
ช่วงเวลาที่ ก าหนด

ต้องเร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งมอบ (วัน)

1 ต.ค. 56 - ก.ย. 57 วัสดุส านักงาน 330100 งานบริหารงานทัว่ไป 100,000.00 ตกลงราคา 7 อนุมัติใช้ตลอดปี

2 ต.ค. 56 - ก.ย. 57 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 330200 งานบริหารงานทัว่ไป 100,000.00 ตกลงราคา 7 "

3 ต.ค. 56 - ก.ย. 57 วัสดุงานบ้านงานครัว 330300 งานบริหารงานทัว่ไป 20,000.00 ตกลงราคา 7 "

4 ต.ค. 56 - ก.ย. 57 วัสดุพาหนะและขนส่ง 330700 งานบริหารงานทัว่ไป 25,000.00 ตกลงราคา 7 "

5 ต.ค. 56 - ก.ย. 567วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 330800 งานบริหารงานทัว่ไป 200,000.00 ตกลงราคา 30 "

6 ต.ค. 56 - ก.ย. 567วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 331100 งานบริหารงานทัว่ไป 5,000.00 ตกลงราคา 7 "

7 ต.ค. 56 - ก.ย. 57 วัสดุคอมพิวเตอร์ 331400 งานบริหารงานทัว่ไป 40,000.00 ตกลงราคา 7 "

8 ต.ค. 56 - ก.ย. 57 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 330800 งานบริหารงานทัว่ไป 100,000.00 ตกลงราคา 30 "
ส าหรับ เพือ่แก้ไขปัญหาภันแล้ง

9 ม.ีค. 56 - พ.ค. 57 ประเภทค่าวัสเคร่ืองแต่งกายชุดฝึก 330800 งานบริหารงานทัว่ไป 100,000.00 ตกลงราคา 15

อปพร

10 ม.ีค. 56 - พ.ค. 57 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสาร 410100 งานบริหารงานทัว่ไป 100,000.00 ตกลงราคา 15

ระบบดิจิตอล (ขาว-ด า)

11 พ.ค. 56 - ก.ย. 57 ค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสารแบบบานกระจก410100 งานบริหารงานทัว่ไป 30,000.00 ตกลงราคา 15

12 ม.ีค. 56 - พ.ค. 57 จัดซ้ือพัดไอน้ า ขนาด24 นิ้ว 410100 งานบริหารงานทัว่ไป 48,000.00      ตกลงราคา 15

13 ม.ีค. 56 - พ.ค. 57 จัดซ้ือกระบองไฟกระพริบแบบ 410100 งานบริหารงานทัว่ไป 10,000.00 ตกลงราคา 15

ไฟฉาย

แบบ ผด 1

แผนการจัดหาพัสด ุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ  2557

  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม

ล าดับที่ รายการ/จ านวน(หน่วย) รหัส
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ



ช่วงเวลาที่ ก าหนด

ต้องเร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งมอบ (วัน)

14 ม.ีค. 56 - พ.ค. 57 ค่าจัดชื้อชุดรับแขก 410100 งานบริหารงานทัว่ไป 25,000.00 ตกลงราคา 15

15 ม.ีค. 56 - พ.ค. 57 ค่าจัดซ้ือโต๊ะเอนกประสงค์ 410100 งานบริหารงานทัว่ไป 50,000.00 ตกลงราคา 15

16 ม.ีค. 56 - พ.ค. 57 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองรับส่งวิทยุ ระบบ 410600 งานบริหารงานทัว่ไป 72,000.00 ตกลงราคา 15

VHM/FM ชนิดมือถือ ๕ วัตต์

17 ม.ีค. 56 - พ.ค. 57 ค่าจัดซ้ือกล้องถ่ายภาพนิ่ง 410700 งานบริหารงานทัว่ไป 20,000.00 ตกลงราคา 15

ระบบดิจิตอล

18 ม.ีค. 56 - พ.ค. 57 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองเล่น DVD 410700 งานบริหารงานทัว่ไป 8,000.00 ตกลงราคา 15

19 ส.ค. 56 - ก.ย. 57 ค่าจัดซ้ือชุดเคร่ืองเสียง 410700 งานบริหารงานทัว่ไป 65,000.00 ตกลงราคา 15
20 ม.ิย. 56 - ก.ย. 57 ค่าจัดซ้ือโทรทัศน์สี  LED 410700 งานบริหารงานทัว่ไป 14,000.00 ตกลงราคา 15

21 ม.ิย. 56 - ก.ย. 57 ค่าจัดซ้ือตู้เย็น 410900 งานบริหารงานทัว่ไป 9,400.00 ตกลงราคา 15

22 ม.ิย. 56 - ก.ย. 57  ค่าจัดซ้ือรถเครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 410300 งานบริหารงานทัว่ไป 2,700,000.00 ตกลงราคา 15

23 ต.ค. 56 - ก.ย. 57 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าร้อน-น้ าเย็น 410900 งานบริหารงานทัว่ไป 25,900.00      ตกลงราคา 15

24 ม.ีค. 56 - พ.ค. 57 ค่าจัดซ้ือเล่ือยโซ่ ขนาดเคร่ืองยนต์ 410100 งานบริหารงานทัว่ไป 7,000.00 ตกลงราคา

ไม่ต่ ากว่า 2.00 แรงม้า

25 ต.ค. 56 - ก.ย. 57 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 411600 งานบริหารงานทัว่ไป 65,000.00

แบบ ผด 1

แผนการจัดหาพัสด ุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ  2557

  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม

ล าดับที่ รายการ/จ านวน(หน่วย) รหัส
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ



ช่วงเวลาที่ ก าหนด

ต้องเร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งมอบ (วัน)

26 ต.ค. 56 - ก.ย. 57 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 411600 งานบริหารงานทัว่ไป 8,400.00 ตกลงราคา 30 "

(Muitifunction ชนิดฉีดหมึก inkjet

27 ต.ค. 56 - ก.ย. 57 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้าขนาด735VA411600 งานบริหารงานทัว่ไป 3,400.00 ตกลงราคา 30 "

28 ต.ค. 56 - ก.ย. 567 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 541000 งานบริหารงานทัว่ไป 100,000.00 ตกลงราคา 7 "

 

แบบ ผด 1

แผนการจัดหาพัสด ุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ  2557

ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม

ล าดับที่ รายการ/จ านวน(หน่วย) รหัส
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ



ช่วงเวลาที่ ก าหนด

ต้องเร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งมอบ (วัน)

1 ต.ค. 56 - ก.ย. 57 ค่าวัสดุส านักงาน 330100 งานบริหารงานทัว่ไป 80,000.00 ตกลงราคา 7 อนุมัติใช้ตลอดปี

2 ต.ค. 56 - ก.ย. 57 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 330300 งานบริหารงานทัว่ไป 10,000.00 ตกลงราคา 7 "

3 ต.ค. 56 - ก.ย. 57 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 330800 งานบริหารงานทัว่ไป 10,000.00 ตกลงราคา 7 "

4 ต.ค. 56 - ก.ย. 57 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 331100 งานบริหารงานทัว่ไป 5,000.00 ตกลงราคา 7 "

5 ต.ค. 56 - ก.ย. 57 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 331400 งานบริหารงานทัว่ไป 20,000.00 ตกลงราคา 30 "

6 ต.ค. 56 - ก.ย. 57 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 411800 งานบริหารงานทัว่ไป 20,000.00 ตกลงราคา 7 "

7 ต.ค. 56 - ก.ย. 57 ตู้เก็บเอกสารแบบบานเล่ือน 410100 งานบริหารงานทัว่ไป 39,000.00 ตกลงราคา 7 "

ชนิดกระจก

8 ต.ค. 56 - ก.ย. 57 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสาร 410100 งานบริหารงานทัว่ไป 100,000.00 ตกลงราคา 7 "

แบบ ผด 1

แผนการจัดหาพัสด ุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ  2557

  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม

ล าดับที่ รายการ/จ านวน(หน่วย) รหัส
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ



ช่วงเวลาที่ ก าหนด

ต้องเร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งมอบ (วัน)

1 ธ.ค. 56 - เม.ย. 57 ค่าวัสดุส านักงาน 330100 แผนงานเคหะและชุมชน 80,000.00 สอบราคา 60

2 ม.ิย. 56 - ก.ย. 57 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 330200 แผนงานเคหะและชุมชน 5,000.00 สอบราคา

3 ม.ิย. 56 - ก.ย. 57 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 330300 แผนงานเคหะและชุมชน 6,000.00 สอบราคา 90

4 ธ.ค  56  - ก.ย 57 ค่าวัสดุก่อสร้าง 330600 แผนงานเคหะและชุมชน 30,000.00 สอบราคา

5 ธ.ค. 56 - เม.ย. 57 ค่าวัสดุยานพาหนะและชุมชน 330700 แผนงานเคหะและชุมชน 30,000.00 สอบราคา 60

6 ธ.ค. 56 - เม.ย. 57 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 330800 แผนงานเคหะและชุมชน 146,000.00 สอบราคา 60

7 ธ.ค. 56 - เม.ย. 57 ค่าวัสดุการเกษตร 331000 แผนงานเคหะและชุมชน 5,000.00 สอบราคา 90

8 ธ.ค 56 - ก.ย. 57 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 331400 แผนงานเคหะและชุมชน 20,000.00 สอบราคา

9 ธ.ค. 56 - เม.ย. 57 ค่าวัสดุอื่นๆ 331700 แผนงานเคหะและชุมชน 10,000.00 สอบราคา

10 ธ.ค. 56 - เม.ย. 57 ค่าจัดซ้ือกล้องถ่ายภาพนิ่ง 410100 แผนงานเคหะและชุมชน 10,000.00 สอบราคา

ระบบดิจิตอล

11 ธ.ค. 56 - เม.ย. 57 ค่าจัดซ้ือคอมพิวเตอร์ส าหรับส านัก 411600 แผนงานเคหะและชุมชน 32,000.00 สอบราคา

งาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)

12 ธ.ค. 56 - เม.ย. 57 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multfunction 411600 แผนงานเคหะและชุมชน 4,200.00 สอบราคา

ชนิดฉีกหมึก (Inkjet)

แบบ ผด 1

แผนการจัดหาพัสด ุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ  2557

  กองชา่ง องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม

ล าดับที่ รายการ/จ านวน(หน่วย) รหัส
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ



ช่วงเวลาที่ ก าหนด

ต้องเร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งมอบ (วัน)

13 ม.ิย. 56 - ก.ย. 57 ค่าบ ารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ 411800 แผนงานเคหะและชุมชน 5,000.00 สอบราคา 60

14 ม.ิย. 56 - ก.ย 57 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 542000 แผนงานเคหะและชุมชน 336,000.00 สอบราคา 90

สายซอยตาเบิม้ หมู่ที ่2

15 ม.ิย.56 - ก.ย. 57 ค่าปรับปรุงภูมิทัสน์พัฒนาเด็กเล็ก 542000 แผนงานเคหะและชุมชน 84,000.00 ตกลงราคา 30

บ้านไร่บน

16 ม.ิย.56 - ก.ย. 57 ค่าจ้างเหมาติดต้ังมุ้งลวดศนูย์เด็กเล็ก 542000 แผนงานเคหะและชุมชน 28,000.00 ตกลงราคา 30

บ้านไร่บนและบ้านรวมไทย

17 ม.ิย. 56 - ก.ย 57 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 542000 แผนงานเคหะและชุมชน 735,000.00 สอบราคา

สายโกรกกรือ หมู่ที ่5

18 ม.ิย.56 - ก.ย. 57 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 542000 แผนงานเคหะและชุมชน 731,000.00 สอบราคา

สายดอนกลางน้อย

19 ม.ิย.56 - ก.ย. 57 ค่าก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล. 542000 แผนงานเคหะและชุมชน 763,000.00 สอบราคา

20 ม.ิย.56 - ก.ย. 57 ค่าปรับเกล่ียพืน้และถมดินปรับระดับ 542000 แผนงานเคหะและชุมชน 488,000.00 สอบราคา

ทีท่ าการบริหารส่วนต าบลหาดขาม

แบบ ผด 1

แผนการจัดหาพัสด ุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ  2557

  กองชา่ง องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม

ล าดับที่ รายการ/จ านวน(หน่วย) รหัส
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ



ช่วงเวลาที่ ก าหนด

ต้องเร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งมอบ (วัน)

21 ต.ค. 56 - ก.ย. 57 ค่าก่อสร้างถนนหินคลุก 542000 แผนงานเคหะและชุมชน 232,000.00 สอบราคา 60 อนุมัติใช้ตลอดปี

22 ต.ค. 55 - ก.ย. 56 ค่าเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 542000 แผนงานเคหะและชุมชน 10,000.00 สอบราคา 60 "

23 ต.ค. 55 - ก.ย. 56 ค่าก่อสร้างห้องเก็บของ 542000 แผนงานเคหะและชุมชน 617,000.00 สอบราคา 120 "

"

แบบ ผด 1

แผนการจัดหาพัสด ุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ  2557

  กองชา่ง  องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม

ล าดับที่ รายการ/จ านวน(หน่วย) รหัส
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ



ช่วงเวลาที่ ก าหนด

ต้องเร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งมอบ (วัน)

1 ต.ค. 56 - ก.ย. 57 ค่าวัสดุส านักงาน 330100 แผนงานสาธารณสุข 20,000.00 ตกลงราคา 7 อนุมัติใช้ตลอดปี

2 ต.ค. 56 - ก.ย. 57 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 330300 แผนงานสาธารณสุข 10,000.00 ตกลงราคา 7 "

3 ต.ค. 56 - ก.ย. 57 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 330800 แผนงานสาธารณสุข 10,000.00 ตกลงราคา 30 "

4 ต.ค. 56 - ก.ย. 57 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 330800 แผนงานสาธารณสุข 150,000.00 ตกลงราคา 7 "

5 ต.ค. 56 - ก.ย. 56 ค่าวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ 330900 แผนงานสาธารณสุข 400,000.00 ตกลงารคา 15 "

6 ต.ค. 56 - ก.ย. 57 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 331100 แผนงานสาธารณสุข 40,000.00 ตกลงราคา 7 "

7 ม.ิย. 56 - ก.ย. 57 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 331400 แผนงานสาธารณสุข 20,000.00 ตกลงราคา 15

8 ม.ิย. 56 - ก.ย. 58 ค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสารแบบบาน 410100 แผนงานสาธารณสุข 13,000.00

เล่ือนสูง ชนิดกระจก

9 ม.ิย. 56 - ก.ย. 60 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย 411200 แผนงานสาธารณสุข 474,200.00 สอบราคา 30

ส าหรับหมู่บ้าน

10 ม.ิย. 56 - ก.ย. 62 ประเภทค่าบ ารุงรักษา 411800 แผนงานสาธารณสุข 20,000.00 สอบราคา 30

และปรับปรุงครุภัณฑ์

11 ม.ิย. 56 - ก.ย. 64 ค่าก่อสร้างป้ายโครงเหล็ก 542000 แผนงานสาธารณสุข 36,000.00 สบราคา 30

แบบ ผด 1

แผนการจัดหาพัสด ุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ  2557

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ล าดับที่ รายการ/จ านวน(หน่วย) รหัส
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ



ช่วงเวลาที่ ก าหนด

ต้องเร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งมอบ (วัน)

1 ต.ค. 56 - ก.ย. 57 ค่าวัสดุส านักงาน 330100 แผนงานการศึกษา 40,000.00 ตกลงราคา 7 อนุมัติใช้ตลอดปี

2 ต.ค. 56 - ก.ย. 58 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 330300 แผนงานการศึกษา 30,000.00 ตกลงราคา 7 "

3 ต.ค. 56 - ก.ย. 59 ประเภทค่าอุปกรณ์กีฬา 31300 แผนงานการศึกษา 100,000.00 ตกลงราคา 30 "

4 ต.ค. 56 - ก.ย. 60 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 330800 แผนงานการศึกษา 10,000.00 ตกลงราคา 7 "

5 ต.ค. 56 - ก.ย. 61 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 331100 แผนงานการศึกษา 20,000.00 ตกลงราคา "

6 ต.ค. 56 - ก.ย. 62 ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) 330400 แผนงานการศึกษา 2,090,000.00 ตกลงราคา 7 "

7 ต.ค. 56 - ก.ย. 63 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 331400 แผนงานการศึกษา 10,000.00 ตกลงราคา 15

8 ต.ค. 56 - ก.ย. 64 ค่าจัดซ้ือกล้องถ่ายภาพนิ่ง 410100 แผนงานการศึกษา 10,000.00 ตกลงราคา

ระบบดิจิตอล

แผนการจัดหาพัสด ุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ  2557

  ส่วนการศึกษา แผงงานการศึกษา

ล าดับที่ รายการ/จ านวน(หน่วย) รหัส
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ



อนุมัติใช้ตลอดปี







อนุมัติใช้ตลอดปี







อนุมัติใช้ตลอดปี



อนุมัติใช้ตลอดปี



อนุมัติใช้ตลอดปี


