
แบบ ผด. 5

ลําดับตามแผน สงประกาศ กําหนดยื่นซอง ทําสัญญา กําหนดสงมอบ เบิกเงินงวด

จัดหา (ผด.2) อยางชาภายใน ภายใน ภายใน ภายใน (วัน) สุดทายภายใน

1 จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 30 สอบราคา   5 พ.ค.59   18 พ.ค. 59 27-พ.ค.-58  60 วัน 26 ก.ค. 59

ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี

ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเปลแคบ 

ปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑป 2558

ในวงเงิน  787,000.-บาท

2 จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายประจําหมูบาน 41 สอบราคา   8 ก.ค.59   21 ก.ค. 59  29 ก.ค. 59 45 วัน  12 ก.ย. 59

ภายในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล

ดานขุนทด จํานวน 4 ชนิด

รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

ในวงเงิน  300,000.-บาท

3 จัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสง 43 สอบราคา   6 มิ.ย.59  17 มิ.ย. 59  28  มิ.ย.59 45 วัน  12 ส.ค. 59

อาทิตย ขนาด 300 มม. พรอมเสา 

ขนาด 4 นิ้ว สูง 3 เมตร ทาสีขาวสลับดํา 

และฐานปูนตอมอ จํานวนว 8 ชุด

ไมปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ

ในวงเงิน  200,000.-บาท

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ขององคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด   อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

ลําดับที่ รายการ/จํานวนเงิน/วงเงิน วิธีการจัดหา หมายเหตุ
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แบบ ผด. 5

ลําดับตามแผน สงประกาศ กําหนดยื่นซอง ทําสัญญา กําหนดสงมอบ เบิกเงินงวด

จัดหา (ผด.2) อยางชาภายใน ภายใน ภายใน ภายใน (วัน) สุดทายภายใน

4 จัดซื้อกระจกโคง  ขนาด 27 นิ้ว ชนิดเนื้อ 44 สอบราคา   6 มิ.ย.59  17 มิ.ย. 59  28  มิ.ย.59 45 วัน  12 ส.ค. 59

โพลี่พรอมขาจับโดนของแข็งไมแตกยุบ

แลวคืนตัว จํานวน 36 ชุด

ฐานเสา ขนาด 3 นิ้ว สูง 3 เมตร พรอมทาสี

ขาวสลับสีดํามีหนาแปน 4 เหลี่ยม มีฐานปูน

ไมปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ

ในวงเงิน  198,000.-บาท

5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 47 สอบราคา   5 พ.ค.59   18พ.ค. 59  1 มิ.ย. 59 45 วัน 30 มิ.ย. 59

บานจั่นสันติสุข หมูที่ 16 ซอยบานนางแหง

กวาง 3 เมตร ยาว 42 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 126 ตร.ม.

ไหลทางลูกรังตามสภาพ 

รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

ในวงเงิน 68,000.-บาท

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ขององคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด   อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

ลําดับที่ รายการ/จํานวนเงิน/วงเงิน วิธีการจัดหา หมายเหตุ
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แบบ ผด. 5

ลําดับตามแผน สงประกาศ กําหนดยื่นซอง ทําสัญญา กําหนดสงมอบ เบิกเงินงวด

จัดหา (ผด.2) อยางชาภายใน ภายใน ภายใน ภายใน (วัน) สุดทายภายใน

6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 48 สอบราคา   5 พ.ค.59   18พ.ค. 59  1 มิ.ย. 59 45 วัน 30 มิ.ย. 59

บานจั่นสันติสุข หมูที่ 16 ซอยบานนายพูน

ชวงที่ 1 กวาง 4 เมตร ยาว 42 เมตร หนา 0.10 เมตร

หรือมีพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 168 ตร.ม.

ไหลทางลูกรังตามสภาพ 

ชวงที่ 2 กวาง 7 เมตร ยาว 12 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 84 ตร.ม.

ไหลทางลูกรังตามสภาพ พรอมปายโครงการ

รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

ในวงเงิน 105,000.-บาท

7 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 49 สอบราคา   5 พ.ค.59   18พ.ค. 59  1 มิ.ย. 59 45 วัน 30 มิ.ย. 59

บานจั่นสันติสุข หมูที่ 16 ซอยบานผูชวยไพศาล

กวาง 1.50 เมตร ยาว 36 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 54 ตร.ม.

ไหลทางลูกรังตามสภาพ รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

ในวงเงิน 31,000.-บาท

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ขององคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด   อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

ลําดับที่ รายการ/จํานวนเงิน/วงเงิน วิธีการจัดหา หมายเหตุ
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แบบ ผด. 5

ลําดับตามแผน สงประกาศ กําหนดยื่นซอง ทําสัญญา กําหนดสงมอบ เบิกเงินงวด

จัดหา (ผด.2) อยางชาภายใน ภายใน ภายใน ภายใน (วัน) สุดทายภายใน

8 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 50 สอบราคา   5 พ.ค.59   18พ.ค. 59  1 มิ.ย. 59 45 วัน 30 มิ.ย. 59

บานดานขุนทด หมูที่ 8  สายบานครูเปยก

กวาง 3.50 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 350 ตร.ม.

ไหลทางลูกรังตามสภาพ พรอมปายโครงการ

รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

ในวงเงิน 31,000.-บาท

9 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 51 สอบราคา   5 พ.ค.59   18พ.ค. 59  1 มิ.ย. 59 45 วัน 30 มิ.ย. 59

บานถนนหักนอยพัฒนา หมูที่ 15 ซอยพญาละคร

กวาง 4 เมตร ยาว 95 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 380 ตร.ม.

ไหลทางลูกรังตามสภาพ พรอมปายโครงการ

รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

ในวงเงิน 206,000.-บาท

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ขององคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด   อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

ลําดับที่ รายการ/จํานวนเงิน/วงเงิน วิธีการจัดหา หมายเหตุ
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แบบ ผด. 5

ลําดับตามแผน สงประกาศ กําหนดยื่นซอง ทําสัญญา กําหนดสงมอบ เบิกเงินงวด

จัดหา (ผด.2) อยางชาภายใน ภายใน ภายใน ภายใน (วัน) สุดทายภายใน

10 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 52 สอบราคา   5 พ.ค.59   18พ.ค. 59  1 มิ.ย. 59 30 วัน 16 มิ.ย. 59

บานหนองโสน หมูที่ 11 ซอยหลังอูชางชาย

กวาง 4 เมตร ยาว 18.50 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 74 ตร.ม.

วางทอ คสล.ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร

จํานวน 16 ทอน พรอมบอพักและฝาตะแกรงเหล็ก

ไหลทางลูกรังตามสภาพ 

รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

ในวงเงิน 56,000.-บาท

11 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 53 สอบราคา   5 พ.ค.59   18พ.ค. 59  1 มิ.ย. 59 45 วัน 30 มิ.ย. 59

บานใหมไชยณรงค หมูที่ 10 เสนรอบหมูบาน

กวาง 5 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 425 ตร.ม.

ไหลทางลูกรังตามสภาพ พรอมปายโครงการ

รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

ในวงเงิน 233,000.-บาท

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ขององคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด   อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

ลําดับที่ รายการ/จํานวนเงิน/วงเงิน วิธีการจัดหา หมายเหตุ
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แบบ ผด. 5

ลําดับตามแผน สงประกาศ กําหนดยื่นซอง ทําสัญญา กําหนดสงมอบ เบิกเงินงวด

จัดหา (ผด.2) อยางชาภายใน ภายใน ภายใน ภายใน (วัน) สุดทายภายใน

12 โครงการกอสรางถนนดิน บานดอนกลอย 54 สอบราคา   5 พ.ค.59   18พ.ค. 59  1 มิ.ย. 59 45 วัน 30 มิ.ย. 59

หมูที่ 7   เชื่อมตําบลหนองบัวละคร

กวาง 5 เมตร ยาว 1,680 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.50 เมตร หรือมีปริมาตรงานดิน..

ไมนอยกวา 4,620 ลบ.ม พรอมปายโครงการ

รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

ในวงเงิน 200,000.-บาท

13 โครงการกอสรางถนนดิน บานเมืองหาญ 55 สอบราคา   5 พ.ค.59   18พ.ค. 59  1 มิ.ย. 59 30 วัน 16  มิ.ย. 59

หมูที่ 9 ซอยหลังบาน อบต.บุญมี

ชวงที่ 1 กวาง 3 เมตร ยาว 155 เมตร หนาเฉลี่ย

1.00 เมตร หรือมีปริมาตรงานดิน

ไมนอยกวา 620 ลบ.ม 

ชวงที่ 2 กวาง 3 เมตร ยาว 380 เมตร หนาเฉลี่ย

0.50 เมตร หรือมีปริมาตรงานดินไมนอยกวา 665 ลบ.ม

 รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

ในวงเงิน 53,000.-บาท

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ขององคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด   อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

ลําดับที่ รายการ/จํานวนเงิน/วงเงิน วิธีการจัดหา หมายเหตุ
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แบบ ผด. 5

ลําดับตามแผน สงประกาศ กําหนดยื่นซอง ทําสัญญา กําหนดสงมอบ เบิกเงินงวด

จัดหา (ผด.2) อยางชาภายใน ภายใน ภายใน ภายใน (วัน) สุดทายภายใน

14 โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานใหม 56 สอบราคา   5 พ.ค.59   18พ.ค. 59  1 มิ.ย. 59 45 วัน 30 มิ.ย. 59

ไทยเจริญ หมูที่ 13 สายทาขามเขื่อม อบต.

สระจรเข กวาง 5 เมตร ยาว 500  เมตร 

หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร หรือมีปริมาตรงาน

หินคลุกไมนอยกวา 255 ลบ.ม.

ตามแบบ อบต.กําหนด พรอมปายโครงการ

ในวงเงิน 143,000.-บาท

15 กอสรางทอลอดเหลี่ยมทํานบลุงทิม 57 สอบราคา   5 พ.ค.59   18พ.ค. 59  1 มิ.ย. 59 30 วัน 16 มิ.ย. 59

บานใหมไทยเจริญ หมูที่  13 ขนาด

 1.50x1.50 เมตร ยาว 9 เมตร พรอมซอมแซม

ทํานบ ขนาด กวาง 4 เมตร ยาว 60 เมตร 

ลึกเฉลี่ย 3 เมตร  ปริมาตรดินถมไมนอย

กวา 1,260 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

ในวงเงิน 214,000.-บาท

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ขององคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด   อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

ลําดับที่ รายการ/จํานวนเงิน/วงเงิน วิธีการจัดหา หมายเหตุ
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แบบ ผด. 5

ลําดับตามแผน สงประกาศ กําหนดยื่นซอง ทําสัญญา กําหนดสงมอบ เบิกเงินงวด

จัดหา (ผด.2) อยางชาภายใน ภายใน ภายใน ภายใน (วัน) สุดทายภายใน

16 โครงการกอสรางถนนหินคลุก สายขางวัด 58 สอบราคา   5 พ.ค.59   18พ.ค. 59  1 มิ.ย. 59 30 วัน 16 มิ.ย. 59

บานใหมเจริญสุข หมูที่ 5 กวาง 5 เมตร

 ยาว 40  เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

 เสริมดินหนาเฉลี่ย 2.00 เมตร ปริมาตร

หินคลุกไมนอยกวา 20.40 ลบ.ม.

ปริมาตรงานดินไมนอยกวา 576 ลบ.ม. 

พรอมวางทอ คสล. ขนาด 0.80 เมตร 2 แถว ๆ 

ละ 5 ทอน พรอมดาดคอนกรีตหนาทอ

ขนาด 5X2X0.10 เมตร 2 ดาน  ตามแบบ อบต.กําหนด 

ในวงเงิน 57,000.-บาท

17 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา 59 สอบราคา   5 พ.ค.59   18พ.ค. 59  1 มิ.ย. 59 45 วัน 30 มิ.ย. 59

บานโคกรักษ  หมูที่ 4 เสนรอบหมูบาน

กวาง 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร ความยาว

รวม 264  เมตร  พรอมฝา คสล.และวางทอ

คสล.ขนาด 0.30 เมตร ยาวรวม  118 ทอน 

ตามแบบ อบต.กําหนด พรอมปายโครงการ

ในวงเงิน 553,000.-บาท

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ขององคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด   อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

ลําดับที่ รายการ/จํานวนเงิน/วงเงิน วิธีการจัดหา หมายเหตุ
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แบบ ผด. 5

ลําดับตามแผน สงประกาศ กําหนดยื่นซอง ทําสัญญา กําหนดสงมอบ เบิกเงินงวด

จัดหา (ผด.2) อยางชาภายใน ภายใน ภายใน ภายใน (วัน) สุดทายภายใน

18 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา  คสล. 60 สอบราคา   5 พ.ค.59   18พ.ค. 59  1 มิ.ย. 59 45 วัน 30 มิ.ย. 59

บานจั่น  หมูที่ 3 เสนภายในหมูบาน

กวาง 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร ความยาว

รวม 282  เมตร  พรอมฝา คสล.และวางทอ

คสล.ขนาด 0.30 เมตร ยาวรวม  47 ทอน 

ตามแบบ อบต.กําหนด พรอมปายโครงการ

ในวงเงิน 551,000.-บาท

19 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา  คสล. 61 สอบราคา   5 พ.ค.59   18พ.ค. 59  1 มิ.ย. 59 45 วัน 30 มิ.ย. 59

บานโพธิ์ทองพัฒนา หมูที่ 14 เสนทางเขาหมูบาน

ถึงบานนายสุรธีย กวาง 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร

 ความยาว 81  เมตร  พรอมฝา ตะแกรงเหล็ก

ตามแบบ อบต.กําหนด พรอมปายโครงการ

ในวงเงิน 251,000.-บาท

20 โครงการขุดสระหนองขอน บานจั่นสันติสุข 62 สอบราคา   5 พ.ค.59   18พ.ค. 59  1 มิ.ย. 59 30 วัน 16 มิ.ย. 59

หมูที่ 16 กวาง 42 เมตร ยาว 50 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.00 เมตร

 ขุดลอกลึกลงอีก 2.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดลอกไม

นอยกวา 2,888 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

ในวงเงิน 90,000.-บาท

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ขององคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด   อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

ลําดับที่ รายการ/จํานวนเงิน/วงเงิน วิธีการจัดหา หมายเหตุ
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แบบ ผด. 5

ลําดับตามแผน สงประกาศ กําหนดยื่นซอง ทําสัญญา กําหนดสงมอบ เบิกเงินงวด

จัดหา (ผด.2) อยางชาภายใน ภายใน ภายใน ภายใน (วัน) สุดทายภายใน

21 โครงการกอสรางซอมแซมถนนคอนกรีต 63 สอบราคา   5 พ.ค.59   18พ.ค. 59  1 มิ.ย. 59 45 วัน 30 มิ.ย. 59

เสริมเหล็ก บานสรางสรรคพัฒนา หมูที่ 17

เสนโรงน้ําแข็ง กวาง 5 เมตร ยาวรวม 106.50  เมตร

รายละเอียด ตามแบบ อบต.กําหนด 

ในวงเงิน 461,000.-บาท

22 โครงการซอมแซมถนนภายในตําบลดานขุนทด 64 สอบราคา   5 พ.ค.59   18พ.ค. 59  1 มิ.ย. 59 45 วัน 30 มิ.ย. 59

ซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน

ลาดยาง ถนนหินคลุก ถนนดิน และ

ถนนลูกรังภายในเขตพื้นที่องคการบริหาร

สวนตําบลดานขุนทด

รายละเอียด ตามแบบ อบต.กําหนด 

ในวงเงิน 890,000.-บาท

23 โครงการซอมแซมผิวจราจร บานใหมเจริญสุข หมูที่ 5 65 สอบราคา   5 พ.ค.59   18พ.ค. 59  1 มิ.ย. 59 45 วัน 30 มิ.ย. 59

ซอมแซมผิวจราจรโดยใชยางมะตอยสําเร็จ

รูปพื้นที่รวมไมนอยกวา 808 ตร.ม. 

รายละเอียด ตามแบบ อบต.กําหนด 

ในวงเงิน 350,000.-บาท

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ขององคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด   อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

ลําดับที่ รายการ/จํานวนเงิน/วงเงิน วิธีการจัดหา หมายเหตุ
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แบบ ผด. 5

ลําดับตามแผน สงประกาศ กําหนดยื่นซอง ทําสัญญา กําหนดสงมอบ เบิกเงินงวด

จัดหา (ผด.2) อยางชาภายใน ภายใน ภายใน ภายใน (วัน) สุดทายภายใน

24 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. พรอมบอ 68 สอบราคา   5 พ.ค.59   18พ.ค. 59  1 มิ.ย. 59 45 วัน 30 มิ.ย. 59

พัก บานหัวบึง หมูที่ 2 ซอยรานอาหารบัว

หลัน ขนาด 0.60 เมตร พรอมบอพัก 

รายละเอียด ตามแบบ อบต.กําหนด 

ในวงเงิน 400,000.-บาท

25 วางทอระบายน้ํา คสล.พรอมบอพัก 69 สอบราคา   5 พ.ค.59   18พ.ค. 59  1 มิ.ย. 59 45 วัน 30 มิ.ย. 59

บานถนนหักนอย หมูที่ 6  เสนภายใน

หมูบาน วางทอ คสล. ขนาด 0.40 เมตร

พรอมบอพัก รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

ในวงเงิน 480,000.-บาท

26 ปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 71 สอบราคา   5 พ.ค.59   18พ.ค. 59  1 มิ.ย. 59 30 วัน 16 มิ.ย. 59

องคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด

บานโคกรักษ หมูที่ 4

ในวงเงิน 150,000.-บาท

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ขององคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด   อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

ลําดับที่ รายการ/จํานวนเงิน/วงเงิน วิธีการจัดหา หมายเหตุ


