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แบบ ผด.2
ชว่งเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ที่ตอ้งเริ่มจดัหา เจ้าของเงนิ แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) สง่มอบ (วนั)

ค่าใชส้อย ขออนมุติัจดัหา

1 ต.ค.58 - ก.ย.59 รายจา่ยเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ  ส านักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 160,000       -  - ตกลงราคา 30 ตามความจ าเปน็

     เพื่อจา่ยเปน็ค่าถา่ยเอกสาร / ค่าเยบ็หนงัสือหรือเขา้ปกหนงัสือ / งานบริหารทั่วไป/งบด าเนนิงาน/ ตลอดปี

ค่าซักฟอก / ค่าก าจดัส่ิงปฏกิลู / ค่าระวางรถบรรทกุ / ค่าเชา่ทรัพยสิ์น / หมวดค่าใชส้อย

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ / ค่าธรรมเนยีมต่างๆ / ค่าเบี้ยประกนั / ค่าใชจ้า่ยในการ

ด าเนนิคดีตามค าพพิากษา / ค่าจา้งเหมาบริการ / ค่าติดต้ังไฟฟา้ / ค่าติดต้ัง

ประปา/ ค่าติดต้ังโทรศัพท์/ เคร่ืองรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ (ต้ังจา่ยจากเงินรายได้)

2 ต.ค.58 - ก.ย.59 รายจา่ยเก่ียวกับการรับรองและพิธกีาร ส านักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,000         -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจา่ยค่ารับรอง (รายจา่ยในการรับรอง หรือเล้ียงรับรองขององค์กร งานบริหารทั่วไป/งบด าเนนิงาน/

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น) / พธิีเปดิอาคารต่างๆ / ค่าใชจ้า่ยในพธิีทางศาสนา / รัฐพธิี หมวดค่าใชส้อย

(ต้ังจา่ยจากเงินรายได้)

รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัริาชการที่ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอ่ืนๆ

3 ต.ค.58 - ก.ย.59 (1) ค่าใชจ้า่ยในการเลือกต้ัง (กรณีครบวาระ) ส านักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 500,000       -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยในการจดัการเลือกต้ังสมาชกิสภาองค์การบริหารส่วน งานบริหารทั่วไป/งบด าเนนิงาน/

ต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบล(กรณีครบวาระ)(ต้ังจา่ยจากเงินรายได้) หมวดค่าใชส้อย

4 ต.ค.58 - ก.ย.59 (2) ค่าใชจ้า่ยในการจดัการเลือกต้ัง (กรณีแทนต าแหนง่ว่าง) ส านักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 50,000         -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยในการจดัการเลือกต้ังสมาชกิสภาองค์การบริหาร งานบริหารทั่วไป/งบด าเนนิงาน/

ส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบล(กรณีแทนต าแหนง่ว่าง) หมวดค่าใชส้อย

(ต้ังจา่ยจากเงินรายได้)

หมายเหตุ

แผนการจดัหาพัสด ุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ขององค์การบริหารสว่นต าบลโคราช  อ าเภอสงูเนิน  จงัหวัดนครราชสมีา

ล าดบัที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วธิจีดัหา
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แบบ ผด.2
ชว่งเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ที่ตอ้งเริ่มจดัหา เจ้าของเงนิ แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) สง่มอบ (วนั)
หมายเหตุล าดบัที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วธิจีดัหา

5 ต.ค.58 - ก.ย.59 (3) โครงการฝึกอบรมสัมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิติังาน ส านักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 300,000       -  - ตกลงราคา 7 ขออนมุติัจดัหา

ของผู้บริหาร สมาชกิสภา อบต. ผู้น าชมุชน พนกังานส่วนต าบลและพนกังานจา้ง งานบริหารทั่วไป/งบด าเนนิงาน/ ตามความจ าเปน็

ประจ าป ี2559 หมวดค่าใชส้อย ตลอดปี

     เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัท าโครงการฝึกอบรมสัมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปฏบิติังานของผู้บริหาร สมาชกิสภา อบต. ผู้น าชมุชน พนกังาน

ส่วนต าบลและพนกังานจา้ง ประจ าป ี2559 (ต้ังจา่ยจากเงินรายได้)

6 ต.ค.58 - ก.ย.59 (4) ค่าพวงมาลัย ชอ่ดอกไม ้กระเชา้ดอกไมแ้ละพวงมาลัย ส านักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 5,000           -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจา่ยเปน็ค่าพวงมาลัย ชอ่ดอกไม ้กระเชา้ดอกไม ้พวงหรีดส าหรับพธิีการ งานบริหารทั่วไป/งบด าเนนิงาน/

วันส าคัญต่างๆ ตามวาระและโอกาสที่จ าเปน็และมคีวามส าคัญ หมวดค่าใชส้อย

(ต้ังจา่ยจากเงินรายได้)

7 ต.ค.58 - ก.ย.59 (5) โครงการ อบต.เคล่ือนที่ ส านักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 20,000         -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัท าโครงการ อบต.เคล่ือนที่ และจดัท าประชาคมหมู่บา้น งานบริหารทั่วไป/งบด าเนนิงาน/

และต าบล (ต้ังจา่ยจากเงินรายได้) หมวดค่าใชส้อย

8 ต.ค.58 - ก.ย.59 (6) ค่าใชจ้า่ยในการจดัท าส่ือประชาสัมพนัธ์ อบต. ส านักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 30,000         -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัท าส่ือประชาสัมพนัธ์ของ อบต. (ต้ังจา่ยจากเงินรายได้) งานบริหารทั่วไป/งบด าเนนิงาน/

หมวดค่าใชส้อย

9 ต.ค.58 - ก.ย.59 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยส์นิ ส านักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 100,000       -  - ตกลงราคา 7

(รายจา่ยเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษา เพื่อใหส้ามารถใชง้านได้ตามปกติ) งานบริหารทั่วไป/งบด าเนนิงาน/

     เพื่อจา่ยเปน็ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นเพื่อใหส้ามารถใชง้านได้ หมวดค่าใชส้อย

ตามปกติ  เปน็ค่าจา้งเหมาแรงงาน / ค่าส่ิงของที่ซ้ือมาใชใ้นการซ่อมแซม

(ต้ังจา่ยจากเงินรายได้)
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แบบ ผด.2
ชว่งเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ที่ตอ้งเริ่มจดัหา เจ้าของเงนิ แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) สง่มอบ (วนั)
หมายเหตุล าดบัที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วธิจีดัหา

ค่าวสัดุ ขออนมุติัจดัหา

10 ต.ค.58 - ก.ย.59 (1) วัสดุส านกังาน ส านักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 80,000         -  - ตกลงราคา 31 ตามความจ าเปน็

     เพื่อจา่ยเปน็ค่าโต๊ะต่างๆ  เกา้อี้ต่างๆ ตู้ต่างๆ กระดาษ  หมกึ  ดินสอ ปากกา งานบริหารทั่วไป/งบด าเนนิงาน/ ตลอดปี

ไมบ้รรทดั  ยางลบ  คลิป เปก๊  เขม็หมดุ  เทปพวีีซีแบบใส  กระดาษคาร์บอน หมวดค่าวัสดุ

กระดาษไข น้ ายาลบกระดาษไข ลวดเยบ็กระดาษ กาว แฟม้ สมดุบญัช ี

สมดุประวัติขา้ราชการ แบบพมิพ ์ชอล์ก ผ้าส าลี  แปรงลบกระดาน ตรายาง ซอง

ธงชาติ ส่ิงพมิพท์ี่ได้จากการซ้ือหรือจา้งพมิพ ์ของใชใ้นการบรรจหุบีหอ่ น้ ามนั 

ไข ขี้ผ้ึง ขาต้ัง(กระดานด า) ที่ถพูื้น ตะแกรงวางเอกสาร น้ าด่ืมส าหรับบริการ

ประชาชนในส านกังาน เคร่ืองตัดโฟม เคร่ืองตัดกระดาษ เคร่ืองเยบ็กระดาษ

กญุแจ ภาพเขยีน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปดิประกาศ กระดานด ารวม

ถงึไวทบ์อร์ด แผ่นปา้ยชื่อส านกังานหรือหนว่ยงาน แผ่นปา้ยจราจรหรือแผ่นปา้ย

ต่างๆ มู่ล่ี มา่นปรับแสง(ต่อผืน) พรม(ต่อผืน) นาฬิกาต้ังหรือแขวน 

เคร่ืองค านวณเลข (Calculator) หบีเหล็กเกบ็เงิน พระพทุธรูปพระบรมรูป

จ าลอง แผงกั้นหอ้ง (Partition) กระเปา๋ ฯลฯ (ต้ังจา่ยจากเงินรายได้)

11 ต.ค.58 - ก.ย.59 (2) วัสดุไฟฟา้และวิทยุ ส านักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,000         -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจา่ยเปน็ค่าฟวิส์  เขม็ขดัรัดสายไฟฟา้  เทปพนัสายไฟฟา้  สายไฟฟา้ งานบริหารทั่วไป/งบด าเนนิงาน/

ปล๊ักไฟฟา้  สวิตซ์ไฟฟา้  หลอดไฟฟา้  หลอดวิทยทุรานซิตเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ หมวดค่าวัสดุ

ลูกถว้ยสายอากาศ รีซีสเตอร์  มฟูวิ่งคอยส์  คอนเดนเซอร์ ขาหลอด-

ฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์  สายอากาศหรือเสาอากาศส าหรับวิทย ุ

เคร่ืองรับโทรทศัน ์จานรับสัญญาณดาวเทยีม  โคมไฟฟา้พร้อมขาหรือกา้น  

หมอ้แปลงไฟฟา้ (Step Up , Step Down) ล าโพง ไมโครโฟน ขาต้ังไมโครโฟน 

ผังแสดงวงจรต่างๆแผงบงัคับทางไฟ ไฟฉายสปอตไลท ์หวัแร้งไฟฟา้ เคร่ืองวัด

ความต้านทานไฟฟา้ เคร่ืองวัดกระแสไฟฟา้ เคร่ืองวัดแรงดันไฟฟา้ 
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แบบ ผด.2
ชว่งเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ที่ตอ้งเริ่มจดัหา เจ้าของเงนิ แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) สง่มอบ (วนั)
หมายเหตุล าดบัที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วธิจีดัหา

(ต่อ) มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟา้ เคร่ืองประจไุฟ เคร่ืองตัดกระแสไฟฟา้อตัโนมติั ขออนมุติัจดัหา

เคร่ืองสัญญาณเตือนภยั เคร่ืองจบัสัญญาณดาวเทยีมฯลฯ (ต้ังจา่ยจากเงินรายได้) ตามความจ าเปน็

12 ต.ค.58 - ก.ย.59 (3) วัสดุงานบา้นงานครัว ส านักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 15,000         -  - ตกลงราคา 7 ตลอดปี

     เพื่อจา่ยเปน็ค่าแปรง  ไมก้วาด  เขง่  มุ้ง ผ้าปทูี่นอน ปลอกหมอน หมอน งานบริหารทั่วไป/งบด าเนนิงาน/

ผ้าหม่ ผ้าปโูต๊ะ ถว้ยชาม ชอ้นส้อม แกว้น้ าจานรอง กระจกเงา น้ าจดืที่ซ้ือจาก หมวดค่าวัสดุ

เอกชน ถาด โอง่น้ า ที่นอน มดี กระโถน เตาไฟฟา้ เตาน้ ามนั เตารีด เคร่ืองบด

อาหาร เคร่ืองตีไขไ่ฟฟา้ เคร่ืองปิ้งขนมปงั กระทะไฟฟา้ หมอ้ไฟฟา้ รวมถงึหมอ้

หงุขา้วไฟฟา้ กระติกน้ าร้อน กระติกน้ าแขง็  ถงัแกส๊ ไมโครเวฟ ฯลฯ

(ต้ังจา่ยจากเงินรายได้)

13 ต.ค.58 - ก.ย.59 (4) วัสดุกอ่สร้าง ส านักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 5,000           -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจา่ยเปน็ค่าไมต่้างๆ น้ ามนัทาไม ้ ทนิเนอร์  สี  แปรงทาสี  ปนูซีเมนต์ งานบริหารทั่วไป/งบด าเนนิงาน/

ปนูขาว  ทราย  อฐิหรือซีเมนต์บล็อก  กระเบื้อง  สังกะสี  ตะป ู ค้อน  คีม หมวดค่าวัสดุ

ชะแลง  จอบ  เสียม  ส่ิว  ขวาน  เล่ือย  กบไสไม ้ เหล็กเส้น  เคร่ืองวัดขนาดเล็ก

เชน่ ตลับเมตร ลูกด่ิง ทอ่น้ าบาดาล ทอ่น้ าและอปุกรณ์ประปา ทอ่ต่างๆ โถส้วม -

อา้งล้างมอื ราวพาดผ้า ฯลฯ (ต้ังจา่ยจากเงินรายได้)

14 ต.ค.58 - ก.ย.59 (5) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ส านักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 80,000         -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจา่ยเปน็ค่าแบตเตอร่ี  ยางนอก  ยางใน  สายไมล์ เพลา ตลับลูกปนื งานบริหารทั่วไป/งบด าเนนิงาน/

น้ ามนัเบรก อานจกัรยาน หวัเทยีน ไขควง นอตและสกรู กระจกมองขา้งรถยนต์ หมวดค่าวัสดุ

หมอ้น้ ารถยนต์ กนัชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟลิมก์รองแสง เขม็ขดันริภยั แมแ่รง

กญุแจปากตาย กญุแจเล่ือน คีมล็อค ล็อคเกยีร์ ล็อคคลัตซ์ กระจกโค้งมน

ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉกุเฉนิ กรวยจราจร ฯลฯ

(ต้ังจา่ยจากเงินรายได้)
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แบบ ผด.2
ชว่งเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ที่ตอ้งเริ่มจดัหา เจ้าของเงนิ แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) สง่มอบ (วนั)
หมายเหตุล าดบัที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วธิจีดัหา

15 ต.ค.58 - ก.ย.59 (6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส านักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 120,000       -  - ตกลงราคา 31 ขออนมุติัจดัหา

     เพื่อจา่ยเปน็ค่าน้ ามนัดีเซล  น้ ามนักา๊ด น้ ามนัเบนซิน  น้ ามนัเตา ถา่น กา๊ส งานบริหารทั่วไป/งบด าเนนิงาน/ ตามความจ าเปน็

แกส๊หงุต้ม  น้ ามนัจารบ ีน้ ามนัเคร่ือง ฯลฯ (ต้ังจา่ยจากเงินรายได้) หมวดค่าวัสดุ ตลอดปี

16 ต.ค.58 - ก.ย.59 (7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ส านักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,000         -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจา่ยเปน็ค่ากระดาษเขยีนโปสเตอร์  พู่กนัและสี  ฟล์ิม  เมมโมร่ีการ์ด งานบริหารทั่วไป/งบด าเนนิงาน/

ฟล์ิมสไลด์ แถบบนัทกึเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์ วีดีโอเทป แผ่นซีดี) รูปสีหรือ หมวดค่าวัสดุ

ขาวด าที่ได้จากการล้าง อดั ขยาย ภาพถา่ยดาวเทยีม ขาต้ังกล้อง ขาต้ังเขยีนภาพ

กล่องและระวิงใส่ฟล์ิมภาพยนต์ เคร่ืองกรอเทป เลนส์ซูม กระเปา๋ใส่กล้องถา่ยรูป

ฯลฯ (ต้ังจา่ยจากเงินรายได้)

17 ต.ค.58 - ก.ย.59 (8) วัสดุคอมพวิเตอร์ ส านักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 50,000         -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจา่ยเปน็ค่า งานบริหารทั่วไป/งบด าเนนิงาน/

 - อปุกรณ์บนัทกึขอ้มลู (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, หมวดค่าวัสดุ

   Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive)

 - เทปบนัทกึขอ้มลู (Reel Magnettic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)

 - หวัพมิพห์รือแถบพมิพส์ าหรับเคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์

 - ตลับผงหมกึส าหรับเคร่ืองพมิพแ์บบเลเซอร์

 - แผ่นกรองแสง

 - กระดาษต่อเนื่อง

 - สายเคเบลิ

 - แผงแปน้อกัขระ หรือแปน้พมิพ ์(Key Board)

 - เมนบอร์ด (Main Board)

 - เมมโมร่ีชปิ (Memory Chip) เชน่ RAM

 - คัตชทีฟดีเตอร์ (Cut Sheet Feeder)

 - เมาส์ (Mouse)
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แบบ ผด.2
ชว่งเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ที่ตอ้งเริ่มจดัหา เจ้าของเงนิ แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) สง่มอบ (วนั)
หมายเหตุล าดบัที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วธิจีดัหา

(ต่อ)  - พรินเตอร์สวิตชิ่งบอ๊กซ์ (Printer Switching Box) ส านักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ขออนมุติัจดัหา

 - เคร่ืองกระจายสัญญาณ ( Hub) งานบริหารทั่วไป/งบด าเนนิงาน/ ตามความจ าเปน็

 - แผ่นวงจรอเิลคทรอนกิส์ (Card) เชน่ Ethernet Card, Lan Card, หมวดค่าวัสดุ ตลอดปี

   Anti virus Card, Sound Card) เปน็ต้น

 - เคร่ืองอา่นและบนัทกึขอ้มลูแบบต่างๆ เชน่ แบบดิสเกตต์ (Diskette)

   แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม ( CD-ROM ) แบบออพติคอล

   (Optical) เปน็ต้น

 - เคร่ืองอา่นขอ้มลูแบบซีดีรอม (CD-ROM)

 - โปรแกรมคอมพวิเตอร์หรือซอฟแวร์ที่มรีาคาหนว่ยหนึ่งไมเ่กนิ 20,000 บาท

   ฯลฯ (ต้ังจา่ยจากเงินรายได้)

18 ต.ค.58 - ก.ย.59 (9) วัสดุอื่นๆ ส านักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 5,000           -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุอปุกรณ์ต่างๆ ที่ไมเ่ขา้ลักษณะและประเภทตามระเบยีบ งานบริหารทั่วไป/งบด าเนนิงาน/

วิธีการงบประมาณ (ต้ังจา่ยจากเงินรายได้) หมวดค่าวัสดุ

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ส านักงาน

19 ต.ค.58 - ก.ย.59 (1) ตู้เหล็กส าหรับเกบ็เอกสารแบบบานเล่ือนกระจก ส านักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 5,000           -  - ตกลงราคา 7

    เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือตู้เหล็กส าหรับเกบ็เอกสารแบบบานเล่ือนกระจก งานบริหารทั่วไป/งบลงทนุ/

ขนาด 5 ฟตุ จ านวน 1 หลัง (ครุภณัฑ์นอกมาตรฐานเพื่อความสะดวกและ หมวดค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

เหมาะสมในการใชง้าน) (ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนนุทั่วไป)

ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว

20 ต.ค.58 - ก.ย.59 (1) เคร่ืองท าน้ าเยน็และน้ าร้อน ส านักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,000         -  - ตกลงราคา 7

    เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือเคร่ืองท าน้ าเยน็และน้ าร้อนแบบถงัคว่ า ขาต้ังแบบต้ังพื้น งานบริหารทั่วไป/งบลงทนุ/

มหีวักอ๊กจ านวนสองหวั จ านวน 1 เคร่ือง (ครุภณัฑ์นอกมาตรฐานเพื่อความ หมวดค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

สะดวกและเหมาะสมในการใชง้าน) (ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนนุทั่วไป)
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แบบ ผด.2
ชว่งเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ที่ตอ้งเริ่มจดัหา เจ้าของเงนิ แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) สง่มอบ (วนั)
หมายเหตุล าดบัที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วธิจีดัหา

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ขออนมุติัจดัหา

21 ต.ค.58 - ก.ย.59 (1) เคร่ืองพมิพ ์Multifunction แบบฉดีหมกึ (Inkjet) ส านักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 7,600           -  - ตกลงราคา 7 ตามความจ าเปน็

   เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือเคร่ืองพมิพ ์Multifunction แบบฉดีหมกึ (Inkjet) งานบริหารทั่วไป/งบลงทนุ/ ตลอดปี

จ านวน 1 เคร่ือง หมวดค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

มคุีณลักษณะพื้นฐานดังนี้

 - เปน็อปุกรณ์ที่มคีวามสามารถเปน็ Printer , Copier , Scanner และ FAX

   ภายในเคร่ืองเดียวกนั

 - ใชเ้ทคโนโลยแีบบพน่หมกึ (inkjet)

 - มคีวามละเอยีดในการพมิพไ์มน่อ้ยกว่า 4,800 x 1,200  dpi

 - มคีวามเร็วในการพมิพร่์างสีไมน่อ้ยกว่า 15 หนา้ต่อนาที

 - มคีวามเร็วในการพมิพร่์างขาวด าไมน่อ้ยกว่า 33 หนา้ต่อนาที

 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า - สี) ได้

 - มคีวามละเอยีดในการสแกนสูงสุดไมน่อ้ยกว่า 1,200 x 2,400 dpi

 - มถีาดปอ้นเอกสารอตัโนมติั (Auto Document Feed)

 - สามารถถา่ยส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า

 - สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไมน่อ้ยกว่า 90 ส าเนา

 - สามารถยอ่และขยายได้ 25 ถงึ 400 เปอร์เซ็นต์

 - มชีอ่งเชื่อมต่อระบบเครือขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T

   หรือดีกว่า จ านวนไมน่อ้ยกว่า 1 ชอ่ง

 - สามารถใชไ้ด้กบั A4 , Letter , Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษ

   ไมน่อ้ยกว่า 100 แผ่น

 (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าป ี2558

 ณ วันที่ 18 กมุภาพนัธ์ 2558) (ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนนุทั่วไป)
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แบบ ผด.2
ชว่งเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ที่ตอ้งเริ่มจดัหา เจ้าของเงนิ แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) สง่มอบ (วนั)
หมายเหตุล าดบัที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วธิจีดัหา

22 ต.ค.58 - ก.ย.59 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ ส านักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 50,000         -  - ตกลงราคา 7 ขออนมุติัจดัหา

     รายจา่ยเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภณัฑ์ขนาดใหญ ่เชน่ งานบริหารทั่วไป/งบลงทนุ/ ตามความจ าเปน็

เคร่ืองบนิ เคร่ืองจกัรกล ยานพาหนะ เปน็ต้น ซ่ึงไมร่วมถงึค่าซ่อมบ ารุงตามปกติ หมวดค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ตลอดปี

หรือค่าซ่อมกลาง (ต้ังจา่ยจากเงินรายได้)

23 ต.ค.58 - ก.ย.59 รายจา่ยอ่ืน ส านักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 20,000         -  - ตกลงราคา 15

     เพื่อจา่ยเปน็ค่าประเมนิความพงึพอใจต่อผลการด าเนนิงานประจ าป ี งานบริหารทั่วไป/งบรายจา่ยอื่น/

(ต้ังจา่ยจากเงินรายได้) หมวดรายจา่ยอื่น

รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัริาชการที่ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอ่ืนๆ

24 ต.ค.58 - ก.ย.59 (1)  โครงการปอ้งกนัอบุติัเหตุทางถนน ส านักงานปลัด แผนงานรักษาความสงบภายใน 30,000         -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจา่ยเปน็ค่ารณรงค์ปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั ในชว่งเทศกาลปใีหม่ งานปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือน

สงกรานต์ เชน่ ค่าวัสดุ/อปุกรณ์/ปา้ย/ค่าตอบแทน/ผู้ปฏบิติังานและอื่นๆ ที่เขา้ และระงับอคัคีภยั/งบด าเนนิงาน/

ลักษณะรายจา่ยหมวดนี้ (ต้ังจา่ยจากเงินรายได้) หมวดค่าใชส้อย

25 ต.ค.58 - ก.ย.59 (2)  โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมคัรปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือน ส านักงานปลัด แผนงานรักษาความสงบภายใน 150,000       -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัฝึกอบรมทบทวนอาสาสมคัรปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือน งานปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือน

อบต.โคราช (ต้ังจา่ยจากเงินรายได้) และระงับอคัคีภยั/งบด าเนนิงาน/

หมวดค่าใชส้อย

26 ต.ค.58 - ก.ย.59 (3)  ค่าใชจ้า่ยส าหรับทมีกู้ภยัประจ าต าบลโคราช ส านักงานปลัด แผนงานรักษาความสงบภายใน 10,000         -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยในการด าเนนิกจิกรรมของทมีกู้ภยัต าบลโคราช งานปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือน

(ต้ังจา่ยจากเงินรายได้) และระงับอคัคีภยั/งบด าเนนิงาน/

หมวดค่าใชส้อย

ค่าวสัดุ ส านักงานปลัด แผนงานรักษาความสงบภายใน

27 ต.ค.58 - ก.ย.59 (1) วัสดุส านกังาน งานปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือน 10,000         -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือถา่นไฟฉาย ฯลฯ (ต้ังจา่ยจากเงินรายได้) และระงับอคัคีภยั/งบด าเนนิงาน/

หมวดค่าวัสดุ
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แบบ ผด.2
ชว่งเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ที่ตอ้งเริ่มจดัหา เจ้าของเงนิ แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) สง่มอบ (วนั)
หมายเหตุล าดบัที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วธิจีดัหา

28 ต.ค.58 - ก.ย.59 (2) วัสดุไฟฟา้และวิทยุ ส านักงานปลัด แผนงานรักษาความสงบภายใน 20,000         -  - ตกลงราคา 7 ขออนมุติัจดัหา

     เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือแบตเตอร่ีเคร่ืองวิทยส่ืุอสาร ของอบต.โคราช ฯลฯ งานปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือน ตามความจ าเปน็

(ต้ังจา่ยจากเงินรายได้) และระงับอคัคีภยั/งบด าเนนิงาน/ ตลอดปี

หมวดค่าวัสดุ

29 ต.ค.58 - ก.ย.59 (3) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ส านักงานปลัด แผนงานรักษาความสงบภายใน 50,000         -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือกระจกโค้งมน เพื่อติดต้ังภายในต าบลโคราช งานปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือน

(ต้ังจา่ยจากเงินรายได้) และระงับอคัคีภยั/งบด าเนนิงาน/

หมวดค่าวัสดุ

30 ต.ค.58 - ก.ย.59 (4) วัสดุเคร่ืองดับเพลิง ส านักงานปลัด แผนงานรักษาความสงบภายใน 20,000         -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือเคร่ืองดับเพลิง เติมสารเคมเีคร่ืองดับเพลิง งานปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือน

(ต้ังจา่ยจากเงินรายได้) และระงับอคัคีภยั/งบด าเนนิงาน/

หมวดค่าวัสดุ

31 ต.ค.58 - ก.ย.59 (5) วัสดุอื่นๆ ส านักงานปลัด แผนงานรักษาความสงบภายใน 25,000         -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือวัสดุ อปุกรณ์ เพื่อใชใ้นการปฏบิติังานประจ าศูนย์ งานปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือน

อปพร. อบต.โคราช เชน่ แผงเหล็กกั้นจราจร เส้ือกั๊กจราจรสะทอ้นแสง ฯลฯ และระงับอคัคีภยั/งบด าเนนิงาน/

(ต้ังจา่ยจากเงินรายได้) หมวดค่าวัสดุ

รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัริาชการที่ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอ่ืนๆ

32 ต.ค.58 - ก.ย.59 ( 1) โครงการควบคุมโรคติดต่อและไมติ่ดต่อ ส านักงานปลัด แผนงานสาธารณสุข 15,000         -  - ตกลงราคา 7

    เพื่อจา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยตามโครงการควบคุมโรคติดต่อและไมติ่ดต่อที่เกดิขึ้น งานบริการสาธารณสุขและ

ในพื้นที่ต าบลโคราช เชน่ โรคไขเ้ลือดออก โรคไขห้วัดใหญ ่โรคไขห้วัดนก งานสาธารณสุขอื่น/งบด าเนนิงาน

โรคไขห้วัด 2009 เปน็ต้น (ต้ังจา่ยจากเงินรายได้) หมวดค่าใชส้อย
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แบบ ผด.2
ชว่งเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ที่ตอ้งเริ่มจดัหา เจ้าของเงนิ แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) สง่มอบ (วนั)
หมายเหตุล าดบัที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วธิจีดัหา

ค่าวสัดุ ขออนมุติัจดัหา

33 ต.ค.58 - ก.ย.59 (1) วัสดุงานบา้นงานครัว ส านักงานปลัด แผนงานสาธารณสุข 50,000         -  - ตกลงราคา 7 ตามความจ าเปน็

     เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือถงัขยะใหห้มู่บา้น หมู่ที่ 1 - 8 ต าบลโคราช งานบริการสาธารณสุขและ ตลอดปี

(ต้ังจา่ยจากเงินรายได้) งานสาธารณสุขอื่น/งบด าเนนิงาน

หมวดค่าวัสดุ

34 ต.ค.58 - ก.ย.59 (2) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ส านักงานปลัด แผนงานสาธารณสุข 80,000         -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจา่ยเปน็ค่าเวชภณัฑ์ เคมภีณัฑ์ เชน่ ทรายอะเบท น้ ายาพน่หมอกควัน งานบริการสาธารณสุขและ

วัคซีนปอ้งกนัโรคพษิสุนขับา้ วัคซีนคุมก าเนดิสัตว์ (ต้ังจา่ยจากเงินรายได้) งานสาธารณสุขอื่น/งบด าเนนิงาน

หมวดค่าวัสดุ

รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัริาชการที่ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอ่ืนๆ ส านักงานปลัด แผนงานสร้างความเขม็แขง็ของชมุชน

35 ต.ค.58 - ก.ย.59 (1) โครงการปกปอ้งสถาบนัส าคัญของชาติ ประจ าป ี2559 งานส่งเสริมและสนบัสนนุความ 30,000         -  - ตกลงราคา 7

    เพื่อจา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยในการจดัท าโครงการปกปอ้งสถาบนัส าคัญของชาติ เขม้แขง็ของชมุชน/งบด าเนนิงาน

ประจ าป ี2559 (ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนนุทั่วไป) หมวดค่าใชส้อย

36 ต.ค.58 - ก.ย.59 (2) โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉนัท ์ประจ าป ี2559 ส านักงานปลัด แผนงานสร้างความเขม็แขง็ของชมุชน 30,000         -  - ตกลงราคา 7

  เพื่อจา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยในการจดัท าโครงการเสริมสร้างความปรองดอง งานส่งเสริมและสนบัสนนุความ

สมานฉนัท ์ประจ าป ี2559 (ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนนุทั่วไป) เขม้แขง็ของชมุชน/งบด าเนนิงาน

หมวดค่าใชส้อย

รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัริาชการที่ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอ่ืนๆ

37 ต.ค.58 - ก.ย.59 (1) ค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานของศูนยถ์า่ยทอดเทคโนโลยกีารเกษตรต าบลโคราช ส านักงานปลัด แผนงานการเกษตร/ 10,000         -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจา่ยเปน็ค่าด าเนนิงานของศูนยถ์า่ยทอดเทคโนโลยกีารเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร/

ต าบลโคราช  (ต้ังจา่ยจากเงินรายได้) งบด าเนนิงาน/หมวดค่าใชส้อย

38 ต.ค.58 - ก.ย.59 (2) โครงการฝึกอบรมการเรียนรู้ เศรษฐกจิแบบพอเพยีงและเกษตรอนิทรีย์ ส านักงานปลัด แผนงานการเกษตร/ 10,000         -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัท าโครงการฝึกอบรมการเรียนรู้ เศรษฐกจิแบบพอเพยีง งานส่งเสริมการเกษตร/

และเกษตรอนิทรีย ์(ต้ังจา่ยจากเงินรายได้) งบด าเนนิงาน/หมวดค่าใชส้อย
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แบบ ผด.2
ชว่งเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ที่ตอ้งเริ่มจดัหา เจ้าของเงนิ แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) สง่มอบ (วนั)
หมายเหตุล าดบัที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วธิจีดัหา

39 ต.ค.58 - ก.ย.59 รายจา่ยเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ  ส านักงานปลัด แผนงานเคหะและชมุชน 170,000       -  - ตกลงราคา 7 ขออนมุติัจดัหา

     เพื่อจา่ยเปน็ค่าก าจดัขยะ ส่ิงปฏกิลู ฯลฯ (ต้ังจา่ยจากเงินรายได้) งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ตามความจ าเปน็

งบด าเนนิงาน/หมวดค่าใชส้อย ตลอดปี

งบกลาง

40 ต.ค.58 - ก.ย.59 (1) ส ารองจา่ย ส านักงานปลัด งบกลาง 400,996       -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจา่ยเปน็กรณีฉกุเฉนิที่มสีาธารณภยัเกดิขึ้นหรือบรรเทาความเดือดร้อน งานงบกลาง / หมวดงบกลาง

ของประชาชนเปน็การส่วนรวม (ต้ังจา่ยจากเงินรายได้)

รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัริาชการที่ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอ่ืนๆ ส่วนการศึกษา แผนงานการศึกษา

41 ต.ค.58 - ก.ย.59 (1) ค่าใชจ้า่ยในการจดักจิกรรมวันเด็กแหง่ชาติ ศาสนา งานระดับกอ่นวยัเรียนและประถมศึกษา 3,000           -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยในการจดักจิกรรมวันเด็กแหง่ชาติ เพื่อจา่ยเปน็ค่า และวัฒนธรรม /งบด าเนนิงาน/

ของขวัญ ของรางวัลใหแ้กเ่ด็กในกจิกรรมวันเด็กแหง่ชาติ (ต้ังจา่ยจากเงินรายได้) หมวดค่าใชส้อย

ค่าวสัดุ

42 ต.ค.58 - ก.ย.59 (1) ค่าอาหารเสริม (นม) ส่วนการศึกษา แผนงานการศึกษา 20,020         -  - ตกลงราคา 100

     เพื่อจา่ยเปน็ค่าอาหารเสริม(นม) ส าหรับเด็กนกัเรียนบา้นนาตะโครก ศาสนา งานระดับกอ่นวยัเรียนและประถมศึกษา

จ านวน 260 วัน ๆ ละ 7 บาท/คน/วัน จ านวน 11 คน และวัฒนธรรม /งบด าเนนิงาน/

(ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนนุทั่วไป) หมวดค่าวัสดุ

รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัริาชการที่ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอ่ืนๆ

43 ต.ค.58 - ก.ย.59 (1) โครงการแขง่ขนักฬีาต้านยาเสพติด ส่วนการศึกษา แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 120,000       -  - ตกลงราคา 7

      เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัท าโครงการส่งเสริมการแขง่ขนักฬีาต้านยาเสพติด ศาสนา และนนัทนาการ/งานกฬีาและนนัทนาการ

ต าบลโคราช  (ต้ังจา่ยจากเงินรายได้) และวัฒนธรรม งบด าเนนิงาน/ค่าใชส้อย

44 ต.ค.58 - ก.ย.59 (2) โครงการส่งเสริมการแขง่ขนักฬีา ส่วนการศึกษา แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 30,000         -  - ตกลงราคา 7

      เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัท าโครงการส่งเสริมการแขง่ขนักฬีา ในการเขา้ร่วมแขง่ขนั ศาสนา และนนัทนาการ/งานกฬีาและนนัทนาการ

กฬีาในนามของ อบต.โคราช กบัหนว่ยงานอื่นที่ร้องขอ  (ต้ังจา่ยจากเงินรายได้) และวัฒนธรรม งบด าเนนิงาน/ค่าใชส้อย

รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัริาชการที่ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอ่ืนๆ
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แบบ ผด.2
ชว่งเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ที่ตอ้งเริ่มจดัหา เจ้าของเงนิ แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) สง่มอบ (วนั)
หมายเหตุล าดบัที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วธิจีดัหา

45 ต.ค.58 - ก.ย.59 (1) โครงการจดัและร่วมงานประเพณีและพธิีทางศาสนา ส่วนการศึกษา แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 150,000       -  - ตกลงราคา 7 ขออนมุติัจดัหา

      เพื่อจา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยในการจดัและร่วมงานประเพณีและพธิีทางศาสนา ศาสนา และนันทนาการ/งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิ่น ตามความจ าเปน็

ที่ส าคัญ เชน่ งานลอยกระทง สงกรานต์ ประเพณีเขา้พรรษาและประเพณีอื่นๆ และวัฒนธรรม งบด าเนนิงาน/ค่าใชส้อย ตลอดปี

(ต้ังจา่ยจากเงินรายได้)

46 ต.ค.58 - ก.ย.59 (2) โครงการจดังานประเพณีกนิเขา่ค่ า ส่วนการศึกษา แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 100,000       -  - ตกลงราคา 7

    เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัท าโครงการจดังานประเพณีกนิเขา่ค่ า (ต้ังจา่ยจากเงินรายได้) ศาสนา และนันทนาการ/งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิ่น

และวัฒนธรรม งบด าเนนิงาน/ค่าใชส้อย

47 ต.ค.58 - ก.ย.59 (3) โครงการอบรมชวนเด็กเขา้วัดฟงัธรรม ส่วนการศึกษา แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 50,000         -  - ตกลงราคา 7

    เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัท าโครงการอบรมชวนเด็กเขา้วัดฟงัธรรม ศาสนา และนันทนาการ/งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิ่น

(ต้ังจา่ยจากเงินรายได้) และวัฒนธรรม งบด าเนนิงาน/ค่าใชส้อย

ค่าใชส้อย

48 ต.ค.58 - ก.ย.59 รายจา่ยเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ  ส่วนสวัสดิการสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ 20,000         -  - ตกลงราคา 30

     เพื่อจา่ยเปน็ค่าถา่ยเอกสาร / ค่าเยบ็หนงัสือหรือเขา้ปกหนงัสือ / งานบริหารงานทัว่ไปเกี่ยวกบัสังคมสงเคราะห์

ค่าซักฟอก / ค่าก าจดัส่ิงปฏกิลู / ค่าระวางรถบรรทกุ / ค่าเชา่ทรัพยสิ์น / งบด าเนนิงาน / หมวดค่าใชส้อย

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ / ค่าธรรมเนยีมต่างๆ / ค่าเบี้ยประกนั / ค่าใชจ้า่ยในการ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ด าเนนิคดีตามค าพพิากษา / ค่าจา้งเหมาบริการ / ค่าติดต้ังไฟฟา้ / ค่าติดต้ัง งานบริหารงานทัว่ไปเกี่ยวกบัสังคมสงเคราะห์

ประปา/ ค่าติดต้ังโทรศัพท์/ เคร่ืองรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ (ต้ังจา่ยจากเงินรายได้) งบด าเนนิงาน / หมวดค่าใชส้อย

รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัริาชการที่ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอ่ืนๆ

49 ต.ค.58 - ก.ย.59 (1) โครงการอบรมคนพกิารและผู้ด้อยโอกาสต าบลโคราช ส่วนสวัสดิการสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ 20,000         -  - ตกลงราคา 7

         เพื่อจา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยตามโครงการอบรมคนพกิารและผู้ด้อยโอกาส งานบริหารงานทัว่ไปเกี่ยวกบัสังคมสงเคราะห์

ต าบลโคราช (ต้ังจา่ยจากเงินรายได้) งบด าเนนิงาน / หมวดค่าใชส้อย

50 ต.ค.58 - ก.ย.59 (2) โครงการพฒันาศักยภาพผู้สูงอายตุ าบลโคราช ส่วนสวัสดิการสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ 160,000       -  - ตกลงราคา 7

         เพื่อจา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยตามโครงการพฒันาศักยภาพผู้สูงอายตุ าบลโคราช งานบริหารงานทัว่ไปเกี่ยวกบัสังคมสงเคราะห์

(ต้ังจา่ยจากเงินรายได้) งบด าเนนิงาน / หมวดค่าใชส้อย
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แบบ ผด.2
ชว่งเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ที่ตอ้งเริ่มจดัหา เจ้าของเงนิ แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) สง่มอบ (วนั)
หมายเหตุล าดบัที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วธิจีดัหา

51 ต.ค.58 - ก.ย.59 (3) โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอาย ุ"เพื่อนชว่ยเพื่อน" ส่วนสวัสดิการสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ 50,000         -  - ตกลงราคา 7 ขออนมุติัจดัหา

     เพื่อจา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอาย ุ"เพื่อนชว่ยเพื่อน" งานบริหารงานทัว่ไปเกี่ยวกบัสังคมสงเคราะห์ ตามความจ าเปน็

    (ต้ังจา่ยจากเงินรายได้) งบด าเนนิงาน / หมวดค่าใชส้อย ตลอดปี

52 ต.ค.58 - ก.ย.59 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยส์นิ ส่วนสวัสดิการสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ 30,000         -  - ตกลงราคา 7

(รายจา่ยเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษา เพื่อใหส้ามารถใชง้านได้ตามปกติ) งานบริหารงานทัว่ไปเกี่ยวกบัสังคมสงเคราะห์

     เพื่อจา่ยเปน็ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นเพื่อใหส้ามารถใชง้านได้ งบด าเนนิงาน / หมวดค่าใชส้อย

ตามปกติ  เปน็ค่าจา้งเหมาแรงงาน / ค่าส่ิงของที่ซ้ือมาใชใ้นการซ่อมแซม

(ต้ังจา่ยจากเงินรายได้)

ค่าวสัดุ

53 ต.ค.58 - ก.ย.59 (1) วัสดุส านกังาน ส่วนสวัสดิการสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ 20,000         -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจา่ยเปน็ค่าโต๊ะต่างๆ  เกา้อี้ต่างๆ ตู้ต่างๆ กระดาษ  หมกึ  ดินสอ ปากกา งานบริหารงานทัว่ไปเกี่ยวกบัสังคมสงเคราะห์

ไมบ้รรทดั  ยางลบ  คลิป เปก๊  เขม็หมดุ  เทปพวีีซีแบบใส  กระดาษคาร์บอน งบด าเนนิงาน / หมวดค่าวัสดุ

กระดาษไข น้ ายาลบกระดาษไข ลวดเยบ็กระดาษ กาว แฟม้ สมดุบญัช ี

สมดุประวัติขา้ราชการ แบบพมิพ ์ชอล์ก ผ้าส าลี  แปรงลบกระดาน ตรายาง ซอง

ธงชาติ ส่ิงพมิพท์ี่ได้จากการซ้ือหรือจา้งพมิพ ์ของใชใ้นการบรรจหุบีหอ่ น้ ามนั 

ไข ขี้ผ้ึง ขาต้ัง(กระดานด า) ที่ถพูื้น ตะแกรงวางเอกสาร น้ าด่ืมส าหรับบริการ

ประชาชนในส านกังาน เคร่ืองตัดโฟม เคร่ืองตัดกระดาษ เคร่ืองเยบ็กระดาษ

กญุแจ ภาพเขยีน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปดิประกาศ กระดานด ารวม

ถงึไวทบ์อร์ด แผ่นปา้ยชื่อส านกังานหรือหนว่ยงาน แผ่นปา้ยจราจรหรือแผ่นปา้ย

ต่างๆ มู่ล่ี มา่นปรับแสง(ต่อผืน) พรม(ต่อผืน) นาฬิกาต้ังหรือแขวน 

เคร่ืองค านวณเลข (Calculator) หบีเหล็กเกบ็เงิน พระพทุธรูปพระบรมรูป

จ าลอง แผงกั้นหอ้ง (Partition) กระเปา๋ ฯลฯ (ต้ังจา่ยจากเงินรายได้)
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แบบ ผด.2
ชว่งเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ที่ตอ้งเริ่มจดัหา เจ้าของเงนิ แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) สง่มอบ (วนั)
หมายเหตุล าดบัที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วธิจีดัหา

54 ต.ค.58 - ก.ย.59 (2) วัสดุไฟฟา้และวิทยุ ส่วนสวัสดิการสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ 5,000           -  - ตกลงราคา 7 ขออนมุติัจดัหา

     เพื่อจา่ยเปน็ค่าฟวิส์  เขม็ขดัรัดสายไฟฟา้  เทปพนัสายไฟฟา้  สายไฟฟา้ งานบริหารงานทัว่ไปเกี่ยวกบัสังคมสงเคราะห์ ตามความจ าเปน็

ปล๊ักไฟฟา้  สวิตซ์ไฟฟา้  หลอดไฟฟา้  หลอดวิทยทุรานซิตเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ งบด าเนนิงาน / หมวดค่าวัสดุ ตลอดปี

ลูกถว้ยสายอากาศ รีซีสเตอร์  มฟูวิ่งคอยส์  คอนเดนเซอร์ ขาหลอด-

ฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์  สายอากาศหรือเสาอากาศส าหรับวิทย ุ

เคร่ืองรับโทรทศัน ์จานรับสัญญาณดาวเทยีม  โคมไฟฟา้พร้อมขาหรือกา้น  

หมอ้แปลงไฟฟา้ (Step Up , Step Down) ล าโพง ไมโครโฟน ขาต้ังไมโครโฟน 

ผังแสดงวงจรต่างๆแผงบงัคับทางไฟ ไฟฉายสปอตไลท ์หวัแร้งไฟฟา้ เคร่ืองวัด

ความต้านทานไฟฟา้ เคร่ืองวัดกระแสไฟฟา้ เคร่ืองวัดแรงดันไฟฟา้ 

มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟา้ เคร่ืองประจไุฟ เคร่ืองตัดกระแสไฟฟา้อตัโนมติั 

เคร่ืองสัญญาณเตือนภยั เคร่ืองจบัสัญญาณดาวเทยีมฯลฯ (ต้ังจา่ยจากเงินรายได้)

55 ต.ค.58 - ก.ย.59 (3) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ส่วนสวัสดิการสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ 5,000           -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจา่ยเปน็ค่ากระดาษเขยีนโปสเตอร์  พู่กนัและสี  ฟล์ิม  เมมโมร่ีการ์ด งานบริหารงานทัว่ไปเกี่ยวกบัสังคมสงเคราะห์

ฟล์ิมสไลด์ แถบบนัทกึเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์ วีดีโอเทป แผ่นซีดี) รูปสีหรือ งบด าเนนิงาน / หมวดค่าวัสดุ

ขาวด าที่ได้จากการล้าง อดั ขยาย ภาพถา่ยดาวเทยีม ขาต้ังกล้อง ขาต้ังเขยีนภาพ

กล่องและระวิงใส่ฟล์ิมภาพยนต์ เคร่ืองกรอเทป เลนส์ซูม กระเปา๋ใส่กล้องถา่ยรูป

ฯลฯ (ต้ังจา่ยจากเงินรายได้)

56 ต.ค.58 - ก.ย.59 (4) วัสดุคอมพวิเตอร์ ส่วนสวัสดิการสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ 10,000         -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจา่ยเปน็ค่า งานบริหารงานทัว่ไปเกี่ยวกบัสังคมสงเคราะห์

 - อปุกรณ์บนัทกึขอ้มลู (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, งบด าเนนิงาน / หมวดค่าวัสดุ

   Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive)

 - เทปบนัทกึขอ้มลู (Reel Magnettic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)

 - หวัพมิพห์รือแถบพมิพส์ าหรับเคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์

 - ตลับผงหมกึส าหรับเคร่ืองพมิพแ์บบเลเซอร์
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แบบ ผด.2
ชว่งเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ที่ตอ้งเริ่มจดัหา เจ้าของเงนิ แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) สง่มอบ (วนั)
หมายเหตุล าดบัที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วธิจีดัหา

(ต่อ)  - แผ่นกรองแสง ขออนมุติัจดัหา

 - กระดาษต่อเนื่อง ตามความจ าเปน็

 - สายเคเบลิ ตลอดปี

 - แผงแปน้อกัขระ หรือแปน้พมิพ ์(Key Board)

 - เมนบอร์ด (Main Board)

 - เมมโมร่ีชปิ (Memory Chip) เชน่ RAM

 - คัตชทีฟดีเตอร์ (Cut Sheet Feeder)

 - เมาส์ (Mouse)

 - พรินเตอร์สวิตชิ่งบอ๊กซ์ (Printer Switching Box)

 - เคร่ืองกระจายสัญญาณ ( Hub) 

 - แผ่นวงจรอเิลคทรอนกิส์ (Card) เชน่ Ethernet Card, Lan Card,

   Anti virus Card, Sound Card) เปน็ต้น

 - เคร่ืองอา่นและบนัทกึขอ้มลูแบบต่างๆ เชน่ แบบดิสเกตต์ (Diskette)

   แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม ( CD-ROM ) แบบออพติคอล (Optical) เปน็ต้น

 - เคร่ืองอา่นขอ้มลูแบบซีดีรอม (CD-ROM)

 - โปรแกรมคอมพวิเตอร์หรือซอฟแวร์ที่มรีาคาหนว่ยหนึ่งไมเ่กนิ 20,000 บาท

   ฯลฯ (ต้ังจา่ยจากเงินรายได้)

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

57 ต.ค.58 - ก.ย.59 (1) กล้องถา่ยภาพนิ่งระบบดิจติอล ส่วนสวัสดิการสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ 30,000         -  - ตกลงราคา 7

    เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือกล้องถา่ยภาพนิ่งระบบดิจติอล ความละเอยีด งานบริหารงานทัว่ไปเกี่ยวกบัสังคมสงเคราะห์

17 ล้านพกิเซล จ านวน 1 กล้อง  (ครุภณัฑ์นอกมาตรฐานเพื่อความสะดวกและ งบลงทนุ/

เหมาะสมในการใชง้าน) (ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนนุทั่วไป) หมวดค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง
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แบบ ผด.2
ชว่งเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ที่ตอ้งเริ่มจดัหา เจ้าของเงนิ แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) สง่มอบ (วนั)
หมายเหตุล าดบัที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วธิจีดัหา

รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัริาชการที่ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอ่ืนๆ ขออนมุติัจดัหา

58 ต.ค.58 - ก.ย.59 (1) โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชพีในชมุชน ส่วนสวัสดิการสังคม แผนงานสร้างความเขม็แขง็ของชมุชน 60,000         -  - ตกลงราคา 7 ตามความจ าเปน็

     เพื่อจา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยในการจดัท าโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชพีในชมุชน งานส่งเสริมและสนบัสนนุความ ตลอดปี

(ต้ังจา่ยจากเงินรายได้) เขม้แขง็ของชมุชน/งบด าเนนิงาน

หมวดค่าใชส้อย

59 ต.ค.58 - ก.ย.59 (2) โครงการครอบครัวชอ่สะอาด ส่วนสวัสดิการสังคม แผนงานสร้างความเขม็แขง็ของชมุชน 50,000         -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยในการจดัท าโครงการครอบครัวชอ่สะอาด งานส่งเสริมและสนบัสนนุความ

(ต้ังจา่ยจากเงินรายได้) เขม้แขง็ของชมุชน/งบด าเนนิงาน

หมวดค่าใชส้อย

60 ต.ค.58 - ก.ย.59 (3) โครงการ/กจิกรรมภายใต้ศูนยพ์ฒันาครอบครัวต าบลโคราช ส่วนสวัสดิการสังคม แผนงานสร้างความเขม็แขง็ของชมุชน 20,000         -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยในการจดัท าโครงการ/กจิกรรมภายใต้ศูนยพ์ฒันา งานส่งเสริมและสนบัสนนุความ

ครอบครัวต าบลโคราช (ต้ังจา่ยจากเงินรายได้) เขม้แขง็ของชมุชน/งบด าเนนิงาน

หมวดค่าใชส้อย

61 ต.ค.58 - ก.ย.59 (4) โครงการปอ้งกนัการติดเชื้อ (HIV) ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ส่วนสวัสดิการสังคม แผนงานสร้างความเขม็แขง็ของชมุชน 30,000         -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยในการจดัท าโครงการปอ้งกนัการติดเชื้อ (HIV) งานส่งเสริมและสนบัสนนุความ

ในกลุ่มเด็กและเยาวชน (ต้ังจา่ยจากเงินรายได้) เขม้แขง็ของชมุชน/งบด าเนนิงาน

หมวดค่าใชส้อย

62 ต.ค.58 - ก.ย.59 (5) โครงการอบรมเยาวชนด าเนนิชวีิตตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง ส่วนสวัสดิการสังคม แผนงานสร้างความเขม็แขง็ของชมุชน 80,000         -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยในการจดัท าโครงการอบรมเยาวชนด าเนนิชวีิต งานส่งเสริมและสนบัสนนุความ

ตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง (ต้ังจา่ยจากเงินรายได้) เขม้แขง็ของชมุชน/งบด าเนนิงาน

หมวดค่าใชส้อย
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แบบ ผด.2
ชว่งเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ที่ตอ้งเริ่มจดัหา เจ้าของเงนิ แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) สง่มอบ (วนั)
หมายเหตุล าดบัที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วธิจีดัหา

63 ต.ค.58 - ก.ย.59 (6) โครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหมห่า่งไกลยาเสพติด ส่วนสวัสดิการสังคม แผนงานสร้างความเขม็แขง็ของชมุชน 60,000         -  - ตกลงราคา 7 ขออนมุติัจดัหา

     เพื่อจา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยตามโครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหมห่า่งไกลยาเสพติด งานส่งเสริมและสนบัสนนุความ ตามความจ าเปน็

ต าบลโคราช (ต้ังจา่ยจากเงินรายได้) เขม้แขง็ของชมุชน/งบด าเนนิงาน ตลอดปี

หมวดค่าใชส้อย

64 ต.ค.58 - ก.ย.59 (7) โครงการอบรมกลุ่มพฒันาสตรีและแมบ่า้นในชมุชน ส่วนสวัสดิการสังคม แผนงานสร้างความเขม็แขง็ของชมุชน 70,000         -  - ตกลงราคา 7

   เพื่อจา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยตามโครงการอบรมกลุ่มพฒันาสตรีและแมบ่า้นในชมุชน งานส่งเสริมและสนบัสนนุความ

(ต้ังจา่ยจากเงินรายได้) เขม้แขง็ของชมุชน/งบด าเนนิงาน

หมวดค่าใชส้อย

65 ต.ค.58 - ก.ย.59 (8) โครงการฝึกอบรมมคัคุเทศกน์อ้ยต าบลโคราช ส่วนสวัสดิการสังคม แผนงานสร้างความเขม็แขง็ของชมุชน 70,000         -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยในการจดัท าโครงการฝึกอบรมมคัคุเทศกน์อ้ย งานส่งเสริมและสนบัสนนุความ

ต าบลโคราช  (ต้ังจา่ยจากเงินรายได้) เขม้แขง็ของชมุชน/งบด าเนนิงาน

หมวดค่าใชส้อย

66 ต.ค.58 - ก.ย.59 (9) โครงการหนา้บา้นนา่มองต าบลโคราช ส่วนสวัสดิการสังคม แผนงานสร้างความเขม็แขง็ของชมุชน 30,000         -  - ตกลงราคา 7

  เพื่อจา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยในการจดัท าโครงการหนา้บา้นนา่มองต าบลโคราช งานส่งเสริมและสนบัสนนุความ

(ต้ังจา่ยจากเงินรายได้) เขม้แขง็ของชมุชน/งบด าเนนิงาน

หมวดค่าใชส้อย

รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัริาชการที่ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอ่ืนๆ

67 ต.ค.58 - ก.ย.59 (1) โครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนรักษส่ิ์งแวดล้อม ส่วนสวัสดิการสังคม แผนงานการเกษตร/ 70,000         -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัท าโครงการเด็กและเยาวชนรักษส่ิ์งแวดล้อมต าบลโคราช งานอนรัุกษแ์หล่งน้ าและปา่ไม้/

(ต้ังจา่ยจากเงินรายได้) งบด าเนนิงาน/หมวดค่าใชส้อย

68 ต.ค.58 - ก.ย.59 (2) โครงการรักษน์้ า รักษดิ์น รักษล์ าตะคอง ตามวิถชีวีิตเศรษฐกจิพอเพยีง ส่วนสวัสดิการสังคม แผนงานการเกษตร/ 20,000         -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัท าโครงการรักษน์้ า รักษดิ์น รักษล์ าตะคอง ตามวิถชีวีิต งานอนรัุกษแ์หล่งน้ าและปา่ไม้/

เศรษฐกจิพอเพยีง (ต้ังจา่ยจากเงินรายได้) งบด าเนนิงาน/หมวดค่าใชส้อย
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แบบ ผด.2
ชว่งเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ที่ตอ้งเริ่มจดัหา เจ้าของเงนิ แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) สง่มอบ (วนั)
หมายเหตุล าดบัที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วธิจีดัหา

69 ต.ค.58 - ก.ย.59 รายจา่ยเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ  กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป 20,000         -  - ตกลงราคา 30 ขออนมุติัจดัหา

     เพื่อจา่ยเปน็ค่าถา่ยเอกสาร / ค่าเยบ็หนงัสือหรือเขา้ปกหนงัสือ / งานบริหารงานคลัง/งบด าเนินงาน/ ตามความจ าเปน็

ค่าซักฟอก / ค่าก าจดัส่ิงปฏกิลู / ค่าระวางรถบรรทกุ / ค่าเชา่ทรัพยสิ์น / หมวดค่าใชส้อย ตลอดปี

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ / ค่าธรรมเนยีมต่างๆ / ค่าเบี้ยประกนั / ค่าใชจ้า่ยในการ

ด าเนนิคดีตามค าพพิากษา / ค่าจา้งเหมาบริการ / ค่าติดต้ังไฟฟา้ / ค่าติดต้ัง

ประปา/ ค่าติดต้ังโทรศัพท์/ เคร่ืองรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ (ต้ังจา่ยจากเงินรายได้)

รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัริาชการที่ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอ่ืนๆ

70 ต.ค.58 - ก.ย.59 (1) ค่าใชจ้า่ยในการจดัท าแผนที่ภาษี กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป 300,000       -  - ตกลงราคา 30

     เพื่อจา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยในการจดัท าแผนที่ภาษ ีตามหนงัสือส่ังการ งานบริหารงานคลัง/งบด าเนินงาน/

ที่ มท 0834.34/205 ลงวันที่ 29 กมุภาพนัธ์ 2552 (ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนนุทั่วไป) หมวดค่าใชส้อย

71 ต.ค.58 - ก.ย.59 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยส์นิ กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป 30,000         -  - ตกลงราคา 7

(รายจา่ยเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษา เพื่อใหส้ามารถใชง้านได้ตามปกติ) งานบริหารงานคลัง/งบด าเนินงาน/

     เพื่อจา่ยเปน็ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นเพื่อใหส้ามารถใชง้านได้ หมวดค่าใชส้อย

ตามปกติ  เปน็ค่าจา้งเหมาแรงงาน / ค่าส่ิงของที่ซ้ือมาใชใ้นการซ่อมแซม

(ต้ังจา่ยจากเงินรายได้)

ค่าวสัดุ

72 ต.ค.58 - ก.ย.59 (1) วัสดุส านกังาน กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป 50,000         -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจา่ยเปน็ค่าโต๊ะต่างๆ  เกา้อี้ต่างๆ ตู้ต่างๆ กระดาษ  หมกึ  ดินสอ ปากกา งานบริหารงานคลัง/งบด าเนินงาน/

ไมบ้รรทดั  ยางลบ  คลิป เปก๊  เขม็หมดุ  เทปพวีีซีแบบใส  กระดาษคาร์บอน หมวดค่าวัสดุ

กระดาษไข น้ ายาลบกระดาษไข ลวดเยบ็กระดาษ กาว แฟม้ สมดุบญัช ี กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป

สมดุประวัติขา้ราชการ แบบพมิพ ์ชอล์ก ผ้าส าลี  แปรงลบกระดาน ตรายาง ซอง งานบริหารงานคลัง/งบด าเนินงาน/

ธงชาติ ส่ิงพมิพท์ี่ได้จากการซ้ือหรือจา้งพมิพ ์ของใชใ้นการบรรจหุบีหอ่ น้ ามนั ไข หมวดค่าวัสดุ

ขี้ผ้ึง ขาต้ัง(กระดานด า) ที่ถพูื้น ตะแกรงวางเอกสาร น้ าด่ืมส าหรับบริการ

ประชาชนในส านกังาน เคร่ืองตัดโฟม เคร่ืองตัดกระดาษ เคร่ืองเยบ็กระดาษ
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แบบ ผด.2
ชว่งเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ที่ตอ้งเริ่มจดัหา เจ้าของเงนิ แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) สง่มอบ (วนั)
หมายเหตุล าดบัที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วธิจีดัหา

(ต่อ) กญุแจ ภาพเขยีน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปดิประกาศ กระดานด ารวม ขออนมุติัจดัหา

ถงึไวทบ์อร์ด แผ่นปา้ยชื่อส านกังานหรือหนว่ยงาน แผ่นปา้ยจราจรหรือแผ่นปา้ย ตามความจ าเปน็

ต่างๆ มู่ล่ี มา่นปรับแสง(ต่อผืน) พรม(ต่อผืน) นาฬิกาต้ังหรือแขวน ตลอดปี

เคร่ืองค านวณเลข (Calculator) หบีเหล็กเกบ็เงิน พระพทุธรูปพระบรมรูปจ าลอง

แผงกั้นหอ้ง (Partition) กระเปา๋ ฯลฯ (ต้ังจา่ยจากเงินรายได้)

73 ต.ค.58 - ก.ย.59 (2) วัสดุไฟฟา้และวิทยุ กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป 5,000           -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจา่ยเปน็ค่าฟวิส์  เขม็ขดัรัดสายไฟฟา้  เทปพนัสายไฟฟา้  สายไฟฟา้ งานบริหารงานคลัง/งบด าเนินงาน/

ปล๊ักไฟฟา้  สวิตซ์ไฟฟา้  หลอดไฟฟา้  หลอดวิทยทุรานซิตเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ หมวดค่าวัสดุ

ลูกถว้ยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มฟูวิ่งคอยส์ คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์

เบรกเกอร์  สายอากาศหรือเสาอากาศส าหรับวิทย ุเคร่ืองรับโทรทศัน ์จานรับ

สัญญาณดาวเทยีม  โคมไฟฟา้พร้อมขาหรือกา้น  หมอ้แปลงไฟฟา้ (Step Up ,

 Step Down) ล าโพง ไมโครโฟน ขาต้ังไมโครโฟน ผังแสดงวงจรต่างๆแผงบงัคับ

ทางไฟ ไฟฉายสปอตไลท ์หวัแร้งไฟฟา้ เคร่ืองวัดความต้านทานไฟฟา้ เคร่ืองวัด

กระแสไฟฟา้ เคร่ืองวัดแรงดันไฟฟา้ มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟา้ เคร่ืองประจไุฟ

เคร่ืองตัดกระแสไฟฟา้อตัโนมติั เคร่ืองสัญญาณเตือนภยั เคร่ืองจบัสัญญาณ

ดาวเทยีม ฯลฯ (ต้ังจา่ยจากเงินรายได้)

74 ต.ค.58 - ก.ย.59 (3) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป 5,000           -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจา่ยเปน็ค่ากระดาษเขยีนโปสเตอร์  พู่กนัและสี  ฟล์ิม  เมมโมร่ีการ์ด งานบริหารงานคลัง/งบด าเนินงาน/

ฟล์ิมสไลด์ แถบบนัทกึเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์ วีดีโอเทป แผ่นซีดี) รูปสีหรือ หมวดค่าวัสดุ

ขาวด าที่ได้จากการล้าง อดั ขยาย ภาพถา่ยดาวเทยีม ขาต้ังกล้อง ขาต้ังเขยีนภาพ

กล่องและระวิงใส่ฟล์ิมภาพยนต์ เคร่ืองกรอเทป เลนส์ซูม กระเปา๋ใส่กล้องถา่ยรูป

ฯลฯ (ต้ังจา่ยจากเงินรายได้)
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แบบ ผด.2
ชว่งเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ที่ตอ้งเริ่มจดัหา เจ้าของเงนิ แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) สง่มอบ (วนั)
หมายเหตุล าดบัที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วธิจีดัหา

75 ต.ค.58 - ก.ย.59 (4) วัสดุคอมพวิเตอร์ กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป 30,000         -  - ตกลงราคา 7 ขออนมุติัจดัหา

     เพื่อจา่ยเปน็ค่า งานบริหารงานคลัง/งบด าเนินงาน/ ตามความจ าเปน็

 - อปุกรณ์บนัทกึขอ้มลู (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, หมวดค่าวัสดุ ตลอดปี

   Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive)

 - เทปบนัทกึขอ้มลู(Reel Magnettic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)

 - หวัพมิพห์รือแถบพมิพส์ าหรับเคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์

 - ตลับผงหมกึส าหรับเคร่ืองพมิพแ์บบเลเซอร์

 - แผ่นกรองแสง

 - กระดาษต่อเนื่อง

 - สายเคเบลิ

 - แผงแปน้อกัขระ หรือแปน้พมิพ ์(Key Board)

 - เมนบอร์ด (Main Board)

 - เมมโมร่ีชปิ (Memory Chip) เชน่ RAM

 - คัตชทีฟดีเตอร์ (Cut Sheet Feeder)

 - เมาส์ (Mouse)

 - พรินเตอร์สวิตชิ่งบอ๊กซ์ (Printer Switching Box)

 - เคร่ืองกระจายสัญญาณ ( Hub) 

 - แผ่นวงจรอเิลคทรอนกิส์ (Card) เชน่ Ethernet Card, Lan Card,

   Anti virus Card, Sound Card) เปน็ต้น

 - เคร่ืองอา่นและบนัทกึขอ้มลูแบบต่างๆ เชน่ แบบดิสเกตต์ (Diskette)

   แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม ( CD-ROM ) แบบออพติคอล (Optical) เปน็ต้น

 - เคร่ืองอา่นขอ้มลูแบบซีดีรอม (CD-ROM)

 - โปรแกรมคอมพวิเตอร์หรือซอฟแวร์ที่มรีาคาหนว่ยหนึ่งไมเ่กนิ 20,000 บาท

   ฯลฯ (ต้ังจา่ยจากเงินรายได้)
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แบบ ผด.2
ชว่งเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ที่ตอ้งเริ่มจดัหา เจ้าของเงนิ แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) สง่มอบ (วนั)
หมายเหตุล าดบัที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วธิจีดัหา

ค่าครุภณัฑ์ ขออนมุติัจดัหา

ครุภณัฑ์ส านักงาน ตามความจ าเปน็

76 ต.ค.58 - ก.ย.59 (1) ตู้เหล็กส าหรับเกบ็เอกสาร ขนาด 2 บาน (มอก.) กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป 23,200         -  - ตกลงราคา 7 ตลอดปี

     เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือตู้เหล็กเกบ็เอกสารขนาด 2 บาน (มอก.) งานบริหารงานคลัง/งบลงทนุ/

จ านวน 4 ตู้ ๆ ละ 5,800 บาท (ครุภณัฑ์นอกมาตรฐานเพื่อความสะดวกและ หมวดค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

เหมาะสมในการใชง้าน) (ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนนุทั่วไป)

77 ต.ค.58 - ก.ย.59 รายจา่ยเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ  กองชา่ง แผนงานเคหะและชมุชน 100,000       -  - ตกลงราคา 30

     เพื่อจา่ยเปน็ค่าถา่ยเอกสาร / ค่าเยบ็หนงัสือหรือเขา้ปกหนงัสือ / งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ค่าซักฟอก / ค่าก าจดัส่ิงปฏกิลู / ค่าระวางรถบรรทกุ / ค่าเชา่ทรัพยสิ์น / งบด าเนนิงาน/หมวดค่าใชส้อย

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ / ค่าธรรมเนยีมต่างๆ / ค่าเบี้ยประกนั / ค่าใชจ้า่ยในการ

ด าเนนิคดีตามค าพพิากษา / ค่าจา้งเหมาบริการ / ค่าติดต้ังไฟฟา้ / ค่าติดต้ัง

ประปา/ ค่าติดต้ังโทรศัพท์/ เคร่ืองรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ (ต้ังจา่ยจากเงินรายได้)

78 ต.ค.58 - ก.ย.59 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยส์นิ กองชา่ง แผนงานเคหะและชมุชน 150,000       -  - ตกลงราคา 30

(รายจา่ยเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษา เพื่อใหส้ามารถใชง้านได้ตามปกติ) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

     เพื่อจา่ยเปน็ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นเพื่อใหส้ามารถใชง้านได้ งบด าเนนิงาน/หมวดค่าใชส้อย

ตามปกติ  เปน็ค่าจา้งเหมาแรงงาน / ค่าส่ิงของที่ซ้ือมาใชใ้นการซ่อมแซม

(ต้ังจา่ยจากเงินรายได้)

ค่าวสัดุ

79 ต.ค.58 - ก.ย.59 (1) วัสดุส านกังาน กองชา่ง แผนงานเคหะและชมุชน 50,000         -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจา่ยเปน็ค่าโต๊ะต่างๆ  เกา้อี้ต่างๆ ตู้ต่างๆ กระดาษ  หมกึ  ดินสอ ปากกา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ไมบ้รรทดั  ยางลบ  คลิป เปก๊  เขม็หมดุ  เทปพวีีซีแบบใส  กระดาษคาร์บอน งบด าเนนิงาน/หมวดค่าวัสดุ

กระดาษไข น้ ายาลบกระดาษไข ลวดเยบ็กระดาษ กาว แฟม้ สมดุบญัช ี

สมดุประวัติขา้ราชการ แบบพมิพ ์ชอล์ก ผ้าส าลี  แปรงลบกระดาน ตรายาง ซอง

ธงชาติ ส่ิงพมิพท์ี่ได้จากการซ้ือหรือจา้งพมิพ ์ของใชใ้นการบรรจหุบีหอ่ น้ ามนั ไข 
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แบบ ผด.2
ชว่งเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ที่ตอ้งเริ่มจดัหา เจ้าของเงนิ แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) สง่มอบ (วนั)
หมายเหตุล าดบัที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วธิจีดัหา

(ต่อ) ขี้ผ้ึง ขาต้ัง(กระดานด า) ที่ถพูื้น ตะแกรงวางเอกสาร น้ าด่ืมส าหรับบริการ ขออนมุติัจดัหา

ประชาชนในส านกังาน เคร่ืองตัดโฟม เคร่ืองตัดกระดาษ เคร่ืองเยบ็กระดาษ ตามความจ าเปน็

กญุแจ ภาพเขยีน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปดิประกาศ กระดานด ารวม ตลอดปี

ถงึไวทบ์อร์ด แผ่นปา้ยชื่อส านกังานหรือหนว่ยงาน แผ่นปา้ยจราจรหรือแผ่นปา้ย

ต่างๆ มู่ล่ี มา่นปรับแสง(ต่อผืน) พรม(ต่อผืน) นาฬิกาต้ังหรือแขวน 

เคร่ืองค านวณเลข (Calculator) หบีเหล็กเกบ็เงิน พระพทุธรูปพระบรมรูปจ าลอง

แผงกั้นหอ้ง (Partition) กระเปา๋ ฯลฯ (ต้ังจา่ยจากเงินรายได้)

80 ต.ค.58 - ก.ย.59 (2) วัสดุไฟฟา้และวิทยุ กองชา่ง แผนงานเคหะและชมุชน 150,000       -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจา่ยเปน็ค่าฟวิส์  เขม็ขดัรัดสายไฟฟา้  เทปพนัสายไฟฟา้  สายไฟฟา้ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ปล๊ักไฟฟา้  สวิตซ์ไฟฟา้  หลอดไฟฟา้  หลอดวิทยทุรานซิตเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ งบด าเนนิงาน/หมวดค่าวัสดุ

ลูกถว้ยสายอากาศ รีซีสเตอร์  มฟูวิ่งคอยส์  คอนเดนเซอร์ ขาหลอด-

ฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์  สายอากาศหรือเสาอากาศส าหรับวิทย ุ

เคร่ืองรับโทรทศัน ์จานรับสัญญาณดาวเทยีม  โคมไฟฟา้พร้อมขาหรือกา้น  

หมอ้แปลงไฟฟา้ (Step Up , Step Down) ล าโพง ไมโครโฟน ขาต้ังไมโครโฟน 

ผังแสดงวงจรต่างๆแผงบงัคับทางไฟ ไฟฉายสปอตไลท ์หวัแร้งไฟฟา้ เคร่ืองวัด

ความต้านทานไฟฟา้ เคร่ืองวัดกระแสไฟฟา้ เคร่ืองวัดแรงดันไฟฟา้ 

มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟา้ เคร่ืองประจไุฟ เคร่ืองตัดกระแสไฟฟา้อตัโนมติั 

เคร่ืองสัญญาณเตือนภยั เคร่ืองจบัสัญญาณดาวเทยีม ฯลฯ (ต้ังจา่ยจากเงินรายได้)

81 ต.ค.58 - ก.ย.59 (3) วัสดุกอ่สร้าง กองชา่ง แผนงานเคหะและชมุชน 50,000         -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจา่ยเปน็ค่าไมต่้างๆ น้ ามนัทาไม ้ ทนิเนอร์  สี  แปรงทาสี  ปนูซีเมนต์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ปนูขาว  ทราย  อฐิหรือซีเมนต์บล็อก  กระเบื้อง  สังกะสี  ตะป ู ค้อน  คีม งบด าเนนิงาน/หมวดค่าวัสดุ

ชะแลง  จอบ  เสียม  ส่ิว  ขวาน  เล่ือย  กบไสไม ้ เหล็กเส้น  เคร่ืองวัดขนาดเล็ก

เชน่ ตลับเมตร ลูกด่ิง ทอ่น้ าบาดาล ทอ่น้ าและอปุกรณ์ประปา ทอ่ต่างๆ โถส้วม -

อา้งล้างมอื ราวพาดผ้า ฯลฯ (ต้ังจา่ยจากเงินรายได้)
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แบบ ผด.2
ชว่งเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ที่ตอ้งเริ่มจดัหา เจ้าของเงนิ แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) สง่มอบ (วนั)
หมายเหตุล าดบัที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วธิจีดัหา

82 ต.ค.58 - ก.ย.59 (4) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองชา่ง แผนงานเคหะและชมุชน 40,000         -  - ตกลงราคา 7 ขออนมุติัจดัหา

     เพื่อจา่ยเปน็ค่าแบตเตอร่ี  ยางนอก  ยางใน  สายไมล์ เพลา ตลับลูกปนื งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ตามความจ าเปน็

น้ ามนัเบรก อานจกัรยาน หวัเทยีน ไขควง นอตและสกรู กระจกมองขา้งรถยนต์ งบด าเนนิงาน/หมวดค่าวัสดุ ตลอดปี

หมอ้น้ ารถยนต์ กนัชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟลิมก์รองแสง เขม็ขดันริภยั แมแ่รง

กญุแจปากตาย กญุแจเล่ือน คีมล็อค ล็อคเกยีร์ ล็อคคลัตซ์ กระจกโค้งมน

ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉกุเฉนิ กรวยจราจร ฯลฯ

(ต้ังจา่ยจากเงินรายได้)

83 ต.ค.58 - ก.ย.59 (5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน กองชา่ง แผนงานเคหะและชมุชน 80,000         -  - ตกลงราคา 31

     เพื่อจา่ยเปน็ค่าน้ ามนัดีเซล  น้ ามนักา๊ด น้ ามนัเบนซิน  น้ ามนัเตา ถา่น กา๊ส งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

แกส๊หงุต้ม  น้ ามนัจารบ ีน้ ามนัเคร่ือง ฯลฯ (ต้ังจา่ยจากเงินรายได้) งบด าเนนิงาน/หมวดค่าวัสดุ

84 ต.ค.58 - ก.ย.59 (6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กองชา่ง แผนงานเคหะและชมุชน 5,000           -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจา่ยเปน็ค่ากระดาษเขยีนโปสเตอร์  พู่กนัและสี  ฟล์ิม  เมมโมร่ีการ์ด งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ฟล์ิมสไลด์ แถบบนัทกึเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์ วีดีโอเทป แผ่นซีดี) รูปสีหรือ งบด าเนนิงาน/หมวดค่าวัสดุ

ขาวด าที่ได้จากการล้าง อดั ขยาย ภาพถา่ยดาวเทยีม ขาต้ังกล้อง ขาต้ังเขยีนภาพ

กล่องและระวิงใส่ฟล์ิมภาพยนต์ เคร่ืองกรอเทป เลนส์ซูม กระเปา๋ใส่กล้องถา่ยรูป

ฯลฯ (ต้ังจา่ยจากเงินรายได้)

85 ต.ค.58 - ก.ย.59 (7) วัสดุคอมพวิเตอร์ กองชา่ง แผนงานเคหะและชมุชน 20,000         -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจา่ยเปน็ค่า งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

 - อปุกรณ์บนัทกึขอ้มลู (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, งบด าเนนิงาน/หมวดค่าวัสดุ

   Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive)

 - เทปบนัทกึขอ้มลู (Reel Magnettic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)

 - หวัพมิพห์รือแถบพมิพส์ าหรับเคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์

 - ตลับผงหมกึส าหรับเคร่ืองพมิพแ์บบเลเซอร์

 - แผ่นกรองแสง
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แบบ ผด.2
ชว่งเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ที่ตอ้งเริ่มจดัหา เจ้าของเงนิ แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) สง่มอบ (วนั)
หมายเหตุล าดบัที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วธิจีดัหา

(ต่อ)  - กระดาษต่อเนื่อง ขออนมุติัจดัหา

 - สายเคเบลิ ตามความจ าเปน็

 - แผงแปน้อกัขระ หรือแปน้พมิพ ์(Key Board) ตลอดปี

 - เมนบอร์ด (Main Board)

 - เมมโมร่ีชปิ (Memory Chip) เชน่ RAM

 - คัตชทีฟดีเตอร์ (Cut Sheet Feeder)

 - เมาส์ (Mouse)

 - พรินเตอร์สวิตชิ่งบอ๊กซ์ (Printer Switching Box)

 - เคร่ืองกระจายสัญญาณ ( Hub) 

 - แผ่นวงจรอเิลคทรอนกิส์ (Card) เชน่ Ethernet Card, Lan Card,

   Anti virus Card, Sound Card) เปน็ต้น

 - เคร่ืองอา่นและบนัทกึขอ้มลูแบบต่างๆ เชน่ แบบดิสเกตต์ (Diskette)

   แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม ( CD-ROM ) แบบออพติคอล(Optical) เปน็ต้น

 - เคร่ืองอา่นขอ้มลูแบบซีดีรอม (CD-ROM)

 - โปรแกรมคอมพวิเตอร์หรือซอฟแวร์ที่มรีาคาหนว่ยหนึ่งไมเ่กนิ 20,000 บาท

ฯลฯ (ต้ังจา่ยจากเงินรายได้)

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ส านักงาน

86 ต.ค.58 - ก.ย.59 (1) ตู้เหล็กส าหรับเกบ็เอกสาร ขนาด 2 บาน (มอก.) กองชา่ง แผนงานเคหะและชมุชน 5,800           -  - ตกลงราคา 7

     เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือตู้เหล็กเกบ็เอกสารขนาด 2 บาน (มอก.) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบั

จ านวน 1 ตู้ (ครุภณัฑ์นอกมาตรฐานเพื่อความสะดวกและเหมาะสมในการใชง้าน) เคหะและชมุชน/งบลงทนุ/

(ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนนุทั่วไป) หมวดค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง
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แบบ ผด.2
ชว่งเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ที่ตอ้งเริ่มจดัหา เจ้าของเงนิ แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) สง่มอบ (วนั)
หมายเหตุล าดบัที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วธิจีดัหา

87 ต.ค.58 - ก.ย.59 (2) ตู้เหล็กส าหรับเกบ็เอกสารแบบบานเล่ือนกระจก กองชา่ง แผนงานเคหะและชมุชน 5,000           -  - ตกลงราคา 7 ขออนมุติัจดัหา

    เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือตู้เหล็กส าหรับเกบ็เอกสารแบบบานเล่ือนกระจก งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบั ตามความจ าเปน็

ขนาด 5 ฟตุ จ านวน 1 หลัง (ครุภณัฑ์นอกมาตรฐานเพื่อความสะดวกและ เคหะและชมุชน/งบลงทนุ/ ตลอดปี

เหมาะสมในการใชง้าน) (ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนนุทั่วไป) หมวดค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

88 ต.ค.58 - ก.ย.59 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ กองชา่ง แผนงานเคหะและชมุชน 30,000         -  - ตกลงราคา 7

     รายจา่ยเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภณัฑ์ขนาดใหญ ่เชน่ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบั

เคร่ืองบนิ เคร่ืองจกัรกล ยานพาหนะ เปน็ต้น ซ่ีงไมร่วมถงึค่าซ่อมบ ารุงตามปกติ เคหะและชมุชน/งบลงทนุ/

หรือค่าซ่อมกลาง (ต้ังจา่ยจากเงินรายได้) หมวดค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

ครุภณัฑ์ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง

89 ต.ค.58 - ก.ย.59 อาคารตา่งๆ กองชา่ง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,471,800     -  - ประกวดราคา 120

(1) กอ่สร้างที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโคราช งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน/

     กอ่สร้างที่ท าการ อบต.โคราช กว้าง 8 เมตร ยาว 26 เมตร จ านวน 2 ชั้น งบลงทนุ /

หรือมพีื้นที่ใชส้อยไมน่อ้ยกว่า 500 ตารางเมตร กอ่สร้างตามแบบแปลนที่ อบต. หมวดค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

ก าหนด พร้อมปา้ยโครงการ 1 ปา้ย กอ่สร้าง ณ ที่ท าการ อบต.โคราช หมู่ 5

บา้นหวับงึ  ต าบลโคราช  งบประมาณ ประมาณการไว้ 4,971,800 บาท

(ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนนุทั่วไป ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.  2558    จ านวน

2,500,000 บาท และคงค้างผูกพนัในปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน

2,471,800 บาท)
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แบบ ผด.2
ชว่งเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ที่ตอ้งเริ่มจดัหา เจ้าของเงนิ แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) สง่มอบ (วนั)
หมายเหตุล าดบัที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วธิจีดัหา

90 ต.ค.58 - ก.ย.59 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง กองชา่ง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 200,000       -  - ตกลงราคา 30 ขออนมุติัจดัหา

     เพื่อจา่ยเปน็ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน/ ตามความจ าเปน็

(ต้ังจา่ยจากเงินรายได้) งบลงทนุ / ตลอดปี

หมวดค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

         ( ลงชื่อ )...............................................................     ( ลงชื่อ )............................................................... 
                   ( นางสาวอารีย์   จงแผ่กลาง )                      ( นางองุ่น  เพ็งสูงเนิน )
                          เจ้าหน้าทีพ่ัสดุ                                  หวัหน้าเจ้าหน้าทีพ่ัสดุ

( นายสุชาติ   ยาวิศิษฏ ์)  
      ( ลงชื่อ )............................................................... 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคราช

    ( ลงชื่อ )............................................................... 
( นางสาวภญิโญ   บุญโท )

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล


