
ช่วงเวลาที่ ก าหนด

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

1 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 วสัดุส านักงาน 330100 งานบริหารงานทั่วไป 100,000.00 ตกลงราคา 7 อนุมัติใช้ตลอดปี

2 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 330200 งานบริหารงานทั่วไป 100,000.00 ตกลงราคา 7 "

3 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 วสัดุงานบา้นงานครัว 330300 งานบริหารงานทั่วไป 20,000.00 ตกลงราคา 7 "

4 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 วสัดุพาหนะและขนส่ง 330700 งานบริหารงานทั่วไป 25,000.00 ตกลงราคา 7 "

5 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 330800 งานบริหารงานทั่วไป 200,000.00 ตกลงราคา 30 "

6 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 331100 งานบริหารงานทั่วไป 50,000.00 ตกลงราคา 7 "

7 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 วสัดุคอมพวิเตอร์ 331400 งานบริหารงานทั่วไป 40,000.00 ตกลงราคา 7 "

8 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส าหรับ 330800 งานบริหารงานทั่วไป 100,000.00 ตกลงราคา 30 "

รถบรรทกุน้ า รถเครนกระเช้าซ่อมไฟฟา้

9 พ.ค. 58 - ส.ค. 58 หวัฉีดดับเพลิง 410100 งานบริหารงานทั่วไป 26,000.00 ตกลงราคา 15

10 พ.ค. 58 - ส.ค. 58 สายส่งน้ าดับเพลิง 410100 งานบริหารงานทั่วไป 40,000.00 ตกลงราคา 15

11 พ.ค. 58 - ส.ค. 58 หวัต่อฉีดน้ าขอบยางด า แบบปรับฝอย 410100 งานบริหารงานทั่วไป 7,000.00 ตกลงราคา 15

และแบบตรง

12 พ.ค. 58 - ส.ค. 58 เส้ือสะทอ้นแสง อปพร. 410100 งานบริหารงานทั่วไป 16,000.00 ตกลงราคา 15

13 พ.ค. 58 - ส.ค. 58 กรวยยางจราจร 410100 งานบริหารงานทั่วไป 12,000.00         ตกลงราคา 15

14 พ.ค. 58 - ส.ค. 58 แสงไฟหยุดตรวจหน้าด่าน 410100 งานบริหารงานทั่วไป 34,000.00 ตกลงราคา 15

15 พ.ค. 58 - ส.ค. 58 ชุดอุปกรณ์ดับเพลิง 410100 งานบริหารงานทั่วไป 94,000.00 ตกลงราคา 15

แบบ ผด 1

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ  2558

  ส านักปลัด องค์การบรหิารส่วนต าบลหาดขาม

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

วธิจีัดหา หมายเหตุ



ช่วงเวลาที่ ก าหนด

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

16 พ.ค. 58 - ส.ค. 58 ชุดแผ่นกระดานรองหลัง (บอร์ด) 410800 งานบริหารงานทั่วไป 12,000.00 ตกลงราคา 15

17 พ.ค. 58 - ส.ค. 58 มาตรฐาน CE

18 พ.ค. 58 - ส.ค. 58 เฝือกด้ามหลัง (KED) 410800 งานบริหารงานทั่วไป 6,500.00 ตกลงราคา 15

พ.ค. 58 - ส.ค. 58 ไม้ด้ามแขน-ขา ส าเร็จรูป 410800 งานบริหารงานทั่วไป 4,500.00 ตกลงราคา 15

19 พ.ค. 58 - ส.ค. 58 เคร่ืองวดัความดันโลหติแบบดิจิตอล 410800 งานบริหารงานทั่วไป 3,500.00 ตกลงราคา 15

พ.ค. 58 - ส.ค. 58 เคร่ืองวดัออกซิเจนในเลือดชนิดหนีบนิ้ว 410800 งานบริหารงานทั่วไป 6,500.00 ตกลงราคา 15

20 พ.ค. 58 - ส.ค. 58 กระเปา๋ยาพร้อมเวชภณัฑ์ 24 รายการ 410800 งานบริหารงานทั่วไป 3,500.00 ตกลงราคา 15

21 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 411800 งานบริหารงานทั่วไป 100,000.00 ตกลงราคา 7 "

ที่มีวงเงินเกิน 5,000 บาท

แบบ ผด 1

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ  2558

  ส านักปลัด องค์การบรหิารส่วนต าบลหาดขาม

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

วธิจีัดหา หมายเหตุ



ช่วงเวลาที่ ก าหนด

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

1 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 ค่าวสัดุส านักงาน 330100 งานบริหารงานทั่วไป 80,000.00 ตกลงราคา 7 อนุมัติใช้ตลอดปี

2 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว 330300 งานบริหารงานทั่วไป 10,000.00 ตกลงราคา 7 "

3 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 330800 งานบริหารงานทั่วไป 10,000.00 ตกลงราคา 7 "

4 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 331100 งานบริหารงานทั่วไป 5,000.00 ตกลงราคา 7 "

5 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ 331400 งานบริหารงานทั่วไป 20,000.00 ตกลงราคา 7 "

6 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 411800 งานบริหารงานทั่วไป 20,000.00 ตกลงราคา 7 "

ที่มีวงเงินเกิน 5,000 บาท

7 พ.ค. 58 - ส.ค. 58 เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA 410100 งานบริหารงานทั่วไป 3,000.00 ตกลงราคา 15 "

(480 Watts)

8 พ.ค. 58 - ส.ค. 58 กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละ 410100 งานบริหารงานทั่วไป 10,000.00 ตกลงราคา 15 "

เอียดไม่น้อยกวา่ 16 ล้านพกิเซล

แบบ ผด 1

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ  2558

  กองคลัง องค์การบรหิารส่วนต าบลหาดขาม

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

วธิจีัดหา หมายเหตุ



ช่วงเวลาที่ ก าหนด

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

1 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 ค่าวสัดุส านักงาน 330100 แผนงานเคหะและชุมชน 80,000.00 ตกลงราคา 7

2 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 ค่าวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 330200 แผนงานเคหะและชุมชน 5,000.00 ตกลงราคา 7

3 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว 330300 แผนงานเคหะและชุมชน 6,000.00 ตกลงราคา 7

4 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 ค่าวสัดุก่อสร้าง 330600 แผนงานเคหะและชุมชน 200,000.00 ตกลงราคา 7

5 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 ค่าวสัดุยานพาหนะและชุมชน 330700 แผนงานเคหะและชุมชน 30,000.00 ตกลงราคา 7

6 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 330800 แผนงานเคหะและชุมชน 146,000.00 ตกลงราคา 7

7 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 ค่าวสัดุการเกษตร 331000 แผนงานเคหะและชุมชน 5,000.00 ตกลงราคา 7

8 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ 331400 แผนงานเคหะและชุมชน 20,000.00 ตกลงราคา 7

9 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 ค่าวสัดุอื่นๆ 331700 แผนงานเคหะและชุมชน 10,000.00 ตกลงราคา 7

10 พ.ค. 58 - ส.ค. 58 ศาลาพกัภายในต าบลหาดขาม ขนาด 410100 แผนงานเคหะและชุมชน 150,000.00 สอบราคา 30

2.10 x 2.10 เมตร จ านวน 3 หลัง

11 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 411800 แผนงานเคหะและชุมชน 150,000.00 ตกลงราคา 7

ที่มีวงเงินเกิน 5,000 บาท

12 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินครุภณัฑ์ 421200 แผนงานเคหะและชุมชน 150,000.00 ตกลงราคา 7

และก่อสร้าง

13 ก.พ. 58 - เม.ย. 58 ก่อสร้างถนนหนิคลุก สายซอยปา่ปาล์ม 542000 แผนงานอุตสาหกรรมและ 314,000.00 สอบราคา 60

ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 1 การโยธา

แบบ ผด 1

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ  2558

  กองช่าง องค์การบรหิารส่วนต าบลหาดขาม

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

วธิจีัดหา หมายเหตุ



ช่วงเวลาที่ ก าหนด

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

14 ก.พ. 58 - เม.ย. 58 ก่อสร้างถนนหนิคลุก สายซอยยายตุ๋ย 542000 แผนงานอุตสาหกรรมและ 46,000.00 ตกลงราคา 30

หมู่ที่ 2 การโยธา

15 ก.พ. 58 - เม.ย. 58 ก่อสร้างถนนหนิแม่น้ า สายไร่บนพฒันา ฝ่ังขวา 542000 แผนงานอุตสาหกรรมและ 66,000.00 ตกลงราคา 30

หมู่ที่ 2 การโยธา

16 ก.พ. 58 - เม.ย. 58 ก่อสร้างถนนหนิแม่น้ า สายข้างศาลาเอนก 542000 แผนงานอุตสาหกรรมและ 335,000.00 สอบราคา 60

ประสงค์ ช่วงที่ 3 หมู่ที่ 2 การโยธา

17 ก.พ. 58 - เม.ย. 58 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 542000 แผนงานอุตสาหกรรมและ 465,000.00 สอบราคา 90

ข้างวดัไรบน หมู่ที่ 2 การโยธา

18 ก.พ. 58 - เม.ย. 58 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 542000 แผนงานอุตสาหกรรมและ 477,000.00 สอบราคา 90

สุขเจริญ ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 2 การโยธา

19 ก.พ. 58 - เม.ย. 58 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 542000 แผนงานอุตสาหกรรมและ 340,000.00 สอบราคา 90

ตาบญุ หมู่ที่ 4 การโยธา

20 พ.ค. 58 - ส.ค. 58 ปรับปรุงลานกีฬา บา้นโปง่กะสัง หมู่ที่ 4 542000 แผนงานอุตสาหกรรมและ 222,000.00 สอบราคา 90

การโยธา

21 ก.พ. 58 - เม.ย. 58 ก่อสร้างถนนหนิคลุก สายซอยบา้นตาเณร 542000 แผนงานอุตสาหกรรมและ 316,000.00 สอบราคา 90

หมู่ที่ 5 การโยธา

แบบ ผด 1

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ  2558

  กองช่าง องค์การบรหิารส่วนต าบลหาดขาม

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

วธิจีัดหา หมายเหตุ



ช่วงเวลาที่ ก าหนด

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

22 พ.ค. 58 - ส.ค. 58 ก่อสร้างถนนหนิคลุก สายซอยตาเฒ่า 542000 แผนงานอุตสาหกรรมและ 301,000.00 สอบราคา 60

หมู่ที่ 5 การโยธา

23 ก.พ. 58 - เม.ย. 58 ก่อสร้างถนนหนิคลุก สายซอยข้าง 542000 แผนงานอุตสาหกรรมและ 221,000.00 สอบราคา 60

โรงเรียนบา้นยางชุม หมู่ที่ 5 การโยธา "

24 พ.ค. 58 - ส.ค. 58 ก่อสร้างถนนหนิคลุก สายซอยปา้แจ่ม 542000 แผนงานอุตสาหกรรมและ 165,000.00 สอบราคา 60

หมูที่ 6 การโยธา

25 พ.ค. 58 - ส.ค. 58 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 542000 แผนงานอุตสาหกรรมและ 112,000.00 สอบราคา 90

ยางชุมพฒันา 2 ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 2 การโยธา

26 พ.ค. 58 - ส.ค. 58 ก่อสร้างถังเก็บน้ า ขนาด 36.00 ลูกบาศก์ 542000 แผนงานอุตสาหกรรมและ 203,000.00 สอบราคา 60

เมตร หมู่ที่ 8 การโยธา

27 ก.พ. 58 - เม.ย. 58 เทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศาลา 542000 แผนงานอุตสาหกรรมและ 494,000.00 สอบราคา 90

ชุมชนหมู่บา้น หมู่ที่ 9 การโยธา

28 พ.ค. 58 - ส.ค. 58 ก่อสร้างฝายน้ าล้น มข.2527 หมู่ที่ 10 542000 แผนงานอุตสาหกรรมและ 451,000.00 สอบราคา 90

การโยธา

29 พ.ค. 58 - ส.ค. 58 ก่อสร้างคลองระบายน้ า คสล.สายบา้น 542000 แผนงานอุตสาหกรรมและ 186,000.00 สอบราคา 60

ลุ่มแสล-ทา่ตักน้ า หมู่ที่ 10 การโยธา

แบบ ผด 1

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ  2558

  กองช่าง  องค์การบรหิารส่วนต าบลหาดขาม

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

วธิจีัดหา หมายเหตุ



ช่วงเวลาที่ ก าหนด

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

30 ก.พ. 58 - เม.ย. 58 ก่อสร้างถนนหนิคลุก สายซอยบา้นตา 542000 แผนงานอุตสาหกรรมและ 130,000.00 สอบราคา 60

แปะ๊ หมู่ที่ 11 การโยธา

31 พ.ค. 58 - ส.ค. 58 ก่อสร้างถนนหนิคลุก สายซอยหน้าบา้น 542000 แผนงานอุตสาหกรรมและ 87,000.00 ตกลงราคา 30

ผู้ใหญ่ หมู่ที่ 11 การโยธา "

32 พ.ค. 58 - ส.ค. 58 ก่อสร้างหอ้งเก็บของ อบต.หาดขาม 542000 แผนงานอุตสาหกรรมและ 507,000.00 สอบราคา 120

การโยธา

33 พ.ค. 58 - ส.ค. 58 ก่อสร้างอาคารกองช่าง อบต.หาดขาม 542000 แผนงานอุตสาหกรรมและ 1,200,000.00 สอบราคา 180

การโยธา

34 พ.ค. 58 - ส.ค. 58 ก่อสร้างหอ้งน้ า อบต.หาดขาม 542000 แผนงานอุตสาหกรรมและ 554,000.00 สอบราคา 120

การโยธา

แบบ ผด 1

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ  2558

  กองช่าง  องค์การบรหิารส่วนต าบลหาดขาม

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

วธิจีัดหา หมายเหตุ



ช่วงเวลาที่ ก าหนด

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

ต.ค. 57 - ก.ย. 58 ค่าวสัดุส านักงาน 330100 แผนงานสาธารณสุข 20,000.00 ตกลงราคา 7 อนุมัติใช้ตลอดปี

ต.ค. 57 - ก.ย. 58 ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว 330300 แผนงานสาธารณสุข 10,000.00 ตกลงราคา 7 "

ต.ค. 57 - ก.ย. 58 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 330800 แผนงานสาธารณสุข 10,000.00 ตกลงราคา 30 "

ต.ค. 57 - ก.ย. 58 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส าหรับ 330800 แผนงานสาธารณสุข 100,000.00 ตกลงราคา 30 "

รถพยาบาลฉุกเฉิน

ต.ค. 57 - ก.ย. 58 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ตามโครง 330800 แผนงานสาธารณสุข 150,000.00 ตกลงราคา 30

การรณรงค์ปอ้งกันไข้เลือดออก

ต.ค. 57 - ก.ย. 58 ค่าวสัดุวทิยาศาตร์หรือการแพทย์ 330900 แผนงานสาธารณสุข 400,000.00 ตกลงารคา 7 "

ต.ค. 57 - ก.ย. 58 ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 331100 แผนงานสาธารณสุข 40,000.00 ตกลงราคา 7 "

ต.ค. 57 - ก.ย. 58 ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ 331400 แผนงานสาธารณสุข 20,000.00 ตกลงราคา 7 "

พ.ค. 58 - ส.ค. 58 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย 410100 แผนงานสาธารณสุข 474,200.00 สอบราคา 30

ส าหรับหมู่บา้น

พ.ค. 58 - ส.ค. 58 รถพยาบาลฉุกเฉินแบบกระบะ 411200 แผนงานสาธารณสุข 950,000.00 สอบราคา 30

ก.พ. 58 - เม.ย 58 ตู้เย็นควบคุมอุณหภมูิ ขนาดไม่ต่ ากวา่ 410900 แผนงานสาธารณสุข 10,000.00 ตกลงราคา 7

1.7 คิว

ต.ค. 57 - ก.ย. 58 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 411800 แผนงานเคหะและชุมชน 30,000.00 ตกลงราคา 7

ที่มีวงเงินเกิน 5,000 บาท

รหสั
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วธิจีัดหา หมายเหตุ

แบบ ผด 1

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ  2558

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบรหิารส่วนต าบลหาดขาม

ล าดับที่ รายการ/จ านวน(หน่วย)



ช่วงเวลาที่ ก าหนด

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

1 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 ค่าวสัดุส านักงาน 330100 แผนงานการศึกษา 40,000.00 ตกลงราคา 7 อนุมัติใช้ตลอดปี

2 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว 330300 แผนงานการศึกษา 30,000.00 ตกลงราคา 7 "

3 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 ประเภทค่าอุปกรณ์กีฬา 31300 แผนงานการศึกษา 100,000.00 ตกลงราคา 30 "

4 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 330800 แผนงานการศึกษา 10,000.00 ตกลงราคา 7 "

5 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 331100 แผนงานการศึกษา 20,000.00 ตกลงราคา "

6 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) 330400 แผนงานการศึกษา 2,000,000.00 ตกลงราคา 7 "

7 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ 331400 แผนงานการศึกษา 10,000.00 ตกลงราคา 15 "

8 พ.ค. 58 - ส.ค. 58 ศาลาพกัภายในต าบลหาดขาม ขนาด 410100 แผนงานการศึกษา 100,000.00 ตกลงราคา 30

2.10 x 2.10 เมตร จ านวน 2 หลัง

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ  2558

  ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบรหิารส่งวนต าบลหาดขาม 

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

วธิจีัดหา หมายเหตุ

แบบ ผด 1


