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แบบ  ผด.  2

ชวงเวลา กําหนด
ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน  (บาท) ประเภท จํานวน  (บาท) สงมอบ 

 ก. รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
 ต.ค.48  - ก.ย. 49  -จายเปนคาจางเหมา บริการประเภทตาง ๆ บริหารทั่วไป 135,000          ตกลงราคา 7 วัน
 ต.ค.48  - ก.ย. 49  -จายเปนคาจางเหมา บริการประเภทตาง ๆ รักษาความสงบ ฯ 65,000            ตกลงราคา 7 วัน
 ต.ค.48  - ก.ย. 49  -โครงการจางเหมาเอกชนทําความสะอาด บริหารทั่วไป 342,720          สอบราคา เดือนละครั้ง
 ต.ค.48  - ก.ย. 49 ก. รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ วางแผนสถิติและวิชาการ 180,000 ตกลงราคา  7  วัน
 ต.ค.48  - ก.ย. 49 ก. รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ สาธารณสุข 170,000 ตกลงราคา 7  วัน
 ต.ค.48  - ก.ย. 49 ก. รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เคหะและชุมชน / สส. 3,940,000 ตกลงราคา  7  วัน
 ต.ค.48  - ก.ย. 49 ก. รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ บริหารงานคลัง 25,000 ตกลงราคา  7  วัน
 ต.ค.48  - ก.ย. 49 ก. รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ การศึกษา 100,000 ตกลงราคา  7  วัน
 ต.ค.48  - ก.ย. 49 ก. รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ อุตสาหกรรมและการโยธา 400,000 ตกลงราคา  7  วัน
 ต.ค.48  - ก.ย. 49 ก. รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เคหะและชุมชน / ชาง 400,000 ตกลงราคา  7  วัน
 ต.ค.48  - ก.ย. 49 ก. รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (คาบอกรับวารสาร) สรางความเขมแข็งของชุมชน 141,000 ตกลงราคา  7  วัน
ต.ค. 48 - ก.ย. 49  - คารับวารสาร - หนังสือพิมพ กองการศึกษา 10,000               ตกลงราคา  7  วัน
ต.ค. 48 - ก.ย. 49 ก. รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ การศึกษาไมกําหนดระดับ 80,000               ตกลงราคา  7  วัน
ต.ค. 48 - ก.ย. 49 ก. รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ โรงเรียนและศูนยฯ 10,000               ตกลงราคา  7  วัน
เมย. 49 - กย. 49  - จางเหมาเอกชนทําความสะอาดและรักษาความปลอดภัย สาธารณสุข 44,000 ตกลงราคา  7  วัน
 พ.ค. - ส.ค. 49  - จางเหมาเอกชนดูดฉีดลางทอระบายน้ํา เคหะและชุมชน / สส. 1,240,000 สอบราคา 90  วัน

พค. 49 โครงการจัดทําปายชื่อกองสวัสดิการสังคม สรางความเขมแข็งของชุมชน 30,000 ตกลงราคา  7  วัน

แผนการจัดหาพัสดุ   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2549
ของเทศบาลเมืองบานไผ

ลําดับที่ รายการ / จํานวน  (หนวย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ
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แบบ  ผด.  2

ชวงเวลา กําหนด
ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน  (บาท) ประเภท จํานวน  (บาท) สงมอบ 

แผนการจัดหาพัสดุ   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2549
ของเทศบาลเมืองบานไผ
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วิธีจัดหา หมายเหตุ

พค - กย.. 49 โครงการจางเหมาทําความสะอาดกองสวัสดิการสังคม สรางความเขมแข็งของชุมชน 28,000 ตกลงราคา  7  วัน
 มิ.ย. 49 - กย. 49 ก.  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ พาณิชย 30,000 ตกลงราคา  7  วัน
มิย. 49 - กย. 49  - จางเหมาเอกชนทําความสะอาดและรักษาความปลอดภัย การศึกษา 147,600 สอบราคา  7  วัน

ข. รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน
 ต.ค.48  - ก.ย. 49 ข. รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน บริหารทั่วไป 200,000            ตกลงราคา  7  วัน
 ต.ค.48  - ก.ย. 49 ข. รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน งานรักษาความสงบ ฯ 200,000            ตกลงราคา  7  วัน
 ต.ค.48  - ก.ย. 49 ข. รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน สาธารณสุข 70,000 ตกลงราคา  7  วัน
 ต.ค.48  - ก.ย. 49 ข. รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน เคหะและชุมชน / สส. 400,000 ตกลงราคา  7  วัน
 ต.ค.48  - ก.ย. 49 ข. รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน พาณิชย 30,000 ตกลงราคา  7  วัน
 ต.ค.48  - ก.ย. 49 ข. รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน วางแผนสถิติและวิชาการ 100,000 ตกลงราคา  7  วัน
 ต.ค.48  - ก.ย. 49 ข. รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน บริหารงานคลัง 30,000 ตกลงราคา  7  วัน
 ต.ค.48  - ก.ย. 49 ข. รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน การศึกษา 50,000 ตกลงราคา  7  วัน
 ต.ค.48  - ก.ย. 49 ข. รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน เคหะและชุมชน / ชาง 100,000 ตกลงราคา  7  วัน
 ต.ค.48  - ก.ย. 49 ข. รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน อุตสาหกรรม ฯ 100,000 ตกลงราคา  7  วัน
 ต.ค.48  - ก.ย. 49 ข. รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน สรางความเขมแข็งของชุมชน 60,000 ตกลงราคา  7  วัน
ต.ค. 48 - ก.ย. 49 ข. รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน กองการศึกษา 35,000               ตกลงราคา  7  วัน

แผนการจัดหา 2549 / ผด. 2
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แบบ  ผด.  2

ชวงเวลา กําหนด
ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน  (บาท) ประเภท จํานวน  (บาท) สงมอบ 

แผนการจัดหาพัสดุ   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2549
ของเทศบาลเมืองบานไผ

ลําดับที่ รายการ / จํานวน  (หนวย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ

 ค. รายจายเพื่อการรับรองและพิธีการ
ตค. 48 - กย. 49 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ สังคมสงเคราะห 1,271,000         ตกลงราคา 7  วัน
ตค. 48 - กย. 49 โครงการสงเคราะหครอบครัวผูประสบภัยพิบัติ สังคมสงเคราะห 60,000.00         ตกลงราคา 7  วัน
ตค. 48 - กย. 49 โครงการสงเคราะหผูพิการและผูปวยโรคเอดส ฯ สังคมสงเคราะห 200,000.00       ตกลงราคา 7  วัน
ตค. 48 - กย. 49 โครงการจัดประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชน สงเสริมและพัฒนาพลานามัย 200,000.00       ตกลงราคา 7  วัน
พย. 48 - กย. 49 โครงการสงเสริมอาชีพและพัฒนารายไดในชุมชน สนันสนุนความเขมแข็งของชุมชน 300,000.00       ตกลงราคา 7  วัน

  ต.ค.  48 โครงการเขาคายฝกซอมกีฬานักเรียนเทศบาล นันทนาการ 10,000               ตกลงราคา  7  วัน
  ต.ค.  48 โครงการแขงขันกีฬานักเรียนเทศบาลและเมืองพัทยา นันทนาการ 100,000            ตกลงราคา  7  วัน
  ต.ค.  48 โครงการกฐินสามัคคี ศาสนาวัฒนธรรม 50,000               ตกลงราคา  7  วัน
ตค. 48 โครงการอาหารกลางวัน การศึกษา ตกลงราคา  7  วัน
ตค. 48 โครงการอาหารเสริม(นม) การศึกษา ตกลงราคา  7  วัน
ตค. 48 โครงการเขาคายฝกซอมกีฬานักเรียน การศึกษา ตกลงราคา  7  วัน
ตค. 48 โครงการถายโอนอาหารเสริม(นม) สงเสริมและพัฒนาพลานามัย ตกลงราคา  7  วัน
ต.ค.-48 วิชาชีพและการตัดเย็บ โรงเรียนเทศบาล 68,500      ตกลงราคา  7  วัน

วิชาพลานามัย โรงเรียนเทศบาล 51,600      ตกลงราคา  7  วัน
โครงการอาหารกลางวัน งวดที่ 1 โรงเรียนเทศบาล  7  วัน

ต.ค. 48 - ก.ย. 49 โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียน 1,000,000         ตกลงราคา  7  วัน
ต.ค. 48 - ก.ย. 49 โครงการอาหารเสริม นม โรงเรียน 40,000               ตกลงราคา  7  วัน

แผนการจัดหา 2549 / ผด. 2



4
แบบ  ผด.  2

ชวงเวลา กําหนด
ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน  (บาท) ประเภท จํานวน  (บาท) สงมอบ 

แผนการจัดหาพัสดุ   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2549
ของเทศบาลเมืองบานไผ

ลําดับที่ รายการ / จํานวน  (หนวย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ

 ต.ค.48-ก.ย.49  ค. รายจายเพื่อการรับรองและพิธีการ   (คารับรอง) บริหารทั่วไป 280,000          ตกลงราคา  7  วัน
พ.ย.-48  - โรงเรียนสังกัดเทศบาล ผลักเขาบัญชีโรงเรียนเทศบาล 110,000    
 พ.ย.  48  - โรงเรียนสังกัด สปช. ผลักเขาบัญชีแตละโรงเรียน 958,000    

โครงการอาหารเสริม(นม) งวดที่ 1
พ.ย.-48  - โรงเรียนสังกัดเทศบาล 123,050    สอบราคา 30  วัน
 พ.ย.  48  - โรงเรียนสังกัด สปช. 953,350    สอบราคา 30  วัน
 พ.ย.  48 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ศาสนาวัฒนธรรม 380,000            ตกลงราคา  7  วัน
ธค. 48 โครงการสงเคราะหเครื่องกันหนาวแกผูดอยโอกาส สังคมสงเคราะห 80,000               ตกลงราคา 7  วัน

ธ.ค.48 - ม.ค.49  - ระดับกอนประถมศึกษา (การศึกษาปฐมวัย) 38,100      ตกลงราคา  7  วัน
ธ.ค.48 - ม.ค.49 อุปกรณหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร โรงเรียนเทศบาล 667,000    สอบราคา 30  วัน
ธ.ค.48 - ม.ค.49 อุปกรณโสตฯ โรงเรียนเทศบาล 400,000    สอบราคา 30  วัน
ม.ค. - ก.พ. 49 หองวิทยาศาตร โรงเรียนเทศบาล 194,000    สอบราคา 30  วัน
ม.ค. - ก.พ. 49 อุปกรณทางวิทยาศาตร โรงเรียนเทศบาล 122,400    สอบราคา 30  วัน

 ม.ค. 49 โครงการแขงขันกีฬาเพื่อเยาวชน ประชาชน นันทนาการ 300,000            ตกลงราคา  7  วัน
 ม.ค. 49 โครงการจัดงานวันขึ้นปใหม ศาสนาวัฒนธรรม 30,000               ตกลงราคา  7  วัน
 ม.ค. 49 โครงการจัดงานวันเด็ก การศึกษาไมกําหนดระดับ 75,000               ตกลงราคา  7  วัน

ม.ค. 49-เม.ย.49 โครงการสํารวจขอมูลจําเปนขั้นพื้นฐาน ( จปฐ ) เขตเมือง แผนงานสาธารณสุข 200,000 ตกลงราคา  7  วัน
ม.ค. 49-เม.ย.49 โครงการฟนฟูอาสาสมัครสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข 180,000 ตกลงราคา  7  วัน

แผนการจัดหา 2549 / ผด. 2
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แบบ  ผด.  2

ชวงเวลา กําหนด
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ของเทศบาลเมืองบานไผ
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วิธีจัดหา หมายเหตุ

มค. - กย.  49 โครงการประชาสัมพันธงานรักษาความสะอาด แผนงานเคหะและชุมชน 10,000 ตกลงราคา  7  วัน
ม.ค. ,พ.ค , สค. 49 โครงการจัดทําวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ วางแผนสถิติและวิชาการ 200,000 ตกลงราคา  7  วัน

    (วารสารบานไผสัมพันธ)
 ก.พ.  49 โครงการจัดงานบุญกุมขาวใหญ ศาสนาวัฒนธรรม 90,000               ตกลงราคา  7  วัน
 ก.พ.  49 โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษาฯ งานระดับกอนวัยเรียน 50,000               ตกลงราคา  7  วัน
 ก.พ.  49 โครงการเดินทางไกลเขาคายพักแรม ลูกเสือฯ งานระดับกอนวัยเรียน 10,000               ตกลงราคา  7  วัน
 ก.พ.  49 โครงการแขงขันกีฬานักเรียนในเขตเทศบาล นันทนาการ 70,000               ตกลงราคา  7  วัน

กพ.  - เมย.  49 โครงการฉีดฮอรโมนคุมกําเนิดสัตวเพศเมีย แผนงานพาณิชย 5,000 ตกลงราคา  7  วัน
ก.พ. - มี.ค. 49 โครงการตลาดสดบานไผนาซื้อ แผนงานเคหะและชุมชน 30,000 ตกลงราคา  7  วัน
กพ. - เมย.  49 โครงการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา แผนงานพาณิชย 30,000 ตกลงราคา  7  วัน
 ก.พ.,มิ.ย.49 โครงการฝกอบรมเพิ่มพูนความรูฯ บริหารทั่วไป 450,000          ตกลงราคา  7  วัน
ก.พ.-ก.ค. 49 โครงการรณรงคประชาสัมพันธการสงเสริมสุขภาพ แผนงานสาธารณสุข 20,000 ตกลงราคา 5  วัน
มี.ค  49 คาวัสดุสอบปลายปนักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนเทศบาล 400           ตกลงราคา
มี.ค  49 คาเวชภัณฑเด็กอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 635           ตกลงราคา
มี.ค  49 เครื่องดนตรีไทย โรงเรียนเทศบาล 15,000      ตกลงราคา
มี.ค  49 หองปฏิบัติการทางภาษา โรงเรียนเทศบาล 472,000    สอบราคา
มี.ค  49 โครงการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 20,000      ตกลงราคา

มี.ค.49-เม.ย. 49 โครงการพัฒนาความรูการดูแลตนเองดานสุขภาพผูสูงอายุ ฯ แผนงานสาธารณสุข 50,000 ตกลงราคา  7  วัน

แผนการจัดหา 2549 / ผด. 2
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แบบ  ผด.  2

ชวงเวลา กําหนด
ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน  (บาท) ประเภท จํานวน  (บาท) สงมอบ 

แผนการจัดหาพัสดุ   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2549
ของเทศบาลเมืองบานไผ

ลําดับที่ รายการ / จํานวน  (หนวย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ

มี.ค. - ก.ย. 49 โครงการใหบริการสาธารณสุขเชิงรุก แผนงานสาธารณสุข 100,000 ตกลงราคา  7  วัน
มี.ค.- เม.ย. 49 โครงการอบรมผูประกอบการรานอาหาร แผนงานเคหะและชุมชน 20,000 ตกลงราคา  7  วัน
มี.ค. - เม.ย. 49 โครงการอาสาสมัครพิทักษสิ่งแวดลอม แผนงานเคหะและชุมชน 30,000 ตกลงราคา  7  วัน
มี.ค. - เม.ย. 49 โครงการอบรมผูประกอบการราน แตงผม-เสริมสวย แผนงานเคหะและชุมชน 10,000 ตกลงราคา  7  วัน
มีค. - เมย. 49 โครงการสงเสริมการแขงขันกีฬาในชุมชน สังคมสงเคราะห 250,000 ตกลงราคา  7  วัน
มีค. - พค. 49 โครงการแกปกญาความยากจน สังคมสงเคราะห 20,000 ตกลงราคา  7  วัน
มีค. - กย. 49 โครงการเวทีชาวบาน สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งฯ 30,000 ตกลงราคา  7  วัน

 เม.ย.49 โครงการจัดงานวันเทศบาล บริหารทั่วไป 30,000            ตกลงราคา  7  วัน
เม.ย.-49 โครงการกิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุขแหงชาติ แผนงานสาธารณสุข 40,000 ตกลงราคา  7  วัน

เม.ย. - ก.ย. 49 โครงการสนับสนุนเผยแพรผลงาน อสม. ดีเดน แผนงานสาธารณสุข 100,000 ตกลงราคา  7  วัน
เม.ย. - ก.ย. 49 โครงการรณรงคปองกันยาเสพติดในชุมชน แผนงานสาธารณสุข 30,000 ตกลงราคา  7  วัน
เม.ย. - ก.ย. 49 โครงการอบรมเผยแพรความรู การปองกันโรคเอดส แผนงานสาธารณสุข 30,000 ตกลงราคา  7  วัน
พ.ค. - ก.ย. 49 โครงการรณรงคปองกันและควบคุมไขเลือดออก ฯ แผนงานสาธารณสุข 50,000 ตกลงราคา  7  วัน
เม.ย. - พ.ค. 49 โครงการอบรมผูประกอบการคาและจําหนายเนื้อสัตว แผนงานพาณิชย 10,000 ตกลงราคา  7  วัน
เม.ย. - พ.ค. 49 โครงการน้ําดื่มสะอาด  ประชาชาติรวมใจ แผนงานเคหะและชุมชน 20,000 ตกลงราคา  7  วัน
 เม.ย. - พ.ค. 49  โครงการประชุมประชาคมทองถิ่นเพื่อการวางแผนพัฒนาเท วางแผนสถิติและวิชาการ 80,000 ตกลงราคา  7  วัน
เม.ย. - พ.ค. 49 โครงการอบรมใหความรูดานคอมพิวเตอรและ  เทคโนโลยี วางแผนสถิติและวิชาการ 40,000 ตกลงราคา  7  วัน

 สารสนเทศแกประชาชนในเขตเทศบาล   เมืองบานไผ
เมย. - กย. 49 โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานองคกรภาคประชาชน ฯสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งฯ 500000 ตกลงราคา  7  วัน

แผนการจัดหา 2549 / ผด. 2
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วิธีจัดหา หมายเหตุ

เมย. - กย. 49 โครงการออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่ สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งฯ 260000 ตกลงราคา  7  วัน
 เม.ย. 49 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต ศาสนาวัฒนธรรม 530,000            ตกลงราคา  7  วัน
 พ.ค.  49 คาเครื่องแบบนักเรียนการจัดการศึกษาภาคบังคับ โรงเรียนเทศบาล 34,920      ตกลงราคา  7  วัน
 พ.ค.  49 คาเครื่องนุงหมกันหนาวการจัดการศึกษาภาคบังคับ 3,780        ตกลงราคา  7  วัน
 พ.ค.  49 โตะอาหารพรอมเกาอี้ โรงเรียนเทศบาล 15,000      ตกลงราคา  7  วัน
 พ.ค.  49 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา 150,000            ตกลงราคา  7  วัน
 พ.ค.  49 โครงการตรวจสุขภาพสายตาและสังเคราะหแวนสายตา ฯ สังคมสงเคราะห 94,000               ตกลงราคา  7  วัน

พ.ค. - ก.ค. 49 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสถานีกําจัดขยะมูลฝอย แผนงานเคหะและชุมชน 50,000 ตกลงราคา  7  วัน
พ.ค. - มิ.ย. 49 โครงการสุขานาใช  สุขใจไทยเทศ แผนงานเคหะและชุมชน 10,000 ตกลงราคา  7  วัน
 พ.ค. - ก.ย.49 โครงการบริการสูความเปนเลิศ บริหารทั่วไป 200,000          ตกลงราคา  7  วัน
 พ.ค. - มิ.ย.49 โครงการอบรมจริยธรรมฯ บริหารทั่วไป 50,000            ตกลงราคา  7  วัน

 มิ.ย.  49 โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ นันทนาการ 100,000            
 มิ.ย.  49 โครงการเยาวชนสัมพันธเพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติฯ การศึกษาไมกําหนดระดับ 25,000               
 มิ.ย.  49 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา เงินอุดหนุน 20,000        
 มิ.ย.  49 โครงการประชุมอาสาสมัครปองกันยาเสพติดในชุมชน สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งฯ 60,000               ตกลงราคา  7  วัน

มิ.ย. -  ก.ค. 49 โครงการอบรมใหความรูดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี วางแผนสถิติและวิชาการ 40,000 ตกลงราคา  7  วัน
สารสนเทศแกบุคลากรในองคกร

 มิ.ย. -  ก.ค. 49 โครงการอบรมการพูดการจัดรายการทางหอกระจายขาว วางแผนสถิติและวิชาการ 30,000 ตกลงราคา 7  วัน

แผนการจัดหา 2549 / ผด. 2
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ชวงเวลา กําหนด
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แผนการจัดหาพัสดุ   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2549
ของเทศบาลเมืองบานไผ
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เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ

 มิ.ย. -  ก.ค. 49 โครงการอบรมนักประชาสัมพันธประจําหนวยงาน วางแผนสถิติและวิชาการ 20,000 ตกลงราคา 7  วัน
มิย. - ก.ค.  - ระดับ ป.1 - ป.6 (การจัดการศึกษาภาคบังคับ) โรงเรียนเทศบาล 151,250    สอบราคา 30  วัน
ก.ค. - ส.ค. วิชาชีพอาหารและโภชนาการ โรงเรียนเทศบาล 58,000      สอบราคา 30  วัน

 ก.ค.  49 โครงการแหเทียนเขาพรรษา ศาสนาวัฒนธรรม 70,000               ตกลงราคา  7  วัน
 ก.ค.  49 โครงการจัดงานบุญตะไลยักษ นันทนาการ 500,000            ตกลงราคา  7  วัน
 ก.ค.  49 โครงการสัมมนากรรมการสถานศึกษาและผูนําชุมชน การศึกษาไมกําหนดระดับ 50,000               ตกลงราคา  7  วัน
 ก.ค.  49 โครงการอบรมครูและทัศนศึกษาดูงาน งานระดับกอนวัยเรียน 500,000            ตกลงราคา  7  วัน
 ก.ค.  49 โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเชิงปฎิบัติการ ฯ สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งฯ 230,000            ตกลงราคา  7  วัน
สค. 49 โครงการอบรมอาสาสมัครเฝาระวังและขจัดปญหาของชุมช สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งฯ 20,000               ตกลงราคา  7  วัน

 ส.ค.  49 โครงการสงเสริมจริยธรรม เงินอุดหนุน 20,000        ตกลงราคา  7  วัน
 ก.ย.  49 โครงการรณรงคเพื่อปองกันยาเสพติด การศึกษาไมกําหนดระดับ 20,000               ตกลงราคา  7  วัน
 ต.ค.  49 โครงการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา เงินอุดหนุน 20,000        ตกลงราคา  7  วัน
กค. 49 โครงการฝกอบรมจัดตั้งยุวอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือ รักษาความสงบ ฯ 80,000 ตกลงราคา  7  วัน
กค. 49 โครงการฝกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน รักษาความสงบ ฯ 100,000 ตกลงราคา  7  วัน
มิย. 49 โครงการปองกันอุบัติเหตุและเสริมสรางวินัยจราจร รักษาความสงบ ฯ 80,000 ตกลงราคา  7  วัน
มิย. 49 โครงการจัดระเบียบรถจักรยานยนตรับจางและรถสามลอรับ ดานการจราจรและบริการสังคม 218,400 ตกลงราคา  7  วัน

พค. / กค. / กย. 49 โครงการประชุมประชาคมสมาชิก อปพร. รักษาความสงบ ฯ 90,000 ตกลงราคา  7  วัน
พค. 49 โครงการจัดกิจกรรมสถาปนาวัน อปพร. รักษาความสงบ ฯ 30,000 ตกลงราคา  7  วัน

แผนการจัดหา 2549 / ผด. 2
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ชวงเวลา กําหนด
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แผนการจัดหาพัสดุ   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2549
ของเทศบาลเมืองบานไผ

ลําดับที่ รายการ / จํานวน  (หนวย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ

กค. -  กย.  49 โครงการจัดประชาสัมพันธการจัดเก็บรายได บริหารงานคลัง 20,000 ตกลงราคา  7  วัน
กค. -  กย.  49 โครงการจางนักเรียนทํางานชวงปดภาคเรียน บริหารงานคลัง 52,000 ตกลงราคา  7  วัน
กค. -  กย.  49 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บคาธรรมเนียมเก็บขนข บริหารงานคลัง 100,000 ตกลงราคา  7  วัน
กค. -  กย.  49 โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน บริหารงานคลัง 168,000 ตกลงราคา  7  วัน

ง. รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายอื่น  ๆ
ต.ค.48 - ก.ย.49 คาใชจายในการเลือกตั้ง บริหารทั่วไป 1,000,000       ตกลงราคา  7  วัน
ต.ค.48 - ก.ย.49  ง. รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ ฯ รักษาความสงบ ฯ 100,000          ตกลงราคา  7  วัน
ต.ค.48 - ก.ย.49  ง. รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ ฯ วางแผนสถิติและวิชาการ 60,000           ตกลงราคา  7  วัน
ต.ค.48 - ก.ย.49  ง. รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ ฯ บริหารงานคลัง 50,000           ตกลงราคา  7  วัน
ต.ค.48 - ก.ย.49  ง. รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ ฯ การศึกษา 150,000          ตกลงราคา  7  วัน
ต.ค.48 - ก.ย.49  ง. รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ ฯ สาธารณสุข 30,000            ตกลงราคา  7  วัน
ต.ค.48 - ก.ย.49  ง. รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ ฯ เคหะและชุมชน / สส. 20,000            ตกลงราคา  7  วัน
ต.ค.48 - ก.ย.49  ง. รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ ฯ พาณิชย 10,000            ตกลงราคา  7  วัน
ต.ค.48 - ก.ย.49  ง. รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ ฯ เคหะและชุมชน / ชาง 30,000            ตกลงราคา  7  วัน
ต.ค.48 - ก.ย.49  ง. รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ ฯ อุตสาหกรรม ฯ 20,000            ตกลงราคา  7  วัน
ต.ค.48 - ก.ย.49  ง. รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ ฯ สรางความเขมแข็ง ฯ 30,000            ตกลงราคา  7  วัน

แผนการจัดหา 2549 / ผด. 2
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วิธีจัดหา หมายเหตุ

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับสนับสนุนบริการสาธารณสุข
 มี.ค. - เม.ย. 49 เงินอุดหนุนผูประกอบการรานอาหาร สาธารณสุข เงินอุดหนุน 19,500 ตกลงราคา  5  วัน
เมย. - มิย.  49 การสงเสริมสุขภาพ สาธารณสุข เงินอุดหนุน 28,000 ตกลงราคา  5  วัน
เมย. - มิย.  49 อบรมกลุมเสี่ยง สาธารณสุข เงินอุดหนุน 28,000 ตกลงราคา  5  วัน
 เม.ย. - ก.ย.49 คาตอบแทนแพทยพยาบาล สาธารณสุข เงินอุดหนุน 22,500 ตกลงราคา  5  วัน

วัสดุสํานักงาน
  ธ.ค.  48 วัสดุสํานักงาน โรงเรียนและศูนยฯ 10,000               ตกลงราคา  7  วัน

ธ.ค. 48- ก.ย. 49 วัสดุสํานักงาน กองการศึกษา 77,000               ตกลงราคา  7  วัน
กพ./มีค./เมย. 49 วัสดุสํานักงาน เคหะและชุมชน / ชาง 16,500 ตกลงราคา  7  วัน

 มี.ค./ เม.ย./มิย./สค วัสดุสํานักงาน วางแผนสถิติและวิชาการ 100,000 ตกลงราคา  7  วัน
พ.ค.-49 วัสดุสํานักงาน อุตสาหกรรม 30,000            ตกลงราคา  7  วัน
พค.  49 วัสดุสํานักงาน แผนงานพาณิชย 5,000 ตกลงราคา  7  วัน

พค. - มิย.  49 วัสดุสํานักงาน รักาษความสงบ ฯ 15,000 ตกลงราคา  7  วัน
มิ.ย.-49 วัสดุสํานักงาน เคหะและชุมชน /ชาง 30,000            ตกลงราคา  7  วัน
 กค.  49 วัสดุสํานักงาน สาธารณสุข 30,000 ตกลงราคา  7  วัน
 ก.ค.  49 วัสดุสํานักงาน ศาสนาวัฒนธรรม 10,000               ตกลงราคา  7  วัน
 ก.ค. 49 วัสดุสํานักงาน การศึกษาไมกําหนดระดับ 10,000               ตกลงราคา  7  วัน

แผนการจัดหา 2549 / ผด. 2
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ลําดับที่ รายการ / จํานวน  (หนวย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ
มค./เมย./ พค.  49 วัสดุไฟฟาและวิทยุ แผนงานเคหะและชุมชน 25,000 ตกลงราคา  7  วัน
กพ. - พค.  49 วัสดุไฟฟาและวิทยุ แผนงานสาธารณสุข 3,000 ตกลงราคา  7  วัน
เม.ย. - มิ.ย. 49 วัสดุไฟฟาและวิทยุ แผนงานอุตสาหกรรม 520,000          ตกลงราคา  7  วัน

พ.ค.-49 วัสดุไฟฟาและวิทยุ แผนงานพาณิชย 2,000 ตกลงราคา  7  วัน
 พ.ค.  49 วัสดุไฟฟาและวิทยุ โรงเรียนและศูนยฯ 10,000               ตกลงราคา  7  วัน

 พ.ค.  - มิย.  49 วัสดุไฟฟาและวิทยุ รักษาความสงบ ฯ 25,000               ตกลงราคา  7  วัน
มิ.ย ./ ส.ค. 49 วัสดุไฟฟาและวิทยุ วางแผนสถิติและวิชาการ 5,000 ตกลงราคา  7  วัน

วัสดุงานบานงานครัว
พค. 48 / มิย. 49 วัสดุงานบานงานครัว รักษาความสงบ ฯ 18,000 ตกลงราคา  7  วัน

 ธ.ค.  48 วัสดุงานบานงานครัว โรงเรียนและศูนยฯ 10,000               ตกลงราคา  7  วัน
ธ.ค. 48- ก.ย. 49 วัสดุงานบานงานครัว กองการศึกษา 3,000                 ตกลงราคา  7  วัน

 ต.ค.48 / เม.ย.49 วัสดุงานบานงานครัว บริหารทั่วไป 20,000            ตกลงราคา  7  วัน
พย. - ธค.  48 วัสดุงานบานงานครัว แผนงานสาธารณสุข 40,000 ตกลงราคา  7  วัน

มค./เมย./ กย. 49 วัสดุงานบานงานครัว แผนงานเคหะและชุมชน 150,000 ตกลงราคา  7  วัน
มค. -  พค.  49 ตกลงราคา  7  วัน

พ.ค. วัสดุงานบานงานครัว แผนงานอุตสาหกรรม 10,000            ตกลงราคา  7  วัน

แผนการจัดหา 2549 / ผด. 2
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พค. 49  คาวัสดุงานบานงานครัว แผนงานพาณิชย 10,000 ตกลงราคา  7  วัน
 พ.ค./ ก.ค.49  คาวัสดุงานบานงานครัว วางแผนสถิติและวิชาการ 3,000 ตกลงราคา  7  วัน

ส.ค.-49 คาวัสดุงานบาน งานครัว นันทนาการ 5,000                 ตกลงราคา  7  วัน

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
 ต.ค.48-ก.ย.49 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น บริหารทั่วไป 260,000          ตกลงราคา 7  วัน
 ต.ค.48-ก.ย.49 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง ฯ แผนงานเคหะ ฯ / ชาง 600,000          ตกลงราคา 7  วัน
 ต.ค.48-ก.ย.49 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น แผนงานสาธารณสุข 200,000 ตกลงราคา 7  วัน
 ต.ค.48-ก.ย.49 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น แผนงานเคหะและชุมชน 1,200,000 ตกลงราคา 7  วัน
 ต.ค.48-ก.ย.49 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น แผนงานพาณิชย 50,000 ตกลงราคา 7  วัน
 ต.ค.48-ก.ย.49  คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วางแผนสถิติและวิชาการ 60,000 ตกลงราคา 7  วัน
ต.ค. 48 - ก.ย. 49  คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น กองการศึกษา 100,000            ตกลงราคา 7  วัน
 ต.ค.48-ก.ย.49  คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น รักษาความสงบ ฯ 230,000            ตกลงราคา 7  วัน

วัสดุคอมพิวเตอร
ธ.ค. 48- เม.ย. 49 วัสดุคอมพิวเตอร กองการศึกษา 35,000               ตกลงราคา 7  วัน

 พ.ย.48/เม.ย./มิย.49 วัสดุคอมพิวเตอร บริหารทั่วไป 40,000            ตกลงราคา 7  วัน
มค./มีค./กค. 49 วัสดุคอมพิวเตอร รักษาความสงบ ฯ 15,000            ตกลงราคา 7  วัน

แผนการจัดหา 2549 / ผด. 2
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มีค. -  พค.  49 วัสดุคอมพิวเตอร แผนงานเคหะและชุมชน 20,000 ตกลงราคา 7  วัน
 มี.ค.  49 , ก.ค.49  วัสดุคอมพิวเตอร วางแผนสถิติและวิชาการ 200,000 ตกลงราคา 7  วัน

 เม.ย.  49 วัสดุคอมพิวเตอร โรงเรียนและศูนยฯ 15,000               ตกลงราคา 7  วัน
 เม.ย.49 , พ.ค.49 วัสดุคอมพิวเตอร แผนงานสาธารณสุข 30,000 ตกลงราคา 7  วัน
พ.ค. , ก.ค.49 วัสดุคอมพิวเตอร แผนงานอุตสาหกรรม ฯ 15,000            ตกลงราคา 7  วัน

วัสดุยานพาหนะและขนสง
ต.ค. 48 - ก.ย. 49 วัสดุยานพาหนะและขนสง รักษาความสงบ ฯ 45,000 ตกลงราคา 7  วัน
ต.ค. 48 - ก.ย. 49 วัสดุยานพาหนะและขนสง กองการศึกษา 5,000                 ตกลงราคา 7  วัน
ต.ค. - ก.ย. วัสดุยานพาหนะและขนสง อุตสาหกรรม 300,000          ตกลงราคา 7  วัน

มค./กพ./ กย.  49 วัสดุยานพาหนะและขนสง เคหะและชุมชน 115,000 ตกลงราคา 7  วัน
มค./กพ./ กย.  49 วัสดุยานพาหนะและขนสง สาธารณสุข 5,000 ตกลงราคา 7  วัน
พ.ค. , ส.ค.49 ,  คาวัสดุยานพาหนะและขนสง วางแผนสถิติและวิชาการ 20,000 ตกลงราคา 7  วัน

วัสดุกอสราง
มค./กพ./มีค./มิย.  49 วัสดุกอสราง สาธารณสุข 10,000 ตกลงราคา 7  วัน
มค./กพ./เมย./กย.49 วัสดุกอสราง เคหะและชุมชน 250,000 ตกลงราคา 7  วัน

 มี.ค. 49 คาวัสดุกอสราง ศาสนาวัฒนธรรม 2,500                 ตกลงราคา 7  วัน

แผนการจัดหา 2549 / ผด. 2
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เม.ย. - มิ.ย. 49 วัสดุกอสราง เคหะ / งานสาธารณูปโภค 1,729,014       ตกลงราคา 7  วัน
พค. / กค. / กย. 49 วัสดุกอสราง พาณิชย 20,000 ตกลงราคา 7  วัน

 มิ.ย.  49 คาวัสดุกอสราง โรงเรียนและศูนยฯ 2,500                 ตกลงราคา 7  วัน
 มิ.ย.  49 คาวัสดุกอสราง รักษาความสงบ ฯ 2000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร
 ต.ค. 48 - ก.ย.49 วัสดุโฆษณาและเผยแพร อุตสาหกรรม ฯ 2,000              ตกลงราคา 7  วัน
 ต.ค. 48 - ก.ย.49 วัสดุโฆษณาและเผยแพร วางแผนสถิติและวิชาการ 40,000 ตกลงราคา 7  วัน
 ก.พ.,มิ.ย., สค.49 วัสดุโฆษณาและเผยแพร บริหารทั่วไป 5,000              ตกลงราคา 7  วัน
ก.พ./มี.ค./เม.ย/ กย.49 วัสดุโฆษณาและเผยแพร เคหะและชุมชน 10,000 ตกลงราคา 7  วัน

 เม.ย. 49  - คาวัสดุโฆณาและเผยแพร กองการศึกษา 2,500                 ตกลงราคา 7  วัน
 เม.ย.  49 คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร นันทนาการ 5,000                 ตกลงราคา 7  วัน

เมย.  -  กย.  49 วัสดุโฆษณาและเผยแพร สาธารณสุข 10,000 ตกลงราคา 7  วัน
เม.ย. - มิ.ย. 49 วัสดุเครื่องแตงกาย อุตสาหกรรม 15,000            ตกลงราคา 7  วัน

 พ.ค.  49 คาวัสดุโฆณาและเผยแพร โรงเรียนและศูนยฯ 2,500                 ตกลงราคา 7  วัน
กค. 49 คาวัสดุโฆณาและเผยแพร รักษาความสงบ ฯ 2,000              ตกลงราคา 7  วัน

คาวัสดุการเกษตร

แผนการจัดหา 2549 / ผด. 2
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 ก.พ.  49 คาวัสดุการเกษตร โรงเรียนและศูนยฯ 5,000                 ตกลงราคา 7  วัน
พ.ค. วัสดุการเกษตร แผนงานอุตสาหกรรม 400,000          ตกลงราคา 7  วัน

วัสดุเครื่องแตงกาย
ธค./เม.ย./ กย.  49 วัสดุเครื่องแตงกาย แผนงานเคหะและชุมชน 60,000 ตกลงราคา 7  วัน

เมย. 49 วัสดุเครื่องดับเพลิง รักษาความสงบ ฯ 40,000 ตกลงราคา 7  วัน
เมย.  - สค.  49 วัสดุเครื่องแตงกาย แผนงานสาธารณสุข 20,000 ตกลงราคา 7  วัน

 ก.ค.  49 คาวัสดุเครื่องแตงกาย โรงเรียนและศูนยฯ 30,000               ตกลงราคา 7  วัน

วัสดุเครื่องดับเพลิง
มีค. / สค. 49 วัสดุเครื่องดับเพลิง รักษาความสงบ ฯ 150,000 ตกลงราคา 7  วัน
พค.  49 วัสดุเครื่องดับเพลิง แผนงานเคหะและชุมชน 50,000 ตกลงราคา 7  วัน

ตกลงราคา 7  วัน
เม.ย. - มิ.ย. 49 วัสดุสํารวจ เคหะและชุมชน 5,000              ตกลงราคา 7  วัน

วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย
มค.,กพ.,พค.  49 วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย แผนงานสาธารณสุข 180,000 ตกลงราคา 7  วัน
กพ./เมย.,/ พค. 49 วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย แผนงานพาณิชย 20,000 ตกลงราคา 7  วัน

แผนการจัดหา 2549 / ผด. 2
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18  ก.ค.  49 คาวัสดุกีฬา โรงเรียนและศูนยฯ 5,000                 ตกลงราคา 7  วัน
22  ส.ค.  49 คาวัสดุกีฬา นันทนาการ 5,000                 ตกลงราคา 7  วัน
19  ก.ค.  49 คาวัสดุการศึกษา โรงเรียนและศูนยฯ 30,000               ตกลงราคา 7  วัน
20  ก.ค.  49 คาวัสดุดนตรี โรงเรียนและศูนยฯ 5,000                 ตกลงราคา 7  วัน
27  มิ.ย. 49 คาวัสดุหองสมุด การศึกษาไมกําหนดระดับ 100,000            ตกลงราคา 7  วัน

วัสดุอื่น  ๆ
เม.ย. - มิ.ย. 49 วัสดุอื่น ๆ เคหะและชุมชน 5,000              ตกลงราคา 7  วัน
 เม.ย.,ก.ค.49 วัสดุอื่น ๆ บริหารทั่วไป / บริหารทั่วไป 3,000              ตกลงราคา 7  วัน
เม.ย. กย.  49 วัสดุอื่น  ๆ แผนงานเคหะและชุมชน 2,000 ตกลงราคา 7  วัน

หมวดรายจายอื่น  ๆ 
เม.ย.  - กย.  49 จางที่ปรึกษาเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกขยะมูลฝอย แผนงานเคหะชุมชน 270,000 สอบราคา 120 วัน

หมวดคาครุภัณฑ
เมย. - พค.  49 โครงการจัดซื้อพัดลม 9 เครื่อง แผนงานสาธารณสุข 11,760 ตกลงราคา  7  วัน
เมย. - พค.  49 โครงการจัดซื้อผามานปรับแสงพรอมติดตั้ง แผนงานสาธารณสุข 30,000 ตกลงราคา  7  วัน
เมย. - พค.  49 โครงการจัดวื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิด แผนงานสาธารณสุข 67,000 ตกลงราคา  7  วัน

แขวน  32,000  บีทียู  1  เครื่อง / 2,500 บีทียู   1  เครื่อง
เมย. - มิย.  49 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค บริหารงานคลัง 55,000.00         ตกลงราคา  7  วัน

แผนการจัดหา 2549 / ผด. 2
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เมย. - มิย.  49 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอรงานบริหารงานคลัง  งานพัสดุ บริหารงานคลัง 97,000.00         ตกลงราคา  7  วัน
เมย. - มิย.  49 ซื้อเครื่องพิมพเลเซอรเจทสี บริหารงานคลัง 37,000.00         ตกลงราคา  7  วัน
เมย. - มิย.  49 ซื้อเครื่องพิมพเลเซอร  2  เครื่อง บริหารงานคลัง 72,000.00         ตกลงราคา  7  วัน
เมย. - มิย.  49 ซื้อซอฟแวรงานการเงินและบัญชี บริหารงานคลัง 30,000.00         ตกลงราคา  7  วัน
เมย. - มิย.  49 ซื้อเครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอล บริหารงานคลัง 90,000.00         ตกลงราคา  7  วัน
เมย. - มิย.  49 ซื้อตูเก็บเอกสาร  5  ชิ้น บริหารงานคลัง 50,000.00         ตกลงราคา  7  วัน
เมย. - มิย.  49 ซื้อโตะทํางานระดับ 1 - 2  2  ชุด  ระดับ  3 - 6  1  ชุด บริหารงานคลัง 7,560.00           ตกลงราคา  7  วัน
เมย. - มิย.  49 ซื้อชั้นวางหนังสือและเอกสาร บริหารงานคลัง 2,100.00           ตกลงราคา  7  วัน
เมย. - มิย.  49 ซื้อพัดลมตั้งพื้น  2  เครื่อง บริหารงานคลัง 2,800.00           ตกลงราคา  7  วัน
เมย. - มิย.  49 ซื้อกลองถายรูปดิจิตอล บริหารงานคลัง 15,000.00         ตกลงราคา  7  วัน
พ.ค.-49 ซื้อเครื่องทําน้ําเย็น  แบบใชขวด  2  เครื่อง รักษาความสงบ ฯ 6,400.00           ตกลงราคา  7  วัน
พ.ค.-49 ครื่องปรับอากาศ ขนาดไมต่ํากวา 25,000 บีทียู  1 เครื่อง บริหารทั่วไป 32,000            ตกลงราคา  7  วัน
พ.ค.-49 พัดลมระบายอากาศ จํานวน 1 ชุด บริหารทั่วไป 1,100              ตกลงราคา  7  วัน
พ.ค.-49 มานปรับแสง (หองทะเบียนฯ) บริหารทั่วไป 22,000            ตกลงราคา  7  วัน
พ.ค.-49 โตะทํางานพรอมเกาอี้    ระดับ 7-9 จํานวน  7  ชุด บริหารทั่วไป 81,900            ตกลงราคา  7  วัน
พ.ค.-49 โทรศัพทเคลื่อนที่ จํานวน 2 เครื่อง บริหารทั่วไป 30,000            ตกลงราคา  7  วัน
 พ.ค. 49 เครื่องปรับอากาศ ขนาดไมต่ํากวา  25,000 บีทียู  2 เครื่อง บริหารทั่วไป 64,000            ตกลงราคา  7  วัน
 พ.ค. 49 มานปรับแสง (หองธุรการ) บริหารทั่วไป 50,000            ตกลงราคา  7  วัน

แผนการจัดหา 2549 / ผด. 2
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 พ.ค. 49 โตะประชุมพรอมเกาอี้ บริหารทั่วไป 40,000            ตกลงราคา  7  วัน
 พ.ค. 49 ฉากกั้นหองสําเร็จรูปหองปลัดเทศบาล บริหารทั่วไป 3,000              ตกลงราคา  7  วัน
 พ.ค. 49 ถังเก็บน้ําแบบพลาสติก บริหารทั่วไป 20,000            ตกลงราคา  7  วัน
 พ.ค. 49 โตะหมูบูชา บริหารทั่วไป 10,000            ตกลงราคา  7  วัน
 พ.ค. 49 เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 2 เครื่อง บริหารทั่วไป 145,400          สอบราคา 30  วัน
 พ.ค. 49 เครื่องขยายเสียง   จํานวน 1  เครื่อง บริหารทั่วไป 25,000            ตกลงราคา  7  วัน
 พ.ค. 49 ชุดไมโครโฟนตั้งโตะ จํานวน 8 ชุด บริหารทั่วไป 55,000            ตกลงราคา  7  วัน
 พ.ค.49 เครื่องสูบน้ําแบบมอเตอรไฟฟาพรอมอุปกรณ  จํานวน 2 ชดุ บริหารทั่วไป 32,000            ตกลงราคา  7  วัน
พค. 49 ตูเย็น ขนาดไมนอยกวา 5 คิวบิกฟุต  จํานวน 2 เครื่อง บริหารทั่วไป 10,400            ตกลงราคา  7  วัน
พค. 49 ชุดโซฟารับแขก  จํานวน 3 ชุด บริหารทั่วไป 60,000            ตกลงราคา  7  วัน
พค. 49 โทรทัศนสี จอแบน จํานวน 5 เครื่อง บริหารทั่วไป 52,500            ตกลงราคา  7  วัน
พค. 49  ตูเย็น อุตสาหกรรม ฯ /เงินอุดหนุนทั่วไป 13,600            ตกลงราคา  7  วัน
พค.  49 โครงการจัดซื้อโตะระดับ  3-6 แผนงานสาธารณสุข 2,600 ตกลงราคา  7  วัน
พค.  49 โครงการจัดซื้อถังบําบัดน้ําเสีย แผนงานพาณิชย 100,000 ตกลงราคา  7  วัน
พค.  49 โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา แผนงานเคหะและชุมชน 19,500 ตกลงราคา  7  วัน
พค.  49 โครงการจัดซื้อเครื่องพนฆาเชื้อโรคไขหวัดนก แผนงานพาณิชย 28,500 ตกลงราคา  7  วัน
พค.  49 โครงการจัดซื้อเครื่องยอยกิ่งไม แผนงานเคหะและชุมชน 330,000 สอบราคา 60 วัน
พค.  49 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา แผนงานสาธารณสุข 120,000 สอบราคา 30 วัน

แผนการจัดหา 2549 / ผด. 2
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พค.  49 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพรอมปริ้นเตอร แผนงานสาธารณสุข 253,500 สอบราคา 30 วัน
พค.  49 โดรงการจัดซื้อรถกวาดและดูดฝุนถนน แผนงานเคหะและชุมชน 10,500,000 ประกวดราคา 180  วัน
 พ.ค. 49 คาจัดซื้อพัดลมแบบโคจรติดเพดาน จํานวน  4    เครื่อง วางแผนสถิติฯ  / เงินอุดหนุนทั่วไป 5,600 ตกลงราคา  7  วัน
 พ.ค. 49 คาจัดซื้อพัดลมแบบระบายอากาศ    จํานวน  2  เครื่อง วางแผนสถิติฯ  / เงินอุดหนุนทั่วไป 1,800 ตกลงราคา  7  วัน
 พ.ค. 49 คาจัดซื้อจอรับภาพ  สําหรับเครื่องฉายภาพขาม วางแผนสถิติฯ  / สํารองเงินรายรับ 10,000 ตกลงราคา  7  วัน

ศีรษะ ฯลฯ   พรอมขาตั้ง  จํานวน  1  ชุด
 พ.ค. 49 คาจัดซื้อกลองถายรูปดิจิตอล  จํานวน  1  ตัว วางแผนสถิติฯ  / เงินอุดหนุนทั่วไป 28,000 ตกลงราคา  7  วัน

วางแผนสถิติฯ  / สํารองเงินรายรับ 17,000
 พ.ค. 49 คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน  1  เครื่อง วางแผนสถิติฯ  / สํารองเงินรายรับ 58,000 ตกลงราคา  7  วัน
 พ.ค  49 โครงการจัดซื้อโทรโขง กองการศึกษา เงินอุดหนุน 5,000          ตกลงราคา  7  วัน
 พ.ค  49 โครงการจัดซื้อกลองถายรูปดิจิตอล กองการศึกษา เงินอุดหนุน 13,500        ตกลงราคา  7  วัน
 พ.ค  49 โครงการจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น กองการศึกษา เงินอุดหนุน 12,800        ตกลงราคา  7  วัน
 พ.ค  49 โครงการจัดซื้อเสาประตูฟุตบอลพรอมตาขาย กองการศึกษา เงินอุดหนุน 50,000        ตกลงราคา  7  วัน
 พ.ค  49 โครงการจัดซื้ออัฒจันทร กองการศึกษา เงินอุดหนุน 120,000      ตกลงราคา  7  วัน
 พ.ค  49 โครงการจัดซื้อเสาประตูฟุตซอลพรอมตาขาย กองการศึกษา เงินอุดหนุน 25,000        ตกลงราคา  7  วัน
 พ.ค  49 โครงการปรับปรุงหองทํางานกองการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุน 240,000      ตกลงราคา  7  วัน
 พ.ค  49 โครงการจัดทําประตูพรอมปายชื่อโรงเรียนเทศบาล กองการศึกษา เงินอุดหนุน 233,000      ตกลงราคา  7  วัน
 พ.ค. 49 ซื้อวิทยุสื่อสารชนิดติดตั้งรถยนตบรรทุกน้ําดับเพลิง รักษาความสงบ ฯ 24,000 ตกลงราคา  7  วัน

แผนการจัดหา 2549 / ผด. 2
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 พ.ค. 49 จัดซื้อเครื่องสูบน้ําขนาดเล็ก รักษาความสงบ ฯ 44,000 ตกลงราคา  7  วัน
 พ.ค. 49 จัดซื้อกลองดิจิตอล รักษาความสงบ ฯ 15,000 ตกลงราคา  7  วัน
พค. 49 โครงการติดตั้งมุงลวดอาคารโรงจอดรถงานเทศกิจ รักษาความสงบ ฯ / เงินอุดหนุนทั่วไป 15,000 ตกลงราคา  7  วัน
 พ.ค. 49 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดแขวน สรางความเขมแข็งของชุมชน 160,000 สอบราคา 30  วัน
พค. 49 โครงการจัดซื้อเกาอี้  (สําหรับประธานนั่ง) บริหารทั่วไป 1,300 ตกลงราคา 7  วัน
 พ.ค. 49 โครงการจัดซื้อชั้นเหล็กวางเอกสารชนิดถอดได บริหารทั่วไป 5,000 ตกลงราคา 7  วัน
พค. 49 โครงการจัดซื้อล็อคเกอร บริหารทั่วไป 20,000 ตกลงราคา 7  วัน
 พ.ค. 49 โครงการจัดซื้อชุดรับแขก บริหารทั่วไป 10,000 ตกลงราคา 7  วัน
พค. 49 โครงการจัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอี้  ระดับ  3 บริหารทั่วไป 3,180 ตกลงราคา 7  วัน
 พ.ค. 49 โครงการจัดวื้อโทรศัพทสายตรงพรอมเบอร สรางความเขมแข็งของชุมชน 6,000 ตกลงราคา 7  วัน
พค. 50 โครงการติดตั้งผามาน สรางความเขมแข็งของชุมชน 25,000 ตกลงราคา 7  วัน
 พ.ค. 50 โครงการจัดซื้อคูลเลอร  ตมน้ํารอนไฟฟา บริหารทั่วไป 13,000 ตกลงราคา 7  วัน
 พ.ค. 49 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สรางความเข็มแข็ง / เงินอุดหนุนทั่วไป 55,000
พค. 49 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร บริหารทั่วไป  / เงินอุดหนุนทั่วไป 48,500
 พ.ค. 49 โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร บริหารทั่วไป  / เงินอุดหนุนทั่วไป 8,000
มิย. 49 รถยนตแบบดับเบิ้ลแคบ 4 ประตู บริหารทั่วไป 1,160,000       สอบราคา 30 วัน
มิย. 49 เครื่องคอมพิวเตอร โนตบุค 1 เครื่อง บริหารทั่วไป 55,000            ตกลงราคา 7  วัน
 มิ.ย.49 รถยนตโดยสารขนาด 7 ที่นั่ง บริหารทั่วไป 1,300,000       สอบราคา 30 วัน
มิย. 49 เครื่องถายเอกสารแบบแปลน อุตสาหกรรม ฯ /เงินอุดหนุนทั่วไป 370,000          สอบราคา 30 วัน

แผนการจัดหา 2549 / ผด. 2
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เครื่องปริ๊นเตอรเลเซอร อุตสาหกรรม ฯ /เงินอุดหนุนทั่วไป 36,000            ตกลงราคา 15 วัน
พัดลม อุตสาหกรรม ฯ /เงินอุดหนุนทั่วไป 18,200            ตกลงราคา  7  วัน
โตะ - เกาอี้ อุตสาหกรรม ฯ /เงินอุดหนุนทั่วไป 19,080            ตกลงราคา  7  วัน

 มิ.ย. 49 คาจัดซื้อเครื่องฉาย  Visual  Presenter จํานวน  1   เครื่อง วางแผนสถิติฯ  / เงินอุดหนุนทั่วไป 123,500 สอบราคา  30  วัน
 มิ.ย. 49 คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค จํานวน  1  เครื่อง วางแผนสถิติฯ  / สํารองเงินรายรับ 55,000 ตกลงราคา  7  วัน
 มิ.ย. 49 คาจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงแบบพกพา จํานวน  1  เครื่อง วางแผนสถิติฯ  / เงินอุดหนุนทั่วไป 4,300 ตกลงราคา  7  วัน
 มิ.ย.  49 โครงการจัดซื้อโตะเอนกประสงค กองการศึกษา เงินอุดหนุน 100,000      ตกลงราคา  7  วัน
 มิ.ย.  49 โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญา กองการศึกษา เงินอุดหนุน 20,300        ตกลงราคา  7  วัน
 มิ.ย.  49 โครงการจัดซื้อครุภัณฑเครื่องเลนสนาม กองการศึกษา เงินอุดหนุน 140,000      สอบราคา 30  วัน
 มิ.ย.  49 โครงการจัดทําสวนหยอมหนาอาคารศูนยเด็กเล็ก กองการศึกษา เงินอุดหนุน 80,000        ตกลงราคา  7  วัน
 มิ.ย.  49 โครงการจัดทํารั้วไมระแนงรอบอาคารศูนยเด็กเล็ก กองการศึกษา เงินอุดหนุน 80,000        ตกลงราคา  7  วัน
กค. 49 โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียง บริหารทั่วไป / เงินอุดหนุนทั่วไป 80,000
ก.ค.-49 เครื่องปรับอากาศ ขนาดไมต่ํากวา   32,000 บีทียู  1 เครื่อง บริหารทั่วไป 39,000            ตกลงราคา  7  วัน
ก.ค.-49 เครื่องปรับอากาศ ขนาดไมต่ํากวา  38,000 บีทียู  1 เครื่อง บริหารทั่วไป 44,000            ตกลงราคา  7  วัน
ก.ค.-49 มานปรับแสง (หองนายกและรองฯ) บริหารทั่วไป 100,000          ตกลงราคา  7  วัน

ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง

แผนการจัดหา 2549 / ผด. 2
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เม.ย.49 - มิ.ย.49  โครงการกอสรางถนน  ค.ส.ล  ซอยแยกถนนเขาบาน อุตสาหกรรม / เงินอุดหนุนทั่วไป 84,562 ตกลงราคา 60 วัน
เกานอย  ดานทิศตะวันตก

เม.ย.49 - มิ.ย.49  โครงการกอสรางถนน  ค.ส.ล.  ซอยสมมาตย อุตสาหกรรม / เงินอุดหนุนทั่วไป 316,407 สอบราคา 90  วัน
(แยกสุขาภิบาล  2  ดานทิศตะวันตก)

เม.ย.49 - มิ.ย.49  โครงการกอสรางถนน  ค.ส.ล. ถนนประปา  ซอย 3 อุตสาหกรรม / เงินอุดหนุนทั่วไป 148,583 สอบราคา 90  วัน
(ดานทิศใต)

เม.ย.49 - มิ.ย.49  โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ถนนราชนิกุล  ซอย1 อุตสาหกรรม / เงินอุดหนุนทั่วไป 84,000 ตกลงราคา 60  วัน
เม.ย.49 - มิ.ย.49 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนบานเกิ้ง ซอย 13 อุตสาหกรรม / เงินอุดหนุนทั่วไป 214,500 สอบราคา 90  วัน
เม.ย.49 - มิ.ย.49  โครงการกอสรางทอระบายน้ํา  ค.ส.ล.  ถนนเขาวัดปาคุมจั อุตสาหกรรม / เงินอุดหนุนทั่วไป 341,900 สอบราคา 90  วัน
เม.ย.49 - มิ.ย.49  โครงการอุทยานนามเมืองไผ อุตสาหกรรม / เงินอุดหนุนทั่วไป 300,000 สอบราคา 90  วัน
เม.ย.49 - มิ.ย.49 โครงการกอสรางสระบัวพรอมปรับภูมิทัศนบริเวณที่วาการ อุตสาหกรรม / เงินอุดหนุนทั่วไป 230,000 สอบราคา 90  วัน

อําเภอบานไผ
เม.ย.49 - มิ.ย.49 โครงการกอสรางปรับปรุงภูมิทัศนสวนสุขภาพสระน้ําที่วาก อุตสาหกรรม / เงินอุดหนุนทั่วไป 70,000 ตกลงราคา 60  วัน

บานไผ (สวนหินเดิม)
เม.ย.49 - มิ.ย.49 ปรับปรุงตอเติมหองเก็บฎีกาและเอกสารสําคัญ บริหารงานคลัง 150000
เม.ย.49 - มิ.ย.49 ติดตั้งมานปรับแสงหนาตางหองกองคลัง บริหารงานคลัง 50000

พค.  49 โครงการกอสรางรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานีกําจัดขยะมูล แผนงานเคหะและชุมชน 400,000 สอบราคา  60 วัน

แผนการจัดหา 2549 / ผด. 2
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พค.  49 โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารกองสาธารณสุข ฯ แผนงานสาธารณสุข 100,000 สอบราคา 60 วัน
พค.  49 โครงการกอสรางอาคารตลาดสดเทศบาล  1 แผนงานเคหะและชุมชน 10,500,000 ประกวดราค 120 วัน
พค. 49  -โครงการจัดทําซุมเฉลิมพระเกียรติฯ บริหารทั่วไป 1,300,000       สอบราคา 30 วัน
พค.  49 โครงการกอสรางรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานีกําจัด แผนงานเคหะและชุมชน 400,000 สอบราคา  60 วัน

ขยะมูลฝอย
พค.  49 โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารกองสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข 100,000 สอบราคา 60 วัน

และสิ่งแวดลอม
พค.  49 โครงการกอสรางอาคารตลาดสดเทศบาล  1 แผนงานเคหะและชุมชน 10,500,000 ประกวดราค 120 วัน
 พ.ค. 49  - โครงการติดตั้งเหล็กดัดหองปฏิบัติการระบบสารสน  วางแผนสถิติ ฯ บัญชีสํารองเงินรายรับ 3,000 ตกลงราคา  7  วัน

เทศทางภูมิศาสตร
 พ.ค. 49  - โครงการจัดทําหอง  SERVER  วางแผนสถิติ ฯ บัญชีสํารองเงินรายรับ 60,000 ตกลงราคา  15  วัน
พค. 49 โครงการปรับปรุงหองปฎิบัติกองสวัสดิการสังคม สงเสริมและสนับสนุน / เงินอุดหนุนทั่วไป 200,000 ตกลงราคา  7  วัน

พค. - มิย. 49 โครงการกอสรางและติดตั้งจุดตรวจทางเขา - ออก ฯ รักษาความสงบ ฯ 20,000 ตกลงราคา  7  วัน
พค. - มิย. 49 โครงการปรับปรุงแหลงน้ําดับเพลิง รักษาความสงบ ฯ 200,000 ตกลงราคา  7  วัน
พค. - มิย. 49 โครงการติดตั้งราวบันไดของสถานียอยมิตรภาพ รักษาความสงบ ฯ 13,000 ตกลงราคา  7  วัน
พค. - มิย. 49 โครงการกอสรางตอเติมอาคารกองสวัสดิการสังคม ฯ สงเสริมและสนับสนุน / เงินอุดหนุนทั่วไป 300,000 ตกลงราคา  7  วัน
พค. - กย. 49 โครงการบานทองถิ่นเพื่อประชาชน สงเสริมและสนับสนุน / เงินอุดหนุนทั่วไป 600,000 ตกลงราคา  7  วัน

กค. 49 โครงการปรับปรุงศาลาชุมชน สงเสริมและสนับสนุน / เงินอุดหนุนทั่วไป 200,000 ตกลงราคา  7  วัน
มิย. 49  -โครงการกอสรางกําแพงและรั้งรอบ บริหารทั่วไป 200,000          สอบราคา 30 วัน

แผนการจัดหา 2549 / ผด. 2
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  สํานักงานที่เหลือบางสวน   
กค. 49  -โครงการกอสรางศูนยบริการรวมฯ บริหารทั่วไป 700,000          สอบราคา 90 วัน
กค. 49  -โครงการปรับปรุงทอระบายน้ําภายใน บริหารทั่วไป 500,000          สอบราคา 45 วัน

  บริเวณสํานักงานเทศบาล
กค. 49  -โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน บริหารทั่วไป 1,300,000       สอบราคา 180 วัน
กค. 49  -โครงการจัดทําปายยินดีตอนรับ บริหารทั่วไป 200,000          สอบราคา 30 วัน

  เขาสูเทศบาลเมืองบานไผ
ก.ค.49 - ก.ย.49   โครงการกอสรางถนน  ค.ส.ล.  พรอมทอระบายน้ํา อุตสาหกรรม / เงินอุดหนุนทั่วไป 574,788 สอบราคา 90  วัน

 ถนนเอี่ยมไพบูลย  ซอย  1
ก.ค.49 - ก.ย.49 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนบานเกิ้ง  ซอย  1 อุตสาหกรรม / เงินอุดหนุนทั่วไป 526,760 สอบราคา 90 วัน
ก.ค.49 - ก.ย.49 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนศรีบุญเรือง อุตสาหกรรม / เงินอุดหนุนทั่วไป 546,000 สอบราคา 90 วัน
ก.ค.49 - ก.ย.49 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแจงสนิท อุตสาหกรรม / เงินอุดหนุนทั่วไป 1,729,000 สอบราคา 90  วัน
ก.ค.49 - ก.ย.49  โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนเจนจบทิศ ซ.11 อุตสาหกรรม / เงินอุดหนุนทั่วไป 412,750 สอบราคา 90  วัน
ก.ค.49 - ก.ย.49  โครงการกอสรางทอระบายน้ํา  ค.ส.ล. ถนนเชื่อม อุตสาหกรรม / เงินอุดหนุนทั่วไป 652,080 สอบราคา 90  วัน

ซอยประปา  3 – หนองลุมพุก
ก.ค.49 - ก.ย.49  โครงการกอสรางทอระบายน้ํา  ค.ส.ล. จากถนนนสุมนามัย อุตสาหกรรม / เงินอุดหนุนทั่วไป 357,240 สอบราคา 90  วัน

ลงลําหวยจิก
ก.ค.49 - ก.ย.49  โครงการกอสรางทอระบายน้ําถนนโนนสวาง อุตสาหกรรม / เงินอุดหนุนทั่วไป 1,532,979 สอบราคา 90  วัน

แผนการจัดหา 2549 / ผด. 2
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แผนการจัดหาพัสดุ   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2549
ของเทศบาลเมืองบานไผ

ลําดับที่ รายการ / จํานวน  (หนวย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ

ก.ค.49 - ก.ย.49  โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนเจนจบทิศ ซ.9 อุตสาหกรรม / เงินอุดหนุนทั่วไป 435,800 สอบราคา 90  วัน
ก.ค.49 - ก.ย.49 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนเจนจบทิศ ซอย 9 อุตสาหกรรม / เงินอุดหนุนทั่วไป 473,700 สอบราคา 90  วัน
ก.ค.49 - ก.ย.49 โครงการกอสรางขยายสะพานขามลําหวยทรายถนน อุตสาหกรรม / เงินอุดหนุนทั่วไป 3,850,000 อิเล็กทรอนิกส 300  วัน

แผนการจัดหา 2549 / ผด. 2



ชวงเวลา กําหนด
ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน  (บาท) ประเภท จํานวน  (บาท) สงมอบ 

หมวดคาครุภัณฑ
 พ.ค. 49 เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 2 เครื่อง บริหารทั่วไป 145,400          สอบราคา 30  วัน
พค.  49 โครงการจัดซื้อเครื่องยอยกิ่งไม แผนงานเคหะและชุมชน 330,000 สอบราคา 60 วัน

ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
ตั้งรวมไว   373,500  บาท

พค.  49 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา แผนงานสาธารณสุข 120,000 สอบราคา 30 วัน
พค.  49 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพรอมปริ้นเตอร แผนงานสาธารณสุข 253,500 สอบราคา 30 วัน
พค.  49 โดรงการจัดซื้อรถกวาดและดูดฝุนถนน แผนงานเคหะและชุมชน 10,500,000 ประกวดราคา 180  วัน
 พ.ค  49 โครงการจัดซื้ออัฒจันทร กองการศึกษา เงินอุดหนุน 120,000      ตกลงราคา  7  วัน
 พ.ค  49 โครงการปรับปรุงหองทํางานกองการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุน 240,000      ตกลงราคา  7  วัน
 พ.ค  49 โครงการจัดทําประตูพรอมปายชื่อโรงเรียนเทศบาล กองการศึกษา เงินอุดหนุน 233,000      ตกลงราคา  7  วัน
 พ.ค. 49 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดแขวน สรางความเขมแข็งของชุมชน 160,000 สอบราคา 30  วัน
มิย. 49 รถยนตแบบดับเบิ้ลแคบ 4 ประตู บริหารทั่วไป 1,160,000       สอบราคา 30 วัน
 มิ.ย.49 รถยนตโดยสารขนาด 7 ที่นั่ง บริหารทั่วไป 1,300,000       สอบราคา 30 วัน
มิย. 49 เครื่องถายเอกสารแบบแปลน อุตสาหกรรม ฯ /เงินอุดหนุนทั่วไป 370,000          สอบราคา 30 วัน
 มิ.ย. 49 คาจัดซื้อเครื่องฉาย  Visual  Presenter จํานวน  1   เครื่อง วางแผนสถิติฯ  / เงินอุดหนุนทั่วไป 123,500 สอบราคา  30  วัน

31  มิ.ย.  49 โครงการจัดซื้อครุภัณฑเครื่องเลนสนาม กองการศึกษา เงินอุดหนุน 140,000      สอบราคา 30  วัน

ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง
พค. 49  -โครงการจัดทําซุมเฉลิมพระเกียรติฯ บริหารทั่วไป 1,300,000       สอบราคา 30 วัน

แผนการจัดหาพัสดุ   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2549
ของเทศบาลเมืองบานไผ

ลําดับที่ รายการ / จํานวน  (หนวย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ



ชวงเวลา กําหนด
ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน  (บาท) ประเภท จํานวน  (บาท) สงมอบ 

แผนการจัดหาพัสดุ   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2549
ของเทศบาลเมืองบานไผ

ลําดับที่ รายการ / จํานวน  (หนวย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ

พค.  49 โครงการกอสรางอาคารตลาดสดเทศบาล  1 แผนงานเคหะและชุมชน 10,500,000 ประกวดราค 120 วัน
กค. 49  -โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน บริหารทั่วไป 1,300,000       สอบราคา 180 วัน

ก.ค.49 - ก.ย.49 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแจงสนิท อุตสาหกรรม / เงินอุดหนุนทั่วไป 1,729,000 สอบราคา 90  วัน
ก.ค.49 - ก.ย.49  โครงการกอสรางทอระบายน้ําถนนโนนสวาง อุตสาหกรรม / เงินอุดหนุนทั่วไป 1,532,979 สอบราคา 90  วัน
ก.ค.49 - ก.ย.49 โครงการกอสรางขยายสะพานขามลําหวยทรายถนน อุตสาหกรรม / เงินอุดหนุนทั่วไป 3,850,000 ประมูลทาง 300  วัน



1

แบบ ผด. 5

วงเงิน ลําดับตาม สงประกาศ กําหนดยื่นซอง ทําสัญญา กําหนดสงมอบ เบิกเงินงวดสุดทาย
งบประมาณ แผนจัดหา (ผด. 2) อยางชาภายใน ภายใน ภายใน ภายใน (วัน) ภายใน

หมวดคาครุภัณฑ  (วงเงินเกิน 100,000.- บาท)

1 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดแขวน 160,000 1 สอบราคา มิย. 49 มิย. 49 กค. 49 15 กค. 49
2 รถยนตแบบดับเบิ้ลแคบ 4 ประตู 1,160,000   2 สอบราคา มิย. 49 มิย. 49 กค. 49 15 กค. 49
3 รถยนตโดยสารขนาด 7 ที่นั่ง 1,300,000   3 สอบราคา มิย. 49 มิย. 49 กค. 49 15 กค. 49
4 โครงการจัดซื้อครุภัณฑเครื่องเลนสนาม 140,000         4 สอบราคา มิย. 49 มิย. 49 กค. 49 30 กค. 49
5 โครงการจัดซื้ออัฒจันทร 120,000         5 สอบราคา กค. 49 กค. 49 สค. 49 30 สค. 49
6 เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 2 เครื่อง 145,400      6 สอบราคา กค. 49 กค. 49 สค. 49 15 สค. 49
7 โครงการจัดซื้อเครื่องยอยกิ่งไม 330,000 7 สอบราคา กค. 49 กค. 49 สค. 49 30 สค. 49
8 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา 120,000 8 สอบราคา กค. 49 กค. 49 สค. 49 15 สค. 49
9 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพรอมปริ้นเตอร 253,500 9 สอบราคา กค. 49 กค. 49 สค. 49 30 สค. 49
10 โดรงการจัดซื้อรถกวาดและดูดฝุนถนน 10,500,000 10 อิเล็กทรอนิกส กค. 49 กค. 49 สค. 49 150 มค. 50
11 เครื่องถายเอกสารแบบแปลน 370,000      11 สอบราคา กค. 49 กค. 49 สค. 49 15 สค. 49
12 คาจัดซื้อเครื่องฉาย  Visual  Presenter จํานวน  1   เครื่อง 123,500 12 สอบราคา กค. 49 กค. 49 สค. 49 15 สค. 49

แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจาง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2549
ของเทศบาลเมืองบานไผ

ลําดับที่ รายการ วิธีการจัดหา หมายเหตุ

แผนการจัดหา2549 / ผด. 5



2

แบบ ผด. 5

วงเงิน ลําดับตาม สงประกาศ กําหนดยื่นซอง ทําสัญญา กําหนดสงมอบ เบิกเงินงวดสุดทาย
งบประมาณ แผนจัดหา (ผด. 2) อยางชาภายใน ภายใน ภายใน ภายใน (วัน) ภายใน

แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจาง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2549
ของเทศบาลเมืองบานไผ

ลําดับที่ รายการ วิธีการจัดหา หมายเหตุ

ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง 
(วงเงินเกิน 1,000,000.- บาท)

1 โครงการจัดทําซุมเฉลิมพระเกียรติฯ 1,300,000   1 วิธีพิเศษ พค. 49 พค. 49 พค. 49 30 มิย.  49
2 โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน 1,300,000   3 สอบราคา กค. 49 กค. 49 สค. 49 30 กย. 49
3 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแจงสนิท 1,729,000 4 สอบราคา กค. 49 กค. 49 สค. 49 90 พย. 49
4  โครงการกอสรางทอระบายน้ําถนนโนนสวาง 1,532,979 5 สอบราคา กค. 49 กค. 49 สค. 49 90 พย. 49
5 โครงการกอสรางขยายสะพานขามลําหวยทรายถนน 3,850,000 6 อิเล็กทรอนิกส กค. 49 กค. 49 สค. 49 120 ธค. 49
6 โครงการกอสรางอาคารตลาดสดเทศบาล  1 10,500,000 2 อิเล็กทรอนิกส สค. 49 กย. 49 กย. 49 120 มค  50

แผนการจัดหา2549 / ผด. 5


