
 

  แบบ  ผด.2 
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
ลําดับ 

ที่ 
ช่วงเวลา 

ที่ต้องเริ่มจัดหา รายการ/จํานวน (หน่วย) 
หน่วยงาน 
เจ้าของเงิน 

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
วิธีจัดหา 

กําหนดส่งมอบ 
(วัน) หมายเหตุ แผนงาน/งาน/

โครงการ 
จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน

(บาท) 

1. ต.ค.58-ก.ย.59 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 100,000   ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจัดหา 
ตามความจําเป็น 

2. ต.ค.58-ก.ย.59 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ส่วนการคลัง งานบริหารงานคลัง 30,000  
 

ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจัดหา 
ตามความจําเป็น 

3. ต.ค.58-ก.ย.59 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน กองช่าง งานเคหะและชุมชน 20,000 
  

ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจัดหา 
ตามความจําเป็น 

4. ต.ค.58-ก.ย.59 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 25,000 
  

ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจัดหา 
ตามความจําเป็น 

5. ต.ค.58-ก.ย.59 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง งานเคหะและชุมชน 100,000 
  

ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจัดหา 
ตามความจําเป็น 

6. ต.ค.58-ก.ย.59 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 25,000 
  

ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจัดหา 
ตามความจําเป็น 

7. ต.ค.58-ก.ย.59 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ   
หล่อลื่น 

สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 150,000   ตกลงราคา 12  เดือน ขออนุมัติจัดหา 
ตามความจําเป็น 

8. ต.ค.58-ก.ย.59 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ   
หล่อลื่น 

กองช่าง งานเคหะและชุมชน 400,000   ตกลงราคา 12  เดือน ขออนุมัติจัดหา 
ตามความจําเป็น 

9. ต.ค.58-ก.ย.59 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง งานเคหะและชุมชน 400,000   ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจัดหา 
ตามความจําเป็น 
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แบบ ผด.2 
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
ลําดับ 

ที่ 
ช่วงเวลา 

ที่ต้องเริ่มจัดหา รายการ/จํานวน (หน่วย) 
หน่วยงาน 
เจ้าของเงิน 

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
วิธีจัดหา 

กําหนดส่งมอบ 
(วัน) หมายเหตุ แผนงาน/งาน/

โครงการ 
จํานวน
(บาท) 

ประเภท จํานวน
(บาท) 

10. ต.ค.58-ก.ย.59 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง 

กองช่าง งานเคหะและชุมชน 100,000  
 

ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจัดหา 
ตามความจําเป็น 

11. ต.ค.58-ก.ย.59 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สํานักปลัดฯ งานบริหารงานทั่วไป 50,000 
  

ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจัดหา 
ตามความจําเป็น 

12. ต.ค.58-ก.ย.59 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ส่วนการคลัง งานบริหารงานคลัง 30,000 
  

ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจัดหา 
ตามความจําเป็น 

13. ต.ค.58-ก.ย.59 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง งานเคหะและชุมชน 30,000 
  

ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจัดหา 
ตามความจําเป็น 

14. ต.ค.58-ก.ย.59 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

สํานักปลัดฯ งานบริหารงานทั่วไป 30,000 
  

ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจัดหา 
ตามความจําเป็น 

15. ต.ค.58-ก.ย.59 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

กองช่าง งานเคหะและชุมชน 50,000 
  

ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจัดหา 
ตามความจําเป็น 

16. ต.ค.58-ก.ย.59 จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) สํานักปลัด งานการศึกษา 
 

1,689,370 
  

สอบราคา 30 ขออนุมัติจัดหา 
ตามความจําเป็น 

17. ต.ค.58-ก.ย.59 จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน   
(จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
จํานวน 1 เครื่อง) 

สํานักปลัด งานบริหารทั่วไป 18,000   ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจัดหา 
ตามความจําเป็น 

18. ต.ค.58-ก.ย.59 จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน   
(จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
จํานวน 1 เครื่อง) 

กองช่าง งานเคหะและชุมชน 23,000   ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจัดหา 
ตามความจําเป็น 

-2- 



 
แบบ ผด.2 

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ลําดับ 
ที่ 

ช่วงเวลา 
ที่ต้องเริ่มจัดหา รายการ/จํานวน (หน่วย) 

หน่วยงาน 
เจ้าของเงิน 

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
วิธีจัดหา 

กาํหนดส่ง  

มอบ (วัน) หมายเหตุ  แผนงาน/งาน/
โครงการ 

จํานวน
(บาท) 

ประเภท จํานวน
(บาท) 

19. ต.ค.57-ก.ย.58 จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน            
(จัดซื้อเก้าอี้ จํานวน 30 ตัว) 

 
สํานักปลัด งานบริหารทั่วไป 45,000   ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจัดหา 

ตามความจําเป็น 

 20. ต.ค.58-ก.ย.59 จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน            
(จัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ 
จํานวน  4  ชุด) 

สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 40,000  
 

ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจัดหา 
ตามความจําเป็น 

21. ต.ค.58-ก.ย.59 จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ            
(จัดซื้อชุดไมโครโฟนพร้อม
ติดตั้งระบบขยายเสียง) 

สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 90,000  
 

ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจัดหา 
ตามความจําเป็น 

22. ต.ค.58-ก.ย.59 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                         
1) จัดซื้อคอมพิวเตอร์  
จํานวน  1 เครื่อง 
2) จัดซื้อคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค จํานวน 1 เครื่อง 
3) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ขาวดํา 
– สี จํานวน  1 เครื่อง    

สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 60,000  
 

ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจัดหา 
ตามความจําเป็น 

23. ต.ค.58-ก.ย.59 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                         
1) จัดซื้อคอมพิวเตอร์  
จํานวน  1 เครื่อง 
2) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ขาวดํา 
– สี จํานวน  1 เครื่อง    
3) จัดซื้อคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค จํานวน  1 เครื่อง 

ส่วนการคลัง งานบริหารงานคลัง 60,000 
  

ตกลงราคา 5 ขออนุมัติจัดหา 
ตามความจําเป็น 
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แบบ ผด.2 
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
ลําดับ 

ที่ 
ช่วงเวลา 
ที่ต้องเริ่ม

จัดหา 
รายการ/จํานวน (หน่วย) 

หน่วยงาน 
เจ้าของเงิน 

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
วิธีจัดหา 

กาํหนดส่ง  

มอบ (วัน) หมายเหตุ  แผนงาน/งาน/
โครงการ 

จํานวน
(บาท) 

ประเภท จํานวน
(บาท) 

24. ต.ค.58-ก.ย.59 จัดซื้อครุภัณฑ์อื่น                              
(จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ  
จํานวน  1  ซุ้ม ) 

สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 70,000 
  

ตกลงราคา 
 

 
5 
 

ขออนุมัติจัดหา 
ตามความจําเป็น 

25. ม.ค.59-ก.ย.59 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง                              
(ติดเครนพร้อมกระเช้า  
จํานวน  1 คัน ) 

กองช่าง งานเคหะและชุมชน 450,000 
  

สอบราคา 
 

30 
 

ขออนุมัติจัดหา 
ตามความจําเป็น 

26. ม.ค.59-ก.ย.59 โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 

กองช่าง งานเคหะและชุมชน 450,000   สอบราคา 60 ขออนุมัติจัดหา 
ตามความจําเป็น 

27. ม.ค.58-ก.ย.58 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
ช่องเขา-วังปลา หมู่ที่ 1,3,6  

กองช่าง งานเคหะและชุมชน 1,410,000  
 

สอบราคา 90 ขออนุมัติจัดหา 
ตามความจําเป็น 

28. ม.ค.59-ก.ย.59 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย   
น้ําทิพย์  หมู่ที่ 2 

กองช่าง งานเคหะและชุมชน 840,000  
 

สอบราคา 60 

 
ขออนุมัติจัดหา 
ตามความจําเป็น 

29. ม.ค.59-ก.ย.59 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยห้วย
ตะเคียน-ห้วยรากไม้ หมู่ที่ 9 

กองช่าง งานเคหะและชุมชน 370,000 
  

สอบราคา 45 
 
ขออนุมัติจัดหา
ตามความจําเป็น 

30. ม.ค.59-ก.ย.59 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
กระแสธรรม  หมู่ที่ 5 

กองช่าง งานเคหะและชุมชน 370,000 
  

สอบราคา 45 

 
ขออนุมัติจัดหา 
ตามความจําเป็น 
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แบบ ผด.2 
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
ลําดับ 

ที่ 
ช่วงเวลา 
ที่ต้องเริ่ม

จัดหา 
รายการ/จํานวน (หน่วย) 

หน่วยงาน 
เจ้าของ

เงิน 

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
วิธีจัดหา 

กําหนดส่ง  
มอบ (วัน) หมายเหตุ  แผนงาน/งาน/

โครงการ 
จํานวน
(บาท) 

ประเภท จํานวน
(บาท) 

31. ม.ค.59-ก.ย.59 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยก้าวหน้า หมู่ที่ 10 

กองช่าง งานเคหะและชุมชน 370,000 
  

สอบราคา 45 ขออนุมัติจัดหา 
ตามความจําเป็น 

32. ม.ค.59-ก.ย.59 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยเทพนิมิตร  หมู่ที่ 8 

กองช่าง งานเคหะและชุมชน 370,000   สอบราคา 45 ขออนุมัติจัดหา 
ตามความจําเป็น 

33. ม.ค.59-ก.ย.59 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยป่าม่วง – น้ําทิพย์  
หมู่ที่ 4 

กองช่าง งานเคหะและชุมชน 370,000   สอบราคา 45 ขออนุมัติจัดหา 
ตามความจําเป็น 

34. ม.ค.58-ก.ย.58 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยผาแดง หมู่ที่ 7 

กองช่าง งานเคหะและชุมชน 370,000   สอบราคา 45 ขออนุมัติจัดหา 
ตามความจําเป็น 
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