
 

 

 
ท่ี อด ๘๓๕๐๒/๓๓๗                        ท่ีท  ำกำรองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลสร้ำงแป้น 

     อ ำเภอเพญ็   จงัหวดัอุดรธำนี  ๔๑๑๕๐ 
                 ๑๑   ตุลำคม    ๒๕๖๔ 

    

เร่ือง     ส่งแผนปฏิบติักำรจดัซ้ือจดัจำ้งประจ ำปีงบประมำณ  ๒๕๖๕ 

เรียน     นำยอ ำเภอเพญ็ 

อำ้งถึง   ประกำศคณะกรรมกำรตรวจเงินแผน่ดิน เร่ืองกำรจดัท ำแผนปฏิบติักำรจดัซ้ือจดัจำ้ง พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย   แผนปฏิบติักำรจดัซ้ือจดัจำ้งประจ ำปีงบประมำณ  ๒๕๖๕    จ  ำนวน       ๑       ชุด 

 ตำมส่ิงท่ีอำ้งถึง ส ำนกังำนตรวจเงินแผน่ดินภำคท่ี ๖ เร่ืองกำรจดัท ำแผนปฏิบติักำรจดัซ้ือจดั

จำ้ง00พ.ศ.00๒๕๔๘0ขอ้๓0(๒)และ(๔)0ใหด้ ำเนินกำรจดัท ำแผนปฏิบติักำรจดัซ้ือจดัจำ้งประจ ำปี ส ำหรับ

ครุภณัฑท่ี์ดินและส่ิงก่อสร้ำงท่ีมีรำคำเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บำท ใหแ้ลว้เสร็จภำยใน  ๑๕  ตุลำคมของทุกปี อยำ่ง

ชำ้ภำยใน ๓๑  ตุลำคม ของทุกปี   องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลสร้ำงแป้นไดป้ระกำศใชข้อ้บญัญติังบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปี00๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแลว้0และไดจ้ดัท ำแผนปฏิบติักำรจดัซ้ือจดัจำ้งประจ ำปี0๒๕๖๕0

เสร็จแลว้0ไม่มีรำยกำรจดัซ้ือจำ้งครุภณัฑท่ี์ดินและส่ิงก่อสร้ำงเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บำท 

 องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลสร้ำงแป้น00จึงขอน ำส่งรำยงำนแผนปฏิบติักำรจดัซ้ือจดัจำ้ง 
ประจ ำปี0๒๕๖๕0ส ำหรับกรณีท่ีไม่เขำ้หลกัเกณฑต์ำมประกำศคณะกรรมกำรตรวจเงินแผน่ดินเร่ืองกำร
จดัท ำแผนปฏิบติักำรจดัซ้ือจดัจำ้ง พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ้ ๓(๒) และ (๔)  รำยละเอียดปรำกฏตำมส่ิงท่ีส่งมำพร้อม
น้ี            

 จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 

                                                                           ขอแสดงควำมนบัถือ 

จ.อ. 
                           ( พิสิทธ์ิ   นทัธี ) 
                   ปลดัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  ปฏิบติัหนำ้ท่ี 
                                                                     นำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลสร้ำงแป้น 
กองคลงั 
งำนพสัดุ 
โทร./โทรสำร ๐-๔๒๒๑๙๖๘๔ 
 



 

 

 
 
ท่ี อด ๘๓๕๐๒/ ๓๓๖                        ท่ีท  ำกำรองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลสร้ำงแป้น 

     อ ำเภอเพญ็   จงัหวดัอุดรธำนี  ๔๑๑๕๐ 
                ๑๑   ตุลำคม    ๒๕๖๔ 

    

เร่ือง     ส่งแผนปฏิบติักำรจดัซ้ือจดัจำ้งประจ ำปีงบประมำณ  ๒๕๖๕ 

เรียน     ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนตรวจเงินแผน่ดินจงัหวดัอุดรธำนี 

อำ้งถึง   ประกำศคณะกรรมกำรตรวจเงินแผน่ดิน เร่ืองกำรจดัท ำแผนปฏิบติักำรจดัซ้ือจดัจำ้ง พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย   แผนปฏิบติักำรจดัซ้ือจดัจำ้งประจ ำปีงบประมำณ  ๒๕๖๕    จ  ำนวน       ๑       ชุด 

 ตำมส่ิงท่ีอำ้งถึง ส ำนกังำนตรวจเงินแผน่ดินภำคท่ี ๖ เร่ืองกำรจดัท ำแผนปฏิบติักำรจดัซ้ือจดั

จำ้ง00พ.ศ.00๒๕๔๘0ขอ้๓0(๒)และ(๔)0ใหด้ ำเนินกำรจดัท ำแผนปฏิบติักำรจดัซ้ือจดัจำ้งประจ ำปี ส ำหรับ

ครุภณัฑท่ี์ดินและส่ิงก่อสร้ำงท่ีมีรำคำเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บำท ใหแ้ลว้เสร็จภำยใน  ๑๕  ตุลำคมของทุกปี อยำ่ง

ชำ้ภำยใน ๓๑  ตุลำคม ของทุกปี   องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลสร้ำงแป้นไดป้ระกำศใชข้อ้บญัญติังบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปี00๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแลว้0และไดจ้ดัท ำแผนปฏิบติักำรจดัซ้ือจดัจำ้งประจ ำปี0๒๕๖๕0

เสร็จแลว้0ไม่มีรำยกำรจดัซ้ือจดัจำ้งครุภณัฑท่ี์ดินและส่ิงก่อสร้ำงเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บำท 

 องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลสร้ำงแป้น00จึงขอน ำส่งรำยงำนแผนปฏิบติักำรจดัซ้ือจดัจำ้ง 

ประจ ำปี0๒๕๖๕0ส ำหรับกรณีท่ีไม่เขำ้หลกัเกณฑต์ำมประกำศคณะกรรมกำรตรวจเงินแผน่ดินเร่ืองกำร

จดัท ำแผนปฏิบติักำรจดัซ้ือจดัจำ้ง พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ้ ๓(๒) และ (๔)  รำยละเอียดปรำกฏตำมส่ิงท่ีส่งมำพร้อม

น้ี           

 จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 

                                                                           ขอแสดงควำมนบัถือ 

จ.อ. 
                           ( พิสิทธ์ิ   นทัธี ) 
                   ปลดัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  ปฏิบติัหนำ้ท่ี 
                                                                     นำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลสร้ำงแป้น 
กองคลงั 
งำนพสัดุ 
โทร./โทรสำร ๐-๔๒๒๑๙๖๘๔ 



 
 
 
ท่ี อด ๘๓๕๐๒/๓๓๘                                            ท่ีท  ำกำรองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลสร้ำงแป้น 

  อ ำเภอเพญ็  จงัหวดัอุดรธำนี  ๔๑๑๕๐ 
 

                                     ๑๑   ตุลำคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง    ขอควำมร่วมมือประชำสัมพนัธ์แผนปฏิบติักำรจดัซ้ือจดัจำ้งประจ ำปีงบประมำณ  ๒๕๖๕     

เรียน    ก ำนนั,ผูใ้หญ่บำ้นหมู่ท่ี ๑-๙ 

ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย    แผนปฏิบติักำรจดัซ้ือจดัจำ้งประจ ำปีงบประมำณ  ๒๕๖๕    

  ดว้ย องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลสร้ำงแป้น  ไดด้ ำเนินกำรจดัท ำแผนปฏิบติักำรจดัซ้ือจดัจำ้ง
ประจ ำปีงบประมำณ  ๒๕๖๕   เสร็จเรียบร้อยแลว้  นั้น 

 ดงันั้น0องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลสร้ำงแป้นจึงขอใหท้่ำนปิดประกำศประชำสัมพนัธ์
แผนปฏิบติักำรจดัซ้ือจดัจำ้งประจ ำปีงบประมำณ  ๒๕๖๕  ใหป้ระชำชนไดท้รำบต่อไป ตำมรำยละเอียดท่ี
ส่งมำพร้อมหนงัสือฉบบัน้ี 

 จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 
 

   ขอแสดงควำมนบัถือ 
  
                จ.อ. 
                                                                                       ( พสิิทธ์ิ  นทัธี ) 
                                                                     ปลดัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  ปฏิบติัหนำ้ท่ี  
                    นำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลสร้ำงแป้น 
 

กองคลงั 
งำนพสัดุ 
โทร./โทรสำร ๐-๔๒๒๑๙๖๘๔ 
 



 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น 
เร่ือง  แผนปฏบิัติการจัดซ้ือจัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ 

************************** 

 ตำมประกำศคณะกรรมกำรตรวจเงินแผน่ดินเร่ืองกำรจดัท ำแผนปฏิบติักำรจดัซ้ือจดัจำ้ง                  
พ.ศ. ๒๕๔๖  ลงวนัท่ี  ๑๙  มกรำคม ๒๕๔๖  ก ำหนดใหอ้งคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  จดัท ำแผนปฏิบติักำร
จดัซ้ือจดัจำ้งใหแ้ลว้เสร็จภำยใน00วนัท่ี00๑๕00ตุลำคม00ของทุกปี00เพื่อใหก้ำรบริหำรงบประมำณและกำร
ตรวจสอบกำรบริหำรงบประมำณขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นไปดว้ยควำมเหมำะสมและเกิด
ประสิทธิภำพสูงสุด00รวมทั้งเพื่อใหเ้กิดกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย00ระเบียบและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำร
จดัซ้ือจดัจำ้ง00อนัเป็นกำรเสริมสร้ำงประสิทธิผลและประสิทธิภำพของกำรด ำเนินงำนตำมวตัถุประสงค์
ของมำตรฐำนกำรควบคุมภำยในท่ีคณะกรรมกำรตรวจเงินแผน่ดินก ำหนด 

 โดยองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลสร้ำงแป้น อ ำเภอเพญ็ จงัหวดัอุดรธำนี  ไดด้ ำเนินกำรพิจำรณำกำร
จดัท ำแผนปฏิบติักำรจดัซ้ือจดัจำ้ง ประจ ำปีงบประมำณ   ๒๕๖๕  ดงัน้ี 

เงินงบประมำณตำมขอ้บญัญติังบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  ๒๕๖๕ โดยอนุมติั
ของสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลสร้ำงแป้น ในกำรประชุมสภำสมยัสำมญั สมยัท่ี  ๓  คร้ังท่ี    ๓/๒๕๖๔             
เม่ือวนัท่ี  ๒๗  สิงหำคม  ๒๕๖๔   และโดยอนุมติัของนำยอ ำเภอเพญ็  ซ่ึงนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล 
สร้ำงแป้น  ไดป้ระกำศใชเ้ม่ือวนัท่ี   ๒๓  กนัยำยน  ๒๕๖๔  มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี  ๑  ตุลำคม  ๒๕๖๔           
ปรำกฏงบประมำณรำยจ่ำยหมวดค่ำครุภณัฑท่ี์ดินและส่ิงก่อสร้ำง (ไม่มีครุภณัฑท่ี์ดินและส่ิงก่อสร้ำงท่ีมี
รำคำเกิน  ๕๐๐,๐๐๐ บำท  )  เพื่อน ำมำจดัท ำแผนปฏิบติักำรจดัซ้ือจดัจำ้ง ในปีงบประมำณ    ๒๕๖๔ 
  

 ประกำศ    ณ   วนัท่ี   ๑๑   ตุลำคม   พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 (ลงช่ือ)จ.อ. 
                                        ( พสิิทธ์ิ    นทัธี ) 

                                                                          ปลดัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลปฏิบติัหนำ้ท่ี 
                                                                           นำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลสร้ำงแป้น
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แผนการจัดซ้ือ-จัดจ้าง  ประจ าปี  2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น  อ าเภอเพ็ญ  จังหวดัอุดรธานี 

ตามข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2565 
ล ำดบั
ท่ี 

รำยกำร/จ ำนวน/วงเงิน ล ำดบัตำม
แผนจดัหำ 

วธีิกำรจดัหำ ส่งประกำศ
อยำ่งชำ้
ภำยใน 

ก ำหนดยืน่
ซองภำยใน 

ท ำสัญญำ
ภำยใน 

ก ำหนดส่ง
มอบภำยใน 

(วนั) 

เบิกเงินงวด
สุดทำ้ย
ภำยใน 

หมำย
เหตุ 

1 โต๊ะท ำงำนผู้บริหำรพร้อม
เก้ำอ้ี จ ำนวน  ๒ ชุดๆละ 
25,000 บำท เป็นเงิน  
50,000  บำท (ส ำนักปลัด) 

1 เฉพำะเจำะจง - - พ.ย.2564 15  วัน ธ.ค.2564  

2 เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จ ำนวน 
1 เครื่องๆละ11,000 บำท  
เป็นเงิน  11,000 บำท 

2 เฉพำะเจำะจง - - ม.ค.2565 30  วัน ก.พ.2565  

3 ตู้เหล็กแบบ 2  บำน จ ำนวน 
2 หลังๆละ 5,900 บำท เป็น
เงิน 11,800 บำท 

1 เฉพำะเจำะจง - - พ.ย.2564 15  วัน ธ.ค.2564  

4 เครื่องส ำรองไฟ ขนำด 1 
KVA  จ ำนวน 5 เครื่องๆละ 
5,800  เป็นเงิน  29,000  
บำท 

3 เฉพำะเจำะจง - - ก.พ.2565 30  วัน มี.ค.2565  

5 เครื่องเจำะคอนกรีต จ ำนวน  
1  เครื่องๆละ 100,000 บำท 
 

4 เฉพำะเจำะจง - - มี.ค.2565 30  วัน เม.ย. 2565  

 
 
 
 

 



แผนการจัดซ้ือ-จัดจ้าง  ประจ าปี  2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น  อ าเภอเพ็ญ  จังหวดัอุดรธานี 

ตามข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2565 
 

ล ำดับ
ที ่

รำยกำร/จ ำนวน/วงเงิน ล ำดับตำม
แผนจัดหำ 

วิธีกำรจัดหำ ส่งประกำศ
อย่ำงช้ำ
ภำยใน 

ก ำหนดยื่น
ซองภำยใน 

ท ำสัญญำ
ภำยใน 

ก ำหนดส่ง
มอบภำยใน 

(วัน) 

เบิกเงินงวด
สุดท้ำย
ภำยใน 

หมำยเหตุ 

6 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Inkjet 
Printer)  ส ำหรับกระดำษA3  
1เครื่องๆละ 6,300  เป็นเงิน  
6,300  บำท 

3 เฉพำะเจำะจง - - ก.พ.2565 30  วัน มี.ค.2565  

7 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภำยใน
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 1 บ้ำนสร้ำง
แป้น  เป็นเงิน  72,900  บำท 

3 เฉพำะเจำะจง - - ม.ค.2565 30 วัน มี.ค.2565  

8 โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำย
น้ ำคอนกรีตพร้อมบ่อพักน้ ำ
คอนกรีตแบบฝำเหล็ก หมู่ที่ 1  
บ้ำนสร้ำงแป้น  เป็นเงิน
427,100  บำท 

5 เฉพำะเจำะจง - - มี.ค.2565 30  วัน พ.ค.2565  

9 โครงกำรก่อสร้ำงระบบ
ประปำภำยในหมู่บ้ำน  หมู่ที่ 
2  บ้ำนโนนพัฒนำ  เป็นเงิน  
250,000  บำท 
 
 

8 เฉพำะเจำะจง - -   มี.ค.2565 45  วัน พ.ค.2565  

 



แผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง  ประจ าปี  2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น  อ าเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี 

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2565 
ล ำดับ

ที ่
รำยกำร/จ ำนวน/วงเงิน ล ำดับตำม

แผนจัดหำ 
วิธีกำรจัดหำ ส่งประกำศ

อย่ำงช้ำ
ภำยใน 

ก ำหนดยื่น
ซองภำยใน 

ท ำสัญญำ
ภำยใน 

ก ำหนดส่ง
มอบภำยใน 

(วัน) 

เบิกเงินงวด
สุดท้ำย
ภำยใน 

หมำย
เหตุ 

10 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภำยใน
หมู่บ้ำน  หมู่ที่ 2  บ้ำนโนน
พัฒนำ  เป็นเงิน  250,000  
บำท 

13 เฉพำะเจำะจง - - ก.ค.2565 60 วัน ก.ย.2565  

11 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำย
น้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำน
ทอน  หมู่ที่ 3  เป็นเงิน  
250,000  บำท 

6 เฉพำะเจำะจง - - มี.ค.2565 45  วัน พ.ค.2565  

12 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำย
น้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำน
ดอนยำว  หมู่ที่ 4  เป็นเงิน  
250,000  บำท 

6 เฉพำะเจำะจง - - มี.ค.2565 45  วัน พ.ค.2565  

13 โครงกำรก่อสร้ำงฝำยน้ ำล้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ณ ล ำ
ห้วยขมิ้น (ตอนล่ำง) หมู่ที่ 4 
บ้ำนดอนยำว เป็นเงิน  
250,000  บำท 

9 เฉพำะเจำะจง - - เม.ย.2565 60 วัน มิ.ย.2565  

14 โครงกำรก่อสร้ำงระบบ
ประปำภำยในหมู่บ้ำนหว้ำน  
หมู่ที่ 5 เป็นเงิน  250,000   
บำท 

8 เฉพำะเจำะจง - - มี.ค.2565 45  วัน พ.ค.2565  

 



 
แผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง  ประจ าปี  2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น  อ าเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี 
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2565 

 
ล ำดับ

ที ่
รำยกำร/จ ำนวน/วงเงิน ล ำดับตำม

แผนจัดหำ 
วิธีกำรจัดหำ ส่งประกำศ

อย่ำงช้ำ
ภำยใน 

ก ำหนดยื่น
ซองภำยใน 

ท ำสัญญำ
ภำยใน 

ก ำหนดส่ง
มอบภำยใน 

(วัน) 

เบิกเงินงวด
สุดท้ำย
ภำยใน 

หมำย
เหตุ 

15 โครงกำรก่อสร้ำงระบบ
ประปำภำยในหมู่บ้ำนหว้ำน  
หมู่ที่ 5 (คุ้มหนองซองแมว)  
เป็นเงิน  250,000   บำท 

8 เฉพำะเจำะจง - - มี.ค.2565 45  วัน พ.ค.2565  

16 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนลำดยำงภำยในหมู่บ้ำน  
หมู่ที่ 6 บ้ำนหนองแด่น เป็น
เงิน  500,000  บำท 

10 เฉพำะเจำะจง - - มิ.ย.2565 30  วัน ก.ค.2565  

17 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนลำดยำงในหมู่บ้ำน  หมู่
ที่ 7 บ้ำนดอนเค็ง  เป็นเงิน 
500,000  บำท 

10 เฉพำะเจำะจง - - มิ.ย.2565 30 วัน ก.ค.2565  

18 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภำยใน
หมู่บ้ำน  หมู่ที่ 8 บ้ำนหนอง
ผือ  เป็นเงิน  166,000  บำท 

11 เฉพำะเจำะจง - - ก.ค.2565 60  วัน ก.ย.2565  

19 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนนก
รีตเสริมเหล็กภำยในหมู่บ้ำน  
หมู่ที่ 8  บ้ำนหนองผือ (คุ้ม
นำค ำไหล) เป็นเงิน  
334,000  บำท 

12 เฉพำะเจำะจง - - ก.ค.2565 60  วัน ก.ย.2565  



 
 

แผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง  ประจ าปี  2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น  อ าเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี 

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2565 
ล ำดับ

ที ่
รำยกำร/จ ำนวน/วงเงิน ล ำดับตำม

แผนจัดหำ 
วิธีกำรจัดหำ ส่งประกำศ

อย่ำงช้ำ
ภำยใน 

ก ำหนดยื่นซอง
ภำยใน 

ท ำสัญญำ
ภำยใน 

ก ำหนดส่ง
มอบภำยใน 

(วัน) 

เบิกเงินงวด
สุดท้ำย
ภำยใน 

หมำยเหตุ 

20 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำย
น้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 
9  บ้ำนโนนรัง เป็นเงิน  
250,000  บำท 

6 เฉพำะเจำะจง - - เม.ย.2565 60 วัน มิ.ย.2565  

21 โครงกำรขยำยเขตประปำ
ภำยในหมู่บ้ำน  หมู่ที่ 9  เป็น
เงิน  50,000  บำท 

8 เฉพำะเจำะจง - - พ.ค.2565 30 วัน มิ.ย.2565  

22 โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซม
อำคำรส ำนักงำน อบต.สร้ำง
แป้น  เป็นเงิน  150,000  
บำท 

7 เฉพำะเจำะจง - - มี.ค.2565 45 วัน เม.ย.2565  

23 พัดลมติดผนัง 18  นิ้ว  
จ ำนวน  4  ตัวๆละ 2000  
บำท  เป็นเงิน  8000  บำท 

1 เฉพำะเจำะจง - - พ.ย.2564 15 ธ.ค.2564  

24 เก้ำอ้ีส ำนักงำน  จ ำนวน  2  
ตัวๆละ  2500  เป็นเงิน  
5000  บำท 
 

1 เฉพำะเจำะจง 
 
 

- - พ.ย.2564 15 ธ.ค.2564  

 
 
 



 
 

แผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง  ประจ าปี  2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น  อ าเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี 

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2565 
 

ล ำดับ
ที ่

รำยกำร/จ ำนวน/วงเงิน ล ำดับตำม
แผนจัดหำ 

วิธีกำรจัดหำ ส่งประกำศ
อย่ำงช้ำ
ภำยใน 

ก ำหนดยื่นซอง
ภำยใน 

ท ำสัญญำ
ภำยใน 

ก ำหนดส่ง
มอบภำยใน 

(วัน) 

เบิกเงินงวด
สุดท้ำย
ภำยใน 

หมำยเหตุ 

25 เครื่องคอมพิวเตอร์  จ ำนวน  
3  เครื่องๆละ 22,000  บำท  
เป็นเงิน  66,000  บำท 

3 เฉพำะเจำะจง - - ก.พ.2565 30  วัน มี.ค.2565  

26 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(In 
Tank Printer)  จ ำนวน  1  
เครื่องๆละ  7,500  บำท 
 

3 เฉพำะเจำะจง - - ก.พ.2565 30  วัน มี.ค.2565  

27 เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED 
ขำวด ำ  จ ำนวน  2  เครื่องๆ
ละ  8,900  บำท เป็นเงิน 
17,800  บำท 

3 เฉพำะเจำะจง - - ก.พ.2565 30  วัน มี.ค.2565  

28 เครื่องส ำรองไฟ  ขนำด 1 
KVA  จ ำนวน  3  เครื่องๆละ 
5,800  บำท  เป็นเงิน  
17,400  บำท 

3 เฉพำะเจำะจง - - ก.พ.2565 30  วัน มี.ค.2565  

29 เครื่องพิมพ์  LED ขำวด ำ  
จ ำนวน  1  เครื่องๆละ  
8,900  บำท 

3 เฉพำะเจำะจง - - ก.พ.2565 30  วัน มี.ค.2565  
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