
ผ.ด. 2

แผน/งาน/โครงการ
 จ านวนเงนิ

(บาท)
ประเภท

จ านวน

(บาท)

1 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 วสัดุส ำนกังำน
แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป
งำนบริหำรทัว่ไป

400,000      เฉพำะเจำะจง 5

2 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 วสัดุไฟฟ้ำและวิทยุ
แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป
งำนบริหำรทัว่ไป

5,000          เฉพำะเจำะจง 5

3 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 วสัดุงำนบำ้นงำนครัว
แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป
งำนบริหำรทัว่ไป

25,000        เฉพำะเจำะจง 5

4 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 วสัดุก่อสร้ำง
แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป
งำนบริหำรทัว่ไป

5,000          เฉพำะเจำะจง 5

5 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 วสัดุยำนพำหนะและขนส่ง
แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป
งำนบริหำรทัว่ไป

10,000        เฉพำะเจำะจง 5

6 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 วสัดุเช้ือพเลิงและหล่อล่ืน
แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป
งำนบริหำรทัว่ไป

70,000        เฉพำะเจำะจง 5

7 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 วสัดุคอมพิวเตอร์
แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป
งำนบริหำรทัว่ไป

40,000        เฉพำะเจำะจง 5

8 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 วสัดุส ำนกังำน
แผนงำนกำรศึกษำ
งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบั
กำรศึกษำ

2,000          เฉพำะเจำะจง 5

ก าหนด

ส่งมอบงาน

(วนั)

หมายเหตุ

ของเทศบาลต าบลภูเวยีง  อ าเภอภูเวยีง  จังหวดัขอนแก่น
                            แผนการจัดหาพสัดุประจ าปี งบประมาณ 2564

เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ
ล าดบัที่

ช่วงเวลาที่ต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ วธีิจัดหา
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แผน/งาน/โครงการ
 จ านวนเงนิ

(บาท)
ประเภท

จ านวน

(บาท)

ก าหนด

ส่งมอบงาน

(วนั)

หมายเหตุ
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

ล าดบัที่
ช่วงเวลาที่ต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ วธีิจัดหา

9 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 วสัดุงำนบำ้นงำนครัว
แผนงำนกำรศึกษำ
งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบั
กำรศึกษำ

2,000          เฉพำะเจำะจง 5

10 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 อำหำรเสริม (นม) สพฐ
แผนงำนกำรศึกษำ
งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบั
กำรศึกษำ

3,830,484  เฉพำะเจำะจง 260

11 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 อำหำรเสริม (นม) ศูนยเ์ด็กฯ
แผนงำนกำรศึกษำ
งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบั
กำรศึกษำ

24,911        เฉพำะเจำะจง 260

12 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 วสัดุก่อสร้ำง
แผนงำนกำรศึกษำ
งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบั
กำรศึกษำ

2,000          เฉพำะเจำะจง 5

13 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 วสัดุคอมพิวเตอร์
แผนงำนกำรศึกษำ
งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบั
กำรศึกษำ

2,000          เฉพำะเจำะจง 5

14 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 วสัดุส ำนกังำน
แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน
งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบักำ
รักษำควำมสงบภำยใน

10,000        เฉพำะเจำะจง 5
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แผน/งาน/โครงการ
 จ านวนเงนิ

(บาท)
ประเภท

จ านวน

(บาท)

ก าหนด

ส่งมอบงาน

(วนั)

หมายเหตุ
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

ล าดบัที่
ช่วงเวลาที่ต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ วธีิจัดหา

15 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 วสัดุคอมพิวเตอร์
แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน
งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบักำ
รักษำควำมสงบภำยใน

5,000          เฉพำะเจำะจง 5

16 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 วสัดุส ำนกังำน
แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน
งำนป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรือนและ
ระงบัอคัคีภยั

5,000          เฉพำะเจำะจง 5

17 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 วสัดุไฟฟ้ำและวิทยุ
แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน
งำนป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรือนและ
ระงบัอคัคีภยั

10,000        เฉพำะเจำะจง 5

18 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 วสัดุงำนบำ้นงำนครัว
แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน
งำนป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรือนและ
ระงบัอคัคีภยั

12,000        เฉพำะเจำะจง 5

19 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 วสัดุงำนก่อสร้ำง
แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน
งำนป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรือนและ
ระงบัอคัคีภยั

2,000          เฉพำะเจำะจง 5

20 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 วสัดุยำนพำหนะและขนส่ง
แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน
งำนป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรือนและ
ระงบัอคัคีภยั

20,000        เฉพำะเจำะจง 5
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แผน/งาน/โครงการ
 จ านวนเงนิ

(บาท)
ประเภท

จ านวน

(บาท)

ก าหนด

ส่งมอบงาน

(วนั)

หมายเหตุ
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

ล าดบัที่
ช่วงเวลาที่ต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ วธีิจัดหา

21 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน
งำนป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรือนและ
ระงบัอคัคีภยั

35,000        เฉพำะเจำะจง 5

22 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 วสัดุเคร่ืองแต่งกำย
แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน
งำนป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรือนและ
ระงบัอคัคีภยั

20,000        เฉพำะเจำะจง 5

23 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 วสัดุเคร่ืองดบัเพลิง
แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน
งำนป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรือนและ
ระงบัอคัคีภยั

15,000        เฉพำะเจำะจง 5

24 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 วสัดุส ำนกังำน
แผนงำนเคหะชุมชน
งำนไฟฟ้ำและถนน

30,000        เฉพำะเจำะจง 5

25 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 วสัดุไฟฟ้ำและวิทยุ
แผนงำนเคหะชุมชน
งำนไฟฟ้ำและถนน

70,000        เฉพำะเจำะจง 5

26 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 วสัดุก่อสร้ำง
แผนงำนเคหะชุมชน
งำนไฟฟ้ำและถนน

60,000        เฉพำะเจำะจง 5

27 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 วสัดุยำนพำหนะและขนส่ง
แผนงำนเคหะชุมชน
งำนไฟฟ้ำและถนน

20,000        เฉพำะเจำะจง 5

28 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
แผนงำนเคหะชุมชน
งำนไฟฟ้ำและถนน

30,000        เฉพำะเจำะจง 5
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แผน/งาน/โครงการ
 จ านวนเงนิ

(บาท)
ประเภท

จ านวน

(บาท)

ก าหนด

ส่งมอบงาน

(วนั)

หมายเหตุ
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

ล าดบัที่
ช่วงเวลาที่ต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ วธีิจัดหา

29 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 วสัดุเคร่ืองแต่งกำย
แผนงำนเคหะชุมชน
งำนไฟฟ้ำและถนน

2,000          เฉพำะเจำะจง 5

30 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 วสัดุคอมพิวเตอร์
แผนงำนเคหะชุมชน
งำนไฟฟ้ำและถนน

20,000        เฉพำะเจำะจง 5

31 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 วสัดุงำนบำ้นงำนครัว
แผนงำนเคหะชุมชน
งำนสวนสำธำรณะ

2,000          เฉพำะเจำะจง 5

32 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 วสัดุกำรเกษตร
แผนงำนเคหะชุมชน
งำนสวนสำธำรณะ

30,000        เฉพำะเจำะจง 5

33 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 วสัดุเคร่ืองแต่งกำย
แผนงำนเคหะชุมชน
งำนสวนสำธำรณะ

2,000          เฉพำะเจำะจง 5

34 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 วสัดุส ำนกังำน
แผนงำนสำธำรณสุข
งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบั
สำธำรณสุข

25,000        เฉพำะเจำะจง 5

35 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 วสัดุงำนบำ้นงำนครัว
แผนงำนเคหะและชุมชน
งำนก ำจดัขยะมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกูล

240,000      เฉพำะเจำะจง 5

36 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 วสัดุคอมพิวเตอร์
แผนงำนสำธำรณสุข
งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบั
สำธำรณสุข

20,000        เฉพำะเจำะจง 5
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แผน/งาน/โครงการ
 จ านวนเงนิ

(บาท)
ประเภท

จ านวน

(บาท)

ก าหนด

ส่งมอบงาน

(วนั)

หมายเหตุ
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

ล าดบัที่
ช่วงเวลาที่ต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ วธีิจัดหา

37 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
แผนงำนสำธำรณสุข
งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบั
สำธำรณสุข

5,000          เฉพำะเจำะจง 5

38 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 วสัดุยำนพำหนะและขนส่ง
แผนงำนสำธำรณสุข
งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบั
สำธำรณสุข

2,000          เฉพำะเจำะจง 5

39 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 วสัดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์
แผนงำนสำธำรณสุข
งำนบริหำรสำธำรสุขและงำน
สำธำรณสุขอ่ืน

50,000        เฉพำะเจำะจง 5

40 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 วสัดุยำนพำหนะและขนส่ง
แผนงำนเคหะและชุมชน
งำนก ำจดัขยะมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกูล

10,000        เฉพำะเจำะจง 5

41 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
แผนงำนเคหะและชุมชน
งำนก ำจดัขยะมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกูล

100,000      เฉพำะเจำะจง 5

42 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 วสัดุเคร่ืองแต่งกำย
แผนงำนเคหะและชุมชน
งำนก ำจดัขยะมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกูล

10,000        เฉพำะเจำะจง 5

43 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 วสัดุเคร่ืองแต่งกำย
แผนงำนกำรพำณิชย์
งำนโรงฆ่ำสตัว์

2,000          เฉพำะเจำะจง 5
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แผน/งาน/โครงการ
 จ านวนเงนิ

(บาท)
ประเภท

จ านวน

(บาท)

ก าหนด

ส่งมอบงาน

(วนั)

หมายเหตุ
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

ล าดบัที่
ช่วงเวลาที่ต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ วธีิจัดหา

44 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 วสัดุไฟฟ้ำและวิทยุ
แผนงำนกำรพำณิชย์
งำนโรงฆ่ำสตัว์

2,000          เฉพำะเจำะจง 5

45 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 วสัดุกำรเกษตร
แผนงำนเคหะและชุมชน
งำนก ำจดัขยะมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกูล

40,000        เฉพำะเจำะจง 5

46 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 วสัดุงำนบำ้นงำนครัว
แผนงำนกำรพำณิชย์
งำนโรงฆ่ำสตัว์

20,000        เฉพำะเจำะจง 5

47 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 วสัดุงำนบำ้นงำนครัว
แผนงำนเคหะและชุมชน
งำนก ำจดัขยะมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกูล

240,000      เฉพำะเจำะจง 5

48 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 วสัดุก่อสร้ำง
แผนงำนกำรพำณิชย์
งำนโรงฆ่ำสตัว์

10,000        เฉพำะเจำะจง 5

49 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 วสัดุก่อสร้ำง
แผนงำนเคหะและชุมชน
งำนก ำจดัขยะมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกูล

20,000        เฉพำะเจำะจง 5

50 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 วสัดุส ำนกังำน
งำนบริหำรทัว่ไป
งำนบริหำรงำนคลงั

50,000        เฉพำะเจำะจง 5

51 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
งำนบริหำรทัว่ไป
งำนบริหำรงำนคลงั

5,000          เฉพำะเจำะจง 5
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แผน/งาน/โครงการ
 จ านวนเงนิ

(บาท)
ประเภท

จ านวน

(บาท)

ก าหนด

ส่งมอบงาน

(วนั)

หมายเหตุ
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

ล าดบัที่
ช่วงเวลาที่ต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ วธีิจัดหา

52 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 วสัดุคอมพิวเตอร์
งำนบริหำรทัว่ไป
งำนบริหำรงำนคลงั

40,000        เฉพำะเจำะจง 5

53 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 วสัดุไฟฟ้ำและวิทยุ
แผนงำนกำรพำณิชย์
งำนตลำดสด

10,000        เฉพำะเจำะจง 5

54 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 วสัดุก่อสร้ำง
แผนงำนกำรพำณิชย์
งำนตลำดสด

10,000        เฉพำะเจำะจง 5

55 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 วสัดุกีฬำ
แผนงำนศำสนำและวฒันธรรม
และนนัทนำกำร
งำนกีฬำและนนัทนำกำร

5,000          เฉพำะเจำะจง 5



หน้ำท่ี 9/56

แผน/งาน/โครงการ
 จ านวนเงนิ

(บาท)
ประเภท

จ านวน

(บาท)

ก าหนด

ส่งมอบงาน

(วนั)

หมายเหตุ
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

ล าดบัที่
ช่วงเวลาที่ต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ วธีิจัดหา

56 Nov-63

จัดซ้ือโต๊ะพบัอเนกประสงค์ ขนำดไม่น้อย
กว่ำ 6 ฟุต จ  ำนวน 20 ตวั  รำยละเอียดดงัน้ี 
ขนำดควำมกวำ้งไม่น้อยกว่ำ 181*74*73 
เซนติเมตร (W*D*H)หน้ำโตะ๊ผลิตจำก
พลำสติกพิเศษ HDPEมีควำมแขง็แรง 
น ้ำหนกัเบำ โครงสร้ำงและขำโตะ๊ ท ำจำก
เหล็ก พร้อมพ่นกนัสนิม และท ำสีดว้ยระบบ
 Powder Coated(โตะ๊พบัอเนกประสงคเ์ป็น
ครุภณัฑส์ ำนกังำนท่ีส ำนกังบประมำณไม่ได้
ก  ำหนดมำตรฐำนทั้งรำยละเอียดและรำคำ 
จึงก ำหนดรำยละเอียดและรำคำตำม
ทอ้งตลำด)

แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป
งำนบริหำรทัว่ไป

50,000        เฉพำะเจำะจง 5



หน้ำท่ี 10/56

แผน/งาน/โครงการ
 จ านวนเงนิ

(บาท)
ประเภท

จ านวน

(บาท)

ก าหนด

ส่งมอบงาน

(วนั)

หมายเหตุ
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

ล าดบัที่
ช่วงเวลาที่ต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ วธีิจัดหา

57 Nov-63

จัดซ้ือป้ัมซัมเมอร์ส ส ำหรับผลิตน ้ำประปำ 
จ ำนวน 1 ชุด ขนำด 1.5 แรงมำ้ ขนำดท่อส่ง
น ้ำ  1-1/4 น้ิว จ  ำนวน 10 ใบพดั ระบบโพลว์
สวิท พร้อมสำย และตูค้วบคุม

แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน
งำนป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรือนและ
ระงบัอคัคีภยั

25,000        เฉพำะเจำะจง 5

58 Nov-63

จัดซ้ือรอกโซ่ ขนำด 2 ตนั โดยมีคุณลกัษณะ
ดงัน้ี
1) เป็นรอกโซ่ชนิดบุช
2) ควำมสำมำรถในกำรยกไม่น้อยกว่ำ2 ตนั 
3) มีขำล็อกเพ่ือควำมปลอดภยั
4) แบบโซ่แยก 1 ทบ 

แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน
งำนป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรือนและ
ระงบัอคัคีภยั

3,000          เฉพำะเจำะจง 5



หน้ำท่ี 11/56

แผน/งาน/โครงการ
 จ านวนเงนิ

(บาท)
ประเภท

จ านวน

(บาท)

ก าหนด

ส่งมอบงาน

(วนั)

หมายเหตุ
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

ล าดบัที่
ช่วงเวลาที่ต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ วธีิจัดหา

59 Nov-63

จัดซ้ือเคร่ืองตดัหญ้า แบบข้ออ่อน 

จ านวน 2 เคร่ือง 
1) เป็นเคร่ืองตดัหญำ้แบบสะพำย 
2) เคร่ืองยนต ์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1.4 แรงมำ้  
3) ปริมำตรกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่ำ
 30 ซีซี   4) พร้อมใบมีด

แผนงำนเคหะและชุมชน
งำนก ำจดัขยะมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกูล

21,800        เฉพำะเจำะจง 30

60 Dec-63

จัดซ้ือกระจกโค้ง พร้อมติดตั้ง 
จ  ำนวน10 จุด 
1) ขนำดเส้นผ่ำศูนยก์ลำงไม่น้อยกว่ำ 24 น้ิว 
2) ท ำจำกวสัดุโพลีคำร์บอเนต
3) เป็นกระจกโคง้เลนน์นูน
4) มีตอมอ้และเสำเหล็ก

แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน
งำนป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรือนและ
ระงบัอคัคีภยั

85,000        เฉพำะเจำะจง 90



หน้ำท่ี 12/56

แผน/งาน/โครงการ
 จ านวนเงนิ

(บาท)
ประเภท

จ านวน

(บาท)

ก าหนด

ส่งมอบงาน

(วนั)

หมายเหตุ
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

ล าดบัที่
ช่วงเวลาที่ต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ วธีิจัดหา

61 Dec-63

จัดซ้ือน่ังร้าน ขนำด 1,700 mm.x1,219 mm. จ ำนวน
 15 ชุด โดยมีคุณลกัษณะดงัน้ี 
1) ขำตั้งนัง่ร้ำน ขนำด 1,700 mm.
x1,219 mm.จ ำนวน 16 ขำ
2) ฝำครอบนัง่ร้ำน ขนำด 1,829mm.
 จ  ำนวน 8 อนั  
3) กำกบำท(ตะเกียบ)จ ำนวน 16 อนั
4) ขอ้ต่อนัง่ร้ำน จ ำนวน 32 ตวั

แผนงำนเคหะและชุมชน
งำนไฟฟ้ำและถนน

33,000        เฉพำะเจำะจง 5



หน้ำท่ี 13/56

แผน/งาน/โครงการ
 จ านวนเงนิ

(บาท)
ประเภท

จ านวน

(บาท)

ก าหนด

ส่งมอบงาน

(วนั)

หมายเหตุ
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

ล าดบัที่
ช่วงเวลาที่ต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ วธีิจัดหา

62 Dec-63

จัดซ้ือแผงไฟประดับงาน จ านวน 4 ชุด โดยมี
รำยละเอียดดงัน้ี
แผงไฟประดบัแบบหลอดนีออน
 1 แผง มี 15 กำ้น 1 กำ้น มีหลอด
แบบนีออน ขนำดควำมยำว 1.20 
เมตร จ ำนวน 3 หลอด รวม 45 
หลอด,หลอดแบบนีออนติดตั้งตำม
กำ้นเหล็กพร้อมร้อยสำยไฟตำมกำ้น
 กำ้นเหล็กติดตั้งบนฐำนท่ีติดตั้งได้
บนนัง่ร้ำน พร้อมสำยไฟฟ้ำแบบ
เสียบปลัก๊เช่ือมต่อพร้อมใชง้ำน 
จ ำนวน 4 ชุด

แผนงำนเคหะและชุมชน
งำนไฟฟ้ำและถนน

100,000      เฉพำะเจำะจง 5



หน้ำท่ี 14/56

แผน/งาน/โครงการ
 จ านวนเงนิ

(บาท)
ประเภท

จ านวน

(บาท)

ก าหนด

ส่งมอบงาน

(วนั)

หมายเหตุ
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

ล าดบัที่
ช่วงเวลาที่ต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ วธีิจัดหา

63 Dec-63

จัดซ้ือเคร่ืองพมิพ์เลเซอร์หรือLED ขาวด าชนิด 

Network แบบท่ี 1 (28 หนำ้/นำที) รำคำ 8,900 บำท
คุณลกัษณะพ้ืนฐำน
-มีควำมละเอียดในกำรพิมพไ์ม่นอ้ยกว่ำ ,
200x1,200dpi
-มีควำมเร็วในกำรพิมพส์ ำหรับ
กระดำษ A4 ไม่นอ้ยกว่ำ 28 หนำ้ต่อ
นำที (ppm)
-สำมำรถพิมพเ์อกสำร
กลบัหนำ้อตัโนมติัได้
-มีหน่วยควำมจ ำ(Memory) ขนำดไม่นอ้ยกว่ำ 128 
MB 
-มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ
 จ  ำนวนไม่นอ้ยกว่ำ 1 ช่อง

แผนงำนเคหะและชุมชน
งำนไฟฟ้ำและถนน

8,900          เฉพำะเจำะจง 5



หน้ำท่ี 15/56

แผน/งาน/โครงการ
 จ านวนเงนิ

(บาท)
ประเภท

จ านวน

(บาท)

ก าหนด

ส่งมอบงาน

(วนั)

หมายเหตุ
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

ล าดบัที่
ช่วงเวลาที่ต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ วธีิจัดหา

มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่ำย
 (Network Interface) แบบ 10/100
 Base-T หรือดีกว่ำ จ  ำนวนไม่น้อย
กว่ำ 1 ช่อง หรือ สำมำรถใชง้ำนผ่ำน
เครือข่ำยไร้สำย Wi-Fi (IEEE 802.
11b, g, n) ได้
-มีถำดใส่กระดำษไดร้วมกนัไม่น้อยกว่ำ 250
 แผ่น
-สำมำรถใชไ้ดก้บั A4, Letter, Legal และ 
Custom

64 Dec-63
จัดซ้ือเก้าอีท้ างาน ระดบั3-6 จ านวน 5 ตวัๆ 

ละ 3,000 บำท เป็นเกำ้อ้ีบุนวม ขำเหล็ก 
ขนำด 62(W)X67(D)X90(H) มิลลิเมตร

แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป
งำนบริหำรงำนคลงั

15,000        เฉพำะเจำะจง 5



หน้ำท่ี 16/56

แผน/งาน/โครงการ
 จ านวนเงนิ

(บาท)
ประเภท

จ านวน

(บาท)

ก าหนด

ส่งมอบงาน

(วนั)

หมายเหตุ
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

ล าดบัที่
ช่วงเวลาที่ต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ วธีิจัดหา

65 Jan-64

จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 
ขนำด 1 kVA คุณลกัษณะพ้ืนฐำน
มีก ำลงัไฟฟ้ำดำ้นนอกไม่น้อยกว่ำ 
1 kVA (600 Watts) สำมำรถส ำรอง
ไฟฟ้ำไดไ้ม่น้อยกว่ำ 15 นำที

แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป
งำนบริหำรทัว่ไป

5,800          เฉพำะเจำะจง 5

66 Jan-64

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานส านักงาน  (จอแสดง
ภำพขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 19 น้ิว) รำคำ 17,000 บำท จ ำนวน 1 

เคร่ืองคุณลกัษณะพืน้ฐาน
-มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่นอ้ยกวำ่ 4 แกนหลกั (4
 core) มีควำมเร็วสญัญำณนำฬิกำพ้ืนฐำนไม่นอ้ยกวำ่ 3.1 
GHz หรือดีกวำ่จ  ำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำแบบ Cache
 Memory รวมในระดบั (Level) เดียวกนัขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 4
 MB 
-มีหน่วยควำมจ ำหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวำ่ มี
ขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 4 GB

แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป
งำนบริหำรทัว่ไป

17,000        เฉพำะเจำะจง 5



หน้ำท่ี 17/56

แผน/งาน/โครงการ
 จ านวนเงนิ

(บาท)
ประเภท

จ านวน

(บาท)

ก าหนด

ส่งมอบงาน

(วนั)

หมายเหตุ
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

ล าดบัที่
ช่วงเวลาที่ต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ วธีิจัดหา

-มีหน่วยจดัเก็บขอ้มูล ชนิด 
SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่
นอ้ยกว่ำ 1 TB หรือ ชนิด Solid 
State Drive ขนำดควำมจุไม่นอ้ย
กว่ำ 250 GB จ ำนวน 1 หน่วย
-มีDVD-RW หรือดีกว่ำ จ  ำนวน 1 
หน่วย
-มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่ำย
 (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่ำ 
จ  ำนวนไม่นอ้ยกว่ำ 1 ช่อง
-มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ
 ไม่นอ้ยกว่ำ 3 ช่อง
 -แป้นพิมพแ์ละเมำส์
-มีจอแสดงภำพขนำดไม่นอ้ยกว่ำ 19 น้ิว จ  ำนวน 1 
หน่วย



หน้ำท่ี 18/56

แผน/งาน/โครงการ
 จ านวนเงนิ

(บาท)
ประเภท

จ านวน

(บาท)

ก าหนด

ส่งมอบงาน

(วนั)

หมายเหตุ
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

ล าดบัที่
ช่วงเวลาที่ต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ วธีิจัดหา

67 Jan-64

จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ลิน้ชัก จ  ำนวน 2
 หลงั เป็นโครงตูผ้ลิตจำกเหล็กแผ่นรีดหนำ
ไม่น้อยกว่ำ 0.6 มม.พบัข้ึนรูป มีระบบ เปิด-
ปิดล็อคพร้อมกนัทุกล้ินชกั มือจบัฝัง ขนำด
ควำมกวำ้งไม่น้อยกว่ำ 37 เซนติเมตร ,ควำม
ยำวไม่น้อยกว่ำ 45 ซนติเมตร, ควำมสูงไม่
น้อยกว่ำ 131 เซนติเมตร (ตูเ้หล็กเก็บเอกสำร
เป็นครุภณัฑส์ ำนกังำนท่ีส ำนกับระมำณ
ไม่ไดก้  ำหนดำตรฐำนทั้งรำยละเอียดและ
รำคำ จึงก ำหนดรำยละเอียดและรำคำตำม
ทอ้งตลำด)

แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป
งำนบริหำรทัว่ไป

10,000        เฉพำะเจำะจง 5



หน้ำท่ี 19/56

แผน/งาน/โครงการ
 จ านวนเงนิ

(บาท)
ประเภท

จ านวน

(บาท)

ก าหนด

ส่งมอบงาน

(วนั)

หมายเหตุ
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

ล าดบัที่
ช่วงเวลาที่ต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ วธีิจัดหา

68 Jan-64

จัดซ้ือเคร่ืองป๊ัมน า้อัตโนมตัิ ขนาด 1,500 วัตต์ มีจุด
ต่อเช่ือมท่อเขำ้-ท่อออก ขนำดเส้นผ่ำศูนยก์ลำง 2 
น้ิว(เคร่ืองป๊ัมน ้ำอตัโนมติัเป็นครุภณัฑก์ำรเกษตรท่ี
ส ำนกังบประมำณไม่ไดก้  ำหนด
มำตรฐำนทั้งรำยละเอียดและรำคำจึงก ำหนด
รำยละเอียดและรำคำ
ตำมทอ้งตลำด)

แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป
งำนบริหำรทัว่ไป

20,000        เฉพำะเจำะจง 5

69 Jan-64

จัดซ้ือคูลเลอร์สแตนเลส  ผลิต
ดว้ยเทคนิคพิเศษไร้รอยเช่ือมต่อ 
ปรำศจำกไร้สำรตะกัว่ ปลอดภยัต่อ
สุขภำพ ทนทำน หมดปัญหำกำรร่ัว
ซึม ไม่เป็นสนิมมีก๊อกแบบหวักด 
มีหูจบัทั้งดำ้นซำ้ยและขวำ ปริมำตร
ควำมจุ 21 ลิตรขนำดไม่นอ้ยกวำ่
(เส้นผ่ำศูนยก์ลำง x สูง) : 30 x 53.7 ซม.(คูลเลอร์สแตนเลส
เป็นครุภณัฑง์ำนบำ้นงำนครัวท่ีส ำนกังบประมำณไม่ได้
ก  ำหนด
มำตรฐำนทั้งรำยละเอียดและรำคำจึงก ำหนดรำยละเอียดและ
รำคำ
ตำมทอ้งตลำด)

แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป
งำนบริหำรทัว่ไป

3,500          เฉพำะเจำะจง 5



หน้ำท่ี 20/56

แผน/งาน/โครงการ
 จ านวนเงนิ

(บาท)
ประเภท

จ านวน

(บาท)

ก าหนด

ส่งมอบงาน

(วนั)

หมายเหตุ
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

ล าดบัที่
ช่วงเวลาที่ต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ วธีิจัดหา

70 Jan-64

จัดซ้ือถังต้มน า้ไฟฟ้า ขนำด 20 
ลิตร ใชแ้รงดนัไฟฟ้ำ 220 โวลท ์50
เฮิร์ตซ์ ก  ำลงัไฟฟ้ำ 2500 วตัต ์ 
ระบบฝำชั้นเดียว สะดวกในกำร
เปิด-ปิดและเติมน ้ำ ,ควบคุม
อุณหภูมิดว้ยระบบเทอร์โมสตรัท 
ตดัไฟอตัโนมติั, แผ่นควำมร้อนอยำ่งดี เห็น
ระดบัน ้ำชดัเจน, ฝำปิดแบบหมุนล็อค มือจบั
ไม่ร้อน, มีระบบป้องกนัดว้ยเทอร์โมฟิวส์, 
สำยไฟยำว 1.2 เมตร  (ถงัตม้น ้ำไฟฟ้ำเป็น
ครุภณัฑง์ำนบำ้นงำนครัวท่ีส ำนกั
งบประมำณไม่ไดก้  ำหนดมำตรฐำนทั้ง
รำยละเอียดและรำคำ จึงก ำหนดรำยละเอียด
และรำคำตำมทอ้งตลำด)

แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป
งำนบริหำรทัว่ไป

5,000          เฉพำะเจำะจง 5



หน้ำท่ี 21/56

แผน/งาน/โครงการ
 จ านวนเงนิ

(บาท)
ประเภท

จ านวน

(บาท)

ก าหนด

ส่งมอบงาน

(วนั)

หมายเหตุ
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

ล าดบัที่
ช่วงเวลาที่ต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ วธีิจัดหา

71 Jan-64

จัดซ้ือสัญญาณไฟกระพริบพลังงาน

แสงอาทิตย์โซล่าเซลล์พร้อมติดตั้ง 
จ  ำนวน 10 ชุดโดยมีคุณลกัษณะ
เฉพำะสงัเขป ดงัน้ี
1)แผงโซล่ำเซลล ์ขนำด 10 วตัต ์
2)แบตเตอร่ีแบบแห้ง
3)มีระบบควบคุมกำรท ำงำนของ
วงจรไฟกระพริบ ระบบชำร์จไฟ
ต่อเน่ืองอตัโนมติัระบบกำรควำมคุม
กำรเปล่ียน พลงังำนแสงอำทิตย์
เป็นพลงังำนไฟฟ้ำ             
4)มีหลอดไฟ 165 ดวง ขนำด 300 
mm. 5)เลนส์ชนิดโพลีคำร์บอเนต
6)ตอมอ้และเสำเหล็ก ทำสีขำวสลบั
ด ำพร้อมฐำนปูน

แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน
งำนป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรือนและ
ระงบัอคัคีภยั

225,000      เฉพำะเจำะจง 90



หน้ำท่ี 22/56

แผน/งาน/โครงการ
 จ านวนเงนิ

(บาท)
ประเภท

จ านวน

(บาท)

ก าหนด

ส่งมอบงาน

(วนั)

หมายเหตุ
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

ล าดบัที่
ช่วงเวลาที่ต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ วธีิจัดหา

72 Jan-64

จัดซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์ จ ำนวน 1
เคร่ือง โดยมีคุณลกัษณะดงัน้ี
1)เคร่ืองยนตเ์บนซิน 2 จงัหวะ 
2)ขนำด 0.8 แรงมำ้
3)บำร์ขนำด 11.5 น้ิว 
4)น ้ำหนกั 3.9 Kg. (เฉพำะตวัเคร่ือง)
5)แผ่นบงัคบัโซ่
6)ควำมจุถงัน ้ำมนั 0.25 ลิตร 
ประกอบพร้อมใชง้ำน

แผนงำนเคหะชุมชน
งำนไฟฟ้ำและถนน

8,500          เฉพำะเจำะจง 5

73 ม.ค. - ก.ย. 64

เงินชดสญัญำแบบปรับรำคำได ้เพ่ือน ำสญัญำแบบ
ปรับรำคำได ้(ค่ำ K) ม่ใชง้ำนกบังำนก่อสร้ำงทุก
ประเภทรวมถึงซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติม ในกำร
ค ำนวณเงินเพ่ิมหรือลด และอนุมติัจ่ำยเงินเพ่ิมหรือ
เรียกคืนค่ำงำนส่ืงก่อสร้ำงในงำนหรือโครงกำร ตำม
เง่ือนไขของสญัญำแบบปรับรำคำได ้(ค่ำ K)

แผนงำนเคหะชุมชน
งำนไฟฟ้ำและถนน

10,000        เฉพำะเจำะจง



หน้ำท่ี 23/56

แผน/งาน/โครงการ
 จ านวนเงนิ

(บาท)
ประเภท

จ านวน

(บาท)

ก าหนด

ส่งมอบงาน

(วนั)

หมายเหตุ
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

ล าดบัที่
ช่วงเวลาที่ต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ วธีิจัดหา

74 ม.ค. - ก.ย. 64
ค่ำจำ้งออกแบบและรับรองแบบแปลนงำน
ก่อสร้ำง เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจำ้งออกแบบและ
รับรองแบบแปลนงำนก่อสร้ำง

แผนงำนเคหะชุมชน
งำนไฟฟ้ำและถนน

20,000        เฉพำะเจำะจง



หน้ำท่ี 24/56

แผน/งาน/โครงการ
 จ านวนเงนิ

(บาท)
ประเภท

จ านวน

(บาท)

ก าหนด

ส่งมอบงาน

(วนั)

หมายเหตุ
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

ล าดบัที่
ช่วงเวลาที่ต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ วธีิจัดหา

75 Jan-64

โครงการสร้างเนินชะลอความ

เร็ว ตามมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง 

ภายในเขตเทศบาลต าบลภูเวียง บริเวณส่ีแยกถนน
โพธ์ิชยัตดักบัถนนนำกำ้นเหลือง โดยก่อสร้ำงเนิน
ชะลอควำมเร็วบนถนนนำกำ้นเหลือง จ ำนวน 2 จุด 
ติดตั้งป้ำยเตือนรถกระโดด 2 ป้ำย 
ติดตั้งป้ำยจ ำกดัควำมเร็ว 2 ป้ำย
ติดตั้งป้ำยขำ้งหนำ้ 2 ป้ำย 
บริเวณสำมแยกถนนโพธ์ิชยั
เช่ือมกบัถนนรอบเมือง (บำ้น 
สท.ไก่) จ ำนวน 3 จุด ติดตั้งป้ำย
เตือนรถกระโดด 3 ป้ำย ติดตั้ง
ป้ำยจ ำกดัควำมเร็ว 3 ป้ำย ติดตั้ง
ป้ำยขำ้งหนำ้ 3 ป้ำย ก่อสร้ำง
ตำมแบบแปลนแผนผงัท่ีเทศบำล
ต ำบลภูเวียงก ำหนด

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำร
โยธำงำนก่อสร้ำงโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน

175,200      เฉพำะเจำะจง 45



หน้ำท่ี 25/56

แผน/งาน/โครงการ
 จ านวนเงนิ

(บาท)
ประเภท

จ านวน

(บาท)

ก าหนด

ส่งมอบงาน

(วนั)

หมายเหตุ
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

ล าดบัที่
ช่วงเวลาที่ต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ วธีิจัดหา

76 Jan-64

โครงการก่อสร้างขยายไหล่

ทางคอนกรีตเสริมเหล็กถนน

ราษฎร์ประชาพทิักษ์ ด้าน

ทิศตะวนัตก จากแยกถนนหน้า

ศูนย์ราชการถึงแยกถนน

รอบเมือง  โดยก่อสร้ำงขยำยไหล่ทำง
คอนกรีตเสริมเหล็ก กวำ้งเฉล่ีย 
2.25 เมตร ยำว 128 เมตร หนำ 
0.12 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีก่อสร้ำง
ไม่น้อยกว่ำ 326 ตำรำงเมตร พร้อมติดตั้ง
ป้ำยโครงกำร 1 ป้ำย 
ก่อสร้ำงตำมแบบแปลนแผนผงัท่ี
เทศบำลต ำบลภูเวียงก ำหนด

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำร
โยธำงำนก่อสร้ำงโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน

175,000      เฉพำะเจำะจง 45



หน้ำท่ี 26/56

แผน/งาน/โครงการ
 จ านวนเงนิ

(บาท)
ประเภท

จ านวน

(บาท)

ก าหนด

ส่งมอบงาน

(วนั)

หมายเหตุ
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

ล าดบัที่
ช่วงเวลาที่ต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ วธีิจัดหา

77 Jan-64

โครงการก่อสร้างขยายไหล่

ทางคอนกรีตเสริมเหล็กถนน

วฏัจักร ด้านทิศตะวนัออก ข้างร้ัวเมรุวดัศรีภู

เวยีง จากถนนศรีภูเวยีงถึงถนนรอบเมือง 
โดยก่อสร้ำงขยำยไหล่ทำงคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวำ้งเฉล่ีย 1.40 เมตร ยำว 135 เมตร 
หนำ 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีก่อสร้ำงไม่น้อย
กว่ำ 189 ตำรำงเมตร พร้อมติดตั้งป้ำย
โครงกำร 1 ป้ำย ก่อสร้ำงตำมแบบแปลน
แผนผงัท่ีเทศบำลต ำบลภูเวียงก ำหนด

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำร
โยธำงำนก่อสร้ำงโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน

124,800      เฉพำะเจำะจง 30



หน้ำท่ี 27/56

แผน/งาน/โครงการ
 จ านวนเงนิ

(บาท)
ประเภท

จ านวน

(บาท)

ก าหนด

ส่งมอบงาน

(วนั)

หมายเหตุ
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

ล าดบัที่
ช่วงเวลาที่ต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ วธีิจัดหา

78 Jan-64

ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 2 ช้ัน 

20 ช่อง เพ่ือจดัซ้ือตูเ้หล็กเก็บเอกสำร 2 ชั้น 
20 ช่อง จ  ำนวน 5 หลงั ขนำดกวำ้งไม่น้อย
กว่ำ 92 เซนติเมตร ควำมลึกไม่น้อยกว่ำ 31 
เซนติเมตร ควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 96 
เซนติเมตร

แผนงำนสำธำรณสุข
งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบั
สำธำรณสุข

25,000        เฉพำะเจำะจง 30



หน้ำท่ี 28/56

แผน/งาน/โครงการ
 จ านวนเงนิ

(บาท)
ประเภท

จ านวน

(บาท)

ก าหนด

ส่งมอบงาน

(วนั)

หมายเหตุ
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

ล าดบัที่
ช่วงเวลาที่ต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ วธีิจัดหา

79 Jan-64

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส านักงาน 

พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำน
ส ำนกังำน * (จอแสดงภำพขนำดไม่
น้อยกว่ำ 19 น้ิว) รำคำ 17,000 บำทจ ำนวน 2 เคร่ืองคุณลกัษณะ
พ้ืนฐำนมีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลกั 
(4 core) มีควำมเร็วสญัญำณนำฬิกำพ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 3.1 GHz 
หรือดีกว่ำจ  ำนวน 1 หน่วย หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มี
หน่วยควำมจ ำแบบ Cache Memory รวมในระดบั (Level) 
เดียวกนัขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 MB มีหน่วยควำมจ ำหลกั (RAM) 
ชนิด 
 DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GBมีหน่วยจดัเกบ็ขอ้มูล 
ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 TB หรือ ชนิด 
Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 250 GB จ ำนวน 1 
หน่วยมีDVD-RW หรือดีกว่ำ จ ำ ำนวน 1 หน่วยมีช่องเช่ือมต่อ
ระบบเครือขำ่ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว่ำ
จ  ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่องมีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0
 หรือดีกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง 
มีแป้นพิมพแ์ละเมำส์มีจอแสดงภำพ
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว จ  ำนวน 1
 หน่วย

แผนงำนสำธำรณสุข
งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบั
สำธำรณสุข

34,000        



หน้ำท่ี 29/56

แผน/งาน/โครงการ
 จ านวนเงนิ

(บาท)
ประเภท

จ านวน

(บาท)

ก าหนด

ส่งมอบงาน

(วนั)

หมายเหตุ
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

ล าดบัที่
ช่วงเวลาที่ต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ วธีิจัดหา

80 Jan-64

จัดซ้ือกังหัน เป็นเคร่ืองเติมอากาศแบบกังหันตีน า้ 4

 ใบพดั ขนำดไม่นอ้ยกว่ำ 2 แรงมำ้พร้อมอุปกรณ์ 
จ  ำนวน 2 เคร่ือง   ขนำด 160*220 Cm.  โครงท ำ
จำกสแตนเลส แกนหมุนสแตนเลสแกนเช่ือมเป็น
เหล็กหล่อ ทุ่นลอย PVCอยำ่งดี ใบพดัมีรูท  ำใหเ้กิด
ฟองอำกำศ

แผนงำนเคหะและชุมชน
งำนก ำจดัขยะมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกูล

140,000      เฉพำะเจำะจง 30



หน้ำท่ี 30/56

แผน/งาน/โครงการ
 จ านวนเงนิ

(บาท)
ประเภท

จ านวน

(บาท)

ก าหนด

ส่งมอบงาน

(วนั)

หมายเหตุ
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

ล าดบัที่
ช่วงเวลาที่ต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ วธีิจัดหา

81 Feb-64

จดัซ้ือเคร่ืองออกก ำลงักำย (ฟิตเนส)พร้อมติดตั้ง จ  ำนวน 14 
รำยกำร ดงัน้ี

1.ลู่วิง่ไฟฟ้า จ  ำนวน 2 เคร่ืองๆละ 
26,000 บำท เป็นเงิน 52,000 บำท
มอเตอร์ DC 4.0HP มีระบบควำม
ปลอดภยั Sefty key (ปุ่ มหยดุฉุก
เฉิน)หนำ้จอแสดงผล เวลำ ควำมเร็ว
ควำมชนั ระยะทำง แคลอร่ี คุณลกัษณะ มีลอ้เล่ือนดำ้นล่ำง
เคล่ือนยำ้ยไดส้ะดวกมีโช๊คไฮโดรลิค
ช่วยซบัแรง ในกำรพบัเก็บ ข้ึน-ลงมี
ช่องเช่ือมต่อ MP3 พร้อมล ำโพง 
และUSBระดบัควำมชนั 0-15 %
ระดบัควำมเร็ว 0.8 – 20 Km/h
สำมำรถรับน ้ำหนกัผูเ้ล่นไดสู้งสุดถึง 
150 Kg.ขนำดของสำยพำน 
(กวำ้ง x ยำว ) 52 x 140 Cm. 

แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป
งำนบริหำรทัว่ไป

200,000      เฉพำะเจำะจง 5



หน้ำท่ี 31/56

แผน/งาน/โครงการ
 จ านวนเงนิ

(บาท)
ประเภท

จ านวน

(บาท)

ก าหนด

ส่งมอบงาน

(วนั)

หมายเหตุ
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

ล าดบัที่
ช่วงเวลาที่ต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ วธีิจัดหา

2.จักยานออกก าลังกายนัง่ตรง  
จ ำนวน 2 เคร่ืองๆละ 12,000 บำท
เป็นเงิน 24,000 บำท ขนำดของ 
Flywheel  น ้ำหนกั 6 Kg.สำมำรถ
ปรับระดบัควำมหนืดได ้8 Level
หน้ำจอแสดงผลกำรท ำงำน สำมำรถ
แสดงเวลำ ระยะทำง ควำมเร็ว 
ชีพจร แคลอร่ีวดัชีพจรดว้ยระบบ 
Hand pulseขนำดเคร่ือง 104 x54 x141 Cm.
ตวัเคร่ืองมีน ้ำหนกั 33.5 Kg.สำมำรถรับ
น ้ำหนกัผูใ้ชง้ำนไดถึ้ง 110 Kg



หน้ำท่ี 32/56

แผน/งาน/โครงการ
 จ านวนเงนิ

(บาท)
ประเภท

จ านวน

(บาท)

ก าหนด

ส่งมอบงาน

(วนั)

หมายเหตุ
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

ล าดบัที่
ช่วงเวลาที่ต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ วธีิจัดหา

3. ชุดยิม (Home Gym)  จ ำนวน 2เคร่ืองๆละ
 12,000 บำท เป็นเงิน 24,000 บำทขนำด
เคร่ือง (กวำ้งxยำวxสูง) 115x200x170 Cm. 
มีแผนน ้ำหนกั 10 แผ่น แผ่นละ 10 ปอนด ์
จ ำนวน 1 ชุดใชลู้กรอกระบบลูกปืน ในกำร
ลดแรงตำ้นทำนทนแรงดึง 2,400 ปอนด์
สำมำรถฝึกกลุ่มกลำ้มเน้ือไดห้ลำยกลุ่ม เช่น 
กลำ้มเน้ือขำดำ้นหน้ำ-หลงั/กลำ้มเน้ือแขน
ดำ้นหน้ำ-หลงั/กลำ้มเน้ือหลงัและไหล่/
กลำ้มเน้ือหน้ำอก



หน้ำท่ี 33/56

แผน/งาน/โครงการ
 จ านวนเงนิ

(บาท)
ประเภท

จ านวน

(บาท)

ก าหนด

ส่งมอบงาน

(วนั)

หมายเหตุ
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

ล าดบัที่
ช่วงเวลาที่ต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ วธีิจัดหา

4.เคร่ืองเดนิวนรี  จ ำนวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 
14,000 บำท แบบเดินวงรีพร้อมแขนโยกและมี
เบำะนัง่เพ่ิมปรับควำมหนกัดว้ยระบบแม่เหลก็
ได ้15 ระดบัจำนแม่เหลก็ขนำด 7กิโลกรัม 
ขบัเคล่ือนดว้ยสำยพำนหนำ้จอ LCD แสดงผล
เวลำ วำมเร็วระยะทำงแคลอร่ื อตัรำกำรเตน้
หวัใจวดักำรเตน้หวัใจแบบสัมผสัท่ีมือจบั
ดำ้นหนำ้สำมำรถเล่นได ้2 แบบทั้งยนืและ
นัง่เล่นเบำะนัง่ปรับสูง – ต  ่ำและเล่ือนเขำ้ออก
ไดท่ี้วำงเทำ้ขนำดใหญ่สะดวกในกำรใชง้ำนมี
ลอ้เล่ือนเคล่ือนยำ้ยสะดวกขนำดเคร่ือง(กวำ้งx
ยำวxสูง) 62x140x168 Cm. สำมำรรับน ้ำหนกั
ผูใ้ชง้ำนไดถึ้ง120 Kg.



หน้ำท่ี 34/56

แผน/งาน/โครงการ
 จ านวนเงนิ

(บาท)
ประเภท

จ านวน

(บาท)

ก าหนด

ส่งมอบงาน

(วนั)

หมายเหตุ
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

ล าดบัที่
ช่วงเวลาที่ต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ วธีิจัดหา

5.ม้านั่งยกน า้หนัก จ  ำนวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 
3,460 บำทขนำดเคร่ืองไม่นอ้ยกวำ่(กวำ้งxยำวx
สูง)147x56x140 Cm. มำ้นัง่ปรับไดท้ั้งสองจุด 
ถึง 90 องศำ ในแนวตั้งสำมำรถปรับได ้6 ระดบั
เบำะหุ้มดว้ยหนงัคุณภำพดี ป้องกนักำรขีดข่วน
และฉีกขำดมียำงรองเคร่ืองเพ่ือป้องกนัรอยขดู
ขีดท่ีอำจท ำลำยพ้ืน



หน้ำท่ี 35/56

แผน/งาน/โครงการ
 จ านวนเงนิ

(บาท)
ประเภท

จ านวน

(บาท)

ก าหนด

ส่งมอบงาน

(วนั)

หมายเหตุ
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

ล าดบัที่
ช่วงเวลาที่ต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ วธีิจัดหา

6.บาร์โหนตั้งพื้น จ  ำนวน 1 เคร่ืองเป็นเงิน 2,400
 บำท แขง็แรง รับ
น ้ำหนกัได ้120 kg.ปรับควำมสูงได ้
6 ระดบั ระหวำ่ง 155 ถึง 220 cm. สำมำรถออก
ก ำลงักำยไดห้ลำยส่วนทั้งโหนบำร์ เล่นหนำ้ทอ้ง
 DIP และวิดพ้ืน มีเบำะหลงั ท ำใหส้บำยข้ึนเม่ือ
ท ำ DIP หรือ Leg Raise พ้ืนท่ีเม่ือใชง้ำนไม่นอ้ย
กวำ่ 89 x 100 x155 cm. (ควำมสูงปรับไดถึ้ง 220
 cm.)



หน้ำท่ี 36/56

แผน/งาน/โครงการ
 จ านวนเงนิ

(บาท)
ประเภท

จ านวน

(บาท)

ก าหนด

ส่งมอบงาน

(วนั)

หมายเหตุ
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

ล าดบัที่
ช่วงเวลาที่ต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ วธีิจัดหา

7.จักรยานเอนป่ัน  จ  ำนวน  1 เคร่ือง  เป็นเงิน 
14,000 บำท ขนำดของ Flywheel  น ้ำหนกั 6 
Kg.สำมำรถปรับระดบัควำมหนืดได ้8 ระดบั
หนำ้จอแสดงผลกำรท ำงำน สำมำรถแสดงเวลำ 
ระยะทำง ควำมเร็ว ชีพจร แคลอร่ีวดัชีพจรดว้ย
ระบบ Hand pulseขนำดเคร่ือง 139 x65 x115 
Cm.ตวัเคร่ืองมีน ้ำหนกั 40.8 Kg.
สำมำรถรับน ้ำหนกัผูใ้ชง้ำนไดถึ้ง
 110 Kg.

8.จักรยานออกก าลงักายสปินนิ่งไบค์ เป็นเงิน 
11,000 บำท ระดบัควำมหนกั-เบำ 8 ระดบัจำน
ป่ันน ้ำหนกั 8 kg.สำมำรถรองรับน ้ำหนกัผูเ้ล่น
ไดถึ้ง 100 kg.ขนำดอุปกรณ์ 130 x 43 x 116 Cm.



หน้ำท่ี 37/56

แผน/งาน/โครงการ
 จ านวนเงนิ

(บาท)
ประเภท

จ านวน

(บาท)

ก าหนด

ส่งมอบงาน

(วนั)

หมายเหตุ
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

ล าดบัที่
ช่วงเวลาที่ต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ วธีิจัดหา

9.ดมัเบล 15 กิโลกรัม เป็นเงิน 
1,390 บำท ดมัเบลปรับน ้ำหนกั 
15 kg. 1 ชุด ประกอบดว้ยดำ้ม
ดมัเบลเหล็ก ขนำด 1 น้ิว ยำว 34
 Cm.  จ ำนวน 2 อนัแผ่นน ้ำหนกั 0.5 Kg. 
จ ำนวน  4 แผ่นแผ่นน ้ำหนกั 1.25 Kg. 
จ ำนวน  8 แผ่นตวัล็อค ระบบ 2 ชั้น ป้องกนั
เกลียวล่ืน จ ำนวน 4 ตวั (พร้อมอุปกรณ์ 6 
เหล่ียม) ขอ้ต่อดมัเบลหุม้โฟม ขนำดยำว 30 
Cm.
ขนำดกล่อง 43.5x24.5x16.3 cm.



หน้ำท่ี 38/56

แผน/งาน/โครงการ
 จ านวนเงนิ

(บาท)
ประเภท

จ านวน

(บาท)

ก าหนด

ส่งมอบงาน

(วนั)

หมายเหตุ
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

ล าดบัที่
ช่วงเวลาที่ต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ วธีิจัดหา

10.ดมัเบล 20 กิโลกรัม เป็นเงิน 
1,890 บำท ดมัเบลปรับน ้ำหนกั 20
 Kg. 1 ชุด ประกอบดว้ยดำ้มดมัเบล
เหล็ก ขนำด 1 น้ิว ยำว 35 Cm.  
จ ำนวน 2 อนัแผ่นน ้ำหนกั 0.5 Kg. 
จ ำนวน 4 แผ่นแผ่นน ้ำหนกั 1.25 Kg. จ ำนวน
  4 แผ่นแผ่นน ้ำหนกั 2.5 Kg.  จ ำนวน  4 
แผ่นตวัล็อค ระบบ 2 ชั้น ป้องกนัเกลียวล่ืน 
จ ำนวน 4 ตวั  (พร้อมอุปกรณ์ 6 เหล่ียม)ขอ้
ต่อดมัเบลหุม้โฟม ขนำดยำว 30 Cm.ขนำด
กล่อง43.5x24.5x16.3 Cm.



หน้ำท่ี 39/56

แผน/งาน/โครงการ
 จ านวนเงนิ

(บาท)
ประเภท

จ านวน

(บาท)

ก าหนด

ส่งมอบงาน

(วนั)

หมายเหตุ
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

ล าดบัที่
ช่วงเวลาที่ต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ วธีิจัดหา

11.ดมัเบล 30 กิโลกรัม  เป็นเงิน 
2,360 บำทดมัเบลปรับน ้ำหนกั 30 Kg.  1 ชุด
 ประกอบดว้ยดำ้มดมัเบลเหล็ก ขนำด 1 น้ิว 
ยำว 40 Cm. จ ำนวน 2 อนัแผ่นน ้ำหนกั 0.5 
Kg. จ ำนวน 4 แผ่นแผ่นน ้ำหนกั 1.25 Kg.
จ ำนวน  4 แผ่น แผ่นน ้ำหนกั 2.5 Kg. จ ำนวน
  8 แผ่น ตวัล็อค ระบบ 2 ชั้น ป้องกนัเกลียว
ล่ืน จ ำนวน 4 ตวั (พร้อมอุปกรณ์ 6 เหล่ียม)
ขอ้ต่อดมัเบลหุม้โฟม ขนำดยำว 30 Cm.
ขนำดกล่อง 49.5x30x17 Cm.



หน้ำท่ี 40/56

แผน/งาน/โครงการ
 จ านวนเงนิ

(บาท)
ประเภท

จ านวน

(บาท)

ก าหนด

ส่งมอบงาน

(วนั)

หมายเหตุ
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

ล าดบัที่
ช่วงเวลาที่ต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ วธีิจัดหา

12. ดัมเบล จ  ำนวน 6 คู่ พร้อมมำ้นัง่ยกน ้ำหนกั 1 ชุด เป็นเงิน
 18,000 บำท ขนำดเคร่ือง (กวำ้งxยำวxสูง) 70x115x670 Cm.
ดมัเบลแบบเหล่ียมกำ้นชุบโครเม่ียม ขนำด 1-2-3-4-5-6 กก. 
(อยำ่งละ 1คู่ พร้อมชั้นวำงทรงพีระมิด)มำ้นัง่ยกน ้ำหนกั
ส ำหรับเล่นบำร์เบล ดมัเบลโครงสร้ำงแข็งแรงปลอดภยัใน
กำรใชง้ำนเบำะพิงท ำจำกวสัดุชั้นดี ทนทำน สำมำรถปรับ
ระดบัไดห้ลำยระดบัตำมควำมถนดัของผูใ้ชง้ำนโฟมรองขำ 
ช่วยเสริมสร้ำงกลำ้มเน้ือบริเวณขำแผ่นน ้ำหนกั 2.5 Kg. 
จ ำนวน  8 แผ่นตวัล็อค ระบบ 2 ชั้น ป้องกนัเกลียวล่ืน 
จ ำนวน 4 ตวั (พร้อมอุปกรณ์ 6 เหล่ียม)ขอ้ต่อดมัเบลหุม้โฟม
 ขนำดยำว 30 Cm.ขนำดกล่อง 49.5x30x17 Cm.



หน้ำท่ี 41/56

แผน/งาน/โครงการ
 จ านวนเงนิ

(บาท)
ประเภท

จ านวน

(บาท)

ก าหนด

ส่งมอบงาน

(วนั)

หมายเหตุ
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

ล าดบัที่
ช่วงเวลาที่ต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ วธีิจัดหา

13.สมิทแมชชีน จ  ำนวน 1 เคร่ือง 
เป็นเงิน 29,000 บำท ขนำดตวัเคร่ือง(กวำ้งx
ยำวxสูง) 46x155x210 Cm.เบำะออกแบบ
ให้สำมำรถปรับสูง- ต ่ำไดต้ำมสรีระผูใ้ชง้ำน
โครงเหล็กไดม้ำตรฐำนพ่นสีเคลือบกนัสนิม
อยำ่งดีป้องกนัรอยขีดข่วนขณะใชง้ำน
โหลดน ้ำหนกัเคเบิ้ล 90 Kg.ระบบ บำร์เบล
ลูกปืนคู่ล่ืนกว่ำน ้ำหนกัเคร่ือง 105 Kg.

14.แผ่นน า้หนัก 20 กิโลกรัม 

(ขนาด 2 นิว้ ) แผ่นละ 5 Kg.จ ำนวน 4 แผ่น  
เป็นเงิน 2,500 บำท



หน้ำท่ี 42/56

แผน/งาน/โครงการ
 จ านวนเงนิ

(บาท)
ประเภท

จ านวน

(บาท)

ก าหนด

ส่งมอบงาน

(วนั)

หมายเหตุ
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

ล าดบัที่
ช่วงเวลาที่ต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ วธีิจัดหา

82 Feb-64

โครงการก่อสร้างขยายไหล่

ทางคอนกรีตเสริมเหล็กถนน

ศรีภูเวยีง ด้านทิศเหนือ จาก

แยกถนนวฏัจักรถึงแยกถนน

โพธ์ิชัย โดยก่อสร้ำงขยำยไหล่ทำงคอนกรีต
เสริมเหล็ก กวำ้งเฉล่ีย 1.35 เมตร ยำว 249 
เมตร หนำ 0.12
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีก่อสร้ำงไม่น้อย
กว่ำ 336 ตำรำงเมตร พร้อมติด
ตั้งป้ำยโครงกำร 1 ป้ำย ก่อสร้ำง
ตำมแบบแปลนแผนผงัท่ีเทศบำล
ต ำบลภูเวียงก ำหนด

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำร
โยธำงำนก่อสร้ำงโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน

185,500      เฉพำะเจำะจง 30



หน้ำท่ี 43/56

แผน/งาน/โครงการ
 จ านวนเงนิ

(บาท)
ประเภท

จ านวน

(บาท)

ก าหนด

ส่งมอบงาน

(วนั)

หมายเหตุ
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

ล าดบัที่
ช่วงเวลาที่ต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ วธีิจัดหา

83 Feb-64

โครงการก่อสร้างขยายไหล่

ทางคอนกรีตเสริมเหลก็ถนนโพธ์ิชัย ด้านทิศตะวนัตก จาก

แยกทางหลวงภูเวยีง-กดุฉิมถึง

แยกถนนศรีภูเวยีง (ข้างร้ัวโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง)โดย
ก่อสร้ำงขยำยไหล่ทำงคอน
กรีตเสริมเหล็ก กวำ้งเฉล่ีย 1.35 เมตร ยำว 249 เมตร หนำ 
0.12 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีก่อสร้ำงไม่นอ้ยกวำ่ 336 ตำรำงเมตร 
พร้อมติดตั้งป้ำยโครงกำร 1 ป้ำย ก่อสร้ำงตำมแบบแปลน
แผนผงัท่ีเทศบำลต ำบลภูเวียงก ำหนด โดยก่อสร้ำงขยำยไหล่
ทำงคอนกรีตเสริมเหล็ก กวำ้งเฉล่ีย 1.30 เมตร ยำว 212 เมตร
 หนำ 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่นอ้ยกวำ่ 275 ตำรำง
เมตร ก่อสร้ำงขยำยไหล่ทำงคอนกรีตเสริมเหล็ก กวำ้งเฉล่ีย 
1.79 เมตร ยำว 212 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีคอนกรีต
ไม่นอ้ยกวำ่ 364 ตำรำงเมตร (หกัพ้ืนท่ีเวน้ฝำรำงระบำยน ้ำ
เดิม 21 ฝำแลว้) ปรับปรุงระดบัฝำรำงระบำยน ้ำเดิม 212 เมตร
 พร้อมติดตั้งป้ำยโครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย ก่อสร้ำงตำมแบบ
แปลนแผนผงัท่ีเทศบำลต ำบลภูเวียงก ำหนด

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำร
โยธำงำนก่อสร้ำงโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน

312,400      เฉพำะเจำะจง 45



หน้ำท่ี 44/56

แผน/งาน/โครงการ
 จ านวนเงนิ

(บาท)
ประเภท

จ านวน

(บาท)

ก าหนด

ส่งมอบงาน

(วนั)

หมายเหตุ
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

ล าดบัที่
ช่วงเวลาที่ต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ วธีิจัดหา

84 Feb-64

โครงการก่อสร้างขยายไหล่

ทางคอนกรีตเสริมเหล็กถนน

รอบเมือง ซอย 4 ด้านทิศตะวนัตก จากถนน

รอบเมืองไปทางทิศใต้  โดยก่อสร้ำงขยำย
ไหล่ทำงคอนกรีตเสริมเหล็ก กวำ้งเฉล่ีย 1.06
 เมตร ยำว 50 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีก่อสร้ำงไม่น้อยกว่ำ 57 ตำรำงเมตร 
ก่อสร้ำงตำมแบบแปลนแผนผงัท่ีเทศบำล
ต ำบลภูเวียงก ำหนด  

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำร
โยธำงำนก่อสร้ำงโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน

35,100        เฉพำะเจำะจง 45



หน้ำท่ี 45/56

แผน/งาน/โครงการ
 จ านวนเงนิ

(บาท)
ประเภท

จ านวน

(บาท)

ก าหนด

ส่งมอบงาน

(วนั)

หมายเหตุ
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

ล าดบัที่
ช่วงเวลาที่ต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ วธีิจัดหา

85 Feb-64

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน า้พร้อมขยายไหล่

ทางคอนกรีตเสริมเหล็กถนนโนนสาโท ด้านทศิใต้ 

จากถนนโนนสาโท ซอย 2 เช่ือมลงอ่ำงเก็บน ้ำฝำย
ซ ำประดู่โดยก่อสร้ำงวำงท่อระบำยน ้ำ Ø 0.60 เมตร 
(มอก.ชั้น 3) จ ำนวน 
88 ท่อน ก่อสร้ำงบ่อพกัพร้อมฝำปิดบ่อพกั ค .ส.ล. 
จ ำนวน 5 บ่อ ก่อสร้ำงขยำยไหล่ทำง ค.ส.ล. กวำ้ง 
1.30 เมตร ยำว 75 เมตร หนำ 0.15 เมตร เทคอนกรีต
เสริมเหล็กส่วนท่ีร้ือออก กวำ้ง 1.00 
เมตร ยำว 18 เมตร หนำ 0.15 เมตร รวมพ้ืนท่ี
คอนกรีตไม่นอ้ยกว่ำ 104 ตำรำงเมตร (หกัพ้ืนท่ี
บ่อพกัแลว้) พร้อมติดตั้งป้ำยโครงกำร 1 ป้ำย 
ก่อสร้ำงตำมแบบแปลนแผนผงัท่ีเทศบำลต ำบลภู
เวียงก ำหนด

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำร
โยธำงำนก่อสร้ำงโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน

252,400      เฉพำะเจำะจง 45



หน้ำท่ี 46/56

แผน/งาน/โครงการ
 จ านวนเงนิ

(บาท)
ประเภท

จ านวน

(บาท)

ก าหนด

ส่งมอบงาน

(วนั)

หมายเหตุ
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

ล าดบัที่
ช่วงเวลาที่ต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ วธีิจัดหา

86 Feb-64

 
จดัซ้ือเคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network
 แบบท่ี 1 (18 หนำ้/นำที) รำคำ 10,000 บำท จ ำนวน 
1 เคร่ืองคุณลกัษณะพ้ืนฐำนมีควำมละเอียดในกำร
พิมพไ์ม่นอ้ยกว่ำ 600x600 dpiมีควำมเร็วในกำร
พิมพข์ำวด ำส ำหรับกระดำษ A4 ไม่นอ้ยกว่ำ 18 
หนำ้ต่อนำที (ppm)มีควำมเร็วในกำรพิมพสี์ส ำหรับ
กระดำษ A4 ไม่นอ้ยกว่ำ 18 หนำ้ต่อนำที 
(ppm)สำมำรถพิมพเ์อกสำรกลบัหนำ้อตัโนมติัไดมี้
หน่วยควำมจ ำ (Memory) ขนำดไม่นอ้ยกว่ำ 128 
MBมีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่ำ จ  ำนวนไม่นอ้ยกว่ำ 1 ช่องมีช่องเช่ือมต่อระบบ
เครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T
 หรือดีกว่ำ จ  ำนวนไม่นอ้ยกว่ำ 1 ช่อง หรือ สำมำรถ
ใชง้ำนผ่ำนเครือข่ำยไร้สำย Wi-Fi (IEEE 802.11b, 
g, n) ไดมี้ถำดใส่
กระดำษไดไ้ม่นอ้ยกว่ำ 150 แผ่นสำมำรถใชไ้ดก้บั 
A4, Letter, Legal และ Custom

แผนงำนสำธำรณสุข
งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบั
สำธำรณสุข

10,000        เฉพำะเจำะจง 28



หน้ำท่ี 47/56

แผน/งาน/โครงการ
 จ านวนเงนิ

(บาท)
ประเภท

จ านวน

(บาท)

ก าหนด

ส่งมอบงาน

(วนั)

หมายเหตุ
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

ล าดบัที่
ช่วงเวลาที่ต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ วธีิจัดหา

87 Feb-64

จัดซ้ือเคร่ืองสับย่อยกิง่ไม้ ใบไม้

จ านวน 1 เคร่ือง ขนำดไม่น้อยกว่ำ 7.5 
แรงมำ้  
1)เคร่ืองยนตเ์บนซิน
2)มอเตอร์ไฟฟ้ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 5 แรงมำ้ 
3)มีช่องคำยช้ินงำนออกดำ้นขำ้งยอ่ยก่ิงไมส้ด
เน้ือแขง็ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 น้ิว,เน้ือน่ิม
ไม่น้นอยกว่ำ 3 น้ิว ,ไม่มีแก่น ไม่น้อยกว่ำ 4
 น้ิว 
4)ใบมีดเหล็กชุบแขง็อยำ่งดี 2 ใบ
5)ควำสำมำรถในกำรยอ่ยประมำณ 
100-2,500 กก./ชัว่โมง

แผนงำนเคหะและชุมชน
งำนก ำจดัขยะมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกูล

60,000        เฉพำะเจำะจง 28



หน้ำท่ี 48/56

แผน/งาน/โครงการ
 จ านวนเงนิ

(บาท)
ประเภท

จ านวน

(บาท)

ก าหนด

ส่งมอบงาน

(วนั)

หมายเหตุ
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

ล าดบัที่
ช่วงเวลาที่ต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ วธีิจัดหา

88 Mar-64

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน า้พร้อมขยาย
ไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหลก็ถนนศรีภูเวยีง 

ด้านทิศใต้ จากถนนเทศบาลถึงถนนวฏัจักร  
โดยก่อสร้ำงวำงท่อระบำยน ้ำ Ø 0.60 เมตร 
(มอก.ชั้น 3) จ ำนวน 142 ท่อน ก่อสร้ำงบ่อพกั
พร้อมฝำปิดบ่อพกั ค.ส.ล. จ ำนวน 10 บ่อ 
ก่อสร้ำงขยำยไหล่ทำง ค.ส.ล.กวำ้ง 1.50 เมตร 
ยำว 152 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี
คอนกรีตไม่นอ้ยกวำ่ 211 ตำรำงเมตร (หกัพ้ืนท่ี
บ่อพกัแลว้) พร้อมติดตั้งป้ำยโครงกำร 1 ป้ำย 
ก่อสร้ำงตำมแบบแปลนแผนผงัท่ีเทศบำลต ำบล
ภูเวียงก ำหนด

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำร
โยธำงำนก่อสร้ำงโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน

487,600      เฉพำะเจำะจง 60



หน้ำท่ี 49/56

แผน/งาน/โครงการ
 จ านวนเงนิ

(บาท)
ประเภท

จ านวน

(บาท)

ก าหนด

ส่งมอบงาน

(วนั)

หมายเหตุ
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

ล าดบัที่
ช่วงเวลาที่ต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ วธีิจัดหา

89 Mar-64

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน า้ลงอ่าง

เก็บน า้ฝายหลวงและอ่างเก็บน า้ฝายซ าประดู่

 อ่างเก็บน า้ฝายหลวง โดยก่อสร้ำงวำงท่อ
ระบำยน ้ำ Ø 0.80 เมตร (มอก.ชั้น 3) จ ำนวน 
17 ท่อน พร้อมดำดคอนกรีตหน้ำปำกท่อ 5 
ตำรำงเมตร อ่ำงเก็บน ้ำฝำย
ซ ำประดู่ ก่อสร้ำงวำงท่อระบำยน ้ำ
 ? 0.60 เมตร (มอก.ชั้น 3) จ ำนวน 22 ท่อน 
พร้อมดำดคอนกรีตหน้ำปำกท่อ 5 ตำรำง
เมตร ก่อสร้ำงตำมแบบแปลนแผนผงัท่ี
เทศบำลต ำบลภูเวียงก ำหนด

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำร
โยธำงำนก่อสร้ำงโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน

107,900      เฉพำะเจำะจง 30



หน้ำท่ี 50/56

แผน/งาน/โครงการ
 จ านวนเงนิ

(บาท)
ประเภท

จ านวน

(บาท)

ก าหนด

ส่งมอบงาน

(วนั)

หมายเหตุ
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

ล าดบัที่
ช่วงเวลาที่ต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ วธีิจัดหา

90 Mar-64

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมก่อสร้ำงวำงท่อระบำยน ้ำ
ถนนม่ิงเมือง ซอย 2 โดยก่อสร้ำงวำงท่อ
ระบำยน ้ำ Ø 0.60 เมตร (มอก.ชั้น 3) จ ำนวน 
68 ท่อน ก่อสร้ำงบ่อพกัพร้อมฝำปิดบ่อพกั 
ค.ส.ล. จ ำนวน 5 บ่อ ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กกวำ้งเฉล่ีย 4 เมตร ยำว 72 เมตร
หนำ 0.15 เมตร รวมพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อย
กว่ำ 279 ตำรำงเมตร (หกัพ้ืนท่ีบ่อพกัแลว้) 
พร้อมติดตั้งป้ำยโครงกำร 1 ป้ำย ก่อสร้ำง
ตำมแบบแปลนแผนผงัท่ีเทศบำลต ำบลภู
เวียงก ำหนด

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำร
โยธำงำนก่อสร้ำงโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน

321,600      เฉพำะเจำะจง 30



หน้ำท่ี 51/56

แผน/งาน/โครงการ
 จ านวนเงนิ

(บาท)
ประเภท

จ านวน

(บาท)

ก าหนด

ส่งมอบงาน

(วนั)

หมายเหตุ
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

ล าดบัที่
ช่วงเวลาที่ต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ วธีิจัดหา

91 Mar-64

โครงการจัดท าโครงสร้างไดโนเสาร์ประดับไฟ ติดตั้ง

ด้านข้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 

(บขส.ใหม่) และติดตั้งด้านข้าง

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติทางไป อ าเภอเวียงเก่า จดัท ำ
โครงสร้ำงไดโนเสำร์แบบโครงสร้ำงเหล็ก ประดบั
ไฟสำยน ้ำเกลือเรืองแสง  ติดตั้งดำ้นขำ้งซุม้เฉลิม
พระเกียรติ (บขส.ใหม่) จ ำนวน 2 ตวั และติดตั้ง
ดำ้นขำ้งซุม้เฉลิมพระเกียรติทำงไปอ ำเภอเวียงเก่ำ 
จ  ำนวน 2 ตวั จดัท ำตำมแบบแปลนแผนผงัท่ี
เทศบำลต ำบลภูเวียงก ำหนด  

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำร
โยธำงำนก่อสร้ำงโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน

202,000      เฉพำะเจำะจง 30



หน้ำท่ี 52/56

แผน/งาน/โครงการ
 จ านวนเงนิ

(บาท)
ประเภท

จ านวน

(บาท)

ก าหนด

ส่งมอบงาน

(วนั)

หมายเหตุ
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

ล าดบัที่
ช่วงเวลาที่ต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ วธีิจัดหา

92 Apr-64

โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เทศบาล
ต าบลภูเวียง โดยจดัท ำฝ้ำเพดำนยิปซัม่บอร์ดฉำบ
เรียบ หนำ 9 มม. พร้อมโครงเคร่ำ ติดตั้งไฟฟ้ำส่อง
สว่ำงดำวน์ไลน์แบบฝัง จ  ำนวน 40 หลอด ปรับปรุง
ตำมแบบแปลนท่ีเทศบำลต ำบลภูเวียงก ำหนด

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำร
โยธำงำนก่อสร้ำงโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน

486,500      เฉพำะเจำะจง 60



หน้ำท่ี 53/56

แผน/งาน/โครงการ
 จ านวนเงนิ

(บาท)
ประเภท

จ านวน

(บาท)

ก าหนด

ส่งมอบงาน

(วนั)

หมายเหตุ
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

ล าดบัที่
ช่วงเวลาที่ต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ วธีิจัดหา

93 Apr-64

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

พร้อมปูแอสลท์ติกคอนกรีตถนนวัฏจักร ด้านทศิ

ตะวันออก ช่วงที่ 1 จากทางลวงแผ่นดินสาย 2038 

(ภูเวียง-กุดฉิม) ถึงแยกถนน ส.ภาสะฐิติ ช่วงที่ 2 

จากแยกถนนส.ภาสะฐิติถึงสามแยกถนนเทศบาล

ซอย 1 ช่วงท่ี 1 ก่อสร้ำงขยำยไหล่ทำงคอนกรีต
เสริมเหล็ก กวำ้งเฉล่ีย 1.40 เมตร ยำว 39 เมตร หนำ
 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีก่อสร้ำงไม่นอ้ยกว่ำ 55 
ตำรำงเมตร พร้อมติดตั้งป้ำยโครงกำร 1 ป้ำยปูแอส
ฟัลทติ์กคอนกรีต กวำ้งเฉล่ีย 9 เมตร ยำว 49 เมตร 
หนำ 0.05เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกว่ำ 443 ตำรำง
เมตร ตีเส้นจรำจรดว้ยสีเทอร์โมพลำสติก 14 ตำรำง
เมตร

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำร
โยธำงำนก่อสร้ำงโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน

280,300      เฉพำะเจำะจง 60



หน้ำท่ี 54/56

แผน/งาน/โครงการ
 จ านวนเงนิ

(บาท)
ประเภท

จ านวน

(บาท)

ก าหนด

ส่งมอบงาน

(วนั)

หมายเหตุ
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

ล าดบัที่
ช่วงเวลาที่ต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ วธีิจัดหา

94 Apr-64

โครงการตดิตั้งประตูบานกระจก

ศาลหลักเมืองภูเวยีง โดยกำรดตั้งบำนประตู
กระจกทั้ง 4 ดำ้น ประตูวงกบอลูมิเนียม
ขนำด 0.90x2.00 เมตร แบบบำนคู่เล่ือนออก
 2 ขำ้ง ดำ้นขำ้งประตูกระจกแบบติดตำยทั้ง
สองขำ้ง ดำ้นบนประตูติดตั้งช่องแสงประตู
ทั้ง 4 ดำ้น ติดตั้งกุญแจล็อคแบบฝังในวงกบ
และกระจกดำ้นขำ้งข้ึนศำลหลกัเมืองภูเวียง 
ติดตั้งตำมแบบแปลนแผนผงัท่ีเทศบำล
ต ำบลภูเวียงก ำหนด แบบแปลนแผนผงัท่ี
เทศบำลต ำบลภูเวียงก ำหนด

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำร
โยธำงำนก่อสร้ำงโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน

289,800      เฉพำะเจำะจง 30



หน้ำท่ี 55/56

แผน/งาน/โครงการ
 จ านวนเงนิ

(บาท)
ประเภท

จ านวน

(บาท)

ก าหนด

ส่งมอบงาน

(วนั)

หมายเหตุ
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

ล าดบัที่
ช่วงเวลาที่ต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ วธีิจัดหา

95 May-64

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน า้พร้อมขยายไหล่

ทางถนนรอบเมือง ด้านทศิเหนือ จากบ่อพกัเดิมไป

ทางทศิตะวันออกถึงแยกถนนวัฏจักร โดยก่อสร้ำง
วำงท่อระบำยน ้ำ Ø 0.80 เมตร (มอก.ชั้น 3) จ ำนวน
182 ท่อน ก่อสร้ำงบ่อพกั ค.ส.ล.(บ่อคู่) จ ำนวน 1 
บ่อ ก่อสร้ำงบ่อพกั ค.ส.ล. (บ่อเด่ียว) จ ำนวน 12บ่อ
 ก่อสร้ำงฝำปิดบ่อพกั ค.ส.ล. จ ำนวน 26 ฝำ 
ก่อสร้ำงขยำยผิวจรำจร ค.ส.ล. กวำ้งเฉล่ีย 2.16เมตร
 ยำว 188 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีคอนกรีต
ไม่นอ้ยกว่ำ 301 ตำรำงเมตร (หกัพ้ืนท่ีบ่อพกัแลว้) 
พร้อมติดตั้งป้ำยโครงกำร 1 ป้ำย ก่อสร้ำงตำม

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำร
โยธำงำนก่อสร้ำงโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน

795,100      
ประกำศเชิญ
ชวนทัว่ไป

60



หน้ำท่ี 56/56

แผน/งาน/โครงการ
 จ านวนเงนิ

(บาท)
ประเภท

จ านวน

(บาท)

ก าหนด

ส่งมอบงาน

(วนั)

หมายเหตุ
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

ล าดบัที่
ช่วงเวลาที่ต้อง

เร่ิมจัดหา
รายการ วธีิจัดหา

96 May-64

โครงการก่อสร้างวางท่อระบาย

น า้พร้อมขยายไหล่ทางถนนรอบเมือง ด้านทศิใต้ 

บริเวณข้างร้ัววัดศรีภูเวียง จากถนนวัฏจักรถึงถนน

โพธ์ิชัย โดยก่อสร้ำงวำงท่อระบำยน ้ำ Ø0.60 เมตร 
(มอก.ชั้น 3) จ ำนวน 264 ท่อน ก่อสร้ำงบ่อพกั
พร้อมฝำปิดบ่อพกั ค.ส.ล. จ ำนวน 18 บ่อ ก่อสร้ำง
ขยำยไหล่ทำง ค.ส.ล.กวำ้ง 1.50 เมตร ยำว 282 เมตร
 หนำ 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่นอ้ยกว่ำ 393
 ตำรำงเมตร (หกัพ้ืนท่ีบ่อพกัแลว้) พร้อมติดตั้งป้ำย
โครงกำร 1 ป้ำย ก่อสร้ำงตำมแบบแปลนแผนผงัท่ี
เทศบำลต ำบลภูเวียงก ำหนด

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำร
โยธำงำนก่อสร้ำงโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน

879,000      
ประกำศเชิญ
ชวนทัว่ไป

60


