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

จ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป

2 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล 1,352,500     3 รำย 2 รำย 1,350,000      1,350,000   1,352,500   1,350,000     2,500            เบกิจ่ายแล้ว
ซอย 6ซอย2 ชุมชนพฒันาประชาสนัติสุข 5,000.- บำท
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

โครงการเบกิตัดป ี2558

แบบรำยงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
เทศบำลต ำบลหนองรี  อ ำเภอบอ่พลอย  จังหวดักำญจนบรีุ
ประจ ำปงีบประมำณ 2558  ประจ ำเดือน ตุลำคม  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)

 - งำนไฟฟำ้ถนน
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 15,000

จ่ายจากจ่ายขาดเงินสะสม 1,337,500

3 โครงการขดุเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้ง 600,000        2 รำย 2 รำย 597,000        597,000     600,000     597,000        สัญญำจ้ำง
หอถงั บริเวณสวนสาธารณะริมล าตะเพิน 2,400.- บำท เลขที่ 8/2558
 ชุมชนพฒันาประชาสนัติสุข เป็นค่าขดุ ลว.31สค.58
เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน ้า

และจดัตั้งหอถงัเหล็กรูปทรงถว้ยแชมเปญ

สูง 15 ม. จดัตั้งถงักรองน ้าแบบเหล็ก

พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ รายละเอียดตามท่ี

เทศบาลก าหนด

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

4 กลอ้งวงจรปิดชนิด IP/Network CAMERA 902,000          

ท่ีติดตั้งดว้ยมุมการมองภาพแบบคงท่ี .

มีความละเอียดไม่นอ้ยกวา่ 2Megapixel

ข้ึนไป กลอ้ง 32 ตวั เคร่ืองบนัทึกภาพ

ประจ าปงีบประมาณ 2559



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)

แบบ HDD 1 TB และDVR 16 CH พร้อม

สายสญัญาณชนิดไม่ต  ่ากวา่ Cat 5 E โดย

มีความยาวของสายไม่นอ้ยกวา่ 15000 ม.

หรือตามท่ีเทศบาลก าหนด พร้อมจอ

ส าหรับแสดงภาพ แบบ LED ขนาด

ไม่นอ้ยกวา่ 32 น้ิว จ  านวน 2 ชุด และ

อุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมติดตั้งระบบ

แผนงานสร้างความเขม้ฯ
งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ชุมชน

จ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป

5 โครงการปรับปรุงอาคารศูนยเ์ด็กเล็ก 318,000          

พร้อมติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศและติดตั้ง

มิเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส

แผนงานการศึกษา
งานระดบัก่อนวยัเรียนและ
ประถมศึกษา

จ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป

6 เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลขาวด า 130,000          



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)

และสี ความเร็ว 20 แผน่ต่อนาที 

รายละเอียดตามมาตราฐานครุภณัฑ์

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและชุมชน

จ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป

7 กลอ้ง Total Station พร้อมอุปกรณ์ เป็น 180,000          

ระบบเล็งเป้าหมาย ภาครับและภาคส่ง

ของเคร่ืองวดัระยะอิเล็คทรอนิคส์ เส้น

ผา่ศูนยก์ลางเลนส์ปากกลอ้งขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 45 มม. มีก าลงัขยายไม่นอ้ย

กวา่ 30 เท่า ทศันียภาพมองเห็นในระยะ

1000 ม. กวา้งของภาพ 1 องศา 30 ลิปดา

ระยะภาพมองเห็นไดใ้กลสุ้ด 1.3 ม.

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและชุมชน

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)

8 โครงการวางท่อระบายน ้าซอยเทศบาล 180,000           
2และบา้นนางทอน ไกรทอง ถึงบา้นนาง

ไม ้บ ารุงเขต ขนาดท่อวางระบายน ้า

เส้นผา่ศูนยก์ลาง 0.60 ม. พร้อมบ่อพกั

น ้า คสล.ฝาปิด คสล.ความยาวโดยรวม

78 ม.

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน

จ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป

9 โครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์ 513,000           
ติกคอนกรีตซอยทางแยกเขา้โรงเรียน

หนองรีประชานิมิต กวา้ง 6 ม. ยาว 229 ม.

กวา้ง 4 ม. ยาว 15 ม. หนา 0.04 ม. หรือ

พ้ืนท่ีปรับปรุงผิวจราจรไม่นอ้ยกวา่ 1434

ตรม. (หกัพ้ืนท่ีบ่อพกัน ้า) พร้อมปรับปรุง

บ่อพกัน ้า คสล.จ านวน 22 บ่อ

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน



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)

จ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 430,000           
เหล็กภายในวดัหนองรี ชุมชนร่วมใจ

สามคัคี กวา้ง 5 ม. ยาว 150 ม. หนาเฉล่ีย

0.15 ม. ไหล่ทางดินลูกรัง กวา้ง 0.50 ม.

หรือพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม่นอ้ยกวา่750ตรม.

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน

จ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป

11 โครงการวางท่อระบายน ้าจากสามแยก 515,000           
หลงัศาลเจา้ถึงบา้นนางเงาะ ไกรทองถึง

บา้นนายจง บ ารุงเขต ท่อระบายน ้าเส้น

ผา่ศูนยก์ลาง 0.60 ม. พร้อมบ่อพกัน ้า 

คสล. จ านวน 21 บ่อ ฝาปิด คสล. ความ

ยาวโดยรวมประมาณ 217 ม.

แผนงานเคหะและชุมชน



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)

งานไฟฟ้าถนน
จ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป

12 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลทติ์ก 272,000           
คอนกรีตถนนซอย 10 ชุมชนล าตะเพิน

กวา้ง 4 ม. ยาว 185 ม. หนา 0.05 ม. หรือ

พ้ืนท่ีปรับปรุงผิวจราจรไม่นอ้ยกวา่ 

740 ตรม.

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน

จ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป

13 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลทติ์ก 175,000           
คอนกรีตซอย 11 ซอยวนัแม่ ชุมชน

ล าตะเพิน หนา 0.03 ม. รวมพ้ืนท่ี

ไม่นอ้ยกวา่ 490 ตรม. 

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน

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)

5,802,500     -                 -                1,947,000      1,947,000   1,952,500   1,350,000     834,500        
หมำยเหตุ  ข้อมูล  ณ  วนัที่ 31 ตุลำคม  2558


