล้ว ยังไม่ หมำยเหตุ
ที่ รับกำรจัดสรร ขอแบบ รำคำต่ ำสุด วงเงิน (บำท/ ที่เหลือ เบกิจ่ำย

(บำท) (รำย/จ ำนวนเงิน) (บำท) ว.ด.ป.) (บำท)

3 เคร่ืองออกก ำลังกำย จ ำนวน 15 ตัว เพื่อติดต้ัง 235,000        235,000        
ในเขตชุมชนทั้ง 5 ชุมชน ในเขตเทศบำลต ำบล
หนองรี
- แผนงำนเคหะชุมชน
- งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน

จ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป

4 โครงกำรปรับปรุงสวนสำธำรณะพร้อม 381,000        2 รำย 2 รำย 292,000        292,000     89,000     292,000        
ติดต้ังเคร่ืองเล่นและเคร่ืองออกก ำลังกำย 600.- บำท
ชุมชนพอ่ปู่หนองรี ก่อสร้ำงร้ัวยำว 38 ม.
ติดต้ังเคร่ืองเล่นส ำหรับเด็ก จ ำนวน 3 ชุด
เคร่ืองออกก ำลังกำยกลำงแจ้ง 5 ตัว
วำงโต๊ะหนิอ่อน 1 ชุด และติดต้ังไฟฟำ้
แสงสวำ่ง 3 ต้น รำยละเอียดตำมที่
ก ำหนด
- แผนงำนเคหะชุมชน
 - งำนไฟฟำ้ถนน

จ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป



ล ำดับ ชื่อโครงกำร/งำน งบประมำณที่ได้ จ ำนวนผู้ซ้ือแบบ/ จ ำนวนผู้ยื่นซอง ผู้เสนอได้ใน ท ำสัญญำใน งบประมำณ เบกิจ่ำยแล้ว ยังไม่ หมำยเหตุ
ที่ รับกำรจัดสรร ขอแบบ รำคำต่ ำสุด วงเงิน (บำท/ ที่เหลือ เบกิจ่ำย

(บำท) (รำย/จ ำนวนเงิน) (บำท) ว.ด.ป.) (บำท)

5 โครงกำรติดต้ังไฟฟำ้แสงสวำ่ง (แบบโยง 280,000        3 รำย 3 รำย 260,000        260,000     20,000     260,000        
ข้ำมถนน) ชุมชนล ำตะเพนิ จ ำนวน 1,200.- บำท
25 จุด โดยท ำกำรโยงสำยสลิงระหวำ่ง
เสำไฟฟำ้เพื่อติดต้ังโคมไฟฟำ้แสงสวำ่ง
ด้ำนที่ไม่มีเสำไฟฟำ้ใหท้ ำกำรปกัเสำ
ไฟฟำ้สูง 9 ม. รำยละเอียดตำมแบบ
แปลนที่เทศบำลก ำหนด
- แผนงำนเคหะชุมชน
 - งำนไฟฟำ้ถนน

จ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป

6 โครงกำรติดต้ังโคมไฟแสงสวำ่งเรียบ 636,000        636,000        
ถนนสำยหนองรี-หนองกร่ำง (ตำมแบบ
มำตรฐำนกรมทำงหลวง)จ ำนวน 12 จุด
สูง 9 ม. พร้อมระบบควบคุมกำรท ำงำน
รำยละเอียดตำมแบบก ำหนด
- แผนงำนเคหะชุมชน
 - งำนไฟฟำ้ถนน

จ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป



ล ำดับ ชื่อโครงกำร/งำน งบประมำณที่ได้ จ ำนวนผู้ซ้ือแบบ/ จ ำนวนผู้ยื่นซอง ผู้เสนอได้ใน ท ำสัญญำใน งบประมำณ เบกิจ่ำยแล้ว ยังไม่ หมำยเหตุ
ที่ รับกำรจัดสรร ขอแบบ รำคำต่ ำสุด วงเงิน (บำท/ ที่เหลือ เบกิจ่ำย

(บำท) (รำย/จ ำนวนเงิน) (บำท) ว.ด.ป.) (บำท)

7 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม 1,280,000     3 รำย 3 รำย 1,232,000     1,232,000   48,000     1,232,000     
เหล็ก ซอยแซ่แต้ (เข้ำบำ้นนำยเสนำะ 7,500.- บำท
ล่ำนำลำว) ชุมชนร่วมใจสำมัคคี กวำ้ง
4.50 ม. ยำว 530 ม. หนำเฉล่ีย 0.15 ม.
ไหล่ถนนดินเดิม กวำ้งตำมสภำพ หรือ
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกวำ่ 2,385 ตรม.
รำยละเอียดตำมแบบแปลนที่เทศบำล
ก ำหนด
- แผนงำนเคหะชุมชน
 - งำนไฟฟำ้ถนน

จ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป

8 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม 148,000        148,000        
เหล็ก ซอยหลังศำล (เข้ำบำ้นนำยเอนก)
ชุมชนพอ่ปู๋หนองรี กวำ้ง 4 ม. ยำว 63 ม.
หนำเฉล่ีย 0.15 ม. ไหล่ถนนดินเดิม
กวำ้งตำมสภำพ หรือพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกวำ่ 252  ตรม. รำยละเอียดตำม
แบบแปลนที่เทศบำลก ำหนด
- แผนงำนเคหะชุมชน
 - งำนไฟฟำ้ถนน

จ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป



ล ำดับ ชื่อโครงกำร/งำน งบประมำณที่ได้ จ ำนวนผู้ซ้ือแบบ/ จ ำนวนผู้ยื่นซอง ผู้เสนอได้ใน ท ำสัญญำใน งบประมำณ เบกิจ่ำยแล้ว ยังไม่ หมำยเหตุ
ที่ รับกำรจัดสรร ขอแบบ รำคำต่ ำสุด วงเงิน (บำท/ ที่เหลือ เบกิจ่ำย

(บำท) (รำย/จ ำนวนเงิน) (บำท) ว.ด.ป.) (บำท)

9 โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรถนน 1,070,000     2 รำย 2 รำย 1,068,000     1,068,000   2,000       1,068,000     
เทศบำลซอย 8-9 หมู่ที่ 5 ต ำบล 4,000 บำท
หนองรี กวำ้ง 4 ม. ยำว 730 ม. หนำ
0.04 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวำ่
2,920 ตรม. รำยละเอียดตำมปริมำณ
งำนและแบบแปลนที่ก ำหนด
งบประมำณต้ังไว ้1,070,000.- บำท
        จ่ำยจำกโครงกำรเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อ
เพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น ตำมยุทธศำสตร์พฒันำ
ประเทศ ประจ ำปงีบ 2557

10 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล 526,000        
ซอย 8-10 ชุมชนล าตะเพิน โดยเสริม

ผิวจราจรแอสฟัลทติ์ก กวา้ง 4 ม. ยาว

350 ม. หนา 0.04 ม. หรือพ้ืนท่ีปูยางแอส

ฟัลทติ์กไม่นอ้ยกวา่ 1,400 ตรม. รายละ

เอียดตามท่ีเทศบาลก าหนด

- แผนงำนเคหะชุมชน
 - งำนไฟฟำ้ถนน
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 10,000

จ่ายจากจ่ายขาดเงินสะสม 516,000



ล ำดับ ชื่อโครงกำร/งำน งบประมำณที่ได้ จ ำนวนผู้ซ้ือแบบ/ จ ำนวนผู้ยื่นซอง ผู้เสนอได้ใน ท ำสัญญำใน งบประมำณ เบกิจ่ำยแล้ว ยังไม่ หมำยเหตุ
ที่ รับกำรจัดสรร ขอแบบ รำคำต่ ำสุด วงเงิน (บำท/ ที่เหลือ เบกิจ่ำย

(บำท) (รำย/จ ำนวนเงิน) (บำท) ว.ด.ป.) (บำท)

11 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล 1,352,500     
ซอย 6ซอย2 ชุมชนพฒันาประชาสนัติสุข

โดยปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลทติ์ก กวา้ง

6.10 ม. ยาว 415 ม. กวา้ง 4 ม.ยาว110ม.

กวา้ง4 ม. ยาว130 ม. หนา 0.04 ม. หรือ

พ้ืนท่ีปูยางแอสฟัลทติ์กไม่นอ้ยกวา่ 

3,379 ตรม. พร้อมปรับปรุงบ่อพกัน ้า

จ  านวน70 บ่อ รายละเอียดตามท่ีเทศบาล

ก าหนด

- แผนงำนเคหะชุมชน
 - งำนไฟฟำ้ถนน
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 15,000

จ่ายจากจ่ายขาดเงินสะสม 1,337,500



ล ำดับ ชื่อโครงกำร/งำน งบประมำณที่ได้ จ ำนวนผู้ซ้ือแบบ/ จ ำนวนผู้ยื่นซอง ผู้เสนอได้ใน ท ำสัญญำใน งบประมำณ เบกิจ่ำยแล้ว ยังไม่ หมำยเหตุ
ที่ รับกำรจัดสรร ขอแบบ รำคำต่ ำสุด วงเงิน (บำท/ ที่เหลือ เบกิจ่ำย

(บำท) (รำย/จ ำนวนเงิน) (บำท) ว.ด.ป.) (บำท)

12 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าศาลาเอนก 156,000        
ประสงคพ์อ่ปู่ หนองรีชุมชนพอ่ปู่ หนองรี

เป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน ้า 

คสล.รูปตวัยพูร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก

กวา้ง0.55 ม. ยาว 49 ม. ลึก 0.20-0.40 ม.

พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก รายละเอียดตามท่ี

เทศบาลก าหนด

- แผนงำนเคหะชุมชน
 - งำนไฟฟำ้ถนน
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 5,000
จ่ายจากจ่ายขาดเงินสะสม 151,000



ล ำดับ ชื่อโครงกำร/งำน งบประมำณที่ได้ จ ำนวนผู้ซ้ือแบบ/ จ ำนวนผู้ยื่นซอง ผู้เสนอได้ใน ท ำสัญญำใน งบประมำณ เบกิจ่ำยแล้ว ยังไม่ หมำยเหตุ
ที่ รับกำรจัดสรร ขอแบบ รำคำต่ ำสุด วงเงิน (บำท/ ที่เหลือ เบกิจ่ำย

(บำท) (รำย/จ ำนวนเงิน) (บำท) ว.ด.ป.) (บำท)

13 โครงการขดุเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้ง 600,000        
หอถงั บริเวณสวนสาธารณะริมล าตะเพิน

 ชุมชนพฒันาประชาสนัติสุข เป็นค่าขดุ

เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน ้า

และจดัตั้งหอถงัเหล็กรูปทรงถว้ยแชมเปญ

สูง 15 ม. จดัตั้งถงักรองน ้าแบบเหล็ก

พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ รายละเอียดตามท่ี

เทศบาลก าหนด

- แผนงำนเคหะชุมชน
 - งำนไฟฟำ้ถนน
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 10,000
จ่ายจากจ่ายขาดเงินสะสม 590,000



ล ำดับ ชื่อโครงกำร/งำน งบประมำณที่ได้ จ ำนวนผู้ซ้ือแบบ/ จ ำนวนผู้ยื่นซอง ผู้เสนอได้ใน ท ำสัญญำใน งบประมำณ เบกิจ่ำยแล้ว ยังไม่ หมำยเหตุ
ที่ รับกำรจัดสรร ขอแบบ รำคำต่ ำสุด วงเงิน (บำท/ ที่เหลือ เบกิจ่ำย

(บำท) (รำย/จ ำนวนเงิน) (บำท) ว.ด.ป.) (บำท)

14 โครงการปรับปรุงบ่อขยะมูลฝอย ชุมชน 321,000        
พอ่ปู่ หนองรี เป็นค่าปรับปรุงบ่อขยะมูล

ฝอยโดยการถากป่าพร้อมปรับเกล่ียรอบ

พ้ืนท่ี 22,768 ตรม. และขยายบ่อทิ้งขยะ

กวา้ง 50 ม. ยาว 50 ม. ลึก 4 ม. ท าเนินเท

ขยะในบ่อ กวา้ง 20 ม. ยาว 20 ม. ลงดิน

ลูกรังหนา 0.20 ม. ท าทางลงในบ่อขยะ

กวา้ง 8 ม. ยาว 9.80 ม. ลงดินลูกรังหนา

0.20 ม.ท าคนัทางขอบบ่อ โดยลงดินลูก

รัง กวา้ง 6 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.20 ม.

รายละเอียดตามท่ีเทศบาลก าหนด

แผนงานเคหะและชุมชน
  -  งานก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 10,000
จ่ายจากจ่ายขาดเงินสะสม 311,000

7,340,500     -                 -                3,074,500     2,924,500   266,500    2,924,500     1,169,000      
หมำยเหตุ  ข้อมูล  ณ  วนัที่ 31 กรกฎำคม  2558




















