
- งาย่อวตั - เชียงใหมที 1 สํานักงานทางหลวงที 1

บาท

ลงนาม ................................................ผอ.ขท.เชียงใหมที 1 ตรวจสอบ ลงนาม ................................................

( )

อนุมัติ ลงนาม ................................................ผส.ทล.1 เห็นชอบ ลงนาม ................................................

( )(ผส.ทล)

แผนรายประมาณการ งานบํารุงรักษาทางหลวง

งบดําเนินงาน (คาตอบแทนใชสอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค) ประจําป 2565

วงเงินงบประมาณ 327,000.00   

แขวงทางหลวง

(ผอ.ขท.)

            เอกสารแนบ 4



- ตัวอย่าง -
รำยกำร รวมท้ังส้ิน ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ ค่ำสำธำรณูปโภค หมำยเหตุ

งบประมาณท่ีได้รับ 327,000.00          12,290.00           63,010.00           77,670.00           174,030.00          

รวม 327,000.00         12,290.00          63,010.00          77,670.00          174,030.00         

ลงช่ือ................................................หง.ขท.เชียงใหม่ท่ี 1 ลงช่ือ................................................รอ.ขท.(บ) เชียงใหม่ท่ี 1

ลงช่ือ................................................หง.ทล.1 ลงช่ือ................................................ผบ.ทล.1

25/08/2021 15:53

งบประมำณปี 2565 งบด ำเนินงำน (ค่ำตอบแทนใช้สอยวัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค)
แขวงทำงหลวงเชียงใหม่ท่ี 1 ส ำนักงำนทำงหลวงท่ี 1

(รอ.ขท.(บ))

(ผบ.ทล.)

(หง.ขท.)

(หง.ทล.)



- ตัวอย่าง -

บำท % บำท ร้อยละ บำท % บำท %
หมวดค่ำจ้ำงช่ัวครำว

ค่าจ้างช่ัวคราว
รวม -              

หมวดค่ำตอบแทน
ค่าอาหารท าการนอกเวลา 118,999.30       6.70   75,489.33        4.89     1.00             4.76     9,780.00       2.99   
ค่าเบ้ียประชุม 15,900.00        0.90   60,300.00        3.90     1.00             4.76     2,510.00       0.77   

รวม 134,899.30      7.59 135,789.33      8.79 2.00            9.52 12,290.00    3.76
หมวดค่ำใช้สอย

ค่าเบ้ียเล้ียง, ค่าท่ีพัก, ค่าพาหนะ 127,105.78       7.16   78,126.30        5.06     1.00             4.76     21,000.00     6.42   
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 58,700.00        3.30   48,720.00        3.15     1.00             4.76     35,000.00     10.70  
ค่าขนส่ง, ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 3,600.00          0.20   8,350.00          0.54     1.00             4.76     4,980.00       1.52   
ค่าเช่าทรัพย์สิน 1.00             4.76     10.00           -     
ค่าจ้างเหมาบริการ 1.00             4.76     20.00           0.01   
ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ 12,399.00        0.70   10,415.00        0.67     1.00             4.76     2,000.00       0.61   

รวม 201,804.78      11.36 145,611.30      9.42 6.00            28.57 63,010.00    19.27
หมวดค่ำวัสดุ

ค่าวัสดุส านักงาน 437,815.00       24.65  360,271.00       23.32   1.00             4.76     31,500.00     9.63   
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 70,189.00        3.95   32,660.00        2.11     1.00             4.76     1,200.00       0.37   
ค่าวัสดุก่อสร้าง 179,593.00       10.11  54,025.00        3.50     1.00             4.76     1,000.00       0.31   
ค่าวัสดุงานบ้าน งานครัว 51,858.00        2.92   41,178.00        2.67     1.00             4.76     5,200.00       1.59   
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1.00             4.76     24,500.00     7.49   
ค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย 14,050.00        0.79   -                 1.00             4.76     6,350.00       1.94   
ค่าวัสดุบริโภค 1.00             4.76     3,500.00       1.07   
ค่าวัสดุอ่ืนๆ 57,986.00        3.26   124,971.98       8.09     1.00             4.76     4,420.00       1.35   

รวม 811,491.00      45.68 613,105.98      39.68 8.00            38.1 77,670.00    23.75
หมวดค่ำสำธำรณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 469,853.03       26.45  489,132.26       31.66   1.00             4.76     124,950.00    38.21  
ค่าน้ าประปา 30,807.64        1.73   43,771.53        2.83     1.00             4.76     12,100.00     3.70   
ค่าไปรษณีย์โทรเลข 46,507.85        2.62   39,006.94        2.52     1.00             4.76     12,050.00     3.69   
ค่าโทรศัพท์ 15,172.00        0.85   12,739.14        0.82     1.00             4.76     12,950.00     3.96   
ค่าส่ือสารและโทรคมนาคม 65,843.52        3.71   65,843.52        4.26     1.00             4.76     11,980.00     3.66   

รวม 628,184.04      35.36 650,493.39      42.1 5.00            23.81 174,030.00   53.22
รวมท้ังส้ิน 1,776,379.12    100 1,545,000.00    100 21.00          100 327,000.00   100

                    ลงช่ือ................................................หง.ขท.เชียงใหม่ท่ี 1 ลงช่ือ................................................รอ.ขท.(บ) เชียงใหม่ท่ี 1
                                                (หง.ขท.)          (รอ.ขท.(บ))

                    ลงช่ือ................................................หง.ทล.1 ลงช่ือ................................................ผบ.ทล.1
                                                (หง.ทล.)          (ผบ.ทล.)

25/08/2021 15:53

หมำยเหตุ

งบประมำณปี 2565 งบด ำเนินงำน (ค่ำตอบแทนใช้สอยวัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค)
แขวงทำงหลวงเชียงใหม่ท่ี 1 ส ำนักงำนทำงหลวงท่ี 1

รำยกำร
ปี 2562

(สุทธิตำมท่ีใช้จ่ำยจริง)
ปี 2563

(สุทธิตำมท่ีใช้จ่ำยจริง)
ปี 2564

(สุทธิตำมท่ีใช้จ่ำยจริง)
ปี 2565

(Link สูตร)

25/08/2021 15:53



- ตัวอย่าง -
ล ำดับ ต ำแหน่ง

 
จ ำนวน
(คน)

 ค่ำอำหำร
ท ำกำรนอกเวลำ
(วันละ/คืนละ)

 
จ ำนวน
(วัน)

 จ ำนวนเงิน
(บำท)

งำนท่ีจะท ำและควำมจ ำเป็น

1 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ช านาญงาน/อาวุโส 3 200 12 7,200.00       เพ่ือเร่งรัดงานในวันท าการ: เบิกได้ไม่เกินวันละ 4 ชม. (50 บ./ชม.)

2 วิศวกรโยธาเช่ียวชาญ 1 420 3 1,260.00       เพ่ือเร่งรัดงานนอกวันท าการ: เบิกได้ไม่เกินวันละ 7 ชม. (60 บ./ชม.)

3 ผู้อ านวยการระดับต้น 1 420 2 840.00         เพ่ือเร่งรัดงานนอกวันท าการ: เบิกได้ไม่เกินวันละ 7 ชม. (60 บ./ชม.)

4 เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน/ช านาญงาน/อาวุโส 1 200 3 600.00         เพ่ือเร่งรัดงานในวันท าการ: เบิกได้ไม่เกินวันละ 4 ชม. (50 บ./ชม.)

-              
-              
-              
-              
-              

ปรับยอด (120.00)        
9,780.00      

ลงช่ือ................................................หง.ขท.เชียงใหม่ท่ี 1 ลงช่ือ................................................รอ.ขท.(บ) เชียงใหม่ท่ี 1
             (หง.ขท.)

ลงช่ือ................................................หง.ทล.1 ลงช่ือ................................................วผ.ทล.1
             (หง.ทล.)

25/08/2021 15:53

รวมท้ังส้ิน

แขวงทำงหลวงเชียงใหม่ท่ี 1
บัญชีรำยละเอียดค่ำตอบแทน งบด ำเนินงำน ประจ ำปี 2565

ส ำนักงำนทำงหลวงท่ี 1

(ผบ.ทล.)

(รอ.ขท.(บ))



- ตัวอย่าง -
ล ำดับ ต ำแหน่ง

 จ ำนวน
(คน)

 ค่ำเบ้ียประชุม
(วันละ/คืนละ)

 
จ ำนวน
(วัน)

 จ ำนวนเงิน
(บำท)

งำนท่ีจะท ำและควำมจ ำเป็น

1 พนักงานราชการ / ลูกจ้างประจ า 2 300 2 1,200.00      
2 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ช านาญงาน/อาวุโส 1 300 1 300.00         
3 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ/ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ 2 500 1 1,000.00      

-             
-             
-             
-             
-             
-             

ปรับยอด 10.00          
2,510.00     

ลงช่ือ................................................หง.ขท.เชียงใหม่ท่ี 1 ลงช่ือ................................................รอ.ขท.(บ) เชียงใหม่ท่ี 1
             (หง.ขท.)

ลงช่ือ................................................หง.ทล.1 ลงช่ือ................................................วผ.ทล.1
             (หง.ทล.)

25/08/2021 15:53

             (ผบ.ทล.)

บัญชีรำยละเอียดค่ำเบ้ียประชุม งบด ำเนินงำน ประจ ำปี 2565
แขวงทำงหลวงเชียงใหม่ท่ี 1 ส ำนักงำนทำงหลวงท่ี 1

รวมท้ังส้ิน

             (รอ.ขท.(บ))



- ตัวอย่าง -
ล ำดับ ต ำแหน่ง

 
จ ำนวน
(คน)

 เบ้ียเล้ียง
วันละ
(บำท)

 เวลำ
ท ำกำร
(วัน)

 ค่ำเช่ำท่ีพัก
คืนละ
(บำท)

 ค่ำพำหนะ
เดินทำง
คร้ังละ
(บำท)

 รวมเงิน
(บำท)

หมำยเหตุ

1 พนักงานราชการ 1 240.00  5 800.00      1,000.00   6,200.00    ปฏิบัติราชการนอกสถานท่ี
2 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ช านาญงาน/อาวุโส 2 240.00  3 800.00      1,000.00   7,240.00    ปฏิบัติราชการนอกสถานท่ี
3 เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน/ช านาญงาน/อาวุโส 1 240.00  1 800.00      1,000.00   2,040.00    ปฏิบัติราชการนอกสถานท่ี
4 วิศวกรเคร่ืองกลปฏิบัติการ/ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ 1 240.00  1 800.00      1,000.00   2,040.00    ปฏิบัติราชการนอกสถานท่ี
5 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ช านาญงาน/อาวุโส 1 240.00  1 800.00      1,000.00   2,040.00    ปฏิบัติราชการนอกสถานท่ี
6 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ/ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ 1 240.00  1 800.00      500.00      1,540.00    ปฏิบัติราชการนอกสถานท่ี

ปรับยอด (100.00)      
21,000.00  

ลงช่ือ................................................หง.ขท.เชียงใหม่ท่ี 1 ลงช่ือ................................................รอ.ขท.(บ) เชียงใหม่ท่ี 1
             (หง.ขท.)

ลงช่ือ................................................หง.ทล.1 ลงช่ือ................................................วผ.ทล.1
             (หง.ทล.)

25/08/2021 15:53

บัญชีรำยละเอียดค่ำเบ้ียเล้ียง ค่ำพำหนะเดินทำงและค่ำเช่ำท่ีพัก งบด ำเนินงำน ประจ ำปี 2565
แขวงทำงหลวงเชียงใหม่ท่ี 1 ส ำนักงำนทำงหลวงท่ี 1

รวมท้ังส้ิน

             (ผบ.ทล.)

             (รอ.ขท.(บ))



- ตัวอย่าง -
ประเภทรำยจ่ำย รำยกำร จ ำนวน หน่วย

รำคำ/ หน่วย
(บำท)

จ ำนวนเงิน
(บำท)

หมำยเหตุ

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน ซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 1 เคร่ือง 5,074.00     5,074.00      
ซ่อมคอมพิวเตอร์ 20 เคร่ือง 1,000.00     20,000.00    
ซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 10 เคร่ือง 500.00       5,000.00      
ซ่อมเคร่ืองแฟกซ์ 1 เคร่ือง 2,000.00     2,000.00      
ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 1 เคร่ือง 3,000.00     3,000.00      

-             
-             
-             
-             

ปรับยอด (74.00)         
35,000.00    

ลงช่ือ................................................หง.ขท.เชียงใหม่ท่ี 1 ลงช่ือ................................................รอ.ขท.(บ) เชียงใหม่ท่ี 1
(หง.ขท.)

ลงช่ือ................................................หง.ทล.1 ลงช่ือ................................................วผ.ทล.1
(หง.ทล.)

25/08/2021 15:53

บัญชีรำยละเอียดค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์ งบด ำเนินงำน ประจ ำปี 2565

(รอ.ขท.(บ))

(ผบ.ทล.)

รวมท้ังส้ิน

ส ำนักงำนทำงหลวงท่ี 1แขวงทำงหลวงเชียงใหม่ท่ี 1



- ตัวอย่าง -
ประเภทรำยจ่ำย รำยกำร จ ำนวน

รำคำ/ หน่วย
(บำท)

จ ำนวนเงิน
(บำท)

หมำยเหตุ

ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 1 1,400.00     1,400.00      
ค่าจ้างขนขยะ 12 300.00       3,600.00      

-             
-             
-             
-             
-             
-             
-             

ปรับยอด (20.00)         
4,980.00      

ลงช่ือ................................................หง.ขท.เชียงใหม่ท่ี 1 ลงช่ือ................................................รอ.ขท.(บ) เชียงใหม่ท่ี 1
(หง.ขท.)

ลงช่ือ................................................หง.ทล.1 ลงช่ือ................................................วผ.ทล.1
(หง.ทล.)

25/08/2021 15:53

(รอ.ขท.(บ))

(ผบ.ทล.)

บัญชีรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย ประเภทค่ำธรรมเนียม งบด ำเนินงำน ประจ ำปี 2565
แขวงทำงหลวงเชียงใหม่ท่ี 1 ส ำนักงำนทำงหลวงท่ี 1

รวมท้ังส้ิน



- ตัวอย่าง -
ประเภทรำยจ่ำย รำยกำร

จ ำนวนเงิน
(บำท)

หมำยเหตุ

ค่าเช่าทรัพย์สิน xxxx 10.00                   

ปรับยอด
10.00                   

ลงช่ือ................................................หง.ขท.เชียงใหม่ท่ี 1 ลงช่ือ................................................รอ.ขท.(บ) เชียงใหม่ท่ี 1
(หง.ขท.)     (รอ.ขท.(บ))

ลงช่ือ................................................หง.ทล.1 ลงช่ือ................................................วผ.ทล.1
(หง.ทล.)     (ผบ.ทล.)

25/08/2021 15:53

บัญชีรำยละเอียดค่ำเช่ำทรัพย์สิน งบด ำเนินงำน ประจ ำปี 2565
แขวงทำงหลวงเชียงใหม่ท่ี 1 ส ำนักงำนทำงหลวงท่ี 1

รวมท้ังส้ิน



- ตัวอย่าง -
ประเภทรำยจ่ำย รำยกำร

จ ำนวนเงิน
(บำท)

หมำยเหตุ

ค่าจ้างเหมาบริการ xxx 20.00                   

ปรับยอด
20.00                   

ลงช่ือ................................................หง.ขท.เชียงใหม่ท่ี 1 ลงช่ือ................................................รอ.ขท.(บ) เชียงใหม่ท่ี 1
(หง.ขท.)     (รอ.ขท.(บ))

ลงช่ือ................................................หง.ทล.1 ลงช่ือ................................................วผ.ทล.1
(หง.ทล.)     (ผบ.ทล.)

25/08/2021 15:53

บัญชีรำยละเอียดค่ำจ้ำงเหมำบริกำร งบด ำเนินงำน ประจ ำปี 2565
แขวงทำงหลวงเชียงใหม่ท่ี 1 ส ำนักงำนทำงหลวงท่ี 1

รวมท้ังส้ิน



- ตัวอย่าง -
ประเภทรำยจ่ำย รำยกำร

จ ำนวนเงิน
(บำท)

หมำยเหตุ

ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ ค่าพวงมาลา 2,000.00               

ปรับยอด
2,000.00               

ลงช่ือ................................................หง.ขท.เชียงใหม่ท่ี 1 ลงช่ือ................................................รอ.ขท.(บ) เชียงใหม่ท่ี 1
(หง.ขท.)     (รอ.ขท.(บ))

ลงช่ือ................................................หง.ทล.1 ลงช่ือ................................................วผ.ทล.1
(หง.ทล.)     (ผบ.ทล.)

25/08/2021 15:53

บัญชีรำยละเอียดค่ำใช้สอยอ่ืน ๆ งบด ำเนินงำน ประจ ำปี 2565
แขวงทำงหลวงเชียงใหม่ท่ี 1 ส ำนักงำนทำงหลวงท่ี 1

รวมท้ังส้ิน



- ตัวอย่าง -

12/25

ประเภทรำยจ่ำย รำยกำร หน่วยนับ จ ำนวน
รำคำ/ หน่วย

(บำท)
รวมเงิน
(บำท)

หมำยเหตุ

ค่าวัสดุส านักงาน หมึกโรเนียว กล่อง 2 650.00       1,300.00      
หมึกถ่ายเอกสาร IR-2525 กล่อง 1 2,000.00    2,000.00      

กระดาษถ่ายเอกสาร A4 รีม 200 113.00       22,600.00    

กระดาษการ์ดสี A4 120 แกรม 180 แผน่ รีม 5 100.00       500.00        

กระดาษสต๊ิกเกอร์ A4  ขาวดา้น 50 แผน่ ห่อ 1 120.00       120.00        

คลิปหนีบด า No.108 (1 กล่อง/12 ตวั) กล่อง 1 58.00         58.00          

ซองครุฑพบั 4สีขาว ขนาด 4.5" x 9" (เบอร์ 9 )(1 ห่อ/50 ซอง) ห่อ 1 39.00         39.00          

แท่นประทบัตราสีน ้าเงิน No.2 ลับ 1 38.00         38.00          

ปากกาลูกล่ืนสีน ้าเงิน ด้าม 6 5.00          30.00          

ดินสอด า 2B แท่ง 30 5.00          150.00        

เคร่ืองคิดเลข 12 หลกั เคร่ือง 3 550.00       1,650.00      

เคร่ืองเยบ็กระดาษ No.10 อัน 5 75.00         375.00        

เคร่ืองเจาะกระดาษเลก็ เคร่ือง 5 150.00       750.00        

ลวดเยบ็กระดาษ No.10-1M กล่อง 50 8.00          400.00        

ลวดเสียบกระดาษ จุ 100 ตวั กล่อง 10 12.00         120.00        

30,130.00    

บัญชีรำยละเอียดหมวดค่ำวัสดุ งบด ำเนินงำน ประจ ำปี 2565

รวมท้ังส้ิน (ยอดยกไป)

แขวงทำงหลวงเชียงใหม่ท่ี 1 ส ำนักงำนทำงหลวงท่ี 1



- ตัวอย่าง -

13/25

ประเภทรำยจ่ำย รำยกำร หน่วยนับ จ ำนวน
รำคำ/ หน่วย

(บำท)
รวมเงิน
(บำท)

หมำยเหตุ

30,130.00   
ค่าวัสดุส านักงาน ไมบ้รรทดัเหลก็ ขนาด 12 น้ิว อัน 5 27.00         135.00        

กาวลาเท็กซ์ 32 ออนซ์ กระปุก 5 60.00         300.00        

สก๊อตเทปใส 1 " x 36  หลาใหญ่ ม้วน 5 33.00         165.00        

ปากกาเนน้ขอ้ความสะทอ้นแสง ด้าม 12 30.00         360.00        

น ้ายาลบค าผิด อัน 5 72.00         360.00        

สมุดปกแขง็ No.2/70 ขนาด 19 x 31 ซม. 55g 60 แผน่ เล่ม 5 28.00         140.00        

-             

-             

ปรับยอด (90.00)         

31,500.00    

ลงช่ือ..................................หง.ขท.เชียงใหม่ท่ี 1 ลงช่ือ................................................รอ.ขท.(บ) เชียงใหม่ท่ี 1
(หง.ขท.)

ลงช่ือ..................................หง.ทล.1 ลงช่ือ................................................วผ.ทล.1
(หง.ทล.)

25/08/2021 15:53

(รอ.ขท.(บ))

(ผบ.ทล.)

แขวงทำงหลวงเชียงใหม่ท่ี 1 ส ำนักงำนทำงหลวงท่ี 1

รวมท้ังส้ิน

ยอดยกมำ

บัญชีรำยละเอียดหมวดค่ำวัสดุ งบด ำเนินงำน ประจ ำปี 2565



- ตัวอย่าง -
ประเภทรำยจ่ำย รำยกำร หน่วยนับ จ ำนวน

รำคำ/ หน่วย
(บำท)

รวมเงิน
(บำท)

หมำยเหตุ

ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ หลอดไฟฟ้า LED พร้อมราง ชนิดยาว ขนาด 18 วัตต์ ชุด 2 175.00       350.00        
หลอดไฟนีออน  36  วัตต์ หลอด 10 36.00         360.00        
เทปพันสายไฟ ม้วน 1 280.00       280.00        
สวิตซ์เปิด-ปิดไฟ อัน 3 40.00         120.00        

-             
-             
-             
-             
-             
-             
-             

ปรับยอด 90.00          
1,200.00      

ลงช่ือ..................................หง.ขท.เชียงใหม่ท่ี 1 ลงช่ือ................................................รอ.ขท.(บ) เชียงใหม่ท่ี 1
(หง.ขท.)

ลงช่ือ..................................หง.ทล.1 ลงช่ือ................................................วผ.ทล.1
(หง.ทล.)

25/08/2021 15:53

(ผบ.ทล.)

บัญชีรำยละเอียดหมวดค่ำวัสดุ งบด ำเนินงำน ประจ ำปี 2565

รวมท้ังส้ิน

แขวงทำงหลวงเชียงใหม่ท่ี 1 ส ำนักงำนทำงหลวงท่ี 1

(รอ.ขท.(บ))



- ตัวอย่าง -
ประเภทรำยจ่ำย รำยกำร หน่วยนับ จ ำนวน

รำคำ/ หน่วย
(บำท)

รวมเงิน
(บำท)

หมำยเหตุ

ค่าวัสดุก่อสร้าง ปูนซีเมนต์ ถุง 3 170.00       510.00        
ก๊อกน้ าบอล อัน 2 120.00       240.00        
กาวทาท่อ PVC      250  กรัม อัน 1 110.00       110.00        
ก๊ิกรัดท่อ  ขนาด  1/2 " อัน 10 3.00          30.00          
ข้องอ  PVC  90 องศา อัน 12 5.00          60.00          
ข้องอเกลียวใน  PVC  1/2" อัน 10 6.00          60.00          

-             
-             
-             
-             

ปรับยอด (10.00)         
1,000.00      

ลงช่ือ..................................หง.ขท.เชียงใหม่ท่ี 1 ลงช่ือ................................................รอ.ขท.(บ) เชียงใหม่ท่ี 1
(หง.ขท.)

ลงช่ือ..................................หง.ทล.1 ลงช่ือ................................................วผ.ทล.1
(หง.ทล.)

25/08/2021 15:53

บัญชีรำยละเอียดหมวดค่ำวัสดุ งบด ำเนินงำน ประจ ำปี 2565

รวมท้ังส้ิน

แขวงทำงหลวงเชียงใหม่ท่ี 1 ส ำนักงำนทำงหลวงท่ี 1

(ผบ.ทล.)

(รอ.ขท.(บ))



- ตัวอย่าง -
ประเภทรำยจ่ำย รำยกำร หน่วยนับ จ ำนวน

รำคำ/ หน่วย
(บำท)

รวมเงิน
(บำท)

หมำยเหตุ

ค่าวัสดุงานบ้าน งานครัว น้ ายาท าความสะอาดพ้ืน จุ 1,800 มล. ขวด 24 170.00       4,080.00      
ไม้กวาดอ่อน อัน 12 32.00         384.00        
แปรงถูพ้ืนด้ามยาวขนไนล่อน อัน 5 120.00       600.00        
แปรงล้างห้องน้ าขนไนล่อนด้ามพลาสติกใหญ่ อัน 10 18.00         180.00        

-             
-             
-             
-             
-             
-             

ปรับยอด (44.00)         
5,200.00      

ลงช่ือ..................................หง.ขท.เชียงใหม่ท่ี 1 ลงช่ือ................................................รอ.ขท.(บ) เชียงใหม่ท่ี 1
(หง.ขท.)

ลงช่ือ..................................หง.ทล.1 ลงช่ือ................................................วผ.ทล.1
(หง.ทล.)

25/08/2021 15:53

(ผบ.ทล.)

บัญชีรำยละเอียดหมวดค่ำวัสดุ งบด ำเนินงำน ประจ ำปี 2565

รวมท้ังส้ิน

แขวงทำงหลวงเชียงใหม่ท่ี 1 ส ำนักงำนทำงหลวงท่ี 1

(รอ.ขท.(บ))



- ตัวอย่าง -
ประเภทรำยจ่ำย รำยกำร หน่วยนับ จ ำนวน

รำคำ/ หน่วย
(บำท)

รวมเงิน
(บำท)

หมำยเหตุ

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เม้าส์ อัน 1 160.00       160.00        
แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ (คีย์บอร์ด) อัน 1 220.00       220.00        
แฟรชไดร์ จุ 32 GB อัน 1 395.00       395.00        
หมึกปร้ินเตอร์ Laserjet Enterprise M604 (เทียบเท่า) กล่อง 3 3,000.00     9,000.00      
หมึกปร้ินเตอร์ HP officejet Pro 8100 สีด า กล่อง 3 1,400.00     4,200.00      
หมึกปรินเตอร์   TN-2480 กล่อง 2 2,500.00     5,000.00      
หมึกปร้ินเตอร์ P355 (เทียบเท่า) กล่อง 1 1,800.00     1,800.00      
หมึกปร้ินเตอร์ L360 BK สีด า กล่อง 10 250.00       2,500.00      
หมึกปร้ินเตอร์  P215 กล่อง 1 1,300.00     1,300.00      

-             
ปรับยอด (75.00)         

24,500.00    

ลงช่ือ..................................หง.ขท.เชียงใหม่ท่ี 1 ลงช่ือ................................................รอ.ขท.(บ) เชียงใหม่ท่ี 1
(หง.ขท.)

ลงช่ือ..................................หง.ทล.1 ลงช่ือ................................................วผ.ทล.1
(หง.ทล.)

25/08/2021 15:53

(ผบ.ทล.)

บัญชีรำยละเอียดหมวดค่ำวัสดุ งบด ำเนินงำน ประจ ำปี 2565
แขวงทำงหลวงเชียงใหม่ท่ี 1 ส ำนักงำนทำงหลวงท่ี 1

รวมท้ังส้ิน

(รอ.ขท.(บ))



- ตัวอย่าง -
ประเภทรำยจ่ำย รำยกำร หน่วยนับ จ ำนวน

รำคำ/ หน่วย
(บำท)

รวมเงิน
(บำท)

หมำยเหตุ

ค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย (เคร่ืองแบบ) ค่าเคร่ืองแบบยาม   รายละ 1 ชุด ชุด 9 700.00       6,300.00      
-             
-             
-             
-             
-             
-             
-             
-             

ปรับยอด 50.00          
6,350.00      

ลงช่ือ................................................หง.ขท.เชียงใหม่ท่ี 1 ลงช่ือ................................................รอ.ขท.(บ) เชียงใหม่ท่ี 1
(หง.ขท.)

ลงช่ือ................................................หง.ทล.1 ลงช่ือ................................................วผ.ทล.1
(หง.ทล.)

25/08/2021 15:53

(ผบ.ทล.)

บัญชีรำยละเอียดหมวดค่ำวัสดุ งบด ำเนินงำน ประจ ำปี 2565

รวมท้ังส้ิน

แขวงทำงหลวงเชียงใหม่ท่ี 1 ส ำนักงำนทำงหลวงท่ี 1

(รอ.ขท.(บ))



- ตัวอย่าง -
ประเภทรำยจ่ำย รำยกำร หน่วยนับ จ ำนวน

รำคำ/ หน่วย
(บำท)

รวมเงิน
(บำท)

หมำยเหตุ

ค่าวัสดุบริโภค (น้ าด่ืม) ค่าน้ าด่ืม ถัง 200 18.00         3,600.00      
-             
-             
-             
-             
-             
-             
-             
-             

ปรับยอด (100.00)        
3,500.00      

ลงช่ือ..................................หง.ขท.เชียงใหม่ท่ี 1 ลงช่ือ................................................รอ.ขท.(บ) เชียงใหม่ท่ี 1
(หง.ขท.)

ลงช่ือ...................................หง.ทล.1 ลงช่ือ................................................วผ.ทล.1
(หง.ทล.)

25/08/2021 15:53

(ผบ.ทล.)

บัญชีรำยละเอียดหมวดค่ำวัสดุ งบด ำเนินงำน ประจ ำปี 2565
แขวงทำงหลวงเชียงใหม่ท่ี 1 ส ำนักงำนทำงหลวงท่ี 1

รวมท้ังส้ิน

(รอ.ขท.(บ))



- ตัวอย่าง -
ประเภทรำยจ่ำย รำยกำร หน่วยนับ จ ำนวน

รำคำ/ หน่วย
(บำท)

รวมเงิน
(บำท)

หมำยเหตุ

ค่าวัสดุอ่ืนๆ ค่าผ้าซับสีขาว, สีเหลือง ม้วน 2 2,200.00     4,400.00      
-             
-             
-             
-             
-             
-             
-             
-             

ปรับยอด 20.00          
4,420.00      

ลงช่ือ..................................หง.ขท.เชียงใหม่ท่ี 1 ลงช่ือ................................................รอ.ขท.(บ) เชียงใหม่ท่ี 1
(หง.ขท.)

ลงช่ือ...................................หง.ทล.1 ลงช่ือ................................................วผ.ทล.1
(หง.ทล.)

25/08/2021 15:53

(ผบ.ทล.)

"บัญชีรำยละเอียดหมวดค่ำวัสดุ งบด ำเนินงำน ประจ ำปี "&หน้ำปก!T1

รวมท้ังส้ิน

แขวงทำงหลวงเชียงใหม่ท่ี 1 ส ำนักงำนทำงหลวงท่ี 1

(รอ.ขท.(บ))



- ตัวอย่าง -
ประเภทรำยจ่ำย รำยกำร จ ำนวนหน่วย รำคำต่อหน่วย

 จ ำนวนเงิน
(บำท)

หมำยเหตุ

ค่าไฟฟ้า ส านักงานแขวงทางหลวงสกลนครท่ี 2 1.00               50,000.00           50,000.00           
หมวดทางหลวงสว่างแดนดิน 1.00               15,000.00           15,000.00           
หมวดทางหลวงพังโคน 1.00               15,000.00           15,000.00           
หมวดทางหลวงอากาศอ านวย 1.00               15,000.00           15,000.00           
หมวดทางหลวงกุดบาก 1.00               15,000.00           15,000.00           
หมวดทางหลวงวานรนิวาส 1.00               15,000.00           15,000.00           

-                    
-                    
-                    
-                    

ปรับยอด (50.00)                
124,950.00         

ลงช่ือ..................................หง.ขท.เชียงใหม่ท่ี 1 ลงช่ือ................................................รอ.ขท.(บ) เชียงใหม่ท่ี 1
(หง.ขท.)

ลงช่ือ...................................หง.ทล.1 ลงช่ือ................................................วผ.ทล.1
(หง.ทล.)

25/08/2021 15:53

(ผบ.ทล.)

บัญชีรำยละเอียด ค่ำสำธำรณูปโภค งบด ำเนินงำน ประจ ำปี 2565
แขวงทำงหลวงเชียงใหม่ท่ี 1 ส ำนักงำนทำงหลวงท่ี 1

รวมท้ังส้ิน

(รอ.ขท.(บ))



- ตัวอย่าง -
ประเภทรำยจ่ำย รำยกำร จ ำนวนหน่วย รำคำต่อหน่วย

 จ ำนวนเงิน
(บำท)

หมำยเหตุ

ค่าน้ าประปา ส านักงานแขวงทางหลวงสกลนครท่ี 2 1.00               2,000.00            2,000.00            
หมวดทางหลวงสว่างแดนดิน 1.00               2,000.00            2,000.00            
หมวดทางหลวงพังโคน 1.00               2,000.00            2,000.00            
หมวดทางหลวงอากาศอ านวย 1.00               2,000.00            2,000.00            
หมวดทางหลวงกุดบาก 1.00               2,000.00            2,000.00            
หมวดทางหลวงวานรนิวาส 1.00               2,000.00            2,000.00            

-                    
-                    
-                    
-                    

ปรับยอด 100.00               
12,100.00           

ลงช่ือ..................................หง.ขท.เชียงใหม่ท่ี 1 ลงช่ือ................................................รอ.ขท.(บ) เชียงใหม่ท่ี 1
(หง.ขท.)

ลงช่ือ..................................หง.ทล.1 ลงช่ือ................................................วผ.ทล.1
(หง.ทล.)

25/08/2021 15:53

(ผบ.ทล.)

รวมท้ังส้ิน

แขวงทำงหลวงเชียงใหม่ท่ี 1 ส ำนักงำนทำงหลวงท่ี 1
บัญชีรำยละเอียด ค่ำสำธำรณูปโภค งบด ำเนินงำน ประจ ำปี 2565

(รอ.ขท.(บ))



- ตัวอย่าง -
ประเภทรำยจ่ำย รำยกำร จ ำนวนหน่วย รำคำต่อหน่วย

 จ ำนวนเงิน
(บำท)

หมำยเหตุ

ค่าไปรษณีย์โทรเลข ส านักงานแขวงทางหลวงสกลนครท่ี 2 1.00               2,000.00            2,000.00            
หมวดทางหลวงสว่างแดนดิน 1.00               2,000.00            2,000.00            
หมวดทางหลวงพังโคน 1.00               2,000.00            2,000.00            
หมวดทางหลวงอากาศอ านวย 1.00               2,000.00            2,000.00            
หมวดทางหลวงกุดบาก 1.00               2,000.00            2,000.00            
หมวดทางหลวงวานรนิวาส 1.00               2,000.00            2,000.00            

-                    
-                    
-                    
-                    

ปรับยอด 50.00                 
12,050.00           

ลงช่ือ..................................หง.ขท.เชียงใหม่ท่ี 1 ลงช่ือ................................................รอ.ขท.(บ) เชียงใหม่ท่ี 1
(หง.ขท.)

ลงช่ือ..................................หง.ทล.1 ลงช่ือ................................................วผ.ทล.1
(หง.ทล.)

25/08/2021 15:53

(ผบ.ทล.)

บัญชีรำยละเอียด ค่ำสำธำรณูปโภค งบด ำเนินงำน ประจ ำปี 2565
แขวงทำงหลวงเชียงใหม่ท่ี 1 ส ำนักงำนทำงหลวงท่ี 1

รวมท้ังส้ิน

(รอ.ขท.(บ))



- ตัวอย่าง -
ประเภทรำยจ่ำย รำยกำร จ ำนวนหน่วย รำคำต่อหน่วย

 จ ำนวนเงิน
(บำท)

หมำยเหตุ

ค่าโทรศัพท์ ส านักงานแขวงทางหลวงสกลนครท่ี 2 1.00               2,000.00            2,000.00            
หมวดทางหลวงสว่างแดนดิน 1.00               2,000.00            2,000.00            
หมวดทางหลวงพังโคน 1.00               2,000.00            2,000.00            
หมวดทางหลวงอากาศอ านวย 1.00               2,000.00            2,000.00            
หมวดทางหลวงกุดบาก 1.00               2,000.00            2,000.00            
หมวดทางหลวงวานรนิวาส 1.00               3,000.00            3,000.00            

-                    
-                    
-                    
-                    

ปรับยอด (50.00)                
12,950.00           

ลงช่ือ..................................หง.ขท.เชียงใหม่ท่ี 1 ลงช่ือ................................................รอ.ขท.(บ) เชียงใหม่ท่ี 1
(หง.ขท.)

ลงช่ือ..................................หง.ทล.1 ลงช่ือ................................................วผ.ทล.1
(หง.ทล.)

25/08/2021 15:53

(ผบ.ทล.)

บัญชีรำยละเอียด ค่ำสำธำรณูปโภค งบด ำเนินงำน ประจ ำปี 2565
แขวงทำงหลวงเชียงใหม่ท่ี 1 ส ำนักงำนทำงหลวงท่ี 1

รวมท้ังส้ิน

(รอ.ขท.(บ))



- ตัวอย่าง -
ประเภทรำยจ่ำย รำยกำร จ ำนวนหน่วย รำคำต่อหน่วย

 จ ำนวนเงิน
(บำท)

หมำยเหตุ

ค่าส่ือสารและโทรคมนาคม ส านักงานแขวงทางหลวงสกลนครท่ี 2 1.00               2,000.00            2,000.00            
หมวดทางหลวงสว่างแดนดิน 1.00               2,000.00            2,000.00            

(เช่น  ค่าโทรสาร ค่าเทเลกซ์ หมวดทางหลวงพังโคน 1.00               2,000.00            2,000.00            
ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุส่ือสาร หมวดทางหลวงอากาศอ านวย 1.00               2,000.00            2,000.00            
ค่าส่ือสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้ หมวดทางหลวงกุดบาก 1.00               2,000.00            2,000.00            
จ่ายเก่ียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต หมวดทางหลวงวานรนิวาส 1.00               2,000.00            2,000.00            
รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและ -                    
ค่าส่ือสารอ่ืนๆ เช่น ค่าเคเบ้ิลทีวี -                    
ค่าเช่าสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น) -                    

-                    
ปรับยอด (20.00)                

11,980.00           

ลงช่ือ................................................หง.ขท.เชียงใหม่ท่ี 1 ลงช่ือ................................................รอ.ขท.(บ) เชียงใหม่ท่ี 1
(หง.ขท.)

ลงช่ือ................................................หง.ทล.1 ลงช่ือ................................................วผ.ทล.1
(หง.ทล.)

25/08/2021 15:53

(ผบ.ทล.)

บัญชีรำยละเอียด ค่ำสำธำรณูปโภค งบด ำเนินงำน ประจ ำปี 2565
แขวงทำงหลวงเชียงใหม่ท่ี 1 ส ำนักงำนทำงหลวงท่ี 1

รวมท้ังส้ิน

(รอ.ขท.(บ))


