
     แบบ ผด. 5

.(3) .(4) .(5) .(6) .(7) .(8) .(9) .(10) .(11) .(12)

ลำดับที่ รายการ/จำนวน/วงเงิน ลำดับตามแผน วิธีการจัดหา สงประกาศ กำหนดยื่น ทำสัญญา กำหนดสงมอบ เบิกเงินงวด หมายเหตุ

จัดหา (ผด.2) อยางชาภายใน ซองภายใน ภายใน ภายใน(วัน) สุดทายภายใน

1 โครงการปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาล 279 ประกวดราคา  ส.ค.60  ส.ค.60  ก.ย.60 240 วัน  พ.ค.61

ตลาดลาน 1 (2,500,000 บาท)  

(งบประมาณ 1,019,000 บาท)

 

2 โครงการกอสรางรางระบายน้ำถนน 311 ประกวดราคา  เม.ย.60   เม.ย.60  พ.ค.60 180 วัน  ก.ย.60

รอบวัดดงปอ ชุมชนดงปอ  

(งบประมาณ 1,743,000)

3 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอย 316 ประกวดราคา  เม.ย.60   เม.ย.60  พ.ค.60 180 วัน  ก.ย.60  

แชมชื่นอุทิศ ชุมชนหาดลำดวน

(งบประมาณ 1,410,000 บาท)  

4 โครงการกอสรางรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู 321 ประกวดราคา  เม.ย.60   เม.ย.60  พ.ค.60 180 วัน  ก.ย.60

ซอยเฟองฟา 5 ถึงแยกหมุบานชุมชนหนองไผ

ชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง

(งบประมาณ 1,734,000 บาท)

     แบบ ผด. 5

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ.  2560 (การจาง)

ของสำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ



.(3) .(4) .(5) .(6) .(7) .(8) .(9) .(10) .(11) .(12)

ลำดับที่ รายการ/จำนวน/วงเงิน ลำดับตามแผน วิธีการจัดหา สงประกาศ กำหนดยื่น ทำสัญญา กำหนดสงมอบ เบิกเงินงวด หมายเหตุ

จัดหา (ผด.2) อยางชาภายใน ซองภายใน ภายใน ภายใน(วัน) สุดทายภายใน

5 โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล.และระบบระบาย 338 ประกวดราคา  เม.ย.60   เม.ย.60  พ.ค.60 180 วัน  ก.ย.60

น้ำ บริเวณถนนทางเขาวัดประชานิยม,ถนน  

วัดประชานิยม-หัวคูและถนนรอบวัดประชานิยม

ชุมชนสุขสบายใจ  

(งบประมาณ 2,054,000 บาท)

 

6 โครงการปรับปรุงถนนอนรรฆนาคชวงหนาวัด 339 ประกวดราคา  เม.ย.60   เม.ย.60  พ.ค.60 180 วัน  ก.ย.60

สวางคงคา ถึงแยกทางไปเรือนจำ

(งบประมาณ 2,838,000บาท)  

7 โครงการกอสรางรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู 341 ประกวดราคา  เม.ย.60   เม.ย.60  พ.ค.60 180 วัน  ก.ย.60  

ซอยหำชัย ชุมชนทุงศรีเมืองกลาง

(งบประมาณ 1,008,000 บาท)

     แบบ ผด. 5

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ.  2560 (การจาง)

ของสำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ



.(3) .(4) .(5) .(6) .(7) .(8) .(9) .(10) .(11) .(12)

ลำดับที่ รายการ/จำนวน/วงเงิน ลำดับตามแผน วิธีการจัดหา สงประกาศ กำหนดยื่น ทำสัญญา กำหนดสงมอบ เบิกเงินงวด หมายเหตุ

จัดหา (ผด.2) อยางชาภายใน ซองภายใน ภายใน ภายใน(วัน) สุดทายภายใน

1 คาซ้ือเกาอี้บุนวม 200 ตัว 35 ตกลงราคา  -  - ปงบประมาณ 5 วัน ปงบประมาณ

(งบประมาณ 100,000 บาท)  

2 คาซ้ือเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน 30,000 บีทียู 36 ตกลงราคา  -  - ปงบประมาณ 5 วัน ปงบประมาณ  

จำนวน 4 เครื่องๆละ 37,000 บาท

(งบประมาณ 148,000บาท)  

3 ซ้ือสัญญาณไฟกระพริบ 60 ตกลงราคา  -  - ปงบประมาณ 5 วัน ปงบประมาณ

(งบประมาณ 200,000 บาท)  

4 คาซื้อครุภัณฑโรงงาน (โรงฆาสัตว 3 รายการ) ประกวดราคา  มิ.ย.60   ก.ค.60   ก.ค.60 90วัน  ต.ค.60  

 - คาซ้ือเครื่องปนสุกรแบบแยกสวน 243

 - คาซ้ือเครื่องชอตสุกรพรอมคีมชอต 244

  - คาซ้ือสายพานสแตนเลสยกระดับสำหรับแทงคอ 245

(งบประมาณ 4,500,000)

5 คาซ้ือเครื้องงัดปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำ 275 ตกลงราคา  -  - ปงบประมาณ 5 วัน ปงบประมาณ

ชนิดพกพา

(งบประมาณ 100,000 บาท)

     แบบ ผด. 5

ของสำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ.  2560 (การซื้อ)



.(3) .(4) .(5) .(6) .(7) .(8) .(9) .(10) .(11) .(12)

ลำดับที่ รายการ/จำนวน/วงเงิน ลำดับตามแผน วิธีการจัดหา สงประกาศ กำหนดยื่น ทำสัญญา กำหนดสงมอบ เบิกเงินงวด หมายเหตุ

จัดหา (ผด.2) อยางชาภายใน ซองภายใน ภายใน ภายใน(วัน) สุดทายภายใน

1 โครงการกอสรางสนามกีฬาอเนกประสงค ขนาด 1 ประกาศ  พ.ย.60  พ.ย.60  ธ.ค.60 180  มิ.ย.61  

กวาง 25 เมตร ยาว 45 เมตร บริเวณภายในสนามกีฬา เชิญชวน

กลางจังหวัดกาฬสินธุ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ทั่วไป  

จังหวัดกาฬสินธุ

 

2 โครงปรับปรุงถนนลาดยางเสริมผิวจราจรแอส- 3 ประกาศ  พ.ย.60  พ.ย.60  ธ.ค.60 180  มิ.ย.61

ฟลทติกคอนกรีต รหัสทางหลวงทองถิ่น กส.ถ.2- เชิญชวน

0035 ถนนอนรรฆนาค (จากวงเวียนวัดสวางคงคา ทั่วไป  

ถึงศาลเจาโสมพะมิตร) มีพื้นที่ไมนอยกวา 18,200

ตรม. ทม.กส.  

(ลงชื่อ)........................................................

                  (นางนิชญา  สิมมะลี)

          นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

     แบบ ผด. 5

ผูอำนวยการสำนักการคลัง

ปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

(ลงชื่อ).......................................................

(นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม)

นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

(นายประเสริฐ  ออประเสริฐ) (นายฉลอง  ฆารเลิศ)

(ลงชื่อ)...................................................... (ลงชื่อ).......................................................

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ.  2561 (การจาง)

ของสำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ



.(3) .(4) .(5) .(6) .(7) .(8) .(9) .(10) .(11) .(12)

ลำดับที่ รายการ/จำนวน/วงเงิน ลำดับตามแผน วิธีการจัดหา สงประกาศ กำหนดยื่น ทำสัญญา กำหนดสงมอบ เบิกเงินงวด หมายเหตุ

จัดหา (ผด.2) อยางชาภายใน ซองภายใน ภายใน ภายใน(วัน) สุดทายภายใน

1 คาซ้ือเครื่องดนตรีโยธวาธิต (220,000) 151 เฉพาะเจาะจง 5 วัน

 

2 คาซ้ือเครื่องดนตรีโยธวาธิต (220,000) 152 เฉพาะเจาะจง 5 วัน

 

3 คาซ้ือสายพานลดระดับลงอางลวกรวมโครงสราง 243 เฉพาะเจาะจง 5 วัน

(450,000 บาท)  

4 คาซ้ือสายพานลดระดับลงอางลวกรวมโครงสราง 244 เฉพาะเจาะจง 5 วัน

เหล็กชุบกัลวาไนซ (450,000 บาท)

 

5 คาซ้ือชั้นวางสุกร (250,000 บาท) 245 เฉพาะเจาะจง 5 วัน

 

6 คาซ้ือโตะตัดแตงสุกร (128,000 บาท) 246 เฉพาะเจาะจง 5 วัน

7 คาซ้ือเครื่องเติมอากาศชนิดจุมใตน้ำ (500,000 บาท) 247 เฉพาะเจาะจง 5 วัน

8 โครงการกอสรางหอถังเก็บน้ำแบบโครงหลังคา 248 เฉพาะเจาะจง 5 วัน

เหล็กถักและติดต้ังถังเก็บน้ำไฟเบอรกลาส

(500,000 บาท)

     แบบ ผด. 5

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ.  2561 (การจาง)

ของสำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

ภายในงบประมาณ

ภายในงบประมาณ

ภายในงบประมาณ

ภายในงบประมาณ

ภายในงบประมาณ

ภายในงบประมาณ

ภายในงบประมาณ

ภายในงบประมาณ



.(3) .(4) .(5) .(6) .(7) .(8) .(9) .(10) .(11) .(12)

ลำดับที่ รายการ/จำนวน/วงเงิน ลำดับตามแผน วิธีการจัดหา สงประกาศ กำหนดยื่น ทำสัญญา กำหนดสงมอบ เบิกเงินงวด หมายเหตุ

จัดหา (ผด.2) อยางชาภายใน ซองภายใน ภายใน ภายใน(วัน) สุดทายภายใน

9 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยวัดสวางพัฒนา 364 ประกาศ  ธ.ค.60  ม.ค.61 ม.ค. 90 1-ก.พ-61  

ชุมชนวัดสวางพัฒนา (1,165,000 บาท เชิญชวน

 

10 คาซ้ือสัญญาณไฟกระพริบ   (200,000 บาท) 369 เฉพาะเจาะจง 5 วัน ม.ค. -มิ.ย.61

 

11 คาซ้ือรถขุดหนาตักหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ลอ 378 ประกาศ  ม.ค. 61  ม.ค. 61 ก.พ-61 60 วัน  มี.ค. 61  

เชิญชวน

12 โครงการกอสรางรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอย 385 ประกาศ  ม.ค. 61  ม.ค. 61 ก.พ-61 150 วัน  พ.ค.61

คงเดชสมุนไพร ชุมชนทุงสระ เชิญชวน

(1,744,000 บาท)

 

13 โครงการกอสรางรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอย 386 ประกาศ  ม.ค. 61  ม.ค. 61 ก.พ-61 180 วัน มิ.ย-61  

ไทรทองพัฒนา ชุมชนสงเปลือยกลาง เชิญชวน

(2,681,000 บาท)

     แบบ ผด. 5

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ.  2561

ของสำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ



.(3) .(4) .(5) .(6) .(7) .(8) .(9) .(10) .(11) .(12)

ลำดับที่ รายการ/จำนวน/วงเงิน ลำดับตามแผน วิธีการจัดหา สงประกาศ กำหนดยื่น ทำสัญญา กำหนดสงมอบ เบิกเงินงวด หมายเหตุ

จัดหา (ผด.2) อยางชาภายใน ซองภายใน ภายใน ภายใน(วัน) สุดทายภายใน

14 โครงการกอสรางรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู 399 ประกาศ  ก.พ. 61  ก.พ.61 ก.พ-61 150 วัน  พ.ค.61  

ซอยเขียวสัมพันธ ชุมชนดงปอ เชิญชวน

(1,487,000 บาท)  

15 โครงการกอสรางรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู 416 ประกาศ  เม.ย.61  เม.ย.61 พ.ค-61 180 วัน  มิ.ย. 61

ซอยโรงเรียนพาณิชยการกาฬสินธุ เชิญชวน  

 

(ลงชื่อ)........................................................

                  (นางนิชญา  สิมมะลี)

          นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ผูอำนวยการสำนักการคลัง

(ลงชื่อ).......................................................

(นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม)

นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ.  2561

ของสำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

(ลงชื่อ)...................................................... (ลงชื่อ).......................................................

(นายประเสริฐ  ออประเสริฐ) (นายฉลอง  ฆารเลิศ)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ


