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

1 ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วสัดุส านักงาน 330100 แผนงานบริหารงานทั่วไป 100,000.00 ตกลงราคา 7 อนุมัติใช้ตลอดปี
2 ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 330200 แผนงานบริหารงานทั่วไป 100,000.00 ตกลงราคา 7 "
3 ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วสัดุงานบา้นงานครัว 330300 แผนงานบริหารงานทั่วไป 4,000.00 ตกลงราคา 7 "
4 ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วสัดุพาหนะและขนส่ง 330700 แผนงานบริหารงานทั่วไป 325,000.00 ตกลงราคา 7 "
5 ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (ส าหรับรถยนต์ และ 330800 แผนงานบริหารงานทั่วไป 200,000.00 ตกลงราคา 30 "

รถจักรยานยนต์)
6 ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (ส าหรับรถบรรทกุน้ า , 330800 แผนงานบริหารงานทั่วไป 200,000.00 ตกลงราคา 30

รถเครนกระเช้าซ่อมไฟฟา้ , รถกู้ภยั และรถอื่นๆ)
7 ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 331100 แผนงานบริหารงานทั่วไป 50,000.00 ตกลงราคา 7 "
8 ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วสัดุคอมพวิเตอร์ 331400 แผนงานบริหารงานทั่วไป 40,000.00 ตกลงราคา 7 "
9 ต.ค. 58 - ก.ย. 59 ประเภทรายจ่ายเพื่อจัดหาส่ิงของที่ใช้ในการซ่อม 331800 แผนงานบริหารงานทั่วไป 20,000.00 ตกลงราคา 7 "

แซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินใหส้ามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ

10 ต.ค. 58 - ก.ย. 59 ประเภทรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม 331900 แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,000.00 ตกลงราคา 7 "
หรือปรับปรุงวสัดุ

11  พ.ค. 59 - ส.ค. 59 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดต้ังพื้น  - แผนงานบริหารงานทั่วไป 44,000.00 ตกลงราคา 15
หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36000  
บทียีู

12  ม.ค. 59 - เม.ย. 59 จัดซ้ือเคร่ืองปั๊มน้ า แบบ 2 ใบพดั ปั๊มน้ าได้คร้ังละ  - แผนงานบริหารงานทั่วไป 44,000.00 ตกลงราคา 15
ไม่เกิน 2,000 ลิตร/นาที

งบลงทนุ ค่าครภุณัฑ์ ประเภทครภุณัฑ์ส านักงาน (410100)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วธิจีัดหา หมายเหตุ

งบด าเนินงาน ค่าวัสดุ (533000)

แบบ ผด 1
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ  2559
  ส านักงานปลัด องค์การบรหิารส่วนต าบลหาดขาม

ล าดับที่ รายการ/จ านวน(หน่วย) รหสั



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

13  พ.ค. 59 - ส.ค. 59 จัดซ้ือรองเทา้ดับเพลิง ชนิดความสูง 15 นิ้ว เปน็  - แผนงานบริหารงานทั่วไป 5,000.00 ตกลงราคา 15
แบบยางสังเคราะห ์กันความร้อน จ านวน 2 คู่ 

14  พ.ค. 59 - ส.ค. 59 จัดซ้ือหมวกดับเพลิง ชนิดไฟเบอร์กลาส ทนความ  - แผนงานบริหารงานทั่วไป 5,000.00 ตกลงราคา 15
ร้อน มีกระบงัหน้า กันความร้อน จ านวน 2 คู่

15  พ.ค. 59 - ส.ค. 59 จัดซ้ือหมวกกู้ภยั ชนิดไฟเบอร์กลาส จ านวน 5 ใบ  - แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,500.00 ตกลงราคา 15
16  พ.ค. 59 - ส.ค. 59 จัดซ้ือเส้ือกู้ชีพ จ านวน 10 ตัว  - แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,000.00 ตกลงราคา 15
17  พ.ค. 59 - ส.ค. 59 จัดซ้ือถังดับเพลิงเคมีแหง้ (ชนิดเติม) ขนาด  15  - แผนงานบริหารงานทั่วไป 16,200.00 ตกลงราคา 15

ปอนด์ จ านวน 6 ถัง

18  พ.ค. 59 - ส.ค. 59 จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จ านวน 2 เคร่ือง  - แผนงานบริหารงานทั่วไป 19,000.00 ตกลงราคา 15

19  พ.ค. 59 - ส.ค. 59 จัดซ้ือเคร่ืองเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว  - แผนงานบริหารงานทั่วไป 5,500.00 ตกลงราคา 15

20  พ.ค. 59 - ส.ค. 59 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับส านักงาน (จอ  - แผนงานบริหารงานทั่วไป 32,000.00 ตกลงราคา 15
ขนาดไม่น้อยกวา่ 18.5 นิ้ว) จ านวน 2 ชุด

21  พ.ค. 59 - ส.ค. 59 จัดซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า ( 18  - แผนงานบริหารงานทั่วไป 3,700.00 ตกลงราคา 15
หน้า/นาท)ี จ านวน 1 เคร่ือง

22  พ.ค. 59 - ส.ค. 59 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA จ านวน  - แผนงานบริหารงานทั่วไป 15,500.00 ตกลงราคา 15
5 เคร่ือง 

งบลงทนุ ค่าครภุณัฑ์ ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร ์(411600)

งบลงทนุ ค่าครภุณัฑ์ ประเภทครภุณัฑ์ส านักงาน (410100)

งบลงทนุ ค่าครภุณัฑ์ ประเภทครภุณัฑ์งานบา้นงานครวั (410900)

งบลงทนุ ค่าครภุณัฑ์ ประเภทครภุณัฑ์โรงงาน (411000)

แบบ ผด 1
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ  2559
  ส านักงานปลัด 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)

23 ต.ค. 58 - ก.ย. 59 รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับ 411900 แผนงานบริหารงานทั่วไป 100,000.00 ตกลงราคา 7 อนุมัติใช้ตลอดปี
ปรุงครุภณัฑ์

24 ต.ค. 58 - ก.ย. 59 รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าครุภณัฑ์ เช่น ค่า 411900 แผนงานบริหารงานทั่วไป 100,000.00 ตกลงราคา 7 "
ขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภยั ค่าติดต้ัง เปน็ต้น

แบบ ผด 1
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ  2559
  ส านักงานปลัด 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. 58 - ก.ย. 59 วสัดุส านักงาน 330100 แผนงานบริหารงานทั่วไป 80,000.00 ตกลงราคา 7 อนุมัติใช้ตลอดปี
2 ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วสัดุงานบา้นงานครัว 330300 แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,000.00 ตกลงราคา 7 "
3 ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (ส าหรับรถยนต์ และ 330800 แผนงานบริหารงานทั่วไป 50,000.00 ตกลงราคา 30 "

รถจักรยานยนต์)
4 ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 331100 แผนงานบริหารงานทั่วไป 5,000.00 ตกลงราคา 7 "
5 ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วสัดุคอมพวิเตอร์ 331400 แผนงานบริหารงานทั่วไป 20,000.00 ตกลงราคา 7 "
6 ต.ค. 58 - ก.ย. 59 ประเภทรายจ่ายเพื่อจัดหาส่ิงของที่ใช้ในการซ่อม 331800 แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,000.00 ตกลงราคา 7 "

แซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินใหส้ามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ

7 ต.ค. 58 - ก.ย. 59 ประเภทรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม 331900 แผนงานบริหารงานทั่วไป 20,000.00 ตกลงราคา 7 "
หรือปรับปรุงวสัดุ

8  พ.ค. 59 - ส.ค. 59 จัดซ้ือเคร่ืองโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่ง  - แผนงานบริหารงานทั่วไป 18,000.00 ตกลงราคา 15
เอกสารได้คร้ังละ 30 แผ่น จ านวน 1 เคร่ือง  

9  พ.ค. 59 - ส.ค. 59 จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่  - แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,000.00 ตกลงราคา 15
น้อยกวา่ 16 ล้านพกิเซล  

งบด าเนินงาน ค่าวัสดุ (533000)

งบลงทนุ ค่าครภุณัฑ์ ประเภทครภุณัฑ์ส านักงาน (410100)

งบลงทนุ ค่าครภุณัฑ์ ประเภทครภุณัฑ์โฆษณาและเผยแพร ่(410700)

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ  2559
  กองคลัง องค์การบรหิารส่วนต าบลหาดขาม

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

วธิจีัดหา หมายเหตุ

แบบ ผด 1



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

10 ต.ค. 58 - ก.ย. 59 รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับ 411900 แผนงานบริหารงานทั่วไป 30,000.00 ตกลงราคา 7 อนุมัติใช้ตลอดปี
ปรุงครุภณัฑ์

11 ต.ค. 58 - ก.ย. 59 รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าครุภณัฑ์ เช่น ค่า 412000 แผนงานบริหารงานทั่วไป 30,000.00 ตกลงราคา 7 "
ขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภยั ค่าติดต้ัง เปน็ต้น

  กองคลัง องค์การบรหิารส่วนต าบลหาดขาม

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

วธิจีัดหา หมายเหตุ

แบบ ผด 1
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ  2559



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

1 ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วสัดุส านักงาน 330100 แผนงานเคหะและชุมชน 80,000.00 ตกลงราคา 7 อนุมัติใช้ตลอดปี
2 ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 330200 แผนงานเคหะและชุมชน 5,000.00 ตกลงราคา 7 "
3 ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วสัดุงานบา้นงานครัว 330300 แผนงานเคหะและชุมชน 6,000.00 ตกลงราคา 7 "
4 ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วสัดุก่อสร้าง 330600 แผนงานเคหะและชุมชน 100,000.00 ตกลงราคา 7 "
5 ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 330700 แผนงานเคหะและชุมชน 30,000.00 ตกลงราคา 7 "
6 ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (ส าหรับรถยนต์ และ 330800 แผนงานเคหะและชุมชน 100,000.00 ตกลงราคา 7 "

รถจักรยานยนต์)
7 ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วสัดุการเกษตร 331000 แผนงานเคหะและชุมชน 5,000.00 ตกลงราคา 7 "
8 ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วสัดุคอมพวิเตอร์ 331400 แผนงานเคหะและชุมชน 20,000.00 ตกลงราคา 7 "
9 ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วสัดุอื่น ๆ 331400 แผนงานเคหะและชุมชน 10,000.00 ตกลงราคา 7 "
10 ต.ค. 58 - ก.ย. 59 ประเภทรายจ่ายเพื่อจัดหาส่ิงของที่ใช้ในการซ่อม 331800 แผนงานเคหะและชุมชน 50,000.00 ตกลงราคา 7 "

แซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินใหส้ามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ

11 ต.ค. 58 - ก.ย. 59 ประเภทรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม 331900 แผนงานเคหะและชุมชน 30,000.00 ตกลงราคา 7 "
หรือปรับปรุงวสัดุ

12  พ.ค. 59 - ส.ค. 59 จัดซ้ือศาลาพกัภายในต าบลหาดขาม ขนาด 2.10 x  - แผนงานเคหะและชุมชน 250,000.00 สอบราคา 30
2.10 เมตร จ านวน 5 หลัง  

งบด าเนินงาน ค่าวัสดุ (533000)

งบลงทนุ ค่าครภุณัฑ์ ประเภทครภุณัฑ์ส านักงาน (410100)

แบบ ผด 1
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ  2559

  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)

13  พ.ค. 59 - ส.ค. 59 จัดซ้ือเทปวดัระยะทาง สแตนเลส ความยาว 50 ม.  - แผนงานเคหะและชุมชน 4,000.00 ตกลงราคา 7
จ านวน 1 ชุด

14  พ.ค. 59 - ส.ค. 59 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA จ านวน  - แผนงานเคหะและชุมชน 6,200.00 ตกลงราคา 7
2 ชุด

15 ต.ค. 58 - ก.ย. 59 รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับ 411900 แผนงานเคหะและชุมชน 46,000.00 ตกลงราคา 7 อนุมัติใช้ตลอดปี
ปรุงครุภณัฑ์

16 ต.ค. 58 - ก.ย. 59 รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าครุภณัฑ์ เช่น ค่า 412000 แผนงานเคหะและชุมชน 20,000.00 ตกลงราคา 7 "
ขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภยั ค่าติดต้ัง เปน็ต้น

17 ต.ค. 58 - ก.ย. 59 รายจ่ายเพื่อปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจ่ายเพื่อดัด 420600 แผนงานเคหะและชุมชน 374,000.00 ตกลงราคา 7 อนุมัติใช้ตลอดปี
แปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงส่ิงก่อสร้าง

18  ก.พ. 59 - เม.ย. 59 ก่อสร้างถนนหนิคลุก สายซอยยายวงค์ ช่วงที่ 2  - แผนงานอุตสาหกรรมฯ 184,000.00 สอบราคา 90
หมู่ที่ 1

19  ก.พ. 59 - เม.ย. 59 ขยายไหล่ทาง สายลุ่มแสล-ทา่ตักน้ า หมู่ที่ 1  - แผนงานอุตสาหกรรมฯ 372,000.00 สอบราคา 60
20  พ.ค. 59 - ส.ค. 59 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเอกชัย  - แผนงานอุตสาหกรรมฯ 290,000.00 สอบราคา 60

ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 2
21  พ.ค. 59 - ส.ค. 59 ก่อสร้างถนนหนิคลุก สายซอย 1 หมู่ที่ 3  - แผนงานอุตสาหกรรมฯ 124,000.00 สอบราคา 60
22  พ.ค. 59 - ส.ค. 59 ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3  - แผนงานอุตสาหกรรมฯ 678,000.00 สอบราคา 180

งบลงทนุ ค่าครภุณัฑ์ ประเภทครภุณัฑ์ส ารวจ (411000)

งบลงทนุ ค่าครภุณัฑ์ ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร ์(411600)

งบลงทนุ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง (420000)

  กองช่าง องค์การบรหิารส่วนต าบลหาดขาม

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

วธิจีัดหา หมายเหตุ

แบบ ผด 1
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ  2559



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

23  พ.ค. 59 - ส.ค. 59 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยตาบวั  - แผนงานอุตสาหกรรมฯ 676,000.00 สอบราคา 60
หมู่ที่ 4

24  พ.ค. 59 - ส.ค. 59 ก่อสร้างถนนหนิคลุก สายคลองชลประทานสายใหญ่  - แผนงานอุตสาหกรรมฯ 856,000.00 สอบราคา 60
ฝ่ังขวา หมู่ที่ 5

25  พ.ค. 59 - ส.ค. 59 ก่อสร้างถนนหนิคลุก สายซอยตลาด หมู่ที่ 6  - แผนงานอุตสาหกรรมฯ 269,000.00 สอบราคา 60
26  พ.ค. 59 - ส.ค. 59 ก่อสร้างถนนหนิคลุก สายซอยยางชุมพฒันา 3 ม.6  - แผนงานอุตสาหกรรมฯ 138,000.00 สอบราคา 30
27  พ.ค. 59 - ส.ค. 59 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 3 หมู่ที่ 7  - แผนงานอุตสาหกรรมฯ 1,468,000.00 สอบราคา 90
28  พ.ค. 59 - ส.ค. 59 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต สาย  - แผนงานอุตสาหกรรมฯ 1,616,000.00 สอบราคา 120

พบุอน-ย่านซ่ือ ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9  
29  พ.ค. 59 - ส.ค. 59 ปรับปรุงระบบเมนต์จ่ายน้ าประปาหมู่บา้น บา้น  - แผนงานอุตสาหกรรมฯ 687,000.00 สอบราคา 90

ย่านซ่ือ หมู่ที่ 9  
30  พ.ค. 59 - ส.ค. 59 ก่อสร้างถนนหนิคลุก สายหนองขนาน หมู่ที่ 10  - แผนงานอุตสาหกรรมฯ 386,000.00 สอบราคา 60
31  พ.ค. 59 - ส.ค. 59 ก่อสร้างถนนหนิแม่น้ า สายหนองหนิ หมู่ที่ 11  - แผนงานอุตสาหกรรมฯ 121,000.00 สอบราคา 60
32  พ.ค. 59 - ส.ค. 59 ก่อสร้างลานคอนกรีต บา้นเขาตกน้ า หมู่ที่ 11  - แผนงานอุตสาหกรรมฯ 183,000.00 สอบราคา 60

งบลงทนุ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง (420000)

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ  2559
  กองช่าง องค์การบรหิารส่วนต าบลหาดขาม

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

วธิจีัดหา หมายเหตุ

แบบ ผด 1



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

1 ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วสัดุส านักงาน 330100 แผนงานสาธารณสุข 20,000.00 ตกลงราคา 7 อนุมัติใช้ตลอดปี
2 ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วสัดุงานบา้นงานครัว 330300 แผนงานสาธารณสุข 10,000.00 ตกลงราคา 7 "
3 ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (ส าหรับรถยนต์ และ 330800 แผนงานสาธารณสุข 10,000.00 ตกลงราคา 30 "

รถจักรยานยนต์)
4 ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (ส าหรับรถกู้ชีพ) 330800 แผนงานสาธารณสุข 100,000.00 ตกลงราคา 30 "
5 ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (ส าหรับโครงการปอ้งกัน 330800 แผนงานสาธารณสุข 100,000.00 ตกลงราคา 30 "

ไข้เลือออก)
6 ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 330900 400,000.00 ตกลงราคา 30 "
7 ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 331100 แผนงานสาธารณสุข 40,000.00 ตกลงราคา 7 "
8 ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วสัดุคอมพวิเตอร์ 331400 แผนงานสาธารณสุข 20,000.00 ตกลงราคา 7 "
9 ต.ค. 58 - ก.ย. 59 ประเภทรายจ่ายเพื่อจัดหาส่ิงของที่ใช้ในการซ่อม 331800 แผนงานสาธารณสุข 20,000.00 ตกลงราคา 7 "

แซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินใหส้ามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ

10 ต.ค. 58 - ก.ย. 59 ประเภทรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม 331900 แผนงานสาธารณสุข 10,000.00 ตกลงราคา 7 "
หรือปรับปรุงวสัดุ

11  พ.ค. 59 - ส.ค. 59 จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกายส าหรับหมู่บา้น จ านวน  - แผนงานสาธารณสุข 1,185,500.00 สอบราคา 30
5 ชุด  

12 ต.ค. 58 - ก.ย. 59 รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าครุภณัฑ์ เช่น ค่า 412000 แผนงานสาธารณสุข 30,000.00 ตกลงราคา 7
ขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภยั ค่าติดต้ัง เปน็ต้น

งบด าเนินงาน ค่าวัสดุ (533000)

งบลงทนุ ค่าครภุณัฑ์ ประเภทครภุณัฑ์กีฬา (541000)

  ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบรหิารส่วนต าบลหาดขาม

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

วธิจีัดหา หมายเหตุ

แบบ ผด 1
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ  2559



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

1 ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วสัดุส านักงาน 330100 แผนงานการศึกษา 40,000.00 ตกลงราคา 7 อนุมัติใช้ตลอดปี
2 ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วสัดุงานบา้นงานครัว 330300 แผนงานการศึกษา 10,000.00 ตกลงราคา 7 "
3 ต.ค. 58 - ก.ย. 59 ค่าอาหารเสริม (นม) 330400 แผนงานการศึกษา 2,242,600.00 ตกลงราคา 220 "
4 ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (ส าหรับรถยนต์และรถ 330800 แผนงานการศึกษา 10,000.00 ตกลงราคา 30 "

จักรยานยนต์
5 ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 331100 แผนงานการศึกษา 20,000.00 ตกลงราคา 7 "
6 ต.ค. 58 - ก.ย. 59 ค่าวสัดุอุปกรณ์กีฬา 331300 แผนงานการศึกษา 100,000.00 ตกลงราคา 7 "
7 ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วสัดุคอมพวิเตอร์ 331400 แผนงานการศึกษา 10,000.00 ตกลงราคา 7 "
8 ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วสัดุการศึกษา 331500 แผนงานการศึกษา 50,000.00 ตกลงราคา 7 "
9 ต.ค. 58 - ก.ย. 59 ประเภทรายจ่ายเพื่อจัดหาส่ิงของที่ใช้ในการซ่อม 331800 แผนงานการศึกษา 50,000.00 ตกลงราคา 7 "

แซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินใหส้ามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ

10 ต.ค. 58 - ก.ย. 59 ประเภทรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม 331900 แผนงานการศึกษา 10,000.00 ตกลงราคา 7 "
หรือปรับปรุงวสัดุ

11 พ.ย. 58 - ธ.ค. 58 จัดซ้ือพดัลม แบบติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จ านวน  - แผนงานการศึกษา 69,800.00 ตกลงราคา 15
8 ตัว

12 พ.ย. 58 - ธ.ค. 58 จัดซ้ือตู้เก็บเอกสารแบบบานกระจกเล่ือน 2 บาน  - แผนงานการศึกษา 15,000.00 ตกลงราคา 15
13 พ.ย. 58 - ธ.ค. 58 จัดซ้ือโต๊ะท างาน ขนาด 60 x 120 ซม. พร้อมเก้าอี้  - แผนงานการศึกษา 11,000.00 ตกลงราคา 15
14  ก.พ. 59 - มี.ค. 59 จัดซ้ือโต๊ะวางคอมพวิเตอร์  - แผนงานการศึกษา 3,000.00 ตกลงราคา 15

งบด าเนินงาน ค่าวัสดุ (533000)

งบลงทนุ ค่าครภุณัฑ์ ประเภทครภุณัฑ์ส านักงาน (410100)

  ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบรหิารส่วนต าบลหาดขาม

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

วธิจีัดหา หมายเหตุ

แบบ ผด 1
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ  2559



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

15 พ.ย. 58 - ธ.ค. 58 จัดซ้ือชั้นวางของแบบ 3 ช่อง จ านวน 25 ตู้  - แผนงานการศึกษา 10,000.00 ตกลงราคา 15
16 พ.ย. 58 - ธ.ค. 58 จัดซ้ือโต๊ะอาหารเด็กพร้อมเก้าอี้ (โต๊ะอาหาร  - แผนงานการศึกษา 24,000.00 ตกลงราคา 15

จ านวน 8 ตัว และเก้าอี้ จ านวน 40 ตัว)

17  พ.ค. 59 - ส.ค. 59 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน  - แผนงานการศึกษา 32,000.00 ตกลงราคา 15
(จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18.5 นิ้ว) จ านวน 2 ชุด

18  พ.ค. 59 - ส.ค. 59 จัดซ้ือเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า  - แผนงานการศึกษา 3,700.00 ตกลงราคา 15
(18 หน้า/นาท)ี

19  พ.ค. 59 - ส.ค. 59 จัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก (Inkjet Printer)  - แผนงานการศึกษา 4,300.00 ตกลงราคา 15
20  พ.ค. 59 - ส.ค. 59 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA จ านวน  - แผนงานการศึกษา 9,300.00 ตกลงราคา 15

3 เคร่ือง

21 พ.ย. 58 - ธ.ค. 58 จัดซ้ือโทรทศัน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 40 นิ้ว  - แผนงานการศึกษา 17,000.00 ตกลงราคา 15

22 พ.ย. 58 - ธ.ค. 58 จัดซ้ือตู้เย็น ขนาด 9 คิวบกิฟตุ จ านวน 1 ตู้  - แผนงานการศึกษา 15,000.00 ตกลงราคา 15
23  พ.ค. 59 - ส.ค. 59 จัดซ้ือเตาแก๊ส  - แผนงานการศึกษา 10,000.00 ตกลงราคา 15

24  พ.ค. 59 - ส.ค. 59 จัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนามกลางแจ้ง  - แผนงานการศึกษา 100,000.00 ตกลงราคา 15
งบลงทนุ ค่าครภุณัฑ์ ประเภทครภุณัฑ์อ่ืน ๆ (411700)

วธิจีัดหา หมายเหตุ

งบลงทนุ ค่าครภุณัฑ์ ประเภทครภุณัฑ์ส านักงาน (410100)

งบลงทนุ ค่าครภุณัฑ์ ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร ์(411600)

งบลงทนุ ค่าครภุณัฑ์ ประเภทครภุณัฑ์โฆษณาและเผยแพร ่(410700)

งบลงทนุ ค่าครภุณัฑ์ ประเภทครภุณัฑ์โฆษณาและเผยแพร ่(410700)

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

แบบ ผด 1
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ  2559

  ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบรหิารส่วนต าบลหาดขาม


