
  

ล ำ แผนงำน ค่ำครุภัณฑ์ท่ีดินและ ส่ิงก่อสร้ำง ลักษณะ งำน (/) วิธีกำร (/) ออกแบบ หรือ แผนกำร เบิกจ่ำย หมำย

ดับ ก ำหนด คุณลักษณะ แผนปฏิบัติกำร เหตุ

ท่ี เฉพำะ แล้ว

งำน/ รำยกำร จ ำนวน งำนต่อ งำนท่ี จัด จัด สอบ ประ มี (/) ไม่มี (/) ประกำศ คำดว่ำจะลง คำดว่ำจะมี งบประมำณท่ี เงินนอก

โครงกำร (หน่วยนับ) เน่ืองท่ี เสร็จ ซ้ือ จ้ำง รำคำ กวด สอบรำคำ/ นำมใน กำรส่งมอบปี ได้รับอนุมัติ งบประมำณ

ผูกพัน ภำยใน รำคำ ประกวด สัญญำ (เดือน/ปี) ในปี หรือเงินสมทบ

งบ ปี รำคำ (เดือน/ปี) (ล้ำนบำท)

ประมำณ (เดือน/ปี)

ปีต่อไป

1 อำคำรสถำนท่ี ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง

เคร่ืองดับเพลิง ๑๐ ชุด / / ก.ค๖๒ ก.ค๖๒ ก.ค๖๒ 23000

กร่ิงสัญญำนแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ๖ ชุด / / ก.ค๖๒ ก.ค๖๒ ก.ค๖๒ 4500

ชุดสวิตซ์สัญญำน ๖ ชุด / / ก.ค๖๒ ก.ค๖๒ ก.ค๖๒ 4500

2 อำหำรกลำงวัน จ้ำงเหมำอำหำรกลำงวัน ๑ เดือน / / พ.ค๖๒ พ.ค๖๒ พ.ค๖๒ 245460

จ้ำงเหมำอำหำรกลำงวัน ๑ เดือน / / มิ.ย๖๒ มิ.ย๖๒ มิ.ย๖๒ 433700

3 วิชำกำร โต๊ะและเก้ำอ้ีนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๒ ๑๓๔ ชุด / / เม.ย๖๒ เม.ย๖๒ พ.ค๖๒ 211720

โต๊ะและเก้ำอ้ีนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๔ ๘๒ ชุด / / เม.ย๖๒ เม.ย๖๒ พ.ค๖๒ 137760

4 พัฒนำงำนโสตทัศศึกษำ ชุดหุ่นยนต์อิเล็กทรอนิกส์ประกอบกำรเรียนรู้ ๑ ชุด / / มี.ค๖๒ มี.ค๖๒ เม.ย๖๒ 48400

5 วิชำกำร หนังสือเรียน ๓๖ รำยกำร / / มี.ค๖๒ มี.ค๖๒ เม.ย๖๒ 287521

นโยบำยเรียนฟรี ๑๕ ปี

หนังสือเรียน ๑๒ รำยกำร / / เม.ย๖๒ เม.ย๖๒ พ.ค๖๒ 112259.20

หนังสือเรียน ๑๕ รำยกำร / / มี.ค๖๒ มี.ค๖๒ เม.ย๖๒ 92195

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
 โรงเรียนอนุบาลสามเสน( ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์ ) เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพฯ
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6 กีฬำสี วัสดุกีฬำ ๑ ชุด / / ธ.ค๖๑ ธ.ค๖๑ ธ.ค๖๑ 16575

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑

7 บริหำรท่ัวไป  ค่ำสำธำรณูปโภค 

ไฟฟ้ำ ประจ ำเดือน พ.ค. ๖๒ 1 เดือน / / เม.ย๖๒ เม.ย๖๒ มิ.ย๖๒ 68426.84

น้ ำประปำ ประจ ำเดือน พ.ค. ๖๒ 1 เดือน / / เม.ย๖๒ เม.ย๖๒ พ.ค๖๒ 13226.16
8 วิชำกำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์

วัสดุกำรศึกษำ ๗ รำยกำร / / พ.ค๖๒ พ.ค๖๒ พ.ค๖๒ 36176

9 อำคำรสถำนท่ี ปรับปรุงห้องเรียน ช้ันประถมศึกษำ ปีท่ี ๑/๑

ปรับปรุงประตูตู้เก็บของ ๑ ชุด / / พ.ค๖๒ พ.ค๖๒ มิ.ย๖๒ ยอดรวม๒รำยกำร

เปล่ียนผิวโฟเมก้ำหน้ำท็อปตู้ ๑ ชุด / / พ.ค๖๒ พ.ค๖๒ มิ.ย๖๒ 100580

10 อำคำรสถำนท่ี ติดต้ังผ้ำม่ำน ๑ ชุด / / พ.ค๖๒ พ.ค๖๒ มิ.ย๖๒ 92020
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11 MEP ค่ำธรรมเนียมหลักสูตร MEP

จ้ำงครูต่ำงชำติสอนภำษำต่ำงประเทศ ( MEP) ๑ เดือน / / พ.ค๖๒ พ.ค๖๒ มิ.ย๖๒ 348750

12 Regular ค่ำธรรมเนียมหลักสูตรRegular

จ้ำงครูต่ำงชำติสอนภำษำต่ำงประเทศ (Regular) ๑ เดือน / / พ.ค๖๒ พ.ค๖๒ มิ.ย๖๒ 56400


