
ช่วงเวลา รายการ/จาํนวน กาํหนดส่งมอบ

ที�ต้องเริ�มจดัหา (หน่วย) แผนงาน/งาน/โครงการ จาํนวน (บาท) ประเภท จาํนวน (บาท) (วนั)

15  ม.ค. - ก.ย.56 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.7  เคหะและชุมชน 95,000.00         -  -  ตกลงราคา  45 วนั รอการจดัสรรเงินงบประมาณ

กวา้ง 5 ม.ยาว 300 ม.หนาเฉลี-ย มีปริมาตร

หินคลุกไม่นอ้ยกวา่ 153 ลบ.ม.

16  ม.ค. - ก.ย.56 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.7  เคหะและชุมชน 100,000.00       -  -  ตกลงราคา  45 วนั รอการจดัสรรเงินงบประมาณ

กวา้ง 5 ม.ยาว 41 ม.หนา 0.15 ม.มีพื1นที-

คสล.ไม่นอ้ยกวา่ 205 ตร.ม.

17  ม.ค. - ก.ย.56 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8  เคหะและชุมชน 100,000.00       -  -  ตกลงราคา  45 วนั รอการจดัสรรเงินงบประมาณ

กวา้ง 4 ม.ยาว 52 ม.หนา 0.15 ม.

มีพื1นที- คสล.ไม่นอ้ยกวา่ 208 ตร.ม.

18  ม.ค. - ก.ย.56 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.8  เคหะและชุมชน 99,000.00         -  -  ตกลงราคา  45 วนั รอการจดัสรรเงินงบประมาณ

จาํนวน 2 ช่วง ตามแบบที-กาํหนด

19  ม.ค. - ก.ย.56 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.9  เคหะและชุมชน 100,000.00       -  -  ตกลงราคา  45 วนั รอการจดัสรรเงินงบประมาณ

กวา้ง 4 ม.ยาว 420 ม.หนาเฉลี-ย0.10 ม.

มีปริมาตรหินคลุกไม่นอ้ยกวา่ 172.20 ลบ.ม.

20  ม.ค. - ก.ย.56 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.9  เคหะและชุมชน 100,000.00       -  -  ตกลงราคา  45 วนั รอการจดัสรรเงินงบประมาณ

กวา้ง 6 ม.ยาว 35 ม.หนา 0.15 ม.

มีพื1นที- คสล.ไม่นอ้ยกวา่ 210 ตร.ม.

21  ม.ค. - ก.ย.56 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกม.10  เคหะและชุมชน 100,000.00       -  -  ตกลงราคา  45 วนั รอการจดัสรรเงินงบประมาณ

กวา้ง 5 ม.ยาว 340 ม.หนาเฉลี-ย 0.10 ม.

มีปริมาตรหินคลุกไม่นอ้ยกวา่ 173.40 ลบ.ม.

   แบบ ผด. 1

แผนการจดัหาพสัดุ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตาํบลด่านขนุทด  อาํเภอด่านขนุทด  จงัหวดันครราชสีมา

ลาํดบัที�
งบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

วธิีจดัหา หมายเหตุ



ช่วงเวลา รายการ/จาํนวน กาํหนดส่งมอบ

ที�ต้องเริ�มจดัหา (หน่วย) แผนงาน/งาน/โครงการ จาํนวน (บาท) ประเภท จาํนวน (บาท) (วนั)

22  ม.ค. - ก.ย. 56 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.10  เคหะและชุมชน 100,000.00       -  -  ตกลงราคา  45 วนั รอการจดัสรรเงินงบประมาณ

กวา้ง 5 ม.ยาว 41 ม.หนา 0.15 ม.

มีพื1นที- คสล.ไม่นอ้ยกวา่ 205 ตร.ม.

23  ม.ค. - ก.ย. 56 โครงการก่อสร้างไหล่ทาง คสล. หมู่ 11  เคหะและชุมชน 81,000.00         -  -  ตกลงราคา  45 วนั รอการจดัสรรเงินงบประมาณ

ตามแบบ อบต.ด่านขนุทดกาํหนด

24  ม.ค. - ก.ย. 56 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ1 าคสล.  เคหะและชุมชน 34,000.00         -  -  ตกลงราคา  45 วนั รอการจดัสรรเงินงบประมาณ

ม.11 ขนาด  0.30*0.30*0.10 ม.ยาว 30 ม.

25  ม.ค. - ก.ย. 56 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.12  เคหะและชุมชน 100,000.00       -  -  ตกลงราคา  45 วนั รอการจดัสรรเงินงบประมาณ

กวา้ง 5 ม.ยาว 41 ม.หนา 0.15 ม.

มีพื1นที- คสล.ไม่นอ้ยกวา่ 205 ตร.ม.

26  ม.ค. - ก.ย. 56 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกม.12  เคหะและชุมชน 100,000.00       -  -  ตกลงราคา  45 วนั รอการจดัสรรเงินงบประมาณ

กวา้ง 5ม.ยาว 340 ม.หนาเฉลี-ย 0.10 ม.

มีปริมาตรหินคลุกไม่นอ้ยกวา่ 173.40 ลบ.ม.

27  ม.ค. - ก.ย. 56 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกม.13  เคหะและชุมชน 100,000.00       -  -  ตกลงราคา  45 วนั รอการจดัสรรเงินงบประมาณ

กวา้ง 4 ม.ยาว 420 ม.หนาเฉลี-ย 0.10 ม.

มีปริมาตรหินคลุกไม่นอ้ยกวา่ 172.20 ลบ.ม.

28  ม.ค. - ก.ย. 56 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ1 าคสล.ม.13  เคหะและชุมชน 100,000.00       -  -  ตกลงราคา  45 วนั รอการจดัสรรเงินงบประมาณ

ขนาด 0.30*0.30*0.10 ม.ยาว 90 ม.

หมายเหตุลาํดบัที�
งบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

วธิีจดัหา

   แบบ ผด. 1

แผนการจดัหาพสัดุ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตาํบลด่านขนุทด  อาํเภอด่านขนุทด  จงัหวดันครราชสีมา



ช่วงเวลา รายการ/จาํนวน กาํหนดส่งมอบ

ที�ต้องเริ�มจดัหา (หน่วย) แผนงาน/งาน/โครงการ จาํนวน (บาท) ประเภท จาํนวน (บาท) (วนั)

29  ม.ค. - ก.ย. 56 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.14  เคหะและชุมชน 100,000.00       -  - ตกลงราคา  45 วนั รอการจดัสรรเงินงบประมาณ

กวา้ง 4 ม.ยาว 420 ม.หนาเฉลี-ย 0.10 ม.

มีปริมาตรหินคลุกไม่นอ้ยกวา่ 172.20 ลบ.ม. รอการจดัสรรเงินงบประมาณ

30  ม.ค. - ก.ย. 56 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.14  เคหะและชุมชน 100,000.00       -  -  ตกลงราคา  45 วนั

กวา้ง 3 ม.ยาว 70 ม.หนา 0.15 ม.

มีพื1ที- คสล.ไม่นอ้ยกวา่ 210 ตร.ม. รอการจดัสรรเงินงบประมาณ

31  ม.ค. - ก.ย. 56 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.15  เคหะและชุมชน 100,000.00       -  -  ตกลงราคา  45 วนั

กวา้ง 4 ม.ยาว 20 ม.หนาเฉลี-ย 0.10 ม. รอการจดัสรรเงินงบประมาณ

มีปริมาตรหินคลุกไม่นอ้ยกวา่ 172.20 ลบ.ม.

32  ม.ค. - ก.ย. 56 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.15  เคหะและชุมชน 100,000.00       -   -  ตกลงราคา  45 วนั รอการจดัสรรเงินงบประมาณ

กวา้ง 3 ม.ยาว 70 ม.หนา 0.15 ม.

มีพื1ที- คสล.ไม่นอ้ยกวา่ 210 ตร.ม.

33  ม.ค. - ก.ย. 56 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.16  เคหะและชุมชน 100,000.00       -  -  ตกลงราคา  45 วนั รอการจดัสรรเงินงบประมาณ

ม.16  กวา้ง 5 ม.ยาว 340 ม.หนาเฉลี-ย 0.10 ม.

มีปริมาตรหินคลุกไม่นอ้ยกวา่ 173.40 ลบ.ม.

34  ม.ค. - ก.ย. 56 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.16  เคหะและชุมชน 100,000.00       -  -  ตกลงราคา  45 วนั  รอการจดัสรรเงินงบประมาณ

จาํนวน 2 ช่วง ตามแบบ อบต.กาํหนด

35  ม.ค. - ก.ย. 56 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี-ยม  เคหะและชุมชน 100,000.00       -  -  ตกลงราคา  45 วนั รอการจดัสรรเงินงบประมาณ

คสล. ม.16  ขนาด 1.50*1.50 ม.

ยาว 6 ม. จาํนวน 1 ช่วง

ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตาํบลด่านขนุทด  อาํเภอด่านขนุทด  จงัหวดันครราชสีมา

ลาํดบัที�
งบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

วธิีจดัหา หมายเหตุ

   แบบ ผด. 1

แผนการจดัหาพสัดุ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556



ช่วงเวลา รายการ/จาํนวน กาํหนดส่งมอบ

ที�ต้องเริ�มจดัหา (หน่วย) แผนงาน/งาน/โครงการ จาํนวน (บาท) ประเภท จาํนวน (บาท) (วนั)

36  ม.ค. - ก.ย. 56 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.17  เคหะและชุมชน 100,000.00       -  - ตกลงราคา  45 วนั รอการจดัสรรเงินงบประมาณ

กวา้ง 4 ม.ยาว 52 ม.หนา 0.15 ม.

มีพื1นที- คสล.ไม่นอ้ยกวา่ 208 ตร.ม.

37  ม.ค. - ก.ย. 56  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  ม.17  เคหะและชุมชน 100,000.00       -  -  ตกลงราคา  45 วนั รอการจดัสรรเงินงบประมาณ

จาํนวน 2 ช่วง ตามแบบ อบต.กาํหนด

38  ม.ค. - ก.ย. 56 โครงการก่อสร้างซุม้ประตูทางเขา้  เคหะและชุมชน 100,000.00       -  -  ตกลงราคา  45 วนั รอการจดัสรรเงินงบประมาณ

หมู่บา้น หมู่ 5 ตามแบบ อบต.กาํหนด

39  ม.ค. - ก.ย. 56 โครงการก่อสร้างรั1 วโคบาลสระนํ1 าสาธารณะ  เคหะและชุมชน 82,000.00         -  -  ตกลงราคา  45 วนั รอการจดัสรรเงินงบประมาณ

หมู่ 4 ตามแบบ อบต.ด่านขนุทดกาํหนด

40  ม.ค. - ก.ย. 56 โครงการก่อสร้างรั1 วลวดหนามบริเวณดา้น  เคหะและชุมชน 100,000.00       -  -  ตกลงราคา  45 วนั รอการจดัสรรเงินงบประมาณ

หลงั อบต.ด่านขนุทด ตามแบบ อบต.กาํหนด

41  ม.ค. - ก.ย. 56 โครงการถมดินบริเวณสระนํ1 าที-ทาํ  เคหะและชุมชน 500,000.00       -  -  ตกลงราคา  90 วนั รอการจดัสรรเงินงบประมาณ

การ อบต.ด่านขนุทด

   แบบ ผด. 1

แผนการจดัหาพสัดุ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตาํบลด่านขนุทด  อาํเภอด่านขนุทด  จงัหวดันครราชสีมา

ลาํดบัที�
งบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

วธิีจดัหา หมายเหตุ


