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กองการศึกษา

ค่าท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง

1 คา่ใชจ้า่ยในการปรับปรุงหรือซอ่มแซมอาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ โรงเรียนอนบุาลเทศบาลต าบลสนัปเูลย วงเงนิ 150,000.-

บาท

52 เฉพาะเจะจง - - 7 45 ก.ย.-62

กองชา่ง

ครุภัณฑ์อืน่

2 เตน็ทผ้์าใบ พร้อมโครงเหลก็ ขนาด 4 x 6 เมตร จ านวน 10 หลงั ๆ 

ละ 17,000.-บาท  รวมเงนิ 170,000.-บาท

78 เฉพาะเจะจง - - 7 7 ก.ย.-62

ครุภัณฑ์ไฟฟา้และวิทยุ

3 กลอ้งวงจรปดิพร้อมตดิตัง้ หมูท่ี่ 7 บา้นทา่ร้ัว จ านวน 8 จดุ กลอ้ง 9

 ตวั วงเงนิ 450,000.-บาท

79 เฉพาะเจะจง - - 7 30 ก.ย.-62

4 กลอ้งวงจรปดิพร้อมตดิตัง้ หมูท่ี่ 14 บา้นสนัทุง่ใหม ่จ านวน 8 จดุ 

กลอ้ง 11 ตวั วงเงนิ 480,000.-บาท

80 เฉพาะเจะจง - - 7 30 ก.ย.-62

ค่าท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง(ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค)

5 1. โครงการกอ่สร้างถนน คสล. บริเวณ ซอย 22 บา้นปา่ขุย หมูท่ี่ 3 

ต าบลสนัปเูลย อ าเภอดอยสะเกด็ ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร  ยาว 

108.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มพีื้นที่ด าเนนิการไมน่อ้ยกว่า 

324.00 ตารางเมตร  วงเงนิ 170,000.-บาท

81 เฉพาะเจะจง - - 7 60 ก.ย.-62

รายการ/จ านวน/วงเงนิ
ล าดับ

ท่ี
วิธกีารจดัหา

ล าดับตามแผน

จัดหา (ผด.2)
ส่งประกาศ

อย่างช้าภายใน

ก าหนดยื่น

ซองภายใน
ท าสญัญาภายใน

ก าหนดสง่มอบ

ภายใน(วัน)

            แบบ ผด.5

เบกิเงินงวด

สดุท้ายภายใน
หมายเหตุ

แผนปฏบิัติการจดัซื้อจดัจา้ง  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562

ของเทศบาลต าบลสนัปูเลย
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6 2. โครงการกอ่สร้างถนน คสล. บริเวณ ซอย 30 บา้นปา่ขุย หมูท่ี่ 3 

ต าบลสนัปเูลย อ าเภอดอยสะเกด็ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 

169.00 เมตร หนาลี่ย 0.15 เมตร  มพีื้นที่ด าเนนิการไมน่อ้ยกว่า 675

 ตารางเมตร วงเงนิ 370,000.-บาท

82 เฉพาะเจะจง - - 7 60 ก.ย.-62

7 3. โครงการกอ่สร้างวางทอ่ระบายน้ า คสล. บา้นปา่ขุย หมูท่ี่ 3 

ต าบลสนัปเูลย อ าเภอดอยสะเกด็ (บริเวณซอย 30 ถงึ บริเวณหนา้

หมูบ่า้นรุ่งธนา 4)  ขนาดเสน้ผ่าศนูย์กลาง 0.60 เมตร จ านวน 166 

ทอ่น พร้อมบอ่พัก คสล. ขนาด 1.14 x 1.14 เมตร จ านวน 20 บอ่ 

วงเงนิ 420,000.-บาท

83 เฉพาะเจะจง - - 7 90 ก.ย.-62

8 4. โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอย 6 บา้นยางทอง หมูท่ี่ 4 ต าบล

สนัปเูลย อ าเภอดอยสะเกด็   ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 101.00

 เมตร และผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 105.00 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.15 เมตร มพีื้นที่ด าเนนิการไมน่อ้ยกว่า 719 ตารางเมตร วงเงนิ 

430,000.-บาท

84 เฉพาะเจะจง - - 7 60 ก.ย.-62

9 5. โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. บา้นยางทอง หมูท่ี่ 4 ต าบล

สนัปเูลย อ าเภอดอยสะเกด็ (บริเวณหนา้บา้นว่าที่ร้อยตรี วสนัต ์สดุา

จนัทร์ ถงึ บริเวณซอย 6) ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 77.5 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร ลกึเฉลี่ย 0.62 เมตร วงเงนิ 184,000.- บาท

85 เฉพาะเจะจง - - 7 60 ก.ย.-62

ก าหนดสง่มอบ

ภายใน(วัน)

เบกิเงินงวด

สดุท้ายภายใน
หมายเหตุ

            แบบ ผด.5

แผนปฏบิัติการจดัซื้อจดัจา้ง  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562

ของเทศบาลต าบลสนัปูเลย

ล าดบั

ท่ี
รายการ/จ านวน/วงเงิน

ล าดบัตาม

แผนจดัหา 
วิธกีารจดัหา

สง่ประกาศ

อยา่งชา้ภายใน

ก าหนดยื่น

ซองภายใน
ท าสญัญาภายใน



หนา้ที่ 3/7

10 6. โครงการกอ่สร้างรางสง่น้ า คสล. รูปตวัยู บา้นกอกหมน่ หมูท่ี่ 5 

ต าบลสนัปเูลย อ าเภอดอยสะเกด็ (บริเวณล าเหมอืงบา้นนางด ีค าใจ

 ถงึ ล าเหมอืงขา้งบา้นนายวิชาญ คณุยศย่ิง) ขนาดรางภายในกว้าง 

1.50 เมตร ลกึ 1.20 เมตร ความหนาพื้นและก าแพง 0.15 เมตร ยาว 

165.00 เมตร วงเงนิ 876,000.-บาท

86 e-bidding - - 7 90 ก.ย.-62

11 7. โครงการกอ่สร้างลาน คสล. สสุานบา้นกอกหมน่ หมูท่ี่ 5 ต าบล

สนัปเูลย อ าเภอดอยสะเกด็ หนา 0.15 เมตร มพีื้นที่ด าเนนิการไม่

นอ้ยกว่า 1,100  ตร.ม. วงเงนิ 585,000.-บาท

87 e-bidding - - 7 60 ก.ย.-62

12 8. โครงการกอ่สร้างถนน คสล. บริเวณ ซอย 6   บา้นปา่เสร้าหลวง 

หมูท่ี่ 6 ต าบลสนัปเูลย อ าเภอ ดอยสะเกด็ ผิวจราจรกว้าง 1.00 

เมตร ยาว 47.00 เมตร และ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนา

เฉลี่ย 0.15 เมตร มพีื้นที่ด าเนนิการไมน่อ้ยกว่า 77.00 ตารางเมตร 

วงเงนิ 40,000.- บาท

88 เฉพาะเจาะจง - - 7 60 ก.ย.-62

13 9. โครงการกอ่สร้างถนน คสล. บริเวณ ซอย 9   บา้นปา่เสร้าหลวง 

หมูท่ี่ 6 ต าบลสนัปเูลย อ าเภอ ดอยสะเกด็ ผิวจราจรกว้าง 4.00 

เมตร ยาว 380.00  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มพีื้นที่ด าเนนิการไมน่อ้ย

กว่า 1,520.00 ตารางเมตร วงเงนิ 850,000.-บาท

89 e-bidding - - 7 60 ก.ย.-62

14 10. โครงการกอ่สร้างถนน คสล. บริเวณ ซอย 4   บา้นทา่ร้ัว หมูท่ี่ 7

 ต าบลสนัปเูลย อ าเภอ ดอยสะเกด็ ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 

140.00 เมตรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มพีื้นที่ด าเนนิการไมน่อ้ยกว่า 

250.00 ตารางเมตร วงเงนิ 250,000.-บาท

90 เฉพาะเจาะจง - - 7 60 ก.ย.-62

เบกิเงินงวด

สดุท้ายภายใน
หมายเหตุ

ล าดบั

ท่ี
รายการ/จ านวน/วงเงิน

ล าดบัตาม

แผนจดัหา 
วิธกีารจดัหา

สง่ประกาศ

อยา่งชา้ภายใน

ก าหนดยื่น

ซองภายใน

            แบบ ผด.5

แผนปฏบิัติการจดัซื้อจดัจา้ง  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562

ของเทศบาลต าบลสนัปูเลย

ท าสญัญาภายใน
ก าหนดสง่มอบ

ภายใน(วัน)
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15 11. โครงการกอ่สร้างวางทอ่ระบายน้ า คสล. บา้นปา่เสร้านอ้ย  หมูท่ี่

 8 ต าบลสนัปเูลย อ าเภอดอยสะเกด็ (บริเวณหนา้โรงงานกว๋ยเตี๋ยว 

ถงึ ล าเหมอืงกลาง)  ขนาดเสน้ผ่าศนูย์กลาง 1.00 เมตร จ านวน 103

 ทอ่น พร้อมบอ่พัก คสล. ขนาด 1.60 x 1.60 เมตร จ านวน 13 บอ่ 

และทอ่เหลี่ยมลอดถนน ขนาด 1.20 x 1.20 เมตร จ านวน 14 เมตร 

วงเงนิ 890,000.-บาท

91 e-bidding - - 7 90 ก.ย.-62

16 12. โครงการกอ่สร้างถนน คสล. บริเวณ ซอย 9   บา้นสนัตน้มว่งใต ้

หมูท่ี่ 9 ต าบลสนัปเูลย อ าเภอ ดอยสะเกด็ ผิวจราจรกว้าง 5.00 

เมตร ยาว 147.00  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มพีื้นที่ด าเนนิการไมน่อ้ย

กว่า 735.00 ตารางเมตร วงเงนิ 640,000.- บาท

92 e-bidding - - 7 60 ก.ย.-62

17 13. โครงการกอ่สร้างถนน บา้นสนัตน้มว่งใต ้หมูท่ี่ 9  ต าบล     สนัปู

เลย อ าเภอดอยสะเกด็ (บริเวณซอยทรัพย์อนนัต ์ถงึ เขตตดิตอ่บา้น

ปา่บง ต าบลแมค่อื) ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 48.00  หนา

เฉลี่ย 0.15 เมตร มพีื้นที่ด าเนนิการไมน่อ้ยกว่า 168.00 ตารางเมตร 

วงเงนิ 80,000.- บาท

93 เฉพาะเจาะจง - - 7 60 ก.ย.-62

18 14. โครงการกอ่สร้างถนน คสล. บา้นสนัตน้มว่งใต ้หมูท่ี่ 9 ต าบลสนั

ปเูลย อ าเภอดอยสะเกด็ (ซอยขา้งปา่ชา้ บริเวณสายทาง ชม.ถ. 

77-019 สนัตน้มว่งใต ้- ทางหลวงแผ่นดนิ 121) ผิวจราจรกว้าง 5.00

 เมตร ยาว 147.00  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มพีื้นที่ด าเนนิการไมน่อ้ย

กว่า 735.00 ตารางเมตร วงเงนิ 330,000.-บาท

94 เฉพาะเจาะจง - - 7 60 ก.ย.-62

            แบบ ผด.5

แผนปฏบิัติการจดัซื้อจดัจา้ง  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562

ของเทศบาลต าบลสนัปูเลย

ล าดบั

ท่ี
รายการ/จ านวน/วงเงิน

ล าดบัตาม

แผนจดัหา 
วิธกีารจดัหา

สง่ประกาศ

อยา่งชา้ภายใน

ก าหนดยื่น

ซองภายใน
ท าสญัญาภายใน

ก าหนดสง่มอบ

ภายใน(วัน)

เบกิเงินงวด

สดุท้ายภายใน
หมายเหตุ
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19 15. โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟัลทต์กิคอนกรีต บริเวณ ซอย 6   

บา้นร้องขุน่ หมูท่ี่ 10 ต าบลสนัปเูลย อ าเภอ ดอยสะเกด็ ผิวจราจร

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 750.00  หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร มพีื้นที่

ด าเนนิการไมน่อ้ยกว่า 3,000.00 ตารางเมตร                       

วงเงนิ 1,080,000.-บาท

95 e-bidding - - 7 60 ก.ย.-62

20 16. โครงการกอ่สร้างถนน คสล. บริเวณ ซอย 6 บา้นยางพระธาต ุ

หมูท่ี่ 11 ต าบลสนัปเูลย อ าเภอดอยสะเกด็  ผิวจราจรกว้าง 3.00 

เมตร ยาว 13.00  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มพีื้นที่ด าเนนิการไมน่อ้ยกว่า

 39.00 ตารางเมตร วงเงนิ 20,000.-บาท

96 เฉพาะเจาะจง - - 7 60 ก.ย.-62

21 17. โครงการกอ่สร้างถนน คสล. บริเวณซอย 7/1 บา้นยางพระธาต ุ

หมูท่ี่ 11 ต าบลสนัปเูลย อ าเภอดอยสะเกด็  ผิวจราจรกว้าง 4.00 

เมตร ยาว 20.00 หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มพีื้นที่ด าเนนิการไมน่อ้ยกว่า

 80.00 ตารางเมตร  วงเงนิ  40,000.-บาท

97 เฉพาะเจาะจง - - 7 60 ก.ย.-62

22 18. โครงการกอ่สร้างถนน คสล. บริเวณซอย 9 บา้นยางพระธาต ุ

หมูท่ี่ 11 ต าบลสนัปเูลย อ าเภอดอยสะเกด็  ผิวจราจรกว้าง 4.00 

เมตร ยาว 247.00 หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มพีื้นที่ด าเนนิการไมน่อ้ย

กว่า 988.00 ตารางเมตร วงเงนิ 640,000.-บาท

98 e-bidding - - 7 60 ก.ย.-62

23 19. โครงการกอ่สร้างถนน คสล. บริเวณซอยหนา้วัดยางพระธาต ุ

บา้นยางพระธาต ุหมูท่ี่ 11 ต าบลสนัปเูลย อ าเภอดอยสะเกด็  ผิว

จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มพีื้นที่

ด าเนนิการไมน่อ้ยกว่า 320.00 ตารางเมตร วงเงนิ 210,000.-บาท

99 เฉพาะเจาะจง - - 7 60 ก.ย.-62

            แบบ ผด.5

แผนปฏบิัติการจดัซื้อจดัจา้ง  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562

ของเทศบาลต าบลสนัปูเลย

ล าดบั

ท่ี
รายการ/จ านวน/วงเงิน

ล าดบัตาม

แผนจดัหา 
วิธกีารจดัหา

สง่ประกาศ

อยา่งชา้ภายใน

ก าหนดยื่น

ซองภายใน
ท าสญัญาภายใน

ก าหนดสง่มอบ

ภายใน(วัน)

เบกิเงินงวด

สดุท้ายภายใน
หมายเหตุ
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24 20. โครงการตดิตัง้เคร่ืองขยายเสยีงตามสาย บา้นสนัทราย หมูท่ี่ 12

 ต าบลสัน้ปเูลย อ าเภอดอยสะเกด็ พร้อมตดิตัง้อุปกรณ์ เคร่ืองแอมป์

ขยายเสยีง (Music KU-1000 ขนาด 1,000 วัตต)์ , ล าโพงฮอร์นปาก

กลม  nanova 15 นิ้ว/ยูนติ TU-652 M 50 วัตต ์มาตรฐาน IP65 , 

เหลก็รูปตวั L(ส าหรับยึดล าโพงกบัเสาไฟ), ไมคโ์ครโฟนแบบมสีาย 

inter M MD-510V , ขาตัง้ไมคโ์ครโฟนแบบตัง้โตะ๊ สงูไมน่อ้ยกว่า 30

 ซม. , สายล าโพงชนดิดอร์ปวาย ขนาด  2x0.9 sQ.mm, แคม็ยึด

สายล าโพง (ตุก๊ตา) และนอ๊ตยึดล าโพงและยึดแคม้ตดิเสาไฟ วงงนิ 

100,000.-  บาท

100 เฉพาะเจาะจง - - 7 30 ก.ย.-62

25 21. โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. บา้นฝ้ายทอง  หมูท่ี่ 13 

ต าบลสนัปเูลย อ าเภอดอยสะเกด็ (บริเวณสามแยกบา้นนางถนอมศรี

 ค าราพชิ ถงึ ล าเหมอืงบริเวณโคง้ปอ้ม ชรบ.)  ขนาดกว้าง 0.50 

เมตร ยาว 250.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร  ลกึเฉลี่ย 0.62 เมตร

  วงเงนิ 584,000.-บาท

101 e-bidding - - 7 30 ก.ย.-62

26 22. โครงการกอ่สร้างวางทอ่ระบายน้ า คสล. บา้นฝ้ายทอง  หมูท่ี่ 13

 ต าบลสนัปเูลย อ าเภอดอยสะเกด็ (บริเวณบา้นนางรัตนา  จนัทร์ดวง

โอด ถงึ ล าเหมอืงใหญ่)  ขนาดเสน้ผ่าศนูย์กลาง 0.80 เมตร จ านวน 

201 ทอ่น พร้อมบอ่พัก คสล. ขนาด 1.24 x 1.24 เมตร จ านวน 24 

บอ่  วงเงนิ 790,000.-บาท

102 e-bidding - - 7 90 ก.ย.-62

            แบบ ผด.5

แผนปฏบิัติการจดัซื้อจดัจา้ง  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562

ของเทศบาลต าบลสนัปูเลย

ล าดบั

ท่ี
รายการ/จ านวน/วงเงิน

ล าดบัตาม

แผนจดัหา 
วิธกีารจดัหา

สง่ประกาศ

อยา่งชา้ภายใน

ก าหนดยื่น

ซองภายใน
ท าสญัญาภายใน

ก าหนดสง่มอบ

ภายใน(วัน)

เบกิเงินงวด

สดุท้ายภายใน
หมายเหตุ



หนา้ที่ 7/7

27 23. โครงการกอ่สร้างก าแพงกนัดนิ คสล. พร้อมราวกนัตก บา้นสนั

ทุง่ใหม ่หมูท่ี่ 14 ต าบลสนัปเูลย อ าเภอดอยสะเกด็ (บริเวณตอ่จาก

โครงการเดมิ ถงึ บา้นนายเขยีว ปญัญาฟู) ขนาดความสงูเฉลี่ย 2.00 

เมตร ฐานกว้าง 1.85 เมตร ความหนาก าแพง 0.15 ยาว 63 เมตร  

วงเงนิ 592,000.-บาท

103 e-bidding - - 7 90 ก.ย.-62

28 24. โครงการกอ่สร้างถนน คสล. บริเวณซอย 3  บา้นไร่กองงาม หมู่

ที่ 15 ต าบลสนัปเูลย อ าเภอดอยสะเกด็ (บริเวณตัง้แตบ่า้น ร.ต.ต.

พชิัย  ค าปนิค า ถงึ เขตตดิตอ่หมูบ่า้นตระการ) ผิวจราจรกว้าง 4.00 

เมตร ยาว 255.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มพีื้นที่ด าเนนิการไม่

นอ้ยกว่า 1,020.00 ตร.ม. วงเงนิ 570,000.-บาท

104 e-bidding - - 7 60 ก.ย.-62

ค่าท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง(อาคารต่าง ๆ)

29 1. โครงการกอ่สร้างอาคารศาลาประกอบพธิกีรรม  บริเวณสสุาน

บา้นสนัปเูลย บา้นสนัปเูลย หมูท่ี่ 1 ต าบลสนัปเูลย อ าเภอดอยสะเกด็

 อาคารรูปตวัแอล พื้นที่ใชส้อยทัง้หมด 308.00 ตารางเมตร  วงเงนิ 

1,587,500.-บาท

105 e-bidding - - 7 90 ก.ย.-62

30 2. โครงการกอ่สร้างอาคารศาลาประกอบพธิกีรรม  บริเวณสสุาน

เกา๊ดู ่ บา้นสนัตน้ดู ่หมูท่ี่ 2  ต าบล  สนัปเูลย อ าเภอดอยสะเกด็ 

กว้าง 7.00 เมตร  ยาว 16.50 เมตร  วงเงนิ  915,000.-บาท

106 e-bidding - - 7 90 ก.ย.-62

            แบบ ผด.5

แผนปฏบิัติการจดัซื้อจดัจา้ง  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562

ของเทศบาลต าบลสนัปูเลย

ล าดบั

ท่ี
รายการ/จ านวน/วงเงิน

ล าดบัตาม

แผนจดัหา 
วิธกีารจดัหา

สง่ประกาศ

อยา่งชา้ภายใน

ก าหนดยื่น

ซองภายใน
ท าสญัญาภายใน

ก าหนดสง่มอบ

ภายใน(วัน)

เบกิเงินงวด

สดุท้ายภายใน
หมายเหตุ


