
                   

                    แผนการจัดหาพัสดุ  ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕8                                                                                แบบ  ผด.
๑ 

                                                                                 องค์การบริหารส่วนตาํบลพุแค  อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวดัสระบุรี                                                                  หน้าที�  ๑  จาก  
5 

ลาํดับ
ที) 

ช่วงเวลาที)        
ต้องเริ)มจัดหา 

รายการ/จาํนวน(หน่วย) 
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ 

วิธีจัดหา 
กาํหนดส่ง
มอบ(วัน) 

หมายเหตุ แผนงาน/งาน/
โครงการ 

จาํนวน(บาท) ประเภท จาํนวน(บาท) 

  ค่าครุภณัฑ์          

๑ ม.ค.58-ก.พ.๕8 คา่จดัซื �อโต๊ะทํางานแบบเหลก็ ขนาด 4 
ฟตุ พร้อมเก้าอี � จํานวน 2 ชดุ 

บริหารงาน
ทั�วไป 

20,0๐๐ -    ตกลงราคา   

๒ ม.ค.58-ก.พ.๕8 คา่จดัซื �อโต๊ะพบั   บริหารงาน
ทั�วไป 

34,0๐๐ -    ตกลงราคา   

3 ม.ค.58-ก.พ.๕8 คา่จดัซื �อเครื�องตดัหญ้าแบบข้อแข็ง 
จํานวน 2 เครื�อง 

บริหารงาน
ทั�วไป 

19,0๐๐ -    ตกลงราคา   

4 มี.ค.58-เม.ย.๕8 คา่จดัซื �อเครื�องปรับอากาศแยกสว่น ชนิด
ติดผนงั ขนาด 18,000 บีทีย ูจํานวน 2 
เครื�อง 

บริหารงาน
ทั�วไป 

46,0๐๐ -    ตกลงราคา   

5 มี.ค.58-เม.ย.๕8 คา่จดัซื �อเครื�องคอมพิวเตอร์ สาํหรับงาน
สาํนกังาน (จอขนาดไมน่้อยกวา่ 18 นิ �ว) 
พร้อมเครื�องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED
ขาวดํา (28 หน้า/นาที) พร้อมเครื�องสาํรอง
ไฟขนาด 750 VA จํานวน 2 เครื�อง 

บริหารงาน
ทั�วไป 

58,6๐๐ -    ตกลงราคา   

6 ส.ค.58-ก.ย.๕8 คา่จดัซื �อรถกระเช้า จํานวน 1 คนั บริหารงาน
ทั�วไป 

750,0๐๐ -    สอบราคา   
 

 

 



 

    

               แผนการจัดหาพัสดุ  ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕8                                                                        แบบ  ผด.๑ 

                                                                                        องค์การบริหารส่วนตาํบลพุแค  อาํเภอเฉลิมพระเกยีรติ  จังหวดัสระบุรี                                                          หน้าที�  2  จาก  5 

ลาํดับ
ที) 

ช่วงเวลาที)        
ต้องเริ)มจัดหา 

รายการ/จาํนวน(หน่วย) 
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ 

วิธีจัดหา 
กาํหนดส่ง
มอบ(วัน) 

หมายเหตุ แผนงาน/งาน/
โครงการ 

จาํนวน(บาท) ประเภท จาํนวน(บาท) 

  ค่าที)ดินและสิ)งก่อสร้าง          

1 ม.ค.58-ก.พ.๕8 ปรับปรุงศนูย์พฒันาเดก็เลก็ของอบต.พแุค 
รายละเอียดตามแบบละบญัชีรายการของ
อบต.พแุค 

อตุสาหกรรมและ
การโยธา 

100,0๐๐ -    ตกลงราคา   

2 ม.ค.58-ก.พ.๕8 ก่อสร้างลานคอนกรีตหลงัที�ทําการอบต.พุ

แค 

อตุสาหกรรมและ
การโยธา 

100,๐๐๐ -    ตกลงราคา   

3 ก.พ.58-มี.ค.๕8 ปรับปรุงอาคารสาํนกังานอบต.พแุค 
รายละเอียดตามแบบและบญัชีรายการ
ของ อบต.พแุค 

อตุสาหกรรมและ
การโยธา 

50,0๐๐ -    ตกลงราคา   

4 ก.พ.58-มี.ค.๕8 ปรับปรุงอาคารป้องกนัอบต.พแุค 
รายละเอียดตามแบบและบญัชีรายการ
ของ อบต.พแุค 

อตุสาหกรรมและ
การโยธา 

50,0๐๐ -    ตกลงราคา   

5 มี.ค.58-เม.ย.๕8 ขดุลอกคลอง หมู ่8 สายข้างบ้านผู้ใหญ่

อทุยั จนัทร์วิชยั ยาว 300 เมตร  

อตุสาหกรรมและ
การโยธา 

100,๐00 -    ตกลงราคา   

6 เม.ย.58-พ.ค.๕8 เจาะบอ่นํ �าเพื�อการเกษตร หมู ่2 ขนาด
เส้นผา่ศนูย์กลาง 4 นิ �ว จํานวน 1 แหง่ 
พร้อมติดตั �งเครื�องสบูนํ �าแบบซบัเมอร์สซิ
เบิ �ล 

การเกษตร 70,0๐๐ -    ตกลงราคา   



7 เม.ย.58-พ.ค.๕8 เจาะบอ่นํ �าเพื�อการเกษตร หมู ่3 ขนาด
เส้นผา่ศนูย์กลาง 4 นิ �ว จํานวน 3 แหง่ 
พร้อมติดตั �งเครื�องสบูนํ �าแบบซบัเมอร์สซิ
เบิ �ล 

การเกษตร 210,0๐๐ -    สอบราคา   

8 เม.ย.58-พ.ค.๕8 เจาะบอ่นํ �าเพื�อการเกษตร หมู ่7 ขนาด
เส้นผา่ศนูย์กลาง 4 นิ �ว จํานวน 2 แหง่ 
พร้อมติดตั �งเครื�องสบูนํ �าแบบซบัเมอร์สซิ
เบิ �ล 

การเกษตร 140,0๐๐ -    สอบราคา   

9 เม.ย.58-พ.ค.๕8 เจาะบอ่นํ �าเพื�อการเกษตร หมู ่10 ขนาด
เส้นผา่ศนูย์กลาง 4 นิ �ว จํานวน 1 แหง่ 
พร้อมติดตั �งเครื�องสบูนํ �าแบบซบัเมอร์สซิ
เบิ �ล 

การเกษตร 70,0๐๐ -    ตกลงราคา   

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕8                                                                   แบบ  ผด.๑ 

                                                                          องค์การบริหารส่วนตาํบลพุแค  อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสระบุรี                                                           หน้าที�  3  จาก  5 

ลาํดับ
ที) 

ช่วงเวลาที)        
ต้องเริ)มจัดหา 

รายการ/จาํนวน(หน่วย) 
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ 

วิธีจัดหา 
กาํหนดส่ง
มอบ(วัน) 

หมายเหตุ แผนงาน/งาน/
โครงการ 

จาํนวน(บาท) ประเภท จาํนวน(บาท) 

10 พ.ค.58-มิ.ย.๕8 ก่อสร้างฝายกั �นนํ �า บริเวณลาํห้วย หมู ่10 

กว้าง 6 เมตร หนา 0.30 เมตร สงู 1.50 

เมตร 

อตุสาหกรรมและ
การโยธา 

100,000 -    ตกลงราคา   

11 พ.ค.58-มิ.ย.๕8 วางทอ่ระบายนํ �า ข้างศาลาประชาคม หมู ่
7 ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 1.00 × 1.00 
เมตร จํานวน 15 ทอ่น พร้อมถมดิน 
รายละเอียดตามบญัชีรายการของอบต.พุ
แค 

อตุสาหกรรมและ
การโยธา 

100,๐๐๐ -    ตกลงราคา   

12 มิ.ย.58-ก.ค.๕8 ก่อสร้างถนนลาดยางสองชั �น (ดบัเบิ �ลเซอร์ อตุสาหกรรมและ 80,00๐ -    ตกลงราคา   



เฟสทรีทเม้น) หมู ่6 สายบ้านนายบญุ
จนัทร์ จินตบตุร กว้าง 4 เมตร ยาว 50 
เมตร พื �นที�ลาดยางไมน่้อยกวา่ 200 
ตารางเมตร 

การโยธา 

13 มิ.ย.58-ก.ค.๕8 ซอ่มแซมถนนลาดยาง หมูท่ี� 2 สายบอ่หิน-
หนองหว้า กว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตร 
พื �นที�ซอ่มแซม 240 ตารางเมตร 

อตุสาหกรรมและ
การโยธา 

100,0๐๐ -    ตกลงราคา   

14 มิ.ย.58-ก.ค.๕8 ขดุลอกคลอง หมู ่1 สายข้างวดัพแุค ยาว 
500 เมตร   

อตุสาหกรรมและ
การโยธา 

200,๐๐๐ -    สอบราคา   

15 ก.ค.58-ส.ค.๕8 ก่อสร้างถนนลกูรัง หมู ่11 สายบ้านนาย

บญุมี เขียวจงัหวดั  

อตุสาหกรรมและ
การโยธา 

10๐,๐๐๐ -    ตกลงราคา   

16 ก.ค.58-ส.ค.๕8 ซอ่มแซมถนนลกูรัง หมู ่1 ปริมาณลกูรังไม่

น้อยกวา่ 165 ลกูบาศก์เมตร 

อตุสาหกรรมและ
การโยธา 

15,๐๐๐ -    ตกลงราคา   

17 ก.ค.58-ส.ค.๕8 ซอ่มแซมถนนลกูรัง หมู ่2 ปริมาณลกูรังไม่

น้อยกวา่ 550 ลกูบาศก์เมตร 

 

อตุสาหกรรมและ
การโยธา 

50,๐๐๐ -    ตกลงราคา   

                                                                                            

  แผนการจัดหาพัสดุ  ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕8                                                                           แบบ  ผด.
๑ 

                                                                                     องค์การบริหารส่วนตาํบลพุแค  อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสระบุรี                                                               หน้าที�  4  จาก  5 

ลาํดับ
ที) 

ช่วงเวลาที)        
ต้องเริ)มจัดหา 

รายการ/จาํนวน(หน่วย) 
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ 

วิธีจัดหา 
กาํหนดส่ง
มอบ(วัน) 

หมายเหตุ แผนงาน/งาน/
โครงการ 

จาํนวน(บาท) ประเภท จาํนวน(บาท) 

18 ก.ค.58-ส.ค.๕8 ซอ่มแซมถนนลกูรัง หมู ่3 ปริมาณลกูรังไม่ อตุสาหกรรมและ 30,๐๐๐ -    ตกลงราคา   



น้อยกวา่ 335 ลกูบาศก์เมตร การโยธา 

19 ก.ค.58-ส.ค.๕8 ซอ่มแซมถนนลกูรัง หมู ่4 ปริมาณลกูรังไม่

น้อยกวา่ 550 ลกูบาศก์เมตร 

อตุสาหกรรมและ
การโยธา 

50,๐๐๐ -    ตกลงราคา   

20 ก.ค.58-ส.ค.๕8 ซอ่มแซมถนนลกูรัง หมู ่5 ปริมาณลกูรังไม่

น้อยกวา่ 550 ลกูบาศก์เมตร 

อตุสาหกรรมและ
การโยธา 

50,๐๐๐ -    ตกลงราคา   

21 ก.ค.58-ส.ค.๕8 ซอ่มแซมถนนลกูรัง หมู ่6 ปริมาณลกูรังไม่

น้อยกวา่ 550 ลกูบาศก์เมตร 

อตุสาหกรรมและ
การโยธา 

50,๐๐๐ -    ตกลงราคา   

22 ก.ค.58-ส.ค.๕8 ซอ่มแซมถนนลกูรัง หมู ่7 ปริมาณลกูรังไม่

น้อยกวา่ 550 ลกูบาศก์เมตร 

อตุสาหกรรมและ
การโยธา 

50,๐๐๐ -    ตกลงราคา   

23 ก.ค.58-ส.ค.๕8 ซอ่มแซมถนนลกูรัง หมู ่8 ปริมาณลกูรังไม่

น้อยกวา่ 335 ลกูบาศก์เมตร 

อตุสาหกรรมและ
การโยธา 

30,๐๐๐ -    ตกลงราคา   

24 ก.ค.58-ส.ค.๕8 ซอ่มแซมถนนลกูรัง หมู ่9 ปริมาณลกูรังไม่

น้อยกวา่ 335 ลกูบาศก์เมตร 

อตุสาหกรรมและ
การโยธา 

30,๐๐๐ -    ตกลงราคา   

25 ก.ค.58-ส.ค.๕8 ซอ่มแซมถนนลกูรัง หมู ่10 ปริมาณลกูรัง

ไมน่้อยกวา่ 335 ลกูบาศก์เมตร 

อตุสาหกรรมและ
การโยธา 

30,๐๐๐ -    ตกลงราคา   

26 ก.ค.58-ส.ค.๕8 ซอ่มแซมถนนลกูรัง หมู ่11 ปริมาณลกูรัง

ไมน่้อยกวา่ 335 ลกูบาศก์เมตร 

อตุสาหกรรมและ
การโยธา 

30,๐๐๐ -    ตกลงราคา   

 

 



                                                                                             แผนการจัดหาพัสดุ  ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕8                                                                           แบบ  ผด.
๑ 

                                                                                     องค์การบริหารส่วนตาํบลพุแค  อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสระบุรี                                                               หน้าที�  5  จาก  5 

ลาํดับ
ที) 

ช่วงเวลาที)        
ต้องเริ)มจัดหา 

รายการ/จาํนวน(หน่วย) 
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ 

วิธีจัดหา 
กาํหนดส่ง
มอบ(วัน) 

หมายเหตุ แผนงาน/งาน/
โครงการ 

จาํนวน(บาท) ประเภท จาํนวน(บาท) 

27 ก.ค.58-ส.ค.๕8 ซอ่มแซมหอกระจายขา่ว หมูท่ี� 1 
รายละเอียดตามแบบละบญัชีรายการของ
อบต.พแุค 

อตุสาหกรรมและ
การโยธา 

50,0๐๐ -    ตกลงราคา   

28 ส.ค.58-ก.ย.๕8 ก่อสร้างถนนลาดลกูรัง หมูท่ี� 4 กว้าง  5 
เมตร ยาว 2,000 เมตร พร้อมวางทอ่
ระบายนํ �าขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 0.40 × 
1.00 เมตร จํานวน 4 จดุ จดุละ 6 ทอ่น  

อตุสาหกรรมและ
การโยธา 

193,0๐๐ -    สอบราคา   

29 ส.ค.58-ก.ย.๕8 ก่อสร้างถนนลาดยางสองชั �น (ดบัเบิ �ลเซอร์
เฟสทรีทเม้น) หมู ่5 สายบ้านนายพยงุ 
ทองอยู ่กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร พื �นที�
ลาดยางไมน่้อยกวา่ 800 ตารางเมตร 

อตุสาหกรรมและ
การโยธา 

186,๐๐๐ -    สอบราคา   

30 ส.ค.58-ก.ย.๕8 ก่อสร้างอาคารที�พกัพนกังานสว่นตําบล 

ตามแบบแปลนของ อบต. พแุค 

อตุสาหกรรมและ
การโยธา 

400,๐๐๐ -    สอบราคา   

 


