
ผด.2 หน้าที่ 1



แบบ ผด.2

ผด.2 หน้าที่ 2



แบบ ผด.2

ล ำดบัท่ี ช่วงเวลำ รำยกำร/จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำน วิธีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ
ท่ีตอ้งเร่ิมจดัหำ เจำ้ของเงิน แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ (วนั)

1 ต.ค.58 - ก.ย 59 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ส ำนกัปลดั แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 170,000         ตกลงรำคำ 3
งำนบริหำรทัว่ไป
แผนงำนกำรรักษำควำมสงบฯ ตกลงรำคำ 3
งำนป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรือน 150,000         
และระงบัอคัคีภยั

2 ต.ค.58 - ก.ย 59 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน กองคลงั แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 10,000           ตกลงรำคำ 3
งำนบริหำรงำนคลงั

3 ต.ค. 58 - ก.ย 59 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน
  -  งำนไฟฟ้ำถนน 10,000           ตกลงรำคำ 5
  -  งำนก ำจดัขยะมูลฝอยฯ 150,000         ตกลงรำคำ 5
แผนงานสาธารณสุข
 - งำนบริกำรสำธำรณสุขและ ตกลงรำคำ 5

แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลต าบลหนองรี อ าเภอบ่อพลอย  จังหวดักาญจนบุรี

เงิบงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ

ผด.2 หน้าที่ 3



แบบ ผด.2

ล ำดบัท่ี ช่วงเวลำ รำยกำร/จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำน วิธีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ
ท่ีตอ้งเร่ิมจดัหำ เจำ้ของเงิน แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ (วนั)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลต าบลหนองรี อ าเภอบ่อพลอย  จังหวดักาญจนบุรี

เงิบงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ

งำนสำธำรณสุขอ่ืน 30,000           

4 ต.ค.58 - ก.ย 59 วสัดุส ำนกังำน ส ำนกัปลดั แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป ตกลงรำคำ 5
งำนบริหำรทัว่ไป 90,000           
แผนงำนกำรรักษำควำมสงบฯ
งำนป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรือน 5,000             
และระงบัอคัคีภยั
แผนงำนกำรศึกษำ 5,000             
งำนระดบัก่อนวยัเรียนและ
ประถมศึกษำ

5 ต.ค.58 - ก.ย 59 วสัดุส ำนกังำน กองคลงั แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 50,000           ตกลงรำคำ 5

ผด.2 หน้าที่ 4



แบบ ผด.2

ล ำดบัท่ี ช่วงเวลำ รำยกำร/จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำน วิธีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ
ท่ีตอ้งเร่ิมจดัหำ เจำ้ของเงิน แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ (วนั)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลต าบลหนองรี อ าเภอบ่อพลอย  จังหวดักาญจนบุรี

เงิบงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ

งำนบริหำรงำนคลงั

6  ตค.58 - ก.ย 59 วสัดุส ำนกังำน กองช่าง แผนงำนเคหะและชุมชน 30,000           ตกลงรำคำ 5
งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบัฯ

7 ต.ค.58 - ก.ย 59 อำหำรเสริมนม ส ำนกัปลดั แผนงำนกำรศึกษำ 1,230,500      กรณีพิเศษ 360
งำนระดบัก่อนวยัเรียนและ
ประถมศึกษำ

8 ต.ค.58 - ก.ย 59 วสัดุยำนพำหนะและขนส่ง             กองคลงั แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 5,000             ตกลงรำคำ 3
งำนบริหำรงำนคลงั

9 มค. - ก.ย 59 วสัดุยำนพำหนะและขนส่ง ส ำนกัปลดั แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 60,000           ตกลงรำคำ 5
งำนบริหำรทัว่ไป

ผด.2 หน้าที่ 5



แบบ ผด.2

ล ำดบัท่ี ช่วงเวลำ รำยกำร/จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำน วิธีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ
ท่ีตอ้งเร่ิมจดัหำ เจำ้ของเงิน แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ (วนั)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลต าบลหนองรี อ าเภอบ่อพลอย  จังหวดักาญจนบุรี

เงิบงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบฯ 70,000           ตกลงรำคำ 5
งำนป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั

10  มค. - ก.ย 59 วสัดุยำนพำหนะและขนส่ง กองช่ำง แผนงานเคหะและชุมชน
 - งำนไฟฟ้ำถนน 5,000             ตกลงรำคำ 5
 - งำนก ำจดัขยะมูลฝอยฯ 70,000           ตกลงรำคำ 5

11 มค. - ก.ย 59 วสัดุโฆษณำและเผยแพร่ ส ำนกัปลดั แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 5,000             ตกลงรำคำ 3
งำนบริหำรทัว่ไป

12 ม.ค. - ก.ย 59 วสัดุโฆษณำและเผยแพร่ กองคลงั แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 2,000             ตกลงรำคำ 3
งำนบริหำรงำนคลงั

ผด.2 หน้าที่ 6



แบบ ผด.2

ล ำดบัท่ี ช่วงเวลำ รำยกำร/จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำน วิธีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ
ท่ีตอ้งเร่ิมจดัหำ เจำ้ของเงิน แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ (วนั)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลต าบลหนองรี อ าเภอบ่อพลอย  จังหวดักาญจนบุรี

เงิบงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ

13 มค. - ก.ย 59 วสัดุงำนบำ้นงำนครัว ส ำนกัปลดั แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 60,000           ตกลงรำคำ 3
งำนบริหำรทัว่ไป

แผนงำนกำรศึกษำ 5,000             ตกลงรำคำ 3
งำนระดบัก่อนวยัเรียนและ
ประถมศึกษำ

14  มค. - ก.ย 59 วสัดุงำนบำ้นงำนครัว กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน
งำนก ำจดัขยะมูลฝอยฯ 70,000           ตกลงรำคำ 5

ผด.2 หน้าที่ 7



แบบ ผด.2

ล ำดบัท่ี ช่วงเวลำ รำยกำร/จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำน วิธีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ
ท่ีตอ้งเร่ิมจดัหำ เจำ้ของเงิน แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ (วนั)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลต าบลหนองรี อ าเภอบ่อพลอย  จังหวดักาญจนบุรี

เงิบงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ

15 มค. - ก.ย 59 วสัดุคอมพิวเตอร์ ส ำนกัปลดั แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 60,000           ตกลงรำคำ 3
งำนบริหำรทัว่ไป

แผนงำนกำรศึกษำ 5,000             ตกลงรำคำ 3
งำนระดบัก่อนวยัเรียนและ
ประถมศึกษำ

16 ม.ค. - ก.ย 59 วสัดุคอมพิวเตอร์ กองคลงั แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 40,000           ตกลงรำคำ 3
งำนบริหำรงำนคลงั

17  มค. - ก.ย 59 วสัดุคอมพิวเตอร์ กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 30,000           ตกลงรำคำ 5
งำนบริหำรงำนทัว่ไปเก่ียว

ผด.2 หน้าที่ 8



แบบ ผด.2

ล ำดบัท่ี ช่วงเวลำ รำยกำร/จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำน วิธีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ
ท่ีตอ้งเร่ิมจดัหำ เจำ้ของเงิน แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ (วนั)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลต าบลหนองรี อ าเภอบ่อพลอย  จังหวดักาญจนบุรี

เงิบงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ

กบัเคหะและชุมชน

18 มค. - ก.ย 59 วสัดุไฟฟ้ำและวิทยุ ส ำนกัปลดั แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 10,000           ตกลงรำคำ 3
งำนบริหำรทัว่ไป

19  มค. - ก.ย 59 วสัดุไฟฟ้ำและวิทยุ กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 100,000         ตกลงรำคำ 5
งำนไฟฟ้ำถนน

20 มค. - ก.ย 59 วสัดุกำรเกษตร ส ำนกัปลดั แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 5,000             ตกลงรำคำ 3
งำนบริหำรทัว่ไป

21  มค. - ก.ย 59 วสัดุกำรเกษตร กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน
งำนบริหำรงำนทัว่ไปเก่ียว 10,000           ตกลงรำคำ 5

ผด.2 หน้าที่ 9



แบบ ผด.2

ล ำดบัท่ี ช่วงเวลำ รำยกำร/จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำน วิธีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ
ท่ีตอ้งเร่ิมจดัหำ เจำ้ของเงิน แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ (วนั)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลต าบลหนองรี อ าเภอบ่อพลอย  จังหวดักาญจนบุรี

เงิบงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ

กบัเคหะและชุมชน

22 มค. - ก.ย 59 วสัดุก่อสร้ำง ส ำนกัปลดั แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 10,000           ตกลงรำคำ 5
งำนบริหำรทัว่ไป

23  มค. - ก.ย 59 วสัดุก่อสร้ำง กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน
งำนไฟฟ้ำถนน 50,000           ตกลงรำคำ 5

24 มค. - ก.ย 59 วสัดุเคร่ืองแต่งกำย ส ำนกัปลดั แผนงำนกำรรักษำควำมสงบฯ 10,000           ตกลงรำคำ 3
งำนป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั

ผด.2 หน้าที่ 10



แบบ ผด.2

ล ำดบัท่ี ช่วงเวลำ รำยกำร/จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำน วิธีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ
ท่ีตอ้งเร่ิมจดัหำ เจำ้ของเงิน แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ (วนั)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลต าบลหนองรี อ าเภอบ่อพลอย  จังหวดักาญจนบุรี

เงิบงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ

25  มค. - ก.ย 59 วสัดุเคร่ืองแต่งกำย กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน
งำนก ำจดัขยะมูลฝอยฯ 30,000           ตกลงรำคำ 5

26 มค. - ก.ย 59 วสัดุกำรศึกษำ ส ำนกัปลดั แผนงำนกำรศึกษำ 10,000           ตกลงรำคำ 3
งำนระดบัก่อนวยัเรียนและ
ประถมศึกษำ

27 มค. - ก.ย 59 วสัดุเคร่ืองดบัเพลิง ส ำนกัปลดั แผนงำนกำรรักษำควำมสงบ 80,000           ตกลงรำคำ 5
งำนป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรือนฯ

28  มค. - ก.ย 59 วสัดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ กองช่ำง แผนงำนสำรณสุข 100,000         ตกลงรำคำ 5
รวมค่ำวสัดุ งำนบริกำรสำธำรณสุขและ

สำธำรณสุขอ่ืน

ผด.2 หน้าที่ 11



แบบ ผด.2

ล ำดบัท่ี ช่วงเวลำ รำยกำร/จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำน วิธีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ
ท่ีตอ้งเร่ิมจดัหำ เจำ้ของเงิน แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ (วนั)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลต าบลหนองรี อ าเภอบ่อพลอย  จังหวดักาญจนบุรี

เงิบงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ

29  มค. - ก.ย 59 วสัดุส ำรวจ แผนงำนเคหะและชุมชน
งำนไฟฟ้ำถนน 10,000           ตกลงรำคำ 5

30 มีค. - ก.ย 59 ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภณัฑ์ ส ำนกัปลดั แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 80,000           ตกลงรำคำ 5
ตั้งแต่ 5,000.- บำทข้ึนไป งำนบริหำรทัว่ไป

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบ 70,000           ตกลงรำคำ 5
งำนป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรือนฯ
แผนงำนกำรศึกษำ 10,000           ตกลงรำคำ 5
งำนระดบัก่อนวยัเรียนและ
ประถมศึกษำ
แผนงำนกำรศึกษำ 6,000             ตกลงรำคำ 5
งำนบริกำรทัว่ไปเก่ียวกบักำร
ศึกษำ

ผด.2 หน้าที่ 12



แบบ ผด.2

ล ำดบัท่ี ช่วงเวลำ รำยกำร/จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำน วิธีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ
ท่ีตอ้งเร่ิมจดัหำ เจำ้ของเงิน แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ (วนั)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลต าบลหนองรี อ าเภอบ่อพลอย  จังหวดักาญจนบุรี

เงิบงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ

31 มีค. - ก.ย 59 ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภณัฑ์ กองคลงั แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 20,000           ตกลงรำคำ 5
ตั้งแต่ 5,000.- บำทข้ึนไป งำนบริหำรงำนคลงั

32  มีค. - ก.ย 59 ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภณัฑ์ กองช่ำง แผนงำนสำธำรณสุข 30,000           ตกลงรำคำ 5
งำนบริกำรสำธำรณสุขฯ
แผนงำนเคหะและชุมชน 20,000           ตกลงรำคำ 5
งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและชุมชน
แผนงำนเคหะและชุมชน 20,000           ตกลงรำคำ 5
งำนไฟฟ้ำถนน
แผนงำนเคหะและชุมชน 70,000           ตกลงรำคำ 5
งำนค่ำก ำจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

ผด.2 หน้าที่ 13



แบบ ผด.2

ล ำดบัท่ี ช่วงเวลำ รำยกำร/จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำน วิธีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ
ท่ีตอ้งเร่ิมจดัหำ เจำ้ของเงิน แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ (วนั)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลต าบลหนองรี อ าเภอบ่อพลอย  จังหวดักาญจนบุรี

เงิบงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ

33 มีค. - ก.ย 59 ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินและ ส ำนกัปลดั แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 20,000           ตกลงรำคำ 5
ส่ิงก่อสร้ำง (ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง) งำนบริหำรทัว่ไป

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบ 10,000           ตกลงรำคำ 5
งำนป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรือนฯ

34  มีค. - ก.ย 59 ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินและ กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 50,000           ตกลงรำคำ 5
ส่ิงก่อสร้ำง งำนไฟฟ้ำถนน

แผนงำนเคหะและชุมชน 20,000           
งำนก ำจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

ผด.2 หน้าที่ 14



แบบ ผด.2

ล ำดบัท่ี ช่วงเวลำ รำยกำร/จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำน วิธีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ
ท่ีตอ้งเร่ิมจดัหำ เจำ้ของเงิน แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ (วนั)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลต าบลหนองรี อ าเภอบ่อพลอย  จังหวดักาญจนบุรี

เงิบงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ

35 มีค. - ก.ย 59 เคร่ืองพิมพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร์/ ส ำนกัปลดั แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 19,000           ตกลงรำคำ 5
ชนิด LED สี งำนบริหำรทัว่ไป

36 มีค. - ก.ย 59 กลอ้งวงจรปิดชนิด IP/Network CAMERA ส ำนกัปลดั แผนงำนสร้ำงควำมเขม้ฯ 902,000         สอบรำคำ 60
ท่ีติดตั้งดว้ยมุมกำรมองภำพแบบคงท่ี งำนส่งเสริมและสนบัสนุนควำมเขม้แขง็ชุมชน

ผด.2 หน้าที่ 15



แบบ ผด.2

ล ำดบัท่ี ช่วงเวลำ รำยกำร/จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำน วิธีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ
ท่ีตอ้งเร่ิมจดัหำ เจำ้ของเงิน แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ (วนั)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลต าบลหนองรี อ าเภอบ่อพลอย  จังหวดักาญจนบุรี

เงิบงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ

มีควำมละเอียดไม่นอ้ยกวำ่ 2Megapixel

ข้ึนไป กลอ้ง 32 ตวั เคร่ืองบนัทึกภำพ

แบบ HDD 1 TB และDVR 16 CH พร้อม

สำยสญัญำณชนิดไม่ต  ่ำกวำ่ Cat 5 E โดย

มีควำมยำวของสำยไม่นอ้ยกวำ่ 15000 ม.

หรือตำมท่ีเทศบำลก ำหนด พร้อมจอ

ส ำหรับแสดงภำพ แบบ LED ขนำด

ไม่นอ้ยกวำ่ 32 น้ิว จ  ำนวน 2 ชุด และ

อุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมติดตั้งระบบ

37 มีค. - ก.ย 59 โครงกำรปรับปรุงอำคำรศูนยเ์ด็กเล็ก ส ำนกัปลดั แผนงำนกำรศึกษำ 318,000         สอบรำคำ 60
พร้อมติดตั้งเคร่ืองปรับอำกำศและติดตั้ง งำนระดบัก่อนวยัเรียนและ
มิเตอร์ไฟฟ้ำ 3 เฟส ประถมศึกษำ
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แบบ ผด.2

ล ำดบัท่ี ช่วงเวลำ รำยกำร/จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำน วิธีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ
ท่ีตอ้งเร่ิมจดัหำ เจำ้ของเงิน แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ (วนั)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลต าบลหนองรี อ าเภอบ่อพลอย  จังหวดักาญจนบุรี

เงิบงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ

38 มีค. - ก.ย 59 เคร่ืองพิมพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร์/ กองคลงั แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 19,000           ตกลงรำคำ 5
ชนิด LED สี งำนบริหำรงำนคลงั

39  มีค. - ก.ย 59 เคร่ืองถ่ำยเอกสำรระบบดิจิตอลขำวด ำ กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 130,000         สอบรำคำ 30
และสี ควำมเร็ว 20 แผน่ต่อนำที งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบั
รำยละเอียดตำมมำตรำฐำนครุภณัฑ์ เคหะและชุมชน

40  มีค. - ก.ย 59 กลอ้ง Total Station พร้อมอุปกรณ์ เป็น กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 180,000         สอบรำคำ 30
ระบบเล็งเป้ำหมำย ภำครับและภำคส่ง งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบั
ของเคร่ืองวดัระยะอิเล็คทรอนิคส์ เส้น เคหะและชุมชน
ผำ่ศูนยก์ลำงเลนส์ปำกกลอ้งขนำดไม่

นอ้ยกวำ่ 45 มม. มีก ำลงัขยำยไม่นอ้ย

กวำ่ 30 เท่ำ ทศันียภำพมองเห็นในระยะ

1000 ม. กวำ้งของภำพ 1 องศำ 30 ลิปดำ
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แบบ ผด.2

ล ำดบัท่ี ช่วงเวลำ รำยกำร/จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำน วิธีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ
ท่ีตอ้งเร่ิมจดัหำ เจำ้ของเงิน แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ (วนั)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลต าบลหนองรี อ าเภอบ่อพลอย  จังหวดักาญจนบุรี

เงิบงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ

ระยะภำพมองเห็นไดใ้กลสุ้ด 1.3 ม.

41  มีค. - ก.ย 59 รถตดัถนน ขนำดเคร่ืองยนตไ์ม่นอ้ยกวำ่ กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 45,000           ตกลงรำคำ 5
13 แรงมำ้ ชนิดเคร่ืองยนตเ์บนซิน งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบั
จ ำนวน 1 คนั โดยมีขนำดใบตดั 14 น้ิว เคหะและชุมชน
สำมำรถปรับควำมลึกร่องตดัได ้สำมำรถ

ระบำยควำมร้อนปล่อยน ้ำไหลผำ่นใบ

ตดัได ้ระบบเชือกดึงสตำร์ท

42  มีค. - ก.ย 59 เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้ำ ขนำดไม่นอ้ยกวำ่ กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 7,500             ตกลงรำคำ 5
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แบบ ผด.2

ล ำดบัท่ี ช่วงเวลำ รำยกำร/จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำน วิธีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ
ท่ีตอ้งเร่ิมจดัหำ เจำ้ของเงิน แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ (วนั)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลต าบลหนองรี อ าเภอบ่อพลอย  จังหวดักาญจนบุรี

เงิบงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ

200 Amp  สำมำรถใชง้ำนไดก้บัไฟบำ้น งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบั
พร้อมอุปกรณ์ เคหะและชุมชน

43  มีค. - ก.ย 59 โครงกำรวำงท่อระบำยน ้ำซอยเทศบำล กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 180,000         สอบรำคำ 30
2และบำ้นนำงทอน ไกรทอง ถึงบำ้นนำง งำนไฟฟ้ำถนน
ไม ้บ ำรุงเขต ขนำดท่อวำงระบำยน ้ำ

เส้นผำ่ศูนยก์ลำง 0.60 ม. พร้อมบ่อพกั

น ้ำ คสล.ฝำปิด คสล.ควำมยำวโดยรวม

78 ม.

44  มีค. - ก.ย 59 โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรเป็นแอสฟัลท์ กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 513,000         สอบรำคำ 60
ติกคอนกรีตซอยทำงแยกเขำ้โรงเรียน งำนไฟฟ้ำถนน
หนองรีประชำนิมิต กวำ้ง 6 ม. ยำว 229 ม.

กวำ้ง 4 ม. ยำว 15 ม. หนำ 0.04 ม. หรือ
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แบบ ผด.2

ล ำดบัท่ี ช่วงเวลำ รำยกำร/จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำน วิธีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ
ท่ีตอ้งเร่ิมจดัหำ เจำ้ของเงิน แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ (วนั)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลต าบลหนองรี อ าเภอบ่อพลอย  จังหวดักาญจนบุรี

เงิบงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ

พ้ืนท่ีปรับปรุงผิวจรำจรไม่นอ้ยกวำ่ 1434

ตรม. (หกัพ้ืนท่ีบ่อพกัน ้ำ) พร้อมปรับปรุง

บ่อพกัน ้ำ คสล.จ ำนวน 22 บ่อ

45  มีค. - ก.ย 59 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 430,000         สอบรำคำ 60
เหล็กภำยในวดัหนองรี ชุมชนร่วมใจ งำนไฟฟ้ำถนน
สำมคัคี กวำ้ง 5 ม. ยำว 150 ม. หนำเฉล่ีย

0.15 ม. ไหล่ทำงดินลูกรัง กวำ้ง 0.50 ม.

หรือพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม่นอ้ยกวำ่750ตรม.
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แบบ ผด.2

ล ำดบัท่ี ช่วงเวลำ รำยกำร/จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำน วิธีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ
ท่ีตอ้งเร่ิมจดัหำ เจำ้ของเงิน แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ (วนั)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลต าบลหนองรี อ าเภอบ่อพลอย  จังหวดักาญจนบุรี

เงิบงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ

46  มีค. - ก.ย 59 โครงกำรวำงท่อระบำยน ้ำจำกสำมแยก กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 515,000         สอบรำคำ 60
หลงัศำลเจำ้ถึงบำ้นนำงเงำะ ไกรทองถึง งำนไฟฟ้ำถนน
บำ้นนำยจง บ ำรุงเขต ท่อระบำยน ้ำเส้น

ผำ่ศูนยก์ลำง 0.60 ม. พร้อมบ่อพกัน ้ำ 

คสล. จ ำนวน 21 บ่อ ฝำปิด คสล. ควำม

ยำวโดยรวมประมำณ 217 ม.

47  มีค. - ก.ย 59 โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรแอสฟัลทติ์ก กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 272,000         สอบรำคำ 60
คอนกรีตถนนซอย 10 ชุมชนล ำตะเพิน งำนไฟฟ้ำถนน
กวำ้ง 4 ม. ยำว 185 ม. หนำ 0.05 ม. หรือ

พ้ืนท่ีปรับปรุงผิวจรำจรไม่นอ้ยกวำ่ 

740 ตรม.

48  มีค. - ก.ย 59 โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรแอสฟัลทติ์ก กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 175,000         สอบรำคำ 30
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แบบ ผด.2

ล ำดบัท่ี ช่วงเวลำ รำยกำร/จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำน วิธีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ
ท่ีตอ้งเร่ิมจดัหำ เจำ้ของเงิน แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ (วนั)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลต าบลหนองรี อ าเภอบ่อพลอย  จังหวดักาญจนบุรี

เงิบงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ

คอนกรีตซอย 11 ซอยวนัแม่ ชุมชน งำนไฟฟ้ำถนน
ล ำตะเพิน หนำ 0.03 ม. รวมพ้ืนท่ี

ไม่นอ้ยกวำ่ 490 ตรม. 
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