แผนกำรจัดหำพัสดุเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
เทศบำลเมืองวังนำเย็น
แบบ ผด.2
ลำดับ

ที่
1
2

3
4
5

ช่วงเวลำ

รำยกำร/จำนวน (หน่วย)

ที่ต้องเริม่ จัดหำ
มี.ค. 59 - พ.ค. 59 โครงการจ้างเหมาขุดลอกคลอง (คลองตาสาท) บ้านวังแก้ว
หมู่ที่ 19 ต.วังน้าเย็น อ.วังน้าเย็น จ.สระแก้ว

หน่วยงำน

เงินงบประมำณ

เจ้ำของเงิน แผนงำน/งำน/โครงกำร จำนวน (บำท)
กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน/

เงินนอกงบประมำณ
ประเภท

จำนวน (บำท)

วิธีจัดหำ

กำหนด

491,000

ส่งมอบ(วัน)
ตกลงราคา
30

484,000

ตกลงราคา

30

496,000

ตกลงราคา

30

496,000

ตกลงราคา

30

480,000

ตกลงราคา

60

งานบริหารทั่วไป

มี.ค. 59 - พ.ค. 59 โครงการจ้างเหมาขุดลอกคลอง (คลองพลูหบี ) บ้านเกศแก้ว
หมู่ที่ 4-บ้านวังบูรพา หมู่ที่ 18 ต.วังน้าเย็น อ.วังน้าเย็น
จ.สระแก้ว

กองช่าง

มี.ค. 59 - พ.ค. 59 โครงการจ้างเหมาขุดลอกคลอง (คลองพลูหบี ) บ้านภูเวียง
หมู่ที่ 12 ต.วังน้าเย็น อ.วังน้าเย็น จ.สระแก้ว

กองช่าง

มี.ค. 59 - พ.ค. 59 โครงการจ้างเหมาขุดลอกคลอง (คลองสารพา) บ้านคลองสารพา
หมู่ที่ 7 ต.วังน้าเย็น อ.วังน้าเย็น จ.สระแก้ว

กองช่าง

มี.ค. 59 - พ.ค. 59 โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลภายในเขตเทศบาลเมือง
วังน้าเย็น จ้านวน 4 บ่อ ดังนี
1) ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านสวนป่า หมู่ที่ 3 ขนาด 6 นิว
ลึกไม่น้อยกว่า 42.50 เมตร
2) ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านคลองสารพา หมู่ที่ 7 ขนาด 6 นิว
ลึกไม่น้อยกว่า 42.50 เมตร
3) ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านวังเทพนิมิต หมู่ที่ 9 ขนาด 6 นิว
ลึกไม่น้อยกว่า 42.50 เมตร
4) ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านมิตรสัมพันธ์ หมู่ที่ 13 ขนาด 6 นิว
ลึกไม่น้อยกว่า 42.50 เมตร

กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน/
งานบริหารทั่วไป

แผนงานเคหะและชุมชน/
งานบริหารทั่วไป
แผนงานเคหะและชุมชน/
งานบริหารทั่วไป
แผนงานเคหะและชุมชน/
งานไฟฟ้าและถนน

แบบ ผด.2

-2ลำดับ

ที่
6

7
8
9

ช่วงเวลำ

รำยกำร/จำนวน (หน่วย)

ที่ต้องเริม่ จัดหำ
มี.ค. 59 - ก.ค. 59 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บา้ นวังจ้าปี หมู่ที่ 6 โดยเริ่มต้นจากบ้านเลขที่ 162/1
หมู่ที่ 6 ถึงบ้านเลขที่ 6/2 หมู่ที่ 6

หน่วยงำน

เงินนอกงบประมำณ

เจ้ำของเงิน แผนงำน/งำน/โครงกำร จำนวน (บำท)
กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน/

ประเภท

จำนวน (บำท)

วิธีจัดหำ

กำหนด

497,000

ส่งมอบ(วัน)
ตกลงราคา
90

912,000

สอบราคา

90

1,677,900

สอบราคา

90

6,900

ตกลงราคา

7

12,600

ตกลงราคา

7

19,784

ตกลงราคา

7

งานไฟฟ้าและถนน

มี.ค. 59 - ก.ค. 59 โครงการจ้างเหมาฉาบผิวทางสเลอรี่ซีล ที่ถนนเทศบาล 15
บ้านวังศิลา หมู่ที่ 14

กองช่าง

มี.ค. 59 - ก.ค. 59 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
หมู่บา้ นวังบูรพา หมู่ที่ 18 (คุ้มจินตรา)

กองช่าง

มี.ค.59 - เม.ย. 59 โครงการจัดซือเครื่องดูดฝุ่น จ้านวน 1 เครื่อง

เงินงบประมำณ

แผนงานเคหะและชุมชน/
งานไฟฟ้าและถนน
แผนงานเคหะและชุมชน/
งานไฟฟ้าและถนน

ส้านักปลัด

10 มี.ค.59 - เม.ย. 59 โครงการจัดซือตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 121.8 x 40.6
x 87.8 เซนติเมตร จ้านวน 3 ตู้

ส้านักปลัด

11 มี.ค.59 - เม.ย. 59 โครงการจ้างเหมาจัดท้าตัวอักษรสแตนเลส และติดฟิล์ม
แบบฝ้ากระจกห้อง ภายในอาคารสถานธนานุบาล

ส้านักปลัด

แผนงานการพาณิชย์/

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

กิจการสถานธนานุบาล

(เงินรางวัลฯ)

แผนงานบริหารทั่วไป/

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

งานบริหารทั่วไป

(เงินรางวัลฯ)

แผนงานการพาณิชย์/

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

กิจการสถานธนานุบาล

(เงินรางวัลฯ)

เรียน นำยกเทศมนตรีเมืองวังนำเย็น
- หน่วยงานพัสดุกลาง ได้จัดท้าแผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
(ลงชื่อ)..................................................................
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(ลงชื่อ).........................................................................ผู้อนุมัติ
(นายวันชัย นารีรักษ์)
นายกเทศมนตรีเมืองวังน้าเย็น

แบบ ผด.2
หมำยเหตุ
จ่ายขาด
เงินสะสม
จ่ายขาด
เงินสะสม
จ่ายขาด
เงินสะสม
จ่ายขาด
เงินสะสม
จ่ายขาด
เงินสะสม

แบบ ผด.2
หมำยเหตุ
จ่ายขาด
เงินสะสม
จ่ายขาด
เงินสะสม
จ่ายขาด
เงินสะสม

