
 
 
 

     ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 
                             เรื่อง   ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  
       องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่  อ าเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 
                                               *************************************** 
 

         ด้วย  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่  อ าเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม  ได้จัดท าการแผนการจัดหา
พัสดุประจ าปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  (ผด.2)  เสร็จเรียบร้อยแล้ว    จึงปิดประกาศไว้   
ณ  หน้าองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่    รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  
 
    

       จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน 
 

               ประกาศ  ณ  วันที่  5  เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ.  2561  

 
(ลงชื่อ)…………………….………… 
        ( นายสันติ   ศรียะไชย ) 

     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 
 

 
 
 
 
 
 
  
  
 

 



ก าหนด

ล าดับที่ ช่วงเวลาที่ต้อง รายการ / จ านวน (หน่วย) หน่วยงาน แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน ประเภท จ านวน วิธีจัดหา ส่งมอบ หมายเหตุ

เร่ิมจัดหา เจ้าของเงิน (บาท) (บาท) (วัน)

1  ต.ค.2561-ก.ย.2562 วัสดุส านักงาน  ส านักปลัด  แผนงาน บริหารงานทั่วไป 50,000         -  - เฉพาะ  1/3  ขออนมุัติตาม

(เพื่อถือจ่ายเป็นค่าซ้ือส่ิง  งาน บริหารทั่วไป  เจาะจง  ความจ าเปน็

ของเคร่ืองใช้ต่างๆ เช่น  ตลอดปี

กระดาษ แฟ้ม ปากกา 

ดินสอ ฯลฯ)

2  ต.ค.2561-ก.ย.2562 วัสดุงานบ้านงานครัว  ส านักปลัด  แผนงาน บริหารงานทั่วไป 15,000         -  - เฉพาะ  1/3  ขออนมุัติตาม

(เพื่อถือจ่ายเป็นค่าส่ิง  งาน บริหารทั่วไป เจาะจง  ความจ าเปน็

ของคร่ืองใช้ ต่างๆเช่น  ตลอดปี

แปรง ไม้ถู ไม้กวาดฯลฯ

3  ต.ค.2561-ก.ย.2562 วัสดุก่อสร้าง  ส านักปลัด  แผนงาน บริหารงานทั่วไป 20,000         -  - เฉพาะ  1/3  ขออนมุัติตาม

(เพื่อถือจ่ายเป็นค่าซ้ือ  งาน บริหารทั่วไป เจาะจง  ความจ าเปน็

วัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น  ตลอดปี

ปูน หิน ทราย อุปกรณ์

ต่างๆ  ฯลฯ)

4  ต.ค.2561-ก.ย.2562 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ส านักปลัด  แผนงาน บริหารงานทั่วไป 50,000         -  - เฉพาะ  1/3  ขออนมุัติตาม

( เพื่อถือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ  งาน บริหารทั่วไป เจาะจง  ความจ าเปน็

ไขควง ประแจ ยางรถยนต์  ตลอดปี

น้ ามันเบรก  หม้อน้ า หัวเทียน แบตเตอรร่ีฯลฯ)

  

           แบบ ผด. 2

      ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่    อ าเภอเรณนูคร    จังหวัดนครพนม
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

     แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2562 



5  ต.ค.2561-มึ.ค.2562 วัสดุเชื้อเพลิงและน้ ามัน  ส านักปลัด  แผนงาน บริหารงานทั่วไป 180,000       -  - เฉพาะ 30 เครดิตจ่ายเปน็

 เม.ย. -  ก.ย. 2562 หล่อล่ืน  งาน บริหารทั่วไป เจาะจง รายเดือน

(เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือน้ ามัน
เชื้อเพลิงและหล่อล่ืนฯลฯ)

6  ต.ค.2561-ก.ย.2562 วัสดุเกษตร  ส านักปลัด  แผนงาน บริหารงานทั่วไป 15,000         -  - เฉพาะ 3  ขออนมุัติตาม

(เพื่อถือจ่ายเป็นค่าซ้ือ  งาน บริหารทั่วไป เจาะจง  ความจ าเปน็

ปุ๋ย ถุงด า กรรไกร  ตลอดปี

พันธุ์พืช จอบ คราด
ต่างๆ  ฯลฯ)

7  ต.ค.2561-ก.ย.2562 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ส านักปลัด  แผนงาน บริหารงานทั่วไป 10,000         -  - เฉพาะ 7  ขออนมุัติตาม

( เพื่อถือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ  งาน บริหารทั่วไป เจาะจง  ความจ าเปน็

เคร่ืองเขียน โปสเตอร์  ตลอดปี

ไม้อัด พู่กันสี  ฯลฯ)

8  ต.ค.2561-ก.ย.2562 วัสดุคอมพิวเตอร์  ส านักปลัด  แผนงาน บริหารงานทั่วไป 50,000         -  - เฉพาะ  1/3  ขออนมุัติตาม

(เพื่อจ่ายซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  งาน บริหารทั่วไป เจาะจง  ความจ าเปน็

แผ่นดิสก์ แอนด์ด้ีไดรว์  ตลอดปี

ผงหมึก ผ้าหมึก หมึกเคร่ือง
ปร้ิน ฯลฯ )

9  ต.ค.2561-ก.ย.2562 วัสดุอื่นๆ  ส านักปลัด  แผนงาน บริหารงานทั่วไป 10,000         -  - เฉพาะ 7  ขออนมุัติตาม

(เพื่อถือจ่ายเป็นค่าซ้ือ  งาน บริหารทั่วไป เจาะจง  ความจ าเปน็

วัสดุอื่นที่ไม่ปรากฎใน  ตลอดปี

วัสดุข้างต้น



10  ต.ค. - ธ.ค. 2561 ค่าใช้สอย  ส านักปลัด  แผนงาน บริหารงานทั่วไป 260,000       -  - เฉพาะ 30 เบิกจ่ายเป็นรายเดือน

 ม.ค.- มี.ค.2562 (เพื่อถือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา  งาน บริหารทั่วไป เจาะจง
บริการต่างๆ เช่นจ้างเหมา
เก็บขยะ ค่าธรรมเนียมในการก าจัดขยะ) 

11  ต.ค.2561 ค่าใช้สอย  ส านักปลัด  แผนงาน บริหารงานทั่วไป 35,000         -  - เฉพาะ  คร้ังงที่ 1/182  ม.ค.2562

( เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเคร่ือง  งาน บริหารทั่วไป เจาะจง  คร้ังงที่ 2/ 183  ก.ย.2562

 ถ่ายเอกสาร)

12  ต.ค.2561-ก.ย.2562  ค่าใช้สอย  ส านักปลัด  แผนงาน บริหารงานทั่วไป 10,000         -  - เฉพาะ 7  ขออนมุัติตาม

(เพื่อจ่ายเป็นค่าบอกรับ  งาน บริหารทั่วไป เจาะจง  ความจ าเปน็

วารสาร หนังสือพิมพ์  ตลอดปี

นิตยสาร ฯลฯ )
13  ต.ค.2561 ค่าใช้สอย  ส านักปลัด  แผนงาน บริหารงานทั่วไป 240,000       -  - เฉพาะ 30 เบิกจ่ายเป็นรายเดือน

(เพื่อถือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา  งาน บริหารทั่วไป เจาะจง
รายเดือน (ส าหรับจ้างคน
งานทั่วไป จ้างยาม แม่บ้าน) 

 

14  ต.ค.2561-ก.ย.2562 ค่าใช้สอย  ส านักปลัด  แผนงาน บริหารงานทั่วไป 30,000         -  - เฉพาะ 7  ขออนมุัติตาม

( เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา  งาน บริหารทั่วไป เจาะจง  ความจ าเปน็

จัดท าป้าย  ป้ายจุดเส่ียง  ตลอดปี

และป้ายประชาสัมพันธ์
ต่าง ๆ

15  ต.ค.2561-ก.ย.2562 ค่าใช้สอย  ส านักปลัด  แผนงาน บริหารงานทั่วไป 50,000         -  - เฉพาะ 7  ขออนมุัติตาม

(เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา  งาน บริหารทั่วไป เจาะจง  ความจ าเปน็

บริการอื่นๆ เช่น เข้าเล่ม  ตลอดปี

เอกสาร จัดท าคู่มือต่าง 
ล้างอัดรูป ถ่างป่า เป็นต้น



16  ต.ค.2561-ก.ย.2562 ค่าใช้สอย  ส านักปลัด  แผนงาน บริหารงานทั่วไป 100,000       -  - เฉพาะ 5  ขออนมุัติตาม

บ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  งาน บริหารทั่วไป เจาะจง  ความจ าเปน็

ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ตลอดปี

17  ต.ค.2561-ก.ย.2562 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  ส านักปลัด  แผนงาน บริหารงานทั่วไป 30,000         -  - เฉพาะ 7  ขออนมุัติตาม

เพือ่จา่ยเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  งาน บริหารทั่วไป เจาะจง  ความจ าเปน็

  ตลอดปี

18  ต.ค.2561-ก.ย.2562 รายจ่ายอื่น ๆ  ส านักปลัด  แผนงาน บริหารงานทั่วไป 20,000         -  - เฉพาะ  15/30  ขออนมุัติตาม

เพื่อจ้างที่ปรึกษา วิจัย ประเมินผล หรือ  งาน บริหารทั่วไป เจาะจง  ความจ าเปน็

พัฒนาระบบต่าง ๆ  ตลอดปี

 
19 ต.ค. - ธ.ค.2561 ครุภัณฑ์ กรมส่งเสริม  -  - แผนงาน การศึกษา 30,700 เฉพาะ 7

ชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนโครงการพัฒนา การปกครอง งาน ก่อนวัยเรียนและ เจาะจง
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนา ท้องถิ่น      ประถมศึกษา

20 ต.ค. - ธ.ค.2561 ครุภัณฑ์ส านักงาน กรมส่งเสริม  -  - แผนงาน บริหารงานทัว่ไป 2,400,000 เฉพาะ 90
รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร การปกครอง งาน บริหารทัว่ไป เจาะจง
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี ท้องถิ่น  
หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 
170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย

21  ต.ค.2561-ก.ย.2562 วัสดุส านักงาน กองคลัง  แผนงาน บริหารงานทั่วไป 35,000         -  - เฉพาะ  1/3  ขออนมุัติตาม

(เพื่อถือจ่ายเป็นค่าซ้ือส่ิง  งาน บริหารงานคลัง  เจาะจง  ความจ าเปน็

ของเคร่ืองใช้ต่างๆ เช่น  ตลอดปี

กระดาษ แฟ้ม ปากกา 



22 ต.ค. - ธ.ค.2561 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส านักปลัด  แผนงาน บริหารงานทั่วไป 9,000           -  - เฉพาะ 7
 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาวด า  งาน บริหารงานคลัง  เจาะจง
 จ านวน 1 เคร่ือง

23 ต.ค. - ธ.ค.2561 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส านักปลัด  แผนงาน บริหารงานทั่วไป 3,000           -  - เฉพาะ 7
 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาวด า  งาน บริหารงานคลัง  เจาะจง
 จ านวน 1 เคร่ือง

24 ต.ค. - ธ.ค.2561 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง  แผนงาน บริหารงานทั่วไป 9,000           -  - เฉพาะ 7
 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาวด า  งาน บริหารงานคลัง  เจาะจง
 จ านวน 1 เคร่ือง

25  ต.ค.2561-ก.ย.2562 วัสดุส านักงาน กองช่าง  แผนงาน การเคหะและชุมชน 10,000         -  - เฉพาะ  1/3  ขออนมุัติตาม

(เพื่อถือจ่ายเป็นค่าซ้ือส่ิง  งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ  เจาะจง  ความจ าเปน็

ของเคร่ืองใช้ต่างๆ เช่น   เคหะและชุมชน  ตลอดปี

กระดาษ แฟ้ม ปากกา ฯลฯ)
26  ต.ค.2561-ก.ย.2562 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง  แผนงาน การเคหะและชุมชน 80,000         -  - เฉพาะ  1/3  ขออนมุัติตาม

(เพื่อถือจ่ายเป็นค่าซ้ือส่ิง  งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ  เจาะจง  ความจ าเปน็

ของเคร่ืองใช้ต่างๆ เช่น   เคหะและชุมชน  ตลอดปี

หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ ปล๊ัก  ฯลฯ)
ส าหรับซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

27  ต.ค.2561-ก.ย.2562  ค่าบ ารุงรักษาปรับปรุงสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า กองช่าง  แผนงาน การเคหะและชุมชน 80,000         -  - เฉพาะ  1/3  ขออนมุัติตาม

 ในต าบล  งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ  เจาะจง  ความจ าเปน็

 ค่าปรับปรุงสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า   เคหะและชุมชน  ตลอดปี

 บ้านนาม่วง,บ้านนาบัว,บ้านต้องน้อย
28  ต.ค.2561-ก.ย.2562 ค่าออกแบบและควบคุมงาน กองช่าง  แผนงาน การเคหะและชุมชน 100,000       -  - เฉพาะ 7 หรือ 15  อนมุัติตามความ

ค่าออกแบบทีจ่า่ยใหก้บันิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก  งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ  เจาะจง  จ าเปน็ตลอดปี

  เคหะและชุมชน
29  ต.ค.2561 ค่าใช้สอย กองการศึกษาแผนงาน การศึกษา 396,000       -  - เฉพาะ 30 เบกิจ่ายเปน็

จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมคนขับ ศาสนาและ งาน ก่อนวัยเรียนและ  เจาะจง รายเดือน

เพื่อรับส่งนักเรียน จ านวน  3  คัน วัฒนธรรม      ประถมศึกษา
30  ต.ค.2561-ก.ย.2562 ค่าใช้สอย กองการศึกษาแผนงาน การศึกษา 20,000         -  - เฉพาะ 3  ขออนมุัติตาม

บ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถ ศาสนาและ งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ  เจาะจง  ความจ าเปน็

 ใช้งานได้ตามปกติ วัฒนธรรม       การศึกษา  ตลอดปี



31  ต.ค.2561-ก.ย.2562 วัสดุส านักงาน กองการศึกษา  แผนงาน การเคหะและชุมชน 20,000         -  - เฉพาะ  1/3  ขออนมุัติตาม

(เพื่อถือจ่ายเป็นค่าซ้ือส่ิง ศาสนาและ  งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ  เจาะจง  ความจ าเปน็

ของเคร่ืองใช้ต่างๆ เช่น วัฒนธรรม   เคหะและชุมชน  ตลอดปี

กระดาษ แฟ้ม ปากกา ฯลฯ)

32  ต.ค.2561-ก.ย.2562 วัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา  แผนงาน การเคหะและชุมชน 15,000         -  - เฉพาะ  1/3  ขออนมุัติตาม

(เพื่อถือจ่ายเป็นค่าส่ิง ศาสนาและ  งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ  เจาะจง  ความจ าเปน็

ของคร่ืองใช้ ต่างๆเช่น วัฒนธรรม   เคหะและชุมชน  ตลอดปี

แปรง ไม้ถู ไม้กวาดฯลฯ

33 ต.ค. - ธ.ค.2561 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา  แผนงาน การเคหะและชุมชน 9,000           -  - เฉพาะ 7
 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาวด า ศาสนาและ  งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ  เจาะจง
 จ านวน 1 เคร่ือง วัฒนธรรม   เคหะและชุมชน

34 ต.ค. - ธ.ค.2561 วัสดุกีฬา กองการศึกษา  แผนงาน สร้างความเข้มแข็ง 100,000       -  - เฉพาะ 7
 จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา เพื่อส่งเสริมการออก ศาสนาและ           ของชุมชน  เจาะจง
 ก าลังกายของคนในชุมชน วัฒนธรรม  งาน ส่งเสริมสนับสนุน

    ความเข้มแข็งของชุมชน

35  ต.ค.2561 อาหารเสริม กองการศึกษาแผนงาน การศึกษา 1,206,400    -  - เฉพาะ 30 เบกิจ่ายเปน็

พ.ย.2561-มี.ค.2562 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กศูนย์พัฒนา ศาสนาและ งาน ก่อนวัยเรียนและ  เจาะจง รายเดือน

เม.ย.-ก.ย.2562 เด็กเล็กต าบลโคกหินแฮ่ จ านวน 2 แห่ง วัฒนธรรม      ประถมศึกษา
และโรงเรียนสังกัด ศพฐ. จ านวน 6 แห่ง
จ านวน 260 วัน เด็กรวม 580 คน  

36 ต.ค. - ธ.ค.2561  ครุณฑ์ส านักงาน กองการศึกษาแผนงาน การศึกษา 10,000         -  - เฉพาะ 7
 จัดซ้ือพัดลมขาต้ัง ขนาด 22 นิ้ว ศาสนาและ งาน ก่อนวัยเรียนและ  เจาะจง
 พร้อมขาต้ัง  จ านวน 4 เคร่ือง ๆละ  วัฒนธรรม      ประถมศึกษา
 2,500  บาท 



37 ต.ค. - ธ.ค.2561 ครุณฑ์ส านักงาน กองการศึกษาแผนงาน การศึกษา 12,000         -  - เฉพาะ 7
จัดซ้ือพัดลมติดฝาผนัง ขนาด 18 นิ้ว ศาสนาและ งาน ก่อนวัยเรียนและ  เจาะจง
จ านวน 8 เคร่ือง ๆละ  วัฒนธรรม      ประถมศึกษา
 1,500 บาท 

38  พ.ย.2561-ก.ย.2562 ค่าใช้สอย กองการศึกษาแผนงาน การศึกษา 90,000         -  - เฉพาะ 30 เบกิจ่ายเปน็

จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ศาสนาและ งาน ก่อนวัยเรียนและ  เจาะจง รายเดือน

จ านวน 1 คน วัฒนธรรม      ประถมศึกษา

39  พ.ย.2561 ค่าใช้สอย กองการศึกษาแผนงาน การศึกษา 132,000       -  - เฉพาะ 30 เบกิจ่ายเปน็

 จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมคนขับ ศาสนาและ งาน ก่อนวัยเรียนและ  เจาะจง รายเดือน

เพื่อรับส่งนักเรียน จ านวน  1  คัน วัฒนธรรม      ประถมศึกษา

40 ม.ค.-ม.ีค.2562 เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต กรมส่งเสริม  -  - แผนงาน การเคหะและชุมชน 4,779,000 เฉพาะ 90
รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.29-001 การปกครอง งาน ไฟฟ้าและถนน เจาะจง
สายบ้านโคกหินแฮ่-บ้านหนองกุง ท้องถิ่น  
ต าบลโคกหินแฮ่ อ าเภอเรณูนคร
จังหวัดนครพนม จ านวน 4 ช่วง มีพื้นที่
รวมไม่น้อยกว่า  15,666  ตารางเมตร

41 ม.ค.-ม.ีค.2562 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล กรมส่งเสริม  -  - แผนงาน การเคหะและชุมชน 1,956,100 เฉพาะ 180
ขนาดกลาง หมู่ที่ 9 บ้านโคกหินแฮ่ การปกครอง งาน กอ่สร้างสาธารณูปโภค เจาะจง
ต าบลโคกหินแฮ่  ตามแบบมาตรฐานกรม ท้องถิ่น  
ทรัพยากรน้ า องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกหินแฮ่ อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม



42 ม.ค. -  มี.ค. 2562 ครุภัณฑ์ส านักงาน  ส านักปลัด  แผนงาน บริหารงานทั่วไป 63,000         -  - เฉพาะ 7
เม.ย. - มิ.ย.2562 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศชนิดติดผนัง  งาน บริหารทั่วไป เจาะจง

ขนาด 18000 บีทียู จ านวน 3 เคร่ือง ๆละ
21,000 บาท

43 ม.ค. -  มี.ค. 2562 ครุภัณฑ์ส านักงาน  ส านักปลัด  แผนงาน บริหารงานทั่วไป 5,400           -  - เฉพาะ 7
เม.ย. - มิ.ย.2562 ตู้ไม้เก็บเอกสาร จ านวน 2 หลัง  งาน บริหารทั่วไป เจาะจง

44 ม.ค. -  มี.ค. 2562 ครุภัณฑ์ส านักงาน  ส านักปลัด  แผนงาน บริหารงานทั่วไป 24,000         -  - เฉพาะ 7
เม.ย. - มิ.ย.2562 เก้าอี้ชุดรับแขก  จ านวน 2 ชุด  งาน บริหารทั่วไป เจาะจง

45 ม.ค. -  มี.ค. 2562 ครุภัณฑ์ส านักงาน กองคลัง  แผนงาน บริหารงานทั่วไป 5,600           -  - เฉพาะ 7
เม.ย. - มิ.ย.2562 ตู้เหล็กใส่แฟ้มเอกสาร จ านวน 2 หลัง  งาน บริหารงานคลัง เจาะจง

46 ม.ค. -  มี.ค. 2562 ก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล็ก กองการศึกษาแผนงาน การศึกษา 300,000       -  - เฉพาะ 30
เม.ย. - มิ.ย.2562 ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 14 เมตร ศาสนาและ งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ  เจาะจง
 สูง 4 เมตร ตามแบบอบต.โคกหินแฮ่ วัฒนธรรม       การศึกษา

 เลขที่ 11/2562
 

47 ม.ค. -  มี.ค. 2562  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน กองการศึกษาแผนงาน การศึกษา 75,000         -  - เฉพาะ 30  ขออนมุัติตาม

เม.ย. - มิ.ย.2562  เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ศาสนาและ งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ  เจาะจง  ความจ าเปน็

  เบนชิน ดีเซล ฯลฯ) วัฒนธรรม       การศึกษา  

 เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน
48 ม.ค. -  มี.ค. 2562 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  ส านักปลัด แผนงาน  สาธารณสุข 110,000       -  - เฉพาะ  3 หรือ 5  ขออนมุัติตาม

เม.ย. - มิ.ย.2562  -จัดซ้ือทรายอะเบจ  จ านวน 22 ถัง ๆละ งาน  บริการสาธารณสุข  เจาะจง  7 วัน  ความจ าเปน็

 5,000 บาท      และงานสาธารณสุขอื่น  

  -จัดซ้ือน้ ายาพ่นหมอกควัน 45,000         -  -
 จ านวน 30 ขวดๆละ 1,500 บาท  
 - จัดซ้ือวัคซีน พิษสุนัขบ้า  30,000  -  -
 จ านวน 1,000 โดส ๆละ 30 บาท



49 ม.ค. -  มี.ค. 2562 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์  ส านักปลัด แผนงาน  สาธารณสุข 60,000         -  - เฉพาะ  7 วัน
เม.ย. - มิ.ย.2562  -จัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน งาน  บริการสาธารณสุข  เจาะจง หรือ 15 วัน
   จ านวน 1 เคร่ือง      และงานสาธารณสุขอื่น  

50 ม.ค. -  มี.ค. 2562 โครงการติดต้ังลูกระนาดชะลอความเร็ว กองช่าง แผนงาน  การเคหะและชุมชน 50,000         -  - เฉพาะ  15 หรือ 30
เม.ย. - มิ.ย.2562  จ านวน 3 จุด พร้อมป้ายเตือน 2 ป้าย งาน  ไฟฟ้าและถนน  เจาะจง

 บริเวณถนนสายข้างวัดสระแก้ว  

51 ม.ค. -  มี.ค. 2562 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ส านักปลัด แผนงาน  สร้างความเข้มแข็ง 150,000       -  - เฉพาะ 7 หรือ 15
เม.ย. - มิ.ย.2562  เพื่อปรับปรุงบ ารุงรักษาเคร่ืองขยายเสียง               ของชุมชน  เจาะจง

 หอกระจายข่าวของหมู่บ้านในต าบล  งาน  ส่งเสริมและสนับสนุน

 (หมู่ที่ 2,5 หมู่ละ 60,000 บาท)    ความเข็มแข็งของชุมชน
52 ม.ค. -  มี.ค. 2562 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ กองช่าง แผนงาน  การเคหะและชุมชน 30,000         -  - เฉพาะ  15 หรือ 30

เม.ย. - มิ.ย.2562  เหมาบริการติดต้ังไฟฟ้าคาดสาย งาน  บริการทั่วไปเกี่ยวกับ  เจาะจง
 หมู่ที่ 7 สายนางปานทอง-นายสิงหา        เคหะและชุมชน

53 ม.ค. -  ก.ย. 2562 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง กองช่าง แผนงาน  การเคหะและชุมชน 120,000       -  - เฉพาะ  15 หรือ 30 ขออนมุัติตาม

 เช่น ถนนต่าง ๆ รางระบายน้ า ท่อระบายน้ า งาน  ไฟฟ้าและถนน เจาะจง ความจ าเปน็

เป็นต้น  ตลอดปี

 
54 ม.ค. -  มี.ค. 2562 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ที่ 7  กองช่าง แผนงาน  การเคหะและชุมชน 30,000         -  - เฉพาะ 30  

สายนางปานทอง - นางสิงหา งาน  ไฟฟ้าและถนน เจาะจง
 

55 ม.ค. -  มี.ค. 2562 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ที่ 7  กองช่าง แผนงาน  การเคหะและชุมชน 10,000         -  - เฉพาะ 30  

สายนายชัยชนะ-นายมา งาน  ไฟฟ้าและถนน เจาะจง
 

56 ม.ค. -  มี.ค. 2562 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ที่ 7  กองช่าง แผนงาน  การเคหะและชุมชน 30,000         -  - เฉพาะ 30  

สายข้างวัดศรีธนนท์ชัย งาน  ไฟฟ้าและถนน เจาะจง
 



57 ม.ค. -  มี.ค. 2562 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ที่ 8  กองช่าง แผนงาน  การเคหะและชุมชน 80,000         -  - เฉพาะ 30
สายข้างวัดศรีธนนท์ชัย งาน  ไฟฟ้าและถนน เจาะจง

 

58 ม.ค. -  มี.ค. 2562 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ที่ 11  กองช่าง แผนงาน  การเคหะและชุมชน 50,000         -  - เฉพาะ 30
สายหลังวัดสระแก้ว งาน  ไฟฟ้าและถนน เจาะจง

 

59 ม.ค. -  มี.ค. 2562 โครงการขุดลอกห้วยเตย หมู่ที่ 6  กองช่าง แผนงาน  การเกษตร 200,000       -  - เฉพาะ 30
ขนาดกว้าง 10 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร งาน   ส่งเสริมการเกษตร เจาะจง
ยาว 360 เมตร ตามแบบ อบต.โคกหินแฮ่  

เลขที่ 12/2563

60 ม.ค. -  มี.ค. 2562 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 กองช่าง แผนงาน  การเคหะและชุมชน 10,000         -  - เฉพาะ 15
สายนางแส่ว จิตมาตย์ ไปหมู่ที่ 13 งาน  ไฟฟ้าและถนน เจาะจง
ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 130 เมตร   

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมปีริมาณดินลูกรังไมน่้อย 

กว่า 156 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกล่ียแต่งให้
พร้อมเกรดเกล่ียแต่งให้เรียบร้อย
ตามแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 4/2562
 

61 ม.ค. -  มี.ค. 2562 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 กองช่าง แผนงาน  การเคหะและชุมชน 20,000         -  - เฉพาะ 15
สายนางวนิดา-หนองคล้าใหญ่ งาน  ไฟฟ้าและถนน เจาะจง
ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 520 เมตร   

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมปีริมาณดินลูกรังไมน่้อย 

กว่า 312 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกล่ียแต่งให้
พร้อมเกรดเกล่ียแต่งให้เรียบร้อย
ตามแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 1/2562

 



62 ม.ค. -  มี.ค. 2562 โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 กองช่าง แผนงาน  การเคหะและชุมชน 100,000       -  - เฉพาะ 30
สายสะพานห้วยยางตอนล่าง งาน  ไฟฟ้าและถนน เจาะจง
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ระยะทางยาว 744 เมตร   

หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร หรือมปีริมาณดินลูกรังไมน่้อย 

กว่า 744  ลบ.ม. พร้อมเกรดเกล่ียแต่งให้
พร้อมเกรดเกล่ียแต่งให้เรียบร้อย
ตามแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 3/2562

 
63 ม.ค. -  มี.ค. 2562 โครงการปรับปรุงถนนสายใหม่ หมู่ที่ 4  กองช่าง แผนงาน  การเคหะและชุมชน 60,000         -  - เฉพาะ 30

สายนานางเดือน  ผิวจราจรกว้าง 4  เมตร งาน   ไฟฟ้าและถนน เจาะจง
ระยะทางยาว 355 เมตร  หนาเฉล่ีย  0.50 เมตร   

หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 670 ลบ.ม.  
พร้อมวางท่อระบายน้ าขนาด 0.60x1.00 เมตร 

จ านวน 10 ท่อน และวางท่อระบายน้ า  

 ขนาด 0.30x1.00 เมตร  จ านวน 10 ท่อน   

 ตามแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 2/2562

 

64 ม.ค. -  มี.ค. 2562 โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 14  กองช่าง แผนงาน  การเคหะและชุมชน 200,000       -  - เฉพาะ 60
ถนนสายใหญ่-สายนายจนัทร์ตอง แสนมติร มพีืน้ที่ งาน   ไฟฟ้าและถนน เจาะจง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดยาว 129 เมตร  

หนาเฉล่ีย 0.04 เมตร หรือมีพืน้ที่เสริมผิวลาดยาง

แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 645 ตร.ม.  

พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแบบ  

มาตรฐาน ทถ 7-201 

65 ม.ค. -  มี.ค. 2562 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคสล.รูปตัวย ูหมู่ที่ 7  กองช่าง แผนงาน  การเคหะและชุมชน 100,000       -  - เฉพาะ 30
เม.ย.-มิ.ย.2562 สายนางสินมา- นางสุขไสว ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร  งาน  ไฟฟ้าและถนน เจาะจง

ยาว 44.50 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.40  เมตร
ตามแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 6 / 2562



66 ม.ค. -  มี.ค. 2562 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคสล.รูปตัวย ูหมู่ที่ 7  กองช่าง แผนงาน  การเคหะและชุมชน 100,000       -  - เฉพาะ 30
เม.ย.-มิ.ย.2562 สายนางหยดุ-นายสนิทขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร  งาน  ไฟฟ้าและถนน เจาะจง

ยาว  44.50  เมตร  ลึกเฉล่ีย 0.40  เมตร
ตามแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 5 / 2562

67 ม.ค. -  มี.ค. 2562 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคสล.รูปตัวย ูหมู่ที่ 10  กองช่าง แผนงาน  การเคหะและชุมชน 200,000       -  - เฉพาะ 30
เม.ย.-มิ.ย.2562 สายนางพันผกา-นางผ่องใสขนาดปากกว้าง0.30 เมตร  งาน  ไฟฟ้าและถนน เจาะจง

ยาว 89.50  เมตร  ลึกเฉล่ีย 0.40  เมตร
พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย 

ตามแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 10 / 2563

68 เม.ย.-มิ.ย.2562 โครงการวางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก คสล. หมูท่ี ่8  กองช่าง แผนงาน  การเคหะและชุมชน 120,000       -  - เฉพาะ 30
สายนางสมคิด-หว้ยผักหนาม โดยการวางท่อระบายน้ า งาน  ไฟฟ้าและถนน เจาะจง
ขนาด Ø 0.60x1.00 เมตร จ านวน 64 ท่อน 

พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 1.00x1.00x1.20 เมตร  

 จ านวน 5 บ่อ ตามแบบ อบต.โคกหินแฮ่    
เลขที่ 7/2562

 
69 เม.ย.-มิ.ย.2562 โครงการวางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก คสล. หมูท่ี ่9  กองช่าง แผนงาน  การเคหะและชุมชน 100,000       -  - เฉพาะ 30

สายนางอดุร   โดยการวางท่อระบายน้ า งาน  ไฟฟ้าและถนน เจาะจง
ขนาด Ø 0.40x1.00 เมตร จ านวน 96 ท่อน 

พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 0.80x0.80x1.00 เมตร  

 จ านวน 7 บ่อ ตามแบบ อบต.โคกหินแฮ่    
เลขที่ 12/2562

70 เม.ย.-มิ.ย.2562 โครงการวางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก คสล. หมูท่ี ่9  กองช่าง แผนงาน  การเคหะและชุมชน 100,000       -  - เฉพาะ 30
สายนายอาทิตย ์ โดยการวางท่อระบายน้ า งาน  ไฟฟ้าและถนน เจาะจง
ขนาด Ø 0.40x1.00 เมตร จ านวน 96 ท่อน 

พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 0.80x0.80x1.00 เมตร  

 จ านวน 7 บ่อ ตามแบบ อบต.โคกหินแฮ่    
เลขที่ 9/2562



71 เม.ย.-มิ.ย.2562 โครงการวางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก คสล. หมูท่ี ่9  กองช่าง แผนงาน  การเคหะและชุมชน 200,000       -  - เฉพาะ 30
สายนายสุรเชษฎ์-หว้ยหอบา้น โดยการวางทอ่ระบายน้ า งาน  ไฟฟ้าและถนน เจาะจง
ขนาด Ø 0.40x1.00 เมตร จ านวน 187 ท่อน 

พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 0.80x0.80x1.00 เมตร  

 จ านวน 14 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย    
ตามแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 8 / 2562

72 ก.ค.-ก.ย.2562 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายขา้ง อบต.โคกหนิแฮ่ กองช่าง แผนงาน  การเคหะและชุมชน 112,000       -  - เฉพาะ 60
ขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว 62.50 เมตร หนา 0.15 เมตร งาน  ไฟฟ้าและถนน เจาะจง
หรือมพีืน้ทีค่อนกรีตไมน่้อยกว่า  187.50 ตารางเมตร

พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ  

จ านวน 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐาน ท1-01

73 ก.ค.-ก.ย.2562 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมูท่ี่ 1 สายนางมณีวรรณ- กองช่าง แผนงาน  การเคหะและชุมชน 100,000       -  - เฉพาะ 60
หนองบว้  กว้าง 4 เมตร ยาว 41.50 เมตร หนา 0.15 เมตร งาน  ไฟฟ้าและถนน เจาะจง
หรือมพีืน้ทีค่อนกรีตไมน่้อยกว่า  166  ตารางเมตร

พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ 

 ตามแบบมาตรฐาน ท1-01

 
74 ก.ค.-ก.ย.2562 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมูท่ี่ 1 สายบา้นนางปนัมา บวัชุม - กองช่าง แผนงาน  การเคหะและชุมชน 100,000       -  - เฉพาะ 60

ชลประทาน กวา้ง 5 เมตร ยาว 34 มตร หนา 0.15 เมตร งาน  ไฟฟ้าและถนน เจาะจง
หรือมพีืน้ทีค่อนกรีตไมน่้อยกว่า 170  ตารางเมตร

พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ 

 ตามแบบมาตรฐาน ท1-01

75 ก.ค.-ก.ย.2562 โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมูท่ี่2 สายนายเวนสิ-นายวชิัย กองช่าง แผนงาน  การเคหะและชุมชน 80,000         -  - เฉพาะ 60
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 33.50  เมตร หนา 0.15 เมตร งาน  ไฟฟ้าและถนน เจาะจง
หรือมพีืน้ทีค่อนกรีตไมน่้อยกว่า 134 ตารางเมตร

พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ  

ตามแบบมาตรฐาน ท1-01



76 ก.ค.-ก.ย.2562 โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมูท่ี่ 6 สายเชือ่มถนนใหญ่-หมูท่ี่ 6 กองช่าง แผนงาน  การเคหะและชุมชน 88,000         -  - เฉพาะ 60
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 37   เมตร หนา 0.15 เมตร งาน  ไฟฟ้าและถนน เจาะจง
หรือมพีืน้ทีค่อนกรีตไมน่้อยกว่า 148  ตารางเมตร

พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ  

ตามแบบมาตรฐาน ท1-01

77 ก.ค.-ก.ย.2562 โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมูท่ี่ 10 สายพ่ออุทนิ-นางไสมา กองช่าง แผนงาน  การเคหะและชุมชน 150,000       -  - เฉพาะ 60
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 60.50  เมตร หนา 0.15 เมตร งาน  ไฟฟ้าและถนน เจาะจง
หรือมพีืน้ทีค่อนกรีตไมน่้อยกว่า 242  ตารางเมตร

พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ  

จ านวน 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐาน ท1-01

78 ก.ค.-ก.ย.2562 โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมูท่ี่ 11 สายโคกหนิแฮ่-นางพนม กองช่าง แผนงาน  การเคหะและชุมชน 100,000       -  - เฉพาะ 60
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 41.50  เมตร หนา 0.15 เมตร งาน  ไฟฟ้าและถนน เจาะจง
หรือมพีืน้ทีค่อนกรีตไมน่้อยกว่า 166   ตารางเมตร

พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ  

ตามแบบมาตรฐาน ท1-01

79 ก.ค.-ก.ย.2562 โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมูท่ี่ 12  สายสนเทศ-นายทอน กองช่าง แผนงาน  การเคหะและชุมชน 200,000       -  - เฉพาะ 60
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 81.50   เมตร หนา 0.15 เมตร งาน  ไฟฟ้าและถนน เจาะจง
หรือมพีืน้ทีค่อนกรีตไมน่้อยกว่า 326   ตารางเมตร

พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ  

จ านวน 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐาน ท1-01

80 ก.ค.-ก.ย.2562 โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมูท่ี่ 13 สายข้างบา้นชนเผ่าผู้ไทย กองช่าง แผนงาน  การเคหะและชุมชน 150,000       -  - เฉพาะ 60
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 60.50  เมตร หนา 0.15 เมตร งาน  ไฟฟ้าและถนน เจาะจง
หรือมพีืน้ทีค่อนกรีตไมน่้อยกว่า 242  ตารางเมตร

พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ  

จ านวน 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐาน ท1-01

81 ก.ค.-ก.ย.2562 โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมูท่ี่ 15 สายนายบนัเทงิ-ถนนใหญ่ กองช่าง แผนงาน  การเคหะและชุมชน 100,000       -  - เฉพาะ 60
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 41.50  เมตร หนา 0.15 เมตร งาน  ไฟฟ้าและถนน เจาะจง
หรือมพีืน้ทีค่อนกรีตไมน่้อยกว่า 166  ตารางเมตร

พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ  

ตามแบบมาตรฐาน ท1-01



82 ก.ค.-ก.ย.2562 โครงการกอ่สร้างถนนคสล. หมู่ที ่15 สายนายพนูศักด์ิ-สามแยกนาโดน กองช่าง แผนงาน  การเคหะและชุมชน 100,000       -  - เฉพาะ 60
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 41.50  เมตร หนา 0.15 เมตร งาน  ไฟฟ้าและถนน เจาะจง
หรือมพีืน้ทีค่อนกรีตไมน่้อยกว่า 166  ตารางเมตร

พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ  

จ านวน 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐาน ท1-01

 

83 ก.ค.-ก.ย.2562 โครงการกอ่สร้างถนนคสล. หมูท่ี่ 3 สายนายประพนัธ์-หนองเบ็ญ กองช่าง แผนงาน  การเคหะและชุมชน 100,000       -  - เฉพาะ 60
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 41.50  เมตร หนา 0.15 เมตร งาน  ไฟฟ้าและถนน เจาะจง
หรือมพีืน้ทีค่อนกรีตไมน่้อยกว่า 166  ตารางเมตร

พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ  

จ านวน 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐาน ท1-01

 

84 ก.ค.-ก.ย.2562 โครงการกอ่สร้างถนนคสล. หมูท่ี่ 4 สายนายนิรัน-หนองคล้า กองช่าง แผนงาน  การเคหะและชุมชน 120,000       -  - เฉพาะ 60
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 49   เมตร หนา 0.15 เมตร งาน  ไฟฟ้าและถนน เจาะจง
หรือมพีืน้ทีค่อนกรีตไมน่้อยกว่า 196   ตารางเมตร

พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ  

จ านวน 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐาน ท1-01

 

85 ก.ค.-ก.ย.2562 โครงการกอ่สร้างถนนคสล. หมูท่ี่ 5  สายนางเหลาทอง-นายชยัณรงค์ กองช่าง แผนงาน  การเคหะและชุมชน 130,000       -  - เฉพาะ 60
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 52.50   เมตร หนา 0.15 เมตร งาน  ไฟฟ้าและถนน เจาะจง
หรือมพีืน้ทีค่อนกรีตไมน่้อยกว่า 210    ตารางเมตร

พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ  

จ านวน 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐาน ท1-01

 



 

 

 

  

                                                                                     

 

 



 

 

 



เบิกจ่ายเป็นรายเดือน

 

เบิกจ่ายเป็นรายเดือน

 



 

 



 





 

 

 

 



 

 



 


