
                                                                                  

 

  

     

 

ประกาศเทศบาลตําบลมะขามเมืองใหม 
 เรื่อง    รายงานเผยแพรแผนการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 --------------------------------------- 

  เทศบาลตําบลมะขามเมืองใหม ไดจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 11 และระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ สวนท่ี 5 การจัดแผนการจัดซ้ือจัดจาง                
ขอ 11 เม่ือหนวยงานของรัฐไดรับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณท่ีใชในการจัดซ้ือจัดจางจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ
หรือผูมีอํานาจในการพิจารณางบประมาณแลว ใหเจาหนาท่ีหรือผูท่ีไดรับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้น จัดทํา
แผนการจัดซ้ือจัดจางประจําปเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ เม่ือหัวหนาหนวยงานของรัฐให
ความเห็นชอบแผนการจัดซ้ือจัดจางประจําปตามวรรคหนึ่งแลว ใหหัวหนาเจาหนาท่ีประกาศเผยแพรแผนดังกลาว       
ในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหนวยงานของรัฐตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด และ
ใหปดประกาศโดยเปดเผย ณ สถานท่ีปดประกาศของหนวยงานของรัฐนั้น 

   เทศบาลตําบลมะขามเมืองใหม ไดจัดทําแผนจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เรียบรอยแลว เพ่ือใหการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางเปนไปดวยความโปรงใส และตรวจสอบได เทศบาลตําบลมะขาม
เมืองใหม จึงขอปดประกาศแผนการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยเปดเผยใหประชาชนทราบ 
ตามรายละเอียดแนบทายนี้ 

   จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

        ประกาศ  ณ  วันท่ี  7  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕62 

 

 

 

           (นายดิลก บัวเกิด) 
            นายกเทศมนตรีตําบลมะขามเมืองใหม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดซ้ือจัดจาง ประจําป 2563 

ท่ี โครงการ 
1 โครงการถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ซอยคอกรัก หมูท่ี 1   ตําบลมะขาม  อําเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุร ี 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 5 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.15 เมตร  (หรือพ้ืนท่ีกอสราง ไมนอยกวา  775  
ตารางเมตร) จํานวน 500,000 บาท 

2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองขุม - ยายซา หมูท่ี 2   ตําบลมะขาม  อําเภอมะขาม  จังหวัด
จันทบุร ี
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 เมตร ยาว 193 เมตร หนา 0.15 เมตร  (หรือพ้ืนท่ีกอสราง ไมนอยกวา  772  
ตารางเมตร) จํานวน 500,000 บาท 

3 โครงการกอสรางถนน Asphaltic concrete ซอยเฉลิมพระเกียรติ 12 (ซอยคลองทราย2) หมูท่ี 3 ตําบลมะขาม 
อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 
กอสรางถนน Asphaltic concrete กวาง 4 เมตร ยาว 295 เมตร หนา 0.05 เมตร (หรือพ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 1,180 
ตารางเมตร)  จํานวน 500,000 บาท 

4 โครงการกอสรางถนน Asphaltic concrete ซอยสุโขธารา - รวมหนองออพัฒนา (ซอยครูสิทธา) หมูท่ี 3 ตําบล
มะขาม อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 
กอสรางถนน Asphaltic concrete กวาง 5 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.05 เมตร (หรือพ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 375 
ตารางเมตร)  จํานวน 160,000 บาท 

5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทาหลวงลาง 1 (ซอยวังเลียบ) หมูท่ี 4   ตําบลมะขาม  อําเภอมะขาม  
จังหวัดจันทบุรี 
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 3.50 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร  (หรอืพ้ืนท่ีกอสราง ไมนอยกวา  
770 ตารางเมตร) จํานวน 500,000 บาท 

6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทุงคานรูด หมูท่ี 5 ตําบลมะขาม  อําเภอมะขาม   จงัหวัดจันทบุรี 
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 เมตร ยาว 233 เมตร หนา 0.15 เมตร  (หรือพ้ืนท่ีกอสราง ไมนอยกวา 932 
ตารางเมตร)  จํานวน 615,000 บาท 

7 โครงการกอสรางถนน Asphaltic concrete ซอยรอบบึง  หมูท่ี 6   ตําบลมะขาม  อําเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี 
กอสรางถนน Asphaltic concrete กวาง 4 เมตร ยาว 225 เมตร หนา 0.05 เมตร  (หรือพ้ืนท่ีกอสราง ไมนอยกวา 900 
ตารางเมตร)  จํานวน 385,000 บาท 

8 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวังจะอาย 4 หมูท่ี 7 ตําบลมะขาม  อําเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี 
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 5 เมตร ยาว 155 เมตรหนา 0.15 เมตร  (หรือพ้ืนท่ีกอสราง ไมนอยกวา 775  
ตารางเมตร) จํานวน 500,000 บาท 

9 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดีไวน หมูท่ี 8 ตําบลมะขาม  อําเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี 
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 5 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.15 เมตร  (หรือพ้ืนท่ีกอสราง ไมนอยกวา 775 
ตารางเมตร) จํานวน 500,000 บาท 

10 โครงการกอสรางถนน Asphaltic concrete ซอยเกาะตะบาก 2 (ซอยหนองชางตาย)   หมูท่ี 9 ตําบลมะขาม  อําเภอ
มะขาม  จังหวัดจันทบุร ี
กอสรางถนน Asphaltic concrete กวาง 4 เมตร ยาว 195 เมตร  หนา 0.05 เมตร (หรือพ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 780 
ตารางเมตร) จํานวน 330,000 บาท 

11 โครงการกอสรางถนน Asphaltic concrete ซอยเกาะตะบาก 3 (ซอยหนองแสง) หมูท่ี 9 ตําบลมะขาม  อําเภอ
มะขาม  จังหวัดจันทบุร ี
กอสรางถนน Asphaltic concrete กวาง 4 เมตร ยาว 295 เมตร  หนา 0.05 เมตร (หรือพ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 
1,180 ตารางเมตร) จํานวน 500,000 บาท 

12 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทุงปรือ หมูท่ี 10 ตําบลมะขาม  อําเภอมะขาม  จงัหวัดจันทบุรี 
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 5 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.15 เมตร  (หรือพ้ืนท่ีกอสราง ไมนอยกวา 775 
ตารางเมตร) จํานวน 500,000 บาท 

 

 

 



13 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเกาะยาวพัฒนา ซอย 2 หมูท่ี 1 ตําบลมะขาม  อําเภอมะขาม  จังหวัด
จันทบุร ี
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 เมตร ยาว 193 เมตร หนา 0.15 เมตร  (หรือพ้ืนท่ีกอสราง ไมนอยกวา 772 
ตารางเมตร) จํานวน 500,000 บาท 

14 โครงการกอสรางถนน Asphaltic concrete ซอยวังจะอาย 1 (ซอยนางงาม) หมูท่ี 7 ตําบลมะขาม  อําเภอมะขาม  
จังหวัดจันทบุรี 
กอสรางถนน Asphaltic concrete กวาง 5 เมตร ยาว 240 เมตร  หนา 0.05 เมตร (หรือพ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 
1,200 ตารางเมตร) จํานวน 500,000 บาท 

15 โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค หมูท่ี 1 ตําบลมะขาม  อําเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี 
กอสรางอาคารอเนกประสงค ขนาดกวาง 13 เมตร ยาว 22  เมตร พรอมหองเก็บของ ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 12 เมตร 
จํานวน 1,150,000 บาท 

16 โครงการปรับปรุงรั้วสนามกีฬา หมูท่ี 1 ตําบลมะขาม  อําเภอมะขาม  จังหวัดจนัทบุรี 
ปรับปรุงรั้วเดิมพรอมทาสี / กอสรางรั้วใหมพรอมทาสี จาํนวน 268,000  บาท 

17 โครงการกอสรางถนนทางเขาพรอมลาน พ้ืนท่ีจอดรถคอนกรีตเสรมิเหล็ก บริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมูท่ี 7 ตําบล
มะขาม  อําเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุร ี
กอสรางถนนทางเขาพรอมลานพ้ืนท่ีจอดรถ ความหนา 0.10 เมตร พ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 871.50 ตารางเมตร 
จํานวน 429,000  บาท 

18 โครงการปรับปรุงซอมแซมคอสะพาน คลองลี่ หมูท่ี 9 ตําบลมะขาม  อําเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุร ี
ปรับปรุงซอมแซมคอสะพาน ขนาดกวาง  4  เมตร ยาว  6.50 เมตร พรอมสรางแนวปองกันการกัดเซาะบริเวณหูชางคอ
สะพาน จํานวน 150,000  บาท 

19 โครงการกอสรางซุมเทิดพระเกียรติ รัชกาลท่ี 10 บริเวณทางเขาสํานักงานเทศบาล  หมูท่ี 1 ตําบลมะขาม  อําเภอ
มะขาม จังหวัดจันทบุรี 
กอสรางซุมเทิดพระเกียรติ ชนิดโครงเหล็กและพลาสวูด พระบรมฉายาลักษณและงานท้ังหมดปริ๊นอิงคเจ็ทบนสติกเกอร 
ขนาด ความยาว 11 เมตร จํานวน 500,000 บาท 

20 โครงการติดต้ังกลองวงจรปด บรเิวณสํานักงานเทศบาล และทางเขา ออก  หมูท่ี 1 ตําบลมะขาม  อําเภอมะขาม  
จังหวัดจันทบุร ี
ติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขายแบบมมุมองคงท่ี จํานวน 21 จดุ พรอมอุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย แบบ 
32 ชอง เครื่องสํารองไฟ จํานวน 2 เครื่องและอุปกรณในการตดิตั้ง  จํานวน 490,000 บาท 

21 จัดซ้ือรถยนตตรวจการณ  1 คัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต สูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต  เครือ่งยนตดีเซล แบบ
ขับเคลื่อน 4 ลอ จํานวน 1,570,000 บาท 

22 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดีไวน (ถนนเชื่อมตําบล) หมูท่ี 8  ตําบลมะขาม อําเภอมะขาม  จังหวัด
จันทบุร ี
กอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก กวาง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร  (หรือพ้ืนท่ีกอสราง ไมนอยกวา 750
ตารางเมตร) จํานวน 500,000 บาท 

23 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวังจะอาย 7 เชื่อมซอยวังจะอาย 4 หมูท่ี 7  ตําบลมะขาม อําเภอมะขาม  
จังหวัดจันทบุร ี
กอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก กวาง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร  (หรือพ้ืนท่ีกอสราง ไมนอยกวา 750
ตารางเมตร) จํานวน 500,000 บาท 

24 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวังจะอาย 7 หมูท่ี 7  ตําบลมะขาม อําเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี 
กอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก กวาง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร  (หรือพ้ืนท่ีกอสราง ไมนอยกวา 750
ตารางเมตร) จํานวน 500,000 บาท 

25 โครงการกอสรางถนนยกระดับ สายประปาตลาดกลาง พรอมวางทอระบายนํ้า หมูท่ี 1  ตําบลมะขาม อําเภอมะขาม  
จังหวัดจันทบุรี 
กอสรางถนนดินถม กวาง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.30 เมตร  (หรอืปริมาณดินไมนอยกวา 1,500 ลบ.เมตร) 
จํานวน 500,000 บาท 

 


