
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลเนินฆ�อ 

                  เรื่อง      แผนการจัดหาพัสดุ ประจําป�งบประมาณ 2558 

      ………………………………… 

ด�วยเทศบาลตําบลเนินฆ�อ  ได�จัดทําแผนการจัดหาพัสดุ ของแต�ละหน�วยงาน ประจําป" 
งบประมาณ 2558  นั้น 

เทศบาลตําบลเนินฆ�อ ใคร�ขอแนบแผนการจัดหาพัสดุ ประจําป"งบประมาณ 2558  
เพ่ือประกาศประชาสัมพันธ/ให�ทราบท่ัวกัน 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  14  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  2557 
 
 
 

                                        (นายกฤษฎา  ดวงแก�ว) 
 นายกเทศมนตรีตําบลเนินฆ�อ 

 



ช�วงเวลาที่ต�องเริ่ม หน�วยงาน กําหนด

จัดหาตามแผน เจ�าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน  (บาท) ประเภท จํานวน  (บาท) ส�งมอบงาน

1 ต.ค.57-ก.ย.58 รายจ�ายเพื่อให�ได�มาซึ่งบริการ สํานักปลัด งานบริหารทั่วไป 250,000.00    -  - ตกลงราคา ตามกําหนด

2 ต.ค.57-ก.ย.58 รายจ�ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ สํานักปลัด งานบริหารทั่วไป 60,000.00      -  - ตกลงราคา ตามกําหนด

3 ต.ค.57-ก.ย.58 ค�าใช�จ�ายในการเลือกตั้ง สํานักปลัด งานบริหารทั่วไป 30,000.00      -  - ตกลงราคา ตามกําหนด

4 ต.ค.57-ก.ย.58 โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ สํานักปลัด งานบริหารทั่วไป 16,000.00      -  - ตกลงราคา ตามกําหนด

5 พ.ย.57-ก.ย.58 โครงการจัดทําแผนพัฒนาของท�องถิ่น สํานักปลัด งานบริหารทั่วไป 35,000.00      -  - ตกลงราคา ตามกําหนด

6 ม.ค.58-มี.ค.58,เม.ย.58-มิ.ย.58 โครงการพัฒนาการท�องเที่ยวในตําบล สํานักปลัด งานบริหารทั่วไป 500,000.00    -  - ตกลงราคา ตามกําหนด

7 ธ.ค.57-พ.ค.58 โครงการสํารวจและจัดเก็บข�อมูลพื้นฐานในการจัดทําแผนฯ สํานักปลัด งานบริหารทั่วไป 2,500.00        -  - ตกลงราคา ตามกําหนด

8 ต.ค.57-ก.ย.58 ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม สํานักปลัด งานบริหารทั่วไป 50,000.00      -  - ตกลงราคา ตามกําหนด

9 ธ.ค.57,มี.ค.58,มิ.ย.58,ส.ค.58 วัสดุสํานักงาน สํานักปลัด งานบริหารทั่วไป 160,000.00    -  - ตกลงราคา ตามกําหนด

10 ธ.ค.57,มี.ค.58,มิ.ย.58,ส.ค.58 วัสดุไฟฟBาและวิทยุ สํานักปลัด งานบริหารทั่วไป 5,000.00        -  - ตกลงราคา ตามกําหนด

11 ธ.ค.57,มี.ค.58,มิ.ย.58,ส.ค.58 วัสดุงานบ�านงานครัว สํานักปลัด งานบริหารทั่วไป 20,000.00      -  - ตกลงราคา ตามกําหนด

12 ต.ค.57-ก.ย.58 วัสดุเชื้อเพลิงและหล�อหลื่น สํานักปลัด งานบริหารทั่วไป 180,000.00    -  - ตกลงราคา ตามกําหนด

13 ต.ค.57,มี.ค.58,มิ.ย.58,ส.ค.58 วัสดุคอมพิวเตอรC สํานักปลัด งานบริหารทั่วไป 60,000.00      -  - ตกลงราคา ตามกําหนด

14 ก.พ.58-เม.ย.58 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ สํานักปลัด งานบริหารทั่วไป 50,000.00      -  - ตกลงราคา ตามกําหนด

15 ก.พ.58-เม.ย.58 ติดตั้งระบบเสียงไร�สายและเครื่องขยายเสียงของเทศบาล สํานักปลัด งานบริหารทั่วไป 400,000.00    -  - สอบราคา ตามกําหนด

16 ก.พ.58-เม.ย.58 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรCโน�ตบุ�ค สํานักปลัด งานบริหารทั่วไป 18,000.00      -  - ตกลงราคา ตามกําหนด

17 ก.พ.58-เม.ย.58 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟBา สํานักปลัด งานบริหารทั่วไป 15,000.00      -  - ตกลงราคา ตามกําหนด

ลงชื่อ…………………………….…..เจ�าพนักงานพัสดุ (ลงชื่อ)............................................หัวหน�าเจ�าพนักงานพัสดุ

            (นางสาวรุ�งฟ-า  พามนตรี)

ที่ รายการ/จํานวน (หน�วย) หมายเหตุ
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําป0งบประมาณ 2558

ของ กองคลัง  เทศบาลตําบลเนินฆ�อ

                   (นางพิศดู  วงษ8อยู�)

      แบบ ผด.2



ช�วงเวลาที่ต�องเริ่ม หน�วยงาน กําหนด

จัดหาตามแผน เจ�าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน  (บาท) ประเภท จํานวน  (บาท) ส�งมอบงาน

18 ต.ค.57-ก.ย.58 ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑC สํานักปลัด งานบริหารทั่วไป 150,000.00    -  - ตกลงราคา ตามกําหนด

19 ก.ค.58-ก.ย.58 โครงการจัดซื้อจัดหาที่ดิน สํานักปลัด งานบริหารทั่วไป 900,000.00    -  - วิธีพิเศษ ตามกําหนด

20 ก.ค.58-ก.ย.58 โครงการปรับปรุงต�อเติมอาคารเอนกประสงคCของเทศบาล สํานักปลัด งานบริหารทั่วไป 220,000.00    -  - สอบราคา ตามกําหนด

21 ก.ค.58-ก.ย.58 โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาล สํานักปลัด งานบริหารทั่วไป 300,000.00    -  - สอบราคา ตามกําหนด

22 ก.พ.58-ส.ค.58 รายจ�ายอื่นสํารวจความพึงพอใจ สํานักปลัด งานบริหารทั่วไป 25,000.00      -  - ตกลงราคา ตามกําหนด

23 ต.ค.57-ก.ย.58 รายจ�ายเพื่อให�ได�มาซึ่งบริการ กองคลัง บริหารงานคลัง 20,000.00      -  - ตกลงราคา ตามกําหนด

24 ธ.ค.57-มิ.ย.58 โครงการจัดทําแผนที่ภาษีของเทศบาล กองคลัง บริหารงานคลัง 280,000.00    -  - สอบราคา ตามกําหนด

25 ธ.ค.57-มิ.ย.58 โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บภาษี กองคลัง บริหารงานคลัง 10,000.00      -  - ตกลงราคา ตามกําหนด

26 ต.ค.57-ก.ย.58 ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม กองคลัง บริหารงานคลัง 7,000.00        -  - ตกลงราคา ตามกําหนด

27 ม.ค.58-มิ.ย.58 วัสดุสํานักงาน กองคลัง บริหารงานคลัง 60,000.00      -  - ตกลงราคา ตามกําหนด

28 ม.ค.58-มิ.ย.58 วัสดุคอมพิวเตอรC กองคลัง บริหารงานคลัง 20,000.00      -  - ตกลงราคา ตามกําหนด

29 ม.ค.58-มิ.ย.58 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรC กองคลัง บริหารงานคลัง 15,000.00      -  - ตกลงราคา ตามกําหนด

30 ม.ค.58-มิ.ย.58 จัดซื้อเครื่องพิมพCชนิดเลเซอรC/ชนิด LED สี แบบ Network กองคลัง บริหารงานคลัง 18,000.00      -  - ตกลงราคา ตามกําหนด

31 ม.ค.58-มิ.ย.58 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟBา กองคลัง บริหารงานคลัง 3,000.00        -  - ตกลงราคา ตามกําหนด

32 ต.ค.57-ก.ย.58 ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑC กองคลัง บริหารงานคลัง 15,000.00      -  - ตกลงราคา ตามกําหนด

33 ต.ค.57-ส.ค.58 โครงการสนับสนุนกลุ�ม  ชรบ.และ ศพส.หมู�บ�าน สํานักปลัด รักษาความสงบฯ 162,000.00    -  - ตกลงราคา ตามกําหนด

34 พ.ย.57-ส.ค.58 โครงการสนับสนุนศูนยCปฏิบัติการต�อสู�เพื่อเอาชนะยาเสพติด สํานักปลัด รักษาความสงบฯ 160,000.00    -  - ตกลงราคา ตามกําหนด

ลงชื่อ…………………………….…..เจ�าพนักงานพัสดุ (ลงชื่อ)............................................หัวหน�าเจ�าพนักงานพัสดุ

            (นางสาวรุ�งฟ-า  พามนตรี)                   (นางพิศดู  วงษ8อยู�)

ที่ รายการ/จํานวน (หน�วย) หมายเหตุ
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําป0งบประมาณ 2558

ของ กองคลัง  เทศบาลตําบลเนินฆ�อ

      แบบ ผด.2



ช�วงเวลาที่ต�องเริ่ม หน�วยงาน กําหนด

จัดหาตามแผน เจ�าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน  (บาท) ประเภท จํานวน  (บาท) ส�งมอบงาน

35 ธ.ค.57-ม.ค.58,เม.ย.58 โครงการความปลอดภัยทางถนน สํานักปลัด งานปBองกันภัยฯ 30,000.00      -  - ตกลงราคา ตามกําหนด

36 ก.พ.58-เม.ย.58 โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพ อปพร. สํานักปลัด งานปBองกันภัยฯ 200,000.00    -  - ตกลงราคา ตามกําหนด

37 ต.ค.57-ก.ย.58 ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม สํานักปลัด งานปBองกันภัยฯ 20,000.00      -  - ตกลงราคา ตามกําหนด

38 ต.ค.57-ก.ย.58 ค�าวัสดุยานพาหนะและขนส�ง สํานักปลัด งานปBองกันภัยฯ 10,000.00      -  - ตกลงราคา ตามกําหนด

39 ต.ค.57-ก.ย.58 ค�าวัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น สํานักปลัด งานปBองกันภัยฯ 100,000.00    -  - ตกลงราคา ตามกําหนด

40 พ.ย.57-ก.ย.58 วัสดุเครื่องดับเพลิง สํานักปลัด งานปBองกันภัยฯ 30,000.00      -  - ตกลงราคา ตามกําหนด

41 ต.ค.57-ก.ย.58 โครงการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑCเครื่องดับเพลิงหัวฉีดแบบด�ามปUน สํานักปลัด งานปBองกันภัยฯ 25,000.00      -  - ตกลงราคา ตามกําหนด

42 ต.ค.57-ก.ย.58 ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑC สํานักปลัด งานปBองกันภัยฯ 100,000.00    -  - ตกลงราคา ตามกําหนด

43 ต.ค.57-ก.ย.58 รายจ�ายเพื่อให�มาซึ่งบริการ กองการศึกษา การศึกษา 20,000.00      -  - ตกลงราคา ตามกําหนด

44 พ.ค.58-ส.ค.58 โครงการ English for Asean กองการศึกษา การศึกษา 50,000.00      -  - ตกลงราคา ตามกําหนด

45 ธ.ค.57-ม.ค.58 โครงการจัดงานวันเด็กแห�งชาติ กองการศึกษา การศึกษา 80,000.00      -  - ตกลงราคา ตามกําหนด

46 ต.ค.57-ก.ย.58 ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม กองการศึกษา การศึกษา 7,000.00        -  - ตกลงราคา ตามกําหนด

47 พ.ย.57ก.พ.58,พ.ค.58,ส.ค.58 วัสดุสํานักงาน กองการศึกษา การศึกษา 110,000.00    -  - ตกลงราคา ตามกําหนด

48 พ.ย.57,มี.ค.58,ส.ค.58 วัสดุคอมพิวเตอรC กองการศึกษา การศึกษา 20,000.00      -  - ตกลงราคา ตามกําหนด

49 ม.ค.58-พ.ค.58 จัดซื้อกล�องถ�ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล กองการศึกษา การศึกษา 7,000.00        -  - ตกลงราคา ตามกําหนด

50 ม.ค.58-พ.ค.58 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรC กองการศึกษา การศึกษา 15,000.00      -  - ตกลงราคา ตามกําหนด

51 ม.ค.58-พ.ค.58 จัดซื้อเครื่องพิมพCชนิดเลเซอรC/ชนิด LED สี แบบ Network กองการศึกษา การศึกษา 18,000.00      -  - ตกลงราคา ตามกําหนด

ลงชื่อ…………………………….…..เจ�าพนักงานพัสดุ (ลงชื่อ)............................................หัวหน�าเจ�าพนักงานพัสดุ

            (นางสาวรุ�งฟ-า  พามนตรี)

ที่ รายการ/จํานวน (หน�วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําป0งบประมาณ 2558

ของ กองคลัง  เทศบาลตําบลเนินฆ�อ

                   (นางพิศดู  วงษ8อยู�)

      แบบ ผด.2



ช�วงเวลาที่ต�องเริ่ม หน�วยงาน กําหนด

จัดหาตามแผน เจ�าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน  (บาท) ประเภท จํานวน  (บาท) ส�งมอบงาน

52 ม.ค.58-พ.ค.58 จัดซื้อเครื่องพิมพCแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) กองการศึกษา การศึกษา 4,300.00        -  - ตกลงราคา ตามกําหนด

53 ม.ค.58-พ.ค.58 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟBา กองการศึกษา การศึกษา 6,000.00        -  - ตกลงราคา ตามกําหนด

54 ต.ค.57-ก.ย.58 รายจ�ายเพื่อให�มาซึ่งบริการ กองการศึกษา ระดับก�อนวัยเรียน 100,000.00    -  - ตกลงราคา ตามกําหนด

55 ก.ค.58-ก.ย.58 โครงการเข�าร�วมแข�งขันกีฬาศูนยC กองการศึกษา ระดับก�อนวัยเรียน 5,000.00        -  - ตกลงราคา ตามกําหนด

56 ธ.ค.57-ก.ย.58 โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนยCพระมหาชนกในโรงเรียน กองการศึกษา ระดับก�อนวัยเรียน 240,000.00    -  - ตกลงราคา ตามกําหนด

57 พ.ย.57-มี.ค.58,พ.ค.58-ก.ย.58 โครงการเสริมสร�างพัฒนาการหนูน�อยวัยใส กองการศึกษา ระดับก�อนวัยเรียน 50,000.00      -  - ตกลงราคา ตามกําหนด

58 ต.ค.57-ก.ย.58 ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม กองการศึกษา ระดับก�อนวัยเรียน 10,000.00      -  - ตกลงราคา ตามกําหนด

59 พ.ย.57,มี.ค.58,ส.ค.58 วัสดุงานบ�านงานครัว กองการศึกษา ระดับก�อนวัยเรียน 15,000.00      -  - ตกลงราคา ตามกําหนด

60 พ.ย.57-พ.ค.58 อาหารเสริม(นม) กองการศึกษา ระดับก�อนวัยเรียน 677,500.00    -  - กรณีพิเศษ ตามกําหนด

61 พ.ย.57-มี.ค.58,พ.ค.58-ก.ย.58 อาหารกลางวันเด็ก กองการศึกษา ระดับก�อนวัยเรียน 308,000.00    -  - ตกลงราคา ตามกําหนด

62 ม.ค.58-พ.ค.58 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ กองการศึกษา ระดับก�อนวัยเรียน 50,000.00      -  - ตกลงราคา ตามกําหนด

63 ต.ค.57-ก.ย.58 ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑC กองการศึกษา ระดับก�อนวัยเรียน 15,000.00      -  - ตกลงราคา ตามกําหนด

64 เม.ย.58-ส.ค.58 โครงการศูนยCเด็กเล็กน�าอยู� น�ารู� น�าเรียน กองการศึกษา ระดับก�อนวัยเรียน 200,000.00    -  - ตกลงราคา ตามกําหนด

65 ต.ค.57-ก.ย.58 รายจ�ายเพื่อให�มาซึ่งบริการ สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข 25,000.00      -  - ตกลงราคา ตามกําหนด

66 ก.พ.58-เม.ย.58 โครงการปBองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ�า สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข 40,000.00      -  - ตกลงราคา ตามกําหนด

67 ต.ค.57-ก.ย.58 โครงการปBองกันและควบคุมโรคฯ สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข 100,000.00    -  - ตกลงราคา ตามกําหนด

68 ก.พ.58-เม.ย.58 โครงการควบคุมการกําเนิดสัตวC สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข 80,000.00      -  - ตกลงราคา ตามกําหนด

ลงชื่อ…………………………….…..เจ�าพนักงานพัสดุ (ลงชื่อ)............................................หัวหน�าเจ�าพนักงานพัสดุ

            (นางสาวรุ�งฟ-า  พามนตรี)

หมายเหตุ

                   (นางพิศดู  วงษ8อยู�)

วิธีจัดหา

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําป0งบประมาณ 2558

ของ กองคลัง  เทศบาลตําบลเนินฆ�อ

ที่ รายการ/จํานวน (หน�วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

      แบบ ผด.2



ช�วงเวลาที่ต�องเริ่ม หน�วยงาน กําหนด

จัดหาตามแผน เจ�าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน  (บาท) ประเภท จํานวน  (บาท) ส�งมอบงาน

69 ต.ค.57-ก.ย.58 ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข 10,000.00      -  - ตกลงราคา ตามกําหนด

70 พ.ย.57,มี.ค.58,มิ.ย.58,ส.ค.58 วัสดุสํานักงาน สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข 50,000.00      -  - ตกลงราคา ตามกําหนด

71 ม.ค.58,มี.ค.58,มิ.ย.58,ส.ค.58 วัสดุวิทยาศาสตรCหรือการแพทยC สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข 100,000.00    -  - ตกลงราคา ตามกําหนด

72 ธ.ค.57,มี.ค.58,มิ.ย.58,ส.ค.58 วัสดุคอมพิวเตอรC สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข 20,000.00      -  - ตกลงราคา ตามกําหนด

73 ก.พ.58-เม.ย.58 จัดซื้อครุภัณฑCสํานักงาน สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข 15,000.00      -  - ตกลงราคา ตามกําหนด

74 ก.พ.58-เม.ย.58 โครงการจัดซื้อเครื่องพ�นละอองฝอย ULV สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข 70,000.00      -  - ตกลงราคา ตามกําหนด

75 ก.พ.58-เม.ย.58 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรC สาธารณสุข งานสาธารณสุข 15,000.00      -  - ตกลงราคา ตามกําหนด

76 ก.พ.58-เม.ย.58 จัดซื้อเครื่องพิมพCชนิดเลเซอรC/ชนิด LED สี แบบ Network สาธารณสุข งานสาธารณสุข 18,000.00      -  - ตกลงราคา ตามกําหนด

77 ก.พ.58-เม.ย.58 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟBา สาธารณสุข งานสาธารณสุข 3,000.00        -  - ตกลงราคา ตามกําหนด

78 ต.ค.57-ก.ย.58 ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑC สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข 20,000.00      -  - ตกลงราคา ตามกําหนด

79 ต.ค.57-ก.ย.58 รายจ�ายเพื่อให�ได�มาซึ่งบริการ กองการศึกษา สังคมสงเคราะหC 5,000.00        -  - ตกลงราคา ตามกําหนด

80  ก.พ.58-พ.ค.58 โครงการพัฒนาเสริมรายได�ให�กับเด็กนักเรียน กองการศึกษา สังคมสงเคราะหC 90,000.00      -  - ตกลงราคา ตามกําหนด

81 ก.พ.58-ก.ย.58 โครงการพัฒนาเสริมรายได�ให�กับผู�พิการ  ผู�ด�อยโอกาส กองการศึกษา สังคมสงเคราะหC 60,000.00      -  - ตกลงราคา ตามกําหนด

82 มี.ค.58-เม.ย.58 โครงการสงเคราะหCผู�สูงอายุ  คนยากจน กองการศึกษา สังคมสงเคราะหC 50,000.00      -  - ตกลงราคา ตามกําหนด

83 พ.ค.58-ส.ค.58 โครงการส�งเสริมอาชีพกลุ�มสตรี กองการศึกษา สังคมสงเคราะหC 80,000.00      -  - ตกลงราคา ตามกําหนด

84  ต.ค.57-ก.ย.58 รายจ�ายเพื่อให�มาซึ่งบริการ กองช�าง เคหะและชุมชน 131,000.00    -  - ตกลงราคา ตามกําหนด

85  ม.ค.58-มี.ค.58 โครงการประชาชนร�วมใจแบ�งหักที่ดินเพื่อเปhนทางสาธารณประโยชนC กองช�าง เคหะและชุมชน 150,000.00    -  - ตกลงราคา ตามกําหนด

ลงชื่อ…………………………….…..เจ�าพนักงานพัสดุ (ลงชื่อ)............................................หัวหน�าเจ�าพนักงานพัสดุ

            (นางสาวรุ�งฟ-า  พามนตรี)

ที่ รายการ/จํานวน (หน�วย) หมายเหตุ
เงินงบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําป0งบประมาณ 2558

เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา

ของ กองคลัง  เทศบาลตําบลเนินฆ�อ

                   (นางพิศดู  วงษ8อยู�)

      แบบ ผด.2



ช�วงเวลาที่ต�องเริ่ม หน�วยงาน กําหนด

จัดหาตามแผน เจ�าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน  (บาท) ประเภท จํานวน  (บาท) ส�งมอบงาน

86  ต.ค.57-ก.ย.58 ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม กองช�าง เคหะและชุมชน 20,000.00      -  - ตกลงราคา ตามกําหนด

87  ม.ค.58-มี.ค.58 วัสดุสํานักงาน กองช�าง เคหะและชุมชน 25,000.00      -  - ตกลงราคา ตามกําหนด

88  ต.ค.57-มิ.ย.58 วัสดุก�อสร�าง กองช�าง เคหะและชุมชน 150,000.00    -  - ตกลงราคา ตามกําหนด

89  ต.ค.57-ก.ย.58 วัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น กองช�าง เคหะและชุมชน 120,000.00    -  - ตกลงราคา ตามกําหนด

90  ม.ค.58-มี.ค.58 วัสดุคอมพิวเตอรC กองช�าง เคหะและชุมชน 20,000.00      -  - ตกลงราคา ตามกําหนด

91  ม.ค.58-มี.ค.58 โครงการจัดซื้อครุภัณฑCสํานักงาน กองช�าง เคหะและชุมชน 10,000.00      -  - ตกลงราคา ตามกําหนด

92  ม.ค.58-มี.ค.58 จัดซื้อเครื่องตัดกิ่งไม�ขนาดเล็ก กองช�าง เคหะและชุมชน 15,000.00      -  - ตกลงราคา ตามกําหนด

93  ม.ค.58-มี.ค.58 จัดซื้อเครื่องตัดแต�งต�นไม� (ชาดัด) กองช�าง เคหะและชุมชน 5,000.00        -  - ตกลงราคา ตามกําหนด

94  ม.ค.58-มี.ค.58 จัดซื้อเครื่องตบดิน กองช�าง เคหะและชุมชน 19,000.00      -  - ตกลงราคา ตามกําหนด

95  เม.ย.58-มิ.ย.58 จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบพร�อมเทลเลอรCลากจูง กองช�าง เคหะและชุมชน 1,150,000.00  -  - สอบราคา ตามกําหนด

96  ต.ค.57-ก.ย.58 ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑC กองช�าง เคหะและชุมชน 80,000.00      -  - ตกลงราคา ตามกําหนด

97  ม.ค.58-มิ.ย.58 โครงการก�อสร�างรางระบายน้ํารูปตัวยูซอยส�องแสงพัฒนา 1 หมู� 4 กองช�าง เคหะและชุมชน 362,000.00    -  - สอบราคา ตามกําหนด

98  เม.ย.58-มิ.ย.58 โครงการจัดสร�างปBายจราจรและวิศวกรรมจราจร กองช�าง เคหะและชุมชน 150,000.00    -  - สอบราคา ตามกําหนด

99  ม.ค.58-มิ.ย.58 โครงการพัฒนาซ�อมแซมถนนทุกประเภท กองช�าง เคหะและชุมชน 500,000.00    -  - สอบราคา ตามกําหนด

ลงชื่อ…………………………….…..เจ�าพนักงานพัสดุ (ลงชื่อ)............................................หัวหน�าเจ�าพนักงานพัสดุ

            (นางสาวรุ�งฟ-า  พามนตรี)                   (นางพิศดู  วงษ8อยู�)

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําป0งบประมาณ 2558

ของ กองคลัง  เทศบาลตําบลเนินฆ�อ

ที่ รายการ/จํานวน (หน�วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ

      แบบ ผด.2




