
ประกาศสอบ คาดว่าจะลง คาดว่าจะมี งบประมาณที่ เงินนอกงบ

ล าดับ งานต่อ งานที่ ประ วิธี โดย ราคา/ประกวด นามใน การส่งมอบ ได้รับอนุมัติใน ประมาณหรือ

ที่ จ านวน เนื่องที่ เสร็จ จัด จัด สอบ กวด พเิศษ ระบบ ราคา สัญญา ปี  60 ปี  60 เงินสมทบ

(หน่วยนับ) ผูกพนั ภาย ซ้ือ จ้าง ราคา ราคา อิเล็ก มี ไม่มี (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

งบประมาณปี ใน ทรอ (/) (/)

ต่อไป ปี  60 นิคส์

1 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ ( ติดต้ัง

พร้อมส านักงานใหม่แบบติด

ผนัง ขนาดไม่ต่ ากว่า 30000 

บีทียู

6เคร่ือง / / / มี.ค.-60 เม.ย.-60 0.30               ตกลงราคา ตาม

หนังสือ มท.

0808.2/ว5347 

ลงวันที่ 20 ก.ย.

2559

2 จัดจ้างครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสาร 9 แห่ง / / / มี.ค.-60 เม.ย.-60 0.49               

เพื่อประกอบตู้เก็บเอกสาร ห้องส านักงานผู้บริหาร ขนาด

 0.40 เมตร  x 2.75 เมตร x 

2.44 เมตร

ห้องส านักงานส านักปลัด 

ขนาด 0.40 เมตร  x 6.00 

เมตร x 2.44 เมตร

ห้องส านักงานกองคลัง   

ขนาด 0.40 เมตร  x 8.40 

เมตร x 2.44 เมตร

ลายมือชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบ
            (นายบญัชา   สุนทรีเกษม)
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง   ปีงบประมาณ  2560

หน่วยงาน   องค์การบริหารส่วนต าบลบางตาถร   จังหวัดสุพรรณบุรี    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน   กระทรวงมหาดไทย

(นางนพาพร  ใจน้ า)
ผู้อ านวยการกองคลัง

แผนปฏิบัติการ แผนการจ่ายเงิน

งาน/โครงการ

หมายเหตุ

ออกแบบหรือ

ก าหนดคุณ(/)

วิธีการ

(/)

หมวดค่าครุภัณฑ์

ตกลงราคา ตาม

หนังสือ มท.

0808.2/ว5347 

ลงวันที่ 20 ก.ย.

2559

รายการ

ลักษณะเฉพาะ

แล้ว

ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง
แผนงาน

ลักษณะงาน

ลายมือชื่อ.....................................ผู้ตรวจสอบ



ประกาศสอบ คาดว่าจะลง คาดว่าจะมี งบประมาณที่ เงินนอกงบ

ล าดับ งานต่อ งานที่ ประ วิธี โดย ราคา/ประกวด นามใน การส่งมอบ ได้รับอนุมัติใน ประมาณหรือ

ที่ จ านวน เนื่องที่ เสร็จ จัด จัด สอบ กวด พเิศษ ระบบ ราคา สัญญา ปี  60 ปี  60 เงินสมทบ

(หน่วยนับ) ผูกพนั ภาย ซ้ือ จ้าง ราคา ราคา อิเล็ก มี ไม่มี (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

งบประมาณปี ใน ทรอ (/) (/)

ต่อไป ปี  60 นิคส์

ห้องส านักงานกอง

สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  

ขนาด 0.40 เมตร  x 2.44 

เมตร x 2.44 เมตร

ห้องส านักงานกองเกษตร  

ขนาด 0.40 เมตร  x 2.44 

เมตร x 2.44 เมตร

ห้องส านักงานกองการศึกษา 

ฯ   ขนาด 0.40 เมตร  x 

2.44 เมตร x 2.44 เมตร

ห้องปลัด อบต.  ขนาด 0.40 

เมตร  x 2.44 เมตร x 2.44 

เมตร

ลายมือชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบ

            (นายบัญชา   สุนทรีเกษม)

  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร

ลักษณะเฉพาะ

แล้ว

(นางนพาพร  ใจน้ า)

ผู้อ านวยการกองคลัง

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง   ปีงบประมาณ  2560

หน่วยงาน   องค์การบริหารส่วนต าบลบางตาถร   จังหวัดสุพรรณบุรี    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน   กระทรวงมหาดไทย

แผนงาน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ลักษณะงาน วิธีการ ออกแบบหรือ แผนปฏิบัติการ แผนการจ่ายเงิน

หมายเหตุ

ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง (/) (/) ก าหนดคุณ

งาน/โครงการ รายการ

     ลายมือชื่อ..............................................ผู้ตรวจสอบ



ประกาศสอบ คาดว่าจะลง คาดว่าจะมี งบประมาณที่ เงินนอกงบ

ล าดับ งานต่อ งานที่ ประ วิธี โดย ราคา/ประกวด นามใน การส่งมอบ ได้รับอนุมัติใน ประมาณหรือ

ที่ จ านวน เนื่องที่ เสร็จ จัด จัด สอบ กวด พเิศษ ระบบ ราคา สัญญา ปี  60 ปี  60 เงินสมทบ

(หน่วยนับ) ผูกพนั ภาย ซ้ือ จ้าง ราคา ราคา อิเล็ก มี ไม่มี (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

งบประมาณปี ใน ทรอ (/) (/)

ต่อไป ปี  60 นิคส์

ห้องรองปลัด อบต.   ขนาด 

0.40 เมตร  x 2.44 เมตร x 

2.44 เมตร

ห้องส านักงานกองช่าง   

ขนาด 0.40 เมตร  x 3.66 

เมตร x 2.44 เมตร

3 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน พดัลมเพดานใบพดัลมขนาด 

18 นิ้ว มี มอก.หมุนปรับ

แรงลมได้ จ านวน 74 ตัว

74 ตัว / / / ม.ค.-60 ก.พ.-60 0.14
ตกลงราคา ตาม

หนังสือ มท.

0808.2/ว5347 

ลงวันที่ 20 ก.ย.

2559

ลายมือชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบ

            (นายบัญชา   สุนทรีเกษม)

  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร

(นางนพาพร  ใจน้ า)

ผู้อ านวยการกองคลัง

งาน/โครงการ รายการ

ลักษณะเฉพาะ

แล้ว

ลายมือชื่อ.....................................ผู้ตรวจสอบ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง   ปีงบประมาณ  2560

หน่วยงาน   องค์การบริหารส่วนต าบลบางตาถร   จังหวัดสุพรรณบุรี    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน   กระทรวงมหาดไทย

แผนงาน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ลักษณะงาน วิธีการ ออกแบบหรือ แผนปฏิบัติการ แผนการจ่ายเงิน

หมายเหตุ

ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง (/) (/) ก าหนดคุณ



ประกาศสอบ คาดว่าจะลง คาดว่าจะมี งบประมาณที่ เงินนอกงบ

ล าดับ งานต่อ งานที่ ประ วิธี โดย ราคา/ประกวด นามใน การส่งมอบ ได้รับอนุมัติใน ประมาณหรือ

ที่ จ านวน เนื่องที่ เสร็จ จัด จัด สอบ กวด พเิศษ ระบบ ราคา สัญญา ปี  60 ปี  60 เงินสมทบ

(หน่วยนับ) ผูกพนั ภาย ซ้ือ จ้าง ราคา ราคา อิเล็ก มี ไม่มี (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

งบประมาณปี ใน ทรอ (/) (/)

ต่อไป ปี  60 นิคส์

4 ครุภัณฑ์โฆษณาและ

เผยแพร่

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด

เครือข่าย แบบมุมมองคงที่

ส าหรับติดต้ังภายในอาคาร 

(Indoor Fixed Network 

Camera) แบบที่ 2

6  แห่ง / / / ม.ค.-60 ก.พ.-60 0.16 ตกลงราคา ตาม

หนังสือ มท.

0808.2/ว5347 

ลงวันที่ 20 ก.ย.

2559

5 ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับ

งานส านักงาน

13 เคร่ือง / / / ม.ค.-60 ก.พ.-60 0.20 ตกลงราคา ตาม

หนังสือ มท.

0808.2/ว5347 

ลงวันที่ 20 ก.ย.

2559

6 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ

ขนส่ง

จัดซ้ือรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) 

ขนาด 1 ตัน ปริมาณ

กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 

ซีซี  ขับเคล่ือน2ล้อ

1 คัน / / / / ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 0.68

ลายมือชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบ

            (นายบัญชา   สุนทรีเกษม)

  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร

แล้ว

(นางนพาพร  ใจน้ า)

ผู้อ านวยการกองคลัง

หน่วยงาน   องค์การบริหารส่วนต าบลบางตาถร   จังหวัดสุพรรณบุรี    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน   กระทรวงมหาดไทย

แผนงาน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ลักษณะงาน วิธีการ ออกแบบหรือ แผนปฏิบัติการ แผนการจ่ายเงิน

หมายเหตุ

ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง (/) (/) ก าหนดคุณ

งาน/โครงการ รายการ

ลักษณะเฉพาะ

ลายมือชื่อ.....................................ผู้ตรวจสอบ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง   ปีงบประมาณ  2560



ประกาศสอบ คาดว่าจะลง คาดว่าจะมี งบประมาณที่ เงินนอกงบ

ล าดับ งานต่อ งานที่ ประ วิธี โดย ราคา/ประกวด นามใน การส่งมอบ ได้รับอนุมัติใน ประมาณหรือ

ที่ จ านวน เนื่องที่ เสร็จ จัด จัด สอบ กวด พเิศษ ระบบ ราคา สัญญา ปี  60 ปี  60 เงินสมทบ

(หน่วยนับ) ผูกพนั ภาย ซ้ือ จ้าง ราคา ราคา อิเล็ก มี ไม่มี (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

งบประมาณปี ใน ทรอ (/) (/)

ต่อไป ปี  60 นิคส์

7

รับถ่ายโอน

ภารกิจ)

ลายมือชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบ

            (นายบัญชา   สุนทรีเกษม)

  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถรหัวหน้าส่วนการคลัง

รายการ

ลักษณะเฉพาะ

แล้ว

ลายมือชื่อ.....................................ผู้ตรวจสอบ

(นางนพาพร  ใจน้ า)

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง   ปีงบประมาณ  2560

หน่วยงาน   องค์การบริหารส่วนต าบลบางตาถร   จังหวัดสุพรรณบุรี    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน   กระทรวงมหาดไทย

แผนงาน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ลักษณะงาน วิธีการ ออกแบบหรือ แผนปฏิบัติการ แผนการจ่ายเงิน

หมายเหตุ

ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง (/) (/) ก าหนดคุณ

งาน/โครงการ


