
ไม่เป็น

ล าดับ ประกาศ เงินนอก เป็นไปตาม ไปตาม

ที่ จ านวน จดัท าโดย เชญิชวน/ ลงนามใน การสง่มอบ เงิน งบประมาณ แผน แผน หมายเหตุ

หน่วยนับ ใชว้ธิี คัดเลอืก/ สญัญา (วนั/เดอืน/ป)ี งบประมาณ หรือเงินสะสม (/) (/)

เฉพาะเจาะจง (วนั/เดอืน/ป)ี (บาท) สมทบ

(วนั/เดอืน/ป)ี (บาท)

1 แผนงานบริหารทั่วไป/ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  ประ  26  ม.ค. 61 30 ส.ค. 61  24  ก.ย. 61 1,290,000  -  /  - เบิกจา่ยแล้ว

งานบริหารทั่วไป  (1) ค่าจัดซ้ือรถยนต์ตู้โดยสารหลังคาสูง  1   คัน กาศ

ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่่ากว่า  2,500  ซีซี. เชญิชวน

งบประมาณ 1,300,000 บาท e-bidding

 (2)  ค่าจัดซ้ือรถยนต์เทศกิจ แบบปิคอัพ 4 ประตู  1   คัน ประ  26  ม.ค. 61  17  เม.ย. 61  16  ม.ิย. 61 890,000  - /  - เบิกจา่ยแล้ว

ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี. กาศ  

งบประมาณ 900,000 บาท เชญิชวน

e-bidding

การเบิก - จ่าย

แบบรายงานแผนปฏบิัติการจดัซ้ือจดัจา้ง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
                                        หน่วยงาน  เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    จงัหวัด สมุทรสงคราม   กระทรวงมหาดไทย

งาน/โครงการ รายการ

หมวดค่าครุภัณฑ์

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ผลการด าเนินการแผนงาน



ไม่เป็น

ล าดับ ประกาศ เงินนอก เป็นไปตาม ไปตาม

ที่ จ านวน จดัท าโดย เชญิชวน/ ลงนามใน การสง่มอบ เงิน งบประมาณ แผน แผน หมายเหตุ

หน่วยนับ ใชว้ธิี คัดเลอืก/ สญัญา (วนั/เดอืน/ป)ี งบประมาณ หรือเงินสะสม (/) (/)

เฉพาะเจาะจง (วนั/เดอืน/ป)ี (บาท) สมทบ

(วนั/เดอืน/ป)ี (บาท)

2 แผนงานเคหะและชุมชน/ ค่าจัดซ้ือรถดูดส่ิงโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้่า  1   คัน ประ  -  -  -  -  -  - /

งานก่าจดัขยะมูลฝอย ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า  5  ลูกบาศก์เมตร กาศ

 ชนิด 6  ล้อ เคร่ืองยนต์ดีเซลมีก่าลังแรงม้าสูงสุด เชญิชวน

ไม่น้อยกว่า 210 แรงงม้า  e-bidding

งบประมาณ 14,000,000 บาท

แบบรายงานแผนปฏบิัติการจดัซ้ือจดัจา้ง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
                                             หน่วยงาน  เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    จงัหวัด สมุทรสงคราม   กระทรวงมหาดไทย

แผนงาน
หมวดค่าครุภัณฑ์

ผลการด าเนินการ การเบิก - จ่าย
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งาน/โครงการ รายการ

สภาอนุมัตขิยาย
เวลาเบิกจา่ย

ปีงบประมาณ  
2560 กรณียงัไม่
ก่อหน้ีผูกพัน ไป

เบิกจา่ย
ปีงบประมาณ 2562



ไม่เป็น

ล าดับ ประกาศ เงินนอก เป็นไปตาม ไปตาม

ที่ จ านวน จดัท าโดย เชญิชวน/ ลงนามใน การสง่มอบ เงิน งบประมาณ แผน แผน หมายเหตุ

หน่วยนับ ใชว้ธิี คัดเลอืก/ สญัญา (วนั/เดอืน/ป)ี งบประมาณ หรือเงินสะสม (/) (/)

เฉพาะเจาะจง (วนั/เดอืน/ป)ี (บาท) สมทบ

(วนั/เดอืน/ป)ี (บาท)

3 แผนงานการศึกษา/ โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมกลางแจ้ง 1   แห่ง ประ  4  ม.ิย. 61 6 ก.ย.  61  - 6,300,000  - /  - อยูร่ะหวา่ง

งานบริหารทั่วไปเกี่ยว โรงเรียน เทศบาลวัดใหญ่ (ราชพงษ์) กาศ บริหารสัญญา

กับการศึกษา โดยด่าเนินการ ดังนี้ เชญิชวน

(1) ปรับพื้นที่เดิมพร้อมบดอัดแน่น e-bidding

(2) เทพื้น ค.ส.ล. หนา 7 เซนติเมตร ขัดหยาบพื้นที่

 ไม่น้อยกว่า 1,470 ตารางเมตร พร้อมทั้งท่าแต่ง

 ร่องระบายน้่า 4 ฝ่ัง ยาวไม่น้อยกว่า 184 เมตร

(3) ติดต้ังตาข่ายสูงไม่ต่่ากว่า 8 เมตร โดยรอบพื้นที่

 ไม่น้อยกว่า 1,264 ตารางเมตร

(4) ติดต้ังตาข่ายคลุมบนพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,470 ตารางเมตร

(5) ติดต้ังเสาเหล็กถักให้แสงสว่าง 2 จุด

(6) หลอดไฟเมทัลฮาไลท์ 400 วัตต์ แสงขาว

จ่านวน 8 โคม  สายไฟ THW-A 6 mm มีสวิตซ์ 4 จุด

(7) ปูหญ้าเทียมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,470 ตารางเมตร

                                        หน่วยงาน  เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    จงัหวัด สมุทรสงคราม   กระทรวงมหาดไทย

แผนงาน
หมวดค่าครุภัณฑ์

ผลการด าเนินการ การเบิก - จ่าย
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งาน/โครงการ รายการ

แบบรายงานแผนปฏบิัติการจดัซ้ือจดัจา้ง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑



ไม่เป็น

ล าดับ ประกาศ เงินนอก เป็นไปตาม ไปตาม

ที่ จ านวน จดัท าโดย เชญิชวน/ ลงนามใน การสง่มอบ เงิน งบประมาณ แผน แผน หมายเหตุ

หน่วยนับ ใชว้ธิี คัดเลอืก/ สญัญา (วนั/เดอืน/ป)ี งบประมาณ หรือเงินสะสม (/) (/)

เฉพาะเจาะจง (วนั/เดอืน/ป)ี (บาท) สมทบ

(วนั/เดอืน/ป)ี (บาท)

(8) ติดต้ังโครงหลังคาเหล็กแบบโค้งพร้อมมุง

เมทัลซีทหนา 0.40 มิลลิเมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า

 1,568 ตารางเมตร เสาสูงไม่ต่่ากว่า 8 เมตร

งบประมาณ  7,500,000 บาท

4 แผนงานการศึกษา/ โคร่งการปรับปรุงโครงสร้างอาคารพร้อมปรับปรุง 1   แห่ง ประ  2  ส.ค. 61  17  ก.ย. 61  - 2,958,668.42  - /  - อยูร่ะหวา่ง

งานบริหารทั่วไปเกี่ยว พื้นชั้นล่างระบบไฟฟ้าและทาสีอาคารเรียน 2   กาศ บริหารสัญญา

กับการศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว(อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) เชญิชวน

งบประมาณ  4,000,000 บาท e-bidding

5 แผนงานการศึกษา/ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน 7  เคร่ือง เฉพาะเจาะจง  24  ม.ค. 61  24  ม.ค. 61  31  ม.ค. 61 328,650  - /  - เบิกจา่ยแล้ว

งานบริหารทั่วไปเกี่ยว (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู

กับการศึกษา ส่าหรับโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต (พ่อค้าอุทิศ)

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

แบบรายงานแผนปฏบิัติการจดัซ้ือจดัจา้ง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
                                        หน่วยงาน  เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    จงัหวัด สมุทรสงคราม   กระทรวงมหาดไทย

แผนงาน
หมวดค่าครุภัณฑ์

ผลการด าเนินการ การเบิก - จ่าย
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งาน/โครงการ รายการ



ไม่เป็น

ล าดับ ประกาศ เงินนอก เป็นไปตาม ไปตาม

ที่ จ านวน จดัท าโดย เชญิชวน/ ลงนามใน การสง่มอบ เงิน งบประมาณ แผน แผน หมายเหตุ

หน่วยนับ ใชว้ธิี คัดเลอืก/ สญัญา (วนั/เดอืน/ป)ี งบประมาณ หรือเงินสะสม (/) (/)

เฉพาะเจาะจง (วนั/เดอืน/ป)ี (บาท) สมทบ

(วนั/เดอืน/ป)ี (บาท)

(1) ขนาดที่ก่าหนดเป็นขนาดไม่ต่่ากว่า 

36,000 บีทียู

(2) ราคาที่ก่าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดต้ัง

(3) ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

(4) เป็นเคร่ืองปรับอากาศที่ประกอบส่าเร็จรูป

ทั้งหมดทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบาย

ความร้อนจากโรงงานเดียวกันเคร่ืองปรับอากาศที่

มีระบบฟอกอากาศสามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง

และสามารถถอกล้างท่าความสะอาดได้ชนิดแขวน

(5) มีความหน่วงเวลาการท่างานของคอมเพรสเซอร์

งบประมาณ 329,000 บาท

งาน/โครงการ รายการ

แบบรายงานแผนปฏบิัติการจดัซ้ือจดัจา้ง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
                                        หน่วยงาน  เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    จงัหวัด สมุทรสงคราม   กระทรวงมหาดไทย

แผนงาน
หมวดค่าครุภัณฑ์

ผลการด าเนินการ การเบิก - จ่าย
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



ไม่เป็น

ล าดับ ประกาศ เงินนอก เป็นไปตาม ไปตาม

ที่ จ านวน จดัท าโดย เชญิชวน/ ลงนามใน การสง่มอบ เงิน งบประมาณ แผน แผน หมายเหตุ

หน่วยนับ ใชว้ธิี คัดเลอืก/ สญัญา (วนั/เดอืน/ป)ี งบประมาณ หรือเงินสะสม (/) (/)

เฉพาะเจาะจง (วนั/เดอืน/ป)ี (บาท) สมทบ

(วนั/เดอืน/ป)ี (บาท)

6 แผนงานการศึกษา/ เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลชนิดขาว - ด่า 2 เคร่ือง เฉพาะเจาะจง   6 ก.พ. 61   6 ก.พ. 61   12 ก.พ. 61 199,600  - /  - เบิกจา่ยแล้ว

งานบริหารทั่วไปเกี่ยว ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที

กับการศึกษา ส่าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตชานเมืองและ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรสมุทรวรวิหาร โดยมี

คุณลักษณะ ดังนี้

(1) เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลชนิดขาว-ด่า

(2) ขนาดที่ก่าหนดเป็นขนาดความเร็วขั้น

20 แผ่นต่อนาที

(3) เป็นระบบมัลติฟังก์ชั่น

(4) เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง

ย่อ - ขยายได้

งบประมาณ 200,000 บาท

งาน/โครงการ รายการ

แบบรายงานแผนปฏบิัติการจดัซ้ือจดัจา้ง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
                                        หน่วยงาน  เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    จงัหวัด สมุทรสงคราม   กระทรวงมหาดไทย

แผนงาน
หมวดค่าครุภัณฑ์

ผลการด าเนินการ การเบิก - จ่าย
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



ไม่เป็น

ล าดับ ประกาศ เงินนอก เป็นไปตาม ไปตาม

ที่ จ านวน จดัท าโดย เชญิชวน/ ลงนามใน การสง่มอบ เงิน งบประมาณ แผน แผน หมายเหตุ

หน่วยนับ ใชว้ธิี คัดเลอืก/ สญัญา (วนั/เดอืน/ป)ี งบประมาณ หรือเงินสะสม (/) (/)

เฉพาะเจาะจง (วนั/เดอืน/ป)ี (บาท) สมทบ

(วนั/เดอืน/ป)ี (บาท)

7 แผนงานสาธารณสุข/ ค่าครุภัณฑ์การเกษตร

งานบริหารทั่วไป เคร่ืองหั่นย่อยเอนกประสงค์ พร้อมเคร่ืองยนต์ 1 เคร่ือง เฉพาะเจาะจง  -  -  -  -  -  -  - ยกเลกิโครงการ

เกี่ยวกับการสาธารณสุข ดีเซลสูบเดียวไม่น้อยกว่า 10 แรงม้า  โดยมีคุณลักษณะ  เนือ่งจากอยูใ่น

1.เคร่ืองหั่นย่อยอเนกประสงค์ ระหวา่งการเสนอ

    (1)  สามารถหั่นย่อยกิ่งไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์ ขอรับการสนับสนุน

กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว งบประมาณในการ

    (2)  โครงสร้างตัวเคร่ืองท่าจากเหล็ก และมี ศึกษาความเหมาะ

ระบบลดการส่ันสะเทือน สมและออกแบบ

    (3)  มีตะแกงร่อน สามารถถอดเปล่ียนได้ รายละเอยีดระบบ

    (4)  ใบมีดตัดย่อย ก่าจดัขยะมลูฝอย

งบประมาณ 135,000 บาท

งาน/โครงการ รายการ

แบบรายงานแผนปฏบิัติการจดัซ้ือจดัจา้ง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
                                        หน่วยงาน  เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    จงัหวัด สมุทรสงคราม   กระทรวงมหาดไทย

แผนงาน
หมวดค่าครุภัณฑ์

ผลการด าเนินการ การเบิก - จ่าย
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



ไม่เป็น

ล าดับ ประกาศ เงินนอก เป็นไปตาม ไปตาม

ที่ จ านวน จดัท าโดย เชญิชวน/ ลงนามใน การสง่มอบ เงิน งบประมาณ แผน แผน หมายเหตุ

หน่วยนับ ใชว้ธิี คัดเลอืก/ สญัญา (วนั/เดอืน/ป)ี งบประมาณ หรือเงินสะสม (/) (/)

เฉพาะเจาะจง (วนั/เดอืน/ป)ี (บาท) สมทบ

(วนั/เดอืน/ป)ี (บาท)

8 แผนงานบริหารทั่วไป/ เคร่ืองรับ UHF/FM  ชุดลูกข่าย  ชนิดเคร่ือง 10  ชุด  เฉพาะเจาะจง  26 ม.ิย. 61  28 ม.ิย. 61  2  ส.ค. 61 470,000  - /  - เบิกจา่ยแล้ว

งานวางแผนสถิติและ ขยายเสียงเด่ียวใช้กับล่าโพง 2 ดอก ระยะเวลา

วิชาการ โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ๖๐ วัน

(งานประชาสัมพันธ)์  1) เคร่ืองรับภาคขยายเสียงเด่ียว ความถี่ ส้ินสุด

420.200 MHz   จ่านวน 10  ชุด  27  ส.ค. 61

 2) แผงเสาอากาศ YAGI  3 E  พร้อมสายและ

ข้อต่อ    จ่านวน 10 ชุด

 3) ล่าโพงฮอร์น ขนาด 6 นิ้ว ก่าลังขับ 60 วัตต์

(ส่าหรับเคร่ืองขยายเสียงเด่ียว) จ่านวน 20 ดอก

งบประมาณ  490,000 บาท

งาน/โครงการ รายการ

แบบรายงานแผนปฏบิัติการจดัซ้ือจดัจา้ง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
                                        หน่วยงาน  เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    จงัหวัด สมุทรสงคราม   กระทรวงมหาดไทย

แผนงาน
หมวดค่าครุภัณฑ์

ผลการด าเนินการ การเบิก - จ่าย
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



ไม่เป็น

ล าดับ ประกาศ เงินนอก เป็นไปตาม ไปตาม

ที่ จ านวน จดัท าโดย เชญิชวน/ ลงนามใน การสง่มอบ เงิน งบประมาณ แผน แผน หมายเหตุ

หน่วยนับ ใชว้ธิี คัดเลอืก/ สญัญา (วนั/เดอืน/ป)ี งบประมาณ หรือเงินสะสม (/) (/)

เฉพาะเจาะจง (วนั/เดอืน/ป)ี (บาท) สมทบ

(วนั/เดอืน/ป)ี (บาท)

9 แผนงานเคหะและชุมชน/ ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ส่ารวจ  ได้แก่  กล้องวัดมุม  1 ตัว เฉพาะเจาะจง  24 พ.ค. 61  24 พ.ค. 61  11 ก.ค. 61 450,000  - /  - เบิกจา่ยแล้ว

งานไฟฟ้าถนน โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้ ระยะเวลา

 1) ภาครับและภาคส่งของเคร่ืองวัดระยะอิเล็ก 30 วันท่าการ

ทรอนิกส์อยู่ในกล้องเล็งส่าหรับวัดมุม มีแกนร่วมกัน ส้ินสุด

และสามารถหมุนได้รอบตัว   6 ก.ค. 61

 2) เส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์ปากล้องเล็งมีขนาดไม่

น้อยกว่า45 มิลลิเมตร มีก่าลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เท่า

 3) สามารถให้ภาพกว้างไม่น้อยกว่า 26 เมตร 

ที่ระยะ  1,000 เมตร 

 4) มีระบบแสงภายใน สายใยสามารถปรับแสง

สว่างมากน้อยได้ 5 ระยะมองภาพใกล้สุดไม่

มากกว่า 1.3  เมตร

งบประมาณ  450,000 บาท

งาน/โครงการ รายการ

แบบรายงานแผนปฏบิัติการจดัซ้ือจดัจา้ง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
                                        หน่วยงาน  เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    จงัหวัด สมุทรสงคราม   กระทรวงมหาดไทย

แผนงาน
หมวดค่าครุภัณฑ์

ผลการด าเนินการ การเบิก - จ่าย
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



ไม่เป็น

ล าดับ ประกาศ เงินนอก เป็นไปตาม ไปตาม

ที่ จ านวน จดัท าโดย เชญิชวน/ ลงนามใน การสง่มอบ เงิน งบประมาณ แผน แผน หมายเหตุ

หน่วยนับ ใชว้ธิี คัดเลอืก/ สญัญา (วนั/เดอืน/ป)ี งบประมาณ หรือเงินสะสม (/) (/)

เฉพาะเจาะจง (วนั/เดอืน/ป)ี (บาท) สมทบ

(วนั/เดอืน/ป)ี (บาท)

10 แผนงานการศึกษา/ ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ ส่าหรับโรงเรียน  1 ชุด เฉพาะเจาะจง  16  ม.ีค. 61  22  ม.ีค. 61  23  ม.ีค. 61 168,500  - /  - เบิกจา่ยแล้ว

งานบริหารทั่วไปเกี่ยว เทศบาลแสงวณิช ได้แก่ เคร่ืองดนตรีวงเมโลเด้ียน  

กับการศึกษา ประกอบด้วย

(1) กลองเล็กเดินแถว  จ่านวน 6 ใบ

(2) กลองใหญ่เดินแถว  จ่านวน 2 ใบ

(3) ฉาบเดินแถว จ่านวน 2 คู่

(4) เมโลเด้ียน  จ่านวน 14  ตัว

(5) มาร์ชซ่ิงเบล  จ่านวน 6 ตัว

(6) ไม้คฑา  จ่านวน 4 อัน

งบประมาณ 169,000 บาท

งาน/โครงการ รายการ

แบบรายงานแผนปฏบิัติการจดัซ้ือจดัจา้ง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
                                        หน่วยงาน  เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    จงัหวัด สมุทรสงคราม   กระทรวงมหาดไทย

แผนงาน
หมวดค่าครุภัณฑ์

ผลการด าเนินการ การเบิก - จ่าย
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



ไม่เป็น

ล าดับ ประกาศ เงินนอก เป็นไปตาม ไปตาม

ที่ จ านวน จดัท าโดย เชญิชวน/ ลงนามใน การสง่มอบ เงิน งบประมาณ แผน แผน หมายเหตุ

หน่วยนับ ใชว้ธิี คัดเลอืก/ สญัญา (วนั/เดอืน/ป)ี งบประมาณ หรือเงินสะสม (/) (/)

เฉพาะเจาะจง (วนั/เดอืน/ป)ี (บาท) สมทบ

(วนั/เดอืน/ป)ี (บาท)

11 แผนงานรักษาความสงบภายใน/ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิงได้แก่ ชุดดับเพลิงในอาคาร  1 ชุด เฉพาะเจาะจง  26  ม.ิย. 61  26  ม.ิย. 61  3  ก.ค. 61 250,000  - /  - เบิกจา่ยแล้ว

งานปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือน ครบชุดพร้อมเคร่ืองช่วยหายใจชนิดถังอัดอากาศ

และระงับอัคคีภยั (SCBA)หมวกและหน้ากากหายใจ  ประกอบด้วย

     (1) ชุดผจญเพลิง ได้แก่ เส้ือและกางเกง

ถุงมือดับเพลิง  หมวกดับเพลิง ผ้าคลุมศีรษะ 

รองเท้าดับเพลิง

     (2) ชุดเคร่ืองช่วยหายใจ ประกอบด้วย   

หน้ากากครอบใบหน้า, ตัวสะพายหลัง, 

ชุดลดแรงดัน, ชุดควบคุมแรงดันและนกหวีด

สัญญาณเตือนถังอัดอากาศ   โดยเป็นชุดที่มี

คุณสมบัติต่าง ๆ  ตรงตามมาตรฐานของสถาบัน 

EN 137:2006 TYPE2 หรือมาตรฐานอื่น

เทียบเท่าและมาตรฐานกันระเบิด  ATEX  อื่น    มาตรฐานอื่นเทียบเท่า

งบประมาณ 250,000 บาท

งาน/โครงการ รายการ

แบบรายงานแผนปฏบิัติการจดัซ้ือจดัจา้ง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
                                        หน่วยงาน  เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    จงัหวัด สมุทรสงคราม   กระทรวงมหาดไทย

แผนงาน
หมวดค่าครุภัณฑ์

ผลการด าเนินการ การเบิก - จ่าย
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



ไม่เป็น

ล าดับ ประกาศ เงินนอก เป็นไปตาม ไปตาม

ที่ จ านวน จดัท าโดย เชญิชวน/ ลงนามใน การสง่มอบ เงิน งบประมาณ แผน แผน หมายเหตุ

หน่วยนับ ใชว้ธิี คัดเลอืก/ สญัญา (วนั/เดอืน/ป)ี งบประมาณ หรือเงินสะสม (/) (/)

เฉพาะเจาะจง (วนั/เดอืน/ป)ี (บาท) สมทบ

(วนั/เดอืน/ป)ี (บาท)

12 แผนงานรักษา ค่าครุภัณฑ์อ่ืนๆ  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์อื่นๆ 100 อัน เฉพาะเจาะจง  -  -  -  -  - /  - ขอยกเลกิ

ความสงบภายใน/ ส่าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของงานเทศกิจ ได้แก่ โครงการ

งานเทศกิจ แบริเออร์  โดยมีคุณลักษณะดังนี้ เนือ่งจากมนีโยบาย

1.ผลิตภัณฑ์จากการหล่อขึ้นรูปพลาสติก ส่วนบนมี จดัท่าโครงการ

ช่องใส่น้่าและมีรูระบายน้่าในตัว ป้องกนัน้่าท่วมใน

2.ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1,500 x 900 x 240 x เขตเทศบาล

 480  มิลลิเมตร

งบประมาณ 500,000 บาท

13 แผนงานสาธารณสุข/ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

   งานศูนย์บริการ ค่าซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะชนิดอัดท้าย 1 คัน ประ  -  -  -  -  - /  -

สาธารณสุข หมายเลขทะเบียน  80-5839  สส. ตัวรถชนิด 6 ล้อ กาศ

เคร่ืองยนต์ดีเซล มีก่าลังแรงม้า 225 แรงม้า มีปริมาตร เชญิชวน

ความจุ 10 ลบ.เมตร  จา่นวน  1  คัน โดยด่าเนินการ ดังนี้ e-bidding

งาน/โครงการ รายการ

ยกเลกิโครงการ
เน่ืองจากไม่เกิด

ความคุ้มค่ากับการ
ซ่อมแซม

แบบรายงานแผนปฏบิัติการจดัซ้ือจดัจา้ง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
                                        หน่วยงาน  เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    จงัหวัด สมุทรสงคราม   กระทรวงมหาดไทย

แผนงาน
หมวดค่าครุภัณฑ์

ผลการด าเนินการ การเบิก - จ่าย
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



ไม่เป็น

ล าดับ ประกาศ เงินนอก เป็นไปตาม ไปตาม

ที่ จ านวน จดัท าโดย เชญิชวน/ ลงนามใน การสง่มอบ เงิน งบประมาณ แผน แผน หมายเหตุ

หน่วยนับ ใชว้ธิี คัดเลอืก/ สญัญา (วนั/เดอืน/ป)ี งบประมาณ หรือเงินสะสม (/) (/)

เฉพาะเจาะจง (วนั/เดอืน/ป)ี (บาท) สมทบ

(วนั/เดอืน/ป)ี (บาท)

   (1)  เปล่ียนก้านปัดน้่าฝน

   (2)  เปล่ียนใบปัดน้่าฝน

   (3)  เปล่ียนกระจกมองข้าง

   (4)  เปล่ียนไฟฉุกเฉินหน้า-หลัง

   (5)  เปล่ียนไฟบนหลังคา

   (6)  เปล่ียนไฟข้างถังใส่ขยะ

   (7)  เปล่ียนไฟถอย

   (8)  เปล่ียนไฟท้ายบน-ล่าง หลัง

   (9)  เปล่ียนถังน้่ามันพร้อมลูกลอยถังน้่ามัน

   (10)  เปล่ียนแบตเตอร่ี

   (11)  เปล่ียนท่อไอเสียพร้อมหม้อพัก-ข้ออ่อน

   (12)  เปล่ียนหม้อลมเบรคล่าง

   (13)  เปล่ียนลูกยางเบรคล้อหน้า-หลัง

   (14)  เปล่ียนสายอ่อนเบรคลูกหน้า-หลัง-หัวเก๋ง

งาน/โครงการ รายการ

แบบรายงานแผนปฏบิัติการจดัซ้ือจดัจา้ง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
                                        หน่วยงาน  เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    จงัหวัด สมุทรสงคราม   กระทรวงมหาดไทย

แผนงาน
หมวดค่าครุภัณฑ์

ผลการด าเนินการ การเบิก - จ่าย
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



ไม่เป็น

ล าดับ ประกาศ เงินนอก เป็นไปตาม ไปตาม

ที่ จ านวน จดัท าโดย เชญิชวน/ ลงนามใน การสง่มอบ เงิน งบประมาณ แผน แผน หมายเหตุ

หน่วยนับ ใชว้ธิี คัดเลอืก/ สญัญา (วนั/เดอืน/ป)ี งบประมาณ หรือเงินสะสม (/) (/)

เฉพาะเจาะจง (วนั/เดอืน/ป)ี (บาท) สมทบ

(วนั/เดอืน/ป)ี (บาท)

   (15)  เปล่ียนแป็ปเบรคพร้อมแป็ปลมเบรค

   (16)  เปล่ียนแผ่นคลัช

   (17)  เปล่ียนลูกปืนคลัช

   (18)  จารบีใส่ล้อหน้า-หลัง

   (19)  เสริมเบาะหน้าพร้อมหุ้ม

   (20)  เดินสายไฟจากหัวเก๋งขึ้นถังขยะถึงท้ายเช็ค

ระบบไฟ  ไฟหน้า

   (21)  เปล่ียนบังโคลนหลังพร้อมผ้ากันโคลง 2 ข้าง

   (22)  เปล่ียนซีลกระบอกไฮโดรลิคล่างซ้าย-ขวา 2 อัน

   (23)  เปล่ียนถังใส่ขยะพร้อมฝาเปิด-ปิดท้ายพร้อมที่

ยืนท้ายพร้อมใบอัดขยะ

   (24)  ซ่อมแซมคัทซีพร้อมดาม

   (25)  เคาะตัดผุหัวเก๋ง

                                       /   (26)  พ่นสีหัวเก๋ง....

งาน/โครงการ รายการ

แบบรายงานแผนปฏบิัติการจดัซ้ือจดัจา้ง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
                                        หน่วยงาน  เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    จงัหวัด สมุทรสงคราม   กระทรวงมหาดไทย

แผนงาน
หมวดค่าครุภัณฑ์

ผลการด าเนินการ การเบิก - จ่าย
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



ไม่เป็น

ล าดับ ประกาศ เงินนอก เป็นไปตาม ไปตาม

ที่ จ านวน จดัท าโดย เชญิชวน/ ลงนามใน การสง่มอบ เงิน งบประมาณ แผน แผน หมายเหตุ

หน่วยนับ ใชว้ธิี คัดเลอืก/ สญัญา (วนั/เดอืน/ป)ี งบประมาณ หรือเงินสะสม (/) (/)

เฉพาะเจาะจง (วนั/เดอืน/ป)ี (บาท) สมทบ

(วนั/เดอืน/ป)ี (บาท)

   (26)  พ่นสีหัวเก๋งพร้อมถังใส่ขยะพร้อมพ่นสีกันสนิม

 ทั้งคัน

งบประมาณ  900,000 บาท

งาน/โครงการ รายการ

แบบรายงานแผนปฏบิัติการจดัซ้ือจดัจา้ง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
                                        หน่วยงาน  เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    จงัหวัด สมุทรสงคราม   กระทรวงมหาดไทย

แผนงาน
หมวดค่าครุภัณฑ์

ผลการด าเนินการ การเบิก - จ่าย
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



ไม่เป็น

ล าดับ ประกาศ เงินนอก เป็นไปตาม ไปตาม

ที่ จ านวน จดัท าโดย เชญิชวน/ ลงนามใน การสง่มอบ เงิน งบประมาณ แผน แผน หมายเหตุ

หน่วยนับ ใชว้ธิี คัดเลอืก/ สญัญา (วนั/เดอืน/ป)ี งบประมาณ หรือเงินสะสม (/) (/)

เฉพาะเจาะจง (วนั/เดอืน/ป)ี (บาท) สมทบ

(วนั/เดอืน/ป)ี (บาท)

14 แผนงานสาธารณสุข/ ค่าก่อสร้างที่พักสุนัขจรจัดบริเวณสถานีก่าจัด 1 แห่ง ประ  -  -  -  -  - /  -

งานบริหารทั่วไป ขยะมูลฝอยเดิมของเทศบาล (ต.ลาดใหญ่) กาศ

เกี่ยวกับ ระยะที่ 1  โดยด่าเนินการก่อสร้างอาคาร เชญิชวน

สาธารณสุข ค.ส.ล. ขนาด  8.00 เมตร x  20.00  เมตร e-bidding

คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า  160  ตารางเมตร

 ประกอบด้วย

   (1) คอกแรกรับ

   (2) ห้องตรวจรักษา

   (3) ห้องสุขา

   (4) คอกพักสุนัข 6 ห้อง

ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

งบประมาณ 900,000 บาท

  

แบบรายงานแผนปฏบิัติการจดัซ้ือจดัจา้ง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

แผนงาน
หมวดค่าครุภัณฑ์

ผลการด าเนินการ การเบิก - จ่าย

งาน/โครงการ รายการ

                                        หน่วยงาน  เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    จงัหวัด สมุทรสงคราม   กระทรวงมหาดไทย

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ขออนุมัตกัินเงิน
งบประมาณ

ประจ าปี 2561 
กรณียงัมิไดก่้อหน้ี
ผูกพันไปเบิกจา่ย
ในปี งบประมาณ 

2562



ไม่เป็น

ล าดับ ประกาศ เงินนอก เป็นไปตาม ไปตาม

ที่ จ านวน จัดท าโดย ประกวดราคา/ ลงนามใน การส่งมอบ เงิน งบประมาณ แผน แผน หมายเหตุ

หน่วยนับ ใช้วิธี สอบราคา สัญญา (วัน/เดือน/ป)ี งบประมาณ หรือเงินสะสม (/) (/)

(วัน/เดือน/ปี) (วัน/เดือน/ปี) (บาท) สมทบ

(บาท)

15 แผนงานเคหะและชุมชน/  ค่าก่อสร้างโรงเก็บรถบรรทุกและพัสดุ   1 แหง่ ประกวดราคา  11 พ.ค 60 17/2560 14 ก.ย 60 6,825,000  - /  - เบิกจา่ยเงินงวด

งานไฟฟ้าถนน (บริเวณที่จอดรถเทศบาลเดิม)  โดยท่าการร้ือถอน e-Auction ลว.16 ม.ิย60 สุดท้ายเมือ่วันที่

อาคารเดิมออกและท่าการ ดังนี้ 13 ธ..ค 60

   - ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์กว้าง  ๒๐.๐๐  เมตร  

ยาว  ๒๔.๐๐  เมตร  สูง  ๖.๐๐  เมตร    

หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๔๘๐  ตารางเมตร

จ่านวน  ๑  หลัง เป็นเงิน  ๒,๘๘๐,๐๐๐.-บาท

   -  ก่อสร้างอาคาร  ค.ส.ล.  ๒  ชั้น  กว้าง  ๖.๐๐  เมตร  

ยาว ๓๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า  

๓๖๐ ตารางเมตรจ่านวน  ๑  หลัง  

เป็นเงิน  ๓,๙๖๐,๐๐๐.-บาท

(งบประมาณ   ๖,๘๔๐,๐๐๐.-บาท)

(เงินรายได้งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ฉ.๑)

  

งาน/โครงการ รายการ

                                        หน่วยงาน  เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    จงัหวัด สมุทรสงคราม   กระทรวงมหาดไทย

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

แบบรายงานแผนปฏบิัติการจดัซ้ือจดัจา้ง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

แผนงาน
หมวดค่าครุภัณฑ์

ผลการด าเนินการ การเบิก - จ่าย



ไม่เป็น

ล าดับ ประกาศ เงินนอก เป็นไปตาม ไปตาม

ที่ จ านวน จดัท าโดย ประกวดราคา/ ลงนามใน การสง่มอบ เงิน งบประมาณ แผน แผน หมายเหตุ

หน่วยนับ ใชว้ธิี สอบราคา สญัญา (วนั/เดอืน/ป)ี งบประมาณ หรือเงินสะสม (/) (/)

(วนั/เดอืน/ป)ี (วนั/เดอืน/ป)ี (บาท) สมทบ

(บาท)

16 แผนงานเคหะและชุมชน/ โครงการก่อสร้างปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ,  1 แหง่ ประกวดราคา  11 ส.ค 60 34/2560  -  - 11,397,000 /  -

งานไฟฟ้าถนน เสียงตามสาย,กล้องวงจรปิด ถนนเพชรสมุทร e-Auction ลว.28 ก.ย60

ถนนราชญาติรักษา ถนนเกษมสุขุม,ถนนศรีจ่าปา ส้ินสุด

ถนนธรรมนิมิต,ถนนไกรชนะ ถนนประสิทธิ์พัฒนา บันทึกขอ้ตกลง

โดยด่าเนินการดังนี้ ต่อท้ายสัญญา

 - ติดต้ังเสาไฟปติมากรรม สูง ๘ เมตร พร้อม ลว. 8 ก.ย. 61

โคมแอลอีดี ๑๒๐ วัตต์  จ่านวน ๘๒ ต้น

 - ติดต้ังเสาเหล็กกลมเรียว ๑๒ เมตร พร้อม

โคมแอลอีดี ๓๐๐ วัตต์    ๒ ชุด จ่านวน ๘ ต้น

 - ติดต้ังเสาเหล็กกลมเรียว ๘ เมตร จ่านวน 

๑๐ ต้น และย้ายเสียงไร้สายจ่านวน ๑๐ ชุด

 - เดินสาย ๔x๑๐ มม๒ พร้อมร้อยท่อ HDPE

 ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว   ๒,๐๐๐ เมตร

            /- เดินท่อ HDPE .....

อยูร่ะหว่างบริหาร
สัญญา (บันทึก

ขอ้ตกลงต่อท้ายฯ) 
ลว. 7 ก.ย. 61 เร่ิม
ท่างาน วันที ่8 ก.ย.
 61 ส้ินสุดสัญญา 
(บันทึกขอ้ตกลง

ต่อท้ายฯ)  วันที ่30
 ธ.ค. 61

แบบรายงานแผนปฏบิัติการจดัซ้ือจดัจา้ง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
                                        หน่วยงาน  เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    จงัหวัด สมุทรสงคราม   กระทรวงมหาดไทย

แผนงาน
หมวดค่าครุภัณฑ์

ผลการด าเนินการ การเบิก - จ่าย
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งาน/โครงการ รายการ



ไม่เป็น

ล าดับ ประกาศ เงินนอก เป็นไปตาม ไปตาม

ที่ จ านวน จดัท าโดย ประกวดราคา/ ลงนามใน การสง่มอบ เงิน งบประมาณ แผน แผน หมายเหตุ

หน่วยนับ ใชว้ธิี สอบราคา สญัญา (วนั/เดอืน/ป)ี งบประมาณ หรือเงินสะสม (/) (/)

(วนั/เดอืน/ป)ี (วนั/เดอืน/ป)ี (บาท) สมทบ

(บาท)

 - เดินสาย ๔x๑๐ มม๒ พร้อมร้อยท่อ HDPE

 ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว   ๒,๐๐๐ เมตร

 - เดินท่อ HDPE ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว จ่านวน 

๒,๐๐๐ เมตร

 - เดินท่อ HDPE ขนาด ๑  นิ้ว พร้อม

สายไฟเบอร์ออฟติค  จ่านวน ๑,๕๐๐ เมตร   

(เงินสะสม ๑๒,๐๐๐,๐๐๐  ปีงบประมาณ 2559)

แบบรายงานแผนปฏบิัติการจดัซ้ือจดัจา้ง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
                                        หน่วยงาน  เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    จงัหวัด สมุทรสงคราม   กระทรวงมหาดไทย

แผนงาน
หมวดค่าครุภัณฑ์

ผลการด าเนินการ การเบิก - จ่าย
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งาน/โครงการ รายการ



ไม่เป็น

ล าดับ ประกาศ เงินนอก เป็นไปตาม ไปตาม

ที่ จ านวน จดัท าโดย ประกวดราคา/ ลงนามใน การสง่มอบ เงิน งบประมาณ แผน แผน หมายเหตุ

หน่วยนับ ใชว้ธิี สอบราคา สญัญา (วนั/เดอืน/ป)ี งบประมาณ หรือเงินสะสม (/) (/)

(วนั/เดอืน/ป)ี (วนั/เดอืน/ป)ี (บาท) สมทบ

(บาท)

17 แผนงานเคหะและชุมชน/ โครงการปรับปรุงถนนศรีจ่าปา  1 แหง่ ประกวดราคา  14 ก.ค 60 26/2560  -  - 4,532,000 /  -

งานไฟฟ้าถนน  - โดยด่าเนินการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติคคอนกรีต e-Auction ลว.18 ก.ย60

หนา ๐.๐๕ เมตร จ่านวนไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ ส้ินสุดสัญญา

ตารางเมตรและปรับปรุงทางเท้าด้วยบล็อกปูพื้น  16 ม.ค 61

 คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล 

(เงินสะสม  ๔,๕๕๐,๕๐๐.-บาท ปีงบประมาณ 2559)

อยูร่ะหว่างผู้ว่าจา้ง
ใหผู้้รับจา้งหยดุการ
กอ่สร้างเนือ่งจาก
ไมส่ามารถท่างาน
ในพืน้ทีก่อ่สร้างได้

อยา่งต่อเนือ่ง

แบบรายงานแผนปฏบิัติการจดัซ้ือจดัจา้ง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
                                        หน่วยงาน  เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    จงัหวัด สมุทรสงคราม   กระทรวงมหาดไทย

แผนงาน
หมวดค่าครุภัณฑ์

ผลการด าเนินการ การเบิก - จ่าย
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งาน/โครงการ รายการ



ไม่เป็น

ล าดับ ประกาศ เงินนอก เป็นไปตาม ไปตาม

ที่ จ านวน จดัท าโดย ประกวดราคา/ ลงนามใน การสง่มอบ เงิน งบประมาณ แผน แผน หมายเหตุ

หน่วยนับ ใชว้ธิี สอบราคา สญัญา (วนั/เดอืน/ป)ี งบประมาณ หรือเงินสะสม (/) (/)

(วนั/เดอืน/ป)ี (วนั/เดอืน/ป)ี (บาท) สมทบ

(บาท)

18 แผนงานเคหะและชุมชน/ โครงการปรับปรุงถนนเพชรสมุทร และถนน  1 แหง่ ประกวดราคา  25 ก.ค 60 28/2560  -  - 3,426,000 /  -

งานไฟฟ้าถนน ธรรมนิมิตถึงส่ีแยกโรงพยาบาลสมเด็จ e-Auction ลว.19 ก.ย60

พระพุทธเลิศหล้า ส้ินสุดสัญญา

 - โดยด่าเนินการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติคคอนกรีต  17 ม.ค 61

ทับผิวจราจรเดิมหนา ๐.๐๕ เมตร จ่านวนไม่น้อย

กว่า ๔,๔๐๐ ตารางเมตร และปรับปรุงทางเท้า

ด้วยบล็อกปูพื้น คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐

 ตารางเมตรรายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล 

(เงินสะสม  ๓,๔๖๒,๘๐๐.-บาท)

อยูร่ะหว่างผู้ว่าจา้ง
ใหผู้้รับจา้งหยดุการ
กอ่สร้างเนือ่งจาก
ไมส่ามารถท่างาน
ในพืน้ทีก่อ่สร้างได้

อยา่งต่อเนือ่ง

แบบรายงานแผนปฏบิัติการจดัซ้ือจดัจา้ง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
                                        หน่วยงาน  เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    จงัหวัด สมุทรสงคราม   กระทรวงมหาดไทย

แผนงาน
หมวดค่าครุภัณฑ์

ผลการด าเนินการ การเบิก - จ่าย
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งาน/โครงการ รายการ



ไม่เป็น

ล าดับ ประกาศ เงินนอก เป็นไปตาม ไปตาม

ที่ จ านวน จดัท าโดย ประกวดราคา/ ลงนามใน การสง่มอบ เงิน งบประมาณ แผน แผน หมายเหตุ

หน่วยนับ ใชว้ธิี สอบราคา สญัญา (วนั/เดอืน/ป)ี งบประมาณ หรือเงินสะสม (/) (/)

(วนั/เดอืน/ป)ี (วนั/เดอืน/ป)ี (บาท) สมทบ

(บาท)

19 แผนงานเคหะและชุมชน/ โครงการปรับปรุงถนนไกรชนะ  1 แหง่ ประกวดราคา  14 ก.ค 60 27/2560  -  - 2,955,500 /  -

งานไฟฟ้าถนน  - โดยด่าเนินการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติคคอนกรีต e-Auction ลว.18 ก.ย60

ทับผิวจราจรเดิมหนา ๐.๐๕ เมตร จ่านวนไม่น้อย ส้ินสุด 

กว่า ๒,๗๐๐ ตารางเมตร และปรับปรุงทางเท้า บันทึกขอ้ตกลง

ด้วยบล็อกปูพื้น คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ต่อท้ายสัญญา 

 ๑,๓๐๐ ตารางเมตร วันที ่30 ธ.ค. 61

รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล

(เงินสะสม  ๒,๙๖๗,๙๐๐.-บาท)

อยูร่ะหว่างบริหาร
สัญญา (บันทึก

ขอ้ตกลงต่อท้ายฯ) 
ลว.20 ส.ค. 61 เร่ิม
ท่างาน วันที ่21 
ส.ค. 61 ส้ินสุด
สัญญา (บันทึก

ขอ้ตกลงต่อท้าย) 
วันที ่9 ธ.ค. 61

แบบรายงานแผนปฏบิัติการจดัซ้ือจดัจา้ง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
                                        หน่วยงาน  เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    จงัหวัด สมุทรสงคราม   กระทรวงมหาดไทย

แผนงาน
หมวดค่าครุภัณฑ์

ผลการด าเนินการ การเบิก - จ่าย
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งาน/โครงการ รายการ



ไม่เป็น

ล าดับ ประกาศ เงินนอก เป็นไปตาม ไปตาม

ที่ จ านวน จดัท าโดย ประกวดราคา/ ลงนามใน การสง่มอบ เงิน งบประมาณ แผน แผน หมายเหตุ

หน่วยนับ ใชว้ธิี สอบราคา สญัญา (วนั/เดอืน/ป)ี งบประมาณ หรือเงินสะสม (/) (/)

(วนั/เดอืน/ป)ี (วนั/เดอืน/ป)ี (บาท) สมทบ

(บาท)

20 แผนงานเคหะและชุมชน/ โครงการปรับปรุงถนนประสิทธิ์พัฒนา  1 แหง่ ประกวดราคา  1 ส.ค 60 31/2560  -  - 2,096,400 /  -

งานไฟฟ้าถนน  - โดยด่าเนินการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติคคอนกรีต e-Auction ลว.21 ก.ย60

ทับผิวจราจรเดิมหนา ๐.๐๕ เมตร จ่านวนไม่น้อย ส้ินสุดสัญญา

กว่า ๒,๒๐๐ ตารางเมตร และปรับปรุงทางเท้า  20 ม.ีค 61

ด้วยบล็อกปูพื้น คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 

๘๕๐ ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล 

(เงินสะสม  ๒,๑๐๔,๔๐๐.-บาท)

อยูร่ะหว่างผู้ว่าจา้ง
ใหผู้้รับจา้งหยดุการ
กอ่สร้างเนือ่งจาก
ไมส่ามารถท่างาน
ในพืน้ทีก่อ่สร้างได้

อยา่งต่อเนือ่ง

แบบรายงานแผนปฏบิัติการจดัซ้ือจดัจา้ง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
                                        หน่วยงาน  เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    จงัหวัด สมุทรสงคราม   กระทรวงมหาดไทย

แผนงาน
หมวดค่าครุภัณฑ์

ผลการด าเนินการ การเบิก - จ่าย
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งาน/โครงการ รายการ



ไม่เป็น

ล าดับ ประกาศ เงินนอก เป็นไปตาม ไปตาม

ที่ จ านวน จดัท าโดย ประกวดราคา/ ลงนามใน การสง่มอบ เงิน งบประมาณ แผน แผน หมายเหตุ

หน่วยนับ ใชว้ธิี สอบราคา สญัญา (วนั/เดอืน/ป)ี งบประมาณ หรือเงินสะสม (/) (/)

(วนั/เดอืน/ป)ี (วนั/เดอืน/ป)ี (บาท) สมทบ

(บาท)

21 แผนงานเคหะและชุมชน/ โครงการติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะถนนไกรชนะ  1 แหง่ ประกวดราคา  11 ส.ค 60 33/2560  20 ก.ย. 61  28 ก.ย. 61 1,699,932 /  -

งานไฟฟ้าถนน ถนนประสิทธิ์พัฒนา ช่วงหน้าโรงพยาบลสมเด็จ e-Auction ลว.28 ก.ย60

พระพุทธเลิศหล้า,ถนนธรรมนิมิตช่วงข้าง ส้ินสุดสัญญา

โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า  27 ธ.ค 60

 - โดยท่าการติดต้ังเสาประติมากรรมสูง ๘ เมตร

โคม LED ๑๒๐ วัตต์ ๑ ชุด จ่านวน ๒๑ ต้น 

(พร้อมติดต้ัง)

รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล 

(เงินสะสม  ๒,๕๒๐,๐๐๐.-บาท)

อยูร่ะหว่าง
คณะกรรมการ
ตรวจรับความ
ถกูต้องของงาน

แบบรายงานแผนปฏบิัติการจดัซ้ือจดัจา้ง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
                                        หน่วยงาน  เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    จงัหวัด สมุทรสงคราม   กระทรวงมหาดไทย

แผนงาน
หมวดค่าครุภัณฑ์

ผลการด าเนินการ การเบิก - จ่าย
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งาน/โครงการ รายการ



ไม่เป็น

ล าดับ ประกาศ เงินนอก เป็นไปตาม ไปตาม

ที่ จ านวน จดัท าโดย ประกวดราคา/ ลงนามใน การสง่มอบ เงิน งบประมาณ แผน แผน หมายเหตุ

หน่วยนับ ใชว้ธิี สอบราคา สญัญา (วนั/เดอืน/ป)ี งบประมาณ หรือเงินสะสม (/) (/)

(วนั/เดอืน/ป)ี (วนั/เดอืน/ป)ี (บาท) สมทบ

(บาท)

22 แผนงานเคหะและชุมชน/ โครงการปรับปรุงถนนเกษมสุขุม  1 แหง่ ประกวดราคา  1 ส.ค 60 32/2560  -  - 4,444,000 /  -

งานไฟฟ้าถนน  - โดยด่าเนินการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต e-Auction ลว. 21 ก.ย 60

ทับผิวจราจรเดิมหนา ๐.๐๕ เมตร จ่านวนไม่น้อย ส้ินสุดสัญญา

กว่า ๓,๗๐๐ ตารางเมตร และปรับปรุงทางเท้าด้วย  20 ม.ีค 61

บล็อคปูพื้น คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล 

(เงินสะสม  ๔,๔๖๐,๐๐๐.-บาท)

อยูร่ะหว่างผู้ว่าจา้ง
ใหผู้้รับจา้งหยดุการ
กอ่สร้างเนือ่งจาก
ไมส่ามารถท่างาน
ในพืน้ทีก่อ่สร้างได้

อยา่งต่อเนือ่ง

แบบรายงานแผนปฏบิัติการจดัซ้ือจดัจา้ง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
                                        หน่วยงาน  เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    จงัหวัด สมุทรสงคราม   กระทรวงมหาดไทย

แผนงาน
หมวดค่าครุภัณฑ์

ผลการด าเนินการ การเบิก - จ่าย
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งาน/โครงการ รายการ



ไม่เป็น

ล าดับ ประกาศ เงินนอก เป็นไปตาม ไปตาม

ที่ จ านวน จดัท าโดย ประกวดราคา/ ลงนามใน การสง่มอบ เงิน งบประมาณ แผน แผน หมายเหตุ

หน่วยนับ ใชว้ธิี สอบราคา สญัญา (วนั/เดอืน/ป)ี งบประมาณ หรือเงินสะสม (/) (/)

(วนั/เดอืน/ป)ี (วนั/เดอืน/ป)ี (บาท) สมทบ

(บาท)

23 แผนงานเคหะและชุมชน/ โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนราชญาติรักษาจาก  1 แหง่ ประกวดราคา  21 ก.ค 60 30/2560  -  - 2,690,000 /  -

งานไฟฟ้าถนน หน้าโรงเรียนอนุบาลถึงส่ีแยกธนาคารไทยพาณิชย์ e-Auction ลว. 20 ก.ย 60

 -โดยด่าเนินการก่อสร้างยกระดับทางเท้าและ ส้ินสุดสัญญา

พร้อมก่อสร้างคันหินทางเท้าใหม่ คิดเป็นพื้นที่  18 ม.ค 61

ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร  

รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล

(เงินสะสม  ๒,๗๐๐,๐๐๐.-บาท)

แบบรายงานแผนปฏบิัติการจดัซ้ือจดัจา้ง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
                                        หน่วยงาน  เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    จงัหวัด สมุทรสงคราม   กระทรวงมหาดไทย

แผนงาน
หมวดค่าครุภัณฑ์

ผลการด าเนินการ การเบิก - จ่าย
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งาน/โครงการ รายการ

อยูร่ะหว่างผู้ว่าจา้ง
ใหผู้้รับจา้งหยดุการ
กอ่สร้างเนือ่งจาก
ไมส่ามารถท่างาน
ในพืน้ทีก่อ่สร้างได้

อยา่งต่อเนือ่ง



ไม่เป็น

ล าดับ ประกาศ เงินนอก เป็นไปตาม ไปตาม

ที่ จ านวน จดัท าโดย ประกวดราคา/ ลงนามใน การสง่มอบ เงิน งบประมาณ แผน แผน หมายเหตุ

หน่วยนับ ใชว้ธิี สอบราคา สญัญา (วนั/เดอืน/ป)ี งบประมาณ หรือเงินสะสม (/) (/)

(วนั/เดอืน/ป)ี (วนั/เดอืน/ป)ี (บาท) สมทบ

(บาท)

24 แผนงานเคหะและชุมชน/ โครงการปรับปรุงถนนประสิทธิ์พัฒนาช่วงหน้าโรง  1 แหง่ ประกวดราคา  25 ก.ค 60 29/2560  -  - 2,177,000 /  -

งานไฟฟ้าถนน พยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้าและถนนธรรมนิ- e-Auction ลว. 20 ก.ย 60

มิต ช่วงข้างโรงพยาบาลสมเด็จพระ-พุทธเลิศหล้า ส้ินสุดสัญญา

 - โดยด่าเนินการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติคคอนกรีต  18 ม.ค 61

ทับผิวจราจรเดิมหนา ๐.๐๕ เมตร จ่านวนไม่น้อย

กว่า ๒,๒๖๐ ตารางเมตร และปรับปรุงทางเท้าด้วย

บล็อกปูพื้น คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยว่า ๕๐๖ ตารางเมตร 

และก่อสร้างท่อเหล่ียม ค.ส.ล.กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๗๕ เมตร  

รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล(เงินสะสม  ๒,๓๕๐,๐๐๐.-บาท)

แบบรายงานแผนปฏบิัติการจดัซ้ือจดัจา้ง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
                                        หน่วยงาน  เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    จงัหวัด สมุทรสงคราม   กระทรวงมหาดไทย

แผนงาน
หมวดค่าครุภัณฑ์

ผลการด าเนินการ การเบิก - จ่าย
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งาน/โครงการ รายการ

อยูร่ะหว่างบริหาร
บันทึกต่อท้าย

สัญญา ลงวันที ่19 
ก.ย. 61 เร่ิมท่างาน
 วันที ่20ก.ย. 61 

ส้ินสุดบันทึก
ต่อท้ายสัญญา วันที่

  16 ม.ค. 62



ไม่เป็น

ล าดับ ประกาศ เงินนอก เป็นไปตาม ไปตาม

ที่ จ านวน จดัท าโดย ประกวดราคา/ ลงนามใน การสง่มอบ เงิน งบประมาณ แผน แผน หมายเหตุ

หน่วยนับ ใชว้ธิี สอบราคา สญัญา (วนั/เดอืน/ป)ี งบประมาณ หรือเงินสะสม (/) (/)

(วนั/เดอืน/ป)ี (วนั/เดอืน/ป)ี (บาท) สมทบ

(บาท)

25 แผนงานรักษาความสงบภายใน/ ค่าจัดซ้ือรถยนต์ดับเพลิง ๖ ล้อ ขนาดความจุน้่า 1 คัน ประกวดราคา  28 ม.ีค 60 19/2560  - 6,960,000  - /  - เบิกจา่ยเงิน

งานปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือน ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร เคร่ืองยนตฺไม่น้อยกว่า e-Auction ลว. 18 พ.ค 60 เมือ่วันที ่

และระงับอัคคีภยั ๒๑๐ แรงม้า พร้อมปั้มน้่าดับเพลิงและอุปกรณ์ ส้ินสุดสัญญา  9  ต.ค 60

ดับเพลิง จ่านวน ๑ คัน (ตังจ่ายตามราคาท้องถิ่น  14 พ.ย 60

เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

และคุณลักษณะเฉพาะสังเขบ)

เป็นเงิน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท

งบประมาณ พ.ศ.2560  กันมาจ่าย ปี 2561

แบบรายงานแผนปฏบิัติการจดัซ้ือจดัจา้ง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
                                        หน่วยงาน  เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    จงัหวัด สมุทรสงคราม   กระทรวงมหาดไทย

แผนงาน
หมวดค่าครุภัณฑ์

ผลการด าเนินการ การเบิก - จ่าย
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งาน/โครงการ รายการ



ไม่เป็น

ล าดับ ประกาศ เงินนอก เป็นไปตาม ไปตาม

ที่ จ านวน จดัท าโดย ประกวดราคา/ ลงนามใน การสง่มอบ เงิน งบประมาณ แผน แผน หมายเหตุ

หน่วยนับ ใชว้ธิี สอบราคา สญัญา (วนั/เดอืน/ป)ี งบประมาณ หรือเงินสะสม (/) (/)

(วนั/เดอืน/ป)ี (วนั/เดอืน/ป)ี (บาท) สมทบ

(บาท)

26 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 

1 โครงการ (e-bidding)  -  -  - 1,000,000  -

 -

 /

ขออนุมติักนัเงิน
งบประมาณ

ประจ่าปี 2561 
กรณียงัมไิด้กอ่หนี้
ผูกพันไปเบิกจา่ย
ในปีงบประมาณ 

2562

งานบริหารงานทั่วไป โดยท่าการปรับปรุงระบบปรับอากาศ ร้ือห้องควบคุม

เดิมเปล่ียนต่าแหน่งใหม่ เปล่ียนหน้าต่างเดิม เป็น

หน้าต่างกระจกอลูมิเนียม เปล่ียนประตูกระจกอลูมิเนียม

ทางเข้าใหม่เปล่ียนผ้าม่านใหม่ทั้งหมด เปล่ียนวอลเปเปอร์

ใหม่ทั้งหมด ทาสีผนังไม้ใหม่ทั้งหมด เปล่ียนฝ้าเพดานใหม่

ทั้งหมด เปล่ียนพรมปูพื้นใหม่ทั้งหมด เปล่ียนพรมปูพื้น

ใหม่ทั้งหมด พร้อมติดต้ังระบบเคร่ืองเสียงและโปรเจคเตอร์

ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

งาน/โครงการ รายการ

แบบรายงานแผนปฏบิัติการจดัซ้ือจดัจา้ง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
                                        หน่วยงาน  เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    จงัหวัด สมุทรสงคราม   กระทรวงมหาดไทย

แผนงาน
หมวดค่าครุภัณฑ์

ผลการด าเนินการ การเบิก - จ่าย
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง




