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คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำเทศบำลนครนนทบุรี
บัดนีถึงเวลำที่คณะผู้บริหำรของเทศบำลนครนนทบุรี จะได้เสนอร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560 ต่อสภำเทศบำลนครนนทบุรีอีกครังหนึ่งฉะนัน ในโอกำสนีคณะผู้บริหำรเทศบำลนครนนทบุรี
จึงขอชีแจงให้ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำเทศบำลนครนนทบุรีทุกท่ำนได้ทรำบถึงสถำนะกำรคลังตลอดจน
หลักกำรและแนวนโยบำยกำรดำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 1 พฤษภำคม พ.ศ. 2559 เทศบำลนครนนทบุรีมีสถำนะกำรเงิน ดังนี
1.1.1 เงินฝำกธนำคำร
จำนวน
7,014,068,199.56 บำท
1.1.2 เงินสะสม
จำนวน
3,136,264,545.49 บำท
1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม
จำนวน
930,728,167.62 บำท
1.1.4 รำยกำรกันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ำย จำนวน 10 โครงกำร รวม
184,802,420 บำท
1.1.5 รำยกำรกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จำนวน 63 โครงกำร รวม 1,142,073,777.78 บำท
1.2 เงินกู้คงค้ำง จำนวน 0.00 บำท
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2558
2.1 รำยรับจริง จำนวน 2,329,085,663.60 บำท ประกอบด้วย
- หมวดภำษีอำกร
จำนวน
- หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต
จำนวน
- หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน
จำนวน
- หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์
จำนวน
- หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด
จำนวน
- หมวดรำยได้จำกทุน
จำนวน
- หมวดภำษีจัดสรร
จำนวน
- หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
จำนวน
2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ (เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ)
จำนวน
2.3 รำยจ่ำยจริง จำนวน 1,980,430,728.39 บำท ประกอบด้วย
งบกลำง
จำนวน
งบบุคลำกร
จำนวน
งบดำเนินกำร
จำนวน
งบลงทุน
จำนวน
งบรำยจ่ำยอื่น
จำนวน
งบเงินอุดหนุน
จำนวน

249,325,266.90
52,375,397.51
142,398,324.34
7,434,072.83
3,194,518.91
325,350.00
1,543,573,190.11
330,459,543.00

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

354,283,751.88 บำท
59,169,441.92
346,580,595.36
426,882,376.20
1,061,125,960.26
41,541,354.65
45,131,000.00

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
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2.4 รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์(เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ)
จำนวน
354,283,746.88 บำท
2.5 รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินสะสม
จำนวน
24,487,000.00 บำท
2.6 รำยจ่ำยทีจ่ ่ำยจำกเงินทุนสำรองเงินสะสม
จำนวน
0.00 บำท
3. งบเฉพาะการ
3.1 ประเภทกิจกำรสถำนธนำนุบำล กิจกำรสถำนธนำนุบำล
ปีงบประมำณ พ.ศ.2558
รำยรับจริง
รำยจ่ำยจริง
กู้เงินจำกธนำคำร/ก.ส.ท./อื่น ๆ
ยืมเงินสะสมจำกเทศบำล
กำไรสุทธิ
เงินฝำกธนำคำรทังสิน ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558
ทรัพย์จำนำ
3.2 ประเภทกิจกำรสถำนธนำนุบำล กิจกำรสถำนธนำนุบำล
ปีงบประมำณ พ.ศ.2558
รำยรับจริง
รำยจ่ำยจริง
กู้เงินจำกธนำคำร/ก.ส.ท./อื่น ๆ
ยืมเงินสะสมจำกเทศบำล
กำไรสุทธิ
เงินฝำกธนำคำรทังสิน ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558
ทรัพย์จำนำ

แห่งที่ 1
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

39,834,508.33
22,701,107.34
0.00
0.00
17,137,732.30
69,642,756.67
154,148,450.00

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

15,884,349.06
9,316,532.62
26,982,263.17
0.00
6,629,690.41
1,829,563.36
71,197,700.00

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

แห่งที่ 2
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
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4. รายรับ
รายรับ

รายรับจริงปี 2558

ประมาณการปี 2559 ประมาณการปี 2560

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภำษีอำกร
หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต
หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน
หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์
หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรำยได้จำกทุน
รวมรายได้จัดเก็บเอง

249,325,266.90
52,375,397.51
142,398,324.34
7,434,072.83
3,194,518.91
325,350.00
455,052,930.49

239,500,000
57,050,000
140,181,000
8,250,000
4,331,000
900,000
450,212,000

240,000,000
48,890,000
139,001,000
7,000,000
2,451,000
300,000
437,642,000

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
หมวดภำษีจัดสรร
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ฯ

1,543,573,190.11
1,543,573,190.11

1,111,788,000
1,111,788,000

1,232,358,000
1,232,358,000

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ฯ

330,459,543.00
330,459,543.00

338,000,000
338,000,000

630,000,000
630,000,000

รวมรายรับ

2,329,085,663.60

1,900,000,000

2,300,000,000
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5. รายจ่าย
5.1 รำยจ่ำยตำมงบรำยจ่ำย
งบประมาณรายจ่ายตามหมวด
จ่ายจากงบประมาณ
งบกลำง
งบบุคลำกร
งบดำเนินกำร
งบลงทุน
งบรำยจ่ำยอื่น
งบเงินอุดหนุน

รายจ่ายจริง
ปี 2558
59,169,441.92
346,580,595.36
426,882,376.20
1,061,125,960.26
41,541,354.65
45,131,000.00

ประมาณการ
ปี 2559

ประมาณการ
ปี 2560

109,453,350.00
434,000,800.00
820,648,850.00
447,209,500.00
41,100,000.00
47,587,500.00

400,814,720.00
610,519,200.00
834,647,600.00
392,370,980.00
13,550,000.00
48,097,500.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 1,980,430,728.39 1,900,000,000.00 2,300,000,000.00
5.2 รำยจ่ำยตำมแผนงำน
งบประมาณรายจ่ายตามด้าน/แผนงาน
ด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงำนกำรศึกษำ
แผนงำนสำธำรณสุข
แผนงำนสังคมสงเครำะห์
แผนงำนเคหะและชุมชน
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและ
นันทนำกำร
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
แผนงำนกำรพำณิชย์
ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงำนงบกลำง

รายจ่ายจริง
ปี 2558

ประมาณการ
ปี 2559

ประมาณการ
ปี 2560

481,212,381.08
124,277,571.21

255,739,100.00
47,771,100.00

365,670,200.00
76,160,100.00

373,994,338.02
90,444,695.89
5,021,999.50
475,624,464.36
12,189,909.36
61,340,607.83

339,181,950.00
119,816,500.00
11,093,400.00
556,259,400.00
24,468,500.00
121,245,300.00

427,992,680.00
140,280,800.00
11,462,000.00
523,140,400.00
25,648,400.00
85,006,000.00

296,233,170.84
922,148.38

271,601,200.00
43,370,200.00

241,289,300.00
2,535,400.00

59,169,441.92

109,453,350.00

400,814,720.00

รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 1,980,430,728.39

1,900,000,000.00

2,300,000,000.00

5
สรุปสาระสาคัญของงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คณะผู้บริหำรเทศบำลนครนนทบุรี ได้จัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 เป็นงบประมำณแบบ
สมดุล โดยประมำณกำรรำยรับทั่วไปปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ไว้ จำนวน 2,300,000,000 บำท (สองพันสำมร้อยล้ำนบำท)
และประมำณกำรรำยจ่ำยไว้เท่ำกับประมำณกำรรำยรับ นอกจำกนียังประมำณกำรรำยรับเฉพำะกำรกิจกำรสถำนธนำนุบำล
แห่งที่ 1 และ 2 ไว้ จำนวน 65,504,500 บำท (หกสิบห้ำล้ำนห้ำแสนสี่พันห้ำร้อยบำท) และประมำณกำรรำยจ่ำยไว้
40,894,100 บำท (สี่สิบล้ำนแปดแสนเก้ำหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบำท) โดยใช้แผนพัฒนำของเทศบำลเป็นแนวทำงในกำรจัดทำ
งบประมำณและตังงบประมำณไว้อย่ำงประหยัด เป็นไปตำมอำนำจหน้ำที่ของเทศบำล ทังนีเพื่อให้กำรจัดสรรงบประมำณ
ครอบคลุมกำรพัฒนำทุกๆ ด้ำน สำมำรถแก้ไขปัญหำและตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่นสอดคล้อง
กับนโยบำยของกระทรวงมหำดไทยและถูกต้องตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ. 2543 ทุกประกำร
จึงเสนอร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้สมำชิกสภำเทศบำล
นครนนทบุรีพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบต่อไป

ส่วนที่ 2
เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ
เทศบาลนครนนทบุรี
อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

6
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของเทศบาลนครนนทบุรี
อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ด้าน

ยอดรวม

ด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงำนกำรศึกษำ
แผนงำนสำธำรณสุข
แผนงำนสังคมสงเครำะห์
แผนงำนเคหะและชุมชน
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและ นันทนำกำร
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
แผนงำนกำรพำณิชย์
ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงำนงบกลำง

365,670,200
76,160,100
427,992,680
140,280,800
11,462,000
523,140,400
25,648,400
85,006,000
241,289,300
2,535,400
400,814,720
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

2,300,000,000

รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครนนทบุรี
อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ำยประจำ)
งบดาเนินการ
ค่ำตอบแทน
ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ
ค่ำสำธำรณูปโภค
งบลงทุน
ค่ำครุภณ
ั ฑ์
ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
งบรายจ่ายอื่น
รำยจ่ำยอื่น
งบเงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารงานทั่วไป
66,841,200
9,792,000
57,049,200
117,654,000
44,619,000
45,870,000
7,585,000
19,580,000
55,156,800
4,756,800
50,400,000
200,000
200,000
239,852,000

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
14,137,200
14,137,200
31,675,000
330,000
25,950,000
4,535,000
860,000
378,300
378,300
2,250,000
2,250,000
48,440,500

งานบริหารงานคลัง
59,468,000
59,468,000
14,674,000
2,909,700
7,917,000
2,582,800
1,264,500
3,215,700
3,215,700
20,0000
100,000
4,000,000
20,000
4,000,00077,377,700

รวม
140,446,400
9,792,000
130,654,400
164,003,000
47,858,700
79,737,000
14,702,800
21,704,500
58,750,800
8,350,800
50,400,000
2,470,000
2,470,000
365,670,200
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ำยประจำ)
งบดาเนินการ
ค่ำตอบแทน
ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ
งบลงทุน
ค่ำครุภณ
ั ฑ์
รวม

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน
8,417,000
8,417,000
2,785,000
80,000
1,900,000
805,000
1,099,000
1,099,000
12,301,000

งานเทศกิจ
9,728,000
9,728,000
5,760,000
1,260,000
2,650,000
1,850,000
5,060,000
5,060,000
20,548,000

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย
25,288,000
25,288,000
8,955,000
760,000
5,000,000
3,195,000
9,068,100
9,068,100
43,311,100

รวม
43,433,000
43,433,000
17,500,000
2,100,000
9,550,000
5,850,000
15,227,100
15,227,100
76,160,100

แผนงานการศึกษา
งาน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ำยประจำ)
งบดาเนินการ
ค่ำตอบแทน
ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ
ค่ำสำธำรณูปโภค
งบลงทุน
ค่ำครุภณ
ั ฑ์
ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
งบรายจ่ายอื่น

รวม

งานระดับมัธยมศึกษา
34,300,000
34,300,000
62,935,600
480,000
54,869,600
5,450,000
2,136,000
16,364,480
4,964,480
11,400,000
113,600,080

งานศึกษา
ไม่กาหนดระดับ
2,460,000
2,460,000
2,132,000
72,000
1,100,000
180,000
780,000
26,017,000
17,000
26,000,000
30,609,000

รวม
153,938,700
153,938,700
161,122,800
1,162,000
109,384,800
40,760,000
9,816,000
55,851,180
14,021,180
41,830,000
10,000,000
10,000,000
47,000,000
47,000,000
427,992,680
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

งานบริหารทั่วไป
งานระดับก่อนวัยเรียน
เกี่ยวกับการศึกษา
และประถมศึกษา
16,450,000
100,728,700
16,450,000
100,728,700
6,120,000
89,935,200
360,000
250,000
4,100,000
49,315,200
1,660,000
33,470,000
6,900,000
318,000
13,151,700
318,000
8,721,700
4,430,000
10,000,000
10,000,000
47,000,000
47,000,000
22,888,000
260,895,600

แผนงานสาธารณสุข
งาน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ำยประจำ)
งบดาเนินการ
ค่ำตอบแทน
ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ
ค่ำสำธำรณูปโภค
งบลงทุน
ค่ำครุภณ
ั ฑ์
ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
งบรายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
งานบริการสาธารณสุขและ
สาธารณสุข
งานสาธารณสุขอื่น
12,567,000
14,964,400
12,567,000
14,964,400
1,750,000
27,235,200
200,000
171,200
450,000
21,222,000
1,040,000
1,769,000
60,000
4,073,000
821,000
3,827,100
821,000
3,827,100
697,500
697,500
15,138,000
46,724,200

งานศูนย์บริการสาธารณสุข
29,172,000
29,172,000
42,816,200
16,887,200
13,336,000
7,925,000
4,668,000
6,430,400
6,430,400
78,418,600

รวม
56,703,400
56,703,400
71,801,400
17,258,400
35,008,000
10,734,000
8,801,000
11,078,500
11,078,500
697,500
697,500
140,280,800

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งาน

รวม

รวม
2,474,000
2,474,000
8,978,000
200,000
8,500,000
278,000
10,000
10,000
11,462,000
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งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ำยประจำ)
งบดาเนินการ
ค่ำตอบแทน
ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ
งบลงทุน
ค่ำครุภณ
ั ฑ์
ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง

งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์
2,474,000
2,474,000
8,978,000
200,000
8,500,000
278,000
10,000
10,000
11,462,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งาน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ำยประจำ)
งบดาเนินการ
ค่ำตอบแทน
ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ
ค่ำสำธำรณูปโภค
งบลงทุน
ค่ำครุภณ
ั ฑ์
ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
รวม

งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
เคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน

13,252,800
13,252,800
11,840,000
1,600,000
5,040,000
5,200,000
10,820,400
10,820,400
35,913,200

งานกาจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล

11,234,400
11,234,400
21,390,000
1,050,000
15,040,000
4,800,000
500,000
32,624,400

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชน
7,423,000
7,423,000
12,880,000
550,000
11,280,000
900,000
150,000
1,230,000
1,230,000
21,533,000

86,645,800
86,645,800
183,170,400
18,210,400
105,450,000
58,650,000
860,000
27,053,000
20,553,000
6,500,000
296,869,200

งานบาบัดน้าเสีย
19,818,600
19,818,600
36,740,000
1,700,000
20,100,000
4,000,000
10,940,000
56,558,600

รวม
170,476,600
170,476,600
314,790,400
26,060,400
163,780,000
106,450,000
18,500,000
37,873,400
31,373,400
6,500,000
523,140,400

รวม
10,323,400
10,323,400
14,095,000
575,000
12,230,000
1,110,000
180,000
1,230,000
1,230,000
25,648,400
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งาน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
งบ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบบุคลากร
2,900,400
เงินเดือน (ฝ่ำยประจำ)
2,900,400
งบดาเนินการ
1,215,000
ค่ำตอบแทน
25,000
ค่ำใช้สอย
950,000
ค่ำวัสดุ
210,000
ค่ำสำธำรณูปโภค
30,000
งบลงทุน
ค่ำครุภณ
ั ฑ์
ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
รวม
4,115,400

39,525,000
39,525,000
61,650,000
3,500,000
18,150,000
33,800,000
6,200,000
00000101,175,000

งานสวนสาธารณะ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
งบ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบบุคลากร
5,502,000
เงินเดือน (ฝ่ำยประจำ)
5,502,000
งบดาเนินการ
2,184,000
ค่ำตอบแทน
144,000
ค่ำใช้สอย
1,500,000
ค่ำวัสดุ
490,000
ค่ำสำธำรณูปโภค
50,000
งบลงทุน
167,000
ค่ำครุภณ
ั ฑ์
167,000
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม
7,853,000

งานกีฬาและนันทนาการ
4,545,000
4,545,000
22,720,000
200,000
17,400,000
970,000
4,150,000
27,265,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
3,790,000
3,790,000
45,698,000
100,000
45,000,000
288,000
310,000
400,000
400,000
49,888,000

รวม
13,837,000
13,837,000
70,602,000
444,000
63,900,000
1,748,000
4,510,000
167,000
167,000
400,000
400,000
85,006,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งาน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ำยประจำ)
งบดาเนินการ
ค่ำตอบแทน
ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ
ค่ำสำธำรณูปโภค
งบรายจ่ายอื่น

รวม

รวม
17,086,300
17,086,300
11,020,000
830,000
3,750,000
4,590,000
1,850,000
1,000,000
1,000,000
212,183,000
19,530,000
192,653,000
241,289,300
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งบลงทุน
ค่ำครุภณ
ั ฑ์
ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
อุตสาหกรรมและการโยธา
9,615,000
7,471,900
9,615,000
7,471,900
10,180,000
840,000
530,000
300,000
3,500,000
250,000
4,300,000
290,000
1,850,000
1,000,000
1,000,000
212,183,000
19,530,000
192,653,000
20,795,000
220,494,300

แผนงานการพาณิชย์
งาน
งบ

งานกิจการสถานธนานุบาล

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ำยประจำ)
งบดาเนินการ
ค่ำตอบแทน
ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ
ค่ำสำธำรณูปโภค
งบลงทุน
ค่ำครุภณ
ั ฑ์
งบรายจ่ายอื่น
รำยจ่ำยอื่น

งานโรงฆ่าสัตว์
-

รวม

1,800,400
1,800,400
735,000
30,000
620,000
75,000
10,000
2,535,400

รวม
1,800,400
1,800,400
735,000
30,000
620,000
75,000
10,000
2,535,400

แผนงานงบกลาง
งาน
งบ
งบกลาง
งบกลำง
บำเหน็จ/บำนำญ
รวม

งานงบกลาง
400,814,720
360,884,720
39,930,000
400,814,720

รวม
400,814,720
360,884,720
39,930,000
400,814,720
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รายงาน
ประมาณการรายรับ

รายงานประมาณการรายรับ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
รายรับจริง
ปี 2556
ปี 2557

หมวดรายรับ
1. หมวดภาษีอากร
1.1 ภำษีโรงเรือนและที่ดิน
1.2 ภำษีบำรุงท้องที่
1.3 ภำษีป้ำย
รวมหมวดภาษีอากร
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
2.1 ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญำตกำรขำยสุรำ
2.2 ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญำตกำรพนัน
2.3 ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรจัดระเบียบจอดยำนยนต์
2.4 ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร
2.5 ค่ำธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
2.6 ค่ำธรรมเนียมเก็บขนอุจจำระหรือสิ่งปฏิกูล
2.7 ค่ำธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกำศ หรือแผ่นปลิวเพื่อ
กำรโฆษณำ
2.8 ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนรำษฎร
- ค่ำธรรมเนียมกำรแจ้งย้ำยที่อยู่
- ค่ำธรรมเนียมกำรคัดและรับรองสำเนำทะเบียนรำษฎร
- ค่ำธรรมเนียมกำรคัดและรับรองรำยกำรข้อมูลทะเบียนประวัติ(ทร 38/1)
2.9 ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชำชน
- ค่ำธรรมเนียมออกบัตรประจำตัวประชำชน
- ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจและคัดสำเนำรำยกำร(คัดภำพใบหน้ำ)
- ค่ำธรรมเนียมออกใบแทน(ใบเหลือง)
- ค่ำธรรมเนียมกำรคัดและสำเนำรำยกำรบัตรประจำตัวประชำชน

ปี 2558

ปี 2559

ประมาณการ
ผลต่าง (%)

ปี 2560

214,631,892.35
3,368,029.30
16,429,737.84
234,429,659.49

222,875,362.71
3,280,655.71
16,951,179.85
243,107,198.27

228,795,466.05
3,382,743.85
17,147,057.00
249,325,266.90

220,000,000.00
3,000,000.00
16,500,000.00
239,500,000.00

0
0
3.03
0.21

220,000,000.00
3,000,000.00
17,000,000.00
240,000,000.00

1,990.00
650,530.00
2,764,849.95
19,109,240.00
2,251,200.00
2,800.00

1,310.00
670,600.00
1,789,861.95
18,766,550.00
2,153,625.00
1,000.00

703,851.40
72,560.00
719,300.00
1,761,526.35
24,948,160.00
2,064,050.00
400.00

1,000.00
650,000.00
1,500,000.00
25,000,000.00
2,000,000.00
1,000.00

100.00
400.00
0
0
0
0
0

500,000.00
5,000.00
650,000.00
1,500,000.00
25,000,000.00
2,000,000.00
1,000.00

886,320.00
89,800.00
796,520.00
634,160.00
603,900.00
30,260.00

1,063,860.00
87,620.00
976,240.00
789,040.00
742,860.00
46,180.00

1,082,710.00
102,520.00
955,210.00
24,980.00
770,200.00
759,540.00
10,540.00
120.00

986,000.00
85,000.00
900,000.00
1,000.00
747,000.00
700,000.00
1,000.00
1,000.00
45,000.00

3.45
17.65
0
1,900.00
- 4.69
0
900.00
0
- 97.78

1,020,000.00
100,000.00
900,000.00
20,000.00
712,000.00
700,000.00
10,000.00
1,000.00
1,000.00
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หมวดรายรับ
2.10 ค่ำธรรมเนียมกำรแพทย์
2.11 ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนพำณิชย์
2.12 ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ
2.13 ค่ำปรับผู้กระทำควำมผิดกฎหมำยกำรจัดระเบียบจอดยำนยนต์
2.14 ค่ำปรับผู้กระทำผิดกฎหมำยจรำจรทำงบก
2.15 ค่ำปรับผู้กระทำผิดกฎหมำยกำรป้องกันและระงับอัคคีภัย
2.16 ค่ำปรับผู้กระทำผิดกฎหมำยกำรทะเบียนรำษฎร
2.17 ค่ำปรับผู้กระทำผิดกฎหมำยบัตรประจำตัวประชำชน
2.18 ค่ำปรับผู้กระทำผิดกฎหมำยสำธำรณสุข
2.19 ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ
2.20 ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ำสำหรับกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ
2.21 ค่ำใบอนุญำตจัดตังสถำนที่จำหน่ำยอำหำรหรือสถำนสะสม
อำหำรในครัว หรือพืนที่ใด ซึ่งมีพืนที่เกิน 200 ตำรำงเมตร
2.22 ค่ำใบอนุญำตจำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ
2.23 ค่ำใบอนุญำตให้ตังตลำดเอกชน
2.24 ค่ำใบอนุญำตเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร
2.25 ค่ำใบอนุญำตเกี่ยวกับกำรโฆษณำโดยใช้เครื่องขยำยเสียง
2.26 ค่ำใบอนุญำตอื่นๆ
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
3.1 ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรสถำนที่
- ค่ำเช่ำอำคำร
- ค่ำเช่ำที่ตังวำงขำยของในตลำด(ตลำดสด, ลำนหน้ำตลำด)
- ค่ำเช่ำที่ตังวำงขำยของรอบตลำด
- ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรส้วมสำธำรณะ
- ค่ำเช่ำทรัพย์สินอื่น ๆ

ปี 2556
20,180.00
129,955.00
14,292,275.00
171,660.00
2,242,275.00
3,753,274.22
548,050.00

รายรับจริง
ปี 2557
8,000.00
125,358.75
16,521,250.00
155,060.00
2,180,530.00
7,083,711.09
494,400.00

57,670.00
9,600.00
7,257,600.00
120.00
150,060.00
2,463,120.00
7,508,478.76
2,034,700.00
504,150.00

ปี 2559
8,000.00
120,000.00
1,000.00
16,000,000.00
1,000.00
150,000.00
2,100,000.00
5,000,000.00
500,000.00

ประมาณการ
ผลต่าง (%)
- 87.50
100.00
- 91.67
0
- 56.25
0
- 99.33
100.00
0
20.00
100.00
0

ปี 2560
1,000.00
50,000.00
10,000.00
1,000.00
7,000,000.00
1,000.00
1,000.00
100,000.00
2,100,000.00
6,000,000.00
1,500,000.00
500,000.00

174,500.00
8,000.00
9,055.00
2,146,550.00
23,220.00
49,820,084.17

167,500.00
8,000.00
21,100.00
6,955.00
2,123,300.00
54,131,011.79

170,000.00
8,000.00
23,336.00
11,745.00
54,060.00
52,375,397.51

150,000.00
8,000.00
20,000.00
7,000.00
2,100,000.00
57,050,000.00

0
0
0
42.86
- 97.62
- 14.30

150,000.00
8,000.00
20,000.00
10,000.00
50,000.00
48,890,000.00

7,279,035.00
2,182,800.00
1,169,240.00
2,307,195.00
560,000.00
1,059,800.00

8,294,620.00
2,109,350.00
962,260.00
2,359,360.00
582,000.00
2,281,650.00

7,341,542.00
2,058,072.00
1,026,920.00
2,318,300.00
760,000.00
1,178,250.00

8,000,000.00
2,100,000.00
900,000.00
2,300,000.00
500,000.00
2,200,000.00

- 15.00
- 4.76
11.11
0
0
- 54.55

6,800,000.00
2,000,000.00
1,000,000.00
2,300,000.00
500,000.00
1,000,000.00

ปี 2558
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ปี 2556
119,756,504.66
117,817,075.96
1,939,428.70
447,000.00
127,482,539.66

รายรับจริง
ปี 2557
133,145,245.01
130,990,440.07
2,154,804.94
189,000.00
141,628,865.01

ปี 2558
134,853,782.34
132,404,572.84
2,449,209.50
203,000.00
142,398,324.34

7,665,786.55
2,204,425.18

6,725,282.40
2,242,441.81

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
5.1 เงินที่มีผู้อุทิศให้
5.2 ค่ำขำยแบบแปลน
5.3 ค่ำเขียนแบบแปลน
5.4 รำยได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
- รำยได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
- เงินชดเชยปฏิบัติกำรฉุกเฉิน

9,870,211.73

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

หมวดรายรับ
3.2 ดอกเบีย
- ดอกเบียเงินฝำกธนำคำร
- ดอกเบียเงินฝำกกองทุนต่ำงๆ
3.3 ค่ำตอบแทนตำมกฎหมำยกำหนด
3.4 รำยได้จำกทรัพย์สินอื่น ๆ
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน
4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
4.1 เงินช่วยเหลือจำกสถำนธนำนุบำล 1
4.2 เงินช่วยเหลือจำกสถำนธนำนุบำล 2

6. หมวดรายได้จากทุน
6.1 ค่ำขำยทอดตลำดทรัพย์สนิ
รวมหมวดรายได้จากทุน

ปี 2559
132,000,000.00
130,000,000.00
2,000,000.00
1,000.00
180,000.00
140,181,000.00

ประมาณการ
ผลต่าง (%)
0
0
0
0
11.11
- 0.84

ปี 2560
132,000,000.00
130,000,000.00
2,000,000.00
1,000.00
200,000.00
139,001,000.00

5,471,335.19
1,962,719.64

6,000,000.00
2,250,000.00

- 16.67
- 11.11

5,000,000.00
2,000,000.00

8,967,724.21

7,434,054.83

8,250,000.00

- 15.15

7,000,000.00

1,954,500.00
1,272,584.68
1,272,584.68
-

815,900.00
3,670,501.91
3,639,801.91
30,700.00

1,115,700.00
2,078,818.91
1,979,818.91
99,000.00

800,000.00
1,000.00
3,530,000.00
3,500,000.00
30,000.00

0
0
0
- 53.26
- 54.29
66.67

800,000.00
1,000.00
1,650,000.00
1,600,000.00
50,000.00

3,227,084.68

4,486,401.91

3,194,518.91

4,331,000.00

- 43.41

2,451,000.00

127,700.00

963,700.00

325,350.00

900,000.00

- 66.67

300,000.00

127,700.00

963,700.00

325,350.00

900,000.00

- 66.67

300,000.00
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ปี 2556

7. หมวดภาษีจัดสรร
7.1 ภำษีและค่ำธรรมเนียมรถยนต์
7.2 ภำษีมูลค่ำเพิ่มตำม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ
7.3 ภำษีมูลค่ำเพิ่มตำม พ.ร.บ. จัดสรรรำยได้ฯ
7.4 ภำษีธุรกิจเฉพำะ
7.5 ภำษีสุรำ
7.6 ภำษีสรรพสำมิต
7.7 ค่ำภำคหลวงแร่
7.8 ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม
7.9 ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน

0
392,742,837.07
300,931,061.09
41,243,523.13
44,532,053.95
97,358,568.34
1,282,843.46
4,016,422.85
301,908,457.51

รายรับจริง
ปี 2557
0
427,892,749.03
274,437,214.77
38,433,995.36
47,573,914.04
64,709,952.13
1,617,252.99
3,766,780.07
252,700,341.00

ปี 2558
9,410,047.91
439,241,360.87
291,511,700.19
60,398,029.79
54,127,683.21
93,254,503.34
1,354,326.21
2,654,480.59
591,621,058.00

ปี 2559
100,000.00
420,000,000.00
274,000,000.00
38,000,000.00
47,000,000.00
65,000,000.00
1,500,000.00
3,700,000.00
262,488,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 1,184,015,767.40 1,111,132,199.39 1,543,573,190.11 1,111,788,000.00
8. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
8.1 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ำที่และ
ภำรกิจถ่ำยโอนเลือกทำ
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทุกหมวด

ประมาณการ
ผลต่าง (%)
4,900.00
1.19
0
31.21
6.38
15.38
- 33.33
- 32.43
33.34

ปี 2560
5,000,000.00
425,000,000.00
274,000,000.00
49,858,000.00
50,000,000.00
75,000,000.00
1,000,000.00
2,500,000.00
350,000,000.00

10.84 1,232,358,000.00

311,278,033.00

338,664,126.00

330,459,543.00

338,000,000.00

86.39

630,000,000.00

311,278,033.00

338,664,126.00

330,459,543.00

338,000,000.00

86.39

630,000,000.00

1,920,251,080.13 1,903,081,226.58 2,329,534,855.10 1,900,000,000.00

21.05 2,300,000,000.00
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รายงาน
ประมาณการรายรับ

18
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
..................................................

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

2,300,000,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

1. หมวดภาษีอากร
1.1 ภำษีโรงเรือนและที่ดิน
ประมำณกำรเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ
1.2 ภำษีบำรุงท้องที่
ประมำณกำรเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ
1.3 ภำษีป้ำย
ประมำณกำรสูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำ ซึง่ ใกล้เคียงกับรำยรับจริง

รวม
จำนวน

240,000,000 บาท
220,000,000 บำท

จำนวน

3,000,000 บำท

จำนวน

17,000,000 บำท

2. หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต
รวม
48,890,000
2.1 ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญำตกำรขำยสุรำ
จำนวน
500,000
ประมำณกำรเพิ่มจำกปีที่ผ่ำนมำ ซึง่ ใกล้เคียงกับรำยรับจริง
2.2 ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญำตกำรพนัน
จำนวน
5,000
ประมำณกำรสูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำ ซึง่ ใกล้เคียงกับรำยรับจริง
2.3 ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรจัดระเบียบจอดยำนยนต์
จำนวน
650,000
ประมำณกำรเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ ซึง่ ใกล้เคียงกับรำยรับจริง
2.4 ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร
จำนวน
1,500,000
ประมำณกำรเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ ซึง่ ใกล้เคียงกับรำยรับจริง
2.5 ค่ำธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
จำนวน
25,000,000
ประมำณกำรเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ ซึง่ ใกล้เคียงกับรำยรับจริง
2.6 ค่ำธรรมเนียมเก็บขนอุจจำระหรือสิ่งปฏิกูล
จำนวน
2,000,000
ประมำณกำรเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ ซึง่ ใกล้เคียงกับรำยรับจริง
2.7 ค่ำธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกำศ หรือแผ่นปลิวเพื่อกำรโฆษณำ
จำนวน
1,000
ประมำณกำรเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ ซึง่ ใกล้เคียงกับรำยรับจริง
2.8 ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนรำษฎร
จำนวน
1,020,000
ประมำณกำรสูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำ ซึง่ ใกล้เคียงกับรำยรับจริง แยกเป็น
- ค่ำธรรมเนียมกำรแจ้งย้ำยที่อยู่
จำนวน 100,000 บำท
- ค่ำธรรมเนียมกำรคัดและรับรองสำเนำทะเบียนรำษฎร จำนวน 900,000 บำท
- ค่ำธรรมเนียมกำรคัดและรับรองรำยกำรข้อมูลทะเบียนประวัติ(ทร. 38/1) จำนวน 20,000

บาท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

บำท
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2.9 ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชำชน
จำนวน
712,000
ประมำณกำรต่ำกว่ำปีที่ผ่ำนมำ ซึง่ ใกล้เคียงกับรำยรับจริง แยกเป็น
- ค่ำธรรมเนียมออกบัตรประจำตัวประชำชน
จำนวน 700,000 บำท
- ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจและสำเนำรำยกำร(คัดภำพใบหน้ำ) จำนวน
10,000 บำท
- ค่ำธรรมเนียมออกใบแทน(ใบเหลือง)
จำนวน
1,000 บำท
- ค่ำธรรมเนียมกำรคัดและสำเนำรำยกำรบัตรประจำตัวประชำชน จำนวน
1,000 บำท
2.10 ค่ำธรรมเนียมกำรแพทย์
จำนวน
1,000
ประมำณกำรต่ำกว่ำปีที่ผ่ำนมำ ใกล้เคียงกับรำยรับจริง
2.11 ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนพำณิชย์
จำนวน
50,000
ประมำณกำรเพิ่มจำกปีที่ผ่ำนมำ ซึง่ ใกล้เคียงกับรำยรับจริง
2.12 ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ
จำนวน
10,000
ประมำณกำรต่ำกว่ำปีที่ผ่ำนมำ ซึง่ ใกล้เคียงกับรำยรับจริง
2.13 ค่ำปรับผู้กระทำควำมผิดกฎหมำยกำรจัดระเบียบจอดยำนยนต์ จำนวน
1,000
ประมำณกำรเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ
2.14 ค่ำปรับผู้กระทำผิดกฎหมำยจรำจรทำงบก
จำนวน
7,000,000
ประมำณกำรต่ำกว่ำปีที่ผ่ำนมำ ซึง่ ใกล้เคียงกับรำยรับจริง
2.15 ค่ำปรับผู้กระทำผิดกฎหมำยกำรป้องกันและระงับอัคคีภัย
จำนวน
1,000
ประมำณกำรเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ
2.16 ค่ำปรับผู้กระทำผิดกฎหมำยกำรทะเบียนรำษฎร
จำนวน
1,000
ประมำณกำรต่ำกว่ำปีที่ผ่ำนมำ ซึง่ ใกล้เคียงกับรำยรับจริง
2.17 ค่ำปรับผู้กระทำผิดกฎหมำยบัตรประจำตัวประชำชน
จำนวน
100,000
ประมำณกำรเพิ่มจำกปีที่ผ่ำนมำ ซึง่ ใกล้เคียงกับรำยรับจริง
2.18 ค่ำปรับผู้กระทำผิดกฎหมำยสำธำรณสุข
จำนวน
2,100,000
ประมำณกำรเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ ซึง่ ใกล้เคียงกับรำยรับจริง
2.19 ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ
จำนวน
6,000,000
ประมำณกำรสูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำ ใกล้เคียงกับรำยรับจริง
2.20 ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ำสำหรับกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ จำนวน
1,500,000
ประมำณกำรเพิ่มจำกปีที่ผ่ำนมำ ซึง่ ใกล้เคียงกับรำยรับจริง
2.21 ค่ำใบอนุญำตจัดตังสถำนที่จำหน่ำย หรือสถำนสะสมอำหำรในครัว จำนวน
500,000
พืนที่ใดซึ่งมีพืนที่เกิน 200 ตำรำงเมตร
ประมำณกำรเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ ซึง่ ใกล้เคียงกับรำยรับจริง
2.22 ค่ำใบอนุญำตจำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ
จำนวน
150,000
ประมำณกำรเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ ซึง่ ใกล้เคียงกับรำยรับจริง
2.23 ค่ำใบอนุญำตให้ตังตลำดเอกชน
จำนวน
8,000
ประมำณกำรเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ ซึง่ ใกล้เคียงกับรำยรับจริง
2.24 ค่ำใบอนุญำตเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร
จำนวน
20,000
ประมำณกำรเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ ซึง่ ใกล้เคียงกับรำยรับจริง
2.25 ค่ำใบอนุญำตเกี่ยวกับกำรโฆษณำโดยใช้เครื่องขยำยเสียง
จำนวน
10,000
ประมำณกำรสูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำ ซึง่ ใกล้เคียงกับรำยรับจริง

บำท

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
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2.26 ค่ำใบอนุญำตอื่นๆ
ประมำณกำรต่ำกว่ำปีที่ผ่ำนมำ ซึง่ ใกล้เคียงกับรำยรับจริง

จำนวน

50,000 บำท

3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
รวม
3.1 ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรสถำนที่
จำนวน
ประมำณกำรต่ำกว่ำปีที่ผ่ำนมำ ซึง่ ใกล้เคียงกับรำยรับจริง แยกเป็น
- ค่ำเช่ำอำคำร
จำนวน
- ค่ำเช่ำที่ตงวำงขำยของในตลำด(ตลำดสด,ลำนหน้
ั
ำตลำด) จำนวน
- ค่ำเช่ำที่ตงวำงขำยของรอบตลำด
ั
จำนวน
- ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรส้วมสำธำรณะ
จำนวน
- ค่ำเช่ำทรัพย์สินอื่น ๆ
จำนวน
3.2 ดอกเบีย
จำนวน
ประมำณกำรเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ ซึง่ ใกล้เคียงกับรำยรับจริง แยกเป็น
- ดอกเบียเงินฝำกธนำคำร
จำนวน
130,000,000 บำท
- ดอกเบียเงินฝำกกองทุนต่ำงๆ จำนวน
2,000,000 บำท
3.3 ค่ำตอบแทนตำมกฎหมำยกำหนด
จำนวน
ประมำณกำรเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ
3.5 รำยได้จำกทรัพย์สินอื่นๆ
จำนวน
ประมำณกำรสูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำ ซึง่ ใกล้เคียงกับรำยรับจริง

139,001,000 บาท
6,800,000 บำท
2,000,000 บำท
1,000,000 บำท
2,300,000 บำท
500,000 บำท
1,000,000 บำท
132,000,000 บำท

1,000 บำท
200,000 บำท

4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
รวม
7,000,000 บาท
4.1 เงินช่วยเหลือจำกสถำนธนำนุบำล
จำนวน
7,000,000 บำท
ประมำณกำรต่ำกว่ำปีที่ผ่ำนมำ ซึง่ ใกล้เคียงกับรำยรับจริง แยกเป็น
- เงินช่วยเหลือจำกสถำนธนำนุบำล แห่งที่ 1 จำนวน 5,000,000 บำท
- เงินช่วยเหลือจำกสถำนธนำนุบำล แห่งที่ 2 จำนวน 2,000,000 บำท
5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
รวม
5.1 เงินที่มีผู้อุทิศให้
จำนวน
5.2 ค่ำขำยแบบแปลน
จำนวน
ประมำณกำรเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ ซึง่ ใกล้เคียงกับรำยรับจริง
5.3 ค่ำเขียนแบบแปลน
จำนวน
ประมำณกำรเพิ่มจำกปีที่ผ่ำนมำ
5.4 รำยได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
จำนวน
ประมำณกำรต่ำกว่ำปีที่ผ่ำนมำ ซึง่ ใกล้เคียงกับรำยรับจริง แยกเป็น
- รำยได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
จำนวน 1,600,000 บำท
- เงินค่ำชดเชยปฏิบัติกำรฉุกเฉิน
จำนวน
50,000 บำท
6. หมวดรายได้จากทุน
6.1 ค่ำขำยทอดตลำดทรัพย์สิน
ประมำณกำรต่ำกว่ำปีที่ผ่ำนมำ ซึง่ ใกล้เคียงกับรำยรับจริง

รวม
จำนวน

2,451,000 บาท
บำท
800,000 บำท
1,000 บำท
1,650,000 บำท

300,000 บาท
300,000 บำท
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รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7. หมวดภาษีจัดสรร
รวม 1,232,358,000 บาท
7.1 ภำษีและค่ำธรรมเนียมรถยนต์
จำนวน
5,000,000 บำท
ประมำณกำรสูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำ ซึง่ ใกล้เคียงกับรำยรับจริง ตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมกำร
กระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7.2 ภำษีมูลค่ำเพิ่มตำม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ
จำนวน
425,000,000 บำท
ประมำณกำรสูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำ ใกล้เคียงกับรำยรับจริง ตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมกำร
กระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7.3 ภำษีมูลค่ำเพิ่มตำม พ.ร.บ. จัดสรรรำยได้ฯ (1 ใน 9)
จำนวน
274,000,000 บำท
ประมำณกำรเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ ซึง่ ใกล้เคียงกับรำยรับจริง จัดสรรตำม พ.ร.บ. จัดสรรรำยได้ประเภทภำษี
มูลค่ำเพิ่มและภำษีธุรกิจเฉพำะให้แก่รำชกำรส่วนท้องถิ่น 1 ใน 9
7.4 ภำษีธุรกิจเฉพำะ
จำนวน
49,858,000 บำท
ประมำณกำรสูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำ ซึง่ ใกล้เคียงกับรำยรับจริง
7.5 ภำษีสุรำ
จำนวน
50,000,000 บำท
ประมำณกำรสูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำ ซึง่ ใกล้เคียงกับรำยรับจริง
7.6 ภำษีสรรพสำมิต
จำนวน
75,000,000 บำท
ประมำณกำรสูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำ ซึง่ ใกล้เคียงกับรำยรับจริง
7.7 ภำษีภำคหลวงแร่
จำนวน
1,000,000 บำท
ประมำณกำรต่ำกว่ำปีที่ผ่ำนมำ ซึง่ ใกล้เคียงกับรำยรับจริง
7.8 ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม
จำนวน
2,500,000 บำท
ประมำณกำรต่ำกว่ำปีที่ผ่ำนมำ ซึง่ ใกล้เคียงกับรำยรับจริง
7.9 ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน
จำนวน
350,000,000 บำท
ประมำณกำรสูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำ ซึง่ ใกล้เคียงกับรำยรับจริง ตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมกำร
กระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวม
630,000,000 บาท
ประมำณกำรต่ำกว่ำปีที่ผ่ำนมำ ซึง่ ใกล้เคียงกับรำยรับจริง
8.1 เงินอุดหนุนทั่วไปสาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทา
จานวน 630,000,000 บาท

รวมรายรับทั้งสิ้น 2,300,000,000.00 บาท
( สองพันสามร้อยล้านบาทถ้วน)
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รายงาน
ประมาณการรายจ่าย

รายงาน
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายทั่วไป
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,300,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
รวม
239,852,000 บาท
สานักปลัดเทศบาล
รวม
221,699,400 บาท
งบบุคลำกร
รวม
52,300,000 บำท
หมวดเงินเดือน ค่ำจ้ำงประจำ และค่ำจ้ำงชั่วครำว
รวม
52,300,000 บำท
1. เงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง)
รวม
9,792,000 บำท
(1) เงินเดือนนำยกเทศมนตรี/รองนำยกเทศมนตรี
จำนวน
2,133,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนให้กับนำยกเทศมนตรี/รองนำยกเทศมนตรี
(2) เงินค่ำตอบแทนประจำตำแหน่งนำยกเทศมนตรี/รองนำยกเทศมนตรี
จำนวน
480,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนประจำตำแหน่งนำยกเทศมนตรี/รองนำยกเทศมนตรี
(3) เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยกเทศมนตรี/รองนำยกเทศมนตรี จำนวน
480,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพิเศษให้กับนำยกเทศมนตรี/รองนำยกเทศมนตรี
(4) เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี จำนวน
900,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้กับเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี/ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี
(5) เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน
5,799,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้กับประธำนสภำเทศบำล รองประธำนสภำเทศบำลและ
สมำชิกสภำเทศบำล
รำยกำรที่ (1) – (5) ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
2. เงินเดือน (ฝ่ำยประจำ)
รวม
42,508,000 บำท
(1) เงินเดือนพนักงำน
จำนวน
28,170,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำน ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป ฝ่ำยกำรเจ้ำหน้ำที่ ฝ่ำยพัฒนำ
บุคลำกร ฝ่ำยทะเบียนและบัตรประจำตัวประชำชน (แขวงท่ำทรำย) ฝ่ำยบรรจุแต่งตัง หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
แขวงท่ำทรำย แขวงสวนใหญ่ สำนักปลัดเทศบำล และจ่ำยเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี
(2) เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน
จำนวน
600,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำวของพนักงำนในหน่วยงำน
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- เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือนของพนักงำนส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง
และมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนเป็นรำยเดือนเท่ำกับอัตรำเงินประจำตำแหน่ง
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินตอบแทนพิเศษของข้ำรำชกำรผู้ได้รับเงินเดือนถึงขันสูงสุด
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินปรับเพิ่มคุณวุฒิให้แก่ข้ำรำชกำรในหน่วยงำน
(3) เงินประจำตำแหน่ง
จำนวน
929,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงำนที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
(4) ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ
จำนวน
497,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำและจ่ำยเป็นเงินปรับปรุงค่ำจ้ำงประจำของลูกจ้ำงประจำ
ในหน่วยงำน
(5) เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของลูกจ้ำงประจำ
จำนวน
10,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำวของลูกจ้ำงประจำในหน่วยงำน
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้ำงประจำผู้ได้รับเงินเดือนถึงขันสูงสุด
(6) ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
จำนวน
11,590,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนของพนักงำนจ้ำงหรือเงินที่จ่ำยเพิ่มให้แก่พนักงำนจ้ำงในหน่วยงำน
(7) เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง
จำนวน
712,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำวของพนักงำนจ้ำงในหน่วยงำน
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนและค่ำตอบแทนพิเศษของพนักงำนจ้ำง
รำยกำรที่ (1) – (7) ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
งบดาเนินการ
รวม
114,135,000 บาท
1. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
รวม
94,635,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน
รวม
44,070,000 บาท
(1) ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวน
43,350,000 บำท
(1.1) ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวน
150,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตำมที่ได้รับมอบหมำย ค่ำตรวจผลงำนของคณะกรรมกำรประเมินผลงำนของเทศบำล สำยงำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีและค่ำตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ตรวจรำยงำนและประเมินควำมชำนำญ หรือควำมเชี่ยวชำญผลงำน
ทำงวิชำกำร
(1.2) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
จำนวน
43,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้กับข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น
ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องถือปฏิบัติตำมประกำศว่ำด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรบริหำรงำนบุคคล
(1.3) เงินทำขวัญฝ่ำอันตรำยเป็นครังครำว
จำนวน
200,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำทำขวัญให้แก่พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจำ และพนักงำนจ้ำง กรณี
เสียชีวิตหรือได้รับอันตรำยในระหว่ำงปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ระเบียบฯ กำหนด
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(2) ค่ำเบียประชุม
จำนวน
20,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเบียประชุมให้กับคณะกรรมกำรในกำรประชุม
(3) ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
จำนวน
500,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้กับพนักงำนเทศบำลลูกจ้ำงประจำ
และพนักงำนจ้ำงที่มำปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
(4) เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
จำนวน
200,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนเทศบำลและลูกจ้ำงประจำ ตำมที่ระเบียบฯ กำหนด
รำยกำรที่ (1) – (4) ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
1.2 ค่าใช้สอย
รวม
44,360,000 บาท
(1) รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
จำนวน
12,350,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ค่ำรับวำรสำร ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำระวำงบรรทุก
ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนบุคคลภำยนอก และค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ ค่ำจ้ำง
เหมำบริกำร ค่ำจ้ำงเหมำติดตัง และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ซึ่งเป็นรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร ฯลฯ
จำนวน
1,000,000 บำท
- ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรกับบริษัทเอกชนทำควำมสะอำดอำคำรสำนักงำนเทศบำล อำคำร 1 – 2
และสำนักงำนแขวงท่ำทรำย
จำนวน
5,000,000 บำท
- ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรกับบริษัทเอกชนดูแลรักษำควำมปลอดภัยอำคำรสำนักงำนเทศบำลอำคำร
1 – 2 และสำนักงำนแขวงท่ำทรำย
จำนวน
5,000,000 บำท
- ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำง ๆ เช่น ค่ำจ้ำงเหมำเดินสำยและติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้ำ ค่ำติดตัง และ
เดินสำยเครื่องโทรศัพท์ภำยในหน่วยงำน เป็นต้น ฯลฯ
จำนวน
300,000 บำท
- ค่ำจ้ำงเหมำดูแลรักษำระบบด้ำนสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของสำนักงำนเทศบำล
จำนวน
300,000 บำท
- ค่ำจ้ำงเหมำปรับปรุงบำรุงรักษำระบบปรับอำกำศ สำนักงำนเทศบำลนครนนทบุรี อำคำร 2
จำนวน
500,000 บำท
- ค่ำจ้ำงเหมำดูแลรักษำระบบดับเพลิง สำนักงำนเทศบำลนครนนทบุรี อำคำร 2
จำนวน
150,000 บำท
- ค่ำจ้ำงเหมำดูแลรักษำระบบบำบัดนำเสียและระบบประปำ สำนักงำนเทศบำลนครนนทบุรี
อำคำร 1 และ 2
จำนวน
100,000 บำท
ทุกรำยกำรสำมำรถถัวเฉลี่ยจ่ำยได้ ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0313/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภำคม 2541
(2) รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร
จำนวน
1,200,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ดังนี
(2.1) ค่ำเลียงรับรองในกำรประชุมสภำท้องถิ่นหรือคณะกรรมกำรหรือคณะอนุกรรมกำร
จำนวน
200,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำร เครื่องดื่มต่ำง ๆ เครื่องใช้ในกำรเลียงรับรอง และค่ำบริกำรอื่นๆ
ซึ่งจำเป็นต้องจ่ำยที่เกี่ยวกับกำรเลียงรับรองในกำรประชุมสภำท้องถิ่น หรือคณะกรรมกำรหรือคณะอนุกรรมกำร
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ได้รับแต่งตังตำมกฎหมำย หรือตำมระเบียบ ฯ หรือหนังสือสั่งกำรของกระทรวงมหำดไทย หรือกำรประชุม
ระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสำหกิจ
หรือเอกชนให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหำรท้องถิ่น
(2.2) ค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
จำนวน
1,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำร ค่ำเครื่องดื่ม ค่ำของขวัญ ค่ำพิมพ์เอกสำร ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวเนื่อง
ในกำรเลียงรับรองรวมทังค่ำบริกำรและค่ำใช้จ่ำยอื่น ซึ่งจำเป็นต้องจ่ำยที่เกี่ยวกับกำรรับรองเพื่อเป็นค่ำรับรอง
ในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่ไปนิเทศงำน ตรวจงำน เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษำดูงำน และเจ้ำหน้ำที่
ทีเ่ กี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยตังงบประมำณได้ไม่เกินปีละ 1% ของรำยได้จริงของปีงบประมำณ
ที่ล่วงมำ โดยไม่รวมรำยได้จำกเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ เงินกู้ เงินจ่ำยขำด เงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้
ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎำคม 2548
รำยได้จริงปีงบประมำณ 2558
=
2,329,085,663.60 _ บำท
เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ
=
354,283,751.88 _ บำท
เงินที่มีผู้อุทิศให้
=
0.00
บำท
คงเหลือเงินที่นำมำคำนวณเป็นค่ำรับรอง
=
1,974,801,911.72
บำท
ค่ำรับรองในกำรรับรองบุคคลหรือคณะบุคคล
=
1,974,801,911.72 ×1% บำท
=
19,748,019.11
บำท
ตังจ่ำยไว้เพียง
=
1,000,000.00
บำท
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎำคม 2548
รำยกำรที่ (2.1) – (2.2) ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
(3) รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น ๆ
จำนวน
27,710,000 บำท
(3.1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร
จำนวน
12,500,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร และนอกรำชอำณำจักร
ของคณะผู้บริหำรเทศบำล รองนำยกเทศมนตรี ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี ประธำนสภำ
เทศบำล รองประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล พนักงำนเทศบำล พนักงำนครูเทศบำล ลูกจ้ำงประจำ
พนักงำนจ้ำง และเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในหน่วยงำน เช่น ค่ำเบียเลียงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ฯลฯ
จัดตังตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5517 ลงวันที่ 23 พฤศจิกำยน 2555
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
(3.2) ค่ำพวงมำลัย ช่อดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้ และพวงมำลำ ฯลฯ จำนวน
10,000 บำท
(3.3) ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรเลือกตัง
จำนวน
2,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรเลือกตังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมที่
คณะกรรมกำรกำรเลือกตังกำหนด (กรณีครบวำระ ยุบสภำ กรณีแทนตำแหน่งที่ว่ำง และกรณีคณะกรรมกำรกำร
เลือกตังสั่งให้มีกำรเลือกตังใหม่) ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0290.4/ว 2698 ลงวันที่ 14
สิงหำคม 2550 อีกทังให้ควำมร่วมมือในกำรประชำสัมพันธ์ กำรรณรงค์ หรือกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชน
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ให้ทรำบถึงสิทธิ และหน้ำที่และกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองในกำรเลือกตังสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร และหรือสมำชิกวุฒิสภำ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 ด่วนที่สุด
ที่ มท 0890.4/ว 3992 ลงวันที่ 2 ตุลำคม 2556 และหนังสือกรมส่งเสริม ที่ มท 0890.4/468 ลงวันที่ 17 มกรำคม 2556
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
(3.4) โครงกำรตำมนโยบำยของรัฐบำลกระทรวงมหำดไทยและจังหวัดนนทบุรี
จำนวน
1,000,000 บำท
- เพื่อเสริมสร้ำงให้ประชำชนมีควำมสมำนฉันท์ และยึดมั่นกำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเพื่อปฏิบัติตำมนโยบำยของรัฐบำล ฯลฯ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-2-1-5}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
(3.5) โครงกำรจัดงำนวันเทศบำล
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนวันเทศบำล ค่ำวัสดุสำนักงำน ค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่
ค่ำของขวัญที่ระลึก ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำเช่ำเครื่องเสียง ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำตกแต่ง
สถำนที่และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่จำเป็นในกำรจัดงำนวันเทศบำล ฯลฯ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-2-5-1}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
(3.6) โครงกำรจัดงำนวันท้องถิ่นไทย
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนวันท้องถิ่นไทย ค่ำวัสดุสำนักงำน ค่ำวัสดุโฆษณำ
และเผยแพร่ ค่ำของขวัญที่ระลึก ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำเช่ำเครื่องเสียง ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
ค่ำตกแต่งสถำนที่และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่จำเป็นในกำรจัดงำนวันท้องถิ่นไทย เพื่อเป็นกำรรำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณ
ของพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของกำรกระจำยอำนำจให้ประชำชนในท้องถิ่น
ได้มีส่วนร่วม ฯลฯ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-2-5-1}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
(3.7) โครงกำรอบรมเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น
จำนวน
5,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้มีควำมพร้อมในกำรเปลี่ยนแปลงองค์กร
กำรพัฒนำองค์กรไปในทิศทำงเดียวกัน มีควำมยืดหยุ่นเน้นควำมคล่องตัวในกำรทำงำนและผลลัพธ์ที่ได้เป็นสำคัญ
ให้แก่คณะผู้บริหำรเทศบำล รองนำยกฯ ที่ปรึกษำฯ เลขำนุกำรฯ สมำชิกสภำเทศบำล พนักงำนเทศบำล พนักงำน
ครูเทศบำล ลูกจ้ำงประจำ พนักงำนจ้ำง และเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง สำหรับค่ำใช้จ่ำยเป็นค่ำสถำนที่ ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำตกแต่งสถำนที่อบรม ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิด-ปิด
โครงกำร ค่ำจัดทำเอกสำรอบรม ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้ำ 3-3-1-1}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
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(3.8) โครงกำรพัฒนำทักษะกำรทำงำนเป็นทีม
จำนวน
5,000,000 บำท
- เพื่อให้เกิดกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในแต่ละส่วนรำชกำรสร้ำงบรรยำกำศของกำรทำงำน
มีควำมเป็นกันเอง เรียนรู้และเข้ำใจบทบำทของตนเองและผู้อื่น มีกำรสื่อสำรที่ชัดเจนเหมำะสม มีควำมมุ่งมั่น ที่
จะปฏิบัติงำนให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดให้แก่คณะผู้บริหำรเทศบำล รองนำยกฯ ที่ปรึกษำฯ เลขำนุกำรฯ สมำชิก
สภำเทศบำล พนักงำนเทศบำล พนักงำนครูเทศบำล ลูกจ้ำงประจำ พนักงำนจ้ำง และเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
สำหรับค่ำใช้จ่ำยเป็นค่ำสถำนที่ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำตกแต่งสถำนที่อบรม
ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิด-ปิดโครงกำร ค่ำจัดทำเอกสำรอบรม ฯลฯ
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้ำ 3-3-1-2}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
(3.9) โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปชั่น
จำนวน
2,000,000 บำท
- เพื่อปลูกจิตสำนึกให้บุคลำกรของเทศบำลนครนนทบุรเี ห็นถึงควำมสำคัญในเรื่องคุณธรรม
จริยธรรม กำรป้องกันและต่อต้ำนคอรัปชั่น ให้แก่คณะผู้บริหำรเทศบำล รองนำยกฯ ที่ปรึกษำฯ เลขำนุกำรฯ
สมำชิกสภำเทศบำล พนักงำนเทศบำล พนักงำนครูเทศบำล ลูกจ้ำงประจำ พนักงำนจ้ำง และเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้อง สำหรับค่ำใช้จ่ำยเป็นค่ำสถำนที่ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำตกแต่ง
สถำนที่อบรม ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิด-ปิดโครงกำร ค่ำจัดทำเอกสำรอบรม ฯลฯ
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้ำ 3-3-1-3}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
(4) ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
3,100,000 บาท
- รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
1.3 ค่าวัสดุ
รวม
6,205,000 บาท
(1) วัสดุสำนักงำน
จำนวน
1,500,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุต่ำง ๆ ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงำน
(2) วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
จำนวน
300,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ เป็นต้น
(3) วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
จำนวน
500,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น ถ้วยชำม ช้อนส้อม แก้วนำ เป็นต้น
(4) วัสดุก่อสร้ำง
จำนวน
70,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุก่อสร้ำง เช่น ทรำย กระเบือง เป็นต้น
(5) วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
จำนวน
300,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุยำนพำหนะ เช่น แบตเตอรี่ ค่ำปะยำง เป็นต้น
(6) วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น
จำนวน
1,500,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น เช่น นำมันเครื่อง นำมันเบนซิน นำมันดีเซล เป็นต้น
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(7) วัสดุโฆษณำและเผยแพร่
จำนวน
30,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม ล้ำง อัด ขยำยภำพ กระดำษ
เขียนโปสเตอร์ เป็นต้น
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน
2,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผ้ำหมึก อุปกรณ์เพิ่มเติม เป็นต้น
(9) วัสดุกำรเกษตร
จำนวน
5,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุกำรเกษตร เช่น พันธุ์พืช วัสดุเพำะชำ ปุ๋ย พืช ต้นไม้ เพื่อใช้
ตกแต่งอำคำรสำนักงำน เป็นต้น
จัดตังตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2558
และด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558
รำยกำรที่ (1) – (9) ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
2. หมวดค่าสาธารณูปโภค
รวม
19,500,000 บาท
2.1 ค่ำสำธำรณูปโภค
รวม
19,500,000 บำท
(1) ค่ำไฟฟ้ำ
จำนวน
15,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำของสำนักงำนเทศบำลอำคำร 1 – 2 และแขวงท่ำทรำย
(2) ค่ำนำประปำ
จำนวน
1,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำนำประปำที่ใช้ในสำนักงำนเทศบำลนครนนทบุรีอำคำร 1-2 และแขวงท่ำทรำย
(3) ค่ำโทรศัพท์
จำนวน
1,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ติดต่อรำชกำรที่ใช้ในสำนักงำนเทศบำลนครนนทบุรีอำคำร 1– 2
และแขวงท่ำทรำย
(4) ค่ำไปรษณีย์
จำนวน
1,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไปรษณีย์ ค่ำธนำณัติ ค่ำโทรเลข ค่ำซือดวงตรำไปรษณียำกร ฯลฯ เป็นต้น
(5) ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม
จำนวน
1,500,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้ระบบอินเตอร์เน็ต และค่ำธรรมเนียมในกำรใช้บริกำร
เป็นต้น จัดตังตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2558
รำยกำรที่ (1) – (5) ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
งบลงทุน
รวม
55,064,400 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
55,064,400 บาท
1. ค่าครุภัณฑ์
รวม
4,664,400 บาท
1.1 ครุภัณฑ์สำนักงำน
จำนวน
263,500 บำท
(1) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้ำ
จำนวน
22,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้ำ เป็นระบบ 2 ภำษำ ชนิดไม่มีหน่วยควำมจำ
เนือที่กำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 11 นิว จำนวน 1 เครื่อง เพือ่ สำหรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนของสำนักปลัดเทศบำล
จัดตังตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของสำนักงบประมำณประจำปี 2558 และตำมนัยหนังสือกระทรวงมหำดไทย
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ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนำยน 2552 { แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้ำ 3-3-3-3}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
(2) เครื่องพิมพ์สำเนำระบบดิจิตอล
จำนวน
180,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องพิมพ์สำเนำระบบดิจิตอล ควำมละเอียด 400 × 400 จุด
ต่อตำรำงนิว จำนวน 1 เครื่อง เพื่อสำหรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนของสำนักปลัดเทศบำล โดยมีคุณลักษณะพืนฐำน
ดังนี
1. ขนำดที่กำหนดเป็นควำมละเอียดในกำรสร้ำงภำพขันต่ำ
2. สำมำรถย่อ – ขยำยได้
3. พืนที่กำรพิมพ์ใหญ่สุดขนำดกระดำษ A3
จัดตังตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของสำนักงบประมำณประจำปี 2558 และตำมนัยหนังสือกระทรวงมหำดไทย
ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้ำ 3-3-3-3}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
(3) โต๊ะพิมพ์ดีดใหญ่
จำนวน
5,500 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือโต๊ะพิมพ์ดีดใหญ่ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 91.5 × 51.5 × 68.5 เซนติเมตร
(กว้ำง × ยำว × สูง) สำมำรถถอดประกอบได้พร้อมล้อเลื่อน จำนวน 1 ตัว เพื่อสำหรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนของ
นักปลัดเทศบำล เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ และเทศบำลนครนนทบุรี
มีควำมจำเป็นต้องใช้ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน จึงจัดตังตำมรำคำในท้องถิ่นหรือรำคำที่เคยจัดหำ
อย่ำงประหยัด ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
และ ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้ำ 3-3-3-3}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
(4) เครื่องสแกนลำยพิมพ์นิวมือ
จำนวน
47,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องสแกนลำยพิมพ์นิวมือ (AC–CRU–67CL–FO–LAN-1)
พร้อมกำรเดินระบบ และโปรแกรมควบคุมที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ชุด เพื่อสำหรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนของ
สำนักปลัดเทศบำลและเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน โดยมีคุณลักษณะพืนฐำนดังนี
1. ดึงข้อมูลผ่ำนระบบ Lan หรือผ่ำน Thumb Drive
2. เก็บลำยนิวมือได้ 9,000 ลำย หรือ 4,500 รหัส
3. เก็บ Records ได้ 100,000 Rec.
4. ID พนักงำนต้องไม่เกิน 16 หลัก ตัวเลขอย่ำงเดียว
5. เสียงตอบรับภำษำไทย
6. หน้ำจอ Touch Screen
7. รองรับบัตร Smart Card เดิมที่มีอยู่
8. สำมำรถใช้บัตรพนักงำนคู่กับลำยนิวมือ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่
มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 { แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้ำ 3-3-3-4}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
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(5) บอร์ดอะครีลิคติดประกำศในลิฟท์
จำนวน
9,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือบอร์ดอะครีลิคติดประกำศในลิฟท์ จำนวน 3 บอร์ด บอร์ดละ
3,000 บำท โดยมีรำยละเอียดดังนี
1. กรอบอะครีลิคพืนสีดำขนำดไม่น้อยกว่ำ 45 × 58 เซนติเมตร
2. ด้ำนหน้ำกันซองสอดสำหรับใส่โปสเตอร์หรือกระดำษขนำด A3
3. ยึดน็อตหัวเรียบ 4 ตัว
4. ด้ำนหลังติดเทปกำว 3M
สำหรับใช้ประชำสัมพันธ์หน่วยงำนและงำนบริกำรประชำชนด้ำนต่ำง ๆ ในลิฟท์โดยสำร สำนักงำนเทศบำลนคร
นนทบุรี อำคำร 2 เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ และเทศบำลนครนนทบุรี
มีควำมจำเป็นต้องใช้ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน จึงจัดตังตำมรำคำในท้องถิ่นหรือรำคำที่เคยจัดหำ
อย่ำงประหยัด ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้ำ 3-3-3-36}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
1.2 ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
จำนวน
55,000 บำท
(1) รถจักรยำนยนต์
จำนวน
55,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือรถจักรยำนยนต์ ขนำดปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ำ 120 ซีซี
แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 คัน เพื่อสำหรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนของสำนักปลัดเทศบำล โดยมีคุณลักษณะ
พืนฐำนดังนี
1. กรณีขนำดต่ำกว่ำ ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี หรือขนำดเกินกว่ำ ซีซี ที่กำหนด
ไม่เกิน 5 ซีซี เป็นรถจักรยำนยนต์ตำมขนำด ซีซี ที่กำหนดไว้
2. รำคำที่กำหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่ำจดทะเบียน
3. กำรจัดซือรถจักรยำนยนต์ ให้มีคุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
จัดตังตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของสำนักงบประมำณประจำปี 2558 และตำมนัยหนังสือกระทรวงมหำดไทย
ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้ำ 3-3-3-8}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
จำนวน
202,000 บำท
(1) ไมโครโฟนไร้สำยพร้อมเครื่องรับ
จำนวน
150,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือไมโครโฟนไร้สำยพร้อมเครื่องรับและอุปกรณ์ จำนวน 6 ชุด ๆ
ละ 25,000 บำท โดยมีคุณลักษณะพืนฐำนดังนี
1. เครื่องรับ 1 เครื่อง
2. ไมโครโฟนไร้สำยแบบมือถือ 1 ตัว
3. เครื่องรับสำมำรถรับสัญญำณแบบ Diversity มีระบบ Automatic
Frequency Selection
4. สำมำรถปรับเลือกควำมถี่ใช้งำนได้ไม่น้อยกว่ำ 8 ช่องควำมถี่
5. ระบบ OUTPUT ได้ 2 แบบ ได้แก่ XLR และ JACK
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6. กำลังส่งไม่น้อยกว่ำ 10 mW
เพื่อสำหรับใช้ในห้องประชุมใหญ่แขวงท่ำทรำย ชัน 3 แขวงท่ำทรำย เทศบำลนครนนทบุรี และห้องประชุมอื่น
เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ และเทศบำลนครนนทบุรีมีควำมจำเป็นต้อง
ใช้ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน
จึงจัดตังตำมรำคำในท้องถิ่นหรือรำคำที่เคยจัดหำอย่ำงประหยัด
ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท
0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 { แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้ำ 3-3-3-1}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
(2) เครื่องมิกเซอร์
จำนวน
36,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องมิกเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพืนฐำนดังนี
1. มีช่องต่อสัญญำณเข้ำไม่น้อยกว่ำ 20 ช่องสัญญำณ
2. มีช่องต่อสัญญำณออกไม่น้อยกว่ำ 4 GROUP OUT และ 4 AUX SEND
3. มีช่องต่อสัญญำณออก REC OUT (L/R), MONITOR OUT (L/R) และ PHONE OUT
4. มีภำคจ่ำยไฟเลียงอยู่ภำยนอกเครื่อง
5. มีช่องต่อ USB บันทึกเสียง
เพื่อสำหรับใช้ในห้องประชุมใหญ่แขวงท่ำทรำย ชัน 3 แขวงท่ำทรำย เทศบำลนครนนทบุรี เนื่องจำกครุภัณฑ์
ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ และเทศบำลนครนนทบุรีมีควำมจำเป็นต้องใช้ในกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน จึงจัดตังตำมรำคำในท้องถิ่นหรือรำคำที่เคยจัดหำอย่ำงประหยัด ตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท 0808.2/ว
1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 { แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้ำ 3-3-3-1}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
(3) เครื่องป้องกันสัญญำณไมค์หอน
จำนวน
16,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องป้องกันสัญญำณไมค์หอน จำนวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพืนฐำนดังนี
1. มีอัตรำกำรสุ่มตัวอย่ำง 192 kHz
2. มีหน่วยประมวลผล DSP 32 – bit
3. มีตัวแปลงสัญญำณ A/D และ D / A ขนำด 24 – bit
4. มีโหมดกำรทำงำนเป็น switchable
5. จอแอลซีดีขนำดไม่น้อยกว่ำ 144×32 พิกเซล แสดงเมนูกำรตังค่ำฟังก์ชั่น LED
ระดับดิจิตอลแสดงสถำนะของกำรส่งออก
เพื่อสำหรับใช้ในห้องประชุมใหญ่แขวงท่ำทรำย ชัน 3 แขวงท่ำทรำย เทศบำลนครนนทบุรี เนื่องจำกครุภัณฑ์
ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ และเทศบำลนครนนทบุรีมีควำมจำเป็นต้องใช้ในกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน จึงจัดตังตำมรำคำในท้องถิ่นหรือรำคำที่เคยจัดหำอย่ำงประหยัด ตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้ำ 3-3-3-1}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
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1.4 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จำนวน
143,900 บำท
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนสำนักงำน
จำนวน
123,200 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนสำนักงำน (จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 18.5 นิว)
พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด ๆ ละ 30,800 บำท เพื่อใช้ในฝ่ำยสำนักงำนแขวง แขวงท่ำทรำย ประกอบด้วย
1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนสำนักงำน (จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 18.5 นิว)
จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บำท โดยมีลักษณะพืนฐำนดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 2 แกนหลัก (2 core) มีควำมเร็ว
สัญญำณนำฬิกำพืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 3.3 GHz หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ
1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 100 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมำส์
- มีจอภำพแบบ LCD หรือดีกว่ำ มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่ำ 600 : 1 และ
มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 18.5 นิว จำนวน 1 หน่วย
1.2 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดตังมำจำกโรงงำน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย จำนวน 4 ชุด ๆ
ละ 3,800 บำท
1.3 ชุดโปรแกรมจัดกำรสำนักงำน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย จำนวน 4 ชุด ๆ
ละ 11,000 บำท
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร ณ วันที่ 11 มีนำคม 2559 และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456
ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้ำ 3-3-2-9}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
(2) เครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA
จำนวน
12,800 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ
3,200 บำท เพื่อใช้ในฝ่ำยสำนักงำนแขวง แขวงท่ำทรำย โดยมีคุณลักษณะพืนฐำนดังนี
1. มีกำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 800 VA (480 Watts)
2. สำมำรถสำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำที
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ณ วันที่ 11 มีนำคม 2559 และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 { แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้ำ 3-3-2-10}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
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(3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขำวดำ (30 หน้ำ/นำที) จำนวน
7,900 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขำวดำ (30 หน้ำ/นำที)
จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในฝ่ำยสำนักงำนแขวง แขวงท่ำทรำย โดยคุณมีลักษณะพืนฐำนดังนี
1. มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200×600 dpi
2. มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงไม่น้อยกว่ำ 30 หน้ำต่อนำที (ppm)
3. สำมำรถพิมพ์เอกสำรกลับหน้ำอัตโนมัติได้
4. มีหน่วยควำมจำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 32 MB
5. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่ำ
จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
6. สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถำดใส่กระดำษ
ได้รวมกันไม่น้อยกว่ำ 250 แผ่น
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ณ วันที่ 11 มีนำคม 2559 และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 { แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้ำ 3-3-2-10}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
1.5 ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์
จำนวน 4,000,000 บำท
- รำยจ่ำยเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษำโครงสร้ำงของครุภัณฑ์ขนำดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล
ยำนพำหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่ำซ่อมบำรุงปกติหรือค่ำซ่อมกลำง
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้ำ 3-2-1-17}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
50,400,000 บาท
2.1 ประเภทค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปกำร
รวม
50,400,000 บำท
(1) โครงกำรปรับปรุงต่อเติมอำคำรเรือนรับรองบริเวณท่ำนำนนทบุรี จำนวน
9,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงและต่อเติมพืนชัน 1 – 2 อำคำรเรือนรับรองบริเวณท่ำนำนนทบุรี พืนที่
ไม่น้อยกว่ำ 600.00 ตำรำงเมตร และปรับปรุงระบบไฟฟ้ำ เครื่องปรับอำกำศ รวมทังทำสีภำยในและภำยนอกฯลฯ
ตำมแบบแปลนของเทศบำลนครนนทบุรี { แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้ำ 3-2-3-3}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
(2) โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรดับเพลิงแขวงท่ำทรำย (เดิม)
จำนวน
7,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงอำคำร ค.ส.ล. 2 ชัน จำนวน 1 หลัง พืนที่ไม่น้อยกว่ำ 280.00 ตำรำงเมตร
พร้อมก่อสร้ำงถนนพร้อมท่อระบำยนำและปรับปรุงภูมิทัศน์ สำหรับใช้เป็นสถำนีดับเพลิงย่อยและที่พักอำศัยของ
พนักงำนดับเพลิง ตำมแบบแปลนของเทศบำลนครนนทบุรี {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้ำ 3-2-3-1}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
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(3) โครงกำรก่อสร้ำงสถำนีจอดเรือดับเพลิง ตลำดขวัญ
จำนวน
3,400,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงสถำนีจอดเรือดับเพลิง ตลำดขวัญ ขนำดกว้ำง 8.00 เมตร ยำว 15.00 เมตร
คิดเป็นพืนที่ไม่น้อยกว่ำ 160.00 ตำรำงเมตร สำหรับใช้เป็นสถำนที่จอดเรือดับเพลิงของเทศบำลนครนนทบุรี
ตำมแบบแปลนของเทศบำลนครนนทบุรี {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้ำ 3-2-3-2}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
(4) โครงกำรจ่ำยเงินชดเชยค่ำงำนก่อสร้ำงตำมสัญญำแบบปรับรำคำได้ (ค่ำ K)
จำนวน
1,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินชดเชยค่ำงำนก่อสร้ำงตำมสัญญำแบบปรับรำคำได้ (ค่ำ K) ให้แก่ผู้รับจ้ำงโครงกำรก่อสร้ำง
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้ำ 3-2-3-1}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
(5) โครงกำรก่อสร้ำงที่ว่ำกำรอำเภอเมืองนนทบุรี (หลังใหม่) อำคำร ค.ส.ล. 5 ชัน ทดแทนศำลำ
ประชำคมที่รือถอนไป
จำนวน
30,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงที่ว่ำกำรอำเภอเมืองนนทบุรี (หลังใหม่) อำคำร ค.ส.ล. 5 ชัน ทดแทนศำลำ
ประชำคมที่รือถอนไป โดยมีรำยละเอียดดังนี
1. ก่อสร้ำงอำคำร ค.ส.ล. 5 ชัน จำนวน 1 หลัง ขนำด 10.00 x 20.00 เมตร พืนที่ไม่น้อยกว่ำ
1,000.00 ตำรำงเมตร ตำมแบบแปลนของเทศบำลนครนนทบุรี {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้ำ 3-2-3-4}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
งบรายจ่ายอื่น
รวม
200,000 บาท
หมวดรายจ่ายอื่น
รวม
200,000 บาท
1. โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำเพื่อศึกษำ วิจัย ประเมินผลกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรระบบต่ำง ๆ
จำนวน
200,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงที่ปรึกษำเพื่อวัดระดับและประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนต่อ
กำรดำเนินงำนกำรบริกำรในด้ำนต่ำง ๆ ของเทศบำลนครนนทบุรี ในกำรปรับปรุงกำรบริกำรเพื่อสนองต่อควำม
ต้องกำรของประชำชนในด้ำนต่ำง ๆ และประกอบกำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติรำชกำร ฯ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้ำ 3-3-1-4}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
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กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
รวม
18,152,600 บาท
งบบุคลากร
รวม
14,541,200 บาท
หมวดเงินเดือน ค่ำจ้ำงประจำ และค่ำจ้ำงชั่วครำว
รวม
14,541,200 บำท
เงินเดือน (ฝ่ำยประจำ)
รวม
14,541,200 บำท
(1) เงินเดือนพนักงำน
จำนวน
7,849,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำน กองทะเบียนรำษฎรและบัตรประจำตัวประชำชน และจ่ำยเป็นเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจำปี
(2) เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน
จำนวน
558,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำวของพนักงำนในหน่วยงำน
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือนของพนักงำนส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและมี
สิทธิได้รับค่ำตอบแทนเป็นรำยเดือนเท่ำกับอัตรำเงินประจำตำแหน่ง
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินตอบแทนพิเศษของข้ำรำชกำรผู้ได้รับเงินเดือนถึงขันสูงสุด
(3) เงินประจำตำแหน่ง
จำนวน
121,200 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงำนที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
(4) ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
จำนวน
5,555,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนของพนักงำนจ้ำงหรือเงินที่จ่ำยเพิ่มให้แก่พนักงำนจ้ำงในหน่วยงำน
(5) เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง
จำนวน
458,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำวของพนักงำนจ้ำงในหน่วยงำน
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนและค่ำตอบแทนพิเศษของพนักงำนจ้ำง
รำยกำรที่ (1) – (5) ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
งบดาเนินการ
รวม
3,519,000 บาท
1. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
รวม
3,439,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน
รวม
549,000 บาท
(1) ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
จำนวน
500,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้กับพนักงำนเทศบำลลูกจ้ำงประจำและ
พนักงำนจ้ำงที่มำปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภำคม 2550
(2) เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
จำนวน
49,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนเทศบำลและลูกจ้ำงประจำ ตำมที่ระเบียบฯ กำหนด
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว 263 ลงวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2557
รำยกำรที่ (1) – (2) ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
1.2 ค่าใช้สอย
รวม
1,510,000 บาท
(1) รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
จำนวน
360,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ค่ำวำรสำร ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำระวำงบรรทุก
ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนบุคคลภำยนอก และค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ
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ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำจ้ำงเหมำติดตัง ค่ำจ้ำงเหมำเดินสำยเชื่อมโยงดูแลอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์กองทะเบียน
รำษฎรและงำนบัตรประจำตัวประชำชน และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ซึ่งเป็นรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร เป็นต้น ฯลฯ
จำนวน
50,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำผู้เชี่ยวชำญที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถดูแลรักษำระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้
สำหรับกำรปฏิบัติกองทะเบียนรำษฎรบัตรประจำตัวประชำชนให้สำมำรถทำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เกิดควำมเสียหำยต่อรำชกำร
จำนวน
310,000 บำท
(2) รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
จำนวน
600,000 บำท
(2.1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร
จำนวน
100,000 บำท
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร เพื่อจ่ำย
เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักรของผู้บริหำร พนักงำนเทศบำล
และพนักงำนครูเทศบำลในหน่วยงำน เช่น ค่ำเบียเลียงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำ ที่พัก ฯลฯ
(2.2) โครงกำรปรับปรุงเลขหมำยประจำบ้ำนในพืนที่เขตเทศบำลนครนนทบุรี
จำนวน
500,000 บำท
- เพื่อควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเลขที่ เพื่อควำมสะดวกในกำรตรวจสอบและ
ค้นหำบ้ำนเลขที่ สำหรับค่ำใช้จ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำถ่ำยเอกสำรและแบบพิมพ์ ค่ำป้ำยบ้ำนเลขที่ ค่ำโฆษณำ
ประชำสัมพันธ์ ค่ำไปรษณีย์ ค่ำสติ๊กเกอร์ ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอก
เวลำรำชกำร ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้ำ 3-2-1-19}
(3) ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
จำนวน
550,000 บำท
- รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558
รำยกำรที่ (1) – (4) ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
1.3 ค่าวัสดุ
รวม
1,380,000 บาท
(1) วัสดุสำนักงำน
จำนวน
600,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุต่ำง ๆ ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงำน
(2) วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
จำนวน
5,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ เป็นต้น
(3) วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
จำนวน
20,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น ถ้วยชำม ช้อนส้อม แก้วนำ เป็นต้น
(4) วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
จำนวน
45,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุยำนพำหนะ เช่น แบตเตอรี่ ค่ำปะยำง เป็นต้น
(5) วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น เช่น นำมันเครื่อง นำมันเบนซิน นำมันดีเซล เป็นต้น
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(6) วัสดุโฆษณำและเผยแพร่
จำนวน
10,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม ล้ำง อัด ขยำยภำพ กระดำษเขียน
โปสเตอร์ เป็นต้น
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน
600,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผ้ำหมึก อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม เป็นต้น
จัดตังตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2558
และด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558
รำยกำรที่ (1) – (7) ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
2 หมวดค่าสาธารณูปโภค
รวม
80,000 บาท
2.1 ค่าสาธารณูปโภค
รวม
80,000 บาท
(1) ค่ำโทรศัพท์
จำนวน
10,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ในกองทะเบียนรำษฎรและบัตรประจำตัวประชำชน
(2) ค่ำไปรษณีย์
จำนวน
5,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไปรษณีย์ ค่ำธนำณัติ ค่ำโทรเลข ค่ำซือดวงตรำไปรษณียำกร ฯลฯ เป็นต้น
(3) ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม
จำนวน
65,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้บริกำรค่ำเช่ำวงจร DDN เชื่อมโยงข้อมูลฝ่ำยทะเบียนและบัตร ฯ
ไปที่สำนักงำนแขวงท่ำทรำย เป็นต้น
จัดตังตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2558
รำยกำรที่ (1) – (3) ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
งบลงทุน
รวม
92,400 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
92,400 บาท
1. ค่าครุภัณฑ์
รวม
92,400 บาท
1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จำนวน
92,400 บำท
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนสำนักงำน
จำนวน
92,400 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนสำนักงำน (จอขนำดไม่น้อยกว่ำ
18.5 นิว) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 ชุดๆละ 30,800 บำท เพื่อใช้ในงำนธุรกำร จำนวน 1 ชุด และงำนพัสดุ
และเบิกจ่ำย จำนวน 2 ชุด ประกอบด้วย
1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนสำนักงำนสำนักงำน (จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 18.5 นิว)
จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บำท โดยมีคุณลักษณะพืนฐำนดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 2 แกนหลัก (2 core) มีควำมเร็ว
สัญญำณนำฬิกำพืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 3.3 GHz หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ
1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 100 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย
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- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมำส์
- มีจอภำพแบบ LCD หรือดีกว่ำ มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่ำ 600 : 1 และ
มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 18.5 นิว จำนวน 1 หน่วย
1.2 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก
แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดตังมำจำกโรงงำน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย จำนวน 3 ชุด ๆ ละ
3,800 บำท
1.3 ชุดโปรแกรมจัดกำรสำนักงำน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย จำนวน 3 ชุด ๆ ละ
11,000 บำท
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร ณ วันที่ 11 มีนำคม 2559 และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456
ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้ำ 3-3-2-31}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป
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กองวิชาการและแผนงาน
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
รวม
48,440,500 บาท
งบบุคลากร
รวม
14,137,200 บาท
1 หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และค่าจ้างชั่วคราว
รวม
14,137,200 บาท
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
14,137,200 บาท
1.1.1 เงินเดือนพนักงำน
จำนวน
8,300,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่ฝ่ำยบริหำรงำน
ทั่วไป ฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ ฝ่ำยบริกำรและเผยแพร่วิชำกำร และฝ่ำยประชำสัมพันธ์
1.1.2 เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน
จำนวน
308,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำวให้แก่พนักงำนในหน่วยงำน
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนของพนักงำนส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง
และมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนเป็นรำยเดือนเท่ำกับอัตรำเงินประจำตำแหน่ง
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพิเศษของข้ำรำชกำรผู้ได้รับเงินเดือนถึงขันสูงสุด
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินปรับเพิ่มคุณวุฒิให้แก่ข้ำรำชกำรในหน่วยงำน
1.1.3 เงินประจำตำแหน่ง
จำนวน
139,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงำนที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
1.1.4 ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ
จำนวน
230,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำในหน่วยงำน
1.1.5 ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
จำนวน
4,910,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ำยเพิ่มให้แก่พนักงำนจ้ำงในหน่วยงำน
1.1.6 เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง
จำนวน
250,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มต่ำง ๆ ให้แก่พนักงำนจ้ำง เช่น เงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว
ค่ำตอบแทนและค่ำตอบแทนพิเศษ ฯลฯ
รำยกำรที่ (1.1.1) - (1.1.6) ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร
งบดาเนินการ
รวม
31,675,000 บาท
1 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
รวม
30,815,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน
รวม
330,000 บาท
1.1.1 ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวน
30,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตำมที่ได้รับมอบหมำย ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
1.1.2 ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
จำนวน
200,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่พนักงำน ลูกจ้ำงประจำ
และพนักงำนจ้ำงที่มำปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภำคม 2550
1.1.3 ค่ำช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้กับพนักงำนเทศบำลและลูกจ้ำงประจำ ซึ่งมี
สิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว 263 ลงวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2557
รำยกำรที่ (1.1.1) - (1.1.3) ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร
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1.2 ค่าใช้สอย
รวม
25,950,000 บาท
1.2.1 รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
จำนวน
15,000,000 บำท
- เพื่อเป็นค่ำรับวำรสำร สิ่งพิมพ์ ค่ำเย็บหนังสือ เข้ำปกหนังสือ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำ
โฆษณำและเผยแพร่ ค่ำจ้ำงพิมพ์วำรสำรเทศบำล ค่ำจัดทำแผ่นปลิว โปสเตอร์ ป้ำย บอร์ด แถบเสียง (เทป)
คัทเอำท์ประชำสัมพันธ์ เสียงตำมสำยและไร้สำย ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ค่ำจ้ำงผลิตรำยกำร สำรคดี ค่ำจ้ำง
เหมำดูแลระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เครือข่ำยและเครื่องแม่ข่ำย ค่ำจ้ำงสำรวจและจัดทำแผน
ที่เทศบำลนครนนทบุรี ค่ำจ้ำงเหมำหน่วยงำนภำยนอกดำเนินกำรวำงโครงสร้ำงพืนฐำนสำหรับระบบเครือข่ำย
สำรสนเทศภำยในสำนักงำนเทศบำลนครนนทบุรี และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะเป็นรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่ง
บริกำร ค่ำจ้ำงเหมำปรับปรุงระบบ ฯลฯ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภำคม 2541
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร
1.2.2 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น ๆ
จำนวน
950,000 บำท
(1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร
จำนวน
450,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของพนักงำนและลูกจ้ำงประจำของหน่วย
งำนที่มสี ิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท. 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร
(2) โครงกำรจัดอบรมประชุมประชำคมเมือง
จำนวน
500,000 บำท
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรจัดทำแผนพัฒนำเทศบำลให้กับประชำคมเมือง และผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรจัดทำแผนพัฒนำเทศบำล สำหรับจ่ำยเป็นค่ำยำนพำหนะเดินทำง ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำอำหำร
ค่ำอำหำรว่ำง-เครื่องดื่ม ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิด -ปิดโครงกำร ค่ำจัดทำวุฒิบัตร ค่ำตกแต่ง
สถำนที่ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ที่จำเป็นต้องใช้ในกำรประชุมประชำคมเมือง ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561)
หน้ำ 3-2-2-2}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร
1.2.3 ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
จำนวน
10,000,000 บำท
- รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซม บำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ
จัด ตั งตำมหนัง สือ กรมส่ง เสริม กำรปกครองท้อ งถิ่น ด่ว นมำก ที่ มท. 0808.2/ว 1134 ลงวัน ที่
9 มิถุนำยน 2558
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร
1.3 ค่าวัสดุ
รวม
4,535,000 บาท
1.3.1 วัสดุสำนักงำน
จำนวน
1,500,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็น ค่ำจั ดซือวัสดุส ำนักงำน เช่น กระดำษ หมึก ดินสอ ค่ำหนังสื อพิม พ์
ปำกกำ ค่ำถ่ำยเอกสำร และอื่น ๆ ฯลฯ
1.3.2 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น ฟิวส์ หลอดไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ และอื่นๆ ฯลฯ
1.3.3 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
จำนวน
10,000 บำท
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- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น แก้วนำ ถ้วย ชำม นำยำต่ำงๆ และ
อื่นๆ ฯลฯ
1.3.4 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ นำมันเบรก ยำงนอก-ใน
และอื่น ๆ ฯลฯ
1.3.5 วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น
จำนวน
300,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น เช่น นำมันเชือเพลิง ค่ำนำมันเครื่อง
ค่ำนำมันหล่อลื่นรถยนต์ และอื่น ๆ ฯลฯ
1.3.6 วัสดุโฆษณำและเผยแพร่
จำนวน
1,200,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่น ค่ำล้ำงอัดรูป -ขยำยภำพ ฟิล์ม
ม้วนวีดีโอ ฯลฯ
1.3.7 วัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน
1,300,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล เทป ผ้ำหมึก
หมึกเครื่องพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ ฯลฯ
1.3.8 วัสดุก่อสร้ำง
จำนวน
5,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุก่อสร้ำง เช่น ตะปู ค้อน คีม ฯลฯ
1.3.9 วัสดุสำรวจ
จำนวน
20,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือ
ดึงสำยโทรศัพท์ ฯลฯ
จัดตังตำมหนังสื อกรมส่ งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท. 0808.2/ว 1657 ลงวันที่
16 กรกฎำคม 2556 และ ด่วนมำก ที่ มท. 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558
รำยกำรที่ (1.3.1) - (1.3.9) ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร
2 หมวดค่าสาธารณูปโภค
รวม
860,000 บาท
2.1 ค่าสาธารณูปโภค
รวม
860,000 บาท
2.1.1 ค่ำไฟฟ้ำ
จำนวน
500,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำรำยเดือนสำหรับป้ำยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2.1.2 ค่ำโทรศัพท์
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ที่ใช้ในกำรติดต่อรำชกำร ฯลฯ
2.1.3 ค่ำไปรษณีย์
จำนวน
10,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไปรษณีย์ ค่ำธนำณัติ ค่ำโทรเลข ค่ำซือดวงตรำไปรษณีย์ยำกร และ
อื่น ๆ ฯลฯ
2.1.4 ค่ำบริกำรทำงด้ำนคมนำคม
จำนวน
250,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้บริกำร
และอื่นๆ ฯลฯ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท. 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
รำยกำรที่ (2.1.1) - (2.1.4) ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร
งบลงทุน
1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม
รวม

378,300 บาท
378,300 บาท
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1.1 ค่าครุภัณฑ์
รวม
378,300 บาท
1.1.1 ครุภัณฑ์สานักงาน
รวม
27,000 บาท
(1) ตู้เอกสำรเหล็กบำนเปิด
จำนวน
27,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือตู้เอกสำรเหล็กบำนเปิด ขนำด กว้ำง 90 x ยำว 40 x สูง 185 เซนติเมตร
จำนวน 3 ตู้ ตู้ละ 9,000 บำท เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำนในฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป ซึ่งมีคุณลักษณะพืนฐำน ดังนี
1. ตู้เหล็กบำนเปิด ขนำด กว้ำง 90 x ยำว 40 x สูง 185 เซนติเมตร
2. เคลือบสีกันสนิม
3. ผลิตจำกวัสดุคุณภำพแข็งแรงทนทำน
4. ภำยในกว้ำง จุเอกสำรได้จำนวนมำก
เนื่อ งจำกครุภัณ ฑ์ที่จัด ซื อไม่มีกำหนดในบัญ ชีร ำคำมำตรฐำนครุภัณ ฑ์ และเทศบำลนครนนทบุรีมี
ควำมจำเป็นต้องใช้ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน จึงจัดตังตำมรำคำในท้องถิ่นหรือรำคำที่เคย จัดหำ
อย่ำงประหยัด ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3-3-3-43}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร
1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
รวม
30,000 บาท
(1) เครื่องผสมสัญญำณเสียง
จำนวน
30,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องผสมสัญญำณเสียง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด รำคำ
30,000 บำท เพื่อใช้ปฏิบัติงำนในฝ่ำยประชำสัมพันธ์ โดยมีคุณลักษณะพืนฐำน ดังนี
1. มีช่องต่อสัญญำณเข้ำไม่น้อยกว่ำ 16 ช่องสัญญำณ
2. มีช่องต่อแบบ USB สำหรับเชื่อมสัญญำณ เข้ำและออกกับคอมพิวเตอร์
3. มีดิจิตอลเอฟเฟค SPX ในตัวไม่น้อยกว่ำ 24 โปรแกรม
4. ตัวถึงแท่นเครื่องทำจำกโลหะ ทังด้ำนบนและด้ำนล่ำง
เนื่อ งจำกครุภัณ ฑ์ที่จัด ซื อไม่มีกำหนดในบัญ ชีร ำคำมำตรฐำนครุภัณ ฑ์ และเทศบำลนครนนทบุรีมี
ควำมจำเป็นต้องใช้ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน จึงจัดตังตำมรำคำในท้องถิ่นหรือรำคำที่เคย จัดหำ
อย่ำงประหยัด ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3-3-3-4}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร
1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
รวม
93,000 บาท
(1) โดรนติดกล้อง พร้อมอุปกรณ์
จำนวน
50,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือโดรนติดกล้อง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด รำคำ 50,000 บำท
เพื่อใช้ปฏิบัติงำนในฝ่ำยประชำสัมพันธ์ โดยมีคุณลักษณะพืนฐำน ดังนี
1. ควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 12 ล้ำนพิกเซล
2. ระบบ Full HD มี 4 ใบพัด
3. ระบบควบคุมกึ่งอัตโนมัติด้วย GPS ระยะไม่น้อยกว่ำ 300 เมตร
4. ควบคุมด้วยวิทยุบังคับ สำมำรถบินกลับจุดเองได้
เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ และเทศบำลนครนนทบุรีมีควำม
จำเป็นต้องใช้ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำตำมท้องตลำดที่
สอบรำคำมำได้ อย่ำงประหยัด ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19
มิถุนำยน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒ นำสำมปี (พ.ศ.2560 2562) หน้ำ 3-3-3-44}
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ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร
(2) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)
จำนวน
17,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนำด 40 นิว จำนวน 1 เครื่อง
รำคำ 17,000 บำท เพื่อใช้ปฏิบัติงำนในฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป โดยมีคุณลักษณะพืนฐำน ดังนี
1. ระดับควำมละเอียด เป็นควำมละเอียดของจอภำพ (Resolution) 1920 x 1080 พิกเซล
2. ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดจอภำพขันต่ำ 40 นิว
3. แสดงภำพด้วยหลอดภำพ แบบ LED Backlight
4. ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่ำ 2 ช่องสัญญำณ เพื่อกำรเชื่อมต่อสัญญำณภำพและเสียง
5. ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่องสัญญำณ รองรับไฟล์ ภำพ เพลง และภำพยนตร์
6. ช่องกำรเชื่อมต่อแบบ AV, DVD Component
7. มีช่องต่อ Digital tuner (DVB – T2)
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์ของสำนักมำตรฐำนงบประมำณ ประจำปี
2558 ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ ที่
มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3-3-3-44}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร
(3) ไมโครโฟนไร้สำย สำหรับติดกล้อง VDO
จำนวน
26,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือไมโครโฟนไร้สำย สำหรับติดกล้อง VDO พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
รำคำ 40,000 บำท เพื่อใช้ปฏิบัติงำนในฝ่ำยประชำสัมพันธ์ โดยมีคุณลักษณะพืนฐำน ดังนี
1. สำมำรถปรับตังสัญญำณช่องได้ไม่น้อยกว่ำ 4 ช่องหลัก
2. ใช้คลื่นควำมถี่แบบ UHF
3. รับสัญญำณได้ไม่น้อยกว่ำ 50 เมตร
4. ระบบ OUTPUT ได้ 2 แบบ ได้แก่ XLR JACK
เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ และเทศบำลนครนนทบุรีมีควำม
จำเป็นต้องใช้ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน จึงจัดตังตำมรำคำในท้องถิ่นหรือรำคำที่เคย จัดหำอย่ำง
ประหยัด ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3-3-3-44}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร
1.1.4 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รวม
228,300 บาท
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงำน
จำนวน
123,200 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงำน (จอขนำดไม่น้อยกว่ำ
18.5 นิว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และชุดโปรแกรมจัดกำรสำนักงำน
จำนวน 4 ชุดๆ ละ 30,800 บำท เพื่อใช้ปฏิบัติงำนในฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุด
ประกอบด้วย
1. เครื่องคอมพิว เตอร์ สำหรับงำนสำนักงำน (จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 18.5 นิว)
รำคำ 16,000 บำท มีคุณลักษณะพืนฐำน ดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 2 แกนหลัก (2 core) มีควำมเร็ว
สัญญำณนำฬิกำพืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 3.3 GHz หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ
1 TB หรือชนิด Solid State Disk ขนำดบรรจุไม่น้อยกว่ำ 100 GB จำนวน 1 หน่วย
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- มี DVD – RW หรือ ดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมำส์
- มีจอภำพแบบ LCD หรือ ดีกว่ำ มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่ำ 600 : 1 และ
มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 18.5 นิว จำนวน 1 หน่วย
2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดตังมำจำกโรงงำน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย จำนวน 1 ชุด
รำคำ 3,800 บำท
3. ชุดโปรแกรมจัดกำรสำนักงำน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย จำนวน 1 ชุด
รำคำ 11,000 บำท
จั ดตังตำมเกณฑ์ร ำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ณ วันที่ 11 มีนำคม 2559 ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/
ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำ
สำมปี (พ.ศ.2560 – 2562) หน้ำ 3-3-2-11,12}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงำนสำนักงำน จำนวน
61,600 บำท
- เพื่ อ จ่ ำ ยเป็ น ค่ ำ จั ด ซื อเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ โ น้ ต บุ๊ ก ส ำหรั บ ส ำนั ก งำน พร้ อมชุ ด
โปรแกรมระบบปฏิบัติกำรสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และชุดโปรแกรมจัดกำรสำนักงำน จำนวน 2 ชุดๆ ละ
30,800 บำท เพื่อใช้ปฏิบัติงำนในงำนจัดทำงบประมำณ 1 ชุด และงำนวิเครำะห์ฯ 1 ชุด โดยเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก 1 ชุด ประกอบด้วย
1. เครื่ องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงำนสำนักงำน รำคำ 16,000 บำท มี
คุณลักษณะพืนฐำน ดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1
หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือดีกว่ำ ดังนี
1) ในกรณีที่มีหน่วยควำมจำแบบ Cache Memory ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 MB
โดยมีควำมเร็วสั ญญำณนำฬิกำพืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 1.8 GHz และมีหน่วย
ประมวลผลด้ำนกรำฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่ำ 6 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหน่วยควำมจำแบบ Cache Memory ขนำดไม่น้อยกว่ำ 3 MB
ต้องมีควำมเร็วสัญญำณของนำฬิกำพืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 2.0 GHz
- มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 TB จำนวน 1 หน่วย
- มีจอภำพที่รองรับควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 1,366 x 768 Pixel และมีขนำด
ไม่น้อยกว่ำ 12 นิว
- มี DVD – RW หรือ ดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครื อ ข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- สำมำรถใช้งำนได้ไม่น้อยกว่ำ Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth
2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ
สิ ทธิกำรใช้งำนประเภทติดตังมำจำกโรงงำน (OEM) ที่มีลิ ขสิ ทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย จำนวน 1 ชุด
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รำคำ 3,800 บำท
3. ชุดโปรแกรมจัดกำรสำนักงำน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย จำนวน 1 ชุด
รำคำ 11,000 บำท
จัดตังตำมเกณฑ์ร ำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่ อสำร ณ วันที่ 11 มีนำคม 2559 ตำมหนังสื อกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท
0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 – 2562) หน้ำ 3-3-2-13}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร
(3) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี
จำนวน
34,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน
2 เครื่องๆ ละ 17,000 บำท เพื่อใช้งำนในฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป และฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ โดยมีคุณลักษณะ
พืนฐำน ดังนี
1. เป็นอุปกรณ์ที่มีควำมสำมำรถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภำยใน
เครื่องเดียวกัน
2. ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือ แบบ LED
3. มีหน่วยควำมจำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 192 MB
4. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
5. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่ำ จำนวน ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
6. มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 600x600 dpi
7. มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงขำวดำไม่น้อยกว่ำ 22 หน้ำต่อนำที (ppm)
8. มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงสีไม่น้อยกว่ำ 22 หน้ำต่อนำที (ppm)
9. สำมำรถสแกนเอกสำร ขนำด A4 (ขำวดำ และสี) ได้
10. มีควำมละเอียดในกำรสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200 dpi
11. มีถำดป้อนเอกสำรอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
12. สำมำรถถ่ำยสำเนำเอกสำรได้ทังสีและขำวดำ
13. สำมำรถทำสำเนำได้สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 99 สำเนำ
14. สำมำรถย่อและขยำยได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
15. สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถำดใส่กระดำษได้ไม่
น้อยกว่ำ 250 แผ่น
จั ดตังตำมเกณฑ์ร ำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ณ วันที่ 11 มีนำคม 2559 ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/
ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำ
สำมปี (พ.ศ.2560 – 2562) หน้ำ 3-3-2-14}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร
(4) เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงำนเก็บเอกสำรทั่วไป จำนวน
3,100 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงำนเก็บเอกสำรทั่วไป จำนวน 1 เครื่องๆ ละ
3,100 บำท เพื่อใช้ปฏิบัติงำนในฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป มีคุณลักษณะพืนฐำน ดังนี
1. มีควำมละเอียดในกำรสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 4,800X4,800 dpi
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2. สำมำรถสแกนเอกสำรได้ไม่น้อยกว่ำกระดำษ ขนำด A4
3. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จำนวน
ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
จั ดตังตำมเกณฑ์ร ำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ณ มีนำคม 2559 ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456
ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี
(พ.ศ.2560 – 2562) หน้ำ 3-3-2-14}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร
(5) เครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA
จำนวน
6,400 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ
3,200 บำท เพื่อใช้ปฏิบัติงำนในฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป โดยมีคุณลักษณะพืนฐำน ดังนี
1. มีกำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 800 VA (480 Watts)
2. สำมำรถสำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำที
จั ดตังตำมเกณฑ์ร ำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ณ วันที่ 11 มีนำคม 2559 ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว
3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี
(พ.ศ.2560 – 2562) หน้ำ 3-3-2-12}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร
งบรายจ่ายอื่น
รวม
2,250,000 บาท
1 หมวดรายจ่ายอื่น
รวม
2,250,000 บาท
1.1 ค่ำจ้ำงที่ปรึกษำเพื่อศึกษำ วิจัย ประเมินผล กำรพัฒนำระบบหรือกำรบริหำรกำรจัดกำรระบบต่ำง ๆ ฯลฯ
จำนวน
2,200,000 บำท
1.1.1 โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำเพื่อสำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรดำเนินงำนตำมแผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของเทศบำลนครนนทบุรี
จำนวน
200,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงหน่วยงำนภำยนอกหรือหน่วยงำนของรัฐเป็นที่ปรึกษำในกำรดำเนินกำร
สำรวจข้อมูล และประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนที่อำศัยในเขตเทศบำลต่อกำรดำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำของเทศบำลนครนนทบุรี ซึ่งใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจในกำรบริหำรงำนของคณะผู้บริหำร
เทศบำลนครนนทบุรีให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร ฯลฯ
จัด ตั งตำมหนัง สือ กรมส่ง เสริม กำรปกครองท้อ งถิ่น ด่ว นมำก ที่ มท. 08 08.2/ว 1657 ลงวัน ที่
16 กรกฎำคม 2556 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3-2-2-1}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร
1.1.2 โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำสำรวจแนวทำงพัฒนำเทศบำลนครนนทบุรีสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City)
จำนวน
2,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงหน่วยงำนภำยนอกหรือหน่วยงำนของรัฐเป็นที่ปรึกษำในกำรดำเนินกำร
สำรวจข้อมูล สภำพปัญหำและแนวทำงพัฒนำเทศบำลไปสู่เมืองอัจฉริยะในอนำคตให้เป็นไปตำมกำรดำเนินงำนตำม
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของเทศบำลนครนนทบุรี ซึ่งใช้ข้อมูลเป็นแนวทำงประกอบกำรตัดสินใจในกำรบริหำรงำนของ
คณะบริหำรเทศบำลนครนนทบุรี เพื่อให้ประชำชนได้รับควำมสะดวกและรวดเร็วในกำรตรวจสอบข้อมูลและกำร
ให้บริกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร ฯลฯ
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จัด ตั งตำมหนัง สือ กรมส่ง เสริม กำรปกครองท้อ งถิ่น ด่ว นมำก ที่ มท. 0808.2/ว 1657 ลงวัน ที่
16 กรกฎำคม 2556 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3-2-2-1}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร
1.2 ค่ำโทรศัพท์ค้ำงจ่ำย
จำนวน
50,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ค้ำงจ่ำยที่กองวิชำกำรและแผนงำนรับผิดชอบ
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร

สานักการคลัง
งานบริหารงานคลัง
รวม
77,377,700 บาท
งบบุคลากร
รวม
59,468,000 บาท
1 หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และค่าจ้างชั่วคราว
รวม
59,468,000 บาท
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
59,468,000 บาท
1.1.1 เงินเดือนพนักงำน
จำนวน
32,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงำนในหน่วยงำน
1.1.2 เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน
จำนวน
1,600,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือนข้ำรำชกำรและพนักงำนส่วนท้องถิ่น ระดับ 8 และ
ระดับ ว. หรือเทียบเท่ำซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนของข้ำรำชกำรและพนักงำนส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงิน
ประจำตำแหน่งฯ และมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนเป็นรำยเดือนเท่ำกับอัตรำเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มตำมคุณวุฒิ
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพิเศษของพนักงำนเทศบำลที่ได้รับเงินเดือนถึงขันสูงสุดของอันดับ
1.1.3 เงินประจำตำแหน่ง
จำนวน
350,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหำรระดับสูงตำแหน่งผู้อำนวยกำรสำนักกำรคลัง
1.1.4 ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ
จำนวน
1,200,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำและปรับปรุงเงินค่ำจ้ำงประจำปี
1.1.5 เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของลูกจ้ำงประจำ
จำนวน
18,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำวของลูกจ้ำงประจำ
1.1.6 ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
จำนวน
23,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ำยเพิ่มให้แก่พนักงำนจ้ำงในหน่วยงำน
1.1.7 เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง
จำนวน
1,300,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนและค่ำตอบแทนพิเศษของพนักงำนจ้ำง
รำยกำรที่ 1.1.1 – 1.1.7 ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง
งบดาเนินการ
รวม
14,674,000 บาท
1 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
รวม
13,409,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน
รวม
2,909,700 บาท
1.1.1 ค่ำเบียประชุม
จำนวน
29,700 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเบียประชุมให้กับกรรมกำรในกำรประชุม ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
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จัดตังตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท. 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556
1.1.2 ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
จำนวน
2,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้กับพนักงำน ลูกจ้ำงประจำ
และพนักงำนจ้ำง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบ ฯ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภำคม 2550
1.1.3 เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
จำนวน
700,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้กับพนักงำนและลูกจ้ำงประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้
ตำมระเบียบฯ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว 263 ลงวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2557
1.1.4 ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวน
180,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้กับผู้แทนชุมชนหรือประชำคมที่ได้รับกำรแต่งตังให้ร่วมเป็นคณะกรรมกำรจัดซือจัดจ้ำง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำม
ระเบียบฯ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที่ 29 กันยำยน 2557
รำยกำรที่ 1.1.1 – 1.1.4 ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง
1.2 ค่าใช้สอย
รวม
7,917,000 บาท
1.2.1 รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
จำนวน
4,187,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ที่มีควำมจำเป็นรวมทังค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกจ้ำง
ทำของ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกขนย้ำยสิ่งของฯฝ่ำยแผนที่ภำษี ค่ำเช่ำที่ดิน ค่ำจ้ำงหรือจ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่
รักษำควำมปลอดภัยของตลำด ค่ำประกันภัยต่ำงๆ ค่ำธรรมเนียมออกใบเสร็จรับเงินธนำคำร ค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร
ค่ำเช่ำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภำคม 2541
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง
1.2.2 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
จำนวน
3,230,000 บำท
(1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
จำนวน
270,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร
เช่น จ่ำยเป็นค่ำเบียเลียง ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำพำหนะ ค่ำลงทะเบียน และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ของพนักงำนเทศบำลและลูกจ้ำง
ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท. 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
(2) โครงกำรผู้ชำระภำษีดีเด่น
จำนวน
150,000 บำท
- เพื่อสร้ำงแรงจูงใจให้แก่ผู้เข้ำข่ำยต้องชำระภำษีสำหรับจ่ำยเป็นค่ำโล่ ค่ำของขวัญ ค่ำ
ของรำงวัล ค่ำจัดทำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำสัมมนำ ค่ำเช่ำสถำนที่ ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ ค่ำล้ำงอัดรูป ค่ำตกแต่งสถำนที่ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ฯลฯ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท. 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3-2-1-1}
(3) โครงกำรประชำสัมพันธ์กำรชำระภำษีท้องถิ่น
จำนวน
800,000 บำท
- เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ และเผยแพร่ข่ำวสำรให้ประชำชนทรำบ สำหรับจ่ำยเป็นค่ำป้ำย
ประชำสัมพันธ์สื่อสิ่งพิมพ์ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ คู่มือกำรชำระภำษีท้องถิ่น และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ฯลฯ
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จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท. 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3-2-1-1}
(4) โครงกำรสำรวจข้อมูลภำคสนำมเพื่อปรับปรุงฐำนข้อมูล
จำนวน
1,000,000 บำท
- สำรวจข้อมูลภำคสนำมเพื่อปรับปรุงฐำนข้อมูลแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สินให้
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เพื่อพัฒนำระบบกำรจัดเก็บภำษีให้มีประสิทธิภำพสำหรับจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน
เจ้ำหน้ำที่ในกำรสำรวจข้อมูลภำคสนำมเพื่อปรับปรุงฐำนข้อมูล และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ เกี่ยวกับกำรปรับปรุง
ฐำนข้อมูลของพืนที่ตำบลตลำดขวัญ ในเขตเทศบำลนครนนทบุรี ฯลฯ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท. 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3-2-1-2}
(5) โครงกำรฝึกอบรมกำรมีส่วนร่วมและให้ควำมรู้แก่ประชำชนในกำรจัดซือจัดจ้ำงของ
เทศบำลนครนนทบุรี
จำนวน
1,000,000 บำท
- เพื่อให้ควำมรู้แก่ประชำชนและพนักงำนเทศบำล พนักงำนครูเทศบำล ลูกจ้ำงประจำ
พนักงำนจ้ำง คณะผู้บริหำรเทศบำล รองนำยกฯ ที่ปรึกษำ เลขำนุกำรฯ สมำชิกสภำเทศบำล ในเรื่องกระบวนกำร
จัดซือจัดจ้ำงร่วมกัน เกิดกำรรับรู้ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ และถูกต้อง เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ สำหรับ
จ่ำยเป็นค่ำสัมมนำคุณวิทยำกร ค่ำที่พัก ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิด – ปิดโครงกำร ค่ำสถำนที่ ค่ำจัดทำเอกสำรอบรม ค่ำ
ตกแต่งสถำนที่ ค่ำวัสดุสำนักงำน ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่ำกระเป๋ำเอกสำร ค่ำยำนพำหนะ (จ้ำงเหมำรถบัส) ค่ำ
จัดทำป้ำยต่ำงๆ ค่ำวัสดุอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นในกำรทำกิจกรรมในโครงกำร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
ฯลฯ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท. 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3-2-1-20}
(6) ค่ำภำษีถอนคืน
จำนวน
10,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำภำษีถอนคืน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท. 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
รำยกำรที่ (1) – (6) ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง
1.2.3 ค่ำบำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
จำนวน
500,000 บำท
- รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซม บำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำน
ได้ตำมปกติ
จัดตังตำมหนังสือกรมส่ งเสริ มกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท. 0808.2/ว 1134 ลงวันที่
9 มิถุนำยน 2558
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง
1.3 ค่าวัสดุ
รวม
2,582,800 บาท
1.3.1 วัสดุสำนักงำน
จำนวน
900,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำจัดซือสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภำพและวัสดุคงทนถำวรฯ เช่น
เครื่องเขียนแบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จำกกำรซือหรือกำรจ้ำงพิมพ์ ตะแกรงวำงเอกสำร กระดำษ ปำกกำ แผ่น
ป้ำยต่ำงๆ ผงหมึกเครื่องถ่ำยเอกสำร ฯลฯ
1.3.2 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
จำนวน
9,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือหลอดไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ ปลั๊กไฟฟ้ำ ฯลฯ
1.3.3 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
จำนวน
54,000 บำท
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- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัวที่ใช้ทำควำมสะอำด เช่น ไม้กวำด ช้อน ชำม
ผงซักฟอก และอุปกรณ์อื่น ๆ
1.3.4 วัสดุก่อสร้ำง
จำนวน
1,800 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุก่อสร้ำง เช่น อิฐ หิน ปูน ทรำย ฯลฯ
1.3.5 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
จำนวน
150,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะ เช่น แบตเตอรี่ นำมันเบรก ยำงใน ยำงนอก ฯลฯ
1.3.6 วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น
จำนวน
650,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำนำมันเครื่อง นำมันเบนซิน นำมันดีเซล ค่ำนำมันหล่อลื่นรถยนต์ นำมันเครื่อง
นำมันจำรบี ฯลฯ
1.3.7 วัสดุโฆษณำและเผยแพร่
จำนวน
18,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็น ค่ำล้ำงอัดรูป- ขยำยภำพ ฟิล์ม ม้วนวีดีโอ ป้ำยประชำสัมพันธ์ ฯลฯ
1.3.8 วัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน
800,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดำษไข กระดำษบันทึกข้อมูล แผ่นจัดเก็บ
ข้อมูล ผ้ำหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ และค่ำจัดซือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน ฯลฯ
จัดตังตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท. 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎำคม
2556 และ ด่วนมำก ที่ มท. 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558
รำยกำรที่ 1.3.1 – 1.3.8 ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง
2. หมวดค่าสาธารณูปโภค
รวม
1,264,500 บาท
2.1 ค่าสาธารณูปโภค
รวม
1,264,500 บาท
2.1.1 ค่ำไฟฟ้ำ
จำนวน
425,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำของตลำดสดเทศบำล
2.1.2 ค่ำนำบำดำล
จำนวน
58,500 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำนำประปำของตลำดสดเทศบำล
2.1.3 ค่ำโทรศัพท์
จำนวน
81,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ของสำนักกำรคลัง
2.1.4 ค่ำบริกำรไปรษณีย์
จำนวน
200,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเอกสำรและค่ำโทรเลข ค่ำธนำณัติ ค่ำซือดวงตรำไปรษณียำกร ค่ำเช่ำตู้
ไปรษณีย์ พัสดุทำงไปรษณีย์ ค่ำลงทะเบียน ค่ำโทรเลขและค่ำธนำณัติของสำนักกำรคลัง
2.1.5 ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม
จำนวน
500,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรสื่อสำร กำรบริกำรทำงโทรภำพ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้ระบบ
Internet รวมถึงค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร ฯลฯ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท. 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
รำยกำรที่ 2.1.1 – 2.1.5 ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง
งบลงทุน
1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1 ค่าครุภัณฑ์
1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) รถจักรยำนยนต์

รวม
รวม
รวม
รวม
จำนวน

3,215,700
3,215,700
3,215,700
165,000
165,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บำท
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- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือรถจักรยำนยนต์ ขนำด 120 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน 3
คันๆ ละ 55,000 บำท เพื่อใช้ในฝ่ำยผลประโยชน์ฯ โดยมีคุณลักษณะพืนฐำนดังนี
1. กรณีขนำดต่ำกว่ำ ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน 5ซีซี หรือขนำดเกินกว่ำ ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน
5 ซีซี เป็นรถจักรยำนยนต์ตำมขนำด ซีซีที่กำหนด
2. รำคำที่กำหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่ำจดทะเบียน
3. กำรจัดซือรถจักรยำนยนต์ ให้มีคุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
จัดตังตำมหลักเกณฑ์รำคำกลำงในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของสำนักงบประมำณ ประจำปี 2558
ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ ที่ มท
0808.2/ ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่องกำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3-3-3-3}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง
1.1.2 ครุภัณฑ์สานักงาน
รวม
393,000 บาท
(1) เครื่องโทรสำร แบบใช้กระดำษธรรมดำ
จำนวน
30,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องโทรสำร แบบใช้กระดำษธรรมดำ ส่งเอกสำรได้ ครังละ 30
แผ่น จำนวน 1 เครื่อง รำคำ 30,000 บำท เพื่อใช้ในส่วนพัสดุ โดยมีคุณลักษณะพืนฐำนดังนี
1) หมำยถึงเครื่อง Facsimile หรือ โทรภำพ
2) ควำมเร็วในกำรส่งเอกสำรไม่เกินกว่ำ 6 วินำทีต่อแผ่น
3) ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดส่งเอกสำรขันต่ำ
จัดตังตำมหลักเกณฑ์รำคำกลำงในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของสำนักงบประมำณ ประจำปี 2558
และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทยที่ มท 0808.2/ ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่องกำรตังงบประมำณ
เพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) หน้ำ 33-3-66}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง
(2) เครื่องถ่ำยเอกสำรระบบดิจิตอลชนิดขำว-ดำ
จำนวน
210,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องถ่ำยเอกสำรระบบดิจิตอล ชนิดขำว-ดำ (ควำมเร็ว 50 แผ่นต่อ
นำที) จำนวน 1 เครื่อง รำคำ 210,000 บำท เพื่อใช้ในส่วนพัสดุ มีควำมจำเป็นต้องซือเนื่องจำกเอกสำรมีมำกขึน
โดยมีคุณลักษณะพืนฐำนดังนี
1) ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดควำมเร็วขันต่ำ
2) เป็นระบบมัลติฟังก์ชั่น
3) เป็นระบบกระดำษธรรมดำ ชนิดหมึกผง ย่อ – ขยำยได้
จัดตังตำมหลักเกณฑ์รำคำกลำงในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของสำนั กงบประมำณ ประจำปี 2558
และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทยที่ มท 0808.2/ ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่องกำรตังงบประมำณ
เพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-3-3-66}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง
(3) เครื่องปรับอำกำศ ชนิดตู้ตังพืน (ไม่มีระบบฟอกอำกำศ) ขนำด 38,000 บีทียู
จำนวน
138,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องปรับอำกำศ จำนวน 3 เครื่อง ๆละ 46,000 บำท เพื่อใช้
ในฝ่ำยแผนที่ภำษีฯ จำนวน 2 เครื่อง, แขวงท่ำทรำย จำนวน 1 เครื่องมีคุณลักษณะดังนี
1. รำคำที่กำหนดเป็นรำคำที่รวมค่ำติดตัง
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2. เครื่องปรับอำกำศที่มีควำมสำมำรถในกำรทำควำมเย็นขนำดไม่เกิน 40,000 บีที
ยู ต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม และฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5
3. ต้องเป็นเครื่องปรับอำกำศที่ประกอบสำเร็จรูปทังชุด ทังหน่วยส่งควำมเย็นและ
หน่วยระบำยควำมร้อนจำกโรงงำนเดียวกัน
4. เครื่องปรับอำกำศที่มีระบบฟอกอำกำศ สำมำรถดักจับอนุภำคฝุ่นละออง และ
สำมำรถถอดล้ำงทำควำมสะอำดได้
- ชนิดตังพืนหรือแขวน
สำหรับชนิดตู้ตังพืน เป็นเครื่องปรับอำกำศที่ไม่มีระบบฟอกอำกำศ
5. มีควำมหน่วงเวลำกำรทำงำนของคอมเพรสเซอร์
6. กำรจัดซือเครื่องปรับอำกำศขนำดอื่น ๆ ให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 9 มกรำคม 2533 แจ้งตำมหนังสือสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0202/ว4 ลงวันที่ 11 มกรำคม
2533 และตำมมติคณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ ครังที่ 3/2539 (ครังที่ 57) เมื่อวันที่ 14 มิถุนำยน
2539 เกี่ ย วกั บ กำรประหยั ด พลั ง งำน โดยให้ พิ จ ำรณำจั ด ซื อเครื่ อ งปรั บ อำกำศที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพสู ง ( EER)
นอกเหนือจำกกำรพิจำรณำด้ำนรำคำ โดยใช้หลักกำรเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ
- ถ้ำจำนวนบีทียูเท่ำกัน ให้พิจำรณำเปรียบเทียบจำนวนวัตต์ที่น้อยกว่ำ
- ถ้ำจำนวนบีทียูไม่เท่ำกัน ให้นำจำนวนบีทียูหำรด้วยจำนวนวัตต์(บีทียูต่อ
วั ต ต์ ) ผลที่ ไ ด้ คื อ ค่ ำ EER ถ้ ำ ค่ ำ ของ EER สู ง ถื อ ว่ ำ เครื่ อ งปรั บ อำกำศมี
ประสิทธิภำพสูง สำมำรถประหยัดพลังงำนได้ดีกว่ำ
7. กำรติดตังเครื่องปรับอำกำศ
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไป
กลับหุ้มฉนวนยำว 5 เมตร สำยไฟยำวไม่เกิน 15 เมตร
8. ค่ำติดตังเครื่องปรับอำกำศ(กรณีต้องกำรแสดงค่ำติดตังแยกจำกรำคำเครื่อง
ปรับอำกำศ)
(2) ชนิดตู้ตังพืน
ขนำดไม่ต่ำกว่ำ 33,000 บีทียู 4,000 บำท
จัดตังตำมหลักเกณฑ์รำคำกลำงในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของสำนักงบประมำณ ประจำปี 2558
และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทยที่ มท 0808.2/ ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่องกำรตังงบประมำณ
เพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ
3-3-3-66}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง
(4) ตู้เหล็กเก็บเอกสำร 4 ลินชัก
จำนวน
15,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือตู้เหล็ก 4 ลินชัก จำนวน 3 ตู้ ๆละ 5,000 บำท เพื่อใช้ในฝ่ำย
กำรคลัง แขวงท่ำทรำย มีควำมจำเป็นต้องซือเนื่องจำกเอกสำรมีมำกขึนจะได้เก็บหมวดหมู่หลำยตำบล ลูกค้ำ
ชำระภำษีมำกขึน
เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจัดตังตำมรำคำในท้องตลำดหรือ
รำคำที่เคยจัดหำอย่ำงประหยัด และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของ
พนักงำนเทศบำล โดยจัดตังตำมนัยหนังสือกระทรวงมหำดไทยที่ มท 0808.2/ ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน
2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-3-3-67}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง
1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รวม
2,657,700 บาท
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(1) ) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนสำนักงำน
จำนวน
61,600 บำท
- เพื่อจ่ ำยเป็ นค่ำจัดซือเครื่ องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติกำรสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และชุดโปรแกรมจัดกำรสำนักงำน จำนวน 2 ชุดๆ ละ 30,800 บำท
เพื่อใช้ในงำนธุรกำร ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุดประกอบด้วย
1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนสำนักงำน (จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 18.5 นิว) รำคำ
16,000 บำท มีคุณลักษณะพืนฐำนดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 2 แกนหลัก (2 core) มีควำมเร็ว
สัญญำณนำฬิกำพืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 3.3 GHz หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ
1 TB หรือ ชนิดSolid State Disk ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 100 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมำส์
- มีจอภำพแบบ LCD หรือดีกว่ำ มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่ำ 600 : 1 และมี
ขนำดไม่น้อยกว่ำ18.5 นิว จำนวน 1 หน่วย
1.2 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ้ค แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดตังมำจำกโรงงำน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย รำคำ 3,800 บำท
1.3 ชุดโปรแกรมจัดกำรสำนักงำน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย รำคำ 11,000 บำท
จั ดตังตำมเกณฑ์ร ำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ณ วันที่ 11 มีนำคม 2559 และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 – 2562) หน้ำ 3-3-2-26, 27}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 1
จำนวน
257,600 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุด
โปรแกรมระบบปฏิบัติกำรสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และชุดโปรแกรมจัดกำรสำนักงำน จำนวน 7 ชุดๆ ละ 36,800
บำท เพื่อใช้ในฝ่ำยแผนที่ภำษี 3 ชุด ฝ่ำยพัฒนำรำยได้ 4 ชุด ประกอบด้วย
2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 18.5
นิว) รำคำ 22,000 บำท มีคุณลักษณะพืนฐำนดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกน
เสมือน (8 Thread) โดยมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 2.7 GHz
จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจำขนำดไม่น้อยกว่ำ 6 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพ โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือดีกว่ำ ดังนี
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลักที่มีหน่วยควำมจำขนำดไม่น้อย
กว่ำ 1 GB หรือ
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2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพติดตังอยู่ภำยในหน่วยประมวลผลกลำง แบบ
Graphics Processing Unit ที่สำมำรถใช้หน่วยควำมจำหลักในกำรแสดงภำพ
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพติดตังอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard
Graphics ที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้หน่วยควำมจำหลักในกำรแสดงภำพ
ขนำดไม่ น้อยกว่ำ 1 GB
- มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ
1 TB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่ำจำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมำส์
- มีจอภำพแบบ LCD หรือดีกว่ำ มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่ำ 600:1 และมีขนำดไม่
น้อยกว่ำ 18.5 นิว จำนวน 1 หน่วย
2.2 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ้ค แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดตังมำจำกโรงงำน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย รำคำ 3,800 บำท
2.3 ชุดโปรแกรมจัดกำรสำนักงำน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย รำคำ 11,000 บำท
จั ดตังตำมเกณฑ์ร ำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ณ วันที่ 11 มีนำคม 2559 และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 – 2562) หน้ำ 3-3-2-27, 28}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง
(3) เครื่องสำรองไฟฟ้ำ
จำนวน
28,800 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA จำนวน 9 เครื่องๆ ละ 3,200 บำท
คุณลักษณะพืนฐำน
1) มีกำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 800 VA (480 Watts)
2) สำมำรถสำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำที
จั ดตังตำมเกณฑ์ร ำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ณ วันที่ 11 มีนำคม 2559 และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 – 2562) หน้ำ 3-3-2-28}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง
(4) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขำวดำ (18หน้ำ/นำที)
จำนวน
6,600 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขำวดำ (18หน้ำ/นำที) จำนวน
2 เครื่องๆ ละ 3,300 บำท เพื่อใช้ในส่วนพัสดุ 2 เครื่อง คุณลักษณะพืนฐำน
1. มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 600x600 dpi
2. มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงไม่น้อยกว่ำ 18 หน้ำต่อนำที(ppm)
3. มีหน่วยควำมจำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 MB
4. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อย
กว่ำ 1 ช่อง
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5. สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ
150 แผ่น
จั ดตังตำมเกณฑ์ร ำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ณ วันที่ 11 มีนำคม 2559 และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 – 2562) หน้ำ 3-3-2-28}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง
(5) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขำวดำ (30 หน้ำ/นำที)
จำนวน
31,600 บำท
- เพื่ อ จ่ ำ ยเป็ น ค่ ำจั ด ซือเครื่อ งพิ ม พ์ ช นิ ด เลเซอร์ /ชนิด LED ขำวด ำ (30 หน้ ำ /นำที )
จำนวน 4 เครื่องๆละ 7,900 บำท เพื่อใช้ในฝ่ำยพัฒนำรำยได้ 2 เครื่อง , ฝ่ำยกำรคลัง แขวง ท่ำทรำย 2 เครื่อง
คุณลักษณะพืนฐำน
1. มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200x600 dpi
2. มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงไม่น้อยกว่ำ 30 หน้ำต่อนำที(ppm)
3. สำมำรถพิมพ์เอกสำรกลับหน้ำอัตโนมัติได้
4. มีหน่วยควำมจำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 32 MB
5. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อย
กว่ำ 1 ช่อง
6. สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถำดใส่กระดำษได้รวมกันไม่
น้อยกว่ำ 250 แผ่น
จั ดตังตำมเกณฑ์ร ำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ณ วันที่ 11 มีนำคม 2559 และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้ำ 3-3-2-29}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง
(6) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขำวดำ แบบ Network แบบที่ 1
จำนวน
16,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขำวดำแบบ Network แบบ
ที่ 1 (33 หน้ำ/นำที) จำนวน 1 เครื่องๆละ 16,000 บำท เพื่อใช้ในส่วนพัสดุ คุณลักษณะพืนฐำน
1. มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200 dpi
2. มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงไม่น้อยกว่ำ 33 หน้ำต่อนำที(ppm)
3. สำมำรถพิมพ์เอกสำรกลับหน้ำอัตโนมัติได้
4. มีหน่วยควำมจำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 128 MB
5. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อย
กว่ำ 1 ช่อง
6. สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถำดใส่กระดำษได้รวมกันไม่
น้อยกว่ำ 250 แผ่น
7. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/100 Base-T
หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
จั ดตังตำมเกณฑ์ร ำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ณ 11 มีนำคม 2559 และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่
22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 – 2562) หน้ำ 3-3-2-29}
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ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง
(7) จ้ำงพัฒนำระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมทรัพย์สินเทศบำลนครนนทบุรี
จำนวน
2,247,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดจ้ำงทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมทรัพย์สินของเทศบำลนคร
นนทบุรี และระบบกำรซ่อมบำรุงดูแลรักษำทรัพย์สิน และกำรบันทึกข้อมูลเพื่อจัดทำทรัพย์สิน และค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ
เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจัดตังตำมรำคำในท้องตลำดหรือ
รำคำที่เคยจัดหำอย่ำงประหยัด และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของ
พนักงำนเทศบำล โดยจัดตังตำมนัยหนังสือกระทรวงมหำดไทยที่ มท 0808.2/ ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-3-2-30}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง
(8) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
จำนวน
8,500 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดำษขนำด
A3 จำนวน 1 เครื่องๆละ 8,500 บำท เพื่อใช้ในฝ่ำยแผนที่ภำษี คุณลักษณะพืนฐำน
1) มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200 dpi
2) มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงขำวดำ สำหรับกระดำษขนำด A4 ไม่น้อยกว่ำ 30 หน้ำต่อ
นำที (ppm) หรือ 10.2 ภำพต่อนำที (ipm)
3) มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงสีสำหรับกระดำษขนำด A4 ไม่น้อยกว่ำ 17 หน้ำต่อ
นำที (ppm) หรือ 8.1 ภำพต่อนำที (ipm)
4) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จำนวนไม่
น้อยกว่ำ 1 ช่อง
5) สำมำรถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดยถำดใส่กระดำษได้ไม่
น้อยกว่ำ 100 แผ่น
จั ดตังตำมเกณฑ์ร ำคำกลำงและคุ ณลั ก ษณะพื นฐำนครุภั ณฑ์ คอมพิว เตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ณ วันที่ 11 มีนำคม 2559 และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 – 2562) หน้ำ 3-3-2-29}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง
งบรายจ่ายอื่น
จานวน
หมวดรายจ่ายอื่น
จำนวน
1.1 ค่ำโทรศัพท์ค้ำงจ่ำย
จำนวน
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำค้ำงจ่ำยที่สำนักกำรคลังรับผิดชอบ
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง

20,000 บาท
20,000 บำท
20,000 บำท
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
กองวิชาการและแผนงาน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
รวม
12,301,000 บาท
งบบุคลากร
รวม
8,417,000 บาท
1 หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และค่าจ้างชั่วคราว
รวม
8,417,000 บาท
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
8,417,000 บาท
1.1.1 เงินเดือนพนักงำน
จำนวน
5,360,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงำนฝ่ำยนิติกำร
1.1.2 เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน
จำนวน
96,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำวให้แก่พนักงำนในหน่วยงำน
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนของพนักงำนส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและมี
สิทธิได้รับค่ำตอบแทนเป็นรำยเดือนเท่ำกับอัตรำเงินประจำตำแหน่ง
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพิเศษของข้ำรำชกำรผู้ได้รับเงินเดือนถึงขันสูงสุด
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินปรับเพิ่มคุณวุฒิให้แก่ข้ำรำชกำรในหน่วยงำน
1.1.3 เงินประจำตำแหน่ง
จำนวน
186,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงำนที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
1.1.4 ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
จำนวน
2,655,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ำยเพิ่มให้แก่พนักงำนจ้ำงในหน่วยงำน
1.1.5 เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง
จำนวน
120,000 บำท
- เงินค่ำตอบแทนและค่ำตอบแทนพิเศษพนักงำนจ้ำง
- เงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว
รำยกำรที่ (1.1.1) – (1.1.5) ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน งำนบริหำรทั่วไป ฯ
งบดาเนินการ
รวม
2,785,000 บาท
1 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
รวม
2,785,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน
รวม
80,000 บาท
1.1.1 ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวน
20,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เช่น ค่ำเงินรำงวัลกรรมกำรสอบสวน ที่เทศบำลได้แต่งตังเป็นคณะกรรมกำรดำเนินกำรสอบสวนหรือสืบสวน ฯลฯ
ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
1.1.2 ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
จำนวน
10,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่พนักงำน ลูกจ้ำงประจำ
และพนักงำนจ้ำง ที่มำปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภำคม 2550
1.1.3 ค่ำช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
จำนวน
50,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้กับพนักงำนเทศบำลและลูกจ้ำงประจำ
ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบ ฯ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว 263 ลงวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2557
รำยกำรที่ (1.1.1) - (1.1.3) ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน งำนบริหำรทั่วไป ฯ
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1.2 ค่าใช้สอย
รวม
1,900,000 บาท
1.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
500,000 บาท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำรับวำรสำร สิ่งพิมพ์ ค่ำเย็บหนังสือ เข้ำปกหนังสือ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำ
โฆษณำและเผยแพร่ ค่ำจ้ำงพิมพ์วำรสำรเทศบำล ค่ำจัดทำแผ่นปลิว โปสเตอร์ ป้ำย บอร์ด แถบเสียง (เทป)
คัทเอำท์ประชำสัมพันธ์ เสียงตำมสำยและไร้สำย ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ค่ำจ้ำงผลิตรำยกำร สำรคดี ค่ำจ้ำงเหมำดูแล
ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เครือข่ำยและเครื่องแม่ ข่ำย และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะเป็นรำยจ่ำย
เพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร ฯลฯ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภำคม 2541
1.2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
จานวน
1,100,000 บาท
(1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร
จำนวน
300,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของพนักงำนและลูกจ้ำงประจำของ
หน่วยงำนที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท. 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
(2) ค่ำชดใช้ค่ำเสียหำย หรือค่ำสินไหมทดแทน
จำนวน
500,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำชดใช้ค่ำเสียหำย หรือค่ำสินไหมทดแทน และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท. 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
(3) เงินช่วยเหลือพนักงำนหรือลูกจ้ำงที่ต้องหำคดีอำญำ จำนวน
300,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำช่วยเหลือพนักงำนหรือลูกจ้ำงที่ต้องหำคดีอำญำ และค่ำใช้จ่ำย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท. 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
1.2.3 ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
300,000 บาท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบำรุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ เช่น
ค่ำบำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่ำบำรุงรักษำหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ค่ำบำรุงรักษำหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินอื่น ฯลฯ
จัด ตั งตำมหนัง สือ กรมส่ง เสริม กำรปกครองท้อ งถิ่น ด่ว นมำก ที่ มท. 0808.2/ว 1134 ลงวัน ที่
9 มิถุนำยน 2558
รำยกำรที่ (1.2.1) – (1.2.3) ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน งำนบริหำรทั่วไป ฯ
1.3 ค่าวัสดุ
รวม
805,000 บาท
1.3.1 วัสดุสำนักงำน
จำนวน
300,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุสำนักงำน เช่น กระดำษ หมึก ดินสอ ปำกกำ ค่ำถ่ำย
เอกสำร ค่ำหนังสือพิมพ์ และอื่น ๆ ฯลฯ
1.3.2 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
จำนวน
5,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่ น แก้วนำ ถ้วย ชำม นำยำต่ำง ๆ และ
อื่น ๆ ฯลฯ
1.3.3 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
จำนวน
50,000 บำท
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- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ นำมันเบรก ยำงนอก-ใน
และอื่น ๆ ฯลฯ
1.3.4 วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น เช่น นำมันเชือเพลิง ค่ำนำมันเครื่อง
ค่ำนำมัน หล่อลื่นรถยนต์ และอื่น ๆ ฯลฯ
1.3.5 วัสดุโฆษณำและเผยแพร่
จำนวน
50,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่น ค่ำล้ำงอัดรูป-ขยำยภำพ ฟิล์ม ม้วน
วีดีโอ ฯลฯ
1.3.6 วัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน
300,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล เทป ผ้ำหมึก หมึก
เครื่องพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ ฯลฯ
จัดตังตำมหนังสื อกรมส่ งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท. 0808.2/ว 1657 ลงวันที่
16 กรกฎำคม 2556 และ ด่วนมำก ที่ มท. 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558
รำยกำรที่ (1.3.1) - (1.3.6) ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน งำนบริหำรทั่วไป ฯ
งบลงทุน
รวม
1,099,000 บาท
1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
1,099,000 บาท
1.1 ครุภัณฑ์
รวม
1,099,000 บาท
1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รวม
929,000 บาท
(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตัน ปริมำตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่ำ 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ
ดับเบิลแคบ
จำนวน
895,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตัน ปริมำตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่ำ
2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ จำนวน 1 คัน รำคำ 895,000 บำท เพื่อใช้ปฏิบัติงำนฝ่ำยนิติกำร
โดยมีคุณลักษณะพืนฐำนพร้อมอุปกรณ์ ดังนี
1. มีปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ำ 2,400 ซีซี
2. เป็นรถยนต์บรรทุกขนำด 1 ตัน ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ
3. เป็นกระบะสำเร็จรูป
4. ห้องโดยสำรเป็นแบบดับเบิลแคบ 4 ประตู
5. เกียร์อัตโนมัติ
6. เป็นรำคำรวมเครื่องปรับอำกำศ
7. รำคำรวมภำษีสรรพสำมิต
เนื่องจำกครุภัณฑ์ดังกล่ำวไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ แต่เทศบำลนครนนทบุรีมีควำม
จำเป็นต้องใช้ เพื่อใช้ในกำรออกปฏิบัติงำนนอกพืนที่ และใช้ในกำรรับ – ส่งหนังสือ และติดต่อรำชกำรของฝ่ำยนิติกำร
เนื่องจำกสภำพกำรจรำจรในปัจจุบันติดขัด ไม่คล่องตัว จึงมีควำมจำเป็นต้องใช้รถที่เป็นเกียร์อัตโนมัติ เพื่อควำม
สะดวก รวดเร็ว จึงจัดตังตำมรำคำท้องถิ่น หรือรำคำที่เคยจัดหำอย่ำงประหยัด หรือตำมรำคำท้องตลำดที่สอบถำม
รำคำมำได้ ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3-3-3-2}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน
(2) หลังคำรถบรรทุก ขนำด 1 ตัน แบบหลังคำไฟเบอร์กลำสหรือเหล็ก
จำนวน
34,000 บำท
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- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือหลังคำรถบรรทุก ขนำด 1 ตัน แบบหลังคำไปเบอร์กลำสหรือ
เหล็ก จำนวน 1 หลัง รำคำ 34,000 บำท เพื่อใช้ปฏิบัติงำนฝ่ำยนิติกำร
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์ของสำนักมำตรฐำนงบประมำณ ประจำปี
2558 ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ ที่
มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3-3-3-2}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน
1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รวม
170,000 บาท
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงำน
จำนวน
154,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงำน (จอขนำดไม่น้อยกว่ำ
18.5 นิว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และชุดโปรแกรมจัดกำรสำนักงำน
จำนวน 5 ชุดๆ ละ 30,800 บำท เพื่อใช้ปฏิบัติงำนในฝ่ำยนิติกำร โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุด ประกอบด้วย
1. เครื่องคอมพิว เตอร์ สำหรับงำนสำนักงำน (จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 18.5 นิว)
รำคำ 16,000 บำท มีคุณลักษณะพืนฐำน ดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 2 แกนหลัก (2 core) มีควำมเร็ว
สัญญำณนำฬิกำพืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 3.3 GHz หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่
น้อยกว่ำ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนำดบรรจุไม่น้อยกว่ำ 100 GB
จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD – RW หรือ ดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมำส์
- มีจอภำพแบบ LCD หรือ ดีกว่ำ มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่ำ 600 : 1 และ
มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 18.5 นิว จำนวน 1 หน่วย
2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดตังมำจำกโรงงำน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย จำนวน 1 ชุด
รำคำ 3,800 บำท
3. ชุดโปรแกรมจัดกำรสำนักงำน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย จำนวน 1 ชุด
รำคำ 11,000 บำท
จั ดตังตำมเกณฑ์ร ำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ณ วันที่ 11 มีนำคม 2559 ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/
ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำ
สำมปี (พ.ศ.2560 – 2562) หน้ำ 3-3-2-11,12}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน งำนบริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน
(2) เครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA
จำนวน
16,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ
3,200 บำท เพื่อใช้ในฝ่ำยนิติกำร โดยมีคุณลักษณะพืนฐำนดังนี
1. มีกำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 800 VA (480 Watts)
2. สำมำรถสำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำที
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จั ดตังตำมเกณฑ์ร ำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ณ วันที่ 11 มีนำคม 2559 ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/
ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำ
สำมปี (พ.ศ.2560 – 2562) หน้ำ 3-3-2-12}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน

63
สานักปลัดเทศบาล
งานเทศกิจ

รวม

20,548,000 บาท

งบบุคลากร
รวม
9,728,000 บาท
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และค่าจ้างชั่วคราว
รวม
9,728,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
9,728,000 บาท
(1) เงินเดือนพนักงำน
จำนวน
3,500,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำน ฝ่ำยรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมมั่นคง และจ่ำยเป็น
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี
(2) เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน
จำนวน
30,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มต่ำง ๆ เช่น เงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำวของพนักงำนในหน่วยงำน เงิน
ตอบแทนพิเศษ ของข้ำรำชกำรพนักงำนพนักงำนส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับเงินเดือนถึงขันสูงสุดของอันดับที่ปรับใหม่
(3) เงินประจำตำแหน่ง
จำนวน
18,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงำนที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
(4) ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ
จำนวน
650,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ และเงินปรับปรุงค่ำจ้ำงประจำของลูกจ้ำงประจำในหน่วยงำน
(5) เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของลูกจ้ำงประจำ
จำนวน
30,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มต่ำง ๆ เช่น เงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำวของลูกจ้ำงประจำในหน่วยงำน
เงินตอบแทนพิเศษ ของลูกจ้ำงประจำที่ได้รับค่ำจ้ำงถึงขันสูงสุดของตำแหน่งที่ปรับใหม่
(6) ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
จำนวน
5,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนและเงินปรับปรุงค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงในหน่วยงำน
(7) เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง
จำนวน
500,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มต่ำง ๆ เช่น เงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำวของพนักงำนจ้ำงในหน่วยงำน
ค่ำตอบแทน และค่ำตอบแทนพิเศษของพนักงำนจ้ำง
รำยกำรที่ (1) - (7) ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน งำนเทศกิจ
งบดาเนินการ
รวม
5,760,000 บาท
1. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
รวม
5,760,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน
รวม
1,260,000 บาท
(1) ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
จำนวน
1,200,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่พนักงำน ลูกจ้ำงประจำ พนักงำนจ้ำง
ที่มำปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบที่กำหนด
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภำคม 2550
(2) เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
จำนวน
60,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนเทศบำล และลูกจ้ำงประจำ ซึ่ง
มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบที่กำหนด
รำยกำรที่ (1) - (2) ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน งำนเทศกิจ
1.2 ค่าใช้สอย
รวม
2,650,000 บาท
(1) รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
จำนวน
300,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ เช่น เอกสำรที่เกี่ยวกับกฎหมำย หรือทีเกี่ยวข้อง
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กับกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย ตำมพระรำชบัญญัติรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง
พ.ศ.2535 เอกสำรเกี่ยวกับพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 เอกสำรเกี่ยวกับพระรำชบัญญัติควบคุม
อำคำร พ.ศ. 2535 เอกสำรเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำม กฎ ระเบียบ ของเทศบำลนครนนทบุรี ค่ำจัดทำเอกสำรในกำร
ดำเนินคดีกับ ผู้กระทำควำมผิด บันทึกเปรียบเทียบปรับ บันทึกถ้อยคำผู้ต้องหำ หนังสือ ขออนุญำต ค่ำจัดทำ
เอกสำรกำรดำเนินกำรทำงทะเบียนพำณิชย์ เช่น ใบสำคัญทะเบียนพำณิชย์ สมุดบัญชีรับ คำขอจดทะเบียนพำณิชย์
สมุดบัญชีรับคำขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรำยกำร สมุดบัญชีรับคำขอจดทะเบียนเลิก ประกอบกิจกำรพำณิชยกิจ
และค่ำใช้จ่ำยซึ่งมีลักษณะเป็นรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร ฯลฯ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภำคม 2541
(2) รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น ๆ
จำนวน
50,000 บำท
(2.1) ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร
จำนวน
50,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร เช่น ค่ำเบียเลียง ค่ำเช่ำที่พัก ยำนพำหนะ
ค่ำลงทะเบียน และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ เป็นต้น
(3) ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
จำนวน
2,300,000 บำท
- รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558
รำยกำรที่ (1) – (3) ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน งำนเทศกิจ
1.3 ค่าวัสดุ
รวม
1,850,000 บาท
(1) วัสดุสำนักงำน
จำนวน
60,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุสำนักงำนต่ำง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงำน เช่น กระดำษ ปำกกำ
ดินสอ ยำงลบ ตัวหนีบ แฟ้มเก็บเอกสำร เป็นต้น
(2) วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
จำนวน
50,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น อุปกรณ์บำรุงรักษำวิทยุสื่อสำรและ
อุปกรณ์ไฟฟ้ำ ไฟฉำย แบตเตอรี่วิทยุสื่อสำร ปลั๊กไฟ สำยไฟ เป็นต้น
(3) วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
จำนวน
200,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น ยำงรถยนต์ แบตเตอรี่ กรอง
นำมันเครื่อง อุปกรณ์ในรถยนต์ เป็นต้น
(4) วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น
จำนวน
900,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น เช่น นำมันเบนซิน นำมันดีเซล นำมันเครื่อง เป็นต้น
(5) วัสดุโฆษณำและเผยแพร่
จำนวน
10,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่น ค่ำฟิล์ม ค่ำล้ำง-อัด-ขยำยรูป ค่ำป้ำยผ้ำ
เทปเปล่ำ ม้วนเทป เป็นต้น
(6) วัสดุเครื่องแต่งกำย
จำนวน
30,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุเครื่องแต่งกำย เช่น กระบอง เสือสะท้อนแสง อุปกรณ์ ที่ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน เป็นต้น
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(7) วัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน
200,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หมึกพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือ
ซอฟแวร์ ที่รำคำต่อหน่วยไม่เกินสองหมื่นบำท เป็นต้น
(8) วัสดุอื่นๆ
จำนวน
400,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซืออุปกรณ์จรำจร เช่น กรวยยำง แผงกัน ป้ำยสัญลักษณ์ วัสดุ อื่นๆ เพื่อ
ใช้ในกำรจัดกำรจรำจรและเพื่อรองรับกำรถ่ำยโอนอำนำจจำกส่วนกลำงในด้ำนจรำจร ฯลฯ และจ่ำยเป็นค่ำจัดซือ
กล่องไปรษณีย์เขียวติดตังบริเวณชุมชนและจุดเสี่ยงภำยในเขตเทศบำลนครนนทบุรี ทำให้ประชำชนมีควำมรู้สึกอุ่นใจ
มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดปัญหำกำรก่ออำชญำกรรมในชุมชนและสวนสำธำรณะในเขตเทศบำลนคร
นนทบุรี เพิ่มประสิทธิภำพในกำรเฝ้ำระวังดูแลตรวจตรำควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย
จัดตังตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 25526
และด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558
รำยกำรที่ (1) - (8) ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน งำนเทศกิจ
งบลงทุน
รวม
5,060,000 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
5,060,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์
รวม
5,055,800 บาท
1. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จานวน
60,000 บาท
(1) กล้องถ่ำยภำพนิ่งระบบดิจิตอล
จำนวน
60,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือกล้องถ่ำยภำพนิ่งระบบดิจิตอล ควำมละเอียด 16 ล้ำนพิกเซล
จำนวน 6 ตัว ๆละ 10,000 บำท สำหรับใช้ในกำรปฏิบัติงำน โดยมีคุณลักษณะพืนฐำนดังนี
- เป็นกลองคอมแพค (compact digital Camera)
- ควำมละเอียดที่กำหนดเป็นควำมละเอียดที่เซ็นเซอร์ภำพ (Image Sensor)
- มีระบบแฟลชในตัว
- สำมำรถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่ำงสะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อต้องกำรเปลี่ยน
- สำมำรถโอนถ่ำยข้อมูลจำกกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
- พร้อมอุปกรณ์และกระเป๋ำบรรจุกล้อง
จัดตังตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของสำนักงบประมำณประจำปี 2558 และตำมนัยหนังสือกระทรวงมหำดไทย
ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนำยน 2552 { แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้ำ 3-3-3-36}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน งำนเทศกิจ
2. ครุภัณฑ์อื่น ๆ
จานวน
5,000,000 บาท
(1) ป้ำยสัญลักษณ์ห้ำมจำหน่ำยสินค้ำ
จำนวน
5,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือป้ำยสัญลักษณ์ห้ำมจำหน่ำยสินค้ำ จำนวน 500 ป้ำย พร้อม
ติดตังภำยในเขตพืนที่เทศบำลนครนนทบุรี
จัดตังตำมนัยหนังสือกระทรวงมหำดไทยด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 { แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้ำ 3-3-3-8}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน งำนเทศกิจ
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
รวม
43,311,100 บาท
งบบุคลากร
รวม
25,288,000 บาท
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และค่าจ้างชั่วคราว
รวม
25,288,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
25,288,000 บาท
(1) เงินเดือนพนักงำน
จำนวน
6,800,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของฝ่ำยป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย สำนักปลัดเทศบำล
(2) เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน
จำนวน
350,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำวของพนักงำนในหน่วยงำน
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินตอบแทนพิเศษ ผู้ที่ได้รับเงินเดือนถึงขันสูงสุดของอันดับที่ปรับใหม่
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินตอบแทนพิเศษผู้ได้รับเงินเดือนถึงขันสูงสุดของอันดับ
(3) เงินประจำตำแหน่ง
จำนวน
18,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงำนที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
(4) ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ
จำนวน
700,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำและเงินปรับปรุงประจำปีในหน่วยงำน
(5) เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของลูกจ้ำงประจำ
จำนวน
20,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มต่ำงๆ ให้แก่ลูกจ้ำงประจำในหน่วยงำนที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบ ฯ เช่น
เงินค่ำตอบแทนพิเศษของลูกจ้ำงประจำที่ได้รับกำรปรับอัตรำเงินเดือนถึงขันสูงสุดของตำแหน่งตำมมติคณะรัฐมนตรี
เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้ำงประจำผู้ได้รับค่ำจ้ำงถึงขันสูงสุดของตำแหน่ง และเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว ฯลฯ
(6) ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
จำนวน
16,100,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงของพนักงำนจ้ำงหรือเงินที่จ่ำยเพิ่มให้แก่พนักงำนจ้ำงในหน่วยงำน
(7) เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง
จำนวน
1,300,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำวของพนักงำนจ้ำงในสังกัด
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนและค่ำตอบแทนพิเศษของพนักงำนจ้ำง
รำยกำรที่ (1) - (7) ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน งำนป้องกันภัยฯ
งบดาเนินการ
รวม
8,955,000 บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
รวม
8,955,000 บาท
1. ค่าตอบแทน
รวม
760,000 บาท
(1) ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวน
80,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ค่ำตอบแทน อปพร. เงินตอบแทน
เจ้ำหน้ำที่ในกำรเลือกตัง ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจจ้ำง ฯลฯ
(2) ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
จำนวน
600,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่พนักงำน ลูกจ้ำงประจำ และ
พนักงำนจ้ำงที่มำปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
(3) เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
จำนวน
80,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนเทศบำลและลูกจ้ำงประจำตำมระเบียบฯ
รำยกำรที่ 1-3 ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน งำนป้องกันภัยฯ
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2. ค่าใช้สอย
รวม
5,000,000 บาท
(1) รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
จำนวน
200,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงเหมำบริกำรต่ำง ๆ
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย
(2) รำยจ่ำยที่เกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
จำนวน
1,800,000 บำท
(2.1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร และนอกรำชอำณำจักร
ของพนักงำนในหน่วยงำน เช่น ค่ำเบียเลียงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ฯลฯ
(2.2) โครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.)
จำนวน
1,300,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิด -ปิดกำรอบรม ค่ำเช่ำสถำนที่ ค่ำตอบแทนวิทยำกร
ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำตกแต่งสถำนที่ ค่ำประกำศนียบัตร ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ
ให้แก่ อปพร. ตำมหนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ มท 0867.5/1616 ลงวันที่ 28 มิถุนำยน 2548 {แผนพัฒนำสำมปี
(พ.ศ.2558-2560) หน้ำ 3-1-8-1}
(2.3) โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำลต่ำง ๆ
จำนวน
200,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรตังจุดตรวจร่วมปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ตำรวจ เจ้ำหน้ำที่
อำเภอ เจ้ำหน้ำที่จังหวัดและอำสำสมัคร เช่น ค่ำอำหำรและนำดื่ม ค่ำเอกสำรเผยแพร่ ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่
ในช่วงเทศกำลปีใหม่และเทศกำลสงกรำนต์ประจำปี {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2558-2560) หน้ำ 3-2-1-9}
(2.4) โครงกำรฝึกซ้อมกำรป้องกันสำธำรณภัยในชุมชนในเขตเทศบำล
จำนวน
200,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมในชุมชนในเขตเทศบำลให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
กำรบรรเทำสำธำรณภัยต่ำงๆ ในเขตเทศบำล และเป็นไปตำมหนังสือ ที่ นบ 0037.3/936 ลงวันที่ 26 เมษำยน 2555
และตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและสำธำรณภัย 2550 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
พ.ศ. 2553-2557{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2558-2560) หน้ำ 3-1-8-1}
รำยกำรที่ (2.1) – (2.4) ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน งำนป้องกันภัยฯ
(3) ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
จำนวน 3,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ
เช่น ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่ำบำรุงรักษำซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ค่ำบำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น
ฯลฯ (ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บำท)
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
3. ค่าวัสดุ
รวม
3,195,000 บาท
(1) วัสดุสำนักงำน
จำนวน
300,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุสำนักงำน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จำกกำรซือหรือ
กำรจ้ำงพิมพ์ เป็นต้น
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(2) วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น แบตเตอรี่วิทยุสื่อสำรชนิดมือถือ สำยไฟ ปลั๊ก เป็นต้น
(3) วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
จำนวน
50,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น ที่นอน หมอนผ้ำปูที่นอน นำยำล้ำงห้องนำ
ไม้กวำด เป็นต้น
(4) วัสดุก่อสร้ำง
จำนวน
10,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุก่อสร้ำง เช่น ไม้ สี ปูน หิน ทรำย เป็นต้น
(5) วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
จำนวน
300,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่รถยนต์ ยำงรถยนต์ ยำงใน
รถยนต์ ปะยำง หัวเทียน กรองอำกำศ กรองนำมันเครื่อง กรองโซล่ำ เป็นต้น
(6) วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น
จำนวน
1,400,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือนำมันเชือเพลิงและหล่อลื่น เช่น นำมันเบนซิน นำมันดีเซล นำมันเครื่อง เป็นต้น
(7) วัสดุโฆษณำและเผยแพร่
จำนวน
5,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่น ค่ำฟิล์ม ค่ำล้ำง อัด ขยำยภำพ ค่ำป้ำยผ้ำ
ตลอดจนวัสดุโฆษณำอื่น ๆ เป็นต้น
(8) วัสดุเครื่องแต่งกำย
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุเครื่องแต่งกำย เช่น หมวกดับเพลิง รองเท้ำดับเพลิง เสือดับเพลิง
กำงเกงดับเพลิง ถุงมือ ชุดหมี เป็นต้น
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน
30,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผ้ำหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง กระดำษ
บันทึกข้อมูล เป็นต้น
(10) วัสดุเครื่องดับเพลิง
จำนวน
600,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุดับเพลิง เครื่องดับเพลิง และวัสดุที่ใช้อำนวยควำมสะดวกในกิจกำร
ดับเพลิง ถังนำยำดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งและอุปกรณ์ดับเพลิงต่ำงๆ อุปกรณ์กำรจรำจร เช่น กรวยยำง แผงกัน
เป็นต้น
(11) วัสดุอื่น ๆ
จำนวน
300,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุอื่น ๆ มิเตอร์นำ - ไฟฟ้ำ หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ และวัสดุที่ใช้อำนวย
ควำมสะดวกในกิจกำรดับเพลิง เช่น สำยส่งนำดับเพลิงหัวฉีดดับเพลิง ถังนำยำดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งและ
อุปกรณ์ดับเพลิงต่ำง ๆ อุปกรณ์กำรจรำจร เช่น กรวยยำง แผงกัน เป็นต้น
รำยกำรที่ 1- 11 ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน กำรป้องกันภัยฯ
งบลงทุน
รวม
9,068,100 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
9,068,100 บาท
1. ค่าครุภัณฑ์
รวม
9,068,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
รวม
7,000,000 บำท
1.1 รถยนต์บรรทุกนำดับเพลิง
จำนวน
7,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือรถยนต์นำดับเพลิง ชนิด 6 ล้อ จำนวน 2 คัน เพื่อใช้ในฝ่ำยป้องกัน
ภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย โดยมีคุณลักษณะพืนฐำนดังนี
- ขนำดควำมจุถังไม่น้อยกว่ำ 2,000 ลิตร
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- เครื่องสูบนำดับเพลิงตัวเสือและใบพัดนำทำด้วยทองเหลือง สูบนำได้ไม่น้อยกว่ำ
3,000 ลิตรต่อนำที ที่แรงดัน 10 บำร์ ติดตังสัญญำณไฟฉุกเฉินแบบยำว
- ติดตังอิเล็คทรอนิคไซเรน สำมำรถปรับเสียงต่ำงๆ ไม่น้อยกว่ำ 6 เสียง และติดตัง
เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสำร มีกำลังส่งไม่น้อยกว่ำ 10 วัตต์
- เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้ำไม่น้อยกว่ำ 130 แรงม้ำ พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ที่
ใช้ในกำรดับเพลิงประจำรถ
เนื่องจำกครุภัณฑ์ดังกล่ำวไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ และเทศบำลนครนนทบุรี
มีควำมจำเป็นต้องใช้ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน จึงจัดตังตำมรำคำในท้องถิ่นหรือรำคำที่เคยจัดหำ
อย่ำงประหยัด ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 ตำม
หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-3-3-6}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน งำนป้องกันภัยฯ
(2) ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
รวม
2,000,000 บำท
2.1 รถยนต์บรรทุกเทท้ำย ชนิด 6 ล้อ
จำนวน
2,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือรถยนต์บรรทุกเทท้ำย จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในฝ่ำยป้องกันภัยฝ่ำย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย โดยมีคุณลักษณะพืนฐำนดังนี
- รถยนต์บรรทุกเทท้ำย ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 3 ลูกบำศก์เมตร
- ยกเทท้ำยด้วยระบบไฮโดรลิคดันใต้ท้องกระบะรถ
- ตัวรถยนต์ชนิด 6 ล้อ
- เครื่องยนต์ดีเซล
- มีกำลังแรงม้ำไม่น้อยกว่ำ 130 แรงม้ำ พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ประจำรถ
เนื่องจำกครุภัณฑ์ดังกล่ำวไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ และเทศบำลนครนนทบุรี
มีควำมจำเป็นต้องใช้ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน จึงจัดตังตำมรำคำในท้องถิ่นหรือรำคำที่เคยจัดหำ
อย่ำงประหยัด ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 ตำม
หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-3-3-7}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน งำนป้องกันภัยฯ
(3) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รวม
68,100 บำท
3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงำนสำนักงำน (จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 18.5 นิว)
จำนวน
30,800 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงำนสำนักงำน (จอขนำดไม่น้อยกว่ำ
18.5 นิว) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงำนสำนักงำน (จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 18.5 นิว) โดยมี
คุณลักษณะพืนฐำนดังนี
- มีหนวยประมวลผลกลำง (CPU) ไมนอยกวำ 2 แกนหลัก (2 core) มีควำมเร็ว
สัญญำณนำฬิกำพืนฐำน ไมนอยกวำ 3.3 GHz หรือดีกวำ จำนวน 1 หนวย
- มีหนวยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวำ มีขนำดไมนอยกวำ 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกวำ ขนำดควำมจุไมนอยกวำ
1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนำดควำมจุไมนอยกวำ 100 GB จำนวน 1 หนวย
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- มี DVD-RW หรือดีกวำ จำนวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกวำ จำนวนไมนอยกวำ 1 ชอง
- มีแปนพิมพและเมำส
- มีจอภำพแบบ LCD หรือดีกวำ มี Contrast Ratio ไมนอยกวำ 600 : 1 และมี
ขนำดไมนอยกวำ 18.5 นิว จำนวน 1 หน่วย
2) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรสำหรับเครื่ องคอมพิวเตอร และเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุคแบบสิทธิกำรใชงำนประเภทติดตังมำจำกโรงงำน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตำมกฎหมำย จำนวน 1 ชุดๆ
ละ 3,800 บำท
3) ชุดโปรแกรมจัดกำรสำนักงำน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตำมกฎหมำย จำนวน 1 ชุดๆ
ละ 11,000 บำท
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร ณ วันที่ 11 มีนำคม 2559 ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลง
วันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.
2560-2562) หน้ำ 3-3-2-25}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน งำนป้องกันภัยฯ
3.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้คสำหรับงำนสำนักงำน
จำนวน
30,800 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้คสำหรับงำนสำนักงำน พร้อมอุปกรณ์
จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย
1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้คสำหรับงำนสำนักงำน โดยมีคุณลักษณะพืนฐำนดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย
โดยมีคุณลักษณะ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือดีกว่ำ ดังนี
1) ในกรณีที่มีหน่วยควำมจำแบบ Cache Memory ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 MB
โดยมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 1.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้ำนกรำฟิก (Graphics
Processing Unit) ไม่น้อยกว่ำ 6 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหน่วยควำมจำแบบ Cache Memory ขนำดไม่น้อยกว่ำ 3 MB
ต้องมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 2.0 GHz
- มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 TB จำนวน 1 หน่วย
- มีจอภำพที่รองรับควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 1,366 x 768 Pixel และมีขนำดไม่น้อย
กว่ำ 12 นิว
- มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย
2) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรสำหรับเครื่ องคอมพิวเตอร และเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุคแบบสิทธิกำรใชงำนประเภทติดตังมำจำกโรงงำน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตำมกฎหมำย จำนวน 1 ชุดๆ
ละ 3,800 บำท
3) ชุดโปรแกรมจัดกำรสำนักงำน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตำมกฎหมำย จำนวน 1 ชุดๆ
ละ 11,000 บำท

71
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร ณ วันที่ 11 มีนำคม 2559 ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลง
วันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.
2560-2562) หน้ำ 3-3-2-24}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน งำนป้องกันภัยฯ
3.3 เครื่องสำรองไฟฟำ ขนำด 800 VA
จำนวน
3,200 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องสำรองไฟฟำ ขนำด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง
โดยมีรำยละเอียดดังนี
- มีกำลังไฟฟำดำนนอกไมนอยกวำ 800 VA (480 Watts)
- สำมำรถสำรองไฟฟำไดไมนอยกวำ 15 นำที
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร ณ วันที่ 11 มีนำคม 2559 ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลง
วันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.
2560-2562) หน้ำ 3-3-2-26}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน งำนป้องกันภัยฯ
3.4 เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขำวดำ (18 หนำ/นำที) จำนวน
3,300 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขำวดำ จำนวน 1 เครื่อง
โดยมีรำยละเอียดดังนี
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 600x600 dpi
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงไม่น้อยกว่ำ 18 หน้ำต่อนำที (ppm)
- มีหน่วยควำมจำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อย
กว่ำ 150 แผ่น
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร ณ วันที่ 11 มีนำคม 2559 ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลง
วันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.
2560-2562) หน้ำ 3-3-2-26}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน งำนป้องกันภัยฯ
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แผนงานการศึกษา
สานักการศึกษา
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
รวม
22,888,000 บาท
งบบุคลากร
รวม
16,450,000 บาท
1. หมวดเงินเดือน ค่ำจ้ำงประจำ และค่ำจ้ำงชั่วครำว
จำนวน
16,450,000 บำท
1.1 เงินเดือน (ฝ่ำยประจำ)
จำนวน
16,450,000 บำท
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงำน
จำนวน
7,800,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำน ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป ฝ่ำยแผนงำนและโครงกำร ฝ่ำยวิชำกำร
ฝ่ำยกำรเจ้ำหน้ำที่ ฝ่ำยกิจกำรนักเรียนและโรงเรียน หน่วยศึกษำนิเทศก์ และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี
1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน
จำนวน
600,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือนของข้ำรำชกำรและพนักงำนส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงิน
ประจำตำแหน่ง เงินตอบแทนพิเศษของข้ำรำชกำรผู้ได้รับเงินเดือนถึงขันสูงสุดของตำแหน่งและเงินเพิ่มกำรครอง
ชีพชั่วครำวของพนักงำนในหน่วยงำน
1.1.3 เงินประจำตำแหน่ง
จำนวน
600,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนประจำตำแหน่งของผู้บริหำร และพนักงำนส่วนท้องถิ่นที่ได้รับ
เงินตำมระเบียบฯ
1.1.4 ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
จำนวน
7,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ำยเพิ่มให้แก่พนักงำนจ้ำงในหน่วยงำน
1.1.5 เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง
จำนวน
450,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว ค่ำตอบแทน และค่ำตอบแทนพิเศษของพนักงำนจ้ำง
รำยกำรที่ 1.1.1 – 1.1.5 ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ
งบดาเนินงาน
รวม
6,120,000 บาท
1. หมวดค่ำตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
รวม
6,120,000 บำท
1.1 ค่ำตอบแทน
รวม
360,000 บำท
1.1.1 ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์
จำนวน
50,000 บำท
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตำมที่ได้รับมอบหมำย
1.1.2 ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
จำนวน
160,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่พนักงำน ลูกจ้ำงประจำและ
พนักงำนจ้ำงที่มำปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
1.1.3 เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
จำนวน
150,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้กับพนักงำนเทศบำลและลูกจ้ำงประจำซึ่งมีสิทธิเบิก
ได้ตำมระเบียบฯ
รำยกำรที่ 1.1.1 - 1.1.3 ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ
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1.2 ค่ำใช้สอย
รวม
4,100,000 บำท
1.2.1 รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อเป็นค่ำรับวำรสำร สิ่งพิมพ์ค่ำเย็บหนังสือเข้ำปกหนังสือ ค่ำจ้ำงเหมำให้บุคคลภำยนอกทำกำร
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดให้เทศบำล ซึ่งอยู่ในควำมรับผิดชอบของผู้รบั จ้ำง ค่ำเช่ำทรัพย์สิน ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ และค่ำจ้ำง
เหมำวิทยำกรพืนบ้ำน ค่ำตอบแทนกำรตรวจผลงำนกำรประเมินวิทยฐำนะ ค่ำตอบแทนกรรมกำรตรวจผลงำนของ
คณะกรรมกำรประเมินผลงำนของพนักงำนเทศบำล ค่ำจ้ำงเหมำดูแลระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เครือข่ำย
และเครื่องแม่ข่ำย และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะเป็นรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร ฯลฯ
1.2.2 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น ๆ
1.2.2.1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร
จำนวน
1,400,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของพนักงำนและลูกจ้ำงประจำของหน่วยงำนที่มี
สิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
1.2.3 ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
จำนวน
2,600,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบำรุงรักษำ ซ่อมแซมทรัพย์สิน หรือครุภัณฑ์ต่ำงๆ เพื่อให้สำมำรถใช้งำนตำมปกติ
รำยกำรที่ 1.2.1 – 1.2.3 ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ
1.3 ค่ำวัสดุ
รวม
1,660,000 บำท
1.3.1 วัสดุสำนักงำน
จำนวน
400,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุสำนักงำน และใช้ในห้องสมุด เช่น กระดำษ หมึก ดินสอ ปำกกำ
และอื่น ๆ ฯลฯ
1.3.2 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
จำนวน
30,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น ฟิวส์ หลอดไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ และอื่น ๆ ฯลฯ
1.3.3 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
จำนวน
20,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น แก้วนำ ถ้วย ชำม นำยำต่ำง ๆ และอื่น ๆ ฯลฯ
1.3.4 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ นำมันเบรก ยำงนอก-ใน
และอื่น ๆ ฯลฯ
1.3.5 วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น
จำนวน
700,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น เช่น นำมันเชือเพลิง ค่ำนำมันเครื่อง
ค่ำนำมันหล่อลื่นรถยนต์ และอื่น ๆ ฯลฯ
1.3.6 วัสดุโฆษณำและเผยแพร่
จำนวน
10,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่น ค่ำล้ำงอัดรูป ขยำยภำพ ฟิล์ม
ม้วนวีดีโอ ฯลฯ
1.3.7 วัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน
400,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล เทป ผ้ำหมึก หมึก
เครื่องพิมพ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ ฯลฯ
รำยกำรที่ 1.3.1 – 1.3.7 ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ
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งบลงทุน
รวม
318,000 บาท
1. หมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
รวม
318,000 บำท
1.1 ค่ำครุภัณฑ์
จำนวน
318,000 บำท
1.1.1 ค่ำครุภัณฑ์สำนักงำน
จำนวน
73,000 บำท
(1) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้ำ
จำนวน
22,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้ำแบบตังโต๊ะ เป็นระบบ 2 ภำษำ ไทย-อังกฤษ
มีเนือที่กำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 11 นิว จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 22,000 บำท เพื่อใช้ในงำนของสำนักกำรศึกษำ
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ประจำปี 2558 ของสำนักงบประมำณ และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท
0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่องกำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3 - 3- 3-79}
(2) รถเข็นอเนกประสงค์
จำนวน
10,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซือรถเข็นอเนกประสงค์พืนสแตนเลส จำนวน 1 คันๆ ละ 10,000 บำท
เพื่อใช้ในงำนของสำนักกำรศึกษำ โดยมีคุณลักษณะดังนี
- สำมำรถรองรับนำหนักได้ไม่ต่ำกว่ำ 250 กก.
- ขนำดไม่น้อยกว่ำ 60 X 90 X 80 ซม.
เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำดที่ได้ส อบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่ มประสิ ทธิภ ำพในกำรทำงำนของส ำนั ก
กำรศึกษำ ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตัง
งบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 - 2562)
หน้ำ 3-3-3-74}
(3) ตู้เก็บเอกสำรเหล็ก ขนำด 90 X 40 X 180 ซม.
จำนวน
10,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซือตู้เก็บเอกสำรเหล็กชนิด 2 บำนเปิด พร้อมกุญแจล็อก จำนวน 1 ตู้ๆ ละ
10,000 บำท เพื่อใช้ในงำนของสำนักกำรศึกษำ โดยมีคุณลักษณะดังนี
- ขนำด 90 X 40 X 180 ซม.
เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้ องตังงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำน ตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3 - 3- 3- 75}
(4) ตู้เก็บเอกสำรไม้
จำนวน
10,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซือตู้เก็บเอกสำรชนิดไม้แบบโล่ง จำนวน 2 ตู้ๆ ละ 5,000 บำท เพื่อใช้
ในงำนของสำนักกำรศึกษำ โดยมีคุณลักษณะดังนี
- ขนำด 80 X 40 X 160 ซม.
เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์และ
รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-3-3-75}
(5) ตู้เก็บเอกสำรเหล็ก ขนำด 170 X 40 X 87 ซม.
จำนวน
21,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซือตู้เก็บเอกสำรเหล็กชนิดกระจกบำนเลื่อน จำนวน 3 ตู้ๆ ละ 7,000 บำท
เพื่อใช้ในงำนของสำนักกำรศึกษำ โดยมีคุณลักษณะดังนี
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- ขนำด 170 X 40 X 87 ซม.
เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์และ
รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-3-3-75}
1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รวม
174,000 บำท
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย แบบที่ 1
จำนวน
161,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย แบบที่ 1 สำหรับงำนสำนักงำนพร้อม
อุปกรณ์จำนวน 1 ชุด ชุดๆละ 130,000 บำท เพื่อใช้ในงำนของสำนักกำรศึกษำ โดยคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย แบบที่
1 ประกอบด้วย
1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย แบบที่ 1 สำหรับงำนสำนักงำน รำคำ 130,000 บำท
คุณลักษณะพืนฐำน ดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) แบบ 6 แกนหลัก (6 core) หรือดีกว่ำ สำหรับ
คอมพิวเตอร์แม่ข่ำย (Server) โดยเฉพำะและมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 2.0 GHz จำนวนไม่
น้อยกว่ำ 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) รองรับกำรประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยควำมจำ
แบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่ำ 15 MB
- มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR3 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 GB
- สนับสนุนกำรทำงำน RAID ไม่น้อยกว่ำ RAID 0, 1, 5
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SCSI หรือ SAS หรือ SATA ที่มีควำมเร็ว
รอบไม่น้อยกว่ำ 7,200 รอบต่อนำที หรือ ชนิด Solid State Drives หรือดีกว่ำ และมีขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ
140 GBจำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 หน่วย
- มี DVD-ROM หรือดีกว่ำ แบบติดตังภำยใน (Internal) หรือภำยนอก (External)
จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 ช่อง
- มีจอภำพแบบ LCD หรือดีกว่ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 17 นิว จำนวน 1 หน่วย
- มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จำนวน 2 หน่วย
2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย (Server) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตำมกฎหมำยรำคำ 20,000 บำทต่อชุด
3. ชุดโปรแกรมจัดกำรสำนักงำน รำคำ 11,000 บำทต่อชุด
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร ณ วันที่ 11 มีนำคม 2559 และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22
มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ข ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-3-2-23}
(2) เครื่องสำรองไฟฟ้ำขนำด 2 KVA
จำนวน
13,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องสำรองไฟฟ้ำขนำด 2 kVA จำนวน 1 เครื่องๆละ 13,000 บำท เพื่อใช้
ในงำนของสำนักกำรศึกษำ โดยมีคุณลักษณะดังนี
1. มีกำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 2 kVA (1,200 Watts)
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2. มีช่วงแรงดันไฟฟ้ำ Input (VAC) ไม่น้อยกว่ำ 220+/-20%
3. มีช่วงแรงดันไฟฟ้ำ Output (VAC) ไม่มำกกว่ำ 220+/-10%
4. สำมำรถสำรองไฟฟ้ำที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่ำ 5 นำที
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร ณ วันที่ 11 มีนำคม 2559 และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22
มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-3-2-24}
1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
จำนวน
16,000 บำท
(1) เครื่องขยำยเสียง
จำนวน
16,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องขยำยเสียงขนำดพกพำ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด ชุดละ
4,000 บำท สำหรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนของสำนักกำรศึกษำ โดยมีคุณลักษณะดังนี
- เป็นเครื่องขยำยเสียงไร้สำยแบบหิว 15-50 วัตต์
- รองรับสัญญำณบลูทูธ
- เล่น MP3 / FM ได้
- Portable sound system สำมำรถใช้พร้อมกัน 2 ไมค์
- ไมโครโฟนพร้อม เครื่องส่ง LED บอกสถำนะ Power / Batt low / Charge พร้อมชุดอุปกรณ์
เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์และ
รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-3-3-69}
1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่
จำนวน
55,000 บำท
(1) กล้องถ่ำยภำพดิจิตอล
จำนวน
55,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือกล้องถ่ำยภำพดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุดสำหรับใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนของสำนักกำรศึกษำรำยละเอียดดังนี
- เป็นกล้องโปรDSLR (Digital Single Lens Reflex)
- ควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 20 ล้ำนพิกเซล
- มีระบบแฟลชในตัว
- สำมำรถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่ำงสะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อต้องกำรเปลี่ยน
- สำมำรถโอนถ่ำยข้อมูลจำกกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
- มีกระเป๋ำบรรจุกล้อง
เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์และ
รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-3-3-90}
รำยกำรที่ (1.1.1) - (1.1.4) ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ

77
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
รวม
260,895,600 บาท
งบบุคลากร
รวม
100,728,700 บาท
1. หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจาและค่าจ้างชั่วคราว
รวม
100,728,700 บาท
1.1 ประเภทเงินเดือน (ฝ่ำยประจำ)
รวม
100,728,700 บำท
1.1.1 เงินเดือนพนักงำน
จำนวน
54,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนครูเทศบำล ครูผู้ดูแลเด็ก และเงินปรับปรุงเงินเดือน ประจำปี
1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน
จำนวน
11,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือนของพนักงำนครู ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง เงินตอบแทนพิเศษของ
ข้ำรำชกำรผู้ได้รับเงินเดือนถึงขันสูงสุดของตำแหน่งและเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำวของพนักงำนครูในสังกัด
(สถำนศึกษำและศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก)
1.1.3 ประเภทเงินวิทยฐำนะ
จำนวน
7 ,800,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินวิทยะฐำนะของพนักงำนครูในสังกัด ที่มีสิทธิได้รับเงินตำมระเบียบฯ
1.1.4 ประเภทค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ
จำนวน
1,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำของโรงเรียนในสังกัด
1.1.5 เงินเพิ่มต่ำงๆของลูกจ้ำง
จำนวน
8,700 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้ำงประจำผู้ได้รับค่ำจ้ำงถึงขันสูงสุดของตำแหน่งและเงิน
เพิ่มกำรครองชีพชั่วครำวของลูกจ้ำงประจำ
รำยกำรที่ 1.1.1-1.1.5 ตังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ
1.1.6 ประเภทค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
รวม
24,630,000 บำท
- เพื่ อ จ่ ำ ยเป็ น เงิ น เดื อ นหรื อ เงิ น ที่ จ่ ำ ยเพิ่ ม ให้ แ ก่ พ นั ก งำนจ้ ำ งในหน่ ว ยงำนให้ กั บ พนั ก งำน
จ้ำงในสังกัดสำนักกำรศึกษำ จำนวน 18,000,000 บำท ครูอำสำ จำนวน 180,000 บำท ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
ตำมภำรกิจ บุคลำกรสนับสนุนกำรสอน ผู้ดูแลเด็กและพนักงำนจ้ำงทั่วไป (ภำรโรง) จำนวน 6,450,000 บำท
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ เป็นเงิน 18,000,000 บำท และตังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 6,630,000 บำท
ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ
1.1.7 ประเภทเงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง
จำนวน 2,290,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว ค่ำตอบแทนและค่ำตอบแทนพิเศษให้กับพนักงำนจ้ำงใน
สังกัดสำนักกำรศึกษำ จำนวน 900,000 บำท และพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจของสถำนศึกษำ บุคลำกรสนับสนุน
กำรสอน ผู้ดูแลเด็กและพนักงำนจ้ำงทั่วไป(ภำรโรง) จำนวน 1,390,000 บำท
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ เป็นเงิน 900,000 บำท และตังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 1,390,000 บำท
ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ
งบดาเนินงาน
รวม
89,935,200 บาท
1.หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
รวม
83,035,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน
รวม
362,000 บาท
1.1.1 ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์
จำนวน
250,000 บำท
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจประเมินผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่
1.1.2 เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
จำนวน
112,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้กับพนักงำนครูซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
รำยกำรที่ 1.1.1-1.1.2 ตังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ
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1.2 ค่ำใช้สอย
รวม
49,203,200 บำท
1.2.1 รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
จำนวน
350,000 บำท
- เพื่อเป็นค่ำรับวำรสำร สิ่งพิมพ์ ค่ำเย็บหนังสือ ค่ำเย็บหนังสือ เข้ำปกหนังสือ ค่ำจ้ำงเหมำให้บุคคลภำยนอก
ทำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดให้เทศบำล ซึ่งอยู่ในควำมรับผิดชอบของผู้รับจ้ำง ค่ำเช่ำทรัพย์สิน ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ
และค่ำจ้ำงเหมำวิทยำกรพืนบ้ำน ค่ำจ้ำงเหมำดูแล ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เครือข่ำยและเครื่องแม่
ข่ำย และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะเป็นรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร ฯลฯ
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ
1.2.2 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น ๆ
จำนวน
48,773,200 บำท
1.2.2.1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร
จำนวน
206,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของพนักงำนเทศบำล พนักงำนครูเทศบำล ลูกจ้ำงประจำ
และพนักงำนจ้ำง ของสำนักกำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัดที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯดังนี
(1) เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของพนักงำนเทศบำล พนักงำนครูเทศบำล ลูกจ้ำงประจำ
และพนักงำนจ้ำง ของสำนักกำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัดที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯจำนวน 200,000 บำท
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ
(2) เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของค่ำพัฒนำครูอำสำ 6,000 บำท
ตังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 6,000 บำท
ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ
1.2.2.2 โครงกำรขับเคลื่อนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดนำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติตนในกำรดำเนินชีวิต
สำหรับจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำวัสดุอุปกรณ์และวุฒิบัตร ค่ำพำหนะ
ค่ำเช่ำสถำนที่และเป็นค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร ฯลฯ
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ3-1-1-6}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ
1.2.2.3 โครงกำรเข้ำร่วมงำนนิทรรศกำรทำงกำรศึกษำเทศบำล
จำนวน
2,000,000 บำท
- เพื่อเผยแพร่และประชำสัมพันธ์กำรจัดกำรศึกษำของเทศบำลนครนนทบุรี ระดับภำคกลำงและระดับประเทศ
โดยจ่ำยเป็นค่ำประชำสัมพันธ์ เช่น ป้ำยนิทรรศกำร แผ่นป้ำย สติ๊กเกอร์ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรค่ำจ้ำงทำ
นิทรรศกำร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำเบียเลียง ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำพำหนะ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และเป็น
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3-1-1-11}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ
1.2.2.4 โครงกำรคัดเลือกบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น
จำนวน
400,000 บำท
- เพื่อคัดเลือกบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น ยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่ปฏิบัติกำรดีเด่น และสร้ำงทักษะ
ประสบกำรณ์ให้แก่ครูดีเด่น ได้พัฒนำตนเองให้มีประสิทธิภำพเพิ่มขึน สำหรับจ่ำยเป็นค่ำวัสดุในกำรจัดทำสื่อเข้ำ
ประกวด ค่ำโล่หถ์ ้วยรำงวัล ค่ำพิมพ์ใบประกำศนียบัตร ค่ำของรำงวัล ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำร
ว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำยำนพำหนะ ค่ำวัสดุอุปกรณ์และเป็นค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรฯลฯ {แผนพัฒนำ
สำมปี(พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3-3-1-8}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ

79
1.2.2.5 โครงกำรจัดงำนวันครู
จำนวน
300,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนวันครู เป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ เครื่องอุปโภค ของขวัญ ของรำงวัล
ค่ำอำหำรและเป็นค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร ฯลฯ ให้แก่พนักงำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำใน
สังกัดเทศบำล เพื่อสร้ำงขวัญและกำลังใจยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่พนักงำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด
เทศบำลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ3-3-1-9}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ
1.2.2.6 โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติโรงเรียนในสังกัดเทศบำลและศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
จำนวน
500,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ เครื่องอุปโภค ของขวัญของรำงวัล อำหำรเลียงเด็กและเยำวชน ฯลฯ
ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบำล ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในสังกัดเทศบำลนครนนทบุรี และเป็นค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับโครงกำร ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560- 2562) หน้ำ 3-1-1-14}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ
1.2.2.7 โครงกำรจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำ
จำนวน
200,000 บำท
- เพื่อจัดอบรมให้ควำมรู้กับผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำและเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง ในกำร
จัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถำนศึกษำ สำหรับจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนวิทยำกร
ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำยำนพำหนะ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำจัดทำเล่มแผ่นพัฒนำ
กำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเป็นค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี
(พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3-3-1-6}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ
1.2.2.8 โครงกำรพัฒนำกลุ่มวิชำกำร
จำนวน
30,000 บำท
- เพื่อจัดประชุมสัมมนำคณะทำงำนกลุ่มวิชำกำรระดับเทศบำล ในกำรพัฒนำงำนวิชำกำรของโรงเรียน
ในสังกัดเทศบำล สำหรับจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำพำหนะค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ และเป็นค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร ฯลฯ
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-3-1-5}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ
1.2.2.9 โครงกำรพัฒนำครูและนักเรียนสู่ประชำคมอำเซียน
จำนวน
300,000 บำท
- จัดอบรมพนักงำนครู นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องให้มีควำมรู้ เพื่อเตรียมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน สำหรับจ่ำย
เป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำอำหำรค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำตกแต่งสถำนที่อบรม ค่ำตอบแทนบุคคลภำยนอก
ค่ำจัดทำวุฒิบัตร และเป็นค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร ฯลฯ
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 – 2562)หน้ำ3 -1 -1 - 5}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ
1.2.2.10 โครงกำรพัฒนำศักยภำพในกำรปฏิบัติรำชกำรของพนักงำนครูเทศบำล บุคลำกรทำงกำรศึกษำเทศบำล
และผู้เกี่ยวข้อง
จำนวน
300,000 บำท
- เพื่อจัดอบรมพัฒนำศักยภำพในกำรปฏิบัติรำชกำรของพนักงำนครูเทศบำล บุคลกรทำงกำรศึกษำ
เทศบำลและผู้เกี่ยวข้อง ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำเกี่ยวกับแนวทำงในกำรปฏิบัติรำชกำร ตำมกฎหมำย ระเบียบ
ข้อบังคับหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง โดยจัดวิทยำกรให้ควำมรู้และให้คำปรึกษำ สำหรับจ่ำยเป็นค่ำวัสดุ
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อุปกรณ์ ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำตกแต่งสถำนที่อบรม ค่ำตอบแทนบุคคลภำยนอก ค่ำ
จัดทำวุฒิบัตร ค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำดูงำน และเป็นค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร ฯลฯ{แผนพัฒนำสำมปี
(พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3-3-1-4}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ
1.2.2.11 โครงกำรพัฒนำและผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอน
จำนวน
150,000 บำท
- เพื่อจัดอบรมครูและบุคลำกรให้มีทักษะในกำรพัฒนำและผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอนที่มีคุณภำพให้
สอดคล้องกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทุกกลุ่มสำระตำมหลักสูตรแกนกลำงและหลักสูตรท้องถิ่นและสำมำรถเข้ำ
ประกวด ในระดับเทศบำลและเตรียมควำมพร้อมต่อกำรประเมิน ของหน่วยงำนภำยนอกและภำยในสถำนศึ กษำ
สำหรับจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำจัดทำวุฒิบัตร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำ
ตกแต่งสถำนที่อบรม ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิด-ปิด ค่ำจัดทำเอกสำรกำรอบรม และเป็นค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงกำร ฯลฯ{แผนพัฒนำสำมปี(พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3-3-1-9}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ
1.2.2.12 โครงกำรพัฒนำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
จำนวน
500,000 บำท
- เพื่อเป็นค่ำจ้ำงหรือซือวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ กับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก เพื่อพัฒนำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กให้เป็น
แหล่งเรียนรู้และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย สำหรับจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำอำหำรค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
ค่ำตกแต่งสถำนที่อบรม ค่ำตอบแทนบุคคลภำยนอก ค่ำจัดทำวุฒิบัตร และเป็นค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงกำร ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3 -1 -1 -23}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ
1.2.2.13 โครงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในและภำยนอก
จำนวน
100,000 บำท
- จัดประชุมสัมมนำคณะทำงำนในกำรจัดทำรำยงำนกำรประเมินกำรศึกษำภำยในของสถำนศึกษำ ใน
สังกัดเทศบำลนครนนทบุรี และจั ดอบรมให้ ควำมรู้นิเทศก์ติดตำมตรวจสอบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ให้กับ ครู
พนักงำนเทศบำล บุคลำกรทำงกำรศึกษำและผู้ เกี่ยวข้องให้ มีควำมรู้ ด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในและ
ภำยนอกสำหรับจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำอำหำรค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำตกแต่งสถำนที่อบรม ค่ำตอบแทน
บุคคลภำยนอก ค่ำจัดทำวุฒิบัตร ค่ำจัดทำเอกสำรอบรมและจัดทำเล่มกำรประเมิน และเป็นค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับโครงกำร ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3 -3 -1 -7}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ
1.2.2.14 โครงกำรยกระดับคุณภำพศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและระดับปฐมวัย
จำนวน
300,000 บำท
- จัดอบรมครูผู้ดูแลเด็กและผู้เกี่ยวข้องให้มีควำมรู้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนำกำรดำเนินงำนของศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กและระดับปฐมวัยให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรดำเนินงำนสำหรับจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำอำหำรค่ำอำหำร
ว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำตกแต่งสถำนที่อบรม ค่ำตอบแทนบุคคลภำยนอก ค่ำจัดทำ
วุฒิบัตร และเป็นค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3 -1 -1 -24}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ
1.2.2.15 โครงกำรแลกเปลี่ยนภำษำวัฒนธรรมและกำรจัดกำรศึกษำทังในประเทศและนอกประเทศ
จำนวน
3,500,000 บำท
- คัดเลือกนักเรียนและครูเพื่อศึกษำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภำษำและวัฒนธรรม และวิธีกำรจัดกำรศึกษำใน
โรงเรียนทังในและนอกประเทศ สร้ำงเสริมประสบกำรณ์ให้แก่ผู้บริหำรโรงเรียน ครู และนักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง
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ในกำรแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทังในและนอกประเทศ สำหรับจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยวัสดุอุปกรณ์ ค่ำอำหำรค่ำอำหำร
ว่ำงและเครื่องดื่มค่ำจ้ำงเหมำยำนพำหนะค่ำจัดทำเกียรติบัตรค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงสำหรับผู้บริหำรเทศบำล
ผู้บริหำรโรงเรียน ครูและนักเรียนที่ได้รับกำรคัดเลือกและเป็นค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร ฯลฯ {แผนพัฒนำ
สำมปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3-1 -1 -1}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ
1.2.2.16 โครงกำรอบรมกำรทำวิจัยในชันเรียน
จำนวน
140,000 บำท
- เพื่อจัดอบรมส่งเสริมกำรวิจยั ในชันเรียน โดยจัดวิทยำกรให้ควำมรู้และบุคลำกรให้คำปรึกษำกำรทำวิจัย
สำหรับจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำตกแต่งสถำนที่อบรม ค่ำตอบแทน
บุคคลภำยนอก ค่ำจัดทำวุฒิบัตร และเป็นค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร ฯลฯ
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3-1-1-13}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ
1.2.2.17 โครงกำรเข้ำค่ำยลูกเสือ-เนตรนำรีสำมัญ
จำนวน
600,000 บำท
- เพื่อให้นักเรียนผ่ำนวิชำลูกเสือ-เนตรนำรี ระดับ ชันป.4-ป.6 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรกำรศึกษำขันพืนฐำน
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน และส่งตัวแทนเข้ำค่ำยร่วมกับหน่วยงำนอื่น ทังในประเทศและนอกประเทศ สำหรับจ่ำยเป็น
ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำเบียเลียง ค่ำที่พัก ค่ำพำหนะ ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำวัสดุอุปกรณ์
และวุฒิบัตร ค่ำยำนพำหนะ ค่ำตกแต่งสถำนที่พิธีเปิด-ปิด และเป็นค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร ฯลฯ
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 – 2562) หน้ำ 3-1-1-8}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ
1.2.2.18 โครงกำรสอนให้เด็กโตไปไม่โกง
จำนวน
300,000 บำท
- เพื่อสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้และค่ำนิยมที่ดี ปลูกฝังจิตสำนึกควำมซื่อสัตย์สุจริต และมีควำมเป็นอยู่
อย่ำงพอเพียง โดยพัฒนำสมรรถนะในกำรคิด และมีวิจำรณญำณในกำรแก้ปัญหำของนักเรียน ให้คิดอย่ำงมี
คุณธรรม สำหรับจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำเบียเลียง ค่ำที่พัก ค่ำพำหนะ ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่ องดื่ม ค่ำวัส ดุอุป กรณ์ จั ดทำคู่มือ กำรจัดกิจกรรมสอนให้ เด็ กโตไปไม่โ กง และวุฒิ บัตร ค่ำยำนพำหนะ
ค่ำตกแต่งสถำนที่พิธีเปิด-ปิด และเป็นค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร ฯลฯ
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 – 2562) หน้ำ3-1-1-25}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ
1.2.2.19 โครงกำรรณรงค์เพื่อป้องกันยำเสพติดในสถำนศึกษำ
จำนวน
311,000 บำท
- เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยสำหรับโครงกำรรณรงค์ป้องกันยำเสพติดในสถำนศึกษำ ค่ำพัฒนำเจ้ำหน้ำทีแ่ ละค่ำพัฒนำ
ครูแกนนำ สถำนศึกษำดีเด่น และเป็นค่ำกิจกรรมรณรงค์ต่อต้ำนยำเสพติด อบรมนักเรียนให้มีควำมรู้เกี่ยวกับยำเสพติด
รู้จักกำรป้องกันตนเองให้ห่ำงไกลยำเสพติด สำหรับจ่ำยเป็น ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
ค่ำวัสดุอุปกรณ์และวุฒิบัตร ค่ำยำนพำหนะ ค่ำเช่ำสถำนที่ และเป็นค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร ฯลฯ “ ทังนี จะ
เบิกจ่ำยต่อเมื่อได้รับกำรจัดสรรจำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น”
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนำยน 2558
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-1-1-8}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ เป็นเงิน 100,000 บำท และตังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 211,000 บำท
ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ
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1.2.2.20 โครงกำรจัดตังศูนย์พัฒนำเด็กเล็กนครนนท์เพิ่มเติม
จำนวน
400,000 บำท
- เพื่อส่งเสริมกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ และส่งเสริมพัฒนำกำรทัง 4 ด้ำน และเพื่อแบ่งเบำภำระผู้ปกครอง
ในกำรอบรมเลียงดูเด็กปฐมวัยให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต บริบทและวัฒนธรรมของชุมชนสังคมในท้องถิ่น เพื่อจ่ำย
เป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ วัสดุพัฒนำเด็ก ค่ำครุภัณฑ์กำรศึกษำ ค่ำสื่อกำรเรียนรู้ ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำอำหำรเสริม(นม)
ค่ำตอบแทนเงินเดือนครู บุคลำกร ค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรม ศึกษำดูงำน ศึกษำดูงำนและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับโครงกำร ฯลฯ
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-1-1-17}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ
1.2.2.21 โครงกำรประชุมคณะกรรมกำรประสำนงำนวิชำกำรระดับกลุ่มจังหวัดกำรศึกษำท้องถิ่นที่ 1
จำนวน
400,000 บำท
- เพื่อจัดประชุมสัมมนำคณะกรรมกำรประสำนงำนวิชำกำรระดับกลุ่มจังหวัดกำรศึกษำท้องถิ่นที่ 1
ทำงำนในกำรจัดทำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพทำงกำรศึกษำของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และเพื่อพัฒนำควำมสำมำรถทำงวิชำกำรของผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและผู้เกี่ยวข้อง สำหรับโครงกำร
ประชุมเชิงปฏิบัติกำร ประมวลผลวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับกลุ่มจังหวัดกำรศึกษำท้องถิ่นที่
1(ภำคกลำงตอนบน)และโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรทำงกำรศึกษำระดับกลุ่มจังหวัดกำรศึกษำท้องถิ่นที่ 1
(ภำคกลำงตอนบน) จำนวน 4 จังหวัด สำหรับจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมสัมมนำ จัดพิธีเปิด -ปิดงำน ค่ำเช่ำ
สถำนที่ ค่ำที่พัก ค่ำพำหนะ ค่ ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ถ่ำยเอกสำรและวัสดุ
อุปกรณ์ต่ำงๆและเป็นค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร
ทังนี จะเบิกจ่ำยต่อเมื่อได้รับกำรจัดสรรจำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-1-1- 15,16}
ตังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ
1.2.2.22โครงกำรศึกษำเรียนรู้สู่โลกกว้ำง
จำนวน
300,000 บำท
- เพื่อส่งเสริมและจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยได้เรียนรู้นอกสถำนที่ ส่งเสริมทักษะในกำร
แสวงหำควำมรู้ น อกห้ อ งเรี ย น เพื่ อ ส ำหรับจ่ำยเป็ นค่ ำวั สดุ อุ ปกรณ์ ค่ำอำหำรค่ำ อำหำรว่ำ งและเครื ่อ งดื ่ม
ค่ำตกแต่งสถำนที่อบรม ค่ำตอบแทนบุคคลภำยนอก ค่ำจัดทำวุฒิบัตร และเป็นค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงกำร ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3 -1 -1 -14}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ
1.2.2.23 โครงกำรลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้
จำนวน
50,000 บำท
- เพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะ กำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนด้ำนสมรรถนะกำรเรียนรู้ด้ำนจริยธรรม ด้ำนทักษะกำร
ทำงำนและทักษะชีวิต ให้กับนักเรียนในโรงเรียนในสังกัดเทศบำล เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำพำหนะค่ำวัสดุอุปกรณ์ และเป็นค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร ฯลฯ
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-1-1-15}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ
1.2.2.24 โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรงำนกำรศึกษำ
จำนวน
2,500,000 บำท
ของโรงเรียนในสังกัด
-เพื่ อ อบรมพนั ก งำนครู แ ละบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำและเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในกำรใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์พัฒนำระบบบริหำรงำนทำงกำรศึกษำ สำหรับจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร
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ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำเอกสำร และวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ และค่ำจ้ำงเหมำบริกำรใช้โปรแกรมระบบบริหำร
งำนกำรศึกษำของโรงเรียนและเป็นค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกี่ยวกับโครงกำร ฯลฯ
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-1-1-17}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ
1.2.2.25 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ
จำนวน
34,886,200 บำท
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ ดังนี
- เงินสนับสนุนอำหำรกลำงวัน เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำรกลำงวัน ให้แก่เด็กเล็ก, เด็กอนุบำลและ
เด็ก ป.1- ป.6 ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัด เป็นเงิน 17,600,000 บำท
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำ โรงเรียนละ 20,000 บำทจำนวน
4 แห่ง เป็นเงิน 80,000 บำท
- ค่ำใช้จ่ำยอินเตอร์เน็ตโรงเรียน โรงเรียนละ 16,800 บำท จำนวน 4 แห่ง เป็นเงิน 67,200 บำท
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูของโรงเรียนในสังกัดอัตรำคนละ 3,000 บำท/ปี
เป็นเงิน 669,000 บำท
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน โรงเรียนละ 100,000 บำท
จำนวน 4 แห่ง เป็นเงิน 400,000 บำท
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนโรงเรียนละ 50,000 บำท
จำนวน 4 แห่ง เป็นเงิน 200,000 บำท
- ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรพัฒนำกำรจัดกำร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนในกำรพัฒนำท้องถิ่น (SBMLD)
สำหรับโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรประจำปี 2559 (ใหม่) โรงเรียนละ 750,000 บำท จำนวน 2 โรงเรียน
เป็นเงิน 1,500,000 บำท สำหรับโรงเรียน SBMLD ดีเด่นโรงเรียนๆละ 250,000 บำท จำนวน 2 โรงเรียน
เป็นเงิน 500,000 บำท รวมเป็นเงินทังสิน 2,000,000 บำท
- เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำดีเด่น
ระดับสถำนศึกษำ แห่งละ 50,000 บำท จำนวน 6 แห่ง เป็นเงิน 300,000 บำท สำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จำนวน 50,000 บำท รวมเป็นเงินทังสิน 350,000 บำท
“ ทังนี จะเบิกจ่ำยต่อเมื่อได้รับกำรจัดสรรจำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น”
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกิจกรรมรักกำรอ่ำนในสถำนศึกษำ เป็นค่ำใช้จ่ำยสำหรับสถำนศึกษำที่
เข้ำร่วมโครงกำร โรงเรียนละ 50,000 บำทจำนวน 1 โรงเรียน สำหรับจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย และค่ำวัสดุ
ต่ำงๆ ในโครงกำร เป็นเงิน 50,000 บำท ทังนี จะเบิกจ่ำยต่อเมื่อได้รับกำรจัดสรรจำก กรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้ำ 3 -1 -1 -2,3}
- อุดหนุนเงินค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน(รำยหัว) เพื่อจ่ำยให้กับเด็กศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในสั งกัด
เทศบำลนครนนทบุรี จำนวน 1,870,000 บำท
“ ทังนี จะเบิกจ่ำยต่อเมื่อได้รับกำรจัดสรรจำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น”
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3 -1 -1 -10}
- เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภำพกำรจัดกำรศึกษำท้องถิ่น(ค่ำปัจจัยพืนฐำนเด็กยำกจน)
เพื่อจ่ำยให้กับนักเรียนยำกจนในโรงเรียนสังกัดเทศบำลนครนนทบุรี ระดับชันประถมศึกษำ(ป.1-ป6)และระดับ
มั ธ ยมศึ ก ษำตอนต้ น (ม.1-ม.3) เป็ น เงิ น 200,000 บำททั งนี จะเบิ ก จ่ ำ ยต่ อ เมื่ อ ได้ รั บ กำรจั ด สรรจำก
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้ำ 3 -1 -1 -26}
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตังแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำ
ขันพืนฐำน เพื่อจ่ำยให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบำลนครนนทบุรีจำนวน 11,400,000บำท ดังนี
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- ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน(รำยหัว)และรำยหัวส่วนเพิ่มเติม (Top Up) เพื่อจ่ำยให้กับนักเรียน
โรงเรียนสังกัดเทศบำลนครนนทบุรี ระดับชันประถมศึกษำ(ป.1-ป6) ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.1-ม.3) และ
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย(ม.4-ม.6)
- ค่ ำ หนั ง สื อ เรี ย นเพื่ อ จ่ ำ ยให้ กั บ นั ก เรี ย นโรงเรี ย นสั ง กั ด เทศบำลนครนนทบุ รี ระดั บ ชั น
ประถมศึกษำ(ป.1-ป6) ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.1-ม.3) และระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย(ม.4-ม.6)
- ค่ำเครื่องอุปกรณ์กำรเรียนเพื่อจ่ำยให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบำลนครนนทบุรี ระดับชัน
ประถมศึกษำ(ป.1-ป6) ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.1-ม.3) และระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.4-ม.6)
- ค่ำเครื่องแบบนักเรียน เพื่อจ่ำยให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบำลนครนนทบุรี ระดับชัน
ประถมศึกษำ(ป.1-ป6) ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.1-ม.3) และระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.4-ม.6)
- ค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน เพื่อจ่ำยให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบำลนครนนทบุ รี
ระดับชันประถมศึกษำ(ป.1-ป6) ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.1-ม.3) และระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.4-ม.6)
ทังนี จะเบิกจ่ำยต่อเมื่อได้รับกำรจัดสรรจำก กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560 2562) หน้ำ 3 -1 -1 -22}
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนำยน 2558
ตังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ
1.2.3 ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
จำนวน
80,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบำรุงรักษำ ซ่อมแซมทรัพย์สิน หรือครุภัณฑ์ต่ำงๆ เพื่อให้สำมำรถใช้งำนตำมปกติ
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ
1.3 ค่ำวัสดุ
รวม
33,470,000 บำท
1.3.1 วัสดุสำนักงำน
จำนวน
400,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุสำนักงำน และใช้ในห้องสมุด เช่น กระดำษ หมึก ดินสอ ปำกกำ
ค่ำถ่ำยเอกสำรและอื่น ๆ ฯลฯ
1.3.2 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
จำนวน
70,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น ฟิวส์ หลอดไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ และอื่น ๆ ฯลฯ
1.3.3 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
จำนวน
70,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น แก้วนำ ถ้วย ชำม นำยำต่ำง ๆ และอื่น ๆ ฯลฯ
รำยกำรที่ 1.3.1 – 1.3.3 ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ
1.3.4 ค่ำอำหำรเสริม (นม)
จำนวน
29,800,000 บำท
- เพื่อจ่ ำยเป็ นค่ ำอำหำรเสริ ม (นม) ให้ กับ เด็กเล็ กของศู นย์ พัฒนำเด็ กเล็ ก นักเรียนระดับชันอนุบำล ระดับชันประถมศึกษำปีที่ 6 ในสังกัดเทศบำลนครนนทบุรี สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพืนฐำน
(ตำมกรมฯจัดสรร)“ ทังนี จะเบิกจ่ำยต่อเมื่อได้รับกำรจัดสรรจำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น”
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนำยน 2558
ตังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ
1.3.5 วัสดุก่อสร้ำง
จำนวน
60,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุก่อสร้ำง เช่น อิฐ หิน ปูน แอสฟัลท์ติก ไม้ ตะปู ฯลฯ
1.3.6 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
จำนวน
70,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ นำมันเบรก ยำงนอก-ใน และอื่น ๆ ฯลฯ
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1.3.7 วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น
จำนวน
300,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น เช่น นำมันเชือเพลิง ค่ำนำมันเครื่อง ค่ำมันหล่อลื่น
รถยนต์ และอื่น ๆ ฯลฯ
1.3.8 วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์
จำนวน
60,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ ต่ำงๆ เช่น นำยำเคมี และนำยำต่ำงๆ
1.3.9 วัสดุกำรเกษตร
จำนวน
70,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุกำรเกษตร เช่น ปุ๋ยพันธุ์พืช ยำกำจัดศัตรูพืช ฯลฯ
1.3.10 วัสดุโฆษณำและเผยแพร่
จำนวน
30,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่น ค่ำล้ำงอัดรูป-ขยำยภำพ ฟิล์ม ม้วนวีดีโอ ฯลฯ
1.3.11 วัสดุเครื่องแต่งกำย
จำนวน
300,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำชุดนำฏศิลป์ ค่ำเครื่องแบบ นักเรียน ค่ำเครื่องนุ่งห่มกันหนำว และเครื่องแต่งกำย
วงดุริยำงค์ ฯลฯ
1.3.12 วัสดุกำรกีฬำ
จำนวน
90,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุกีฬำ ฯลฯ ให้กับ โรงเรียนในสังกัดเทศบำลนครนนทบุรี
1.3.13 วัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน
550,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล เทป ผ้ำหมึก หมึก
เครื่องพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ ฯลฯ
รำยกำรที่ 1.3.5 – 1.3.13 ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ
1.3.14 วัสดุกำรศึกษำ
จำนวน
1,600,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุกำรศึกษำ อุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน และค่ำแบบเรียน อำหำรแห้ง
อำหำรสด อำหำรกระป๋อง และจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องดนตรี ฯลฯ เพื่อใช้ในกำรเรียนกำรสอน
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ เป็นเงิน 1,590,000 บำท และตังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 10,000 บำท
ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ
2. หมวดค่ำสำธำรณูปโภค
รวม
6,900,000 บำท
2.1 ค่ำสำธำรณูปโภค
รวม
6,900,000 บำท
2.1.1 ค่ำไฟฟ้ำ
จำนวน
6,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบำลนครนนทบุรี/ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
2.1.2 ค่ำนำประปำ
จำนวน
800,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำนำประปำให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบำลนครนนทบุรี/ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
2.1.3 ค่ำโทรศัพท์
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบำลนครนนทบุรี / ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
รำยกำรที่ 2.1.1 – 2.1.3 ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ
งบลงทุน
1. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1 ค่าครุภัณฑ์
1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงำน
(1) ชันวำงรองเท้ำ

รวม
รวม
รวม
รวม
จำนวน

13,151,700
13,151,700
8,721,700
1,585,400
30,000

บาท
บาท
บาท
บำท
บำท
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- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือชันวำงรองเท้ำจำนวน 3 ตู้ ตู้ละ 10,000 บำท สำหรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนของ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กนครนนท์ 8 ทำงหลวงโพธิ์ทอง และศูนย์พัฒนำเด็กเล็กนครนนท์ 11 ท่ำทรำยประชำอุปถัมภ์เพื่อ
ใช้จัดเก็บรองเท้ำนักเรียน เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์จึงจำเป็นต้องตัง
งบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมี ควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อในกิจกรรมของศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ ก ตำมหนั งสื อกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่ อ ง กำรตั ง
งบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 2562) หน้ำ 3 - 3- 3- 79}
(2) ตู้ไม้
จำนวน
20,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือตู้ไม้ ขนำด 540 x 80 ซม. จำนวน 2 ตู้ ตู้ละ 10,000 บำท สำหรับใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กนครนนท์ 8 ทำงหลวงโพธิ์ทองเพื่อใช้จัดเก็บ ที่นอนพร้อมกระเป๋ำ เนื่องจำก
ครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่ได้
สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อในกิจกรรมของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ3-3-3-79}
(3) เครื่องถ่ำยเอกสำรระบบดิจิตอล
จำนวน
200,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องถ่ำยเอกสำรระบบดิจิตอล (ขำว - ดำ) จำนวน 4 เครื่องๆละ
50,000 บำท เพื่อใช้ในงำนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กนครนนท์ 4,5,6,7โดยมีคุณลักษณะดังนี
- มีควำมเร็วในกำรถ่ำยเอกสำรไม่ต่ำกว่ำ 10 แผ่นต่อนำที
- เป็นระบบมัลติฟังส์ชั่น
- เป็นระบบกระดำษธรรมดำ ชนิดหมึกผง ย่อ – ขยำยได้
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ประจำปี 2558 ของสำนักงบประมำณ และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท
0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่องกำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-3-3-80}
(4) เครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนำด 18,000 บีทียู จำนวน 560,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนำดไม่ต่ำกว่ำ 18,000 บีทียู พร้อม
ติดตังจำนวน 20 เครื่อง รำคำเครื่องละ 28,000 บำท โดยมีรำยละเอียดดังนี
- ขนำดไม่ต่ำกว่ำ 18,000 บีทียู
- เป็นรำคำที่รวมค่ำติดตัง
- ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม มอก.2134-2545 และฉลำกประหยัดไฟเบอร์ 5
- ต้องเป็นเครื่องปรับอำกำศที่ประกอบสำเร็จรูปทังชุด ทังหน่วยส่งควำมเย็นและหน่วยระบำยควำม
ร้อนจำกโรงงำนเดียวกัน
- เครื่องปรับอำกำศที่มีระบบฟอกอำกำศ ที่สำมำรถดักจับอนุภำคฝุ่นละอองและสำมำรถถอดล้ ำง
ทำควำมสะอำดได้
- มีควำมหน่วงเวลำกำรทำงำนของคอมเพรสเซอร์
สำหรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนของโรงเรียนนครนนท์วิ ทยำ 1 วัดท้ำยเมือง,ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กนครนนท์ 4
ตำบลตลำดขวัญและศูนย์พัฒนำเด็กเล็กนครนนท์ 6 ตำบลบำงเขน ตังตำมรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ประจำปี2558
ของสำนักงบประมำณ และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552
เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์ แผนพัฒนำสำมปี(พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3 - 3- 3- 81}
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(5) ตู้เก็บเอกสำรเหล็ก ขนำด 170 X 40 X 87 ซม.
จำนวน
28,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซือตู้เก็บเอกสำรเหล็กชนิดกระจกบำนเลื่อน จำนวน 4 ตู้ๆละ 7,000 บำท เพื่อใช้ใน
งำนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กนครนนท์ 3 วัดนครอินทร์และศูนย์พัฒนำเด็กเล็กนครนนท์ 6 ตำบลบำงเขน โดยมี
คุณลักษณะดังนี
- ขนำด 170 X 40 X 87 ซม.
เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรเรียนกำรสอนของ
ศูน ย์ พัฒ นำเด็ กเล็ ก ในสั ง กั ดเทศบำล ตำมหนังสื อกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณ ฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3 - 3- 3- 75}
(6) พัลดมตังพืน
จำนวน
44,400 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซือพัดลมตังพืน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 22 นิว จำนวน 12 ตัว ตัวละ 3,700 บำท
เพื่อใช้ในงำนของโรงเรียนนครนนท์วิทยำ 1 วัดท้ำยเมือง
เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรเรียนกำรสอนของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบำล ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552
เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น {แผนพัฒนำสำมปี
(พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3 - 3- 3- 76}
(7) ตู้เอกสำร
จำนวน
30,000 บำท
- เพื่ อ จ่ ำ ยเป็ น ค่ ำ ซื อตู้เ อกสำร บำนเลื่ อ น 2 บำนขนำด 120x40x90 ซม.จ ำนวน 6 ตู้ ๆ ละ
5,000 บำท เพื่อใช้ในงำนของโรงเรียนนครนนท์วิทยำ 1 วัดท้ำยเมือง
เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตั งงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรเรียนกำรสอนของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบำล ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552
เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น {แผนพัฒนำสำมปี
(พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3 - 3- 3- 76}
(8) โต๊ะพับเอนกประสงค์
จำนวน
57,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำ ซือโต๊ะพับเอนกประสงค์ขนำด 70x160 ซม. ผิวพืนเป็นเนือเมลำมีน กันนำ
จำนวน 15 ตัวๆละ 3,800 บำท เพื่อใช้ในงำนของโรงเรียนนครนนท์วิทยำ 1 วัดท้ำยเมือง
เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซื อ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรเรียนกำรสอนของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบำล ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552
เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น {แผนพัฒนำสำมปี
(พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3 - 3- 3- 77}
(9) เครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนำด 36,000 บีทียู จำนวน 88,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนำดไม่ต่ำกว่ำ 36,000 บีทียู
พร้อมติดตัง จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 44,000 บำท โดยมีรำยละเอียดดังนี
- ขนำดไม่ต่ำกว่ำ 36,000 บีทียู
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- เป็นรำคำที่รวมค่ำติดตัง
- ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม มอก.2134-2545 และฉลำกประหยัดไฟเบอร์ 5
- ต้องเป็นเครื่องปรับอำกำศที่ประกอบสำเร็จรูปทังชุด ทังหน่วยส่งควำมเย็นและหน่วยระบำย
ควำมร้อนจำกโรงงำนเดียวกัน
- เครื่องปรับอำกำศที่มีระบบฟอกอำกำศ ที่สำมำรถดักจับอนุภำคฝุ่นละอองและสำมำรถถอด
ล้ำงทำควำมสะอำดได้
- มีควำมหน่วงเวลำกำรทำงำนของคอมเพรสเซอร์
สำหรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนของโรงเรียนนครนนท์วิทยำ 5 ทำนสัมฤทธิ์ เพื่อใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
จัดตังตำมรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ประจำปี 2558 ของสำนักงบประมำณ และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์
{แผนพัฒนำสำมปี(พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3 - 3- 3- 78}
(10) เครื่องปรับอำกำศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนำด 48,000 บีทียู จำนวน
448,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องปรับอำกำศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนำดไม่ต่ำกว่ำ 48,000 บีทียู
พร้อมติดตัง จำนวน 8 เครื่อง เครื่องละ 56,000 บำท โดยมีรำยละเอียดดังนี
- ขนำดไม่ต่ำกว่ำ 48,000 บีทียู
- เป็นรำคำที่รวมค่ำติดตัง
- ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม มอก.2134-2545 และฉลำกประหยัดไฟ
เบอร์ 5
- ต้องเป็นเครื่องปรับอำกำศที่ประกอบสำเร็จรูปทั งชุด ทังหน่วยส่งควำมเย็นและหน่วยระบำย
ควำมร้อนจำกโรงงำนเดียวกัน
- เครื่องปรับอำกำศที่มีระบบฟอกอำกำศ ที่สำมำรถดักจับอนุภำคฝุ่นละอองและสำมำรถถอด
ล้ำงทำควำมสะอำดได้
- มีควำมหน่วงเวลำกำรทำงำนของคอมเพรสเซอร์
สำหรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนของโรงเรียนนครนนท์วิทยำ 5 ทำนสัมฤทธิ์ เพื่อใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
จัดตังตำมรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ประจำปี 2558 ของสำนักงบประมำณ และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์
{แผนพัฒนำสำมปี(พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3 - 3- 3- 78}
(11) บอร์ดโครงสร้ำงคณะผู้บริหำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กขนำด 80x120 ซม. จำนวน
50,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดทำบอร์ดโครงสร้ำงคณะผู้บริหำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กขนำด
80x120
ซม.โครงสแตนเลสด้ำนหน้ำกระจกเลื่อน 2 บำน จำนวน 10 บอร์ด ๆ ละ 5,000 บำท สำหรับใช้ภำยใน ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กนครนนท์ 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11 เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึง
จำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อใช้ในกิจกรรมของ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในสังกัดเทศบำล ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน
2552 เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น {แผนพัฒนำสำมปี
(พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3 - 3- 3- 74}
(12) เก้ำอี
จำนวน
30,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเก้ำอีบุนวมขำเหล็ ก จำนวน 50 ชุด ๆละ 600 บำท เพื่อใช้ในงำนของ
โรงเรียนนครนนท์วิทยำ 1 วัดท้ำยเมืองเนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึง
จำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือ เพื่อเพิ่ม
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ประสิทธิภำพของกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบำล ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3 - 3- 3- 77}
1.1.2 ครุภัณฑ์กำรศึกษำ
รวม
1,034,000 บำท
(1) โต๊ะพร้อมเก้ำอีนักเรียนระดับปฐมวัย
จำนวน
360,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซือโต๊ะขนำด 106.5 X 37 X 75 ซม.(1ตัว) พร้อมเก้ำอี(4ตัว)จำนวน 20 ชุดๆละ
18,000 บำท เพื่อใช้ในงำนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กนครนนท์ 4 ตำบลตลำดขวัญและศูนย์พัฒนำเด็กเล็กนครนนท์
6 ตำบลบำงเขนเนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณ
ตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรเรียนกำร
สอนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในสังกัดเทศบำล ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่
22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3 – 3 - 3- 71}
(2) โต๊ะพร้อมเก้ำอีนักเรียน ระดับประถมศึกษำ
จำนวน
192,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซือโต๊ะพร้อมเก้ำอีนักเรียน ระดับประถมศึกษำ(ป.4-ป.6)มำตรฐำน มอก. ไม้
ยำงพำรำจำนวน 120 ชุดๆละ 1,600 บำท เพื่อใช้ในงำนของโรงเรียนนครนนท์วิทยำ 2 วัดทินกรนิมิตเนื่องจำก
ครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่ได้
สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียนในสังกัด
เทศบำล ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตัง
งบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 2562) หน้ำ 3 – 3 - 3- 70}
(3) โต๊ะพร้อมเก้ำอีนักเรียนระดับมัธยมศึกษำ
จำนวน
136,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซือโต๊ะพร้อมเก้ำอี ระดับมัธยมศึกษำ มำตรฐำน มอก. ไม้ยำงพำรำจำนวน 80
ชุดๆละ 1,700 บำทเพื่อใช้ในงำนของโรงเรียนนครนนท์วิทยำ 2 วัดทินกรนิมิตเนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มี
กำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และ
มีควำมจำเป็นต้องจัดซือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบำล ตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำร
จัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ3-3 -3- 70}
(4) โต๊ะญี่ปุ่น
จำนวน
238,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซือโต๊ะญี่ปุ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้ำแบบพับได้ขนำด40X75X30ซ.มสำหรับเด็กอนุบำล
3-4 ปี จำนวน 68 ตัวๆละ 3,500 บำทเพื่อใช้ในงำนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กนครนนท์ 1,2,4,6และ10เนื่องจำก
ครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่ได้
สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรเรียนกำรสอนของศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กในสังกัดเทศบำล ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง
กำรตั งงบประมำณเพื่ อ กำรจั ด ซื อครุ ภั ณ ฑ์ แ ละรถยนต์ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น {แผนพั ฒ นำสำมปี
(พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3 - 3- 3- 71}
(5) โต๊ะ
จำนวน
72,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซือโต๊ะสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ ขำเหล็ก แบบหน้ำโฟเมก้ำ
ขนำด กว้ำง 0.9 เมตร ยำว 1.20 เมตรสูง 0.8 เมตร จำนวน 24 ตัวๆละ 3,000 บำท เพื่อใช้ในงำนของโรงเรียน
นครนนท์วิทยำ 1 วัดท้ำยเมืองและโรงเรียนนครนนท์วิทยำ 5 ทำนสัมฤทธิ์เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนด
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ในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำม
จ ำเป็ น ต้องจั ดซื อ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภ ำพของกำรเรี ยนกำรสอนของโรงเรีย นในสั ง กัด เทศบำล ตำมหนัง สื อ
กระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ3 - 3- 3- 72}
(6) เก้ำอี
จำนวน
36,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซือเก้ำอีสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ ขำเหล็ก หน้ำสี่เหลี่ยม จำนวน
72 ตัวๆละ 500 บำท เพื่อใช้ในงำนของโรงเรียนนครนนท์วิทยำ 1 วัดท้ำยเมืองและโรงเรียนนครนนท์วิทยำ 5
ทำนสัมฤทธิ์เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณ
ตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรเรียนกำร
สอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบำล ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน
2552 เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น {แผนพัฒนำ
สำมปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3 - 3- 3- 72}
1.1.3 ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
จำนวน
2,749,000 บำท
(1) รถโดยสำร ขนำด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
จำนวน
1,294,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือรถโดยสำร ขนำด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ให้กับโรงเรียนนครนนท์วิทยำ 2
วัดทินกรนิมิตโดยมีคุณลักษณะดังนี
-รถโดยสำร 4 ล้อ ขนำด 12 ที่นั่งเครื่องยนต์ดีเซล
-ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ำ 2,400 ซีซี.มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพืน และกรุผนัง โดยรอบแยกที่นั่ง
- เป็นรถโดยสำรหลังคำสูง
- มีพนักพิงสำมำรถปรับเอน นอนได้หลำยระดับ
- เป็นรำคำรวมเครื่องปรับอำกำศฟิล์มกรองแสงและพ่นกันสนิม
ตังตำมรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ประจำปี 2558 ของสำนักงบประมำณ และตำมหนังสื อกระทรวงมหำดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 – 2562) หน้ำ 3-3-3-57}
(2) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนำด 4 ตัน
จำนวน
1,455,000 บำท
1. เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 4 ตัน 6 ล้อจำนวน 1 คัน รำคำ 1,375,000 บำท
โดยมีรำยละเอียดดังนี
- ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ำ 3,500 ซี.ซี
- นำหนักของรถรวมนำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่ำ 8,000 กิโลกรัม
- พร้อมกระบะและเครื่องปรับอำกำศ
- เป็นรำคำรวมเครื่องปรับอำกำศฟิล์มกรองแสงและพ่นกันสนิม
จัดตังตำมรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ประจำปี 2558 ของสำนักงบประมำณ และตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือ
ครุภัณฑ์และรถยนต์
2. หลังคำอลูมิเนียมโครงเหล็กและเบำะพิงสองแถวมีบันไดเหล็กขึน-ลง รำคำ 80,000 บำท
โดยมีรำยละเอียดดังนี
- หลังคำอลูมิเนียมโครงเหล็กขนำดควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 6 เมตร
- เบำะพิงสองแถวมีบันไดเหล็กขึน-ลง
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เพื่อใช้ในกิจกรรมต่ำงๆ ของโรงเรียนนครนนท์วิทยำ1 วัดท้ำยเมือง เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือ
ไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้
และมีควำมจ ำเป็ น ต้ องจั ด ซื อ เพื่อเพิ่มประสิ ท ธิภ ำพของกำรเรีย นกำรสอนของโรงเรี ยนในสั ง กัด เทศบำล
ตำมหนั งสื อกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2 /ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตัง
งบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 – 2562) หน้ำ3-3-3-57}
1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่
จำนวน
681,000 บำท
(1) กล้องถ่ำยภำพ ระบบดิจิตอล ควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 16 ล้ำนพิกเซล จำนวน
110,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือกล้องถ่ำยภำพ ระบบดิจิตอล จำนวน 11 เครื่อง เครื่องละ 10,000 บำท
สำหรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กนครนนท์ 1 - 11รำยละเอียดดังนี
- เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
- ควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 16 ล้ำนพิกเซล
- มีระบบแฟลชในตัว
- สำมำรถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่ำงสะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อต้องกำรเปลี่ยน
- สำมำรถโอนถ่ำยข้อมูลจำกกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
- มีกระเป๋ำบรรจุกล้อง
จัดตังตำมรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ประจำปี 2558 ของสำนักงบประมำณ และ ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่
มท 0808.2 /ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์และ
รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560– 2562) หน้ำ 3 – 3 – 3 - 89}
(2) กล้องถ่ำยภำพดิจิตอล ควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 24 ล้ำนพิกเซล
จำนวน
30,000 บำท
- เพื่อจ่ ำยเป็ นค่ำจั ดซือกล้ องถ่ำยภำพดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุดส ำหรับใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนของโรงเรียนนครนนท์วิทยำ 1 วัดท้ำยเมืองรำยละเอียดดังนี
- เป็นกล้องโปรDSLR (Digital Single Lens Reflex)
- ควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 24 ล้ำนพิกเซล
- มีระบบแฟลชในตัว
- สำมำรถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่ำงสะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อต้องกำรเปลี่ยน
- สำมำรถโอนถ่ำยข้อมูลจำกกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
- มีกระเป๋ำบรรจุกล้อง
เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรเรียนกำรสอนของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบำล ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2 /ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน
2552 เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3 – 3 – 3 - 90}
(3) กล้องวีดีโอ
จำนวน
20,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือกล้องวีดีโอ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยมีรำยละเอียดดังนี
- มีขนำดของออปติคอลเซ็นเซอร์ไม่น้อยกว่ำ 1/4” “Exmor R” CMOS Senser
- Valid Pixels : ไม่น้อยกว่ำ 2.07 MP
- ควำมละเอียด : 1920 x 1080 – Full HD
- ซูมภำพแบบออปติคอลได้ไม่น้อยกว่ำ 30 เท่ำ
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- ซูมดิจิตอลได้ไม่น้อยกว่ำ 200 เท่ำ
- หน้ำจอแอลซีดีไม่น้อยกว่ำ 3 นิว
- สื่อที่สำมำรถใช้บันทึกได้ : SD Card , SDHC Card , SDXC Card , Memory Stick
PRO Duo , MemorStick PRO-HG Duo
- มีกระเป๋ำกล้องและอุปกรณ์
-สำหรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนของโรงเรียนนครนนท์วิทยำ 1 วัดท้ำยเมือง เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือ
ไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้
และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อในกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัดเทศบำล ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท
0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3 - 3- 3- 90}
(4) จอรับภำพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ำ
จำนวน
60,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือจอรับภำพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ำ ขนำดเส้นทแยงมุม 120 นิว จำนวน 5 ชุด
ชุดละ 12,000 บำท ให้กับโรงเรียนนครนนท์วิทยำ 1 วัดท้ำยเมือง, โรงเรียนนครนนท์วิทยำ 5 ทำนสัมฤทธิ์, ศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กนครนนท์ 2 วัดฝำง และศูนย์พัฒนำเด็กเล็กนครนนท์ 6 ตำบลบำงเขนโดยมีรำยละเอียดดังนี
- จอรับภำพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ำ ขนำดเส้นทแยงมุม 120 นิว หรือ 72 x 96 นิว หรือ 84x84 นิว
หรือ 89x92 นิว หรือ 6x8 ฟุต หรือ 7x7 ฟุต
- จอม้วนเก็บในกล่องได้
- บังคับขึนลงจอ หยุดด้วยสวิตซ์ หรือรีโมทคอนโทรล
- ใช้ไฟฟ้ำ AC 220โวลท์ 50 เฮิรตซ์
จั ดตั งตำมรำคำมำตรฐำนครุ ภั ณฑ์ ส ำนั กงบประมำณ ประจ ำปี 2558 และตำมหนั งสื อกระทรวงมหำดไทยที่
มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3 - 3- 3- 91,92}
(5) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 3,000 ANSI Lumens จำนวน
66,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนำดไม่น้อยกว่ำ 3,000 ANSI
Lumens จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 33,000 บำท มีรำยละเอียดดังนี
-เป็นเครื่องฉำยภำพเลนส์เดียว สำมำรถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉำยภำพจำกคอมพิวเตอร์และวีดีโอ
-ใช้LCD Panel หรือ ระบบ DLP
- ระดับ XGAเป็นระดับควำมละเอียดของภำพที่True ขนำด 3,000 ANSI Lumens
เพื่อใช้ในกำรเรียนกำรสอนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กนครนนท์ 2 วัดฝำง และศูนย์พัฒนำเด็กเล็กนครนนท์ 6 ตำบล
บำงเขน จัดตังตำมรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ สำนักงบประมำณ ประจำปี 2558 และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทยที่
มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3 - 3- 3- 92}
(6) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 4,000 ANSI Lumens จำนวน
195,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนำดไม่น้อยกว่ำ 4,000 ANSI
Lumens จำนวน 3 เครื่อง เครื่องละ 65,000 บำท รำยละเอียดดังนี
-เป็นเครื่องฉำยภำพเลนส์เดียว สำมำรถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉำยภำพจำกคอมพิวเตอร์และวีดีโอ
-ใช้ LCD Panel หรือ ระบบ DLP
- ระดับ XGA เป็นระดับควำมละเอียดของภำพที่True ขนำด 4,000 ANSI Lumens
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เพื่อใช้ในกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียนนครนนท์วิทยำ 1 วัดท้ำยเมืองและโรงเรียนนครนนท์วิทยำ 5 ทำน
สัมฤทธิ์ จัดตังตำมรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ สำนักงบประมำณ ประจำปี 2558 และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทยที่
มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3 - 3- 3- 91}
(7) โทรทัศน์ แอล อี ดี ( LED TV ) ขนำด 32 นิว
จำนวน
104,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือโทรทัศน์ แอ ล อี ดี ( LED TV ) ขนำด 32 นิว จำนวน 8 เครื่อง
รำคำ
เครื่องละ 13,000 บำท สำหรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนของโรงเรียนนครนนท์วิทยำ 1 วัดท้ำยเมือง
จัดตังตำมรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ประจำปี 2558 ของสำนักงบประมำณ และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท
0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์ {แผนพัฒนำ
สำมปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3 - 3- 3- 91}
(8) โทรทัศน์ แอ ล อี ดี ( LED TV ) ขนำด 55 นิว
จำนวน
46,000
บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือโทรทัศน์ แอ ล อี ดี ( LED TV ) ขนำด 55 นิว จำนวน 1 เครื่อง รำคำเครื่องละ
46,000 บำท สำหรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กนครนนท์ 4 ตำบลตลำดขวัญ
จัดตังตำมรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ประจำปี 2558 ของสำนักงบประมำณ และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท
0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์ {แผนพัฒนำ
สำมปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3 - 3- 3- 91}
(9) บอร์ดประชำสัมพันธ์ขนำด 80 x 120 ซม.
จำนวน
50,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำจัดทำบอร์ดประชำสัมพันธ์กิจกำรศูนย์ พัฒนำเด็กเล็กขนำด 80 x 120
ซม.โครงสแตนเลส ด้ำนหน้ำกระจกเลื่อน 2 บำน จำนวน 10 บอร์ดๆละ 5,000 บำท สำหรับใช้ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
นครนนท์ 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11 เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตัง
งบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรเรียน
กำรสอนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในสังกัดเทศบำล ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่
22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3 - 3- 3- 92}
1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
จำนวน
500,000 บำท
(1) เครื่องขยำยเสียง
จำนวน
500,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องขยำยเสียง 2 ชุด พร้อมติดตัง โดยมีรำยละเอียดดังนี
ชุดที่ 1 ระบบประชำสัมพันธ์เสียงตำมสำยภำยในโรงเรียน พร้อมติดตัง สำหรับใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนของโรงเรียนนครนนท์วิทยำ 1 วัดท้ำยเมือง ประกอบด้วย
- เครื่องขยำยเสียง ขนำด 240 วัตต์
จำนวน 1 เครื่อง
- เครื่องบูสเตอร์แอมป์
จำนวน 1 เครื่อง
- ลำโพงฮอร์น ขนำด 30 วัตต์
จำนวน 8 ใบ
- ลำโพงฮอร์นทรงสี่เหลี่ยม ขนำด 30 วัตต์ จำนวน 21 ใบ
- ไมโครโฟนรีโมท
จำนวน 1 ชุด
- เครื่องตังเวลำ
จำนวน 1 เครื่อง
- เครื่องเล่นดีวีดี
จำนวน 1 เครื่อง
- เครื่องรับสัญญำณวิทยุ
จำนวน 1 เครื่อง
- ขำไมโครโฟนตังพืน
จำนวน 2 ชุด

- ไมโครโฟนมือถือแบบมีสำย

จำนวน 2 ชุด
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- ไมโครโฟนมือถือแบบไร้สำย
- ตู้เก็บเครื่องขยำยเสียง ขนำด 27 U
- สำยสัญญำณเสียง
- สำยสัญญำณไมโครโฟนรีโมท

จำนวน 1 ชุด
จำนวน 1 ใบ
ไม่น้อยกว่ำ 1,000 เมตร
ไม่น้อยกว่ำ 200 เมตร

- อุปกรณ์ติดตัง เช่น ท่อร้อยสำย, กล่องกันนำ,ข้อต่อต่ำงๆ , ฯลฯ
ชุดที่ 2 ระบบเสียงใต้ถุนอำคำร ( ที่จัดประชุม ) พร้อมติดตัง ประกอบด้วย
- เครื่องขยำยเสียง ขนำด 240 วัตต์
จำนวน 1 เครื่อง
- ลำโพงติดผนัง ขนำด 30 วัตต์
จำนวน 8 ใบ
- ไมโครโฟนมือถือแบบมีสำย
จำนวน 2 ชุด
- ไมโครโฟนมือถือแบบไร้สำย
จำนวน 2 ชุด
- ขำไมโครโฟนตังพืน
จำนวน 2 ชุด
- สำยสัญญำณเสียง
ไม่น้อยกว่ำ 300 เมตร
- ตูเ้ ก็บเครื่องขยำยเสียง แบบติดผนัง
จำนวน 1 ใบ
- อุปกรณ์ติดตัง เช่น ท่อร้อยสำย,กล่องกันนำ,ข้อต่อต่ำงๆ , ฯลฯ
เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำม
รำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรเรียนกำรสอนของ
โรงเรียน ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตัง
งบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภณ
ั ฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3 - 3- 3- 69}
1.1.6 ครุภัณฑ์ดนตรีและนำฏศิลป์
รวม
55,700 บำท
(1) เมโรเดียน
จำนวน
28,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเมโรเดียน จำนวน 20 ตัวตัวละ 1,400 บำท ให้กับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กนครนนท์
6 ตำบลบำงเขนเนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรเรียนกำรสอนของศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กในสังกัดเทศบำล ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน
2552 เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3 - 3- 3- 65}
(2) อังกะลุง
จำนวน
25,200 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซืออังกะลุงจำนวน 28 ตัวตัวละ 900 บำท ให้กับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กนครนนท์ 6
ตำบลบำงเขนเนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรเรียนกำรสอนของศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กในสังกัดเทศบำล ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน
2552 เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3 - 3- 3- 65}
(3) ฉิ่ง
จำนวน
500 บำท

- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือฉิ่งจำนวน 1 คู่คู่ละ 500 บำท ให้กับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กนครนนท์ 6 ตำบล
บำงเขนเนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรเรียนกำรสอนของศูนย์
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พัฒนำเด็กเล็กในสังกัดเทศบำล ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน
2552 เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3 - 3- 3- 65}
(4) ฉำบ
จำนวน
500 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือฉำบจำนวน 1คู่คู่ละ 500 บำท ให้กับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กนครนนท์ 6 ตำบล
บำงเขนเนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรเรียนกำรสอนของศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กในสังกัดเทศบำล ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน
2552 เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3 - 3- 3- 65}
(5) กลองแขก
จำนวน
1,500 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือกลองแขกจำนวน 1 ใบใบละ 1,500 บำท ให้กับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กนครนนท์ 6
ตำบลบำงเขนเนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรเรียนกำรสอนของศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กในสังกัดเทศบำล ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน
2552 เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3 - 3- 3- 65}
1.1.7 ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว
จำนวน
145,000 บำท
(1) เครื่องกรองนำ
จำนวน
135,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องกรองนำระบบ RO พร้อมติดตัง จำนวน 9 ชุด ชุดละ 15,000 บำท เพื่อ
ใช้ในกิจกำรของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กนครนนท์ 1,2,3,5,7,8,9,10,11 เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำ
มำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือ
เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพของกำรเรี ย นกำรสอนของ ศู นย์ พั ฒนำเด็ กเล็ กในสั ง กั ด เทศบำล ตำมหนั ง สื อ
กระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3 - 3- 3- 58}
(2) คลูเลอร์สแตนเลส
จำนวน
10,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือคลูเลอร์สแตนเลส จำนวน 2 ใบ ๆละ 5,000 บำท เพื่อใช้ในกิจกำร
งำนครัวของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กนครนนท์ 8 ทำงหลวงโพธิ์ทองและศูนย์พัฒนำเด็กเล็กนครนนท์ 10 วัดบัวขวัญ
เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรเรียนกำรสอนของศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กในสังกัดเทศบำล ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน
2552 เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3 - 3- 3- 58}
1.1.8 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รวม
321,600 บำท
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
จำนวน
154,000 บำท

- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงำนสำนักงำน พร้อมอุปกรณ์
จำนวน 5 ชุดๆ ละ 30,800 บำท เพื่อใช้ในงำนของโรงเรียนนครนนท์วิทยำ 1 วัดท้ำยเมือง,ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
นครนนท์ 4,5,11 โดยคอมพิวเตอร์ 1 ชุด ประกอบด้วย
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงำนสำนักงำนรำคำ 16,000 บำท โดยมีคุณลักษณะดังนี
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- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย
โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือดีกว่ำดังนี
1) ในกรณีที่มีหน่วยควำมจำแบบ Cache Memory ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 MB โดยมี
ควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 1.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้ำนกรำฟิก(GraphicsProcessing
Unit)ไม่น้อยกว่ำ 6 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหน่วยควำมจำแบบCache Memory ขนำดไม่น้อยกว่ำ 3 Mต้องมีควำมเร็ว
สัญญำณนำฬิกำพืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 2.0 GHz
- มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ำขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ1 TBจำนวน 1 หน่วย
- มีจอภำพที่รองรับควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 1,366 x 768 Pixel
และมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 12 นิว
- มี DVD-RW หรือดีกว่ำจำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่ำจำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- สำมำรถใช้งำนได้ไม่น้อยกว่ำ Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth
2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์รำคำ 3,800 บำทต่อชุด
3. ชุดโปรแกรมจัดกำรสำนักงำน รำคำ 11,000 บำทต่อชุด
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร ณ วันที่ 11มีนำคม 2559 และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22
มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3 - 3- 2- 19}
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์
จำนวน
123,200 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนสำนักงำน พร้อมอุปกรณ์จำนวน 4 ชุดๆ
ละ 30,800 บำท เพื่อใช้ในงำนของโรงเรียนนครนนท์วิทยำ 1 วัดท้ำยเมือง โดยคอมพิวเตอร์ 4 ชุด ประกอบด้วย
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนสำนักงำน รำคำ 16,000 บำท โดยมีคุณลักษณะดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 2 แกนหลัก (2 core) มีควำมเร็ว
สัญญำณนำฬิกำพืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 3.3 GHz หรือดีกว่ำจำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ำมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่ำขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1
TB หรือชนิด Solid State Disk ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 100 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่ำจำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่ำจำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมำส์

- มีจอภำพแบบ LCD หรือดีกว่ำมี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่ำ600 : 1 และมีขนำด
ไม่น้อยกว่ำ 18.5 นิวจำนวน 1 หน่วย
2.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์รำคำ 3,800 บำทต่อชุด
3.ชุดโปรแกรมจัดกำรสำนักงำน รำคำ 11,000 บำทต่อชุด
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จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร ณ วันที่ 11มีนำคม 2559 และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22
มิถุนำยน 2552 เรื่องกำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่ว นท้ องถิ่น
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3 - 3- 2- 20,21}
(3) เครื่องสำรองไฟฟ้ำขนำด 800 VA
จำนวน
12,800 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องสำรองไฟฟ้ำขนำด 800 VA จำนวน 4 เครื่องๆ ละ 3,200 บำท เพื่อใช้
ในงำนของโรงเรียนนครนนท์วิทยำ 1 วัดท้ำยเมือง โดยมีคุณลักษณะดังนี
1. มีกำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 800 VA (480 Watts)
2. สำมำรถสำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำที
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร ณ วันที่ 11มีนำคม 2559และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22
มิถุนำยน 2552 เรื่องกำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่ว นท้ องถิ่น
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3 - 3- 2- 21}
(4) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขำวดำ (30 หน้ำ/นำที)
จำนวน
31,600 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 เครื่องๆ ละ 7,900 บำท
เพื่อใช้ในงำนของโรงเรียนนครนนท์วิทยำ 1 วัดท้ำยเมือง โดยมีคุณลักษณะดังนี
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200x600 dpi
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงไม่น้อยกว่ำ 30 หน้ำต่อนำที
- สำมำรถพิมพ์เอกสำรกลับหน้ำอัตโนมัติได้
- มีหน่วยควำมจำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 32 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่ำจำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถำดใส่กระดำษได้รวมกันไม่น้อยกว่ำ 250 แผ่น
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร ณ วันที่ 11มีนำคม 2559และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22
มิถุนำยน 2552 เรื่องกำรตั งงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่ว นท้ องถิ่น
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3 - 3- 2- 21}
1.1.9 ครุภัณฑ์กีฬำ
รวม
900,000 บำท
(1) พืนสนำมวอลเลย์บอล
จำนวน
900,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือพืนสนำมวอลเลย์บอล ระบบโครงสร้ำงและผิวหน้ำวัสดุพืน PVC หนำ 8 มม.
ควำมกว้ำงของม้วน 1.8 เมตร พร้อมอุปกรณ์ติดตัง ขนำดพืนที่ไม่น้อยกว่ำ 530.00 ตำรำงเมตร เพื่อใช้ในบริเวณ
สนำมโรงเรียนนครนนท์วิทยำ 5 ทำนสัมฤทธิ์ เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบำล ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่

มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3 - 3- 3- 37}
1.1.10 ครุภัณฑ์อื่นๆ
รวม
750,000 บำท
(1) พืนยำงสำเร็จรูป
จำนวน
750,000 บำท
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- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือพืนยำงสำเร็จรูป พร้อมอุปกรณ์ติดตัง พืนที่ไม่น้อยกว่ำ 300 ตำรำงเมตร
เพื่อใช้ในสนำมเด็กเล่นของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กนครนนท์ 6ตำบลบำงเขน เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดใน
บัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำม
จ ำเป็ น ต้ อ งจั ด ซื อ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพของกำรเรี ย นกำรสอนของศู น ย์ พั ฒ นำเด็ ก เล็ ก ในสั ง กั ด เทศบำล
ตำมหนั ง สื อ กระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวั น ที่ 22 มิ ถุ น ำยน 2552 เรื่ อ ง กำรตั ง
งบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3-3-3-9}
รำยกำรที่ 1.1.1–1.1.10 ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ
1.2 ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
รวม
4,430,000 บำท
1.2.1 อำคำรต่ำงๆ
(1) โครงกำรจ้ำงเหมำทำประตูรัวรัวสแตนเลสของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กนครนนท์ 6
จำนวน
150,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำทำประตูรัวสแตนเลสของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กนครนนท์ 6 ตำบลบำงเขน
ขนำด 2.70 X 6.40 เมตร (ตำมแบบแปลนเทศบำลนครนนทบุรี)
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 – 2562) หน้ำ 3-2-1-24}
(2) โครงกำรจ้ำงเหมำทำป้ำยชื่อศูนย์พัฒนำเด็กเล็กนครนนท์ 6 จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำทำป้ำยชื่อศูนย์พัฒนำเด็กเล็กนครนนท์ 6 ตำบลบำงเขน ขนำด
3.00 X 6.00 เมตร (ตำมแบบแปลนเทศบำลนครนนทบุรี)
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 – 2562) หน้ำ 3-2-1-10}
(3) โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนำเด็กเล็กนครนนท์ 6 ตำบลบำงเขน
จำนวน
1,380,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงซ่อมแซมอำคำร ห้องเรียน ห้องนำ-ห้องส้วม ติดตังมุ้งลวดหน้ำต่ำงห้องเรียน
ชัน 1 และชัน 2 (ตำมแบบแปลนเทศบำลนครนนทบุรี)
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 – 2562) หน้ำ 3-2-1-24}
(4) โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงอำคำรเรียน พร้อมประตูรัวสแตนเลส
โรงเรียนนครนนท์วิทยำ 5ทำนสัมฤทธิ์
จำนวน
2,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงต่อเติมห้องประชุมชันล่ำงอำคำรเรียนมัธยมพร้อมครุภัณฑ์,ปรับปรุงห้อง
กำรงำนอำชีพพร้อมครุภัณฑ์, ปรับปรุงพืนอำคำรเรียนชันล่ำงอำคำร 1 และติดตังประตูรัวสแตนเลส 3 ชุด
(ตำมแบบแปลนเทศบำลนครนนทบุรี) {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 – 2562) หน้ำ 3-2-1-7}
รำยกำรที่ (1)–(4) ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ
(5) ค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนและอำคำรประกอบ โรงเรียนนครนนท์วิทยำ 1
วัดท้ำยเมือง
จำนวน
200,000 บำท

- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนและอำคำรประกอบ โรงเรียนนครนนท์วิทยำ 1
วัดท้ำยเมือง {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 – 2562) หน้ำ 3-2-1-22}
(6) ค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนและอำคำรประกอบ โรงเรียนนครนนท์วิทยำ 2
วัดทินกรนิมิต
จำนวน
200,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนและอำคำรประกอบ โรงเรียนนครนนท์วิทยำ 2
วัดทินกรนิมิต {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 – 2562) หน้ำ 3-2-1-22}
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(7) ค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนและอำคำรประกอบ โรงเรียนนครนนท์วิทยำ 3
วัดนครอินทร์
จำนวน
200,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนและอำคำรประกอบ โรงเรียนนครนนท์วิทยำ 3
วัดนครอินทร์ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 – 2562) หน้ำ 3-2-1-25}
(8) ค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนและอำคำรประกอบ โรงเรียนนครนนท์วิทยำ 5
ทำนสัมฤทธิ์
จำนวน
200,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนและอำคำรประกอบ โรงเรียนนครนนท์วิทยำ 5
ทำนสัมฤทธิ์ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 – 2562) หน้ำ 3-2-1-23}
รำยกำรที่ (5) - (8) ตังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ
งบรายจ่ายอื่น
รวม
10,080,000 บาท
1.หมวดรายจ่ายอื่น
รวม
10,080,000 บาท
(1) ค่ำจ้ำงที่ปรึกษำเพื่อศึกษำ วิจัย ประเมินผล
จำนวน
10,000,000 บำท
หรือกำรบริหำรกำรจัดกำรระบบต่ำงๆฯลฯ
1.1 โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำดำเนินกำรพัฒนำระบบจัดกำรศึกษำของเทศบำลนครนนทบุรี
จำนวน
10,000,000 บำท
-เพื่อจ่ำยเป็ น ค่ำจ้ำงหน่วยงำนภำยนอกหรือ หน่วยงำนของรัฐ เป็นที่ปรึกษำในกำรดำเนิน กำร
พัฒนำหลักสูตรในกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ พัฒนำระบบกำรจัดกำรศึกษำของเทศบำลนครนนทบุรี สู่ควำม
เป็นเลิศ สำรวจควำมต้องกำรและจัดอบรมครูเพื่อพัฒนำระบบกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนในสังกัดและเป็น
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร ฯลฯ
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 – 2562) หน้ำ3-1-1-7}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ
1.2 ค่ำโทรศัพท์ค้ำงจ่ำย
จำนวน
80,000 บำท
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ค้ำงจ่ำยที่สถำนศึกษำในสังกัดเทศบำลนครนนทบุรี ค้ำงจ่ำย
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ
งบเงินอุดหนุน
รวม
47,000,000 บาท
1. หมวดเงินอุดหนุน
รวม
47,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนโครงกำรอำหำรกลำงวัน
จำนวน
47,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอำหำรกลำงวันสำหรับสถำนศึกษำสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขันพืนฐำนที่ถ่ำยโอน จำนวน 14 แห่ง “ ทังนี จะเบิกจ่ำยต่อเมื่อได้รับกำรจัดสรรจำกกรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น”{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560 - 2562)หน้ำ 3-1-1-4}
ตังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ

จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนำยน 2558
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งานระดับมัธยมศึกษา
รวม
113,600,080 บาท
งบบุคลากร
รวม
34,300,000 บาท
1. หมวดเงินเดือน ค่ำจ้ำงประจำและค่ำจ้ำงชั่วครำว
รวม
34,300,000 บำท
1.1 เงินเดือน (ฝ่ำยประจำ)
รวม
34,300,000 บำท
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงำน
จำนวน
22,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนครู และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี
1.1.2 เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน
จำนวน
2,500,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือนของพนักงำนครู ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง เงินตอบแทน
พิเศษของข้ำรำชกำรผู้ได้รับเงินเดือนถึงขันสูงสุดของตำแหน่งและเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำวของพนักงำนครูในสังกัด
1.1.3 เงินวิทยฐำนะ
จำนวน
2,200,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินวิทยะฐำนะให้แก่ผู้บริหำร และพนักงำนครูที่ได้รับเงินตำมระเบียบฯ
รำยกำรที่ 1.1.1 – 1.1.3 ตังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับมัธยมศึกษำ
จัดตังตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1191 ลงวันที่ 12 มิถุนำยน 2558
1.1.4 ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
จำนวน
7,400,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ำยเพิ่มให้แก่พนักงำนจ้ำงในหน่วยงำน
1.1.5 เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง
จำนวน
200,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำวค่ำตอบแทนและค่ำตอบแทนพิเศษของพนักงำนจ้ำง
รำยกำรที่ 1.1.4 – 1.1.5 ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับมัธยมศึกษำ
งบดำเนินงำน
รวม
62,935,600 บำท
1. หมวดค่ำตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
รวม
60,799,600 บำท
1.1 ค่ำตอบแทน
รวม
480,000 บำท
1.1.1 ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
จำนวน
480,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่พนักงำน ลูกจ้ำงประจำ และ พนักงำนจ้ำงที่มำ
ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับมัธยมศึกษำ
1.2 ค่ำใช้สอย
รวม
54,869,600 บำท
1.2.1 รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
จำนวน
4,300,000 บำท
-เพื่อเป็นค่ำรับวำรสำร สิ่งพิมพ์ ค่ำเย็บหนังสือ เข้ำปกหนังสือ ค่ำจ้ำงเหมำให้บุคคลภำยนอกทำกำรอย่ำงหนึ่ง
อย่ำงใดให้เทศบำล ซึ่งอยู่ในควำมรับผิดชอบของผู้รับจ้ำง ค่ำเช่ำทรัพย์สิน ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ และค่ำจ้ำงเหมำ
วิทยำกรพืนบ้ำน เพื่อทำกำรฝึกซ้อมดนตรีไทย ฝึกกำรประดิษฐ์ใบตอง งำนแกะสลักผลไม้ จ้ำงเหมำแรงงำนทำของ
จ้ำงเหมำครูฝึกสอนดนตรีไทย ค่ำจ้ำงเหมำดูแลระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์เครือข่ำยและเครื่องแม่
ข่ำย และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะเป็นรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร ฯลฯ
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับมัธยมศึกษำ

1.2.2 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น
จำนวน
50,519,600 บำท
1.2.2.1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร
จำนวน
200,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของพนักงำนเทศบำล พนักงำนครูเทศบำล ลูกจ้ำงประจำ
และพนักงำนจ้ำงของสำนักกำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัดที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
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1.2.2.2 โครงกำรเข้ำค่ำยลูกเสือ – เนตรนำรี (สำมัญรุ่นใหญ่)
จำนวน
2,000,000 บำท
- เพื่อให้นักเรียนผ่ำนวิชำลูกเสือ-เนตรนำรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรกำรศึกษำขันพืนฐำน กิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน และส่งตัวแทนเข้ำค่ำยร่วมกับหน่วยงำนอื่น ทังในประเทศและนอกประเทศ สำหรับจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน
วิทยำกร ค่ำเบียเลียง ค่ำที่พัก ค่ำพำหนะ ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และวุฒิบัตร
ค่ำยำนพำหนะ ค่ำตกแต่งสถำนที่พิธีเปิด-ปิด และเป็นค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร ฯลฯ
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 – 2562) หน้ำ 3-1-1-9}
1.2.2.3 โครงกำรแข่งขันคนเก่งระดับประเทศ
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อเตรียมควำมพร้อมนักเรียนด้ำนวิชำกำร แข่งขันคนเก่งระดับประเทศ สำหรับจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดสอนนอกเวลำ ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำเอกสำรและวัสดุอุปกรณ์
ต่ำง ๆ และเป็นค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร ฯลฯ
{แผนพัฒนำสำมปี(พ.ศ.2560 – 2562) หน้ำ 3-1-1-13}
1.2.2.4 โครงกำรแข่งขันควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร
จำนวน
150,000 บำท
- เพื่อสรรหำและเตรียมควำมพร้อม นักเรียนที่มีควำมเป็นเลิศ แต่ละกลุ่มวิชำเป็นตัวแทนเทศบำลเข้ำ
ร่วมแข่งขันระดับจังหวัด ระดับเขตกำรศึกษำ ระดับกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น และระดับประเทศสำหรับจ่ำย
เป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำตอบแทนบุคคลภำยนอก ค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำง ค่ำจ้ำงเหมำยำนพำหนะเดินทำงไปแข่งขัน ค่ำจัดทำเกียรติบัตร และเป็นค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับโครงกำร ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.พ.ศ.2560 – 2562) หน้ำ 3 -1 -1 -11}
1.2.2.5 โครงกำรชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชำติ
จำนวน
80,000 บำท
- เพื่อส่งลูกเสือซึ่งเป็นตัวแทนเข้ำร่วมงำนชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชำติ สำหรับจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนวิทยำกร
ค่ำเบียเลียง ค่ำที่พัก ค่ำพำหนะ ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และวุฒิบัตร ค่ำ
ยำนพำหนะ ค่ำตกแต่งสถำนที่พิธีเปิด-ปิด และเป็นค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร ฯลฯ{แผนพัฒนำสำมปี
(พ.ศ.2560 – 2562) หน้ำ 3-1-1-5}
1.2.2.6 โครงกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำนสำหรับบุคลำกรทำงกำรศึกษำและผู้ที่เกี่ยวข้องทังภำยในและภำยนอกประเทศ
จำนวน
3,000,000 บำท
- เพื่อจัดอบรมให้ควำมรู้ ผู้บริหำร พนักงำนครูเทศบำลและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้รับประสบกำรณ์ตรงจำกกำรศึกษำดูงำน ทังภำยในและภำยนอกประเทศ เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรม ค่ำตอบแทน
วิทยำกร ค่ำเบียเลียง ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำที่พัก ค่ำยำนพำหนะ ค่ำของที่ระลึก ๆ และเป็น
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี(พ.ศ.2560 – 2562) หน้ำ 3-3-1-7}
1.2.2.7 โครงกำรเพิ่มโอกำสกำรศึกษำต่อในระดับที่สูงขึน ของนักเรียนสังกัดเทศบำล
จำนวน

700,000 บำท

- เพื่อเพิ่มทักษะ กำรคิดวิเครำะห์และยกระดับผลสัมฤทธิ์ในกำรศึกษำต่อในระดับที่สูงขึน สำหรับจ่ำยเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดสอนนอกเวลำ ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำเอกสำรและวัสดุอุปกรณ์ต่ำง
ๆ และเป็นค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร ฯลฯ

{แผนพัฒนำสำมปี(พ.ศ.2560 – 2562) หน้ำ 3-1-1-23}
1.2.2.8 โครงกำรส่งเสริมเด็กให้ เก่ง ดี มีสุข
จำนวน
300,000 บำท
- เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กเก่งวิชำกำรมีคุณธรรม เสริมสร้ำง ควำมดี จริยธรรมและปรับตัวอยู่ร่วมใน
สังคมอย่ำงมีควำมสุข สำหรับจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดสอนนอกเวลำ ค่ำตอบแทนวิทยำกร
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ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม เงินรำงวัล ค่ำเอกสำรและวัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆและเป็นค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับโครงกำร ฯลฯ{แผนพัฒนำสำมปี(พ.ศ.2560 – 2562) หน้ำ 3-1-1-24}
1.2.2.9 โครงกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ
จำนวน 120,000 บำท
- เพื่อประเมินผลคุณภำพนักเรียนในระดับชันต่ำงๆด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียน กำรฟังและกำรพูด
สำหรับจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิด - ปิด ค่ำตอบแทน
บุคคลภำยนอกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง ค่ำจัดทำเกียรติบัตรและเป็นค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร ฯลฯ
{แผนพัฒนำสำมปี(พ.ศ.2560 – 2562) หน้ำ 3-1-1-11}
1.2.2.10 โครงกำรพัฒนำครูและนักเรียนตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
จำนวน 1,300,000 บำท
- เพื่อจัดอบรมครูและนักเรียนให้มีประสิทธิภำพในกำรเรียนกำรสอนตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
และเพิ่ม พูน ทัก ษะประสบกำรณ์ใ นกำรเรีย นรู้ใ น-นอกสถำนที่แ ก่ค รูแ ละนัก เรีย น เพื่อ จ่ำ ยเป็น ค่ำ อำหำร
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำยำนพำหนะ ค่ำตอบแทนบุคคลภำยนอก ค่ำของที่ระลึก ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิด - ปิด
ค่ำเอกสำรและวัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ และเป็นค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร ฯลฯ
{แผนพัฒนำสำมปี(พ.ศ.2560 – 2562) หน้ำ3-3-1-8}
1.2.2.11 โครงกำรอบรมและพัฒนำผู้บังคับบัญชำลูกเสือ
จำนวน
200,000 บำท
- เพื่อจัดอบรมผู้กำกับลูกเสือและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้มำตรฐำน สำหรับจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนวิทยำกร
ค่ำเบี ยเลี ยง ค่ ำที่ พั ก ค่ ำพำหนะ ค่ ำอำหำร ค่ ำอำหำรว่ ำงและเครื่ อ งดื่ ม ค่ ำ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ และวุ ฒิ บัตร
ค่ำยำนพำหนะ ค่ำตกแต่งสถำนที่พิธีเปิด-ปิด ค่ำเช่ำเครื่องเสียงและเป็นค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร ฯลฯ
{แผนพัฒนำสำมปี(พ.ศ.2560 – 2562) หน้ำ 3-3-1-9}
1.2.2.12 โครงกำรอำหำรกลำงวัน
จำนวน
17,700,000 บำท
- เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยสำหรับ เป็นเงินสนับสนุนอำหำรกลำงวัน เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำรกลำงวัน
ให้แก่เด็ก ม.1- ม.6 ของโรงเรียนในสังกัด ระยะเวลำ 200 วัน และเป็นค่ำอำหำรให้แก่โรงเรียนกีฬำ 200 วันๆ ละ 150 บำท
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 – 2562) หน้ำ 3 -1 -1 - 9}
1.2.2.13 โครงกำรแข่งขันกีฬำนักเรียนเทศบำลนครนนทบุรี
จำนวน
500,000 บำท
- เพื่อส่งเสริมให้เด็กในสังกัดเทศบำลนครนนทบุรี ได้เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำนักเรียนเทศบำลและ
เมืองพัทยำ สำหรับจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิด-ปิดกำรแข่งขัน ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำอำหำร ค่ำตอบแทน
กรรมกำรตัดสิน ค่ำทำสนำม ค่ำยำนพำหนะ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำถ้วยรำงวัลและเหรียญรำงวัล ค่ำเช่ำเครื่องขยำย
เสียง และเป็นค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร ฯลฯ
{แผนพัฒนำสำมปี(พ.ศ.2560 – 2562) หน้ำ 3-1-6-5}
1.2.2.14 โครงกำรแข่งขันกีฬำนักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวน
5,000,000 บำท
- เพื่อส่งเสริมเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบำลนครนนทบุรี เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำนักเรียน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทังระดับภำคกลำงและระดับประเทศ สำหรับจ่ำยเป็นค่ำเก็บตัวนักกีฬำเข้ำแข่งขัน

กีฬำ ระดับภำคกลำงและระดับประเทศ ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกซ้อม ค่ำใช้จ่ำยในกำรนำนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขัน ค่ำ
เช่ำยำนพำหนะ ค่ำชุดนักกีฬำ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และเป็นค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร ฯลฯ
{แผนพัฒนำสำมปี(พ.ศ.2560 – 2562) หน้ำ 3-1-6-6}
1.2.2.15 โครงกำรแข่งขันกีฬำนักเรียนโรงเรียนกีฬำแห่งประเทศไทย
จำนวน
3,500,000 บำท
- เพื่อส่งเสริมเด็กนักเรียนสังกัดเทศบำลนครนนทบุรี ได้เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำโรงเรียนกีฬำแห่ง
ประเทศไทย สำหรับจ่ำยเป็นค่ำเก็บตัวนักเรียนเข้ำแข่งขันกีฬำโรงเรียนกีฬำแห่งประเทศไทย ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกซ้อม ค่ำใช้จ่ำย ในกำรนำนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขัน ค่ำเช่ำยำนพำหนะ ค่ำชุดนักกีฬำ นักกรีฑำพร้อมรองเท้ำ
และถุงเท้ำ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์สำหรับ นักกีฬำและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงกำรฯลฯ{แผนพัฒนำสำมปี(พ.ศ.2560 – 2562) หน้ำ 3-1-6-2}
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1.2.2.16 โครงกำรพัฒนำส่งเสริมทักษะทำงด้ำนกีฬำมุ่งสู่สำกล
จำนวน
5,000,000 บำท
- เพื่อส่งเสริมเด็กนักเรียนในสังกัดเทศบำลนครนนทบุรี ได้เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำในระดับชำติ
และนำนำชำติ สำหรับจ่ำยเป็นค่ำเก็บตัวนักกีฬำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรนำนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันรำยกำรต่ำงๆ
ตลอดทังปี ค่ำเช่ำยำนพำหนะ ค่ำชุดนักกีฬำหรือนักกรีฑำ ชุดลำลอง รองเท้ำและถุงเท้ำสำหรับฝึกซ้อมและ
แข่งขันรำยกำรต่ำง ๆ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ เกี่ยวข้องกับโครงกำร
{แผนพัฒนำสำมปี(พ.ศ.2560 – 2562) หน้ำ 3-1-6-5}
1.2.2.17 โครงกำรพัฒ นำภำษำอัง กฤษเชิง ปฏิบัติ กำรพัฒ นำทั กษะกำรสอนภำษำอัง กฤษ ส ำหรับครูผู้ ส อน
ผู้บริหำรสถำนศึกษำและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
จำนวน
3,000,000 บำท
- เพื่อพัฒนำทักษะกำรสอนภำษำอังกฤษของครูผู้สอน ผู้บริหำรสถำนศึกษำและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ในสังกัดเทศบำลนครนนทบุรี ให้สำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษและถ่ำยทอดควำมรู้แก่นักเรียนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ สำหรับจ่ำยเป็น ค่ำเช่ำสถำนที่ ค่ำที่พัก ค่ำยำนพำหนะ ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำง
และเครื่องดื่ม ค่ำเอกสำรและวัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆและเป็นค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร ฯลฯ
{แผนพัฒนำสำมปี(พ.ศ.2560 – 2562) หน้ำ 3-3-1-6}
รำยกำรที่ 1.2.2.1 – 1.2.2.17 ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับมัธยมศึกษำ
1.2.2.18 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ
จำนวน
7,669,600 บำท
- เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ ดังนี
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำ โรงเรียนละ 20,000 บำทจำนวน
2 แห่ง เป็นเงิน 40,000 บำท
- ค่ำใช้จ่ำยอินเตอร์เน็ตโรงเรียน โรงเรียนละ 16,800 บำท จำนวน 2 แห่ง เป็นเงิน 33,600 บำท
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน โรงเรียนละ 100,000 บำท
จำนวน 2 แห่ง เป็นเงิน 200,000 บำท
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนโรงเรียนละ 50,000 บำทจำนวน
2 แห่ง เป็นเงิน 100,000 บำท
- เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภำพกำรจัดกำรศึกษำท้องถิ่น(ค่ำปัจจัยพืนฐำนเด็กยำกจน)
เพื่อจ่ำยให้กับนักเรียนยำกจนในโรงเรียนสังกัดเทศบำลนครนนทบุรี ระดับชันประถมศึกษำ(ป.1-ป6)และระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้น (ม.1-ม.3) เป็นเงิน 46,000 บำท ทังนี จะเบิกจ่ำยต่อเมื่อได้รับกำรจัดสรรจำก กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้ำ 3 -1 -1-2,3}
- ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรพัฒนำกำรจัดกำร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนในกำรพัฒนำท้องถิ่น (SBMLD)
สำหรับโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรประจำปี 2559 (ใหม่) โรงเรียนละ 750,000 บำท จำนวน 1โรงเรียน
เป็นเงิน 750,000 บำท

สำหรับโรงเรียน SBMLD ดีเด่นโรงเรียนๆละ 250,000 บำท จำนวน 1โรงเรียน เป็นเงิน 250,000 บำท
รวมเป็นเงินทังสิน 1,000,000 บำท
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตังแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำ
ขันพืนฐำน เพื่อจ่ำยให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบำลนครนนทบุรี จำนวน 6,250,000 บำท ดังนี
- ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน(รำยหัว)และรำยหัวส่วนเพิ่มเติม (Top Up) เพื่อจ่ำยให้กับ
นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบำลนครนนทบุรี ระดับชันประถมศึกษำ(ป.1-ป6) ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.1-ม.3)
และระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย(ม.4-ม.6)
- ค่ำหนังสือเรียนเพื่อจ่ำยให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบำลนครนนทบุรี ระดับชัน
ประถมศึกษำ(ป.1-ป6) ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.1-ม.3) และระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย(ม.4-ม.6)
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- ค่ำเครื่องแบบนักเรียน เพื่อจ่ำยให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบำลนครนนทบุรี ระดับชัน
ประถมศึกษำ(ป.1-ป6) ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.1-ม.3) และระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.4-ม.6)
- ค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน เพื่อจ่ำยให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบำลนครนนทบุรี
ระดับชันประถมศึกษำ(ป.1-ป6) ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.1-ม.3) และระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.4-ม.6)
ทังนี จะเบิกจ่ำยต่อเมื่อได้รับกำรจัดสรรจำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้ำ 3 -1 -1 -1,2,3,4}
ตังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับมัธยมศึกษำ
1.2.3 ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
จำนวน
50,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบำรุงรักษำ ซ่อมแซมทรัพย์สิน หรือครุภัณฑ์ต่ำง ๆ เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับมัธยมศึกษำ
1.3 ค่ำวัสดุ
รวม
5,450,000 บำท
1.3.1 วัสดุสำนักงำน
จำนวน
300,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุสำนักงำน และใช้ในห้องสมุด เช่น กระดำษ หมึก ดินสอ ปำกกำ
ค่ำถ่ำยเอกสำรและอื่น ๆ ฯลฯ
1.3.2 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
จำนวน
70,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น ฟิวส์ หลอดไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ และอื่น ๆ ฯลฯ
1.3.3 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
จำนวน
70,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น แก้วนำ ถ้วย ชำม นำยำต่ำง ๆ และอื่น ๆ ฯลฯ
1.3.4 ค่ำอำหำรเสริม (นม)
จำนวน
2,880,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำรเสริม (นม) ให้นักเรียนระดับชันมัธยมศึกษำในสังกัดเทศบำล
คนละ 7.37 บำท ระยะเวลำ 260 วัน
1.3.5 วัสดุก่อสร้ำง
จำนวน
40,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุก่อสร้ำง เช่น อิฐ หิน ปูน แอสฟัลท์ติก ไม้ ตะปู ฯลฯ
1.3.6 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
จำนวน
130,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ นำมันเบรก ยำงนอก-ใน และอื่น ฯลฯ
1.3.7 วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น
จำนวน
350,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น เช่น นำมันเชือเพลิง ค่ำนำมันเครื่อง ค่ำ
นำมันหล่อลื่นรถยนต์ และอื่น ๆ ฯลฯ
1.3.8 วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์
จำนวน
70,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ ต่ำงๆ เช่น นำยำเคมี และนำยำต่ำงๆ

1.3.9 วัสดุกำรเกษตร
จำนวน
70,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุกำรเกษตร เช่น ปุ๋ยพันธุ์พืช ยำกำจัดศัตรูพืช ฯลฯ
1.3.10 วัสดุโฆษณำและเผยแพร่
จำนวน
40,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่น ค่ำล้ำงอัดรูป-ขยำยภำพ ฟิล์ม ม้วนวีดีโอ ฯลฯ
1.3.11 วัสดุเครื่องแต่งกำย
จำนวน
550,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำชุดนำฏศิลป์ ค่ำเครื่องแบบนักเรียน ค่ำเครื่องนุ่งห่มกันหนำว และเครื่องแต่งกำยวง
ดุริยำงค์ ฯลฯ
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1.3.12 วัสดุกำรกีฬำ
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุกีฬำ ฯลฯ ให้กับ โรงเรียนในสังกัดเทศบำลนครนนทบุรี
1.3.13 วัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน
130,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล เทป ผ้ำหมึก หมึก
เครื่องพิมพ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ ฯลฯ
1.3.14 วัสดุกำรศึกษำ
จำนวน
650,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซืออุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน และค่ำแบบเรียน อำหำรแห้ง อำหำรสด อำหำร
กระป๋องเครื่องดนตรีฯลฯ เพื่อใช้ในกำรเรียนกำรสอน
รำยกำรที่ 1.3.1 – 1.3.14 ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับมัธยมศึกษำ
2. หมวดค่ำสำธำรณูปโภค
รวม
2,136,000 บำท
2.1 ค่ำสำธำรณูปโภค
รวม
2,136,000 บำท
2.1.1 ค่ำไฟฟ้ำ
จำนวน
1,500,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบำลนครนนทบุรี
2.1.2 ค่ำนำประปำ
จำนวน
600,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำนำประปำให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบำลนครนนทบุรี
2.1.3 ค่ำโทรศัพท์
จำนวน
36,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบำลนครนนทบุรี
รำยกำรที่ 2.1.1 – 2.1.3 ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับมัธยมศึกษำ
งบลงทุน
รวม
16,364,480 บาท
1. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
16,364,480 บาท
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์
จานวน
4,964,480 บาท
1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงำน
จำนวน
2,173,000 บำท
(1) เครื่องปรับอำกำศแบบแยกส่วน ชนิดแขวนขนำด 36,000 บีทียู จำนวน
1,232,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องปรับอำกำศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน จำนวน 28 เครื่อง เครื่องละ
44,000 บำท โดยมีรำยละเอียดดังนี
- ขนำดไม่ต่ำกว่ำ 36,000 บีทียู
- เป็นรำคำที่รวมค่ำติดตัง
- ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม มอก.2134-2545 และฉลำกประหยัดไฟเบอร์ 5
- ต้องเป็นเครื่องปรับอำกำศที่ประกอบสำเร็จรูปทังชุด ทังหน่วยส่งควำมเย็นและหน่วยระบำยควำมร้อน
จำกโรงงำนเดียวกัน

- เครื่องปรับอำกำศที่มีระบบฟอกอำกำศ ที่สำมำรถดักจับอนุภำคฝุ่นละอองและสำมำรถถอดล้ำง
ทำควำมสะอำดได้
- มีควำมหน่วงเวลำกำรทำงำนของคอมเพรสเซอร์
สำหรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนของโรงเรียนกีฬำนครนนท์วิทยำ 6 เพื่อใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
จัดตังตำมรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ประจำปี 2558 ของสำนักงบประมำณ และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทยที่
มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์
{แผนพัฒนำสำมปี(พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3 - 3- 3- 77}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับมัธยมศึกษำ
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(2) เครื่องถ่ำยเอกสำรระบบดิจิตอล (ขำว - ดำ)
จำนวน
210,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องถ่ำยเอกสำรระบบดิจิตอล (ขำว - ดำ ) จำนวน 1 เครื่องๆ ละ
210,000 บำท เพื่อใช้ในงำนของโรงเรียนนครนนท์วิทยำ 4 วัดบำงแพรกเหนือ โดยมีคุณลักษณะดังนี
- มีควำมเร็วในกำรถ่ำยเอกสำรไม่ต่ำกว่ำ 50 แผ่นต่อนำที
- เป็นระบบมัลติฟังส์ชั่น
- เป็นระบบกระดำษธรรมดำ ชนิดหมึกผง ย่อ – ขยำยได้
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ประจำปี 2558 ของสำนักงบประมำณ และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท
0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่องกำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-3-3-80}
(3) ตู้เอกสำรขนำด 120x40x90 ซม.
จำนวน
30,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซือตู้เอกสำร บำนเลื่อน 2 บำนขนำด 120x40x90 ซม. จำนวน 6 ตู้ๆละ 5,000 บำท
เพื่อใช้ในงำนของโรงเรียนนครนนท์วิทยำ 4 วัดบำงแพรกเหนือเนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำ
มำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้อง
จัดซือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบำล ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-3-3-76}
(4) ตู้เก็บเอกสำร ขนำด กว้ำง 121.80xสูง 88.00 x ลึก 40.60 ซม. จำนวน
24,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซือตู้เก็บเอกสำร จำนวน 4 ชุด ชุดละ 6,000 บำทเพื่อใช้ในกำรเก็บเอกสำรของ
โรงเรียนนครนนท์วิทยำ 4 วัดบำงแพรกเหนือโดยมีคุณลักษณะ ดังนี
- ขนำด กว้ำง 121.80 x สูง 88.00 x ลึก 40.60 ซม.
- ฝั่งซ้ำยมือมี 4 ลินชัก ตรงกลำงเป็นชันปรับระดับได้ 2 แผ่นเหล็ก(3ช่อง) ฝั่งขวำสุดมี 1 บำน
เปิดปิดพร้อมกุญแจล๊อคได้ 1 ชุด ระบบรำงลินชักจะใช้ลูกล้อเกลียว จำนวน 4 ชุด
เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรเรียนกำรสอนของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบำล ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552
เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3-3-3-76}
(5) ตู้ไม้ขนำด 540 x80 ซม.
จำนวน
60,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือตู้ไม้ ขนำด 540 x80 เซนติเมตร แบบแบ่งเป็นช่อง 24 ช่อง จำนวน 6 ตู้
ตู้ล ะ 10,000 บำท ส ำหรั บ ใช้ในกำรปฏิบัติงำนของโรงเรียนนครนนท์วิทยำ 4 วัดบำงแพรกเหนือ เพื่อใช้ใน

กิจกรรมของโรงเรียน เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์จึงจำเป็นต้องตัง
งบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำร
เรียนกำรสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบำล ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3-3-3-76}
(6) โต๊ะพับเอนกประสงค์ขนำด 70x160 ซม.
จำนวน
57,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำ ซือโต๊ะพับเอนกประสงค์ขนำด 70x160 ซม. ผิวพืนเป็นเนือเมลำมีน กันนำ
จำนวน 15 ตัวๆละ 3,800 บำท เพื่อใช้ในงำนของโรงเรียนนครนนท์วิทยำ 4 วัดบำงแพรกเหนือ
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เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรเรียนกำรสอนของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบำล ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552
เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3 - 3- 3- 77}
(7) ตู้เสือผ้ำเหล็ก
จำนวน
350,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซือตู้เสือผ้ำเหล็กแบบบำนเปิด ขนำดสูง 183 ซม. ลึก 53 ซม. กว้ำง 91 ซม.
จำนวน 50 ตู้ ตู้ละ 7,000 บำท เพื่อใช้ในงำนของโรงเรียนกีฬำนครนนท์วิทยำ 6 เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มี
กำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และ
มีควำมจำเป็นต้องจัดซือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบำล ตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำร
จัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3 - 3- 3- 80}
(8) เครื่องพิมพ์สำเนำระบบดิจิตอล (ขำว - ดำ)
จำนวน
180,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องพิมพ์สำเนำระบบดิจิตอล (ขำว - ดำ) จำนวน 1 เครื่องๆ ละ
180,000 บำท เพื่อใช้ในงำนของโรงเรียนนครนนท์วิทยำ 4 วัดบำงแพรกเหนือ โดยมีคุณลักษณะดังนี
- มีควำมละเอียด 400 x 400 จุด ต่อตำรำงนิว
- ขนำดที่กำหนดเป็นควำมละเอียดในกำรสร้ำงภำพขันต่ำ
- สำมำรถย่อ–ขยำยได้
- พืนที่กำรพิมพ์ใหญ่สุดขนำดกระดำษ A3
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ประจำปี 2558 ของสำนักงบประมำณ และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท
0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่องกำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ3 - 3- 3- 80}
(9) เก้ำอีบุนวมขำเหล็ก
จำนวน
30,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเก้ำอีบุนวมขำเหล็ก จำนวน 50 ตัวๆ ละ 600 บำท เพื่อใช้ในงำนของ
โรงเรียนนครนนท์วิทยำ 4 วัดบำงแพรกเหนือเนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึง
จ ำเป็ นต้ องตั งงบประมำณตำมรำคำท้ องตลำดที่ ไ ด้ ส อบรำคำมำได้ และมี ค วำมจ ำเป็ น ต้ อ งจั ด ซื อ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภำพของกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบำล ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3 - 3- 3- 77}
1.1.2 ครุภัณฑ์กำรศึกษำ

รวม

75,600 บำท

(1) ชุดโต๊ะพร้อมเก้ำอีเด็กโฟเมก้ำ
จำนวน
75,600 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือโต๊ะพร้อมเก้ำอีเด็กโฟเมก้ำ ให้กับโรงเรียนนครนนท์วิทยำ 4 วัดบำงแพรก
เหนือ จำนวน 18 ชุด ชุดละ 4,200 บำท ชุดโต๊ะพร้อมเก้ำอีเด็กโฟเมก้ำ 1 ชุด ประกอบด้วย โต๊ะ 1 ตัว และเก้ำอี
6 ตัว รำยละเอียดดังนี
- โต๊ะขนำด 40x60x 75 ซม.
- เก้ำอีขนำด 25x28x 54 ซม.
- ชุดโต๊ะและเก้ำอี จัดเซ็ท 6 ที่นั่ง นั่งเป็นวงกลม โต๊ะเป็นทรงกลม เว้ำตรงส่วน
ที่นั่งหน้ำโต๊ะและเก้ำอี ปิดผิวโฟเมก้ำสีขำว ขำโต๊ะเป็นเหล็กกลม 4 ขำ พ่นสีขำว
เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรเรียนกำรสอนของ
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โรงเรียนในสังกัดเทศบำล ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552
เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น {แผนพัฒนำสำมปี
(พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3 - 3- 3- 72}
1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่
รวม
397,180 บำท
(1) กล้องถ่ำยภำพ ระบบดิจิตอล
จำนวน
10,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือกล้องถ่ำยภำพ ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในกำรปฏิบัติงำน
ของโรงเรียนนครนนท์วิทยำ 4 วัดบำงแพรกเหนือ รำยละเอียดดังนี
- เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
- ควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 16 ล้ำนพิกเซล
- มีระบบแฟลชในตัว
- สำมำรถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่ำงสะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อต้องกำรเปลี่ยน
- สำมำรถโอนถ่ำยข้อมูลจำกกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
- มีกระเป๋ำบรรจุกล้อง
จัดตังตำมรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ประจำปี 2558 ของสำนักงบประมำณ และ ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่
มท 0808.2 /ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์และ
รถยนต์ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560– 2562) หน้ำ 3-3- 3 -89}
(2) กล้องวีดีโอ
จำนวน
19,600 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือกล้องวีดีโอพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
- มีขนำดของออปติคอลเซ็นเซอร์ไม่น้อยกว่ำ 1/4” “Exmor R” CMOS Senser
- Valid Pixels : ไม่น้อยกว่ำ 2.07 MP
- ควำมละเอียด : 1920 x 1080 – Full HD
- ซูมภำพแบบออปติคอลได้ไม่น้อยกว่ำ 30 เท่ำ
- ซูมดิจิตอลได้ไม่น้อยกว่ำ 200 เท่ำ
- หน้ำจอแอลซีดีไม่น้อยกว่ำ 3 นิว
- สื่อที่สำมำรถใช้บันทึกได้ : SD Card , SDHC Card , SDXC Card , Memory Stick
PRO Duo , MemorStick PRO-HG Duo
- มีกระเป๋ำกล้องและอุปกรณ์
สำหรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนของโรงเรียนนครนนท์วิทยำ 4 วัดบำงแพรกเหนือ เพื่อใช้ในกิจกำร
ของโรงเรียนเนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำม
รำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อในกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัดเทศบำล

ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตังงบประมำณ
เพื่ อ กำรจั ด ซื อครุ ภั ณ ฑ์ แ ละรถยนต์ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น {แผนพั ฒ นำสำมปี (พ.ศ.2560 - 2562)
หน้ำ 3 - 3- 3- 90}
(3) โทรทัศน์ แอล อี ดี ( LED TV ) ขนำด 46 นิว
จำนวน
210,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือโทรทัศน์ แอ ล อี ดี ( LED TV ) ระดับควำมระเอียดจอภำพ 1,920 x 1,080
พิกเซล ขนำดไม่น้อยกว่ำ 46 นิว รำคำเครื่องละ 35,000 จำนวน 6 เครื่อง พร้อมติดตังสำหรับใช้ในโครงกำรติดตังระบบ
กำรเรียนกำรสอนทำงไกล ของโรงเรียนนครนนท์วิทยำ 4 วัดบำงแพรกเหนือ จัดตังตำมรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ประจำปี
2558 ของสำนักงบประมำณ และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน
2552 เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3 - 1- 1- 12}
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(4) กล่องทีวีดิจิตอลรับสัญญำณดำวเทียม และจำนดำวเทียม
จำนวน
3,580 บำท
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือกล่องทีวีดิจิตอลรับสัญญำณดำวเทียมและจำนดำวเทียมพร้อมติดตัง เพื่อ
เชื่อมต่อสัญญำณกำรเรียนกำรสอนจำกโรงเรียนวังไกลกังวล จำนวน 2 ชุด รำคำชุดละ1,190 บำท พร้อมเชื่อมต่อสัญญำณ
6 จุดพร้อมค่ำติดตังเพิ่มจุดละ 200 บำท สำหรับใช้ในโครงกำรติดตังระบบกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ของโรงเรียนนครนนท์
วิทยำ 4 วัดบำงแพรกเหนือจัดตังตำมรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ประจำปี 2558 ของสำนักงบประมำณ และตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3 - 1- 1- 12}
(5) จอรับภำพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ำ
จำนวน
24,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือจอรับภำพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ำ ขนำดเส้นทแยงมุม 120 นิว จำนวน 2 ชุด
ชุดละ 12,000 บำท ให้กับโรงเรียนนครนนท์วิทยำ 4 วัดบำงแพรกเหนือโดยมีรำยละเอียดดังนี
- จอรับภำพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ำ ขนำดเส้นทแยงมุม 120 นิว หรือ 72 x 96 นิว หรือ 84x84 นิว
หรือ 89x92 นิว หรือ 6x8 ฟุต หรือ 7x7 ฟุต
- จอม้วนเก็บในกล่องได้
- บังคับขึนลงจอ หยุดด้วยสวิตซ์ หรือรีโมทคอนโทรล
- ใช้ไฟฟ้ำ AC 220โวลท์ 50 เฮิรตซ์
จั ดตั งตำมรำคำมำตรฐำนครุ ภั ณฑ์ ส ำนั กงบประมำณ ประจ ำปี 2558 และตำมหนั งสื อกระทรวงมหำดไทยที่
มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3 - 3- 3- 91}
(6) เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์
จำนวน
130,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนำดไม่น้อยกว่ำ 4,000
ANSI Lumens จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 65,000 บำท มีรำยละเอียดดังนี
- เป็นเครื่องฉำยภำพเลนส์เดียว สำมำรถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉำยภำพจำกคอมพิวเตอร์และวีดีโอ
- ใช้ LCD Panel หรือ ระบบ DLP
- ระดับ XGAเป็นระดับควำมละเอียดของภำพที่Trueขนำด 4,000 ANSI Lumens
เพื่อใช้ในกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียนนครนนท์วิทยำ 4 วัดบำงแพรกเหนือ จัดตังตำมรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์
ส ำนั กงบประมำณ ประจ ำปี 2558 และตำมหนั งสื อกระทรวงมหำดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวั น ที่ 22
มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3 - 3- 3- 91}
1.1.4 ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
(1) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนำด 4 ตัน

จ ำนวน
จำนวน

1,455,000 บำท
1,455,000 บำท

1. เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 4 ตัน 6 ล้อจำนวน 1 คัน รำคำ 1,375,000 บำท
โดยมีรำยละเอียดดังนี
- ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ำ 3,500 ซี.ซี
- นำหนักของรถรวมนำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่ำ 8,000 กิโลกรัม
- พร้อมกระบะและเครื่องปรับอำกำศ
- เป็นรำคำรวมเครื่องปรับอำกำศฟิล์มกรองแสงและพ่นกันสนิม
เนื่ อ งจำกครุ ภั ณ ฑ์ ที่ จั ด ซื อไม่ มี ก ำหนดในบั ญ ชี ร ำคำมำตรฐำนครุ ภั ณ ฑ์ จึ ง จ ำเป็ น ต้ อ งตั ง
งบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำร
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เรียนกำรสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบำลตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2 /ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. หลังคำอลูมิเนียมโครงเหล็กและเบำะพิงสองแถวมีบันไดเหล็กขึน-ลง รำคำ 80,000 บำท
โดยมีรำยละเอียดดังนี
- หลังคำอลูมิเนียมโครงเหล็กขนำดควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 6 เมตร
- เบำะพิงสองแถวมีบันไดเหล็กขึน-ลง
เพื่อใช้ในกิจกรรมต่ำงๆ ของโรงเรียนนครนนท์วิทยำ4 วัดบำงแพรกเหนือ จัด ตังตำมรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์
ประจำปี 2558 ของสำนักงบประมำณ และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 – 2562) หน้ำ3-3-3-57}
1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
รวม
177,000 บำท
(1) เครื่องเสียงเคลื่อนที่
จำนวน
123,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องเสียงเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 30 ชุด ชุดละ 4,100 บำท
สำหรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนของโรงเรียนนครนนท์วิทยำ 4 วัดบำงแพรกเหนือ มีรำยละเอียดดังนี
- มีช่อง USB/SD Card รับสัญญำณบลูทูธ
- เล่น MP3/FM ได้
- เครื่องขยำยเสียงไร้สำยแบบหิว 15-50 วัตต์
- มีช่อง Portable sound systemสำมำรถใช้ไมโครโฟน 2 ตัวพร้อมกันได้
- มีกระเป๋ำใส่ พร้อมอุปกรณ์
เนื่ องจำกครุ ภัณฑ์ที่จั ดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณ ตำมรำคำ
ท้ อ งตลำดที่ ไ ด้ ส อบรำคำมำได้ และมี ค วำมจ ำเป็ น ต้ อ งจั ด ซื อเพื่ อ ในกิ จ กรรมของเทศบำล ตำมหนั งสื อ
กระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3 - 3- 3- 69}
(2) เครื่องขยำยเสียงเคลื่อนที่
จำนวน
54,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องขยำยเสียงเคลื่อนที่แบบลำกจูง จำนวน 6 ชุด ชุดละ 9,000 บำท
สำหรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนของโรงเรียนนครนนท์วิทยำ 4 วัดบำงแพรกเหนือ มีรำยละเอียดดังนี
- ขนำดของเครื่องขยำยเสียงเคลื่อนที่แบบลำกจูงไม่น้อยกว่ำ 15 นิว ทนกำลังขับสูงสุด 150 W
- มีช่องสำหรับเสียบ USB เล่น MP3
- ไมค์ลอยมือถือ 2 ตัว

- รองรับบลูทูธ
- มีแบตเตอร์รี่สำรองในตัว (สำมำรถเสียบชำร์ตไฟฟ้ำบ้ำนได้)
- ลำโพงทนกำลังขับสูงสุด 900 W
- กำลังขับพำวเวอร์แอมป์สูงสุด 150 W
เนื่ องจำกครุ ภัณฑ์ที่จั ดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณ ตำมรำคำ
ท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อในกิจกรรมของเทศบำล ตำมหนังสือกระทรวง
กระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3 - 3- 3- 70}
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1.1.6 ค่ำครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว
รวม
450,000 บำท
(1) เตียง 2 ชัน
จำนวน
450,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเตียง 2 ชัน จำนวน 50 ชุด ชุดละ 9,000 บำท โดยมีรำยละเอียดดังนี
- ขนำดของเตียงนอนเหล็ก 2 ชัน ขนำด 3.5 ฟุต ควำมหนำของเหล็กไม่ต่ำกว่ำ 0.9 มิลลิเมตร
- ที่นอนยำงพำรำ ขนำด 3.5 ฟุต หนำ 8 นิว พับได้
- หมอนหนุนแบบใยสังเครำะห์
- 1 ชุดประกอบด้วย เตียง 2 ชัน 1 เตียง + ที่นอน 2 หลัง + หมอน 2 ใบ
เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่
ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียนในสังกัด
เทศบำล ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตัง
งบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
{แผนพัฒนำสำมปี(พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3 - 3- 3- 58}
1.1.7 ค่ำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รวม
236,700 บำท
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์
จำนวน
193,800 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนสำนักงำน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 ชุดๆ ละ
32,300 บำท เพื่อใช้ในงำนของโรงเรียนนครนนท์วิทยำ 4 วัดบำงแพรกเหนือ โดยคอมพิวเตอร์ 6 ชุด ประกอบด้วย
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนสำนักงำน
รำคำ 16,000 บำท โดยมีคุณลักษณะดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 2 แกนหลัก (2 core) มีควำมเร็ว
สัญญำณนำฬิกำพืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 3.3 GHz หรือดีกว่ำจำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ำมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่ำขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1
TB หรือชนิด Solid State Disk ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 100 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่ำจำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่ำจำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมำส์
- มีจอภำพแบบ LCD หรือดีกว่ำมี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่ำ600 : 1 และมีขนำด
ไม่น้อยกว่ำ 18.5 นิวจำนวน 1 หน่วย
2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์รำคำ 3,800 บำทต่อชุด
3. ชุดโปรแกรมจัดกำรสำนักงำน รำคำ 11,000 บำทต่อชุด

4. ชุดโปรแกรมแอนตีไวรัส ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำยรำคำ 1,500 บำทต่อชุด
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร ณ วันที่ 11มีนำคม 2559 และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22
มิถุนำยน 2552 เรื่องกำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่ว นท้ องถิ่น
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-3-2-21}
(2) เครื่องสำรองไฟฟ้ำขนำด 800 VA
จำนวน
19,200 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องสำรองไฟฟ้ำขนำด 800 VA จำนวน 6 เครื่องๆละ 3,200 บำท
เพื่อใช้ในงำนของโรงเรียนนครนนท์วิทยำ 4 วัดบำงแพรกเหนือ โดยมีคุณลักษณะดังนี
1. มีกำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 800 VA (480 Watts)
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2. สำมำรถสำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำที
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร ณ วันที่ 11มีนำคม 2559และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22
มิถุนำยน 2552 เรื่องกำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่ว นท้ องถิ่น
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-3-2-22}
(3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขำวดำ (30 หน้ำ/นำที)
จำนวน
23,700 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 เครื่องๆละ 7,900 บำท
เพื่อใช้ในงำนของโรงเรียนนครนนท์วิทยำ 4 วัดบำงแพรกเหนือ โดยมีคุณลักษณะดังนี
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200x600 dpi
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงไม่น้อยกว่ำ 30 หน้ำต่อนำที
- สำมำรถพิมพ์เอกสำรกลับหน้ำอัตโนมัติได้
- มีหน่วยควำมจำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 32 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่ำจำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถำดใส่กระดำษได้รวมกันไม่น้อยกว่ำ 250 แผ่น
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร ณ วันที่ 11มีนำคม 2559และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22
มิถุนำยน 2552 เรื่องกำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่ว นท้ องถิ่น
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-3-2-22}
รำยกำรที่ 1.1.1 – 1.1.7 ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับมัธยมศึกษำ
1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
11,400,000 บาท
1.2.1 ประเภทอาคารต่าง ๆ
(1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนและอำคำรประกอบ โรงเรียนนครนนท์วิทยำ 4
วัดบำงแพรกเหนือ
จำนวน
200,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนและอำคำรประกอบ โรงเรียนนครนนท์วิทยำ 4
วัดบำงแพรกเหนือ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้ำ 3-2-1-23}
(2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนและอำคำรประกอบ โรงเรียนกีฬำนครนนท์
วิทยำ 6
จำนวน
200,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนและอำคำรประกอบ โรงเรียนกีฬำนครนนท์
วิทยำ 6 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้ำ 3-2-1-25}
รำยกำรที่ (1)–(2) ตังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับมัธยมศึกษำ

1.2.2 ประเภทค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ
พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง
(1) โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้ำและติดตังหม้อแปลงไฟฟ้ำโรงเรียนนครนนท์วิทยำ 4
วัดบำงแพรกเหนือ
จำนวน
11,000,000 บำท
- เพื่อรองรับโหลดไฟฟ้ำที่เพิ่มมำกขึนและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบเมนไฟฟ้ำ เนื่องจำกของเดิม
นันอยู่ในสภำพเก่ำและชำรุดและไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของโหลดไฟฟ้ำ เพื่อจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้ำและติดตังหม้อแปลงไฟฟ้ำ โดยมีรำยละเอียดดังนี
1. งำนด้ำนโยธำ
1.1 ก่อสร้ำงบ่อพักสำยไฟฟ้ำใต้ดินแรงสูง (HH TYPE C-1) จำนวน 4 บ่อ
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1.2 ปักเสำไฟฟ้ำคอนกรีต ขนำด 12.00 เมตร จำนวน 2 ต้น พร้อมเสำสตับ ขนำด 6 เมตร
จำนวน 2 ต้น พร้อมติดตังอุปกรณ์ประกอบระบบสำยอำกำศ
1.3 วำงท่อร้อยสำยไฟฟ้ำใต้ดินแรงต่ำ
2. งำนด้ำนระบบไฟฟ้ำแรงสูง
2.1 พำดสำยไฟฟ้ำแรงสูงจำกเครื่องวัดฯไฟฟ้ำแรงสูงถึงหม้อแปลงไฟฟ้ำ จำนวน 1 วงจร
2.2 ติดตังหม้อแปลงไฟฟ้ำ จำนวน 1 ลูก บนนั่งร้ำนพร้อมติดตังอุปกรณ์ประกอบระบบ
สำยอำกำศ จำนวน 1 ชุด
2.3 ติดตัง BUSHING BOX สำหรับหม้อแปลงไฟฟ้ำ จำนวน 1 ชุด
3. สำยเมนและตู้แผงสวิตซ์รวม
- เดินสำยเมนจำกหม้อแปลงไฟฟ้ำ (ติดตังใหม่) ถึงตู้แผงสวิตซ์รวม
- เดินสำยป้อนจำกสวิตซ์ตัดตอนอัตโนมัติถึงตู้แผงสวิตซ์ประจำอำคำรเรียน จำนวน 4 หลัง
ของโรงเรียนนครนนท์วิทยำ 4 วัดบำงแพรกเหนือ
ตำมแบบแปลนและใบประมำณกำรรำคำของกำรไฟฟ้ำนครหลวง {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 – 2562) หน้ำ3-2-1-3}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับมัธยมศึกษำ
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งานศึกษาไม่กาหนดระดับ
รวม
30,609,000 บาท
งบบุคลากร
รวม
2,460,000 บาท
1. หมวดเงินเดือน ค่ำจ้ำงประจำ และค่ำจ้ำงชั่วครำว
จำนวน
2,460,000 บำท
1.1 เงินเดือน (ฝ่ำยประจำ)
จำนวน
2,460,000 บำท
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงำน
จำนวน
1,800,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนเทศบำลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี
1.1.2 ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
จำนวน
570,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ำยเพิ่มให้แก่พนักงำนจ้ำงในหน่วยงำน
1.1.3 เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง
จำนวน
90,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว ค่ำตอบแทนและค่ำตอบแทนพิเศษของพนักงำนจ้ำง
รำยกำรที่ 1.1.1 – 1.1.3 ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนศึกษำไม่กำหนดระดับ
งบดาเนินงาน
รวม
2,132,000 บาท
1. หมวดค่ำตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
รวม
1,352,000 บำท
1.1 ค่ำตอบแทน
รวม
72,000 บำท
1.1.1 ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์
จำนวน
12,000 บำท
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมที่
ได้รับมอบหมำย
1.1.2 ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
จำนวน
50,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่พนักงำน ลูกจ้ำงประจำ และพนักงำนจ้ำง
ที่มำปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
1.1.3 เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
จำนวน
10,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้กับพนักงำนเทศบำลและลูกจ้ำงประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิก
ได้ตำมระเบียบฯ
รำยกำรที่ 1.1.1 – 1.1.3 ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนศึกษำไม่กำหนดระดับ
1.2 ค่ำใช้สอย
รวม
1,100,000 บำท
1.2.1 รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
จำนวน
900,000 บำท
- เพื่อเป็นค่ำรับวำรสำร สิ่งพิมพ์ ค่ำเย็บหนังสือ เข้ำปกหนังสือ ค่ำจ้ำงเหมำให้บุคคลภำยนอกทำกำร
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดให้เทศบำล ซึ่งอยู่ในควำมรับผิดชอบของผู้รับจ้ำง ค่ำเช่ำทรัพย์สิน ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ และ
ค่ำจ้ำงเหมำวิทยำกรพืนบ้ำน ค่ำตอบแทนกำรตรวจผลงำนกำรประเมินวิทยฐำนะ ค่ำตอบแทนกรรมกำรตรวจ

ผลงำนของคณะกรรมกำรประเมินผลงำนของพนักงำนเทศบำล ค่ำจ้ำงเหมำดูแล ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์เครือข่ำยและเครื่องแม่ข่ำย และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะเป็นรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร ฯลฯ
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนศึกษำไม่กำหนดระดับ
1.2.2 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น ๆ จำนวน
150,000 บำท
1.2.2.1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร
จำนวน
50,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของพนักงำนและลูกจ้ำงประจำของหน่วยงำนที่มีสิทธิ
เบิกได้ตำมระเบียบฯ
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1.2.2.2 โครงกำรรถห้องสมุดเคลื่อนที่แหล่งเรียนรู้สู่ชุมชน
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อส่งเสริมกำรอ่ำนและกำรเรียนรู้ในเชิงรุกแก่ เด็ก เยำวชน และประชำชน สำหรับจ่ำยเป็น
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงฯ ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำพำหนะ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำสื่อเสริมทักษะ และ
เป็นค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-1-1-1}
1.2.3 ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
จำนวน
50,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบำรุงรักษำ ซ่อมแซมทรัพย์สิน หรือครุภัณฑ์ต่ำงๆ เพื่อให้สำมำรถใช้งำนตำมปกติ
รำยกำรที่ 1.2.1 – 1.2.3 ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนศึกษำไม่กำหนดระดับ
1.3 ค่ำวัสดุ
รวม
180,000 บำท
1.3.1 วัสดุสำนักงำน
จำนวน
20,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุสำนักงำน และใช้ในห้องสมุด เช่น กระดำษ หมึก ดินสอ ปำกกำ และอื่นๆ ฯลฯ
1.3.2 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
จำนวน
10,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น ฟิวส์ หลอดไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ และอื่น ๆ ฯลฯ
1.3.3 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
จำนวน
10,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น แก้วนำ ถ้วย ชำม นำยำต่ำง ๆ และอื่น ๆ ฯลฯ
1.3.4 วัสดุก่อสร้ำง
จำนวน
10,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุก่อสร้ำง เช่น อิฐ หิน ปูน แอสฟัลท์ติก ไม้ ตะปู ฯลฯ
1.3.5 วัสดุกำรเกษตร
จำนวน
10,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุกำรเกษตร เช่น ปุ๋ยพันธุ์พืช ยำกำจัดศัตรูพืช ฯลฯ
1.3.6 วัสดุโฆษณำและเผยแพร่
จำนวน
10,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่น ค่ำล้ำงอัดรูป- ขยำยภำพ ฟิล์ม ม้วนวีดีโอ ฯลฯ
1.3.7 วัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน
10,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล เทป ผ้ำหมึก หมึกเครื่องพิมพ์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ ฯลฯ
1.3.8 วัสดุกำรศึกษำ
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุกำรศึกษำ อุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน และค่ำแบบเรียน อำหำรแห้ง
อำหำรสด อำหำรกระป๋อง และจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องดนตรี ฯลฯ เพื่อใช้ในกำรเรียนกำรสอน
รำยกำรที่ 1.3.1 – 1.3.8 ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนศึกษำไม่กำหนดระดับ
2. หมวดค่ำสำธำรณูปโภค
2.1 ค่ำสำธำรณูปโภค
2.1.1 ค่ำไฟฟ้ำ

รวม
รวม
จำนวน

780,000 บำท
780,000 บำท
600,000 บำท

- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำให้กับศำลำกลำงจังหวัดนนทบุรีหลังเก่ำ
2.1.2 ค่ำนำประปำ
จำนวน
120,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำนำประปำให้กับศำลำกลำงจังหวัดนนทบุรีหลังเก่ำ
2.1.3 ค่ำโทรศัพท์
จำนวน
60,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ให้กับศำลำกลำงจังหวัดนนทบุรีหลังเก่ำ
รำยกำรที่ 2.1.1 – 2.1.3 ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนศึกษำไม่กำหนดระดับ
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งบลงทุน
รวม
26,017,000 บาท
1. หมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
รวม
17,000 บำท
1.1 ค่ำครุภัณฑ์
รวม
17,000 บำท
1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รวม
17,000 บำท
(1) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน
17,000
บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีพร้อมอุปกรณ์
จำนวน 1 เครื่องๆละ 17,000 บำท เพื่อใช้ในงำนศึกษำไม่กำหนดระดับ โดยมีคุณลักษณะดังนี
- เป็นอุปกรณ์ที่มีควำมสำมำรถเป็น Printer, Copier, Scanner และ FAX ภำยในเครื่องเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์หรือแบบ LED
- มีหน่วยควำมจำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 192 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำจำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่ำจำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 600x600 dpi
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงสีไม่น้อยกว่ำ 22 หน้ำต่อนำที
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงขำวดำไม่น้อยกว่ำ 22 หน้ำต่อนำที
- สำมำรถสแกนเอกสำรขนำด A4 (ขำวดำและสี) ได้
- มีควำมละเอียดในกำรสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200 dpi
- มีถำดป้อนเอกสำรอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สำมำรถถ่ำยสำเนำเอกสำรได้ทังสีและขำวดำ
- สำมำรถทำสำเนำได้สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 99 สำเนำ
- สำมำรถย่อและขยำยได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถำดใส่กระดำษได้
ไม่น้อยกว่ำ 250 แผ่น จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ณ วันที่ 11 มีนำคม 2559 และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท
0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่องกำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขอ ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-3-2-20}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนศึกษำไม่กำหนดระดับ

1.2 ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง

รวม

26,000,000 บำท

1.2.1 อำคำรต่ำง ๆ
(1) ค่ำจ้ำงที่ปรึกษำเพื่อศึกษำ วิจัย ประเมินผล
จำนวน
26,000,000 บำท
หรือกำรบริหำรกำรจัดกำรระบบต่ำงๆฯลฯ
1.1 โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำ สำรวจและออกแบบปรับปรุงอำคำรและภูมิทัศน์ ศูนย์กำรท่องเที่ยว
และเรียนรู้ประวัติศำสตร์วัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี (ศำลำกลำงหลังเก่ำ)
จำนวน
26,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงที่ปรึกษำ สำรวจและออกแบบ ปรับปรุงอำคำรและภูมิทัศน์,ออกแบบ
นิทรรศกำรภำยในอำคำร,ออกแบบเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลศูนย์กลำงกำรบริกำร กำรท่องเที่ยว, เพื่อจ้ำงที่ปรึกษำ
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จัดทำแผนกำรบริหำรจัดกำรกำรบำรุงรักษำและประมำณกำรงบประมำณ สำหรับปรับปรุงอำคำรและภูมิทัศน์
ศำลำกลำงจังหวัดนนทบุรี (หลังเก่ำ)
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 – 2562) หน้ำ 3-2-5-16,17}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนศึกษำไม่กำหนดระดับ
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แผนงานสาธารณสุข
สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รวม

15,138,000 บาท

งบบุคลากร
รวม
12,567,000 บาท
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และค่าจ้างชั่วคราว
รวม
12,567,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
12,567,000 บาท
(1) เงินเดือนพนักงำน
จำนวน
8,828,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี
(2) เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำน
จำนวน
384,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มต่ำงๆของพนักงำนที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบ เช่น เงินตอบแทนพิเศษของ
พนักงำนที่ได้รับเงินเดือนถึงขันสูงสุดของอันดับ เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนของพนักงำนที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง
และมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนเป็นรำยเดือนเท่ำกับอัตรำเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ เงินเพิ่มตำมวุฒิ เงินเพิ่มกำร
ครองชีพชั่วครำว ฯลฯ
(3) เงินประจำตำแหน่ง
จำนวน
348,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่งให้พนักงำนที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบ ฯลฯ
(4) ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
จำนวน
2,752,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนและเงินปรับปรุงค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงในหน่วยงำน
(5) เงินเพิ่มต่ำงๆของพนักงำนจ้ำง
จำนวน
255,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มต่ำงๆของพนักงำนจ้ำง เช่น ค่ำตอบแทนและค่ำตอบแทนพิเศษของพนักงำนจ้ำง
เงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว ฯลฯ
รำยกำรที่ (1) – (5) ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข
งบดาเนินการ
รวม
1,750,000
1. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
รวม
1,690,000
1.1 ค่าตอบแทน
รวม
200,000
(1) เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
จำนวน
200,000
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้กับพนักงำนซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบ ฯ
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข

บาท
บาท
บาท
บำท

1.2 ค่าใช้สอย
รวม
450,000 บาท
(1) รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำร หรือค่ำแรง หรือ ซ่อมแซมและติดตังอุปกรณ์ ค่ำล้ำงและ
อัดฟิล์ม ค่ำวำรสำร ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บเล่มหนังสือ ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆซึ่งเป็นรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร ฯลฯ
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข
(2) รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ จำนวน
350,000 บำท
รำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
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(2.1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร
จำนวน
350,000 บำท
และนอกรำชอำณำจักร
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของพนักงำน ลูกจ้ำงประจำและพนักงำนจ้ำง
ของหน่วยงำนที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข
1.3 ค่าวัสดุ
รวม
1,040,000 บาท
(1) วัสดุสำนักงำน
จำนวน
300,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุสำนักงำน เช่น เครื่องเขียนแบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ตะแกรงวำงเอกสำรฯลฯ
(2) วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
จำนวน
40,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สำยไฟ ถ่ำนไฟฉำย ฯลฯ
(3) วัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน
600,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล แผ่นซีดี ผ้ำหมึกสำหรับเครือ่ งพิมพ์
เลเซอร์ กระดำษไขสำหรับเครื่องพิมพ์ดิจิตอล หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ทังชนิดสี และสีดำ ฯลฯ
(4) วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น เช่น นำมันเครื่อง นำมันเบนซิน นำมันดีเซล ฯลฯ
รำยกำรที่ (1) – (4) ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข
2. หมวดค่าสาธารณูปโภค
รวม
60,000 บาท
2.1 ค่าสาธารณูปโภค
รวม
60,000 บาท
(1) ค่ำโทรศัพท์
จำนวน
60,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์รำยเดือนที่ใช้ในรำชกำรของ สำนักกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1. ค่าครุภัณฑ์
1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตัน

รวม
รวม
รวม
จานวน
จำนวน

821,000
821,000
821,000
821,000
821,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บำท

- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบ
ไม่น้อยกว่ำ 2,400 ซีซี แบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู พร้อมติดตังหลังคำรถบรรทุกขนำด 1 ตัน หลังคำสำเร็จรูปชนิด
ทำด้วยไฟเบอร์กลำส จำนวน 1 คัน สำหรับใช้ในสำนักกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่ำ 2,400 ซีซี
แบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู
จำนวน
787,000 บำท
โดยมีคุณลักษณะพืนฐำน ดังนี
(1) เป็นกระบะสำเร็จรูป
(2) ห้องโดยสำรเป็นแบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู
(3) เป็นรำคำรวมเครื่องปรับอำกำศ
(4) รำคำรวมภำษีสรรพสำมิต
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2) หลังคำรถบรรทุก ขนำด 1 ตัน
จำนวน
34,000 บำท
- หลังคำสำเร็จรูป ชนิดทำด้วยไฟเบอร์กลำส มีช่องลมพร้อมกระจกเลื่อน ฝำท้ำยเปิดแบบ
โช็คอัพ มีที่นั่งสองแถว พร้อมยำงปูพืน หรือชุดเบำะมำตรฐำนนั่งพืน
จัดตังตำมหลักเกณฑ์บัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของสำนักงบประมำณประจำปี 2558 ตำมหนังสือกระทรวง
มหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-3-3-12,13}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข

งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น

รวม

46,724,200 บาท

งบบุคลากร
รวม
14,964,400 บาท
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และค่าจ้างชั่วคราว
รวม
14,964,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
14,964,400 บาท
(1) เงินเดือนพนักงำน
จำนวน
10,672,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี
(2) เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำน
จำนวน
423,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบ เช่น เงินค่ำตอบแทนรำยเดือน
ของพนักงำนซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง เงินค่ำตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงำน
ด้ำนกำรสำธำรณสุข เงินตอบแทนพิเศษของพนักงำนที่ได้รับเงินเดือนถึงขันสูงสุดของอันดับเงินเพิ่มตำมวุฒิ และ
เงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว ฯลฯ
(3) เงินประจำตำแหน่ง
จำนวน
302,400 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่งให้พนักงำนที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
(4) ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
จำนวน
3,399,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนและเงินปรับปรุงค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงในหน่วยงำน
(5) เงินเพิ่มต่ำงๆของพนักงำนจ้ำง
จำนวน
168,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มต่ำง ๆ ให้แก่พนักงำนจ้ำงในหน่วยงำนที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ เช่น
เงินค่ำตอบแทน และค่ำตอบแทนพิเศษของพนักงำนจ้ำง และเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว ฯลฯ
รำยกำรที่ (1) – (5) ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอื่น

งบดาเนินการ
รวม
27,235,200 บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
รวม
23,162,200 บาท
1. ค่าตอบแทน
รวม
171,200 บาท
(1) ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
จำนวน
20,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้กับพนักงำน ลูกจ้ำงประจำ และ
พนักงำนจ้ำงซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
(2) เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
จำนวน
150,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้กับพนักงำนและลูกจ้ำงประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบ ฯ
(3) เงินช่วยเหลือบุตร
จำนวน
1,200 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือบุตรพนักงำนและลูกจ้ำงประจำซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบ ฯ
รำยกำรที่ (1) – (3) ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอื่น
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2. ค่าใช้สอย
รวม
21,222,000 บาท
(1) รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
จำนวน
4,650,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำร หรือค่ำแรง หรือซ่อมแซม และติดตังอุปกรณ์ ค่ำล้ำงและอัดฟิล์ม
ค่ำวำรสำร ค่ำเย็บเล่มหนังสือ ค่ำจ้ำงยำมรักษำกำรณ์ เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมสะอำด และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ซึ่งเป็น
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร ฯลฯ
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอื่น
(2) รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ
จำนวน
15,350,000 บำท
รำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
(2.1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร จำนวน
250,000 บำท
และนอกรำชอำณำจักร
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของพนักงำน ลูกจ้ำงประจำและ
พนักงำนจ้ำงของหน่วยงำนที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯลฯ
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอื่น
(2.2) โครงกำรป้องกันและบำบัดกำรติดสำรเสพติด
จำนวน
2,700,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดอบรม จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยำเสพติดรูปแบบต่ำงๆ
ในกลุ่มนักเรียน เยำวชน และประชำชนกลุ่มเสี่ยงต่อกำรติดยำเสพติด ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมเข้ำค่ำยบำบัด
กำรติดสำรเสพติด ค่ำใช้จ่ำยจัดกิจกรรมกำรฝึกอบรมให้กับผู้ที่ผ่ำนกำรบำบัดฟื้นฟู ค่ำใช้จ่ำยเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกัน
ยำเสพติด เช่น กำรประกวดต่ำง ๆ ส่งเสริมกำรใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์และห่ำงไกลยำเสพติด กิจกรรม
TO BE NUMBER ONE ค่ำจัดซือเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่ำพิมพ์ วัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ ในกำรจัดนิทรรศกำร
เพื่อเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ และฝึกอบรมควำมรู้เรื่องยำเสพติดทังในชุมชนและโรงเรียน รวมทังจัดทำป้ำยประชำสัมพันธ์
เพื่อติดตังตำมชุมชนต่ำงๆ ในเขตเทศบำล ค่ำอำหำรเครื่องดื่ม ค่ำตอบแทนวิทยำกร จัดซืออุปกรณ์กีฬำสำหรับ
ลำนกีฬำต่อต้ำนยำเสพติด จัดซืออุปกรณ์ตรวจหำสำรเสพติดในร่ำงกำย จัดหำรำงวัลประกวดต่ำงๆ ค่ำรำงวัล
ค่ำจัดสถำนที่ ค่ำเช่ำอุปกรณ์แสง สี เสียง อบรมควำมรู้ต่อต้ำนยำเสพติดในนักเรียนตำมหลักสูตร D.A.R.E. ประเทศไทย
รวมทังค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-1-2-1}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอื่น
(2.3) โครงกำรส่งเสริมสุขภำพกลุ่มวัยแม่และเด็ก
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมสุขภำพของแม่และเด็ก ให้มีสุขภำพกำย ใจและ
มีคุณภำพชีวิตที่ดี เพื่อส่งเสริมพัฒนำกำรเด็ก 0-5 ปี ด้ำนภำวะโภชนำกำรและแก้ไขปัญหำภำวะโภชนำกำรผิดปกติ

ตรวจสุขภำพเบืองต้นแก่เด็ก ตรวจคัดกรองพัฒนำกำรเด็กในศูนย์พัฒนำกำรเด็กเล็กและศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
เทศบำลนครนนทบุรี เพื่อส่งเสริมสุขภำพมำรดำและทำรกหลังคลอด จัดทำเอกสำร สื่อเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
รวมทังค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-1-3-4,5}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอื่น
(2.4) โครงกำรส่งเสริมสุขภำพกลุ่มวัยเรียน
จำนวน
200,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมสุขภำพของกลุ่มวัยเรียน ได้แก่ ให้บริกำรตรวจสุขภำพ
เบืองต้นแก่เด็กนักเรียนชันอนุบำล – ชันประถมศึกษำปีที่ 4 สนับสนุนยำ และเวชภัณฑ์ของงำนอนำมัยโรงเรียน
จัดอบรมผู้นำส่งเสริมสุขภำพในโรงเรียนในเขตเทศบำลนครนนทบุรี รวมทังค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี
(พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-1-3-5}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอื่น
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(2.5) โครงกำรส่งเสริมสุขภำพกำยและจิตของเด็กวัยเรียน จำนวน
2,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมสุขภำพกำยและจิตของเด็กวัยเรียน
ส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย และควำมฉลำดทำงอำรมณ์ของเด็ก โดยบูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนภำยนอก
ทังภำครัฐและเอกชนในกำรจัดกิจกรรมในวันเด็ก ได้แก่ ค่ำอำหำร เครื่องดื่ม ค่ำเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่ำจัดสถำนที่
ค่ำของเล่น ส่งเสริมพัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำย และควำมฉลำดทำงอำรมณ์ของเด็กสำหรับเด็กที่เข้ำร่วมกิจกรรม
รวมทังค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-1-3-6}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอื่น
(2.6) โครงกำรส่งเสริมสุขภำพกลุ่มวัยทำงำน
จำนวน
300,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมสุขภำพของวัยทำงำนให้มีสุขภำพกำย ใจและมี
คุณภำพชีวิตที่ดี ส่งเสริมกิจกรรมกำรออกกำลังกำยในชุมชน โดยจัดอบรมกลุ่มออกกำลังกำยในชุมชน เผยแพร่
ควำมรู้เรื่องกำรวำงแผนครอบครัว และให้บริกำรวำงแผนครอบครัวแก่ประชำชนที่มำรับบริกำรในศูนย์บริกำร
สำธำรณสุขและในโรงงำน รวมทังค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-1-3-7}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอื่น
(2.7) โครงกำรส่งเสริมสุขภำพกลุ่มวัยผู้สูงอำยุ
จำนวน
500,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมสุขภำพกลุ่มวัยผู้สูงอำยุ ให้มีสุขภำพกำยใจและ
มีคุณภำพชีวิตที่ดี โดยดำเนินกิจกรรมพัฒนำและส่งเสริมคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ และชมรมผู้สูงอำยุในชุมชนในเขต
เทศบำลนครนนทบุรี โดยเน้นบูรณำกำรกับทุกภำคส่วนและกำรมีส่วนร่วมของประชำชนจัดกำรประกวดผู้สูงอำยุ
สุขภำพดีและนำผู้สูงอำยุทัศนศึกษำดูงำนนอกสถำนที่ รวมทังค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ฯลฯ
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-1-3-8}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอื่น
(2.8) โครงกำรยกระดับมำตรฐำนทำงด้ำนสุขำภิบำลอำหำร จำนวน
800,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรยกระดับมำตรฐำนสถำนประกอบกำรค้ำอำหำร แผงลอย
โรงอำหำร และสถำนที่ผลิตอำหำร ค่ำใช้จ่ำยสำหรับจัดซือวัสดุอุปกรณ์ และจัดทำเอกสำร สื่อ ป้ำยประชำสัมพันธ์
ให้ควำมรู้แก่ผู้ประกอบกำรค้ำอำหำร สำหรับจ่ำยเป็นค่ำซือวัสดุ อุปกรณ์ และเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำร
อบรม ศึกษำดูงำนผู้ประกอบกำรค้ำอำหำร หำบเร่ แผงลอย โรงอำหำร และผู้สัมผัสอำหำร ค่ำพิมพ์เอกสำรต่ำงๆ
ค่ำกระดำษ ค่ำแฟ้ม ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำจ้ำงเหมำรถศึกษำดูงำน ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำที่พัก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำป้ำยรับรองมำตรฐำนอำหำรสะอำด รสชำติอร่อย ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอำหำร

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดพิธีมอบป้ำยสัญลักษณ์รับรองมำตรฐำน อำหำรสะอำด รสชำติอร่อย และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ฯลฯ
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-1-4-1,2}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอื่น
(2.9) โครงกำรคุ้มครองผู้บริโภค
จำนวน
500,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรคุ้มครองผู้บริโภค สำหรับจ่ำยเป็นค่ำจัดซืออุปกรณ์ และ
จัดทำเอกสำร สื่อ ป้ำยประชำสัมพันธ์ในกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้แก่ผู้ผลิต ผู้จำหน่ำย ผู้นำชุมชน
อสม. นักเรียน/นักศึกษำ และประชำชนทั่วไป ค่ำใช้จ่ำยนำส่งตัวอย่ำงอำหำร นำบริโภค / สินค้ำไปตรวจยังห้อง
ปฏิบัติกำรหรือหน่วยงำนที่สำมำรถตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชำชนเกิดควำมมั่นใจและปลอดภัย ค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดซือวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบคุณภำพนำเพื่อกำรบริโภค ตู้นำดื่มหยอดเหรียญ คุณภำพอำหำร
และสำรปนเปื้อน ค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมให้ควำมรู้ ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำแฟ้ม ค่ำกระดำษ ค่ำอำหำรกลำงวัน
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-1-4-2,3}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอื่น
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(2.10) โครงกำรป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
จำนวน
200,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมควำมรู้ เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำร
ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ ประกอบด้วยโรคติดต่อที่นำโดยแมลงและสัตว์นำโรค โรคติดต่อระบบทำงเดินอำหำรและนำ
โรคติดต่อระบบทำงเดินหำยใจ โรคติดต่อตำมฤดูกำล โรคติดต่อที่เป็นปัญหำด้ำนสำธำรณสุขโรคระบำดต่ำง ๆ
และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์และเอดส์ เป็นต้น จัดกิจกรรมรณรงค์โรคติดต่อในชุมชน ค่ำเครื่องเขียนแบบพิมพ์
ค่ำจัดพิมพ์ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ในกำรจัดนิทรรศกำรให้ควำมรู้ หรือเอกสำรเพื่อเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้แก่ประชำชน
ค่ำอำหำร เครื่องดื่ม ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำจัดสถำนที่ จัดซือยำปฏิชีวนะ ฆ่ำเชือโรค เวชภัณฑ์สำหรับป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อ นำยำเคมีฆ่ำเชือโรคและพำหะนำโรค รวมทังค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ฯลฯ
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-1-4-5}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอื่น
(2.11) โครงกำรป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
จำนวน
1,500,000 บำท
- เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรควบคุมและ
ป้องกันโรคไม่ติดต่อ ประกอบด้วย โรคที่เกิดจำกกำรประกอบอำชีพ โรคเบำหวำน โรคควำมดันโลหิต โรคหัว ใจ
และหลอดเลือด โรคทำงกรรมพันธุ์และอุบัติเหตุต่ำงๆ ค่ำใช่จ่ำยในกำรจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรและดูงำน ได้แก่
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำอำหำร ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำสถำนที่ ค่ำที่พัก ค่ำยำนพำหนะ ค่ำวัสดุอุปกรณ์
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไม่ติดต่อต่ำงๆ แก่กลุ่มเป้ำหมำยต่ำงๆ เช่น ค่ำเครื่องเขียนแบบพิมพ์
ค่ำพิมพ์ วัสดุ อุปกรณ์ ในกำรจัดนิทรรศกำรควำมรู้หรือเอกสำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้แก่ประชำชน ค่ำอำหำร
เครื่องดื่ม ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำจัดสถำนที่ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ ค่ำเวชภัณฑ์และอื่นๆ รวมทัง
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-1-4-6,7}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอื่น
(2.12) โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำเอดส์
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรป้องกันกำรเกิดโรคเอดส์ในเขตเทศบำลนครนนทบุรี
เฝ้ำระวัง/ติดตำม กำรแพร่ระบำดของโรคเอดส์ เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้ในรูปแบบต่ำง ๆ จัดกิจกรรม
รณรงค์โรคเอดส์ ค่ำเครื่องเขียนแบบพิมพ์ วัสดุสื่อประชำสัมพันธ์ ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม ค่ำตอบแทน
วิทยำกร ค่ำสถำนที่ เวชภัณฑ์สำหรับป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ เช่น ถุงยำงอนำมัยและสำรหล่อลื่น ค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดอบรมควำมรู้ รวมทังค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-1-4-7}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอื่น

(2.13) โครงกำรเฝ้ำระวังและควบคุมปัญหำเหตุรำคำญ จำนวน
200,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเฝ้ำระวังและควบคุมปัญหำเหตุรำคำญ สำหรับเป็นค่ำใช้จำ่ ย
ในกำรจัดซือวัสดุ อุปกรณ์สำนักงำน กำรจัดอบรมให้ควำมรู้แก่กลุ่มเป้ำหมำยที่เสี่ยงต่อกำรก่อให้เกิด เหตุรำคำญ
จัดทำสื่อ/เอกสำรประชำสัมพันธ์แนวทำงกำรดำเนินกำร และระงับเหตุเดือดร้อนรำคำญ จัดทำแบบสำรวจข้อมูล
ทะเบียนควบคุม และจัดทำสถิติของปัญหำเหตุเดือดร้อนรำคำญอย่ำงเป็นระบบ รวมทังค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ฯลฯ
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-1-4-7,8}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอื่น
(2.14) โครงกำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันโรค
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัคซีน ยำและเวชภัณฑ์ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ในกำรให้วัคซีน
ป้องกันโรคแก่กลุ่มเป้ำหมำยต่ำงๆ ในศูนย์บริกำรสำธำรณสุขในโรงเรียนและในชุมชน ค่ำวัสดุอุปกรณ์ กำรแพทย์
เช่น กระบอกฉีดยำชนิดใช้ครังเดียว เข็มฉีดยำชนิดใช้ครังเดียว ยำลดไข้ สำลี แอลกอฮอล์ ค่ำเครื่องเขียน
แบบพิมพ์ ค่ำพิมพ์ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ในกำรจัดนิทรรศกำรควำมรู้ หรือเอกสำรเพื่อเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ ให้แก่
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ประชำชน รวมทังค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-1-4-9}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอื่น
(2.15) โครงกำรพัฒนำสถำนประกอบกำรค้ำตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ.2535
จำนวน
300,000 บำท
- เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำสื่อ/เอกสำรประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรประกอบกิจกำรค้ำ
ที่ต้องได้รับใบอนุญำตตำม พ.ร.บ.กำรสำธำรณสุข พ.ศ.2535 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดอบรมให้ควำมรู้แก่ผู้ประกอบกำร
ได้แก่ ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำเครื่องดื่ม ค่ำวัสดุอุปกรณ์สำนักงำนที่เกี่ยวกับงำนใบอนุญำต ค่ำจัดพิมพ์
เอกสำรกำรตรวจ/กำรสำรวจสถำนประกอบกิจกำร ค่ำพัฒนำระบบฐำนข้อมูลใบอนุญำตและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ฯลฯ
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-1-4-10}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอื่น
(2.16) โครงกำรบ่อดักไขมันเพื่อคืนควำมใสให้คูคลอง
จำนวน
500,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดอบรมผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำร ครัวเรือน เจ้ำของ
หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ได้แก่ ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร เครื่องดื่ม ค่ำจัดสถำนที่ ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์สำนักงำน ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ ค่ำกระเป๋ำเอกสำร จัดซือวัสดุอุปกรณ์สำหรับประกอบและ
ติดตังถังดักไขมัน จัดทำเอกสำรและสื่อเผยแพร่ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับบ่อดักไขมัน จัดประชุมเพื่อติดตำมผลกำร
ดำเนินโครงกำร และจัดกำรอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับบ่อดักไขมัน รวมทังค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี
(พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-1-5-1}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอื่น
(2.17) โครงกำรจัดตังศูนย์เฝ้ำระวังและติดตำมปัญหำมลพิษทำงนำ
จำนวน 500,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดอบรมแกนนำเครือข่ำยอำสำสมัครพิทักษ์ทรัพยำกร
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้ำน เยำวชน และชุมชน ได้แก่ ค่ำอำหำร เครื่องดื่ม ค่ำตอบแทนวิทยำกร จัดซือ
วัสดุอุปกรณ์ตรวจสอบคุณภำพนำอย่ำงง่ำย จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรเฝ้ำระวังฯ ณ พืนที่นำร่อง
จัดอบรมฯและศึกษำดูงำน ค่ำจัดทำสื่อประชำสัมพันธ์ ค่ำกระเป๋ำใส่เอกสำร ค่ำพิมพ์แผ่นพับเผยแพร่โครงกำร
ค่ำป้ำยแสดงผลกำรติดตำมมลพิษทำงนำ ค่ำวัสดุอุปกรณ์สำนักงำน ค่ำจัดทำประกำศนียบัตร ค่ำจ้ำงเหมำ
รถโดยสำร ค่ำที่พัก รวมทังค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-1-5-6}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอื่น

(2.18) โครงกำรสร้ำงจิตสำนึกด้ำนอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
จำนวน
300,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรประชำสัมพันธ์ จัดอบรม กำรจัดกิจกรรมรณรงค์สร้ำง
จิตสำนึก ให้แก่ ประชำชน นักเรียน ผู้นำชุมชน ได้แก่ ค่ำอำหำร เครื่องดื่ม ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำเครื่องเขียน
แบบพิมพ์ ค่ำโล่รำงวัล ค่ำจัดสถำนที่ในกำรอบรม ค่ำรำงวัลกิจกรรม ค่ำรำงวัลกำรประกวด ค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำร ค่ำจัดกิจกรรมรณรงค์สร้ำงจิตสำนึก ค่ำพิมพ์เอกสำรประชำสัมพันธ์ ค่ำจัดทำป้ำยประชำสัมพันธ์
ค่ำวัสดุสำนักงำน ค่ำจัดนิทรรศกำร รวมทังค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-1-7-1}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอื่น
(2.19) โครงกำรชุมชนคำร์บอนต่ำ (เขียวสด ลดมลพิษ พิชิตพลังงำน)
จำนวน
500,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมกำรใช้พลังงำนทำงเลือกและกำรใช้พลังงำน
อย่ำงมีประสิทธิภำพในชุมชน ส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่เป็นกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก ค่ำวัสดุอุปกรณ์ในกำร
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จัดตังศูนย์กำรเรียนรู้ชุมชนคำร์บอนต่ำ ค่ำอำหำร ค่ำเครื่องดื่ม ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำเครื่องเขียน แบบพิมพ์
ค่ำโล่รำงวัล ค่ำกระเป๋ำเอกสำร ค่ำรำงวัลกำรประกวด ค่ำพิมพ์เอกสำร ค่ำจัดทำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำวัสดุ
สำนักงำน ค่ำจ้ำงเหมำรถโดยสำรและค่ำที่พัก รวมทังค่ำจ่ำยอื่นๆ ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562)
หน้ำ 3-1-7-1}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอื่น
(2.20) โครงกำรรณรงค์ลดภำวะโลกร้อน
จำนวน
300,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนกิจกรรมลดภำวะโลกร้อน จัดอบรม เจ้ำของ
สถำนประกอบกำร/โรงงำน เจ้ำของสถำนีบริกำรนำมันเชือเพลิง นักเรียน ชุมชน ได้แก่ ค่ำอำหำร ค่ำเครื่องดื่ม
ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร ค่ำเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่ำโล่รำงวัล ค่ำจัดสถำนที่ในกำร
อบรม ค่ำรำงวัลกำรประกวด ค่ำจัดทำเอกสำรประชำสัมพันธ์ ค่ำจัดทำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำวัสดุสำนักงำน
ค่ำจ้ำงเหมำรถโดยสำร ค่ำจัดกิจกรรมรณรงค์ลดภำวะโลกร้อน รวมทังค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี
(พ.ศ. 2560 – 2562) หน้ำ 3-1-7-2}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอื่น
(2.21) โครงกำรชุมชนคลองสวย นำใส
จำนวน
1,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรประชำสัมพันธ์ ค่ำจัดทำเอกสำรประชำสัมพันธ์ ค่ำจัด
กิจกรรมประกวดชุมชนดีเด่นที่มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์คูคลอง ได้แก่ ค่ำรำงวัลกำรประกวด ค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำร ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดอบรมฯและศึกษำดูงำนให้แก่ตัวแทนชุมชน ประชำชน ได้แก่ ค่ำอำหำร
เครื่องดื่ม ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์สำนักงำน ค่ำเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่ำโล่รำงวัล ค่ำที่พัก
ค่ำจ้ำงเหมำรถโดยสำร ค่ำจัดสถำนที่ในกำรอบรม ค่ำพิมพ์เอกสำร ค่ำจัดทำป้ำยประชำสัมพันธ์ รวมทังค่ำใช้จ่ำย
อื่นๆ ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-1-7-2,3}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอื่น
(2.22) โครงกำรสำธำรณสุขมูลฐำน
จำนวน
2,500,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมให้ควำมรู้เครือข่ำยสุขภำพภำคประชำชน และกำร
ดูงำนพัฒนำระบบสุขภำพภำคประชำชน กำรส่งเสริมสุขภำพ และป้องกันโรคให้แก่ประชำชน ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรตกแต่งสถำนที่ ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิด - ปิด ค่ำวัสดุเครื่องเขียนและ
อุปกรณ์ ค่ำพิมพ์ประกำศนียบัตร ค่ำพิมพ์เอกสำรและสิ่งตีพิมพ์ ค่ำเช่ำอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำใช้จ่ำยที่จำเป็นในกำร
จัดฝึกอบรม ค่ำกระเป๋ำเอกสำรสำหรับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำสมนำคุณวิทยำกร

ค่ำอำหำร ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำพำหนะ รวมทังค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-2-1-5,6}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอื่น
(3) ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
จำนวน
1,222,000 บำท
- รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอื่น
3. ค่าวัสดุ
รวม
1,769,000 บาท
(1) วัสดุสำนักงำน
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุสำนักงำน เช่น เครื่องเขียนแบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ตะแกรงวำงเอกสำร
ค่ำถ่ำยเอกสำร ฯลฯ
(2) วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
จำนวน
50,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สำยไฟ ถ่ำนไฟฉำย ฯลฯ
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(3) วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
จำนวน
15,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว และ ถังนำยำ กระดำษทิชชู่ สบู่ ผงซักฟอก ไม้กวำด
ที่นอน ผ้ำปูที่นอน ฯลฯ
(4) วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
จำนวน
4,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ค่ำยำงใน ค่ำปะยำง ฯลฯ
(5) วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น
จำนวน
300,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น เช่น นำมันเครื่อง นำมันเบนซิน นำมันดีเซล ฯลฯ
(6) วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์
จำนวน
1,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ เช่น นำยำเคมีต่ำงๆ สำรเคมี นำยำต่ำงๆ
และเวชภัณฑ์ยำ ฯลฯ
(7) วัสดุโฆษณำและเผยแพร่
จำนวน
300,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ต่ำงๆ เช่น สี พู่กัน ผ้ำลินินเขียนป้ำย แผ่นไวนิล
ทินเนอร์ โฟมบำง สติกเกอร์ กระดำษสีต่ำงๆ ฟิล์ม ล้ำงอัดขยำยภำพ ฯลฯ
รำยกำรที่ (1) – (7) ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอื่น
หมวดค่าสาธารณูปโภค
รวม
4,073,000 บาท
1. ค่าสาธารณูปโภค
รวม
4,073,000 บาท
(1) ค่ำไฟฟ้ำ
จำนวน
3,850,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำรำยเดือน ที่ใช้ในรำชกำรศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ เทศบำลนครนนทบุรี
(2) ค่ำนำประปำ
จำนวน
200,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำนำประปำรำยเดือนที่ใช้ในรำชกำรศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ เทศบำลนครนนทบุรี
(3) ค่ำโทรศัพท์
จำนวน
20,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์รำยเดือนที่ใช้ในรำชกำรศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ เทศบำลนครนนทบุรี
(4) ค่ำไปรษณีย์
จำนวน
3,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือไปรษณีย์ ค่ำโทรเลข ค่ำธนำณัติ ค่ำซือดวงตรำไปรษณียำกร ค่ำเช่ำตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ
รำยกำรที่ (1) – (4) ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอื่น
งบลงทุน

รวม

3,827,100 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
3,827,100 บาท
1. ค่าครุภัณฑ์
รวม
3,827,100 บาท
1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จานวน
492,100 บาท
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนสำนักงำน
จำนวน
277,200 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงำนสำนักงำน (จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 18.5 นิว) จำนวน
9 ชุด เพื่อใช้กำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยสุขำภิบำลและคุณภำพสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด ฝ่ำยวิชำกำรและแผนงำน
สำธำรณสุขจำนวน 1 ชุด กลุ่มงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจำนวน 2 ชุด กลุ่มงำนป้องกันและควบคุมโรค
จำนวน 2 ชุด และกลุ่มงำนสุขำภิบำล จำนวน 3 ชุด โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุด ประกอบด้วย
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนสำนักงำน * (จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 18.5 นิว) รำคำ 16,000 บำท
โดยมีคุณลักษณะพืนฐำน ดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 2 แกนหลัก (2 core) มีควำมเร็วสัญญำณ
นำฬิกำพืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 3.3 GHz หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย
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- มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุ ไม่น้อยกว่ำ 1 TB
หรือ ชนิด Solid State Disk ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 100 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมำส์
- มีจอภำพแบบ LCD หรือดีกว่ำ มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่ำ 600 : 1 และมีขนำดไม่น้อย
กว่ำ 18.5 นิว จำนวน 1 หน่วย
2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดตังมำจำกโรงงำน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย รำคำ 3,800 บำทต่อชุด
3. ชุดโปรแกรมจัดกำรสำนักงำน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย รำคำ 11,000 บำทต่อชุด
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร ณ วันที่ 11 มีนำคม 2559 และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456
ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560 -2562) หน้ำ 3-3-2-1,2}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอื่น
(2) เครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA
จำนวน
28,800 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA จำนวน 9 เครื่อง เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำน
ของฝ่ำยสุขำภิบำลและคุณภำพสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 เครื่อง ฝ่ำยวิชำกำรและแผนงำนสำธำรณสุข จำนวน 1 เครื่อง
กลุ่มงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 เครื่อง กลุ่มงำนป้องกันและควบคุมโรค จำนวน 2 เครื่อง
และกลุ่มงำนสุขำภิบำล จำนวน 3 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพืนฐำน ดังนี
- มีกำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 800 VA (480 Watts)
- สำมำรถสำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำที
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร ณ วันที่ 11 มีนำคม 2559 และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456

ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560 -2562) หน้ำ 3-3-2-3,4}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอื่น
(3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขำวดำ (30 หน้ำ/นำที)
จำนวน
39,500 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขำวดำ (30 หน้ำ/นำที) จำนวน 5 เครื่อง
เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยสุขำภิบำลและคุณภำพสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 เครื่อง กลุ่มงำนสุขำภิบำล จำนวน
3 เครื่อง กลุ่มงำนป้องกันและควบคุมโรค จำนวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพืนฐำน ดังนี
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200x600 dpi
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงไม่น้อยกว่ำ 30 หน้ำต่อนำที (ppm)
- สำมำรถพิมพ์เอกสำรกลับหน้ำอัตโนมัติได้
- มีหน่วยควำมจำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 32 MB
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- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถำดใส่กระดำษได้รวมกันไม่น้อยกว่ำ 250 แผ่น
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร ณ วันที่ 11 มีนำคม 2559 และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456
ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560 -2562) หน้ำ 3-3-2-4,5}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอื่น
(4) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี
จำนวน
68,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 4 เครื่อง เพื่อ
ใช้ในกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มงำนสุขำภิบำล จำนวน 1 เครื่อง กลุ่มงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 เครื่อง
ฝ่ำยวิชำกำรและแผนงำนสำธำรณสุข จำนวน 1 เครื่อง กลุ่มงำนป้องกันและควบคุมโรค จำนวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพืนฐำน ดังนี
- เป็นอุปกรณ์ที่มีควำมสำมำรถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภำยในเครื่องเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือแบบ LED
- มีหน่วยควำมจำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 192 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่ำ
จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 600x600 dpi
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงขำวดำไม่น้อยกว่ำ 22 หน้ำต่อนำที (ppm)
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงสีไม่น้อยกว่ำ 22 หน้ำต่อนำที (ppm)
- สำมำรถสแกนเอกสำร ขนำด A4 (ขำวดำ และสี) ได้
- มีควำมละเอียดในกำรสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200 dpi
- มีถำดป้อนเอกสำรอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สำมำรถถ่ำยสำเนำเอกสำรได้ทังสีและขำวดำ
- สำมำรถทำสำเนำได้สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 99 สำเนำ
- สำมำรถย่อและขยำยได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์

- สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และCustom โดยถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 250 แผ่น
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร ณ วันที่ 11 มีนำคม 2559 และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลง
วันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560 ถึง 2562) หน้ำ 3-3-2-5,6}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอื่น
(5) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer) สำหรับกระดำษขนำด A3 จำนวน
17,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดำษขนำด A3 จำนวน
2 เครื่อง เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 เครื่อง ฝ่ำยวิชำกำร
และแผนงำนสำธำรณสุข จำนวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพืนฐำน ดังนี
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200 dpi
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- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงขำวดำสำหรับกระดำษขนำด A4 ไม่น้อยกว่ำ 30 หน้ำต่อนำที
(ppm) หรือ 10.2 ภำพต่อนำที (ipm)
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงสีสำหรับกระดำษขนำด A4 ไม่น้อยกว่ำ 17 หน้ำต่อนำที (ppm)
หรือ 8.1 ภำพต่อนำที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- สำมำรถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดยถำดใส่เอกสำรได้ไม่น้อยกว่ำ 100 แผ่น
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร ณ วันที่ 11 มีนำคม 2559 และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลง
วันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560 ถึง 2562) หน้ำ 3-3-2-6}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอื่น
(6) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
จำนวน
61,600 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงำนสำนักงำน จำนวน 2 ชุด เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนของกลุ่มงำนสุขำภิบำล จำนวน 1 ชุด กลุ่มงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด
โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุด ประกอบด้วย
1. เครือ่ งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงำนสำนักงำน* รำคำ 16,000 บำทโดยมีคุณลักษณะพืนฐำน ดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมี
คุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือดีกว่ำ ดังนี
1) ในกรณีที่มีหน่วยควำมจำแบบ Cache Memory ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 MB โดยมี
ควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 1.8 GHz และมีหน่วยประมวลผล ด้ำนกรำฟิก (Graphics
Processing Unit) ไม่น้อยกว่ำ 6 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหน่วยควำมจำแบบ Cache Memory ขนำดไม่น้อยกว่ำ 3 MB ต้องมี
ควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 2.0 GHz
- มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด DDR 3 หรือดีกว่ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 TB จำนวน 1 หน่วย
- มีจอภำพที่รองรับควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 1,366x768 Pixel และมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 12 นิว
- มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- สำมำรถใช้งำนได้ไม่น้อยกว่ำ WI-FI (802.11b, g, n) และ Bluetooth
2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดตังมำจำกโรงงำน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย รำคำ 3,800 บำทต่อชุด
3. ชุดโปรแกรมจัดกำรสำนักงำน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย รำคำ 11,000 บำทต่อชุด
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร ณ วันที่ 11 มีนำคม 2559 และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456
ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560 ถึง 2562) หน้ำ 3-3-2-7,8}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอื่น

130
1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จานวน
20,000 บาท
(1) กล้องถ่ำยภำพนิ่งระบบดิจิตอล
จำนวน
20,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือกล้องถ่ำยภำพนิ่งระบบดิจิตอล ควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 16 ล้ำนพิกเซล
จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และกลุ่มงำนสุขำภิบำล
โดยมีคุณลักษณะพืนฐำน ดังนี
1) เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
2) ควำมละเอียดที่กำหนดเป็นควำมละเอียดที่เซ็นเซอร์ภำพ (Image Sensor)
3) มีระบบแฟลซในตัว
4) สำมำรถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่ำงสะดวกเมื่อข้อมูลเต็ม หรือเมื่อต้องกำรเปลี่ยน
5) สำมำรถถ่ำยโอนข้อมูลจำกกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
6) มีกระเป๋ำบรรจุกล้อง
จัดตังตำมหลักเกณฑ์บัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของสำนักงบประมำณประจำปี 2558 ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย
ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-3-3-9}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอื่น
1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
9,000 บาท
(1) เครื่องชำร์ตแบตเตอร์รี่แบบอัตโนมัติ
จำนวน
9,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือเครื่องชำร์ตแบตเตอร์รี่แบบอัตโนมัติ 12 V.แบบเต็มแล้วตัดโดยอัตโนมัติ
จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชี
รำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็น
ต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท
0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-3-3-11}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอื่น
1.4 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
3,216,000 บาท
1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตัน
จำนวน
1,574,000 บำท

- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบ
ไม่น้อยกว่ำ 2,400 ซีซี แบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู จำนวน 2 คันๆ ละ 787,000 บำท เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำน
ของกลุ่มงำนสุขำภิบำล จำนวน 1 คัน กลุ่มงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 คัน
โดยมีคุณลักษณะพืนฐำน ดังนี
(1) เป็นกระบะสำเร็จรูป
(2) ห้องโดยสำรเป็นแบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู
(3) เป็นรำคำรวมเครื่องปรับอำกำศ
(4) รำคำรวมภำษีสรรพสำมิต
จัดตังตำมหลักเกณฑ์บัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของสำนักงบประมำณประจำปี 2558 ตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-3-3-11,12}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอื่น
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2. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตัน พร้อมติดตังหลังคำ
จำนวน
1,642,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบ
ไม่น้อยกว่ำ 2,400 ซีซี แบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู จำนวน 2 คันๆ ละ 787,000 บำท พร้อมติดตังหลังคำ เพื่อใช้ใน
กำรปฏิบัติงำนกลุ่มงำนส่งเสริมสุขภำพ จำนวน 1 คัน กลุ่มงำนป้องกันและควบคุมโรค จำนวน 1 คัน
1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตัน
จำนวน
1,574,000 บำท
โดยมีคุณลักษณะพืนฐำน ดังนี
(1) เป็นกระบะสำเร็จรูป
(2) ห้องโดยสำรเป็นแบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู
(3) เป็นรำคำรวมเครื่องปรับอำกำศ
(4) รำคำรวมภำษีสรรพสำมิต
2) หลังคำรถบรรทุก ขนำด 1 ตัน
จำนวน
68,000 บำท
- หลังคำสำเร็จรูป ชนิดทำด้วยไฟเบอร์กลำสหรือเหล็ก มีช่องลมพร้อมกระจกเลื่อน
ฝำท้ำยเปิดแบบโช็คอัพ มีที่นั่งสองแถว พร้อมยำงปูพืน หรือชุดเบำะมำตรฐำนนั่งพืน
จัดตังตำมหลักเกณฑ์บัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของสำนักงบประมำณประจำปี 2558 ตำมหนังสือกระทรวง
มหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-3-3-12,13}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอื่น
1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
จานวน
90,000 บาท
(1) เครื่องวัดปริมำณออกซิเจนที่ละลำยนำ แบบสนำม
จำนวน
70,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือเครื่องวัดปริมำณออกซิเจนที่ละลำยนำ แบบสนำม (Dissolved
Oxygen) จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในกลุ่มงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือ
ไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้
และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท
0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-3-3-55}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอื่น

(2) เครื่องวัดค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH) แบบภำคสนำม จำนวน
20,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือเครื่องวัดค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH) แบบภำคสนำม จำนวน 1 เครื่อง
สำหรับใช้ในกลุ่มงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำ
มำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้อง
จัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท
0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-3-3-56}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอื่น
งบเงินอุดหนุน
รวม
697,500 บาท
1. เงินอุดหนุนกิจกำรที่เป็นสำธำรณประโยชน์
จำนวน
697,500 บำท
- เพื่อจ่ำยในกำรอุดหนุนโครงกำรพัฒนำสำธำรณสุขมูลฐำนในเขตเทศบำลนครนนทบุรี จำนวน 93 ชุมชน
ชุมชนละ 7,500 บำท จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1501 ลงวันที่ 15
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กรกฎำคม 2558 และด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 73 ลงวันที่ 14 มกรำคม 2557 {แผนพัฒนำสำมปี
(พ.ศ. 2560-2562) หน้ำ 3-2-1-4}
ตังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอื่น

งานศูนย์บริการสาธารณสุข

รวม

78,418,600 บาท

งบบุคลากร
รวม
29,172,000 บาท
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และค่าจ้างชั่วคราว
รวม
29,172,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
29,172,000 บาท
(1) เงินเดือนพนักงำน
จำนวน
16,747,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี
(2) เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำน
จำนวน
1,512,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มต่ำงๆของพนักงำนที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบ เช่น เงินตอบแทนพิเศษของ
พนักงำนที่ได้รับเงินเดือนถึงขันสูงสุดของอันดับ เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนของพนักงำนที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง
และมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนเป็นรำยเดือนเท่ำกับอัตรำเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ เงินเพิ่มตำมวุฒิ เงินเพิ่มกำร
ครองชีพชั่วครำว ฯลฯ
(3) เงินประจำตำแหน่ง
จำนวน
672,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่งให้พนักงำนที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
(4) ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
จำนวน
9,403,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนและเงินปรับปรุงค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงในหน่วยงำน
(5) เงินเพิ่มต่ำงๆของพนักงำนจ้ำง
จำนวน
838,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง เช่น ค่ำตอบแทนและค่ำตอบแทนพิเศษของ
พนักงำนจ้ำง และเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว ฯลฯ
รำยกำรที่ (1) - (5) ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
งบดาเนินการ
1. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1 ค่าตอบแทน

รวม
รวม
รวม

42,816,200 บาท
38,148,200 บาท
16,887,200 บาท

(1) ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์
จำนวน
16,500,000 บำท
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฎิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(2) ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
จำนวน
50,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ให้กับพนักงำน ลูกจ้ำงประจำ และ
พนักงำนจ้ำงซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
(3) ค่ำเช่ำบ้ำน
จำนวน
36,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนพนักงำนเทศบำล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
(4) เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
จำนวน
300,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้กับพนักงำนและลูกจ้ำงประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
(5) เงินช่วยเหลือบุตร
จำนวน
1,200 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือบุตรพนักงำนและลูกจ้ำงประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
รำยกำรที่ (1) – (5) ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
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1.2 ค่าใช้สอย
รวม
13,336,000 บาท
(1) รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
จำนวน
5,000,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรหรือค่ำแรงหรือซ่อมแซม และติดตังอุปกรณ์ ค่ำล้ำงและอัดฟิล์ม ค่ำวำรสำร
และค่ำเย็บเล่มหนังสือ ค่ำเช่ำอำคำรพำณิชย์ที่ทำกำรศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 1 รัตนำธิเบศร์(ชั่วครำว) ค่ำใช้จ่ำย
อื่นๆ ซึ่งเป็นรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร ฯลฯ
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(2) รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
จำนวน
3,380,000 บำท
(2.1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร จำนวน
300,000 บำท
และนอกรำชอำณำจักร
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของพนักงำน ลูกจ้ำงประจำและ
พนักงำนจ้ำงของหน่วยงำนที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
(2.2) โครงกำรตรวจคัดกรองสภำวะสุขภำพ “มหกรรมสุขภำพเพื่อประชำชน”
จำนวน
1,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรดูแลสุขภำพเบืองต้นให้แก่
ประชำชนหมุนเวียนตำมพืนที่ ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรม “มหกรรมสุขภำพเพื่อประชำชน” และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ
ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้ำ 3-1-4-3,4}
(2.3) โครงกำรจัดตังระบบบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน เทศบำลนครนนทบุรี
จำนวน
1,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมอบรมเจ้ำหน้ำที่ FR รำยใหม่และฟื้นฟูรำยเก่ำ ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในกำรปฏิบตั ิงำน ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรของพยำบำลวิชำชีพ และเจ้ำพนักงำน
กำรแพทย์ฉุกเฉิน และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-1-4-4}
(2.4) โครงกำรรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปำกมดลูก
จำนวน
80,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งปำกมดลูก ให้แก่
ประชำชนหมุนเวียนตำมพืนที่ชุมชนต่ำงๆ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติงำน ค่ำจัดพิมพ์แผ่นพับและเอกสำร

ให้ควำมรู้แก่ประชำชนโดยเฉพำะหญิงวัยเจริญพันธ์ ค่ำวัสดุสำนักงำน ค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ผ้ำถุง ผ้ำขนหนู
กระดำษชำระ ค่ำซือยำ เวชภัณฑ์และอุปกรณ์กำรแพทย์ต่ำงๆ สำหรับตรวจคัดกรองมะเร็งปำกมดลูก เช่น นำยำ
แช่สไลด์ แอลกอฮอล์ สไลด์ ไม้สำหรับตรวจ Pap smear Speculum ขนำดต่ำงๆ นำยำฆ่ำเชือ สำลี อุปกรณ์ทำง
กำรแพทย์อื่นๆ ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-1-4-6}
(2.5) โครงกำรหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และหน่วยเคลื่อนที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
จำนวน
1,000,000 บำท
- เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดบริกำรสำธำรณสุขเชิงรุกแก่ประชำชนที่ประสบอุทกภัย
กำรออกเยี่ยมบ้ำนยำมเย็น หน่วยปฐมพยำบำลตำมงำนพิธี หรือกิจกรรมพิเศษนอกสถำนที่ หน่วยปฐมพยำบำล
เบืองต้นเวลำเกิดอุทกภัยและกำรออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อให้บริกำรตำมชุมชนต่ำงๆ ในเขตเทศบำล โดยจ่ำย
เป็นค่ำซือยำเวชภัณฑ์และอุปกรณ์กำรแพทย์ต่ำง ๆ สำหรับรักษำโรคที่มีกำรแพร่ระบำดในช่วงนำท่วม เช่น ยำ
รักษำโรค เวชภัณฑ์สำหรับทำแผล ปฐมพยำบำลเบืองต้น ตลับยำ ถุงใส่ยำ ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.25602562) หน้ำ 3-1-4-8,9}
รำยกำรที่ (2.1) – (2.5) ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
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(3) ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
จำนวน
4,956,000 บำท
- รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
1.3 ค่าวัสดุ
รวม
7,925,000 บาท
(1) วัสดุสำนักงำน
จำนวน
450,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุสำนักงำน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ แฟ้ม ตะแกรงวำงเอกสำร ฯลฯ
(2) วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
จำนวน
90,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สำยไฟ ถ่ำนไฟฉำย ฯลฯ
(3) วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
จำนวน
375,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น ถังนำยำ กระดำษชำระ สบู่ ผงซักฟอก
ไม้กวำด ที่นอน ผ้ำปูที่นอน ฯลฯ
(4) วัสดุก่อสร้ำง
จำนวน
10,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุก่อสร้ำง เช่น อิฐ หิน ปูน ทรำย ตะปู ค้อน ท่อพีวีซี ฯลฯ
(5) วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
จำนวน
5,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ค่ำยำงใน ค่ำปะยำงฯลฯ
(6) วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น
จำนวน
400,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น เช่น นำมันเบนซิน นำมันดีเซล นำมันเครือ่ ง ฯลฯ
(7) วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์
จำนวน
6,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ต่ำงๆ เช่น นำยำเคมีต่ำงๆ สำรเคมี นำยำต่ำงๆ
ยำ และเวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ในกำรบริกำรตรวจรักษำพยำบำล วัสดุอุปกรณ์ทำงทันตกรรม
ที่จำเป็นในกำรให้บริกำรทำงทันตกรรมและอื่นๆฯลฯ
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน
375,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล แผ่นซีดี ผ้ำหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ กระดำษไขสำหรับเครื่องพิมพ์ดิจิตอล หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ทังชนิดสี และขำวดำ ฯลฯ

(9) วัสดุโฆษณำและเผยแพร่
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ต่ำงๆ เช่น สี พู่กัน ผ้ำลินินเขียนป้ำย แผ่นไวนิล
ทินเนอร์ โฟมบำง สติ๊กเกอร์ กระดำษสีต่ำงๆ ฟิล์มล้ำงอัดขยำยภำพ ฯลฯ
(10) วัสดุเครื่องแต่งกำย
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุเครื่องแต่งกำย เช่น ถุงมือ แว่นตำกันกระเด็น เสือกำวน์ เสือผ้ำเปลี่ยน
สำหรับผู้ป่วย ชุดปฏิบัติกำรของเจ้ำพนักงำนกำรแพทย์ฉุกเฉินเบืองต้น (FR) รองเท้ำสำหรับผู้ป่วย ฯลฯ
(11) วัสดุกำรเกษตร
จำนวน
20,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุกำรเกษตร เช่น จอบ เสียม พลั่ว กระบวย ปุ๋ย พันธุ์พืช ยำกำจัด
ศัตรูพืช ฯลฯ
รำยกำรที่ (1) – (11) ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
2. หมวดค่าสาธารณูปโภค
2.1 ค่าสาธารณูปโภค

รวม
รวม

4,668,000 บาท
4,668,000 บาท
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(1) ค่ำไฟฟ้ำ
จำนวน
4,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำรำยเดือน ที่ใช้ในรำชกำรศูนย์บริกำรสำธำรณสุขเทศบำลนครนนทบุรี
(2) ค่ำนำประปำ
จำนวน
500,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำนำประปำรำยเดือนที่ใช้ในรำชกำรศูนย์บริกำรสำธำรณสุขเทศบำลนครนนทบุรี
(3) ค่ำโทรศัพท์
จำนวน
165,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์รำยเดือนที่ใช้ในรำชกำรศูนย์บริกำรสำธำรณสุขเทศบำลนครนนทบุรี
(4) ค่ำไปรษณีย์
จำนวน
3,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือไปรษณีย์ ค่ำโทรเลข ค่ำธนำณัติ ค่ำซือดวงตรำไปรษณียำกร ค่ำเช่ำตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ
รำยกำรที่ (1) – (4) ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
งบลงทุน
รวม
6,430,400 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
6,430,400 บาท
1. ค่าครุภัณฑ์
รวม
6,430,400 บาท
1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จานวน
1,171,900 บาท
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนสำนักงำน
จำนวน
677,600 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงำน (จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 18.5 นิว) จำนวน
22 ชุด เพื่อใช้กำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริกำรทำงกำรแพทย์ จำนวน 1 ชุด ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 1-6 แห่งละ
2 ชุด งำนเภสัชกรรม จำนวน 1 ชุด งำนพยำธิวิทยำ จำนวน 1 ชุด งำนรังสีวิทยำ จำนวน 1 ชุด งำนกำยภำพและ
อำชีวบำบัด จำนวน 1 ชุด งำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 1 ชุด งำนวิชำกำรกำรแพทย์ จำนวน 1 ชุด งำนแพทย์
แผนไทย จำนวน 1 ชุด และงำนศูนย์ไตเทียม จำนวน 2 ชุด
โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุด ประกอบด้วย
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนสำนักงำน * (จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 18.5 นิว) รำคำ 16,000 บำท
โดยมีรำยละเอียดดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 2 แกนหลัก (2 core) มีควำมเร็ว
สัญญำณนำฬิกำพืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 3.3 GHz หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย

- มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ
1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 100 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมำส์
- มีจอภำพแบบ LCD หรือดีกว่ำ มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่ำ 600 : 1 และมีขนำด
ไม่น้อยกว่ำ 18.5 นิว จำนวน 1 หน่วย
2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดตังมำจำกโรงงำน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย รำคำ 3,800 บำทต่อชุด
3. ชุดโปรแกรมจัดกำรสำนักงำน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย รำคำ 11,000 บำทต่อชุด
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จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร ณ วันที่ 11 มีนำคม 2559 และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456
ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี
(พ.ศ. 2560 - 2562) หน้ำ 3-3-2-1,2}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(2) เครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA
จำนวน
70,400 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA จำนวน 22 เครื่อง เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำน
ของฝ่ำยบริกำรทำงกำรแพทย์ จำนวน 1 เครื่อง ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 1-6 แห่งละ 2 เครื่อง งำนเภสัชกรรม
จำนวน 1 เครื่อง งำนพยำธิวิทยำ จำนวน 1 เครื่อง งำนรังสีวิทยำ จำนวน 1 เครื่อง งำนกำยภำพและอำชีวบำบัด
จำนวน 1 เครื่อง งำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 1 เครื่อง งำนวิชำกำรกำรแพทย์ จำนวน 1 เครื่อง งำน
แพทย์แผนไทย จำนวน 1 เครื่อง และงำนศูนย์ไตเทียม จำนวน 2 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะดังนี
- มีกำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 800 VA (480 Watts)
- สำมำรถสำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำที
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร ณ วันที่ 11 มีนำคม 2559 และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลง
วันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้ำ 3-3-2-3,4}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขำวดำ (30 หน้ำ/นำที)
จำนวน
15,800 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขำวดำ (30 หน้ำ/นำที) จำนวน 2 เครื่อง
เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริกำรทำงกำรแพทย์ จำนวน 1 เครื่อง กลุ่มงำนสนับสนุนบริกำรกำรแพทย์
จำนวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะดังนี
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200x600 dpi
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงไม่น้อยกว่ำ 30 หน้ำต่อนำที
- สำมำรถพิมพ์เอกสำรกลับหน้ำอัตโนมัติได้
- มีหน่วยควำมจำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 32 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถำดใส่กระดำษได้รวมกันไม่น้อยกว่ำ 250 แผ่น
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร ณ วันที่ 11 มีนำคม 2559 และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลง
วันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี
(พ.ศ. 2560 - 2562) หน้ำ 3-3-2-4,5}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
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(4) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED สี
จำนวน
34,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED สี จำนวน 2 เครื่อง
เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริกำรทำงกำรแพทย์ จำนวน 1 เครื่อง กลุ่มงำนสนับสนุนบริกำรกำรแพทย์
จำนวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพืนฐำน ดังนี
- เป็นอุปกรณ์ที่มีควำมสำมำรถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภำยในเครื่องเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือแบบ LED
- มีหน่วยควำมจำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 192 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่ำ
จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 600x600 dpi
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงขำวดำไม่น้อยกว่ำ 22 หน้ำต่อนำที (ppm)
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงสีไม่น้อยกว่ำ 22 หน้ำต่อนำที (ppm)
- สำมำรถสแกนเอกสำร ขนำด A4 (ขำวดำ และสี) ได้
- มีควำมละเอียดในกำรสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200 dpi
- มีถำดป้อนเอกสำรอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สำมำรถถ่ำยสำเนำเอกสำรได้ทังสีและขำวดำ
- สำมำรถทำสำเนำได้สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 99 สำเนำ
- สำมำรถย่อและขยำยได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และCustom โดยถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 250 แผ่น
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร ณ วันที่ 11 มีนำคม 2559 และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลง
วันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.
2560 - 2562) หน้ำ 3-3-2-5,6}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(5) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)
จำนวน
8,500 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดำษขนำด A3 จำนวน
1 เครื่อง สำหรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มงำนสนับสนุนบริกำรกำรแพทย์
โดยมีคุณลักษณะพืนฐำน ดังนี
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200 dpi
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงขำวดำสำหรับกระดำษขนำด A4 ไม่น้อยกว่ำ 30 หน้ำต่อนำที
(ppm) หรือ 10.2 ภำพต่อนำที (ipm)
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงสีสำหรับกระดำษขนำด A4 ไม่น้อยกว่ำ 17 หน้ำต่อนำที (ppm)
หรือ 8.1 ภำพต่อนำที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- สำมำรถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดยถำดใส่เอกสำรได้ไม่น้อยกว่ำ 100 แผ่น

138
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร ณ วันที่ 11 มีนำคม 2559 และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลง
วันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี
(พ.ศ. 2560 - 2562) หน้ำ 3-3-2-6}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(6) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงำนสำนักงำน
จำนวน
215,600 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงำนสำนักงำน จำนวน 7 ชุด เพื่อใช้ใน
กำรปฏิบัติงำนของศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 1 จำนวน 1 ชุด ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 2 จำนวน 1 ชุด
ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 3 จำนวน 1 ชุด ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 4 จำนวน 1 ชุด ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 5
จำนวน 1 ชุด ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 6 จำนวน 1 ชุด และกลุ่มงำนสนับสนุนบริกำรกำรแพทย์ จำนวน 1 ชุด
โดยคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 1 ชุด ประกอบด้วย
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงำนสำนักงำน รำคำ 16,000 บำท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมี
คุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือดีกว่ำ ดังนี
1) ในกรณีที่มีหน่วยควำมจำ แบบ Cache Memory ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 MB โดยมีควำมเร็ว
สัญญำณนำฬิกำพืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 1.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้ำนกรำฟิก (Graphics Processing Unit)
ไม่น้อยกว่ำ 6 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหน่วยควำมจำ แบบ Cache Memory ขนำดไม่น้อยกว่ำ 3 MB ต้องมีควำมเร็ว
สัญญำณนำฬิกำพืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 2.0 GHz
- มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard drive) ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 TB จำนวน 1 หน่วย
- มีจอภำพที่รองรับควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 1,366x768 Pixel และมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 12 นิว
- มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- สำมำรถใช้งำนได้ไม่น้อยกว่ำ Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth
2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดตังมำจำกโรงงำน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย รำคำ 3,800 บำทต่อชุด
3. ชุดโปรแกรมจัดกำรสำนักงำน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย รำคำ 11,000 บำทต่อชุด
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร ณ วันที่ 11 มีนำคม 2559 และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456
ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี
(พ.ศ. 2560 - 2562) หน้ำ 3-3-2-7,8}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(7) เครื่องพิมพ์ฉลำกยำแบบใช้ควำมร้อน
จำนวน
150,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องพิมพ์ฉลำกยำแบบใช้ควำมร้อน (Thermal Printer) จำนวน 5
เครื่อง เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำนของศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 3 จำนวน 2 เครื่อง ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 6
จำนวน 2 เครื่อง และงำนพยำธิวิทยำ จำนวน 1 เครื่อง
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โดยมีคุณลักษณะพืนฐำนดังนี
- ควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 203 dpi Z8 dots/mm)
- ควำมเร็วในกำรพิมพ์ 4”/ips
- ระบบกำรพิมพ์แบบใช้ควำมร้อนโดยตรง
- หน่วยควำมจำไม่น้อยกว่ำ 8 MB Flash Memory 8 MB SDRAM
- ควำมกว้ำงในกำรพิมพ์ 104 MM Z4.09”)
- ควำมยำวในกำรพิมพ์ 39” (991 mm) maximum
- ใส่ริบบอนได้ควำมยำว 74 (ink coated outside)
- กำรเชื่อมต่อ USB 2.0,RS-232,Parall
เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณ
ตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
ด้ำนสำธำรณสุข จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-3-2-8,9}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
70,000 บาท
(1) เครื่องขยำยเสียงชนิดเคลื่อนที่พร้อมลำโพง
จำนวน
70,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือเครื่องขยำยเสียงชนิดเคลื่อนที่พร้อมลำโพง จำนวน 2 ชุด เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำน
ของศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 1 จำนวน 1 ชุด ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 3 จำนวน 1 ชุด
โดยมีคุณลักษณะพืนฐำนดังนี
1. ลำโพงขนำดไม่น้อยกว่ำ 15 นิว แบบเคลื่อนที่
2. รองรับสัญญำณ Bluetooth
3. กำลังขับสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 150 W/900 W
4. กำลังขับพำวเวอร์แอมป์สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 150 W
5. ช่องสำหรับเสียบ USB เล่น MP 3 ได้
6. เพำเวอร์ซัพพลำย 220-240 Vac/50-60 Hz
7. เครื่องบันทึกเสียงพูดไฟล์ MP3
8. โวลุ่มปรับเสียง เบส แหลม ปรับทุ้ม-แหลม
9. Mic, Line Input ใช้ไมค์สำยได้
10. แบตเตอรี่ในตัว (ชำร์จไฟบ้ำนปกติ)
11. บันทึก REC บันทึกเสียงจำกไมโครโฟนลง USB MP3 เป็นไฟล์ MP3 ได้ อัดเสียงได้ (REC
function)
12. ตัดเสียงเพลงอัตโนมัติเมื่อพูดไมโครโฟน
13. ไมโครโฟนปรับ ECHO มีปุ่มปรับเอ็กโค่ได้ (เสียงก้อง)ช่องต่อไมโครโฟนมีสำย และ
14. ชำร์จไฟในตัว และแบตเตอรี่ชำร์จได้ในตัวตู้ลำโพง
15. มีไมค์ลอย จำนวน 2 ตัว
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เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณ
ตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท
0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-3-3-10,11}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
1.3 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
2,463,000 บาท
(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตัน พร้อมติดตังหลังคำ
จำนวน
2,463,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบ
ไม่น้อยกว่ำ 2,400 ซีซี แบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู จำนวน 3 คัน เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำนของศูนย์บริกำร
สำธำรณสุขที่ 2 จำนวน 1 คัน ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 3 จำนวน 1 คัน ศูนย์บริกำรสำธำรณสุ ขที่ 5 จำนวน 1 คัน
1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตัน
จำนวน
2,361,000 บำท
โดยมีคุณลักษณะพืนฐำน ดังนี
แบบดับเบิลแค็บ
1. เป็นกระบะสำเร็จรูป
2. ห้องโดยสำรเป็นแบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู
3. เป็นรำคำรวมเครื่องปรับอำกำศ
4. รำคำรวมภำษีสรรพสำมิต
2) หลังคำรถบรรทุก ขนำด 1 ตัน
จำนวน
102,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือหลังคำรถบรรทุก ขนำด 1 ตัน หลังคำสำเร็จรูป ชนิดทำด้วยไฟ
เบอร์กลำสหรือเหล็ก จำนวน 3 หลัง เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 2 จำนวน 1 คัน
ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 3 จำนวน 1 คัน ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 5 จำนวน 1 คัน
โดยมีคุณลักษณะพืนฐำน ดังนี
หลังคำรถบรรทุกขนำด 1 ตัน
- หลังคำสำเร็จรูป ชนิดทำด้วยไฟเบอร์กลำสหรือเหล็ก มีช่องลมพร้อมกระจกเลื่อน ฝำท้ำยเปิด
แบบโช็คอัพ มีที่นั่งสองแถว พร้อมยำงปูพืน หรือชุดเบำะมำตรฐำนนั่งพืน
จัดตังตำมหลักเกณฑ์บัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของสำนักงบประมำณประจำปี 2558 ตำมหนังสือกระทรวง
มหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่
22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-3-3-12,13}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จานวน
55,000 บาท
(1) เครื่องซักผ้ำฝำบน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 10 กิโลกรัม
จำนวน
40,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือเครื่องซักผ้ำฝำบน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 10 กิโลกรัม จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนของศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง และศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 3 จำนวน 1 เครื่อง
เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท
0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-3-3-39}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
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(2) เครื่องทำนำร้อน นำเย็น
จำนวน
15,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือเครื่องทำนำร้อน นำเย็น จำนวน 2 ชุด สำหรับใช้ในศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 4
เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำด
ที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท
0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-3-3-40}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
1.5 ครุภัณฑ์สานักงาน
จานวน
582,500 บาท
(1) โต๊ะอเนกประสงค์แบบพับขำได้
จำนวน
3,500 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือโต๊ะอเนกประสงค์แบบพับขำได้ ขนำด 60x120 ซม. จำนวน 1 ตัว สำหรับ
ใช้ในศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 1 เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์จึงจำเป็น
ต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำร
ให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท
0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-3-3-40}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(2) เครื่องฟอกอำกำศ แบบฝังใต้เพดำน ขนำดควำมเร็วของแรงลมระดับสูง 500 ซีเอฟเอ็ม
พร้อมติดตัง
จำนวน
260,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือเครื่องฟอกอำกำศ แบบฝังใต้เพดำน ขนำดควำมเร็วของแรงลมปรับระดับสูง
500 ซีเอฟเอ็ม พร้อมติดตัง จำนวน 5 เครื่องๆละ 47,000 บำท เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำนของศูนย์บริกำร
สำธำรณสุขที่ 3 จำนวน 3 เครื่อง คลินิกทันตกรรมศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 6 จำนวน 2 เครื่อง
โดยมีรำยละเอียดดังนี
1. ทำงำนด้วยระบบ Electrostatic ประกอบด้วย
1.1) แผ่นกรองอนุภำคฝุ่นละออง ด้วยระบบ Electronic Collecting Cell
2.2) สำมำรถถอดล้ำงทำควำมสะอำดได้
2.3) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบคุณภำพและรับรองประสิทธิภำพกำรฟอกอำกำศ
ได้ไม่น้อยกว่ำ 90% จำกสถำบันที่ได้มำตรฐำนในประเทศ หรือมำตรฐำนสำกล หรือมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
2.4) แบบฝังใต้ฝ้ำเพดำน : อัตรำกำรหมุนเวียนของอำกำศไม่ต่ำกว่ำ 500 ซีเอฟเอ็ม
2.5) รำคำไม่รวมค่ำติดตัง
- ค่ำติดตัง 5 เครื่อง
จำนวน
25,000 บำท
จัดตังตำมหลักเกณฑ์บัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของสำนักงบประมำณประจำปี 2558 ตำมหนังสือกระทรวง
มหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22
มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-3-3-41}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(3) เครื่องฟอกอำกำศ แบบฝังใต้เพดำน ขนำดควำมเร็วของแรงลมระดับสูง 1,000 ซีเอฟเอ็ม
พร้อมติดตัง
จำนวน
224,000 บำท
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- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือเครื่องฟอกอำกำศ แบบฝังใต้เพดำน ขนำดควำมเร็วของแรงลมปรับ
ระดับสูง 1,000 ซีเอฟเอ็ม พร้อมติดตัง จำนวน 4 เครื่อง ๆละ 51,000 บำท สำหรับใช้ในศูนย์บริกำร
สำธำรณสุขที่ 3 โดยมีรำยละเอียดดังนี
1. ทำงำนด้วยระบบ Electrostatic ประกอบด้วย
1.1) แผ่นกรองอนุภำคฝุ่นละออง ด้วยระบบ Electronic Collecting Cell
2.2) สำมำรถถอดล้ำงทำควำมสะอำดได้
2.3) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบคุณภำพและรับรองประสิทธิภำพกำรฟอกอำกำศ
ได้ไม่น้อยกว่ำ 90% จำกสถำบันที่ได้มำตรฐำนในประเทศ หรือมำตรฐำนสำกล หรือมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
2.4) แบบฝังใต้ฝ้ำเพดำน : อัตรำกำรหมุนเวียนของอำกำศไม่ต่ำกว่ำ 1,000 ซีเอฟเอ็ม
2.5) รำคำไม่รวมค่ำติดตัง
- ค่ำติดตัง 4 เครื่อง
จำนวน
20,000 บำท
จัดตังตำมหลักเกณฑ์บัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของสำนักงบประมำณประจำปี 2558 ตำมหนังสือกระทรวง
มหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22
มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-3-3-41}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(4) เครื่องปรับอำกำศแบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอำกำศ) ขนำด 36,000 บีทียู
จำนวน
44,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือเครื่องปรับอำกำศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอำกำศ) ขนำด
36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 3
โดยมีรำยละเอียดดังนี
1. รำคำที่กำหนดเป็นรำคำที่รวมค่ำติดตัง
2. เครื่องปรับอำกำศที่มีควำมสำมำรถในกำรทำควำมเย็น ขนำดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับ
กำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม และฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5
3. ต้องเป็นเครื่องปรับอำกำศที่ประกอบสำเร็จรูปทังชุด ทังหน่วยส่งควำมเย็นและหน่วยระบำย
ควำมร้อนจำกโรงงำนเดียวกัน
4. เครื่องปรับอำกำศที่มีระบบฟอกอำกำศ สำมำรถดักจับอนุภำคฝุ่นละออง และสำมำรถถอดล้ำง
ทำควำมสะอำดได้
- ชนิดตังพืนหรือแขวน
- ชนิดติดผนัง
สำหรับชนิดตู้ตังพืน เป็นเครื่องปรับอำกำศที่ไม่มีระบบฟอกอำกำศ
5. มีควำมหน่วงเวลำกำรทำงำนของคอมเพรสเซอร์
6. กำรจัดซือเครื่องปรับอำกำศขนำดอื่นๆ ให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มกรำคม
2533 แจ้งตำมหนังสือสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0202/ว 4 ลงวันที่ 11 มกรำคม 2533 และตำมมติ
คณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ ครังที่ 3/2539 (ครังที่ 57) เมื่อวันที่ 14 มิถุนำยน 2539 เกี่ยวกับกำร
ประหยัดพลังงำน โดยให้พิจำรณำจัดซือเครื่องปรับอำกำศที่มีประสิทธิภำพสูง (EER) นอกเหนือจำกกำรพิจำรณำ
ด้ำนรำคำ โดยใช้หลักกำรเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ
- ถ้ำจำนวนบีทียูเท่ำกัน ให้พิจำรณำเปรียบเทียบจำนวนวัตต์ที่น้อยกว่ำ
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- ถ้ำจำนวนบีทียูไม่เท่ำกัน ให้นำจำนวนบีทียูหำรด้วยจำนวนวัตต์ (บีทียู ต่อวัตต์) ผลที่ได้ค่ำ EER
ถ้ำค่ำของ EER สูง ถือว่ำเครื่องปรับอำกำศมีประสิทธิภำพสูง สำมำรถประหยัดพลังงำนได้ดีกว่ำ
7. กำรติดตังเครื่องปรับอำกำศ
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี สวิตซ์ 1 ตัว
ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยำว 5 เมตร สำยไฟยำวไม่เกิน 15 เมตร
8. ค่ำติดตังเครื่องปรับอำกำศ (กรณีต้องกำรแสดงค่ำติดตังแยกจำกรำคำเครื่องปรับอำกำศ)
(1) ชนิดตังพืนหรือแขวนขนำดไม่ต่ำกว่ำ 13,000 บีทียู 3,000 บำท
จัดตังตำมหลักเกณฑ์บัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของสำนักงบประมำณประจำปี 2558 ตำมหนังสือกระทรวง
มหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22
มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-3-3-42}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(5) พัดลมตังพืน
จำนวน
16,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือพัดลมตังพืน ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 18 นิว จำนวน 8 เครื่อง เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนของศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 1 จำนวน 3 เครื่อง และศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 3 จำนวน 5 เครื่อง
เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำด
ที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท
0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-3-3-42}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(6) โต๊ะทำงำน
จำนวน
20,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือโต๊ะทำงำนขนำดไม่น้อยกว่ำ 120x60 ซม. พร้อมเก้ำอีมีล้อเลื่อน พนักพิงที่ท้ำวแขน
จำนวน 2 ชุด สำหรับใช้ในงำนรังสีวิทยำ เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์
จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท
0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-3-3-42,43}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(7) เครื่องดูดฝุ่น
จำนวน
15,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือเครื่องดูดฝุ่น ขนำด 25 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 4
โดยมีรำยละเอียดดังนี
1) สำมำรถดูดฝุ่น หรือสำมำรถดูดฝุ่นและนำ
2) เป็นรำคำพร้อมอุปกรณ์
จัดตังตำมหลักเกณฑ์บัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของสำนักงบประมำณประจำปี 2558 ตำมหนังสือกระทรวง
มหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22
มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-3-3-43}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
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1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
จานวน
2,088,000 บาท
(1) ด้ำมกรอฟันควำมเร็วสูง
จำนวน
468,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือด้ำมกรอฟันควำมเร็วสูง จำนวน 12 ชุด เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำนของคลินิก
ทันตกรรม ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 2 จำนวน 3 ชุด คลินิกทันตกรรม ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 3 จำนวน 2 ชุด
คลินิกทันตกรรม ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 4 จำนวน 2 ชุด คลินิกทันตกรรมศูนย์บริกำรสำธำรณสุขแห่งใหม่
สนำมบินนำ จำนวน 5 ชุด
โดยมีคุณลักษณะพืนฐำนดังนี
1. เป็นหัวกรอฟันควำมเร็วสูงขับด้วยแรงลม (Air turbine) ชนิดใช้ตลับลูกปืน (Ball Bearing)
1.1 ตลับลูกปืนเป็นชนิด Ceramic Ball Bearing
1.2 ในใบพัดเป็นแบบ 2 ชัน (Twin Power) และแต่ละชันมีคีบรับแรงลม 16 คีบ
1.3 มีคุณสมบัติพิเศษที่สำมำรถป้องกันกำรไหลย้อนกลับของนำและลมเข้ำสู่ด้ำมกรอ
(Zero Suck Back)
2. ให้ควำมเร็วรอบของเข็มกรอฟัน 350,000 รอบต่อนำที
3. มีทำงออกของนำหล่อเย็นที่ด้ำนล่ำงของปลำยหัวกรอฟัน 3 รู พร้อมท่อนำแสง Fiber Optic
4. เป็นแบบที่ใช้กับ Quick Connect Coupling สำหรับต่อเชื่อมกับสำยอ่อนของหน่วย
ทันตกรรมหลักและเป็นแบบ 4 HOLE MIDWEST สำมำรถหมุนได้ 360 องศำ เป็นอิสระจำกสำยอ่อน
5. กำรถอดใส่เข็มกรอฟัน เป็นชนิด PUSH BUTTON CHUCK
6. สำมำรถทำให้ปลอดเชือโรคได้ด้วยเครื่องอบควำมดันไอนำ (AUTOCLAVE) โดยไม่เกิดควำมเสียหำย
7. เป็นผลิตภัณฑ์จำกประเทศญี่ปุ่น สหภำพยุโรป หรือ สหรัฐอเมริกำ
8. รับประกันคุณภำพกำรใช้งำน 2 ปี
เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณ
ตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท
0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-3-3-45}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(2) ด้ำมกรอฟันชนิดหักมุม
จำนวน
93,600 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือด้ำมกรอฟันชนิดหักมุม จำนวน 24 อัน เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำนของคลินิก
ทันตกรรม ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 2 จำนวน 6 อัน คลินิกทันตกรรม ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 3 จำนวน 4 อัน
คลินิกทันตกรรม ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 4 จำนวน 4 อัน คลินิกทันตกรรมศูนย์บริกำรสำธำรณสุขแห่งใหม่
สนำมบินนำ จำนวน 10 อัน
เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำม
รำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำ เป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท
0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-3-3-45,46}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(3) เครื่องฉำยแสง
จำนวน
35,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือเครื่องฉำยแสง จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในคลินิกทันตกรรมศูนย์บริกำร
สำธำรณสุขที่ 3 เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณ
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ตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท
0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-3-3-46}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(4) เครื่องขูดหินปูนอัลตร้ำโซนิก
จำนวน
104,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือเครื่องขูดหินปูนอัลตร้ำโซนิก จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำนของ
คลินิกทันตกรรม ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 3 จำนวน 1 เครื่อง และคลินิกทันตกรรม ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 4
จำนวน 1 เครื่อง เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณ
ตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท
0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-3-3-46,47}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(5) เครื่องนึ่งฆ่ำเชืออบไอนำ
จำนวน
130,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือเครื่องนึ่งฆ่ำเชืออบไอนำ จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำนของคลินิก
ทันตกรรม ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 3 เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์จึงจำ
เป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท
0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-3-3-47}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(6) เครื่องเขย่ำสำร
จำนวน
20,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือเครื่องเขย่ำสำร จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในงำนพยำธิวิทยำ เนื่องจำกครุภัณฑ์
ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำ
มำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท
0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-3-3-47}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(7) เครื่องดูดจ่ำยสำรละลำยอัตโนมัติ
จำนวน
15,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือเครื่องดูดจ่ำยสำรละลำยอัตโนมัติ 10-100 µl จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ใน
งำนพยำธิวิทยำ
เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำด
ที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน จัดตังตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-3-3-48}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(8) เครื่องวัดควำมดันโลหิตแบบพกพำ
จำนวน
7,500 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือเครื่องวัดควำมดันโลหิตแบบพกพำ จำนวน 3 เครื่อง สำหรับใช้ในศูนย์บริกำร
สำธำรณสุขที่ 1
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เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำด
ที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน จัดตังตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-3-3-48}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(9) เครื่องวัดควำมดันโลหิตดิจิตอลแบบตังโต๊ะ
จำนวน
60,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือเครื่องวัดควำมดันโลหิตดิจิตอลแบบตังโต๊ะ จำนวน 6 เครื่อง เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำน
ของศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง ศูนย์บริกำร
สำธำรณสุขที่ 3 จำนวน 1 เครื่อง และศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 5 จำนวน 1 เครื่อง
เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำด
ที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน จัดตังตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่
22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-3-3-48,49}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(10) เครื่องวัดควำมดันโลหิตแบบปรอทตังโต๊ะ
จำนวน
25,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือเครื่องวัดควำมดันโลหิตแบบปรอทตังโต๊ะพร้อมผ้ำพันแขน (Arm cuff) ขนำด
ผู้ใหญ่ จำนวน 1 ชิน และขนำดเด็ก จำนวน 1 ชิน จำนวน 5 ชุด เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำนของศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
ที่ 1 จำนวน 1 ชุด ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 2 จำนวน 1 ชุด ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 3 จำนวน 1 ชุด ศูนย์บริกำร
สำธำรณสุขที่ 4 จำนวน 1 ชุด และศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 5 จำนวน 1 ชุด
เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ ที่ มท
0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-3-3-49,50}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(11) ปรอทวัดไข้แบบดิจิตอลทำงหู
จำนวน
12,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือปรอทวัดไข้ แบบดิจิตอลทำงหู พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนของศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 1 จำนวน 1 ชุด ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 3 จำนวน 1 ชุด และศูนย์บริกำร
สำธำรณสุขที่ 4 จำนวน 2 ชุด
เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท
0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-3-3-50}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(12) เครื่องวัดควำมดันโลหิตแบบปรอทตังพืน
จำนวน
7,900 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือเครื่องวัดควำมดันโลหิตแบบปรอทตังพืน จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ใน
ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 5
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
เครื่องวัดควำมดันโลหิต แบบตังพืน
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1)
2)
3)
4)
5)

เป็นเครื่องวัดควำมดันชนิดใช้ปรอท แบบตังพืน
ปรอทบรรจุอยู่ในหลอดแก้วใสที่มีคุณสมบัติปรอทไม่เกำะติด
สำมำรถวัดควำมดันโลหิตได้ไม่น้อยกว่ำระหว่ำง 0-300 มิลลิเมตรปรอท
ขีดแสดงค่ำควำมดันโลหิตไม่สำมำรถลบเลือนได้
อุปกรณ์ประกอบ
(1) ผ้ำพันแขนสำหรับเด็กหรือผู้ใหญ่ แบบปะติด จำนวน 1 ชุด
(2) สำยยำงจำกผ้ำพันแขนไปตัวเครื่องมีควำมยำวมำตรฐำน
(3) ลูกยำงสำหรับอัดลมเข้ำผ้ำพันแขนพร้อมลิน เปิด-ปิด บีบได้ สะดวกง่ำยต่อกำรควบคุม
ควำมดัน จำนวน 1 อัน
จัดตังตำมหลักเกณฑ์บัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของสำนักงบประมำณ ประจำปี 2558 และตำมหนังสือกระทรวง
มหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-3-3-50}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(13) เครื่องวัดควำมดันโลหิตแบบดิจิตอล
จำนวน
26,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือเครื่องวัดควำมดันโลหิตแบบดิจิตอล จำนวน 4 เครื่อง เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำน
ของศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง และศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 5 จำนวน 2 เครื่อง
เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำด
ที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน จัดตังตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-3-3-51}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(14) เครื่องตรวจส่องหู-ตำ-จมูก
จำนวน
32,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือเครื่องตรวจส่องหู-ตำ-จมูก จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 5
เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำด
ที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน จัดตังตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-3-3-51}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(15) เครื่องดูดเสมหะ
จำนวน
22,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือเครื่องดูดเสมหะ จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำนของศูนย์บริกำร
สำธำรณสุขที่ 4 จำนวน 1 เครื่อง และศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 5 จำนวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
1) เป็นเครื่องดูดเสมหะชนิดหิว
2) ตัวเครื่องนำหนักรวมไม่เกิน 18 ปอนด์ หรือไม่เกิน 9 กิโลกรัม
3) ขนำดมอเตอร์ไม่น้อยกว่ำ 50 วัตต์
4) Compressor เป็นชนิด Diaphragm Rotary หรือ Piston
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5) มีมำตรวัดควำมดันได้ตังแต่ 0-0.8 บำร์ หรือ ไม่น้อยกว่ำ 0-560 มิลลิเมตรปรอท มีปุ่มปรับ
แรงดูด สำมำรถปรับแรงดูดได้สูงสุด 560 มิลลิเมตรปรอท
6) มีขวดบรรจุเสมหะ
7) มีระบบป้องกันเสมหะในขวดล้นเข้ำเครื่อง
จัดตังตำมหลักเกณฑ์บัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของสำนักงบประมำณ ประจำปี 2558 และตำมหนังสือกระทรวง
มหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-3-3-51,52}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(16) เครื่องมือผ่ำตัดเล็ก
จำนวน
5,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือเครื่องมือผ่ำตัดเล็ก จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้ในศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 5
โดยเครื่องมือผ่ำตัดเล็ก 1 ชุด ประกอบด้วย กรรไกรตัดไหมปลำยตรง จำนวน 5 ชิน กรรไกรตัดไหมปลำยโค้ง
จำนวน 5 ชิน กรรไกรตัดเนือปลำยตรงขนำดเล็ก จำนวน 5 ชิน กรรไกรตัดเนือปลำยโค้งขนำดเล็ก จำนวน 5 ชิน
เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำด
ที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน จัดตังตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนำยน 2552{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-3-3-52}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(17) เครื่องให้กำรรักษำด้วยคลื่นอุลตร้ำซำวน์แบบ 1
จำนวน
300,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือเครื่องให้กำรรักษำด้วยคลื่นอุลตร้ำซำวน์แบบ 1 MHz/3MHz Multi-Frequence
Ultrasound จำนวน 2 เครื่อง สำหรับใช้ในงำนกำยภำพและอำชีวบำบัด
เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท
0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-3-3-52,53}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(18) เครื่องดึงคอและหลังพร้อมเตียง
จำนวน
250,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือเครื่องดึงคอและหลัง พร้อมเตียงปรับระดับสูงต่ำด้วยไฟฟ้ำ จำนวน 1 เครื่อง
สำหรับใช้ในงำนกำยภำพและอำชีวบำบัด
เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำด
ที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน จัดตังตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-3-3-53}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(19) หม้อต้มแผ่นประคบร้อน
จำนวน
120,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือหม้อต้มแผ่นประคบร้อน ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 24 Standard size Hot
Pack พร้อมแผ่นประคบร้อน 24 แผ่น จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้ในงำนกำยภำพและอำชีวบำบัด
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เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำด
ที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน จัดตังตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-3-3-53}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(20) เตียงปฏิบัติกำยภำพบำบัดแบบเตียพร้อมเบำะ
จำนวน
45,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือเตียงปฏิบัติกำยภำพบำบัดแบบเตียพร้อมเบำะ จำนวน 3 ตัว สำหรับใช้ในงำน
กำยภำพและอำชีวบำบัด
เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำด
ที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน จัดตังตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-3-3-54}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(21) เตียงนวดสำหรับแพทย์แผนไทย
จำนวน
40,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือเตียงนวดสำหรับแพทย์แผนไทย จำนวน 2 ตัว สำหรับใช้ในงำนกำรแพทย์แผนไทย
เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำด
ที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท
0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-3-3-54}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(22) เครื่องควบคุมกำรให้สำรละลำยทำงหลอดเลือดดำ
จำนวน
210,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือเครื่องควบคุมกำรให้สำรละลำยทำงหลอดเลือดดำ (Infusion Pump)
จำนวน 3 เครื่อง เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำนของงำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 1 เครื่อง ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
ที่ 4 จำนวน 1 เครื่อง และศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 6 จำนวน 1 เครื่อง
เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำด
ที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน จัดตังตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-3-3-54,55}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
(23) เครื่องปรับอัตรำกำรไหลของสำรละลำย
จำนวน
60,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือเครื่องปรับอัตรำกำรไหลของสำรละลำย (Syringe pump) จำนวน 1 เครื่อง
สำหรับใช้ในศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ 6
เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำด
ที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน จัดตังตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-3-3-55}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
กองสวัสดิการสังคม
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวม 11,462,000 บาท

งบบุคลากร
รวม
2,474,000 บาท
1 หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และค่าจ้างชั่วคราว
รวม
2,474,000 บาท
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
2,474,000 บาท
1.1.1 เงินเดือนพนักงำน
จำนวน 1,230,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้กับพนักงำนในหน่วยงำน
1.1.2 เงินประจำตำแหน่ง
จำนวน
18,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงำนผู้ที่มีสิทธิเบิก
1.1.3 ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
จำนวน 1,226,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนและเงินปรับปรุงค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
รำยกำรที่ 1.1.1 – 1.1.3 ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห์ งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคม
สงเครำะห์
งบดาเนินงาน
รวม
8,978,000 บาท
1 หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ
รวม
8,978,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน
รวม
200,000 บาท
1.1.1 ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
จำนวน
150,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่พนักงำน ลูกจ้ำงประจำ
และพนักงำนจ้ำงที่มำปฏิบัติรำชกำร
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภำคม 2550
1.1.2 เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
จำนวน
50,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนเทศบำล และลูกจ้ำงประจำ ซึ่งมีสิทธิ
เบิกได้ตำมระเบียบฯ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว 263 ลงวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2557
รำยกำรที่ 1.1.1 – 1.1.2 ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห์ งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคม
สงเครำะห์
1.2 ค่าใช้สอย
รวม
8,500,000 บาท
1.2.1 รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
จำนวน
200,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำน ให้แก่ผู้รับจ้ำงทำกำรอย่ำงใดอย่ำง
หนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นกำรประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้ำง เช่น ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนทำของ
ค่ำแบกหำมสัมภำระ ค่ำติดตังอุปกรณ์ ค่ำอัดและขยำยภำพ ค่ำวำรสำร และค่ำเย็บเล่มหนังสือ ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ฯลฯ
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห์ งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์
1.2.2 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
จำนวน 8,300,000 บำท
1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร
จำนวน
100,000 บำท
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- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร และนอกรำชอำณำจักร เช่น
ค่ำเบียเลียง ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำยำนพำหนะ ค่ำลงทะเบียน และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ของพนักงำนเทศบำลและลูกจ้ำง
ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห์ งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์
2) โครงกำรจัดงำนต่ำงๆ
จำนวน 8,200,000 บำท
(1) โครงกำรยกย่องพ่อดีเด่น
จำนวน
400,000 บำท
- เพื่อเป็นกำรเทิดทูนพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ เทิด ทูนพระคุณ
ของพ่อยกย่องบทบำทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคม เพื่อให้ลูกได้แสดงควำมกตัญญูต่อพ่อ สำหรับจ่ำยเป็นค่ำ
โล่สำหรับพ่อดีเด่นประจำชุมชน พ่อดีศรีเมืองนนท์ ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำเครื่องไทยธรรม ค่ำ
ดอกไม้ธูปเทียน ปัจจัยถวำยพระสงฆ์ ค่ำตกแต่งเวทีและสถำนที่ ค่ำของขวัญ ค่ำพิมพ์ใบเกียรติบัตร ค่ำวัสดุอปุ กรณ์ ค่ำ
วงดุริยำงค์ ค่ำเช่ำเครื่องเสียง ค่ำเช่ำดนตรี ค่ำเช่ำสถำนที่ ค่ำเช่ำเก้ำอี ค่ำเช่ำพัดลม ค่ำเช่ำไฟประดับ ค่ำเช่ำ
เต็น ท์ ค่ำจ้ ำงเหมำทำพลุ ดอกไม้ไฟ ค่ำอัดและขยำยภำพ ค่ำจัดซือพระบรมฉำยำลั กษณ์ ค่ำตอบแทนพิธีก ร
ค่ำตอบแทนกำรแสดง ค่ำจ้ำงทำซุ้มดอกไม้ ค่ำกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพ ค่ำพำนพุ่ม ค่ำดอกพุทธรักษำ ค่ำเทียน
ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3-2-5-9}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห์ งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์
(2) โครงกำรยกย่องแม่ดีเด่น
จำนวน
400,000 บำท
- เพื่ อ เป็ น กำรเทิ ด ทู น พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนำงเจ้ ำ สิ ริ กิ ติ์ พ ระบรมรำชินีนำถ
เทิดทูนพระคุณของแม่ ยกย่องบทบำทของแม่ที่มีต่อครอบครัวและสังคม เพื่อให้ลูกได้แสดงควำมกตัญญู ต่อแม่
สำหรับจ่ำยเป็นค่ำโล่สำหรับแม่ดีเด่นชุมชน แม่ดีศรีเมืองนนท์ ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำเครื่อง
ไทยธรรม ค่ำดอกไม้ธูปเทียน ปัจจัยถวำยพระสงฆ์ ค่ำตกแต่งเวทีและสถำนที่ ค่ำของขวัญ ค่ำเช่ำสถำนที่ ค่ำเช่ำ
เครื่องเสียง ค่ำพิมพ์ใบเกียรติบัตร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำวงดุริยำงค์ ค่ ำเช่ำดนตรี ค่ำเช่ำเก้ำอี ค่ำเช่ำพัดลม ค่ำเช่ำไฟ
ประดับสถำนที่ ค่ำเช่ำเต็นท์ ค่ำจ้ำงเหมำทำพลุดอกไม้ ค่ำอัดและขยำยภำพ ค่ำจัดซือพระบรมฉำยำลักษณ์ ค่ำเสือ
ค่ำตอบแทนพิธีกร ค่ำตอบแทนกำรแสดง ค่ำจ้ำงทำซุ้มดอกไม้ ค่ำกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพ ค่ำพำนพุ่ม ค่ำดอก
มะลิ ค่ำเทียน ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3-2-5-5}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห์ งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์
(3) โครงกำรเสริมสร้ำงทักษะศักยภำพสภำเด็กและเยำวชน
จำนวน
150,000 บำท
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนำเด็กและเยำวชน ให้มีศักยภำพในกำรเป็นผู้นำและมีทักษะ
กำรทำงำนเป็นทีม สำหรับจ่ำยเป็นค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำของสมนำคุณในกำรอบรม ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำง
และเครื่องดื่ม ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำเช่ำยำนพำหนะ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำเช่ำเครื่องเสียง ค่ำเช่ำห้องประชุม ค่ำเช่ำสถำนที่
ค่ำจ้ำงเหมำรถรับจ้ำง ค่ำพิมพ์ใบเกียรติบัตร ค่ำกระเป๋ำเอกสำร ค่ำอัด และขยำยภำพ ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี
(พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3-1-3-6}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห์ งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์
(4) โครงกำรเยำวชนอำสำพัฒนำท้องถิ่น
จำนวน 1,000,000 บำท
- เพื่อส่ งเสริมให้ เยำวชนมีส่ วนร่วมในกำรพัฒ นำท้องถิ่นและใช้เวลำว่ำงให้เป็น
ประโยชน์ ส ำหรั บจ่ ำยเป็ นค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำของสมนำคุณในกำรอบรม ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำเช่ำยำนพำหนะ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำเช่ำเครื่องเสียง ค่ำเช่ำห้องประชุม ค่ำจ้ำงเหมำรถ
รับจ้ำง ค่ำพิมพ์ใบเกียรติบัตร ค่ำกระเป๋ำเอกสำร ค่ำ อัดและขยำยภำพ ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 2562) หน้ำ 3-1-3-9}
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ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห์ งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์
(5) โครงกำรให้กำรสงเครำะห์ผู้ประสบสำธำรณภัย ผู้ยำกไร้ ไร้ที่พึ่งฯ
จำนวน 5,000,000 บำท
- เพื่อ ช่ว ยเหลือ และสงเครำะห์ป ระชำชนที่ป ระสบสำธำรณภัย ภัย พิบัติต ำม
ธรรมชำติ ได้แ ก่ อุท กภัย วำตภัย อัค คีภัย จนทำให้บ้ำ นเรือ นที่อ ยู่อ ำศัย เสีย หำย ไม่ส ำมำรถอยู่อ ำศัย และ
ดำเนิน ชีวิต ประจำวัน ได้ โดยจ่ำ ยเป็น เงิน หรือ เป็น สิ่ง ของช่ว ยเหลือ ค่ำ อำหำรจัด เลี ยง หรือ มอบเครื ่ อ ง
อุป โภคบริโ ภคข้ำวสำร อำหำรแห้ง เครื่องกระป๋อง ค่ำเครื่องครัวและอุปกรณ์ในกำรประกอบอำหำร ค่ำจัดซือ
หรือจัดหำนำสำหรับบริโภคและใช้สอยในที่อยู่อำศัย ค่ำวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อำศัยประจำ ค่ำวัสดุก่อสร้ำงที่อยู่
อำศัย ประจ ำ ค่ำอุป กรณ์แสงสว่ำง ค่ำเช่ำที่พักผู้ ประสบภัย ค่ำดัดแปลงสถำนที่เป็นที่พักชั่วครำว ค่ำใช้จ่ำย
สำธำรณูปโภคชั่วครำว ค่ำเครื่องนุ่งห่ม ค่ำ เครื่องนอน ค่ำเครื่องมือประกอบอำชีพ ค่ำช่วยเหลือผู้บำดเจ็บ ค่ำ
จั ดกำรศพผู้ เสี ย ชีวิ ต ค่ำโลงศพ ค่ำเครื่ องใช้ อื่น ๆ ที่จำเป็นในกำรดำรงชีวิต ประจ ำวัน ค่ำวัส ดุอุปกรณ์ ฯลฯ
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3-1-3-2}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห์ งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์
(6) โครงกำรส่งเสริมบทบำทผู้นำสตรี
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อส่งเสริมบทบำทและพัฒนำศักยภำพของสตรี ตลอดจนเครือข่ำยสตรี และ
ครอบครัวให้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่น สำหรับจ่ำยเป็นค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำของสมนำคุณในกำรอบรม
ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำเช่ำยำนพำหนะ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำเช่ำห้องประชุม ค่ำเช่ำ
เครื่องเสียง ค่ำเช่ำเก้ำอี ค่ำอัดและขยำยภำพ ค่ำพิมพ์ใบเกียรติบัตร ค่ำกระเป๋ำเอกสำร ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี
(พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3-1-3-7}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห์ งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์
(7) โครงกำรเครือข่ำยคุ้มครองสังคม
จำนวน 1,000,000 บำท
- เพื่อเสริมสร้ำงควำมร่วมมือทำงสังคมของเครือข่ำยในพืนที่เทศบำลฯ ในกำรเฝ้ำ
ระวังและแก้ไขปัญหำต่ ำงๆ ในชุมชน กำรสร้ำงครอบครัวเป็นสุข สังคมเข้มแข็ง สำหรับจ่ำยเป็นค่ำสมนำคุณ
วิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำเช่ำยำนพำหนะ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำเช่ำเครื่องเสียง
ค่ำเช่ำห้องประชุม ค่ำจ้ำงเหมำรถรับจ้ำง ค่ำพิมพ์ใบเกียรติบัตร ค่ำกระเป๋ำเอกสำร ค่ำอัดและขยำยภำพ ฯลฯ
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3-1-3-9}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห์ งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์
(8) โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยช่วยเหลือผู้ประสบปัญหำทำงสังคม
จำนวน
150,000 บำท
- เพื่อสร้ำงเครือข่ำยในกำรทำงำนช่วยเหลือผู้ ประสบปัญหำทำงสังคม โดยกำร
เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์แก่เครือข่ำย สำหรับจ่ำยเป็นค่ำสมนำคุณ
วิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำเช่ำยำนพำหนะ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำเช่ำเครื่องเสียง
ค่ำเช่ำห้องประชุม ค่ำจ้ำงเหมำรถรับจ้ำง ค่ำพิมพ์ใบเกียรติบัตร ค่ำกระเป๋ำเอกสำร ค่ำ อัดและขยำยภำพ ฯลฯ
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3-1-3-10}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห์ งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์
1.3 ค่าวัสดุ
รวม
278,000 บาท
1.3.1 วัสดุสำนักงำน
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุสำนักงำน เช่น กระดำษไขแม่พิมพ์ หมึกพิมพ์สำเนำ แฟ้ม ตรำ
ยำง ฯลฯ
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1.3.2 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
จำนวน
5,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น ปลั๊กไฟฟ้ำ ตลับไฟฟ้ำ แบตเตอรี่เครื่องรับ ส่งวิทยุสื่อสำร หลอดไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ และวัสดุอื่นๆ ฯลฯ
1.3.3 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
จำนวน
3,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น แก้วนำ จำน ช้อน ผ้ำปูโต๊ะ นำยำล้ำงจำน ฯลฯ
1.3.4 วัสดุโฆษณำและเผยแพร่
จำนวน
20,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่น ค่ำฟิล์ม ค่ำล้ำงอัดขยำยภำพ ค่ำป้ำยผ้ำ
เทปเปล่ำ ม้วนวีดีโอ ค่ำวัสดุโฆษณำอื่นๆ ฯลฯ
1.3.5 วัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน
150,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิ มพ์คอมพิวเตอร์ ผงหมึกเครื่องพิมพ์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด
เมมโมรี่ซิป เม้ำส์ แผงกรองแสง เครื่องอ่ำนและบันทึกข้อมูลแบบต่ำงๆ เช่น แบบดิสเกตต์ แบบฮำร์ดดิสต์ ฯลฯ
จัดตังตำมหนังสื อกรมส่ งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท. 0808.2/ว 1657 ลงวันที่
16 กรกฎำคม 2556 และ ด่วนมำก ที่ มท. 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558
รำยกำรที่ 1.3.1 – 1.3.5 ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห์ งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคม
สงเครำะห์
งบลงทุน
รวม
10,000 บาท
1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
10,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์
รวม
10,000 บาท
1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
รวม
10,000 บาท
(1) เครื่องขยำยเสียงแบบคำดเอวพร้อมไมโครโฟนชนิดคำดศีรษะ
จำนวน
10,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องขยำยเสียงแบบคำดเอวพร้อมไมโครโฟนชนิดคำดศีรษะ
จำนวน 2 ตัว ตัวละ 5,000 บำท เนื่องจำกครุภัณฑ์ดังกล่ำว ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ และ
เทศบำลนครนนทบุรีมีควำมจำเป็นต้องใช้ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน จึงจัดตังตำมรำคำในท้องถิ่น
หรื อรำคำที่เคยจั ดหำอย่ ำ งประหยั ด ตำมหนังสื อกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560 – 2562) หน้ำ 3-3-3-36}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห์ งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์
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แผนงานเคหะและชุมชน
สานักการช่าง
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
รวม
35,913,200 บาท
งบบุคลากร
รวม
13,252,800 บาท
1. หมวดเงินเดือน ค่ำจ้ำงประจำ และค่ำจ้ำงชั่วครำว
รวม
13,252,800 บำท
1.1 เงินเดือน (ฝ่ำยประจำ)
รวม
13,252,800 บำท
1.1.1 เงินเดือนพนักงำน
จำนวน
1,262,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ของพนักงำนในหน่วยงำน
1.1.2 เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน
จำนวน
127,800 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพิเศษของพนักงำนเทศบำลที่ได้รับเงินเดือนถึงขันสูงสุดของอันดับ
1.1.3 เงินประจำตำแหน่ง
จำนวน
18,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่งให้พนักงำนที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
1.1.4 ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ
จำนวน
223,500 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำและเงินปรับปรุงค่ำจ้ำงประจำ ให้แก่ลูกจ้ำงประจำในหน่วยงำน
1.1.5 เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของลูกจ้ำงประจำ
จำนวน
10,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มต่ำง ๆ ของลูกจ้ำงประจำในหน่วยงำนที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ เช่น
เงินค่ำตอบแทนพิเศษของลูกจ้ำงประจำที่ได้รับกำรปรับอัตรำเงินเดือนถึงขันสูงสุดของตำแหน่งตำมมติคณะรัฐมนตรี
เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้ำงประจำผู้ได้รับค่ำจ้ำงถึงขันสูงสุดของตำแหน่ง และเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว ฯลฯ
1.1.6 ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
จำนวน
10,300,900 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนและเงินปรับปรุงค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
1.1.7 เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง
จำนวน
1,310,600 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำงในหน่วยงำนที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบ ฯ เช่น
ค่ำตอบแทน และค่ำตอบแทนพิเศษของพนักงำนจ้ำงและเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว
รำยกำรที่ 1.1.1-1.1.7 ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะฯ
งบดาเนินการ
รวม
11,840,000 บาท
1. หมวดค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
รวม
11,840,000 บำท
1.1 ค่ำตอบแทน
รวม
1,600,000 บำท
1.1.1 ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
จำนวน
1,500,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนในกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้กับพนักงำนและลูกจ้ำงซึ่งมีสิทธิเบิก
ได้ตำมระเบียบฯ
1.1.2 เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
จำนวน
100,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้กับพนักงำนและลูกจ้ำง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
รำยกำรที่ 1.1.1–1.1.2 ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะฯ
1.2 ค่ำใช้สอย
รวม
5,040,000 บำท
1.2.1 รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
จำนวน
1,000,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำให้ผู้รับจ้ำงทำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ซึ่งมิใช่เป็นกำรดัดแปลง ต่อเติมเสริมสร้ำง
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้ำงและอยู่ในควำมรับผิดชอบของผู้รับจ้ำง เช่น จ้ำงเหมำแรงงำนทำของต่ำง ๆ ฯลฯ
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1.2.2 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ จำนวน
40,000 บำท
(1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
จำนวน
40,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในและนอกรำชอำณำจักร สำหรับจ่ำยเป็น
ค่ำเบียเลียง ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำยำนพำหนะ ค่ำลงทะเบียน และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ของพนักงำนเทศบำลและลูกจ้ำง ซึ่ง
มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบ ฯลฯ
1.2.3 รำยจ่ำยเพื่อบำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน
จำนวน
4,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สินเพื่อให้สำมำรถใช้งำนตำมปกติ จัดตังหนังสือกรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558
รำยกำรที่ 1.2.1-1.2.3 ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะฯ
1.3 ค่ำวัสดุ
รวม
5,200,000 บำท
1.3.1 วัสดุสำนักงำน
จำนวน
2,000,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซือสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภำพและวัสดุคงทนถำวร เช่น เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ธงชำติ
แฟ้ม ดินสอ ปำกกำ กระดำษเอกสำร ค่ำจ้ำงถ่ำยเอกสำร ถ่ำยพิมพ์เขียน ถ่ำยกระดำษไขแบบแปลนงำนก่อสร้ำง
โครงกำรต่ำงๆ ส่งให้สำนักกำรคลังดำเนินกำรจ้ำงเหมำ และจัดเก็บหลักฐำนประกอบกับกำรปฏิบัติงำนด้ำนงำน
ธุรกำร หรือสิ่งอื่น ๆ ฯลฯ เป็นต้น
1.3.2 วัสดุก่อสร้ำง
จำนวน
1,000,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง เช่น อิฐ หิน ดิน ทรำย ปูน แอสฟัลท์ติก ไม้ ตะปู ฯลฯ เป็นต้น
1.3.3 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
จำนวน
1,000,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซืออะไหล่และอุปกรณ์ต่ำง ๆ ของยำนพำหนะ เช่น ยำงรถยนต์ แบตเตอรี่
หัวเทียน ฯลฯ เป็นต้น
1.3.4 วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น
จำนวน
1,000,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำนำมันเชือเพลิงและหล่อลื่น ซึ่งใช้กับยำนพำหนะของสำนักกำรช่ำง เช่น นำมันเบนซิน
นำมันดีเซล นำมันเครื่องยนต์ ฯลฯ เป็นต้น
1.3.5 วัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน
200,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกของมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผงแป้นอักขระแบบฮำร์ดดิสต์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หรือซอฟแวร์ ฯลฯ เป็นต้น
รำยกำรที่ 1..3.1-1.3.5 ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะฯ
งบลงทุน
รวม
10,820,400 บาท
หมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
รวม
10,820,400 บำท
1. ค่ำครุภัณฑ์
รวม
10,820,400 บำท
1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
จำนวน
2,086,500 บำท
(1) โคมสปอร์ตไลท์ LED ขนำด 210 วัตต์ 21,000 ลูกเมน
จำนวน
1,284,000 บำท
เพื่อจัดซือโคมสปอร์ตไลท์ LED ขนำด 210 วัตต์ 21,000 ลูกเมน จำนวน 30 ตัว เพื่อใช้ในงำนไฟฟ้ำสำธำรณะ
เนื่ องจำกครุ ภัณฑ์ที่จั ดซือไม่มีกำหนดในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องจัดตังงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
เทศบำล โดยจัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตัง
งบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562)
หน้ำ 3-3-3-15} ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะฯ
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(2) โคมไฟฟ้ำสำธำรณะหลอด LED ขนำด 55 วัตต์
จำนวน
802,500 บำท
เพื่อจัดซือโคมไฟฟ้ำสำธำรณะหลอด LED ขนำด 55 วัตต์ จำนวน 50 ชุด พร้อมกิ่งแป้นและสำย
ภำยในฟิวส์กันฝน เพื่อใช้ในงำนไฟฟ้ำสำธำรณะ
เนื่ องจำกครุ ภัณฑ์ที่จั ดซือไม่มีกำหนดในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องจัดตังงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
เทศบำล โดยจัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตัง
งบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562)
หน้ำ 3-3-3-16} ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะฯ
1.2 ครุภัณฑ์สำนักงำน
จำนวน
1,280,000 บำท
(1) เก้ำอีเหล็กแบบบุนวม
จำนวน
900,000 บำท
เพื่อจัดซือเก้ำอีเหล็กแบบุนวม จำนวน 500 ตัว แบบมำตรฐำนพร้อมผ้ำคลุม เพื่อใช้ในงำนสถำนที่
เนื่ องจำกครุ ภัณฑ์ที่จั ดซือไม่มีกำหนดในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องจัดตังงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
เทศบำล โดยจัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตัง
งบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562)
หน้ำ 3-3-3-38} ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะฯ
(2) โต๊ะพับเอนกประสงค์
จำนวน
380,000 บำท
เพื่อจัดซือโต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน 100 ตัว ขนำด 70x160 ซ.ม. ผิวพืนเป็นเนือเมลำมีนกันนำ เพื่อ
ใช้ในงำนสถำนที่
เนื่ องจำกครุ ภัณฑ์ที่จั ดซือไม่มีกำหนดในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องจัดตังงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
เทศบำล โดยจัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตัง
งบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562)
หน้ำ 3-3-3-38} ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะฯ
1.3 ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง
จำนวน
1,745,400 บำท
(1) เครื่องเจำะคอนกรีตแบบใช้ลมอัดอำกำศ
จำนวน
1,600,000 บำท
เพื่อจัดซือเครื่องเจำะคอนกรีตแบบใช้ลมอัดอำกำศได้ปริมำณไม่น้อยกว่ำ 135 ลูกบำศก์ฟุต/นำที (65
ลิตร/นำที) มีควำมดันสำหรับกำรใช้งำนตำมปกติไม่น้อยกว่ำ 7 บำร์ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้ำสูงสุดไม่น้อย
กว่ำ 40 แรงม้ำ ติดตังอยู่บนรถพ่วงบรรทุกชนิด 2 ล้อ พร้อมเครื่องเจำะสกัดคอนกรีตอัตรำกำรกระแทกไม่น้อย
กว่ำ 1,200 ครัง/นำที มีกระบอกเก็บเสียงติดกับตัวเครื่องและอุปกรณ์ประจำเครื่อง เพื่อใช้ในงำนบำรุงรักษำทำง
และสะพำน จำนวน 1 เครื่อง
เนื่ องจำกครุ ภัณฑ์ที่จั ดซือไม่มีกำหนดในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องจั ดตังงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
เทศบำล โดยจัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตัง
งบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562)
หน้ำ 3-3-3-61} ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะฯ
(2) เครื่องผสมปูน
จำนวน
75,000 บำท
เพื่อจั ดซือเครื่ องผสมปู น ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1.05x2.00x1.50 เพื่อใช้ในงำนบำรุงรักษำทำงและ
สะพำน จำนวน 1 เครื่อง
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เนื่ องจำกครุ ภัณฑ์ที่จั ดซือไม่มีกำหนดในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องจัดตังงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
เทศบำล โดยจัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตัง
งบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562)
หน้ำ 3-3-3-62} ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะฯ
(3) หัวเจำะคอนกรีต
จำนวน
70,400 บำท
เพื่อจัดซือหัวเจำะคอนกรีต ขนำดลูกสูบไม่น้อยกว่ำ 44 มม. เพื่อใช้ในงำนบำรุงรักษำทำงและ
สะพำน จำนวน 1 หัว
เนื่ องจำกครุ ภัณฑ์ที่จั ดซือไม่มีกำหนดในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องจัดตังงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่ อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
เทศบำล โดยจัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตัง
งบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562)
หน้ำ 3-3-3-62} ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะฯ
1.4 ครุภัณฑ์อื่นๆ
จำนวน
2,195,000 บำท
(1) ชุดเวทีโครงเหล็กพร้อมประกอบติดตัง
จำนวน
1,380,000 บำท
เพื่อจัดซือเวทีโครงเหล็กพร้อมประกอบติดตัง ขนำดชุดละ 2.9 ตรม. เพื่อใช้ในงำนสถำนที่ จำนวน
100 ชุด
เนื่ องจำกครุ ภัณฑ์ที่จั ดซือไม่มีกำหนดในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องจัดตังงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่ มประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
เทศบำล โดยจัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตัง
งบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562)
หน้ำ 3-3-3-85} ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะฯ
(2) เสือจรำจร (BS-02)
จำนวน
40,000 บำท
เพื่อจัดซือเสื อจรำจร (BS-02) แถบสะท้อนแสงสีเหลื อง 2 แถบ (ด้ำนหน้ำ -หลัง) พร้อมพิมพ์ชื่ อ
หน่วยงำน จำนวน 100 อัน เพื่อใช้ในงำนบำรุงรักษำทำงและสะพำน
เนื่ องจำกครุ ภัณฑ์ที่จั ดซือไม่มีกำหนดในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องจัดตังงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
เทศบำล โดยจัดตังตำมหนังสื อกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตัง
งบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562)
หน้ำ 3-3-3-85} ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะฯ
(3) ป้ำยขำตังแบบพับได้ 2 ทิศทำง (POLYETHYLENE)
จำนวน
100,000 บำท
เพื่ อ จั ด ซื อป้ ำ ยขำตั งแบบพั บ ได้ 2 ทิ ศ ทำง (POLYETHYLENE) พร้ อ มติ ด สติ๊ ก เกอร์ DIAMOND
GRADE (3M) FLUORESCENT ทัง 2 ด้ำน จำนวน 20 ชุด เพื่อใช้ในงำนบำรุงรักษำทำงและสะพำน
เนื่ องจำกครุ ภัณฑ์ที่จั ดซือไม่มีกำหนดในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องจัดตังงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
เทศบำล โดยจัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตัง
งบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562)
หน้ำ 3-3-3-85} ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะฯ
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(4) กระบองไฟกระพริบ (สำหรับจรำจร)
จำนวน
25,000 บำท
เพื่อจั ดซือกระบองไฟกระพริบ (ส ำหรับจรำจร) ใช้ถ่ำน 2 ก้อน จำนวน 50 อัน เพื่อใช้ในงำน
บำรุงรักษำทำงและสะพำน
เนื่ องจำกครุ ภัณฑ์ที่จั ดซือไม่มีกำหนดในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องจัดตังงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
เทศบำล โดยจัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตัง
งบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562)
หน้ำ 3-3-3-86} ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะฯ
(5) กรวยจรำจร
จำนวน
50,000 บำท
เพื่อจัดซือกรวยจรำจรขนำดสูง 70 ซม. ติดแถบสะท้อนแสง (3M) จำนวน 2 แถบ พร้อมพิมพ์ชื่อ
หน่วยงำน จำนวน 100 อัน เพื่อใช้ในงำนบำรุงรักษำทำงและสะพำน
เนื่ องจำกครุ ภัณฑ์ที่จั ดซือไม่มีกำหนดในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องจัดตังงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
เทศบำล โดยจัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตัง
งบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562)
หน้ำ 3-3-3-86} ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะฯ
(6) เครื่องลบเส้นจรำจร
จำนวน 180,000
บำท
เพื่อจัดซือเครื่องลบเส้นจรำจร จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในงำนบำรุงรักษำทำงและสะพำน
เนื่ องจำกครุ ภัณฑ์ที่จั ดซือไม่มีกำหนดในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องจัดตังงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
เทศบำล โดยจัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตัง
งบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562)
หน้ำ 3-3-3-86} ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะฯ
(7) เครื่องตีเส้นจรำจร
จำนวน
390,000 บำท
เพื่อจัดซือเครื่องตีเส้นจรำจร ด้วยสีเทอร์โมพลำสติก จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในงำนบำรุงรักษำทำง
และสะพำน
เนื่ องจำกครุ ภัณฑ์ที่จั ดซือไม่มีกำหนดในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องจัดตังงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่ อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
เทศบำล โดยจัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตัง
งบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562)
หน้ำ 3-3-3-87} ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะฯ
(8) ปำกรีดเทอร์โมพลำสติก
จำนวน
30,000 บำท
เพื่อจัดซือปำกรีดเทอร์โมพลำสิก ขนำด 10 ซม. จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในงำนบำรุงรักษำทำงและ
สะพำน
เนื่ องจำกครุ ภัณฑ์ที่จั ดซือไม่มีกำหนดในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องจัดตังงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
เทศบำล โดยจัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตัง
งบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562)
หน้ำ 3-3-3-87} ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะฯ
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1.5 ครุภัณฑ์กำรเกษตร
จำนวน
294,000 บำท
(1) เครื่องตัดแต่งรูปทรงต้นไม้ประดับ
จำนวน
186,000 บำท
เพื่ อ จั ด ซื อเครื่ อ งตั ด แต่ ง รู ป ทรงต้น ไม้ ประดับ ควำมยำวใบมี ด 560 มม. ก ำลั ง เครื่ อ งยนต์ 24.5
มิลลิเมตร ขนำด 840x246x225 มม. กว้ำงยำวสูง 33"x9-11/16"x8-7/8" นำหนัก 5.1 กก. เพื่อใช้ในงำน
สวนสำธำรณะ จำนวน 6 เครื่อง
เนื่ องจำกครุ ภัณฑ์ที่จั ดซือไม่มีกำหนดในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องจัดตังงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
เทศบำล โดยจัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตัง
งบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562)
หน้ำ 3-3-3-88} ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะฯ
(2) เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ใช้ตัดต้นไม้
จำนวน
108,000 บำท
เพื่อจัดซือเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ใช้ตัดต้นไม้ปริมำตรกระบอกสูบ 31.8 ซีซี มีแรงม้ำไม่น้อยกว่ำ 2.0 เมตร
นำหนัก 3.9 กก. ขนำดโซ่ 3/8" แผ่นบังคับโซ่ 30-40 ซม. (12"-18" นิว) ควำมจุถังนำมันไม่น้อยกว่ำ 0.25 ลิตร
ควำมจุถังนำมันโซ่ไม่น้อยกว่ำ 0.15 ลิตร เพื่อใช้ในงำนสวนสำธำรณะ จำนวน 6 เครื่อง
เนื่ องจำกครุ ภัณฑ์ที่จั ดซือไม่มีกำหนดในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องจัดตังงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
เทศบำล โดยจัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตัง
งบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562)
หน้ำ 3-3-3-88} ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะฯ
1.6 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จำนวน
1,263,500 บำท
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์
จำนวน
876,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนประมวลผลที่ 2 (จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 18.5 นิว)
ชุดๆ ละ 43,800 บำท จำนวน 20 ชุด เพื่อใช้งำนของสำนักกำรช่ำง โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุด ประกอบด้วย
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนประมวลผลที่ 2 (จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 18.5 นิว) รำคำ 29,000 บำท โดยมี
ลักษณะดังนี
- มี ห น่ ว ยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่ น้ อ ยกว่ ำ 4 แกนหลั ก (4 core) หรื อ 8 แกนเสมื อ น
(8 Thread) โดยมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 3.2 GHz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจำแบบ Cache Memory ขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพ โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือดีกว่ำ ดังนี
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลักที่มีหน่วยควำมจำขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพติดตังอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มี
ควำมสำมำรถในกำรใช้หน่วยควำมจำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 GB
- มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 2 TB
จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่ำ
จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมำส์
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- มีจอภำพแบบ LCD หรือดีกว่ำ มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่ำ 600 : 1 และมีขนำดไม่น้อยกว่ำ
18.5 นิว จำนวน 1 หน่วย
2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิ
กำรใช้งำนประเภทติดตังมำจำกโรงงำน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย รำคำ 3,800 บำทต่อชุด
3. ชุดโปรแกรมจัดกำรสำนักงำน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย รำคำ 11,000 บำทต่อชุด
จั ดตั งตำมเกณฑ์ รำคำกลำงและคุ ณลั กษณะพื นฐำนครุ ภั ณฑ์ คอมพิ วเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยี สำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร ณ วันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2559 และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่
22 มิถุนำยน พ.ศ. 2552 เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-3-2-14,15} ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะฯ
(2) เครื่องสำรองไฟ ขนำด 1 KVA
จำนวน
116,000 บำท
เพื่ อ จ่ ำ ยเป็ น ค่ ำ จั ด ซื อเครื่ อ งส ำรองไฟ ขนำด 1 KVA จ ำนวน 20 เครื่ อ งๆ ละ 5,800 บำท
เพื่อใช้งำนของสำนักกำรช่ำง โดยมีคุณลักษณะดังนี
1. มีกำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 1 kVA (630 Watts)
2. สำมำรถสำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำที
จั ดตั งตำมเกณฑ์ รำคำกลำงและคุ ณลั กษณะพื นฐำนครุ ภั ณฑ์ คอมพิ วเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยี สำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร ณ วันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2559 และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่
22 มิถุนำยน พ.ศ. 2552 เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-3-2-15} ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะฯ
(3) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)
จำนวน
21,500 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน 5 เครื่องๆ ละ 4,300 บำท
เพื่อใช้งำนของสำนักกำรช่ำง โดยมีคุณลักษณะดังนี
- มีจำนวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 24 เข็มพิมพ์
- มีควำมกว้ำงในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 136 คอลัมน์ (Column)
- มีควำมเร็วขณะพิมพ์ร่ำง ขนำด 10 ตัวอักษรต่อนิว ได้ไม่น้อยกว่ำ 400 ตัวอักษรต่อวินำที
- มีควำมเร็วขณะพิมพ์ตัวอักษรแบบละเอียด ขนำด 10 ตัวอักษรต่อนิว ได้ไม่น้อยกว่ำ
100 ตัวอักษรต่อวินำที
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์แบบ Enhanced Graphics ไม่น้อยกว่ำ 360x360 dpi
- มีหน่วยควำมจำ แบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่ำ 128 KB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 1.1 หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
จั ดตั งตำมเกณฑ์ รำคำกลำงและคุ ณลั กษณะพื นฐำนครุ ภั ณฑ์ คอมพิ วเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยี สำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร ณ วันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2559 และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่
22 มิถุนำยน พ.ศ. 2552 เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-3-2-16} ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะฯ
(4) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดำษ A3 จำนวน
85,000 บำท
เพื่ อ จ่ ำ ยเป็ น ค่ ำ จั ด ซื อเครื่ อ งพิ ม พ์ แ บบฉี ด หมึ ก (Inkjet Printer) ส ำหรั บ กระดำษ A3 จ ำนวน
10 เครื่องๆ ละ 8,500 บำท เพื่อใช้งำนของสำนักกำรช่ำง โดยมีคุณลักษณะดังนี
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- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200 dpi
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงขำวดำสำหรับกระดำษขนำด A4 ไม่น้อยกว่ำ 30 หน้ำต่อนำที (ppm)
หรือ 10.2 ภำพต่อนำที (ipm)
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงสีสำหรับกระดำษขนำด A4 ไม่น้อยกว่ำ 17 หน้ำต่อนำที (ppm) หรือ
8.1 ภำพต่อนำที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- สำมำรถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดยถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 100 แผ่น
จั ดตั งตำมเกณฑ์ รำคำกลำงและคุ ณลั กษณะพื นฐำนครุ ภั ณฑ์ คอมพิ วเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยี สำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร ณ วันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2559 และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่
22 มิถุนำยน พ.ศ. 2552 เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-3-2-16} ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะฯ
(5) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขำวดำ แบบ Network แบบที่ 1 (33 หน้ำ/นำที)
จำนวน
80,000 บำท
เพื่ อ จ่ ำ ยเป็ น ค่ ำ จั ด ซื อเครื่ อ งพิ ม พ์ ช นิ ด เลเซอร์ / ชนิ ด LED ขำวด ำ แบบ Network แบบที่
(33 หน้ำ/นำที) จำนวน 5 เครื่อง เพื่อใช้งำนของสำนักกำรช่ำง โดยมีคุณลักษณะดังนี
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200 dpi
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงไม่น้อยกว่ำ 33 หน้ำต่อนำที (ppm)
- สำมำรถพิมพ์เอกสำรกลับหน้ำอัตโนมัติได้
- มีหน่วยควำมจำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่ำ
จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 250 แผ่น
จั ดตั งตำมเกณฑ์ รำคำกลำงและคุ ณลั กษณะพื นฐำนครุ ภั ณฑ์ คอมพิ วเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยี สำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร ณ วันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2559 และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่
22 มิถุนำยน พ.ศ. 2552 เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-3-2-16} ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะฯ
(6) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี
จำนวน
85,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 5 เครื่องเพื่อใช้
งำนของสำนักกำรช่ำง โดยมีคุณลักษณะดังนี
- เป็นอุปกรณ์ที่มีควำมสำมำรถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภำยในเครื่องเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือ แบบ LED
- มีหน่วยควำมจำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 192 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่ำ
จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 600x600 dpi
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- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงขำวดำไม่น้อยกว่ำ 22 หน้ำต่อนำที (ppm)
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงสีไม่น้อยกว่ำ 22 หน้ำต่อนำที (ppm)
- สำมำรถสแกนเอกสำร ขนำด A4 (ขำวดำ และ สี) ได้
- มีควำมละเอียดในกำรสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200 dpi
- มีถำดป้อนเอกสำรอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สำมำรถถ่ำยสำเนำเอกสำรได้ทังสีและขำวดำ
- สำมำรถทำสำเนำได้สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 99 สำเนำ
- สำมำรถย่อและขยำยได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 250 แผ่น
จั ดตั งตำมเกณฑ์ รำคำกลำงและคุ ณลั กษณะพื นฐำนครุ ภั ณฑ์ คอมพิ วเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยี สำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร ณ วันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2559 และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่
22 มิถุนำยน พ.ศ. 2552 เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-3-2-19} ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะฯ
1.7 ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่
จำนวน
6,000 บำท
(1) กล้องดิจิตอล
จำนวน
6,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือกล้องดิจิตอล ควำมละเอียดไม่ต่ำกว่ำ 12 ล้ำนพิกเซล จำนวน 1 ตัว เพื่อใช้งำนของ
สำนักกำรช่ำง โดยมีคุณลักษณะดังนี
1) เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
2) ควำมละเอียดที่กำหนดเป็นควำมละเอียดที่เซ็นเซอร์ภำพ (Image Sensor)
3) มีระบบแฟลชในตัว
4) สำมำรถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่ำงสะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อต้องกำรเปลี่ยน
5) สำมำรถโอนถ่ำยข้อมูลจำกกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
6) มีกระเป๋ำบรรจุกล้อง
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของสำนักงบประมำณประจำปี 2558 และตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน พ.ศ.2552 เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำร
จัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-3-3-68}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะฯ
1.8 ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์
จำนวน
1,950,000 บำท
(1) เครื่องตรวจวัดควำมชืน อุณหภูมิ และคำร์บอนในเครื่องเดียว
จำนวน
15,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องตรวจวัด ควำมชืนอุณหภูมิ และคำร์บอน ในเครื่องเดียว จำนวน 1 เครื่อง เพื่อ
ใช้ในงำนวิเครำะห์คุณภำพนำ โดยมีคุณลักษณะดังนี
- วัดคำร์บอนไดออกไซด์ได้ในช่วง 0-9999 ppm.
- วัดควำมชืนได้ที่ 0.1-99.9 % RH
- วัดอุณหภูมิได้ตังแต่อุณหภูมิห้องขึนไป
เนื่ องจำกครุ ภัณฑ์ที่จั ดซือไม่มีกำหนดในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องจัดตังงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
เทศบำล โดยจัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตัง
งบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562)
หน้ำ 3-3-3-20} ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะฯ
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(2) ตู้ดูดควำมชืนแบบอัตโนมัติ (Auto Dessicator)
จำนวน
300,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือตู้ดูดควำมชืนแบบอัตโนมัติ (Auto Dessicator) จำนวน 7 ตู้ เพื่อใช้ในงำน
วิเครำะห์คุณภำพนำ โดยมีคุณลักษณะดังนี
- มีมำตรวัดควำมชืนสัมพัทธ์ (HYGROMETER) อ่ำนค่ำได้ในช่วง 0-100% RH
- มีชันวำง
- ขนำดบรรจุตู้ประมำณ 300x395x615 มิลลิเมตร
เนื่ องจำกครุ ภัณฑ์ที่จั ดซือไม่มีกำหนดในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องจัดตังงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
เทศบำล โดยจัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตัง
งบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562)
หน้ำ 3-3-3-25} ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะฯ
(3) เครื่องดูดควำมชืนหรือเครื่องควบคุมควำมชืน
จำนวน
55,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องดูดควำมชืนหรือเครื่องควบคุมควำมชืน จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ในงำน
วิเครำะห์คุณภำพนำ โดยมีคุณลักษณะดังนี
- ใช้กับพืนที่ห้องประมำณ 30-50 ตำรำงเมตร
- ตังค่ำควำมชืนได้ในช่วงประมำณ 35-80% RH
- ตังเวลำเปิดปิดเครื่องอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง
เนื่ องจำกครุ ภัณฑ์ที่จั ดซือไม่มีกำหนดในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องจัดตังงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภ ำพของกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
เทศบำล โดยจัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตัง
งบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562)
หน้ำ 3-3-3-21} ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะฯ
(4) ปั๊มดูดสูญญำกำศ (Vacuum pump)
จำนวน
30,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือปั๊มดูดสูญญำกำศ (Vacuum pump) จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในงำนวิเครำะห์คุณภำพนำ โดยมี
คุณลักษณะดังนี
- ทำควำมดันได้ 60PSI
- มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 1/8 แรงม้ำ
- มีมำตรวัดควำมดันและมำตรวัดสูญญำกำศ
เนื่ องจำกครุ ภัณฑ์ที่จั ดซือไม่มีกำหนดในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องจัดตังงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
เทศบำล โดยจัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตัง
งบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562)
หน้ำ 3-3-3-24} ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะฯ
(5) เครื่องชั่งนำหนักดิจิตอลละเอียด 5 ตำแหน่ง
จำนวน
200,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องชั่งนำหนักดิจิตอลละเอียด 5 ตำแหน่ง (Analytical Balance) จำนวน
1 เครื่อง เพื่อใช้ในงำนวิเครำะห์คุณภำพนำ โดยมีคุณลักษณะดังนี
- เครื่องชั่งนำหนักแบบตังพืน
- ฝำครอบหรือเพลทเป็นสแตนเลส
- ชั่งนำหนักประมำณ 210-250 กรัม
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- ควำมละเอียดประมำณ 0.00001/0.0001 กรัม
- แผ่นจำนชั่งขนำด 9 เซนติเมตร
เนื่ องจำกครุ ภัณฑ์ที่จั ดซือไม่มีกำหนดในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องจัดตังงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
เทศบำล โดยจัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตัง
งบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562)
หน้ำ 3-3-3-18} ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะฯ
(6) ชุดกลั่นนำ (Deionized water)
จำนวน
900,000 บำท
เพื่อจ่ ำยเป็ น ค่ำจั ดซือชุดกลั่ นนำ (Deionized water) จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในงำนวิเครำะห์
คุณภำพนำ โดยมีคุณลักษณะดังนี
- สำมำถกลั่นนำได้ประมำณ 8 ลิตรต่อชั่วโมง
- สำมำรถผลิตนำปรำศจำกไอออน (Deionized water) ได้
- มีชุดกรองนำเบืองต้น
เนื่ องจำกครุ ภัณฑ์ที่จั ดซือไม่มีกำหนดในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องจัดตังงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
เทศบำล โดยจัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตัง
งบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562)
หน้ำ 3-3-3-19} ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะฯ
(7) เครื่องบิวเรตอัตโนมัติ (Digital burette)
จำนวน
200,000 บำท
เพื่อจ่ ำยเป็ น ค่ำจั ดซือเครื่ องบิว เรตอัตโนมัติ (Digital burette) จำนวน 4 เครื่อง เพื่อใช้ในงำน
วิเครำะห์คุณภำพนำ โดยมีคุณลักษณะดังนี
- สำหรับไทเทรตวิเคระห์หำค่ำดัชนีคุณภำพนำ - ควำมจุปริมำตรประมำณ 0.50 มิลลิลิตร
- หน้ำจอแสดงค่ำเป็นตัวเลข
เนื่ องจำกครุ ภัณฑ์ที่จั ดซือไม่มีกำหนดในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องจัดตังงบประมำณตำมรำค ำ
ท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
เทศบำล โดยจัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตัง
งบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562)
หน้ำ 3-3-3-26} ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะฯ
(8) ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 4 องศำเซลเซียส
จำนวน
250,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 4 องศำเซลเซียส จำนวน 4 ตู้ เพื่อใช้ใน
งำน
วิเครำะห์คุณภำพนำ โดยมีคุณลักษณะดังนี
- สำมำรถควบคุมอุณหภูมิที่ 2-8 องศำเซลเซียส
- ขนำดตู้ประมำณ 750x1200x1965 มิลลิเมตร
- มีควำมจุในตู้ประมำณ 968 ลิตร
เนื่ องจำกครุ ภัณฑ์ที่จั ดซือไม่ มีกำหนดในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องจัดตังงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
เทศบำล โดยจัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตัง
งบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562)
หน้ำ 3-3-3-18} ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะฯ
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งานไฟฟ้าถนน
รวม
101,175,000 บาท
งบบุคลากร
รวม
39,525,000 บาท
1. หมวดเงินเดือน ค่ำจ้ำงประจำ และค่ำจ้ำงชั่วครำว
รวม
39,525,000 บำท
1.1 เงินเดือน (ฝ่ำยประจำ)
รวม
39,525,000 บำท
1.1.1 เงินเดือนพนักงำน
จำนวน
14,581,700 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ของพนักงำนในหน่วยงำน
1.1.2 เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน
จำนวน
659,700 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือนข้ำรำชกำรและพนักงำนส่วนท้องถิ่น ระดับ 8 และระดับ ว.
หรือเทียบเท่ำซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนของข้ำรำชกำร และพนักงำนส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ฯ
และมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนเป็นรำยเดือนเท่ำกับอัตรำเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพิเศษของพนักงำนเทศบำลที่ได้รับเงินเดือนถึงขันสูงสุดของอันดับ
1.1.3 เงินประจำตำแหน่ง
จำนวน
127,200 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงำนที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
1.1.4 ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ
จำนวน
3,875,100 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำและเงินปรับปรุงค่ำจ้ำงประจำ ให้แก่ลูกจ้ำงประจำในหน่วยงำน
1.1.5 เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของลูกจ้ำงประจำ
จำนวน
14,400 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มต่ำง ๆ ของลูกจ้ำงประจำในหน่วยงำนที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ เช่น
เงินค่ำตอบแทนพิเศษของลูกจ้ำงประจำที่ได้รับกำรปรับอัตรำเงินเดือนถึงขันสูงสุดของตำแหน่งตำมมติคณะรัฐมนตรี
เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้ำงประจำผู้ได้รับค่ำจ้ำงถึงขันสูงสุดของตำแหน่ง และเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว ฯลฯ
1.1.6 ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
จำนวน
18,494,400 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนและเงินปรับปรุงค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
1.1.7 เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง
จำนวน
1,772,500 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำงในหน่วยงำนที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบ ฯ เช่น
ค่ำตอบแทน และค่ำตอบแทนพิเศษของพนักงำนจ้ำงและเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว
รำยกำรที่ 1.1.1–1.1.7 ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำถนน
งบดาเนินการ
รวม
61,650,000 บาท
1. หมวดค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
รวม
55,450,000 บำท
1.1 ค่ำตอบแทน
รวม
3,500,000 บำท
1.1.1 ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
จำนวน
3,000,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนในกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้กับพนักงำนและลูกจ้ำง ซึ่งมีสิทธิ
เบิกได้ตำมระเบียบฯ
1.1.2 เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
จำนวน
500,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้กับพนักงำนและลูกจ้ำงซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
รำยกำรที่ 1.1.1-1.1.2 ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชนงำนไฟฟ้ำถนน
1.2 ค่ำใช้สอย
รวม
18,150,000 บำท
1.2.1 รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
จำนวน
10,000,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำให้ผู้รับจ้ำงทำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ซึ่งมิใช่เป็นกำรดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้ำง
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ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้ำงและอยู่ในควำมรับผิดชอบของผู้รับจ้ำง เช่น จ้ำงเหมำแรงงำนทำของต่ำง ๆ ค่ำจ้ำงถ่ำย
เอกสำร ถ่ำยพิมพ์เขียว ถ่ำยกระดำษไขแบบแปลงงำนก่อสร้ำงโครงกำรต่ำง ๆ ส่งให้สำนักกำรคลังดำเนินกำร
จ้ำงเหมำและจัดเก็บหลักฐำนประกอบกับกำรปฏิบัติงำนด้ำนงำนธุรกำร ฯลฯ
1.2.2 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
จำนวน
150,000 บำท
(1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในและนอกรำชอำณำจักร จำนวน
150,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในและนอกรำชอำณำจักร สำหรับจ่ำยเป็น
ค่ำเบียเลียงค่ำเช่ำที่พัก ค่ำยำนพำหนะ ค่ำลงทะเบียนและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ของพนักงำนเทศบำลและลูกจ้ำง ซึ่ง
มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบ ฯลฯ
1.2.3 รำยจ่ำยเพื่อบำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน
จำนวน
8,000,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สิน เพื่อให้สำมำรถใช้งำนตำมปกติ จัดตังหนังสือกรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558
รำยกำรที่ 1.2.1–1.2.3 ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำถนน
1.3 ค่ำวัสดุ
รวม
33,800,000 บำท
1.3.1 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
จำนวน
6,000,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซืออะไหล่และอุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่จำเป็นต้องกำรใช้งำนไฟฟ้ำเทศบำล เช่น หลอด
ไฟฟ้ำ สำยไฟ ฯลฯ เป็นต้น
1.3.2 วัสดุก่อสร้ำง
จำนวน
20,000,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง เช่น อิฐ หิน ดิน ทรำย ปูน แอสฟัลท์ติก ไม้ ตะปู ฯลฯ เป็นต้น
1.3.3 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
จำนวน
2,500,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซืออะไหล่และอุปกรณ์ต่ำงๆ ของยำนพำหนะ เช่น ยำงรถยนต์ แบตเตอรี่
หัวเทียน ฯลฯ เป็นต้น
1.3.4 วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น
จำนวน
4,500,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำนำมันเชือเพลิงและหล่อลื่น ซึ่งใช้กับยำนพำหนะของสำนักกำรช่ำง เช่น นำมันเบนซิน
นำมันดีเซล นำมันเครื่องยนต์ ฯลฯ เป็นต้น
1.3.5 วัสดุโฆษณำและเผยแพร่
จำนวน
100,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ต่ำง ๆ เช่น สี พู่กัน ผ้ำลินินเขียนป้ำย ทินเนอร์ ฯลฯ
1.3.6 วัสดุเครื่องแต่งกำย
จำนวน
200,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุเครื่องแต่งกำย เช่น ถุงมือ เสือ ร้องเท้ำ เข็มขัด หมวก เครื่องแต่งกำย
ที่จำเป็นในกำรปฏิบัติงำน ฯลฯ เป็นต้น
1.3.7 วัสดุอื่นๆ
จำนวน
500,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุอื่นๆ อุปกรณ์จรำจร เช่น กรวยยำง แผงกัน ป้ำยสัญลักษณ์ ฯลฯ
ที่จำเป็นในกำรปฏิบัติงำน ฯลฯ เป็นต้น
รำยกำรที่ 1.3.1–1.3.7 ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำถนน
2. หมวดค่ำสำธำรณูปโภค
รวม
6,200,000 บำท
2.1 ค่ำสำธำรณูปโภค
รวม
6,200,000 บำท
2.1.1 ค่ำกระแสไฟฟ้ำ
จำนวน
6,000,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำสำธำรณะภำยในเขตเทศบำลนครนนทบุรี เช่น บริเวณตู้ยำมกรุงเทพนนท์,
สำมแยกศรีพรสวรรค์, บ่อสูบนำหอนำฬิกำ, ประตูนำคลองบำงขวำง, เขื่อนหน้ำศำลำกลำง, อุทยำนมกุฎรมยสรำญ,
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สวน 72 พรรษำ, บ่อสูบนำสถำนีดับเพลิง, โรงสูบนำคลองตำสุข, ป้ำยวิ่งบริเวณสี่แยกพงษ์เพ็ชร, สี่แยกแครำย,
สี่แยกศรีพรสวรรค์,บริเวณป้อมตำรวจใต้สะพำนพระรำม 5 และค่ำกระแสไฟฟ้ำชั่วครำวงำนเฉลิมพระเกียรติ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ฯลฯ เป็นต้นตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำถนน
2.1.2 ค่ำนำประปำ
จำนวน
200,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำนำประปำที่ใช้บริเวณศูนย์นันทนำกำรเทศบำลนครนนทบุรี
รำยกำรที่ 2.1.1-2.1.2 ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำถนน
งานสวนสาธารณะ
รวม
32,624,400
งบบุคลากร
รวม
11,234,400
1. หมวดเงินเดือน ค่ำจ้ำงประจำ และค่ำจ้ำงชั่วครำว
รวม
11,234,400
1.1 เงินเดือน (ฝ่ำยประจำ)
รวม
11,234,400
1.1.1 เงินเดือนพนักงำน
จำนวน
2,221,000
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี
1.12 เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน
จำนวน
63,900
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพิเศษของพนักงำนเทศบำลที่ได้รับเงินเดือนถึงขันสูงสุดของอันดับ
1.1.3 เงินประจำตำแหน่ง
จำนวน
18,000
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงำนที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
1.1.4 ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
จำนวน
8,056,200
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนและเงินปรับปรุงค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
1.1.5 เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง
จำนวน
875,300
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำงในหน่วยงำนที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบ ฯ
ค่ำตอบแทน และค่ำตอบแทนพิเศษของพนักงำนจ้ำงและเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว
รำยกำรที่ 1.1.1-1.1.5 ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนสวนสำธำรณะ

บาท
บาท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
เช่น

งบดาเนินการ
รวม
21,390,000 บาท
1. หมวดค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
รวม
20,890,000 บำท
1.1 ค่ำตอบแทน
รวม
1,050,000 บำท
1.1.1 ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
จำนวน
1,000,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนในกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้กับพนักงำนและลูกจ้ำง ซึ่งมีสิทธิ
เบิกได้ตำมระเบียบฯ
1.1.2 เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
จำนวน
50,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้กับพนักงำนและลูกจ้ำง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
รำยกำรที่ 1.1.1–1.1.2 ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนสวนสำธำรณะ
1.2 ค่ำใช้สอย
รวม
15,040,000 บำท
1.2.1 รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
จำนวน
13,000,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำให้ผู้รับจ้ำงทำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดซึ่งมิใช่เป็นกำรดัดแปลง ต่อเติมเสริมสร้ำง
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้ำงและอยู่ในควำมรับผิดชอบของผู้รับจ้ำง เช่น จ้ำงเหมำแรงงำนทำของต่ำง ๆ ค่ำจ้ำงยำม
รักษำควำมปลอดภัยสวนสำธำรณะ ค่ำจ้ำงเหมำดูแลเกำะกลำงถนนงำมวงศ์วำน ค่ำจ้ำงเหมำดูแลสวนพุทธสถำนเชิงท่ำ หน้ำโบสถ์และสวนสำธำรณะภำยในเขตเทศบำลนครนนทบุรี ฯลฯ เป็นต้น
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1.2.2 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
จำนวน
40,000 บำท
(1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในและนอกรำชอำณำจักร จำนวน
40,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในและนอกรำชอำณำจักร สำหรับจ่ำยเป็นค่ำ
เบียเลียงค่ำเช่ำที่พัก ค่ำยำนพำหนะ ค่ำลงทะเบียนและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ของพนักงำนเทศบำลและลูกจ้ำง ซึ่งมี
สิทธิเบิกได้ตำมระเบียบ ฯลฯ
1.2.3 รำยจ่ำยเพื่อบำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน
จำนวน
2,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สิน เพื่อให้สำมำรถใช้งำนตำมปกติ จัดตังหนังสือกรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558
รำยกำรที่ 1.2.1-1.2.3 ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนสวนสำธำรณะ
1.3 ค่ำวัสดุ
รวม
4,800,000 บำท
1.3.1 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
จำนวน
200,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุที่ใช้ในกำรทำควำมสะอำดของงำนสวนสำธำรณะ เช่น ไม้กวำด แปรง ผงซักฟอก
นำยำล้ำงห้องนำ นำยำล้ำงจำน ฯลฯ
1.3.2 วัสดุงำนก่อสร้ำง
จำนวน
100,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง เช่น อิฐ หิน ดิน ทรำย ปูน แอสฟัลท์ติก ไม้ ตะปู ฯลฯ
1.3.3 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
จำนวน
600,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซืออะไหล่และอุปกรณ์ต่ำง ๆ ของยำนพำหนะเช่น ยำงรถยนต์ แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ
1.3.4 วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น
จำนวน
2,000,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำนำมันเชือเพลิงและหล่อลื่น ซึ่งใช้กับยำนพำหนะของสำนักกำรช่ำง เช่น นำมันเบนซิน
นำมันดีเซล นำมันเครื่องยนต์ ฯลฯ
1.3.5 วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์
จำนวน
100,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ต่ำง ๆ เช่น นำยำเคมีต่ำง ๆ ฯลฯ เป็นต้น
1.3.6 วัสดุกำรเกษตร
จำนวน
1,800,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุกำรเกษตรต่ำง ๆ เช่น ปุ๋ย พันธุ์พืช ยำกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีก
สัตว์นำ วัสดุเพำะชำและอุปกรณ์ต่ำง ๆ ในกำรขยำยพันธุ์พืช ฯลฯ เป็นต้น
รำยกำรที่ 1.3.1-1.3.6 ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนสวนสำธำรณะ
2. หมวดค่ำสำธำรณูปโภค
รวม
500,000 บำท
2.1 ค่ำสำธำรณูปโภค
รวม
500,000 บำท
2.1.1 ค่ำนำประปำ
จำนวน
500,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำนำประปำที่ใช้ในอุทยำนมกุฎรมยสรำญ สวนสำธำรณะ 72 พรรษำ สวนหย่อม
ประชำนิเวศน์ 3 ซ.45 สวนสำธำรณะถนนสำมัคคี ฯลฯ เป็นต้น
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนสวนสำธำรณะ
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สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวม 296,869,200 บาท

งบบุคลากร
รวม
86,645,800 บาท
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และค่าจ้างชั่วคราว
รวม
86,645,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
86,645,800 บาท
(1) เงินเดือนพนักงำน
จำนวน
3,323,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงำนในหน่วยงำน
(2) เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำน
จำนวน
48,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มต่ำงๆของพนักงำนที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบ เช่น เงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว ฯลฯ
(3) ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ
จำนวน
7,309,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำและเงินปรับปรุงค่ำจ้ำงประจำให้แก่ลูกจ้ำงประจำในหน่วยงำน
(4) เงินเพิ่มต่ำงๆของลูกจ้ำงประจำ
จำนวน
37,800 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มต่ำงๆ ให้แก่ลูกจ้ำงประจำในหน่วยงำนที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ เช่น
เงินค่ำตอบแทนพิเศษของลูกจ้ำงประจำที่ได้รับกำรปรับอัตรำเงินเดือนถึงขันสูงสุดของตำแหน่งตำมมติคณะรัฐมนตรี
เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้ำงประจำผู้ได้รับค่ำจ้ำงถึงขันสูงสุดของตำแหน่ง และเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว ฯลฯ
(5) ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
จำนวน
67,226,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทน เงินปรับปรุงค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
(6) เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง
จำนวน
8,702,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มต่ำง ๆ ให้แก่พนักงำนจ้ำงในหน่วยงำนที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ เช่น
เงินค่ำตอบแทน และค่ำตอบแทนพิเศษของพนักงำนจ้ำง และเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว ฯลฯ
รำยกำรที่ (1) - (6) ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดาเนินการ
รวม
183,170,400 บาท
1. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
รวม
182,310,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน
รวม
18,210,400 บาท
(1) ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
จำนวน
18,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้กับพนักงำน ลูกจ้ำงประจำและพนักงำนจ้ำง
ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบ ฯ
(2) เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
จำนวน
205,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้กับพนักงำนและลูกจ้ำงประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
(3) เงินช่วยเหลือบุตร
จำนวน
5,400 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือบุตรพนักงำนและลูกจ้ำงประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบ ฯ
รำยกำรที่ (1) – (3) ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
1.2 ค่าใช้สอย
(1) รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร

รวม 105,450,000 บาท
จำนวน 50,600,000 บำท
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- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรหรือค่ำแรงในกำรจ้ำง หรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้ำง เช่น ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
ส่งข้อมูลด้วยระบบ GPS ค่ำต่อสัญญำประกันกำรดูแลอุปกรณ์ส่งข้อมูล ค่ำจ้ำงเหมำกำจัดมูลฝอยติดเชือ มูลฝอย
อันตรำยและซำกอิเล็กทรอนิกส์ ค่ำจ้ำงยกรถ ลำกรถ กำรชั่งนำหนั ก ค่ำจ้ำงเหมำปฏิบัติงำน ขุดลอกคูคลองและ
ท่อระบำยนำในเขตเทศบำล ค่ำจ้ำงเหมำรักษำควำมสะอำดและพัฒนำสิ่ งแวดล้ อมในชุมชน จ้ำงชักลำกขยะ
ทำควำมสะอำดท่อระบำยนำ ค่ำเช่ำที่จอดรถขยะ และเก็บเครื่องจักรกล ค่ำจ้ำงยำมรักษำกำรณ์ ค่ำวำรสำรและ
เย็บเล่มหนังสือ ค่ำจ้ำงเหมำจัดทำสื่อประชำสัมพันธ์/วิดีทัศน์ หนังสือ แผ่นพับ ใบปลิว ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ฯลฯ
จำนวน
50,000,000 บำท
- โครงกำรจ้ำงเหมำวิเครำะห์ตรวจสอบประสิทธิภำพกำรทำงำนของระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล
เทศบำลนครนนทบุรี
จำนวน
400,000 บำท
- โครงกำรจ้ำงเหมำวิเครำะห์ตรวจสอบคุณภำพปุ๋ยอินทรีย์นครนนท์และปุ๋ยนำชีวภำพ
จำนวน
200,000 บำท
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(2) รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ
จำนวน
29,250,000 บำท
รำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
(2.1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร
จำนวน
50,000 บำท
และนอกรำชอำณำจักร
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของพนักงำน ลูกจ้ำงประจำและพนักงำน
จ้ำงของหน่วยงำนที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบ ฯลฯ
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(2.2) ค่ำกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบำลนครนนทบุรี
จำนวน
26,600,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำกำจัดขยะมูลฝอยทั่วไป และมูลฝอยติดเชือ มูลฝอยอันตรำยและ
ซำกอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบำลนครนนทบุรีให้แก่องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ.2560 โดยคิดรำคำตำมปริมำณนำหนักของขยะในแต่ละเดือน
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(2.3) โครงกำรรณรงค์รักษำควำมสะอำด
จำนวน
400,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมรณรงค์ สร้ำงจิตสำนึกในกำรรักษำควำมสะอำด
จั ด กิ จกรรมรั กษำควำมสะอำดในวั นส ำคั ญต่ ำงๆ ค่ ำวั สดุ อุ ปกรณ์ ค่ ำอำหำร เครื่ องดื่ ม ค่ ำตอบแทนวิ ทยำกร
กำรจัดพิมพ์ป้ ำยประชำสั มพัน ธ์ แผ่ น พับ ใบปลิ ว ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ฯลฯ {แผนพัฒ นำสำมปี (พ.ศ.2560-2562)
หน้ำ 3-1-5-1}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(2.4) โครงกำรจัดกำรมูลฝอยอย่ำงยั่งยืน
จำนวน
2,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมรณรงค์กำรคัดแยกมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยอันตรำย
และซำกอิเล็กทรอนิกส์และมูลฝอยติดเชือ รณรงค์คัดแยกมูลฝอยประเภทโฟม รณรงค์กำรทิงมูลฝอย เป็นเวลำ
รณรงค์กำรไม่ทิงมูลฝอยในพืนที่รกร้ำง กำรฝึกอบรมครู อำจำรย์ นักเรียน ชุมชน และประชำชนทั่วไป ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่ำอำหำร เครื่องดื่ม ค่ำตอบแทนวิทยำกร กำรจัดพิมพ์ ป้ำยประชำสัมพันธ์
แผ่นพับใบปลิว วีดีทัศน์ ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-1-5-2,3}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
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(2.5) โครงกำรเผยแพร่ควำมรู้เรื่องปุ๋ยชีวภำพตำมแนวทำงโครงกำรพระรำชดำริ
จำนวน
200,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรในกำรจัดอบรมเผยแพร่ควำมรู้เรื่องปุ๋ยชีวภำพ
ตำมแนวทำงโครงกำรพระรำชดำริแก่นักเรียนและประชำชน ค่ำจัดทำแปลงผักสำธิตจำกกำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์นครนนท์
ค่ำเมล็ดพันธุ์พืชและพันธุ์พืช ค่ำวัสดุ ค่ำอุปกรณ์ ค่ำเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่ำอำหำร เครื่องดื่ม ค่ำตอบแทน
วิทยำกร ค่ำพิมพ์เอกสำร แผ่นพับ ใบปลิว ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ฯลฯ
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-1-5-5}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(3) ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
จำนวน
25,600,000 บำท
- รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
1.3 ค่าวัสดุ
รวม
58,650,000 บาท
(1) วัสดุสำนักงำน
จำนวน
300,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุสำนักงำน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ตะแกรงวำงเอกสำร
ค่ำถ่ำยเอกสำร ฯลฯ
(2) วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สำยไฟ ถ่ำนไฟฉำย ฯลฯ
(3) วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
จำนวน
5,600,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น แปรงถูบ้ำน เข่ง ไม้กวำด ใบเลื่อย โซ่ ถังขยะ ฯลฯ
(4) วัสดุก่อสร้ำง
จำนวน
800,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุก่อสร้ำง เช่น อิฐ หิน ปูน ทรำย ตะปู เหล็กเส้น สำยยู ไม้อัด ฯลฯ
(5) วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
จำนวน
7,800,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น ยำงรถยนต์ แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ
(6) วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น
จำนวน
40,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน่ เช่น นำมันเบนซิน นำมันดีเซล นำมันเครื่อง ฯลฯ
(7) วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์
จำนวน
300,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ตำ่ งๆ เช่น นำยำเคมีต่ำงๆ นำยำต่ำงๆ ฯลฯ
(8) วัสดุกำรเกษตร
จำนวน
500,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุกำรเกษตรต่ำงๆ เช่น จอบ เสียม พลั่ว กระบวย กำกนำตำล พันธุ์ไม้
เมล็ดพันธุ์พืชและพันธุ์พืช ฯลฯ
(9) วัสดุโฆษณำและเผยแพร่
จำนวน
250,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ต่ำง ๆ เช่น สี พู่กัน ผ้ำลินินเขียนป้ำย แผ่นไวนิล
ทินเนอร์ โฟมบำง สติกเกอร์ กระดำษสีต่ำงๆ ฯลฯ
(10) วัสดุเครื่องแต่งกำย
จำนวน
2,250,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุเครื่องแต่งกำย เช่น ถุงมือ เสือ รองเท้ำ ฯลฯ

172
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน
550,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล แผ่นซีดี ผ้ำหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ กระดำษไขสำหรับเครื่องพิมพ์ดิจิตอล หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ทังชนิดสีและสีดำฯลฯ
(12) วัสดุอื่นๆ
จำนวน
200,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุอื่นๆ เช่น ตำข่ำย ตะแกรง ฯลฯ
รำยกำรที่ (1) – (12) ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
2. หมวดค่าสาธารณูปโภค
รวม
860,000 บาท
2.1 ค่าสาธารณูปโภค
รวม
860,000 บาท
(1) ค่ำไฟฟ้ำ
จำนวน
700,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำ โรงงำนผลิตปุ๋ยอินทรีย์นครนนท์และศูนย์บริกำรและพัฒนำคุณภำพ
สิ่งแวดล้อม เทศบำลนครนนทบุรี
(2) ค่ำนำประปำ
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำนำประปำโรงงำนผลิตปุ๋ยอินทรีย์นครนนท์ และศูนย์บริกำรและพัฒนำคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมเทศบำลนครนนทบุรี
(3) ค่ำโทรศัพท์
จำนวน
60,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์รำยเดือนที่ใช้ในศูนย์บริกำรและพัฒนำคุณภำพสิ่งแวดล้อม เทศบำลนครนนทบุรี
รำยกำรที่ (1) – (3) ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบลงทุน
รวม
27,053,000 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
27,053,000 บาท
1. ค่าครุภัณฑ์
รวม
20,553,000 บาท
1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จานวน
53,000 บาท
(1) เครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA
จำนวน
6,400 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือเครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง สำหรับใช้ในกลุ่มงำน
บริกำรจัดกำรสิ่งปฏิกูล
โดยมีคุณลักษณะดังนี
- มีกำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 800 VA (480 Watts)
- สำมำรถสำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำที
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร ณ วันที่ 11 มีนำคม 2559 ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456
ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้ำ 3-3-2-3,4}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(2) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี
จำนวน
17,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง
สำหรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มงำนบริกำรจัดกำรสิ่งปฏิกูล
โดยมีคุณลักษณะพืนฐำน ดังนี
- เป็นอุปกรณ์ที่มีควำมสำมำรถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภำยในเครื่องเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือแบบ LED
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- มีหน่วยควำมจำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 192 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่ำ
จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 600x600 dpi
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงขำวดำไม่น้อยกว่ำ 22 หน้ำต่อนำที (ppm)
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงสีไม่น้อยกว่ำ 22 หน้ำต่อนำที (ppm)
- สำมำรถสแกนเอกสำร ขนำด A4 (ขำวดำ และสี) ได้
- มีควำมละเอียดในกำรสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200 dpi
- มีถำดป้อนเอกสำรอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สำมำรถถ่ำยสำเนำเอกสำรได้ทังสีและขำวดำ
- สำมำรถทำสำเนำได้สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 99 สำเนำ
- สำมำรถย่อและขยำยได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และCustom โดยถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 250 แผ่น
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร ณ วันที่ 11 มีนำคม 2559 และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456
ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560 ถึง 2562) หน้ำ 3-3-2-5}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(3) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
จำนวน
7,600 บำท
และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
- เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ค่ ำ จั ด ซื อชุ ด โปรแกรมระบบปฏิ บั ติ ก ำรส ำหรั บ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ละเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดตังมำจำกโรงงำน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย
จำนวน 2 ชุดๆละ 3,800 บำท สำหรับใช้ในกลุ่มงำนบริกำรจัดกำรสิ่งปฏิกูล
จั ดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลั กษณะพืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ณ วันที่ 11 มีนำคม 2559 ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/
ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้ำ 3-3-2-8}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(4) ชุดโปรแกรมจัดกำรสำนักงำนที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย จำนวน
22,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือชุดโปรแกรมจัดกำรสำนักงำนที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย จำนวน 2 ชุด
ชุดละ 11,000 บำท สำหรับใช้ในกลุ่มงำนบริกำรจัดกำรสิ่งปฏิกูล
จั ดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลั กษณะพืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ณ วันที่ 11 มีนำคม 2559 ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/
ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้ำ 3-3-2-8}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
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1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จานวน
500,000 บาท
(1) กล้องวงจรปิด (CCTV)
จำนวน
500,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 16 ตัว พร้อมติดตังและอุปกรณ์ต่อพ่วง ภำยใน
ศูนย์บริกำรและพัฒนำคุณภำพสิ่งแวดล้อม เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์
จึ งจ ำเป็ น ต้อ งตั งงบประมำณตำมรำคำท้ อ งตลำดที่ ได้ส อบรำคำมำได้ และมี ควำมจำเป็ นต้ อ งจั ด ซื อเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้ำ 3-3-3-10}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
90,000 บาท
(1) ชุดเครื่องเสียงสนำมพร้อมไมโครโฟนไร้สำย
จำนวน
90,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือชุดเครื่องเสียงสนำมพร้อมไมโครโฟนไร้สำย จำนวน 1 ชุด สำหรับปฏิบัติงำน
ด้ำนกำรจั ดกำรมูล ฝอยและสิ่ งปฏิกูล เนื่ องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุ ภั ณ ฑ์
จึ งจ ำเป็ น ต้อ งตั งงบประมำณตำมรำคำท้ อ งตลำดที่ ได้ส อบรำคำมำได้ และมี ควำมจำเป็ นต้ อ งจั ด ซื อเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้ำ 3-3-3-10}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
1.4 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จานวน 11,000,000 บาท
(1) รถเครนไฮดรอลิค ขนำด 130 แรงม้ำ
จำนวน
11,000,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือรถเครนไฮดรอลิค ขนำด 130 แรงม้ำ ชนิด 6 ล้อ จำนวน 2 คัน สำหรับ
ใช้ในงำนบริกำรจัดกำรมูลฝอย เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็น
ต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำร
ให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้ำ 3-3-3-13}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
1.5 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จานวน
1,250,000 บาท
(1) ถังขยะ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 660 ลิตร
จำนวน
1,250,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือถังขยะ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 660 ลิตร จำนวน 50 ใบ สำหรับใช้ในงำนบริกำร
จัดกำรมูลฝอย เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณ
ตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และที่ มท
0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้ำ 3-3-3-40}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
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1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร
จานวน 7,660,000 บาท
(1) เครื่องร่อนแยกขนำดปุ๋ย
จำนวน
7,500,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือเครื่องร่อนแยกขนำดปุ๋ย จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในศูนย์บริกำรและ
พัฒนำคุณภำพสิ่งแวดล้อม
โดยมีคุณลักษณะพืนฐำนดังนี
- ช่องบรรจุขนำดไม่น้อยกว่ำ 3 ลูกบำศก์เมตร
- ตะแกรงม้วนขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ 1.5X ยำว 2.5 เมตร
- เครื่องยนต์ดีเซล พร้อมอุปกรณ์
เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณ
ตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้ำ 3-3-3-56}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(2) เครื่องเติมอำกำศชนิด 6 ใบพัด
จำนวน 160,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือเครื่องเติมอำกำศชนิด 6 ใบพัด มีระบบตีนำเพื่อลดแรงตึงผิวนำ พร้อมติดตัง
จำนวน 2 ชุด สำหรับใช้ในศูนย์บริกำรและพัฒนำคุณภำพสิ่งแวดล้อม เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนด
ในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้และมีควำม
จำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
และที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562)หน้ำ 3-3-3-57}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
6,500,000 บาท
2.1 ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปกำร
รวม
6,500,000 บำท
2.1.1 โครงกำรก่อสร้ำงลำนจอดรถยนต์ และเก็บเครื่องจักรกล
จำนวน
6,500,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงลำนจอดรถยนต์และเก็บเครื่องจักรกล บริเวณใต้ทำงด่วนศรีรัช ระยะที่ 2
พืนที่ 983 ตำรำงวำ จำนวน 1 แห่ง เพื่อใช้เป็นสถำนที่จอดรถเก็บขนมูลฝอย และเครื่องจักรกลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตำมแบบแปลนเทศบำลนครนนทบุรี {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2550 - 2562) หน้ำ 3-2-3-1}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
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สานักการช่าง
งานบาบัดน้าเสีย
รวม
56,558,600 บาท
งบบุคลากร
รวม
19,818,600 บาท
1. หมวดเงินเดือน ค่ำจ้ำงประจำ และค่ำจ้ำงชั่วครำว
รวม
19,818,600 บำท
1.1 เงินเดือน (ฝ่ำยประจำ)
รวม
19,818,600 บำท
1.1.1 เงินเดือนพนักงำน
จำนวน
5,082,300 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี
1.1.2 เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน
จำนวน
127,800 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินปรับเพิ่มตำมคุณวุฒิให้แก่พนักงำนในหน่วยงำน
1.1.3 เงินประจำตำแหน่ง
จำนวน
36,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงำนที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
1.1.4 ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
จำนวน
12,984,800 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนและเงินปรับปรุงค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
1.1.5 เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง
จำนวน
1,587,700 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำงในหน่วยงำนที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบ ฯ เช่น
ค่ำตอบแทน และค่ำตอบแทนพิเศษของพนักงำนจ้ำงและเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว
รำยกำรที่ 1.1.1-1.1.5 ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบำบัดนำเสีย
งบดาเนินการ
รวม
36,740,000 บาท
1. หมวดค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
รวม
25,800,000 บำท
1.1 ค่ำตอบแทน
รวม
1,700,000 บำท
1.1.1 ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
จำนวน
1,600,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนในกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้กับพนักงำนและลูกจ้ำง ซึ่งมีสิทธิ
เบิกได้ตำมระเบียบฯ
1.1.2 เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้กับพนักงำนและลูกจ้ำง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
รำยกำรที่ 1.1.1–1.1.2 ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบำบัดนำเสีย
1.2 ค่ำใช้สอย
รวม
20,100,000 บำท
1.2.1 รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
จำนวน
12,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำให้ผู้รับจ้ำงทำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ซึ่งมิใช่เป็นกำรดัดแปลง ต่อเติมเสริมสร้ำง
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้ำงและอยูใ่ นควำมรับผิดชอบของผู้รับจ้ำง เช่น จ้ำงเหมำแรงงำนทำของต่ำง ๆ ค่ำจ้ำงเหมำสูบนำ
ค่ำรำงวัดพืนที่คลองสำธำรณะ ค่ำจ้ำงเหมำขุดลอกท่อระบำยนำและเก็บผักตบชวำในคลองต่ำงๆ ภำยในเขตเทศบำล
นครนนทบุรี ค่ำวิเครำะห์คุณภำพนำ ค่ำจ้ำงยำมรักษำควำมปลอดภัยโรงปรับปรุงคุณภำพนำ และอื่น ฯลฯ เป็นต้น
1.2.2 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำร
จำนวน
100,000 บำท
ที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
(1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในและนอกรำอำณำจักร จำนวน
100,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรใน และนอกรำชอำณำจักรสำหรับจ่ำยเป็นค่ำเบียเลียง ค่ำเช่ำที่พัก
ค่ำยำนพำหนะ ค่ำลงทะเบียน และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ของพนักงำนเทศบำลและลูกจ้ำงซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบ ฯลฯ
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1.2.3 รำยจ่ำยเพื่อบำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน
จำนวน
8,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สิน เพื่อให้สำมำรถใช้งำนตำมปกติ จัดตังหนังสือกรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558
รำยกำรที่ 1.2.1–1.2.3 ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบำบัดนำเสีย
1.3 ค่ำวัสดุ
รวม
4,000,000 บำท
1.3.1 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
จำนวน
200,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซืออะไหล่และอุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่จำเป็นต้องกำรใช้งำนไฟฟ้ำเทศบำล เช่น หลอดไฟฟ้ำ
สำยไฟ น๊อตอำบสังกะสี โคมไฟฟ้ำ ฟิวส์ ฯลฯ
1.3.2 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
จำนวน
200,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุที่ใช้ในกำรทำควำมสะอำดของงำนสวนสำธำรณะ เช่น ไม้กวำด แปรง ผงซักฟอก
นำยำล้ำงห้องนำ นำยำล้ำงจำน ฯลฯ
1.3.3 วัสดุก่อสร้ำง
จำนวน
200,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง เช่น อิฐ หิน ดิน ทรำย ปูน แอสฟัลท์ติก ไม้ ตะปู ฯลฯ
1.3.4 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
จำนวน
500,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซืออะไหล่และอุปกรณ์ต่ำง ๆ ของยำนพำหนะเช่น ยำงรถยนต์ แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ
1.3.5 วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น
จำนวน
2,200,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำนำมันเชือเพลิงและหล่อลื่น ซึ่งใช้กับยำนพำหนะของสำนักกำรช่ำง เช่น นำมันเบนซิน
นำมันดีเซล นำมันเครื่องยนต์ ฯลฯเป็นต้น
1.3.6 วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์
จำนวน
500,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ต่ำง ๆ เช่น นำยำเคมีต่ำง ๆ ฯลฯ เป็นต้น
1.3.7 วัสดุกำรเกษตร
จำนวน
200,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุกำรเกษตรต่ำง ๆ เช่น ปุ๋ย พันธุ์พืช ยำกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีก
สัตว์นำ วัสดุเพำะชำและอุปกรณ์ต่ำง ๆ ในกำรขยำยพันธุ์พืช ฯลฯ เป็นต้น
รำยกำรที่ 1.3.1-1.3.7 ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบำบัดนำเสีย
2. หมวดค่ำสำธำรณูปโภค
รวม
10,940,000 บำท
2.1 ค่ำสำธำรณูปโภค
รวม
10,940,000 บำท
2.1.1 ค่ำกระแสไฟฟ้ำ
จำนวน
10,000,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำโรงสูบนำประชำนิเวศน์ (ส่วนกำรโยธำและสุขำภิบำล) ค่ำกระแสไฟฟ้ำ
โรงปรับปรุงคุณภำพนำหมู่บ้ำนประชำนิเวศน์ ฯลฯ
2.1.2 ค่ำนำประปำ
จำนวน
900,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำนำประปำที่ใช้ในโรงงำนปรับปรุงคุณภำพนำ โรงสูบนำประชำนิเวศน์ 4 โรงสูบนำ
คลองบำงขวำง สถำนีสูบนำคลองส่วย ฯลฯ
2.1.3 ค่ำโทรศัพท์
จำนวน
40,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ที่ใช้ในรำชกำรของโรงงำนปรับปรุงคุณภำพนำหมู่บ้ำนประชำนิเวศน์ ฯลฯ
รำยกำรที่ 2.1.1-2.1.3 ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบำบัดนำเสีย
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
กองสวัสดิการสังคม
งานบริหารงานทั่วไป

รวม 4,115,400 บาท

งบบุคลากร
รวม
2,900,400 บาท
1 หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และค่าจ้างชั่วคราว
รวม
2,900,400 บาท
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
2,900,400 บาท
1.1.1 เงินเดือนพนักงำน
จำนวน 1,479,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้กับพนักงำนในหน่วยงำน
1.1.2 เงินเพิ่มต่ำงๆของพนักงำน
จำนวน
179,200 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนของพนักงำนที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและมีสิทธิ
ได้รับค่ำตอบแทนเป็นรำยเดือนเท่ำกับอัตรำเงินประจำตำแหน่ง
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำวให้แก่พนักงำนในหน่วยงำน
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินปรับเพิ่มตำมคุณวุฒิให้แก่พนักงำนในหน่วยงำน
1.1.3 เงินประจำตำแหน่ง
จำนวน
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงำนผู้ที่มีสิทธิเบิก

85,200 บำท

1.1.4 ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
จำนวน
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนเงินปรับปรุงค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง

1,099,000 บำท

1.1.5 เงินเพิ่มต่ำงๆของพนักงำนจ้ำง
จำนวน
58,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว ค่ำตอบแทน และค่ำตอบแทนพิเศษของ
พนักงำนจ้ำง
รำยกำรที่ 1.1.1-1.1.5 ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนบริหำรงำนทั่วไป
งบดาเนินงาน
รวม
1,215,000 บาท
1 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
รวม
1,185,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน
รวม
25,000 บาท
1.1.1 เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
จำนวน
25,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนเทศบำล และพนักงำนลูกจ้ำง
ประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว 263 ลงวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2557
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนบริหำรงำนทั่วไป
1.2 ค่าใช้สอย
รวม
950,000 บาท
1.2.1 รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
จำนวน
250,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงเหมำบริกำรต่ำง ๆ หรือรำยจ่ำยอื่น ซึ่งเข้ำลักษณะให้ได้มำ
ซึ่งบริกำร ฯลฯ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภำคม 2541
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนบริหำรงำนทั่วไป
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1.2.2 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
จำนวน
100,000 บำท
1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร และนอกรำชอำณำจักร
เช่น ค่ำเบียเลียง ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำยำนพำหนะ ค่ำลงทะเบียน และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ของพนักงำนเทศบำลและ
ลูกจ้ำง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท. 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนบริหำรงำนทั่วไป
1.2.3 ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
จำนวน
600,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบำรุงรักษำ ซ่อมแซมทรัพย์สิน หรือครุภัณฑ์ต่ำง ๆ เพื่อให้สำมำรถใช้งำน
ตำมปกติ
จัดตังตำมหนังสือ กรมส่ง เสริม กำรปกครองท้อ งถิ่น ด่ว นมำก ที่ มท. 0808.2/ว 1134 ลงวัน ที่
9 มิถุนำยน 2558
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนบริหำรงำนทั่วไป
1.3 ค่าวัสดุ
รวม
210,000 บาท
1.3.1 วัสดุสำนักงำน
จำนวน
50,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุสำนักงำน เช่น กระดำษไขแม่พิมพ์ หมึกพิมพ์สำเนำ แฟ้ม
ตรำยำง ค่ำถ่ำยเอกสำร ฯลฯ
1.3.2 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
จำนวน
10,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น แก้วนำ จำน ช้อน ผ้ำปูโต๊ะ นำยำล้ำงจำน ฯลฯ
1.3.3 วัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน
150,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูลหัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ผงหมึกเครื่องพิมพ์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด
เมมโมรี่ชิป เม้ำส์ แผงกรองแสง เครื่องอ่ำนและบันทึกข้อมูลแบบต่ำงๆ เช่น แบบดิสเกตต์ แบบฮำร์ดดิสต์ ฯลฯ
จัดตังตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท. 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
กรกฎำคม 2556 และ ด่วนมำก ที่ มท. 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558
รำยกำรที่ 1.3.1 – 1.3.3 ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนบริหำรงำน
ทั่วไป
2 หมวดค่าสาธารณูปโภค
รวม
2.1 ค่าสาธารณูปโภค
รวม
2.1.1 ค่ำบริกำรโทรศัพท์
จำนวน
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ที่ใช้ในกำรติดต่อรำชกำร
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท. 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนบริหำรงำนทั่วไป

30,000 บาท
30,000 บาท
30,000 บำท
มิถุนำยน 2558
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
รวม 21,533,000 บาท
งบบุคลากร
รวม
7,423,000 บาท
1 หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และค่าจ้างชั่วคราว
รวม
7,423,000 บาท
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
7,423,000 บาท
1.1.1 เงินเดือนพนักงำน
จำนวน 4,148,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้กับพนักงำนในหน่วยงำน
1.1.2 เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำน
จำนวน
94,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำวให้แก่พนักงำน
1.1.3 เงินประจำตำแหน่ง
จำนวน
54,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงำนผู้ที่มีสิทธิเบิก
1.1.4 ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
จำนวน 3,005,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทน เงินปรับปรุงค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
1.1.5 เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง
จำนวน
122,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนและค่ำตอบแทนพิเศษของพนักงำนจ้ำง
รำยกำรที่ 1.1.1 – 1.1.5 ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนส่งเสริมและ
สนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน
งบดาเนินงาน
รวม 12,880,000 บาท
1 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
รวม 12,730,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน
รวม
550,000 บาท
1.1.1 ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
จำนวน
500,000 บำท
- เพื่อจ่ ำยเป็ น ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติ งำนนอกเวลำรำชกำรให้ แก่ พนักงำนเทศบำล
ลูกจ้ำงประจำและพนักงำนจ้ำงที่มำปฏิบัติรำชกำร
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภำคม 2550
1.1.2 เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
จำนวน
50,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนเทศบำล และพนักงำนลูกจ้ำง
ประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว 263 ลงวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2557
รำยกำรที่ 1.1.1 – 1.1.2 ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนส่งเสริมและ
สนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน
1.2 ค่าใช้สอย
รวม 11,280,000 บาท
1.2.1 รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
จำนวน
300,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำน ให้แก่ผู้รับจ้ำงทำกำรอย่ำงใดอย่ำง
หนึ่ง ซึ่งมิใช่ เป็นกำรประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์ หรือที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้ำง เช่น ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำน
ทำของค่ำแบกหำมสัมภำระ ค่ำจ้ำงแรงงำนดำเนินกำรก่อสร้ำงบ้ำนให้ประชำชนผู้ด้อยโอกำส ผู้ยำกไร้ และ
ผู้ยำกจน ค่ำติดตังอุปกรณ์ ค่ำอัดและขยำยภำพ ค่ำวำรสำรและค่ำเย็บเล่มหนังสือ ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ฯลฯ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภำคม 2541
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน
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1.2.2 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
จำนวน 10,980,000 บำท
1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร และนอกรำชอำณำจักร
เช่น ค่ำเบียเลียง ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำยำนพำหนะ ค่ำลงทะเบียนและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ของพนักงำนเทศบำลและลูกจ้ำง
ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท. 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน
2) โครงกำรจัดงำนต่ำงๆ
จำนวน 10,880,000 บำท
(1) โครงกำรประกวดชุมชนดีเด่น
จำนวน
200,000 บำท
- เพื่อให้ประชำชนในชุมชนเกิดควำมรัก ควำมสำมัคคี ในกำรบริหำรจัดกำรพัฒนำ
พืนที่ที่อยู่อำศัย สภำพแวดล้อมชุมชนให้น่ำอยู่ สำหรับจ่ำยเป็นค่ำโล่และเงินรำงวัล ค่ำของขวัญค่ำจัดทำป้ำย
ประชำสัมพันธ์ ค่ำพิมพ์ใบเกียรติบัตร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำของสมนำคุณ ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 2562) หน้ำ 3-2-1-13}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน
(2) โครงกำรประชุมคณะกรรมกำรชุมชนและผู้นำท้องถิ่น
จำนวน
120,000 บำท
- เพื่อให้หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน ผู้นำท้องถิ่น และประชำชน ร่วมบูรณำกำร
ในเรื่องของกำรพัฒ นำชุมชน ในกำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ได้ตรงตำมควำมต้องกำรในแต่ล ะพื นที่ชุมชนและ
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนให้สำมำรถพึ่งพำตนเองได้ สำหรับจ่ำยเป็นค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำร
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำของขวัญ ค่ำพิมพ์ใบเกียรติบัตร ค่ำเช่ำห้องประชุม ค่ำเช่ำเครื่อง
เสียง ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3-2-1-10}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน
(3) โครงกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำนชุมชน
จำนวน 5,000,000 บำท
- เพื่อให้ชุมชนมีกำรพัฒนำในด้ำนต่ำงๆ โดยกำรส่งเสริมควำมรู้ควำมสำมำรถ และ
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นร่วมกันระหว่ำงชุมชนกับชุมชน กับหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน สำหรับจ่ำยเป็นค่ำ
สมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำเช่ำยำนพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำเช่ำห้องประชุม
ค่ำเช่ำเครื่องเสียง ค่ำจ้ำงเหมำรถรับจ้ำง ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำพิมพ์ใบเกียรติบัตร ค่ำอัดและขยำยภำพ ฯลฯ
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 - 2562 หน้ำ 3-2-1-12}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน
(4) โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำสู่ประชำคมอำเซียน
จำนวน
250,000 บำท
- เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด กำรเรี ยนรู้ แ ละควำมเข้ ำ ใจประชำคมอำเซี ยน เพื่ อ น ำมำ
ประยุกต์ในกำรบริห ำรจัด กำรชุมชนให้มีประสิทธิภ ำพ ก่อให้เกิด กำรพัฒ นำที่เ ข้ม แข็ง และยั่งยืน สำหรับ
จ่ำยเป็น ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำเช่ำห้องประชุม ค่ำดอกไม้ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่อ งดื่ม ค่ำทำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำเช่ำเก้ำอี ค่ำเช่ำเต็ นท์ ค่ำเช่ำเครื่องเสียง ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี
(พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3-2-1-14}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน
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(5) โครงกำรอบรมและส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดทำแผนชุมชน
จำนวน
500,000 บำท
- เพื่อให้ผู้นำชุมชน ประชำชนในชุมชน ได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดทำแผน
ชุมชน ซึ่งได้จำกกำรประชุมประชำคมในพืนที่ชุมชน ตำมขันตอนกระบวนกำรจัดทำแผนชุมชน กำรทบทวน
และปรับ ปรุง แผนชุม ชนให้ เ ป็น ปัจ จุบัน สอดคล้อ งกับ ยุท ธศำสตร์ก ำรพัฒ นำของเทศบำลนครนนทบุรี
รวมถึงได้รับทรำบปัญหำและควำมต้องกำรของชุมชน สำหรับจ่ำยเป็นค่ำ สมนำคุณวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์
ค่ ำ อำหำร ค่ ำ อำหำรว่ ำ งและเครื่ อ งดื่ ม ค่ ำ เช่ ำ เก้ ำ อี ค่ ำ เช่ ำ สถำนที่ ค่ ำ เช่ ำ เครื่ อ งเสี ย ง ค่ ำ ดอกไม้ ฯลฯ
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3-2-1-11}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน
(6) โครงกำรยกย่องผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น
จำนวน
120,000 บำท
- เพื่อยกย่องบุคคลในชุมชนที่บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมให้เป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำร
ดำเนินชีวิต ปฏิบัติหน้ำที่ และกำรเสียสละเพื่อส่วนรวม สำหรับจ่ำยเป็นค่ำโล่ ค่ำของขวัญ ค่ำพิมพ์ใบเกี ย รติ
บัตร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำอัดและขยำยภำพ ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำเช่ำเก้ำอี ค่ำเช่ำสถำนที่
ค่ำเช่ำเครื่องเสียง ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3-2-5-6}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน
(7) โครงกำรส่งเสริมพัฒนำศักยภำพผู้นำชุมชน
จำนวน
300,000 บำท
- เพื่อให้ผู้นำชุมชน ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถ
ในกำรบริหำรจัดกำรชุมชน เกิดภำวะผู้นำ มีองค์ควำมรู้เป็นแกนหลักในกำรบริหำรจัดกำรชุมชนให้ เข้มแข็ง
สำมำรถพึ่งพำตนเองได้ สำหรับจ่ำยเป็นค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่ องดื่ม ค่ำเช่ำ
ยำนพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำเช่ำห้องประชุม ค่ำเช่ำเครื่องเสียง ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำพิมพ์ใบเกียรติบัตร ค่ำอัดและ
ขยำยภำพ ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3-2-1-12}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน
(8) โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพประชำชน
จำนวน
500,000 บำท
- เพื่อ ส่ง เสริม และพัฒ นำคุณ ภำพชีวิต ประชำชน ระดับ บุค คล/ครัว เรือ น และ
ชุมชนโดยกำรส่งเสริมอำชีพ สร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ ลดรำยจ่ำยและใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ สำหรับจ่ำยเป็น
ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ในกำรฝึกอบรม ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำเช่ำพำหนะ ค่ำ
เช่ำเครื่องเสียง ค่ำเช่ำเต็นท์ ค่ำเช่ำเก้ำอี ค่ำเช่ำสถำนที่ ค่ำพิมพ์วุฒิบัตร ค่ำปกวุฒิบัตร ค่ำผ้ำเขียนป้ำย ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ ค่ำอัดและขยำยภำพ ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3-1-9-3}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน
(9) โครงกำรสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพืนฐำนชุมชน จำนวน
200,000 บำท
- เพื่อสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพืนฐำนชุมชนที่ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นมำตรฐำน
นำไปใช้ป ระโยชน์ในด้ำนต่ำงๆ ในกำรวำงแผนพัฒ นำเทศบำล สำหรับ จ่ำยเป็นค่ำจัดเก็บ ข้อ มูล ในชุมชน
ค่ำ สมนำคุ ณ วิ ท ยำกร ค่ ำ อำหำร ค่ ำ อำหำรว่ ำ งและเครื่ อ งดื่ ม ค่ ำ เช่ ำ เครื่ อ งเสี ย ง ค่ ำ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ฯลฯ
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3-2-1-17}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน
(10) โครงกำรฝึกอำชีพแก่ประชำชนทั่วไป ด้ำนอำหำร จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อส่งเสริมกำรมีงำนทำ เป็นกำรเพิ่มรำยได้ ลดรำยจ่ำยในครอบครัว และใช้
เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ สำหรับจ่ำยเป็นค่ำวิทยำกร ค่ำวัสดุ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ในกำรฝึกอบรม ค่ำเช่ำเต็นท์ ค่ำ
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เช่ำเก้ำอี ค่ำเช่ำพัดลม ค่ำพิมพ์วุฒิบัตร ค่ำปกวุฒิบัตร ค่ำผ้ำเขียนป้ำย ค่ำอัดและขยำยภำพ ฯลฯ {แผนพัฒนำ
สำมปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3-1-9-1}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน
(11) โครงกำรฝึกอำชีพแก่ประชำชนทั่วไป ด้ำนศิลปะ จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อส่งเสริมกำรมีงำนทำ เป็นกำรเพิ่มรำยได้ ลดรำยจ่ำยในครอบครัว และใช้
เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ สำหรับจ่ำยเป็นค่ำวิทยำกร ค่ำวัสดุ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ในกำรฝึกอบรม ค่ำเช่ำเต็นท์ ค่ำ
เช่ำเก้ำอี ค่ำเช่ำพัดลม ค่ำพิมพ์วุฒิบัตร ค่ำปกวุฒิบัตร ค่ำผ้ำเขียนป้ำย ค่ำอัดและขยำยภำพ ฯลฯ {แผนพัฒนำ
สำมปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3-1-9-1}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน
(12) โครงกำรฝึกอำชีพแก่ประชำชนทั่วไป ด้ำนสุขภำพ จำนวน
80,000 บำท
- เพื่อส่งเสริมกำรมีงำนทำ เป็นกำรเพิ่มรำยได้ ลดรำยจ่ำยในครอบครัว และใช้
เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ สำหรับจ่ำยเป็นค่ำวิทยำกร ค่ำวัสดุ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ในกำรฝึกอบรม ค่ำเช่ำเต็นท์ ค่ำ
เช่ำเก้ำอี ค่ำเช่ำพัดลม ค่ำพิมพ์วุฒิบัตร ค่ำปกวุฒิบัตร ค่ำผ้ำเขียนป้ำย ค่ำอัดและขยำยภำพ {แผนพัฒนำสำมปี
(พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3-1-9-2}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน
(13) โครงกำรฝึกอำชีพแก่ประชำชนทั่วไป ด้ำนวิทยำศำสตร์
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อส่งเสริมกำรมีงำนทำ เป็นกำรเพิ่มรำยได้ ลดรำยจ่ำยในครอบครัว และใช้
เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ สำหรับจ่ำยเป็นค่ำวิทยำกร ค่ำวัสดุ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ในกำรฝึกอบรม ค่ำเช่ำเต็นท์ ค่ำ
เช่ำเก้ำอี ค่ำเช่ำพัดลม ค่ำพิมพ์วุฒิบัตร ค่ำปกวุฒิบัตร ค่ำผ้ำเขียนป้ำย ค่ำอัดและขยำยภำพ ฯลฯ {แผนพัฒนำ
สำมปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3-1-9-1}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน
(14) โครงกำรฝึกอำชีพแก่ประชำชนทั่วไป ด้ำนโหรำศำสตร์
จำนวน
80,000 บำท
- เพื่อส่งเสริมกำรมีงำนทำ เป็นกำรเพิ่มรำยได้ ลดรำยจ่ำยในครอบครัว และใช้
เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ สำหรับจ่ำยเป็นค่ำวิทยำกร ค่ำวัสดุ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ในกำรฝึกอบรม ค่ำเช่ำเต็นท์ ค่ำ
เช่ำเก้ำอี ค่ำเช่ำพัดลม ค่ำพิมพ์วุฒิบัตร ค่ำปกวุฒิบัตร ค่ำผ้ำเขียนป้ำย ค่ำอัดและขยำยภำพ ฯลฯ {แผนพัฒนำ
สำมปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3-1-9-2}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน
(15) โครงกำรฝึกอำชีพแก่ประชำชนทั่วไป ด้ำนช่ำง จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อส่งเสริมกำรมีงำนทำ เป็นกำรเพิ่มรำยได้ ลดรำยจ่ำยในครอบครัว และใช้
เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ สำหรับจ่ำยเป็นค่ำวิทยำกร ค่ำวัสดุ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ในกำรฝึกอบรม ค่ำเช่ำเต็นท์ ค่ำ
เช่ำเก้ำอี ค่ำเช่ำพัดลม ค่ำพิมพ์วุฒิบัตร ค่ำปกวุฒิบัตร ค่ำผ้ำเขียนป้ำย ค่ำอัดและขยำยภำพ ฯลฯ {แผนพัฒนำ
สำมปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3-1-9-3}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน
(16) โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมวันเด็กตำมชุมชนต่ำงๆ ในเขตเทศบำล
จำนวน 1,300,000 บำท
- เพื่อให้ประชำชนตระหนักถึงควำมสำคัญของเด็กและเยำวชน กำรใส่ใจเลียงดู
อบรมสั่งสอนให้เป็นสมำชิกที่ดีของประเทศชำติ เพื่อพัฒนำทำงด้ำนสมอง ด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ของเด็กและ
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เยำวชน เพื่อให้เด็กและเยำวชนยึดมั่นต่อสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ รู้จักหน้ำที่ของตนเอง มีระเบียบ
วินัย สำหรับจ่ำยเป็นค่ำอุปกรณ์กีฬำ ค่ำของขวัญ ค่ำถ้วยรำงวัล ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ ค่ำเช่ำเครื่องเสียง ค่ำเช่ำเก้ำอี ค่ำเช่ำเต็นท์ ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3-2-5-6}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน
(17) โครงกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งกองทุนสวัสดิกำรชุมชน
จำนวน
80,000 บำท
- เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของกองทุนสวัสดิกำรชุมชน โดยกำรจัดประชุมให้
ควำมรู้ และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนกองทุนสวัสดิกำรชุมชนให้เป็นไปตำมระเบียบของกองทุน
สำหรับจ่ำ ยเป็น ค่ำ สมนำคุณ วิท ยำกร ค่ำ อำหำร ค่ำ อำหำรว่ำ งและเครื่อ งดื่ม ค่ำ เช่ำ เครื่อ งเสียง ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ (แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3-1-3-1}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน
(18) โครงกำรออกหน่วยบริกำรประชำชนเคลื่อนที่ จำนวน
150,000 บำท
- เพื่อนำกำรบริกำรด้ำนต่ำงๆของเทศบำลและหน่วยงำนภำยนอกไปให้บริกำร
แก่ประชำชนในชุมชนอย่ำงใกล้ชิด เพื่อบรรเทำปัญหำควำมเดือดร้อนและตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน
อย่ำงทั่วถึง สำหรับจ่ำยเป็นค่ำวิทยำกร ค่ำวัสดุ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำเช่ำเต็นท์ ค่ำเช่ำเก้ำอี ค่ำเช่ำพัดลม ค่ำผ้ำเขียนป้ำย
ค่ำอัดและขยำยภำพ ฯลฯ (แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3-2-1-14}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน
(19) โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ผู้ประกอบกำรหอพักตำม พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ. 2558
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อส่งเสริมให้มีกำรดำเนินงำนหอพักให้ถูกต้องตำม พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ. 2558
ส่งเสริมและพัฒนำให้ผู้ประกอบกำรหอพักมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องในกำรดำเนินกิจกำรหอพัก ส่งเสริม
ให้ผู้ประกอบกำรหอพักมีกำรบูรณำกำรกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข
ที่กำหนด สำหรับจ่ำยเป็นค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำเช่ำยำนพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก
ค่ำเช่ำห้องประชุม ค่ำเช่ำเครื่องเสียง ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำพิมพ์ใบอนุญำตให้ตังหอพัก และใบอนุญำตให้เป็น
ผู้จัดกำรหอพัก ค่ำกระเป๋ำเอกสำร ค่ำอัดและขยำยภำพ ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ
3-2-1-15}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน
(20) โครงกำรส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดเก็บข้อมูลพืนฐำน
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภำพให้กับประธำนชุมชน คณะกรรมกำรชุมชน
และตัวแทนในกำรสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพืนฐำน ได้รับทรำบแนวทำงในกำรดำเนินงำนด้ำนกำรจัดเก็บข้อมูล
พืนฐำน เพื่อให้ กำรด ำเนิ น งำนบรรลุ ต ำมวัต ถุ ประสงค์ ส ำหรับ จ่ำ ยเป็น ค่ำ สมนำคุณ วิท ยำกร ค่ำ อำหำร
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำเช่ำยำนพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำเช่ำห้องประชุม ค่ำเช่ำเครื่องเสียง ค่ำ วัส ดุ
อุป กรณ์ ค่ำ พิม พ์ใ บเกีย รติบ ัต ร ค่ำ กระเป๋ำ เอกสำร ค่ำ อัด และขยำยภำพ ฯลฯ {แผนพัฒ นำสำมปี
(พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3-2-1-18}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน
(21) โครงกำรส่งเสริมกำรจัดตังและกำรเลือกตังคณะกรรมกำรชุมชน
จำนวน
300,000 บำท
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- เพื่อจัดตังหรือเลือกตังคณะกรรมกำรชุมชนชุดใหม่แทนชุดเดิมที่ครบวำระและ
ชุมชนใหม่ สำหรับจ่ำยเป็นค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำอำหำร ค่ำผ้ำ
เขียนป้ำย ค่ำพลำสติกกันแดด ค่ำเช่ำเก้ำอี ค่ำพิมพ์บัตรเลือกตังและจัดทำเอกสำรต่ำงๆ ค่ำจัดสถำนที่หน่วย
เลือกตัง ค่ำจัดซือหีบบัตรเลือกตัง ค่ำเช่ำสถำนที่ ค่ำพำหนะขนหีบบัตร ค่ำจัดทำบอร์ดเลือกตัง ค่ำตอบแทน
เจ้ำหน้ำที่ ค่ำเช่ำเต็นท์ ค่ำเช่ำเครื่องเสียง ค่ำพิมพ์ใบเกียรติบัตร ฯลฯ {แผนพัฒ นำสำมปี (พ.ศ.2560 - 2562)
หน้ำ 3-2-1-19}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน
(22) โครงกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองในเขต
เทศบำลนครนนทบุรี
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง ในเขตเทศบำล
นครนนทบุรี โดยกำรจัดประชุมให้ควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง
ให้เป็นไปตำมระเบียบของกองทุนฯ สำหรับจ่ำยเป็นค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
ค่ำเช่ำเครื่องเสียง ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ (แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3-1-3-9}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน
(23) โครงกำรศึกษำดูงำนคณะกรรมกำรพัฒนำสตรีเทศบำลนครนนทบุรี
จำนวน 1,000,000 บำท
- เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมกำรพัฒนำสตรีมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์
ในกำรดำเนินงำน ระหว่ำงคณะกรรมกำรพัฒนำสตรีกับหน่วยงำนภำครัฐ เอกชน และภำคประชำชน สำหรับ
จ่ ำ ยเป็ นค่ ำสมนำคุ ณวิ ทยำกร ค่ ำของสมนำคุ ณในกำรดู งำน ค่ ำอำหำร ค่ ำอำหำรว่ ำงและเครื่ องดื่ ม ค่ ำเช่ ำ
ยำนพำหนะ ค่ำจ้ำงเหมำรถรับจ้ำง ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำเช่ำห้องประชุม ค่ำเช่ำเครื่องเสียง ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำพิมพ์
ใบเกี ยรติ บั ตร ค่ ำกระเป๋ ำเอกสำร ค่ ำอั ดและขยำยภำพ ฯลฯ {แผนพั ฒ นำสำมปี (พ.ศ.2560 - 2562 หน้ ำ
3-2-1-20}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน
1.3 ค่าวัสดุ
รวม
900,000 บาท
1.3.1 วัสดุสำนักงำน
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุสำนักงำน เช่น เก้ำอีพลำสติก กระดำษไข แม่พิมพ์ หมึกพิมพ์
สำเนำ แฟ้ม ตรำยำง ฯลฯ
1.3.2 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
จำนวน
20,000 บำท
- เพื่อ จ่ำ ยเป็น ค่ำ จัด ซื อวัส ดุไ ฟฟ้ำ และวิท ยุ เช่น ปลั๊ก ไฟฟ้ำ ตลับ ไฟฟ้ำ แบตเตอรี่
เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสำร หลอดไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ และวัสดุอื่นๆ ฯลฯ
1.3.3 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
จำนวน
10,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น แก้วนำ จำน ช้อน ผ้ำปูโต๊ะ นำยำล้ำงจำน ฯลฯ
1.3.4 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
จำนวน
60,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุยำนพำหนะและขนส่งต่ำง ๆ เช่น แบตเตอรี่ ค่ำยำงนอก
ค่ำยำงใน ไส้กรอง ฯลฯ
1.3.5 วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น
จำนวน
500,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่นต่ำงๆ เช่น นำมันดีเซล นำมันเบนซิน
นำมันเครื่องฯลฯ
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1.3.6 วัสดุโฆษณำและเผยแพร่
จำนวน
10,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่น อัดขยำยภำพ ค่ำป้ำยผ้ำ เทปเปล่ำ ม้วน
วีดีโอ ค่ำวัสดุโฆษณำอื่นๆ ฯลฯ
1.3.7 วัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน
150,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็ น ค่ำวัส ดุคอมพิว เตอร์ เช่น แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้ อ มูล
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ ผงหมึกเครื่องพิมพ์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์
เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เม้ำส์ แผงกรองแสง เครื่องอ่ำนและบันทึกข้อมูล แบบต่ำงๆ เช่น แบบดิสเกตต์ แบบ
ฮำร์ดดิสต์ ฯลฯ
1.3.8 วัสดุก่อสร้ำง
จำนวน
50,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุก่อสร้ำง เช่น อิฐ หิน ปูน ทรำย ฯลฯ
จัดตังตำมหนังสือกรมส่ งเสริ มกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท. 0808.2/ว 1657 ลงวันที่
16 กรกฎำคม 2556 และ ด่วนมำก ที่ มท. 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558
รำยกำรที่ 1.3.1 – 1.3.8 ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนส่งเสริมและ
สนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน
2 หมวดค่าสาธารณูปโภค
รวม
150,000 บาท
2.1 ค่าสาธารณูปโภค
รวม
150,000 บาท
2.1.1 ค่ำไฟฟ้ำ
จำนวน
50,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำกองสวัสดิกำรสังคม
2.1.2 ค่ำนำประปำ ค่ำนำบำดำล
จำนวน
50,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำนำประปำกองสวัสดิกำรสังคม
2.1.3 ค่ำบริกำรโทรศัพท์
จำนวน
50,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ของกองสวัสดิกำรสังคม
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท. 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
รำยกำรที่ (2.1.1) - (2.1.3) ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนส่งเสริม
และสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน
งบลงทุน
รวม
1,230,000 บาท
1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
1,230,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์
รวม
1,230,000 บาท
1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
รวม
1,230,000 บาท
1) เครื่องขยำยเสียงแบบคำดเอวพร้อมไมโครโฟนชนิดคำดศีรษะ
จำนวน
30,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องขยำยเสียงแบบคำดเอวพร้อมไมโครโฟนชนิดคำดศีรษะ
จำนวน 6 ตัว ตัวละ 5,000 บำท
เนื่องจำกครุภัณฑ์ดังกล่ำว ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์และเทศบำลนครนนทบุรี มีควำมจำเป็น
ต้องใช้ในกำรเพิ่มประสิ ทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน จึงจัดตังตำมรำคำในท้องถิ่น หรือ รำคำที ่เ คยจัด หำอย่ ำ ง
ประหยั ด ตำมหนั งสื อ กระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำร
ตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560
– 2562) หน้ำ 3-3-3-36}
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ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน
2) เครื่องขยำยเสียงตำมสำยพร้อมอุปกรณ์
จำนวน 1,200,000 บำท
- เพื่อจ่ ำยเป็ นค่ำจั ดซื อเครื่ องขยำยเสี ยงตำมสำยพร้ อมอุปกรณ์ จำนวน 10 ชุดๆ ละ
120,000 บำท 1 ชุด มีรำยละเอียด ดังนี
1. เครื่องขยำยเสียงขนำดไม่น้อยกว่ำ 650 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง
2. วิทยุเทป - ซีดี แบบตังโต๊ะ 2 ลำโพง จำนวน 1 เครื่อง
3. ไมโครโฟน จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย
- ไมโครโฟนตังโต๊ะ จำนวน 1 ตัว
- ไมโครโฟนมือถือมีสำย จำนวน 1 ตัว
4. ขำตังไมโครโฟน ชนิดตังโต๊ะ จำนวน 1 ตัว
5. ขำตังไมโครโฟน ชนิดตังพืน จำนวน 1 ตัว
6. ตู้เก็บเครื่องขยำยเสียงพร้อมเบรกเกอร์และอุปกรณ์ จำนวน 1 ตัว
7. ปำกลำโพงฮอร์น ขนำด 8 x 15 นิว จำนวน 5 ตัว
8. ยูนิตฮอร์น ขนำดไม่น้อยกว่ำ 50 วัตต์ จำนวน 5 ตัว
9. ไลท์แมทชิ่งกันนำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 50 วัตต์ จำนวน 5 ตัว
10. สำยลำโพงดรอปวำยส์ ขนำด 2 x 1.0 SQ.MM. (ม้วนละ 200 เมตร) จำนวน 4 ม้วน
11. อุปกรณ์ติดตังพร้อมค่ำติดตัง จำนวน 5 ชุด
เนื่องจำกครุภัณฑ์ดังกล่ำว ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์และเทศบำลนครนนทบุรี มีควำม
จำเป็น ต้องใช้ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน จึงจัดตังตำมรำคำในท้องถิ่นหรือรำคำที่เคยจัดหำอย่ำง
ประหยัด ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552
เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น {แผนพัฒนำสำมปี
(พ.ศ. 2560 – 2562) หน้ำ 3-3-3-37}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน
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แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม
7,853,000 บาท
งบบุคลากร
รวม
5,502,000 บาท
1 หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และค่าจ้างชั่วคราว
รวม
5,502,000 บาท
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
5,502,000 บาท
1.1.1 เงินเดือนพนักงำน
จำนวน
2,125,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่ฝ่ำยบริหำรงำน
ทั่วไปเกี่ยวกับศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
1.1.2 เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน
จำนวน
92,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำวให้แก่พนักงำนในหน่วยงำน
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนของพนักงำนส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง
และมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนเป็นรำยเดือนเท่ำกับอัตรำเงินประจำตำแหน่ง
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพิเศษของข้ำรำชกำรผู้ได้รับเงินเดือนถึงขันสูงสุด
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินปรับเพิ่มคุณวุฒิให้แก่ข้ำรำชกำรในหน่วยงำน
1.1.3 เงินประจำตำแหน่ง
จำนวน
105,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงำนที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
1.1.4 ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง
จำนวน
3,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ำยเพิ่มให้แก่พนักงำนจ้ำงในหน่วยงำน
1.1.5 เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง
จำนวน
180,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มต่ำง ๆ ให้แก่พนักงำนจ้ำง
- เงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว ค่ำตอบแทนและค่ำตอบแทนพิเศษ
รำยกำรที่ (1.1.1) - (1.1.5) ตังจ่ ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒ นธรรมและนัน ทนำกำร งำน
บริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับศำสนำวัฒนธรรมฯ
งบดาเนินการ
รวม
2,184,000 บาท
1 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
รวม
2,134,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน
รวม
144,000 บาท
1.1.1 ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่พนักงำน ลูกจ้ำงประจำ และ
พนักงำนจ้ำงที่มำปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภำคม 2550
1.1.2 ค่ำช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
จำนวน
44,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้กับพนักงำนเทศบำล และลูกจ้ำงประจำ ซึ่งมี
สิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ ตังจ่ำยจำกรำยได้
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว 263 ลงวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2557
รำยกำรที่ (1.1.1) - (1.1.2) ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำน
บริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับศำสนำวัฒนธรรมฯ
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1.2 ค่าใช้สอย
รวม
1,500,000 บาท
1.2.1 รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
จำนวน
300,000 บำท
- เพื่อเป็นค่ำรับวำรสำร สิ่งพิมพ์ ค่ำเย็บหนังสือ เข้ำปกหนังสือ ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำน
บุคคลภำยนอก ค่ำจ้ำงเหมำออกแบบและปรับปรุงเว็บไซต์ของเทศบำลนครนนทบุรี ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร หรือ
ค่ำ แรง หรือ ค่ำ ซ่อ มแซมและติด ตั งอุป กรณ์ ค่ำ จ้ำ งเหมำบ ำรุง รัก ษำระบบเครือ ข่ำ ยคอมพิว เตอร์ เครื ่อ ง
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ค่ำจ้ำงพิมพ์วำรสำรเทศบำล ค่ำจัดทำแผ่นปลิว โปสเตอร์ ป้ำย
บอร์ด แถบเสียง(เทป) คัทเอำท์ประชำสัมพันธ์ เสียงตำมสำยและไร้สำย ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ เพื่อรณรงค์ต่อต้ำน
สำรเสพติด ค่ำจ้ำงผลิตรำยกำร สำรคดี และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะเป็นรำยจ่ ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำรฯลฯ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภำคม 2541
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับศำสนำ
วัฒนธรรมฯ
1.2.2 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น ๆ
จำนวน
200,000 บำท
(1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร
จำนวน
200,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของพนักงำนและลูกจ้ำงประจำของหน่วย
งำนที่มสี ิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท. 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับศำสนำ
วัฒนธรรมฯ
1.2.3 ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
จำนวน
1,000,000 บำท
- รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซม บำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ จัด ตั งตำมหนัง สือ กรมส่ง เสริม กำรปกครองท้อ งถิ่น ด่ว นมำก ที่ มท. 0808.2/ว 1134 ลงวัน ที่
9 มิถุนำยน 2558 ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนบริหำรงำนทั่วไป
เกี่ยวกับศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
1.3 ค่าวัสดุ
รวม
490,000 บาท
1.3.1 วัสดุสำนักงำน
จำนวน
50,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุสำนักงำน เช่น กระดำษ หมึก ดินสอ ค่ำหนังสือพิมพ์
ปำกกำ ค่ำถ่ำยเอกสำร และอื่น ๆ ฯลฯ ตังจ่ำยจำกรำยได้
1.3.2 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
จำนวน
30,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น ฟิวส์ หลอดไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ และอื่น ๆ ฯลฯ
1.3.3 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
จำนวน
20,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น แก้วนำ ถ้วย ชำม นำยำต่ำงๆ และอื่นๆ ฯลฯ
1.3.4 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
จำนวน
30,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ นำมันเบรก ยำงนอก-ใน
และอื่น ๆ ฯลฯ
1.3.5 วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น
จำนวน
300,000 บำท
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- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น เช่น นำมันเชือเพลิง ค่ำนำมันเครื่อง
ค่ำนำมันหล่อลื่นรถยนต์ และอื่นๆ ฯลฯ
1.3.6 วัสดุโฆษณำและเผยแพร่
จำนวน
10,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่น ค่ำล้ำงอัดรูป -ขยำยภำพ ฟิล์ม ม้วน
วีดีโอ ฯลฯ
1.3.7 วัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน
50,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล เทป ผ้ำหมึก
หมึกเครื่องพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ ฯลฯ
จัดตังตำมหนังสื อกรมส่ งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท. 0808.2/ว 1657 ลงวันที่
16 กรกฎำคม 2556 และ ด่วนมำก ที่ มท. 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558
รำยกำรที่ (1.3.1) - (1.3.7) ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำน
บริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับศำสนำวัฒนธรรมฯ
2 หมวดค่าสาธารณูปโภค
รวม
50,000 บาท
2.1 ค่าสาธารณูปโภค
รวม
50,000 บาท
2.1.1 ค่ำโทรศัพท์
จำนวน
50,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ให้กับงำนบริหำรฯ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท. 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับศำสนำ
วัฒนธรรมฯ
งบลงทุน
รวม
167,000 บาท
1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
167,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์
รวม
167,000 บาท
1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงำน
รวม
152,000 บำท
(1) เครื่องพิมพ์สำเนำระบบดิจิตอล
จำนวน
130,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องพิมพ์สำเนำระบบดิจิตอล ควำมละเอียด 300 X 400 จุด
ต่อตำรำงนิว จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไปฯ ซึ่งมีคุณลักษณะพืนฐำน ดังนี
1. ขนำดที่กำหนดเป็นควำมละเอียดในกำรสร้ำงภำพขันต่ำ
2. สำมำรถย่อ - ขยำยได้
3. มีพืนที่กำรพิมพ์ ขนำดกระดำษ B4
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์ของสำนักมำตรฐำนงบประมำณ ประจำปี
2558 ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ ที่
มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-3-3-8}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับศำสนำ
วัฒนธรรมฯ
(2) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้ำ
จำนวน
22,000 บำท
- เพื่อใช้เป็นค่ำจัดซือเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้ำ จำนวน1เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพืนฐำนดังนี
1. เป็นระบบ 2 ภำษำ ชนิดไม่มีหน่วยควำมจำ เนือที่กำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 11 นิว

191
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์ของสำนักมำตรฐำนงบประมำณ ประจำปี
2558 ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ ที่
มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-3-3-9}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับศำสนำ
วัฒนธรรมฯ
1.1.2 ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว
รวม
15,000 บำท
(1) ถังต้มนำไฟฟ้ำ
จำนวน
15,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือถังต้มนำไฟฟ้ำ จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำย
บริหำรงำนทั่วไปฯ โดยมีคุณลักษณะพืนฐำนดังนี
1. กำลังไฟ 2400 วัตต์
2. ระบบควำมปลอดภัย 4 ชัน
3. ปุ่มควบคุมป้องกันนำเข้ำ
4. จุกมีช่องระบำยไอนำ
5. ผ้ำหุ้มกันควำมร้อน
เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตังงบประมำณตำมรำคำ
ท้ อ งตลำดที่ ไ ด้ ส อบรำคำมำได้ และมี ค วำมจ ำเป็ น ต้ อ งจั ด ซื อเพื่ อ ในกิ จ กรรมของเทศบำล ตำมหนั ง สื อ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560 – 2562) หน้ำ 3-3-3-35}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับศำสนำ
วัฒนธรรมฯ
งานกีฬาและนันทนาการ
รวม
27,265,000 บาท
งบบุคลากร
รวม
4,545,000 บาท
1 หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และค่าจ้างชั่วคราว
รวม
4,545,000 บาท
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
4,545,000 บาท
1.1.1 เงินเดือนพนักงำน
จำนวน
1,425,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่ฝ่ำยบริหำรงำน
ทั่วไปเกี่ยวกับศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
1.1.2 เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน
จำนวน
72,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำวให้แก่พนักงำนในหน่วยงำน
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนของพนักงำนส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง
และมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนเป็นรำยเดือนเท่ำกับอัตรำเงินประจำตำแหน่ง
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพิเศษของข้ำรำชกำรผู้ได้รับเงินเดือนถึงขันสูงสุด
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินปรับเพิ่มคุณวุฒิให้แก่ข้ำรำชกำรในหน่วยงำน
1.1.3 ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง
จำนวน
3,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ำยเพิ่มให้แก่พนักงำนจ้ำงในหน่วยงำน
1.1.4 เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง
จำนวน
48,000 บำท
- เงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว ค่ำตอบแทนและค่ำตอบแทนพิเศษ
รำยกำรที่ (1.1.1 – 1.1.4) ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนกีฬำ
และนันทนำกำร
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งบดาเนินการ
รวม
22,720,000 บาท
1 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
รวม
18,570,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน
รวม
200,000 บาท
1.1.1 ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
จำนวน
200,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่พนักงำน ลูกจ้ำงประจำ และ
พนักงำนจ้ำงที่มำปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ ตังจ่ำยจำกรำยได้
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภำคม 2550
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนกีฬำและนันทนำกำร
1.2 ค่าใช้สอย
รวม
17,400,000 บาท
1.2.1 รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
จำนวน
4,000,000 บำท
- เพื่อเป็นค่ำรับวำรสำร สิ่งพิมพ์ ค่ำเย็บหนังสือ เข้ำปกหนังสือ ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำน
บุคคลภำยนอก ค่ำจ้ำงเหมำออกแบบและปรับปรุงเว็บไซต์ของเทศบำลนครนนทบุรี ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร หรือ
ค่ำ แรง หรือ ค่ำ ซ่อ มแซมและติด ตั งอุป กรณ์ ค่ำ จ้ำ งเหมำบ ำรุง รัก ษำระบบเครือ ข่ำ ยคอมพิว เตอร์ เครื ่อ ง
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ค่ำจ้ำงพิมพ์วำรสำรเทศบำล ค่ำจัดทำแผ่นปลิว โปสเตอร์ ป้ำย
บอร์ด แถบเสียง(เทป) คัทเอำท์ประชำสัมพันธ์ เสียงตำมสำยและไร้สำย ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ เพื่อรณรงค์ต่อต้ำน
สำรเสพติด ค่ำจ้ำงผลิตรำยกำร สำรคดี ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรสอนกีฬำ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะเป็น
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำรฯลฯ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภำคม 2541
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนกีฬำและนันทนำกำร
1.2.2 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น ๆ
จำนวน
12,900,000 บำท
(1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร
จำนวน
200,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของพนักงำนและลูกจ้ำงประจำของหน่วย
งำนที่มสี ิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท. 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนกีฬำและนันทนำกำร
(2) โครงกำรจัดงำนต่ำง ๆ
จำนวน
12,700,000 บำท
(2.1) โครงกำรจัดกำรแข่งขันวอลเลย์บอลนครนนท์ทัวร์นำเม้น
จำนวน
1,000,000 บำท
- เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน เยำวชน ประชำชน ห่ำงไกลยำเสพติด และเกิดควำม
สำมัคคีในหมู่คณะ สำหรับจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยพิธีเปิด -ปิด ค่ำเงินรำงวัล ค่ำถ้วยรำงวัลและเหรียญรำงวัล ค่ำอำหำร
ว่ำงและเครื่องดื่ม สำหรับจ่ำยเป็นค่ำชุดนักกีฬำ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร ฯลฯ
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-1-6-1}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนกีฬำและนันทนำกำร
(2.2) โครงกำรจัดกำรแข่งขันฟุตซอลนครนนท์แชมเปี้ยนชิพ
จำนวน
1,000,000 บำท
- เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน เยำวชน ประชำชน ได้แสดงออกถึงควำมสำมำรถของ
ตนเอง สำหรับจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยพิธีเปิด-ปิด ค่ำเงินรำงวัล ค่ำถ้วยรำงวัลและเหรียญรำงวัล ค่ำอำหำรว่ำงและ
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เครื่องดื่ม สำหรับจ่ำยเป็นค่ำชุดนั กกีฬำ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร ฯลฯ
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-1-6-1}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนกีฬำและนันทนำกำร
(2.3) โครงกำรจัดกำรแข่งขันฟุตบอลนครนนท์คัพ จำนวน
1,000,000 บำท
- เพื่อส่งเสริม ให้นักเรียน เยำวชน ประชำชน ได้ออกกำลังกำยทำให้สุ ขภำพ
แข็งแรง มีทักษะกีฬำฟุตบอลมำกขึน สำหรับจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยพิธีเปิด-ปิด ค่ำเงินรำงวัล ค่ำถ้วยรำงวัลและเหรียญ
รำงวัล ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม สำหรับจ่ำยเป็นค่ำชุดนักกีฬำ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับโครงกำร ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-1-6-2}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนกีฬำและนันทนำกำร
(2.4) โครงกำรส่งเสริมและพัฒ นำนักกีฬำเพื่อควำมเป็นเลิ ศสู่กีฬำอำชีพ
(ในประเทศและต่ำงประเทศ)
จำนวน
5,000,000 บำท
- เพื่อเป็นกำรส่งเสริมเด็กและเยำวชนในท้องถิ่น ให้รักในกำรเล่นกีฬำ เป็นกำร
นำไปสู่ควำมเป็นเลิศทำงกำรกีฬำ โดยส่งเสริมให้เด็กและเยำวชน ได้มีกำรแข่งขัน เก็บตัว ฝึกซ้อม จำกผู้ฝึกสอน
ที่มีควำมชำนำญ และเข้ำร่วมแข่งขันในรำยกำรต่ำงๆ เพื่อเสริมสร้ำงประสบกำรณ์สู่กำรแข่งขันระดับชำติต่อไป
สำหรับจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ฝึกสอน(ที่มีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษ) ผู้ควบคุมทีมและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ค่ำเบียเลียงเก็บตัวนักกีฬำ ค่ำเช่ ำที่พัก ค่ำยำนพำหนะ ค่ำเครื่องแต่งกำย ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม และค่ำใช้จ่ำย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-1-6-2}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนกีฬำและนันทนำกำร
(2.5) โครงกำรส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมภำยในศูนย์เยำวชนเฉลิมพระเกียรติ
จำนวน
250,000 บำท
- เพื่อส่งเสริมให้ เยำวชน ได้รู้จักบทบำทหน้ำที่ของตนเอง ได้บำเพ็ญประโยชน์
และได้แสดงควำมสำมำรถ เพื่อแสดงศักยภำพของตนเอง สำหรับจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิด -ปิด ค่ำเงินรำงวัล
ค่ำถ้วยรำงวัลและเหรียญรำงวัล ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และเป็นค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร ฯลฯ
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-1-3-11}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนกีฬำและนันทนำกำร
(2.6) โครงกำรจัดส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำกับหน่วยงำนอื่น ๆ
จำนวน
200,000 บำท
- เพื่อเป็นกำรส่งเสริมให้พนักงำนเทศบำลและประชำชนในชุมชนในเขตเทศบำลได้
เข้ำร่ ว มกำรแข่งขัน กีฬำของหน่ ว ยงำนอื่ นที่จัดขึน ส ำหรับจ่ำยเป็นค่ำอำหำรและเครื่ องดื่ ม ค่ำเครื่องแต่งกำย
(ชุดแข่งขัน, ชุดพิธีเปิด-ปิด) ค่ำยำนพำหนะ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี
(พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-1-6-5}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนกีฬำและนันทนำกำร
(2.7) โครงกำรจัดค่ำยเยำวชนภำคฤดูร้อน
จำนวน
700,000 บำท
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนำให้เยำวชนให้มีภำวะผู้นำ ผู้ตำมที่ดี อยู่ในสังคมได้อย่ำงมี
ควำมสุข และรู้คุณค่ำของกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ สำหรับจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยพิธีเปิด-ปิด ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม ค่ำอำหำร ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำที่พัก ค่ำพำหนะ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และเป็นค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับโครงกำร ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-1-3-10}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนกีฬำและนันทนำกำร
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(2.8) โครงกำรจัดกิจกรรมเยำวชนแห่งชำติ
จำนวน
150,000 บำท
- เพื่อส่งเสริมให้เยำวชนได้รู้จักบทบำทและหน้ำที่ของตนเองได้ บำเพ็ญประโยชน์
และได้แสดงควำมสำมำรถ เพื่อแสดงศักยภำพของตนเอง สำหรับจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยพิธีเปิด - ปิด ค่ำอำหำรว่ำง
และเครื่องดื่ม ค่ำอำหำร ค่ำของขวัญและของรำงวัล ค่ำเช่ำเครื่องขยำยเสียง ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำเช่ำเต็นท์ และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-1-3-12}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนกีฬำและนันทนำกำร
(2.9) โครงกำรฝึกทักษะกีฬำฟุตบอลขันพืนฐำน จำนวน
200,000 บำท
- เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยำวชนได้ฝึกทักษะกีฬำฟุตบอลที่ถูกต้อง สำหรับจ่ำยเป็น
ค่ำใช้จ่ำยพิธีเปิด - ปิด ค่ำอำหำรว่ำง และเครื่องดื่ม ค่ำอำหำร ค่ำของขวัญและของรำงวัล ค่ำเช่ำเครื่องขยำยเสียง
ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำเช่ำเต็นท์ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562)
หน้ำ 3-1-6-3 }
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนกีฬำและนันทนำกำร
(2.10) โครงกำรฝึกทักษะกีฬำฟุตซอลขันพืนฐำน จำนวน
200,000 บำท
- เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยำวชนได้ฝึกทักษะกีฬำฟุตซอลที่ถูกต้อง สำหรับจ่ำยเป็น
ค่ำใช้จ่ำยพิธีเปิด - ปิด ค่ำอำหำรว่ำง และเครื่องดื่ม ค่ำอำหำร ค่ำของขวัญและของรำงวัล ค่ำเช่ำเครื่องขยำยเสียง
ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำเช่ำเต็นท์ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562)
หน้ำ 3-1-6-3 }
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนกีฬำและนันทนำกำร
(2.11) โครงกำรแข่งขันกีฬำชุมชนเทศบำลนครนนทบุรี
จำนวน
3,000,000 บำท
- เพื่อส่งเสริมให้เยำวชน ประชำชนในเขตเทศบำลใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์
เพื่อสร้ำงควำมสำมัคคีในท้องถิ่น สำหรับจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยพิธีเปิด - ปิด ค่ำอำหำรว่ำง และเครื่องดื่ม ค่ำอำหำร
ค่ำถ้วยรำงวัลและเหรียญรำงวัล ค่ำเช่ำเครื่องขยำยเสียง ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำเช่ำเต็นท์ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับโครงกำร ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-1-6-3 } ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำร
ศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนกีฬำและนันทนำกำร
1.2.3 ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
จำนวน
500,000 บำท
- รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซม บำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำน
ได้ตำมปกติ
จัด ตั งตำมหนัง สือ กรมส่ง เสริม กำรปกครองท้อ งถิ่น ด่ว นมำก ที่ มท. 0808.2/ว 1134 ลงวัน ที่
9 มิถุนำยน 2558
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนกีฬำและนันทนำกำร
1.3 ค่าวัสดุ
รวม
970,000 บาท
1.3.1 วัสดุสำนักงำน
จำนวน
80,000 บำท
- เพื่อจ่ ำยเป็ น ค่ำจั ด ซื อวัส ดุส ำนั กงำน เช่น กระดำษ หมึก ดินสอ ค่ำหนังสื อ พิ ม พ์
ปำกกำ ค่ำถ่ำยเอกสำร และอื่น ๆ ฯลฯ
1.3.2 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
จำนวน
30,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น ฟิวส์ หลอดไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ และอื่น ๆ ฯลฯ
1.3.3 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
จำนวน
50,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น แก้วนำ ถ้วย ชำม นำยำต่ำงๆ และอื่นๆ ฯลฯ
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1.3.4 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
จำนวน
200,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ ง เช่น แบตเตอรี่ นำมันเบรก ยำงนอก-ใน
และอื่น ๆ ฯลฯ
1.3.5 วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น
จำนวน
400,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น เช่น นำมันเชือเพลิง ค่ำนำมันเครื่อง ค่ำ
นำมันหล่อลื่นรถยนต์ และอื่น ๆ ฯลฯ
1.3.6 วัสดุโฆษณำและเผยแพร่
จำนวน
10,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่น ค่ำล้ำงอัดรูป-ขยำยภำพ ฟิล์ม ม้วน
วีดีโอ ฯลฯ
1.3.7 วัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน
50,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล เทป ผ้ำหมึก
หมึกเครื่องพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ ฯลฯ
1.3.8 วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์
จำนวน
30,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ เช่น เคำเตอร์เพลน ถุงประคบร้อน
และเย็น นีโอเทป และอื่นๆ ฯลฯ
1.3.9 วัสดุกำรเกษตร
จำนวน
50,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซือวัสดุกำรเกษตรต่ำง ๆ เช่น ดิน ปุ๋ย พันธุ์พืช ยำกำจัดศัตรูพืช ฯลฯ
1.3.10 วัสดุกีฬำ
จำนวน
50,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุกีฬำ ฯลฯ
1.3.11 วัสดุก่อสร้ำง
จำนวน
20,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง เช่น อิฐ หิน ปูนทรำย แอสฟัลท์ติก ไม้ ตะปู ค้อน ฯลฯ
จัดตังตำมหนังสื อกรมส่ งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท. 0808.2/ว 1657 ลงวันที่
16 กรกฎำคม 2556 และ ด่วนมำก ที่ มท. 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558
รำยกำรที่ (1.3.1) - (1.3.11) ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนกีฬำและ
นันทนำกำร
2 หมวดค่าสาธารณูปโภค
รวม
4,150,000 บาท
2.1 ค่าสาธารณูปโภค
รวม
4,150,000 บาท
2.1.1 ค่ำไฟฟ้ำ
จำนวน
2,700,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำให้กับศูนย์เยำวชนฯ
2.1.2 ค่ำนำประปำ
จำนวน
1,400,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำนำประปำให้กับศูนย์เยำวชนฯ
2.1.3 ค่ำโทรศัพท์
จำนวน
50,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ให้กับศูนย์เยำวชนฯ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท. 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
รำยกำรที่ 2.1.1 -2.1.3 ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนกีฬำและนันทนำกำร
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบบุคลากร
1 หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และค่าจ้างชั่วคราว

รวม
รวม
รวม

49,888,000 บาท
3,790,000 บาท
3,790,000 บาท
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1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
3,790,000 บาท
1.1.1 เงินเดือนพนักงำน
จำนวน
1,500,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่ฝ่ำยศำสนำ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
1.1.2 เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน
จำนวน
24,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำวให้แก่พนักงำนในหน่วยงำน
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนของพนักงำนส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง
และมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนเป็นรำยเดือนเท่ำกับอัตรำเงินประจำตำแหน่ง
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพิเศษของข้ำรำชกำรผู้ได้รับเงินเดือนถึงขันสูงสุด
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินปรับเพิ่มคุณวุฒิให้แก่ข้ำรำชกำรในหน่วยงำน
1.1.3 เงินประจำตำแหน่ง
จำนวน
18,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่พนักงำนที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
1.1.4 ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง
จำนวน
2,200,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ำยเพิ่มให้แก่พนักงำนจ้ำงในหน่วยงำน
1.1.5 เงินเพิม่ ต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง
จำนวน
48,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มต่ำง ๆ ให้แก่พนักงำนจ้ำง
- เงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว ค่ำตอบแทนและค่ำตอบแทนพิเศษ
รำยกำรที่ 1.1.1 – 1.1.5 ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนศำสนำ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินการ
รวม
45,698,000 บาท
1 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
รวม
45,388,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน
รวม
100,000 บาท
1.1.1 ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่พนักงำนลูกจ้ำงประจำ และ
พนักงำนจ้ำงที่มำปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภำคม 2550
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น
1.2 ค่าใช้สอย
รวม
45,000,000 บาท
1.2.1 รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
จำนวน
1,000,000 บำท
- เพื่อเป็นค่ำรับวำรสำร สิ่งพิมพ์ ค่ำเย็บหนังสือ เข้ำปกหนังสือ ค่ำจ้ำงเหมำ
แรงงำนบุคคลภำยนอก ค่ำจ้ำงเหมำออกแบบและปรับปรุงเว็บไซต์ของเทศบำลนครนนทบุรี ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
หรือค่ำแรง หรือค่ำซ่อมแซมและติดตังอุปกรณ์ ค่ำจ้ำงเหมำบำรุงรักษำระบบเครื อข่ำยคอมพิว เตอร์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ค่ำจ้ำงพิมพ์วำรสำรเทศบำล ค่ำจัดทำแผ่นปลิว โปสเตอร์ ป้ำย
บอร์ด แถบเสียง(เทป) คัทเอำท์ประชำสัมพันธ์ เสียงตำมสำยและไร้สำย ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ เพื่อรณรงค์ต่อต้ำน
สำรเสพติด ค่ำจ้ำงผลิตรำยกำร สำรคดี และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะเป็นรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำรฯลฯ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภำคม 2541
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น
1.2.2 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น ๆ
จำนวน
43,000,000 บำท
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(1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร
จำนวน
200,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของพนักงำนและลูกจ้ำงประจำของหน่วย
งำนที่มสี ิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท. 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น
(2) โครงกำรจัดงำนต่ำงๆ
จำนวน
42,800,000 บำท
(2.1) โครงกำรดนตรีเพื่อประชำชนต้ำนสำรเสพติดร้องเพลงชิงถ้วยพระรำชทำน
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
จำนวน
1,300,000 บำท
- เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยำวชนในจังหวัดนนทบุรี ได้แสดงออกทำงด้ำนดนตรี
โดยกำรประกวดร้องเพลงชิงถ้ว ยพระรำชทำนสมเด็จพระเทพฯ และกำรประกวดแดนเซอร์ ทำให้เด็กและ
เยำวชนไม่มั่วสุมกับอบำยมุขและสิ่งเสพติด เป็นกำรใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ สำหรับเป็นค่ำตอบแทนกรรมกำร
ค่ำจัดทำฉำกเวทีและตกแต่งเวที ค่ำจัดทำประชำสัมพันธ์ ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำของขวัญ ค่ำถ้วยรำงวัล
ค่ำเงินรำงวัล ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำเช่ำเครื่องขยำยเสียง ค่ำ เครื่องเสียง แสง สี ค่ำหลอดไฟฟ้ำภำยในงำน และเป็น
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ โครงกำร ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2560 – 2562) หน้ำ 3-1-2-2}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น
(2.2) โครงกำรอุปสมบทหมู่ถวำยพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
จำนวน
2,000,000 บำท
- เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรอุปสมบทหมู่เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศล ค่ำเครื่อง
สักกำระ (พำนพุ่ม) ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำเครื่องไทยธรรม ค่ำพลุ ค่ำดอกไม้ ค่ำพำนดอกไม้สด
ค่ำกรวยดอกไม้สด ค่ำจ้ำงทำเวทีและตกแต่งเวที ค่ำจ้ำงทำประชำสัมพันธ์ และค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่จำเป็นต้องใช้ใน
กำรจัดงำน ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 – 2562) หน้ำ 3-2-5-2}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น
(2.3) โครงกำรแข่งขันเรือพืนบ้ำนและประเพณีแห่เรือชักพระคลองบำงเขน
จำนวน
650,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดทำเวทีและตกแต่งเวที ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
ค่ำของที่ระลึก ค่ำถ้วยรำงวัล ค่ำเงินรำงวัล ค่ำตอบแทนกรรมกำร ค่ำเช่ำเครื่องขยำยเสียง ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ
และค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในกำรจัดงำน ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 – 2562) หน้ำ 3-2-5-2}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น
(2.4) โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมกำรท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม
จำนวน
3,000,000 บำท
- เพื่อส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรสืบสำนพระพุทธศำสนำ และกำร
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมภำยในท้องถิ่น ค่ำจ้ำงทำประชำสัมพันธ์และค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในกำร
จัดงำน ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-2-5-3}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น
(2.5) โครงกำรเทศกำลท่องเที่ยวนครนนท์
จำนวน 10,000,000 บำท
- เพื่ออนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรมดังเดิม เพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยววิถีไทย เพื่อ
กระตุ้นกำรท่องเที่ยว และเศรษฐกิจภำยในชุมชน เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดทำตกแต่งเวที เต็นท์ ค่ำจัดประชุมเตรียมงำน
ค่ำจ้ำงประชำสัมพันธ์ ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิด-ปิด ค่ำจ้ำงมหรสพ ค่ำตอบแทนกรรมกำร ค่ำเงินรำงวัล ค่ำถ้วยรำงวัล
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ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆที่จำเป็นต้องใช้ในกำรจัดงำน ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562)
หน้ำ 3-2-5-9}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น
(2.6) โครงกำรบรรพชำสำมเณรภำคฤดูร้อน
จำนวน
800,000 บำท
- สำหรับจ่ำยเป็นค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำเครื่องไทยธรรม ค่ำปัจจัย
ถวำยพระ ค่ำยำนพำหนะ ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิด–ปิด ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำเช่ำเครื่องขยำยเสียง ค่ำจ้ำงทำเวที และตกแต่งเวที
และค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในกำรจัดงำน ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-2-5-10}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น
(2.7) โครงกำรจัดงำนประเพณีแห่เทียนพรรษำ
จำนวน
1,250,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำต้นเทียนพรรษำ ค่ำถ้วยรำงวัล ค่ำเงินรำงวัล ค่ำอำหำร ค่ำอำหำร
ว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำเช่ำเครื่องขยำยเสียง ค่ำจ้ำงทำเวทีและตกแต่งเวที ค่ำตอบแทนกรรมกำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์
และค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในกำรจัดงำน ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562)
หน้ำ 3-2-5-10}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น
(2.8) โครงกำรงำนประเพณีแข่งเรือพืนบ้ำน เรือมังกร และเรือยำว ชิงถ้วยพระรำชทำน
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
จำนวน
14,000,000 บำท
- เพื่ อ จ่ ำ ยเป็ น ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรจั ด แข่ ง ขั น พื นบ้ ำ น เรื อมั ง กร และเรื อ ยำว
เทิดพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว สำหรับจ่ำยเป็น ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำตอบแทน
กรรมกำร ค่ำถ้วยรำงวัล ค่ำเงินรำงวัล ค่ำจัดทำใบประกำศเกียรติคุณ ค่ำใช้จ่ำยพิธีเปิด-ปิด ค่ำเช่ำ เครื่องขยำยเสียง
ค่ำจ้ำงทำและตกแต่งเวที ค่ำจ้ำงทำสนำมแข่งขันและค่ำเช่ำอัฒจันทร์ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ค่ำจ้ำงทำประชำสัมพันธ์กำร
แข่งขันเรือยำว ค่ำลำงจูงเรือในกำรแข่งขัน เงินรำงวัล ค่ำวัสดุอุปกรณ์และค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในกำรจัด
งำน ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2562) หน้ำ 3-2-5-10}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น
(2.9) โครงกำรจัดงำนวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์พระบรมรำชินีนำถ
จำนวน
500,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงมหรสพ ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำพำนพุ่ม
ค่ำดอกไม้ ค่ำกรวยดอกไม้สด ค่ำพำนดอกไม้สด และค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในกำรจัดงำน ฯลฯ
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-2-5-11}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น
(2.10) โครงกำรจัดงำนประเพณีวันลอยกระทง
จำนวน
3,100,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงมหรสพ ค่ำตอบแทนกรรมกำร ค่ำเงินรำงวัล ค่ำของขวัญ
และ ของรำงวัล ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำถ้วยรำงวัล ค่ำเช่ำเครื่องขยำยเสียง ค่ำจ้ำงทำเวทีและ
ตกแต่งเวที ค่ำจ้ำงทำประชำสัมพันธ์ ค่ำพลุ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆและค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในกำรจัดงำน ฯลฯ
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-2-5-11}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น
(2.11) โครงกำรจัดงำนสมโภชศำลหลักเมือง
จำนวน
2,600,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็น ค่ำตอบแทนกรรมกำร ค่ำจ้ำงมหรสพต่ำงๆ ค่ำตอบแทนคณะ
พรำหมณ์ ค่ำใช้จ่ำย ในกำรแข่งขันชกมวย ตะกร้อลอดห่วง ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม ค่ำถ้วยรำงวัล เครื่องไทย
ธรรม เครื่องบวงสรวง ปัจจัยถวำยพระ ค่ำจ้ำงคณะพรำหมณ์ ค่ำเครื่องปั่นไฟ ค่ำจ้ำงทำและตกแต่งเวที ค่ำจ้ำงทำ
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ประชำสัมพันธ์ ค่ำใช้จ่ำยพิธีเปิด – ปิดงำน ค่ำพลุ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆที่จำเป็นต้องใช้ในกำรจัด
งำนฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี(พ.ศ.2560–2562) หน้ำ 3-2-5-11}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น
(2.12) โครงกำรจัดงำนวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 5 ธันวำคม
จำนวน
1,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงมหรสพ ค่ำเครื่องสักกำระ (พำนพุ่ม) ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำง
และเครื่ องดื่ม ค่ำพลุ ค่ำดอกไม้ ค่ำกรวยดอกไม้ส ด ค่ำพำนดอกไม้ ค่ำจ้ำงทำเวที และตกแต่งเวที ค่ำจ้ำงทำ
ประชำสัมพันธ์และค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในกำรจัดงำน ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-2-5-12}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น
(2.13) โครงกำรจัดงำนประเพณีวันขึนปีใหม่
จำนวน
1,500,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำรถวำยพระสงฆ์และรับรองแขกผู้มีเกียรติและผู้มำร่วมงำน
ค่ำจ้ำงมหรสพ ค่ำปัจจัยถวำยพระ ค่ำเครื่องไทยธรรม ค่ำพลุ ค่ำดอกไม้ ภำยในงำน ค่ำจ้ำงทำและตกแต่งเวที
ค่ ำ จ้ ำ งท ำประชำสั ม พั น ธ์ ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในพิ ธี เ ปิ ด -ปิ ด และค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยต่ ำ งๆ ที่ จ ำเป็ น ต้ อ งใช้ ใ นกำรจั ด งำน ฯลฯ
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-2-5-12}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น
(2.14) โครงกำรจัดงำนประเพณีวันสงกรำนต์
จำนวน
1,100,000 บำท
- เพื่ อ จ่ ำ ยเป็ น ค่ ำ อำหำรถวำยพระสงฆ์ ค่ ำ ของขวั ญ ของรำงวั ล ค่ ำ ตอบแทน
กรรมกำร ค่ำจ้ำงมหรสพ ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำถ้วยรำงวัล เครื่องไทยธรรม ค่ำเครื่องเสียง ค่ำจ้ำงทำเวที
และตกแต่งเวที ค่ำจ้ำงทำประชำสัมพันธ์ ค่ำเช่ำเครื่องขยำยเสียง ปัจจัยถวำยพระ ค่ำตกแต่งรถสงกรำนต์ ค่ำใช้จ่ำย
พิธีเปิด – ปิดงำน ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในกำรจัดงำน ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี
(2560-2562) หน้ำ 3-2-5-12}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น
1.2.3 ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
จำนวน
1,000,000 บำท
- รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซม บำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ
จัด ตั งตำมหนัง สือ กรมส่ง เสริม กำรปกครองท้อ งถิ่น ด่ว นมำก ที่ มท. 0808.2/ว 1134 ลงวัน ที่
9 มิถุนำยน 2558
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น
1.3 ค่าวัสดุ
รวม
288,000 บาท
1.3.1 วัสดุสำนักงำน
จำนวน
20,000 บำท
- เพื่อจ่ ำยเป็ น ค่ำจัดซือวัส ดุส ำนักงำน เช่น กระดำษ หมึก ดินสอ ค่ำหนังสื อพิมพ์
ปำกกำ ค่ำถ่ำยเอกสำร และอื่น ๆ ฯลฯ
1.3.2 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
จำนวน
9,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น ฟิวส์ หลอดไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ และอื่น ๆ ฯลฯ
1.3.3 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
จำนวน
30,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น แก้วนำ ถ้วย ชำม นำยำต่ำงๆ และ
อื่นๆ ฯลฯ
1.3.4 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
จำนวน
20,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ นำมันเบรก ยำงนอก-ใน
และอื่น ๆ ฯลฯ
1.3.5 วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น
จำนวน
150,000 บำท
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- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น เช่น นำมันเชือเพลิง ค่ำนำมันเครื่อง
ค่ำนำมันหล่อลื่นรถยนต์ และอื่น ๆ ฯลฯ
1.3.6 วัสดุโฆษณำและเผยแพร่
จำนวน
20,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่น ค่ำล้ำงอัดรูป -ขยำยภำพ ฟิล์ม
ม้วนวีดีโอ ฯลฯ
1.3.7 วัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน
10,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล เทป ผ้ำหมึก
หมึกเครื่องพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ ฯลฯ
1.3.8 วัสดุกำรเกษตร
จำนวน
9,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซือวัสดุกำรเกษตรต่ำง ๆ เช่น ดิน ปุ๋ย พันธุ์พืช ยำกำจัดศัตรูพืช ฯลฯ
1.3.9 วัสดุก่อสร้ำง
จำนวน
20,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง เช่น อิฐ หิน ปูนทรำย แอสฟัลท์ติก ไม้ ตะปู ค้อน ฯลฯ
จัดตังตำมหนังสื อกรมส่ งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท. 0808.2/ว 1657 ลงวันที่
16 กรกฎำคม 2556 และ ด่วนมำก ที่ มท. 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558
รำยกำรที่ 1.3.1 – 1.3.9 ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนศำสนำ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
2 หมวดค่าสาธารณูปโภค
รวม
310,000 บาท
2.1 ค่าสาธารณูปโภค
รวม
310,000 บาท
2.1.1 ค่ำไฟฟ้ำ
จำนวน
200,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำให้กับพุทธสถำนเชิงท่ำ – หน้ำโบสถ์
2.1.2 ค่ำนำประปำ
จำนวน
80,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำนำประปำให้กับพุทธสถำนเชิงท่ำ – หน้ำโบสถ์
2.1.3 ค่ำโทรศัพท์
จำนวน
30,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ให้กับพุทธสถำนเชิงท่ำ – หน้ำโบสถ์
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท. 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
รำยกำรที่ 2.1.1 – 2.1.3 ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนศำสนำ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
งบเงินอุดหนุน
รวม
400,000 บาท
เงินอุดหนุน
รวม
400,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์
จานวน
400,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนมูลนิธิมนตรี ตราโมท ในพระราชูปถัมภ์ฯ จานวน
400,000 บาท
- เพื่อเป็นกำรส่งเสริมสำระกำรเรียนรู้วัฒนธรรมรำฎดุริยำงคศิลป์ไทย และสืบทอดประเพณี
ทำงดนตรีไทยให้แก่นักเรียนนักศึกษำและประชำชน และเผยแพร่ผลงำนของครูมนตรี ตรำโมท ศิลปินแห่งชำติ เป็น
ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในกำรจัดงำนของมูลนิธิ ฯลฯ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกรำคม 2553 เรื่องกำร
ตังงบประมำณรำยจ่ำยและกำรใช้จ่ำยงบประมำณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น {แผนพัฒนำ
สำมปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้ำ 3-2-5-8}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
สานักการช่าง
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
รวม
20,795,000 บาท
งบบุคลากร
รวม
9,615,000 บาท
1. หมวดเงินเดือน ค่ำจ้ำงประจำ และค่ำจ้ำงชั่วครำว
รวม
9,615,000 บำท
1.1 เงินเดือน (ฝ่ำยประจำ)
รวม
9,615,000 บำท
1.1.1 ประเภทรำยจ่ำยเงินเดือนพนักงำน
จำนวน
4,096,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี
1.1.2 ประเภทรำยจ่ำยเงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน
จำนวน
355,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนเงินค่ำตอบแทนนอกเหนือจำกเงินเดือน ฯลฯ
1.1.3 ประเภทรำยจ่ำยเงินประจำตำแหน่ง
จำนวน
138,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงำนที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
1.1.4 ประเภทรำยจ่ำยค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ
จำนวน
252,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำและเงินปรับปรุงค่ำจ้ำงประจำ
1.1.5 ประเภทรำยจ่ำยเงินเพิ่มต่ำงๆ ของลูกจ้ำงประจำ
จำนวน
10,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้ำงประจำผู้ได้รับค่ำจ้ำงถึงขันสูงสุดของอันดับ
1.1.6 ประเภทรำยจ่ำยค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
จำนวน
4,488,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทน เงินปรับปรุงเงินค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
1.1.7 ประเภทรำยจ่ำยเงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง
จำนวน
276,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำงในหน่วยงำนที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ เช่น เงินเพิ่ม
กำรครองชีพชั่วครำว ฯลฯ
รำยกำรที่ 1.1.1-1.1.7 ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนบริหำรทั่วไปฯ
งบดาเนินการ
รวม
10,180,000 บาท
1. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
รวม
8,330,000 บาท
1.1 ค่ำตอบแทน
รวม
530,000 บำท
1.1.1 เงินค่ำตอบแทนผู้ปฎิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์
จำนวน
30,000 บำท
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำสมนำคุณบุคคลภำยนอกที่มำปฏิบัติงำนให้แก่เทศบำล ค่ำสมนำคุณ ค่ำอำหำร
นอกเวลำ ค่ำเบียเลียงและอื่นๆ ที่มีควำมจำเป็นต้องจ่ำย ฯลฯ เป็นต้น
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558
1.1.2 ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
จำนวน
300,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนในกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้กับพนักงำนและลูกจ้ำง ซึ่งมีสิทธิเบิก
ได้ตำมระเบียบฯจัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภำคม 2550
1.1.3 เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
จำนวน
200,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้กับพนักงำนและลูกจ้ำง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว 263 ลงวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2557
รำยกำรที่ 1.1.1-1.1.3 ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนบริหำรทั่วไปฯ
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1.2 ค่ำใช้สอย
รวม
3,500,000 บำท
1.2.1 รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
จำนวน
1,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำให้ผู้รับจ้ำงทำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ซึ่งมิใช่เป็นกำรดัดแปลง ต่อเติมเสริมสร้ำง
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้ำงและอยู่ในควำมรับผิดชอบของผู้รับจ้ำง เช่น จ้ำงเหมำแรงงำนทำของต่ำง ๆ ค่ำจ้ำงถ่ำย
เอกสำร ถ่ำยพิมพ์เขียว ถ่ำยกระดำษไขแบบแปลงงำนก่อสร้ำงโครงกำรต่ำง ๆ ส่งให้สำนักกำรคลังดำเนินกำรจ้ำง
เหมำและจัดเก็บหลักฐำนประกอบกับกำรปฏิบัติงำนด้ำนงำนธุรกำร ฯลฯ จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย
ที่ มท 0313/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภำคม 2541
1.2.2 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
จำนวน
500,000 บำท
(1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร
จำนวน
500,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในและนอกรำชอำณำจักรสำหรับจ่ำยเป็น
ค่ำเบียเลียงค่ำเช่ำที่พัก ค่ำยำนพำหนะ ค่ำลงทะเบียนและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ของพนักงำนเทศบำลและลูกจ้ำง ซึ่งมี
สิทธิเบิกได้ตำมระเบียบ ฯลฯ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5517 ลงวันที่ 23 พฤศจิกำยน 2555
1.2.3 ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
จำนวน
2,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สิน เพื่อให้สำมำรถใช้งำนตำมปกติ จัดตังหนังสือกรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558
รำยกำรที่ 1.2.1-1.2.3 ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนบริหำรทั่วไปฯ
1.3 ค่ำวัสดุ
รวม
4,300,000 บำท
1.3.1 วัสดุสำนักงำน
จำนวน
1,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซือสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภำพและวัสดุคงทนถำวร เช่น เครื่องเขียนแบบพิมพ์
ธงชำติ แฟ้ม ดินสอ ปำกกำ กระดำษเอกสำรหรือสิ่งอื่น ๆ ฯลฯ เป็นต้น
1.3.2 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
จำนวน
200,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุที่ใช้ในกำรทำควำมสะอำดบนสำนักงำนโรงพัสดุและโรงปรับปรุงคุณภำพนำ
เช่น ไม้กวำด แปรงแฟ้ม นำยำล้ำงห้องนำ นำยำล้ำงจำน ฯลฯ เป็นต้น
1.3.3 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
จำนวน
600,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซืออะไหล่และอุปกรณ์ต่ำง ๆ ของยำนพำหนะเช่น ยำงรถยนต์ แบตเตอรี่
หัวเทียน ฯลฯ เป็นต้น
1.3.4 วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น
จำนวน
1,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำนำมันเชือเพลิงและหล่อลื่น ซึ่งใช้กับยำนพำหนะของสำนักกำรช่ำง เช่น นำมัน
เบนซิน นำมันดีเซล นำมันเครื่องยนต์ ฯลฯเป็นต้น
1.3.5 วัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน
1,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผงแป้นอักขระแบบฮำร์ดดิสต์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หรือซอฟแวร์ ฯลฯ เป็นต้น
1.3.6 วัสดุอื่น ๆ
จำนวน
500,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุที่ใช้จัดทำป้ำยชื่อซอยถนน ป้ำยเขตเทศบำลและป้ำยอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ
รำยกำรที่ 1.3.1-1.3.6 ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนบริหำรทั่วไปฯ
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2. หมวดค่าสาธารณูปโภค
รวม
1,850,000 บาท
2.1 ค่ำสำธำรณูปโภค
รวม
1,850,000 บำท
2.1.1 ค่ำกระแสไฟฟ้ำ
จำนวน
1,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำโรงพัสดุสำนักกำรช่ำง
2.1.2 ค่ำนำประปำ
จำนวน
300,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำนำประปำที่ใช้ในโรงพัสดุสำนักกำรช่ำง
2.1.3 ค่ำโทรศัพท์
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ที่ใช้ในรำชกำรของสำนักกำรช่ำง
2.1.4 ค่ำบริกำรโทรคมนำคม
จำนวน
450,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับระบบ Internet ค่ำธรรมเนียม ค่ำสมำชิกค่ำขอใช้เลขหมำย
รวมทังค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้ได้ใช้บริกำร ฯลฯ
จัดตังตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556
รำยกำรที่ 2.1.1-2.1.4 ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนบริหำรทั่วไปฯ
งบรายจ่ายอื่น
รวม
1,000,000 บาท
1. หมวดรายจ่ายอื่น
รวม
1,000,000 บาท
1.1 ค่ำไฟฟ้ำค้ำงจ่ำย
รวม
800,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำค้ำงจ่ำยในส่วนที่สำนักกำรช่ำงรับผิดชอบ
1.2 ค่ำนำประปำค้ำงจ่ำย
รวม
100,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำนำประปำค้ำงจ่ำยในส่วนที่สำนักกำรช่ำงรับผิดชอบ
1.3 ค่ำโทรศัพท์ค้ำงจ่ำย
รวม
100,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำค้ำงจ่ำยในส่วนที่สำนักกำรช่ำงรับผิดชอบ
รำยกำรที่ 1.1-1.3 ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนบริหำรทั่วไปฯ
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
รวม
220,494,300 บาท
งบบุคลากร
รวม
7,471,300 บาท
1. หมวดเงินเดือน ค่ำจ้ำงประจำ และค่ำจ้ำงชั่วครำว
รวม
7,471,300 บำท
1.1 เงินเดือน (ฝ่ำยประจำ)
รวม
7,471,300 บำท
1.1.1 เงินเดือนพนักงำน
จำนวน
7,171,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี
1.1.2 เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน
จำนวน
264,300 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน
- เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนของพนักงำนผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 8 และระดับ ว. หรือเทียบเท่ำ ซึ่ง
ไม่มีสิทธิได้รับ เงินประจำตำแหน่ง
- เงินค่ำตอบแทนพิเศษของพนักงำนที่ได้รับกำรปรับอัตรำเงินเดือนถึงขันสูงสุดของอันดับ
- เงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว
1.1.3 ประเภทรำยจ่ำยเงินประจำตำแหน่ง
จำนวน
36,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงำนที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
รำยกำรที่ 1.1.1-1.1.3 ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืนฐำน
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งบดาเนินการ
รวม
840,000 บาท
1. หมวดค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
รวม
840,000 บำท
1.1 ค่ำตอบแทน
รวม
300,000 บำท
(1) เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
จำนวน
300,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้กับพนักงำนและลูกจ้ำง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืนฐำน
1.2 ค่ำใช้สอย
รวม
250,000 บำท
1.2.1 รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำให้ผู้รับจ้ำงทำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ซึ่งมิใช่เป็นกำรดัดแปลง ต่อเติมเสริมสร้ำง
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้ำงและอยู่ในควำมรับผิดชอบของผู้รับจ้ำง เช่น จ้ำงเหมำแรงงำนทำของต่ำง ๆ ค่ำจ้ำงถ่ำย
เอกสำร ถ่ำยพิมพ์เขียว ถ่ำยกระดำษไขแบบแปลงงำนก่อสร้ำงโครงกำรต่ำง ๆ ฯลฯ
1.2.2 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
จำนวน
100,000 บำท
(1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในและนอกรำชอำณำจักรสำหรับจ่ำยเป็น
ค่ำเบียเลียงค่ำเช่ำที่พัก ค่ำยำนพำหนะ ค่ำลงทะเบียนและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ของพนักงำนเทศบำลและลูกจ้ำง ซึ่งมี
สิทธิเบิกได้ตำมระเบียบ ฯลฯ
1.2.3 รำยจ่ำยเพื่อบำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน
จำนวน
50,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สิน เพื่อให้สำมำรถใช้งำนตำมปกติ
รำยกำรที่ 1.2.1-1.2.3 ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืนฐำน
1.3 ค่ำวัสดุ
รวม
290,000 บำท
1.3.1 วัสดุสำนักงำน
จำนวน
200,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซือสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภำพและวัสดุคงทนถำวร เช่น เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ธงชำติ
แฟ้ม ดินสอ ปำกกำ กระดำษเอกสำร หรือสิ่งอื่น ๆ ฯลฯ เป็นต้น
1.3.2 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
จำนวน
50,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซืออะไหล่และอุปกรณ์ต่ำง ๆ ของยำนพำหนะเช่น ยำงรถยนต์ แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ
1.3.3 วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น
จำนวน
40,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำนำมันเชือเพลิงและหล่อลื่นซึ่งใช้กับยำนพำหนะของสำนักกำรช่ำง เช่น นำมันเบนซิน
นำมันดีเซล นำมันเครื่องยนต์ ฯลฯเป็นต้น
รำยกำรที่ 1.3.1-1.3.3 ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืนฐำน
งบลงทุน
รวม
212,183,000 บาท
1. หมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
รวม
212,183,000 บำท
1.1 ค่ำครุภัณฑ์
รวม
19,530,000 บำท
1.1.1 ประเภทครุภัณฑ์อื่นๆ
รวม
19,530,000 บำท
(1) ป้ำยบอกชื่อซอยขนำดไม่น้อยกว่ำ 0.30x1.00 เมตร
จำนวน
6,250,000 บำท
- เพื่อจัดซือป้ำยบอกชื่อซอยขนำดไม่น้อยกว่ำ 0.30x1.00 เมตร พร้อมเสำและอุปกรณ์ หัวป้ำยบอกชื่อ
เป็นไฟเบอร์กลำส ขนำดป้ำยไม่น้อยกว่ำ 0.30x1.00 เมตร เสำป้ำยกลำวำไนซ์ ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 4 นิว
(ท่อเหล็กอำบสังกะสีพร้อมบัวหุ้มโคนเสำ จำนวน 500 ชุด)
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เนื่ องจำกครุ ภัณ ฑ์ที่ จั ด ซื อไม่ มีก ำหนดในบัญชี มำตรฐำนครุภัณ ฑ์ จึงจำเป็นต้องจัด ตังงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
เทศบำล โดยจัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตัง
งบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562)
หน้ำ 3-3-3-82} ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืนฐำน
(2) ป้ำยบอกชื่อซอยขนำดไม่น้อยกว่ำ 0.20x0.60 เมตร
จำนวน
9,500,000 บำท
- เพื่อจัดซือป้ำยบอกชื่อซอยขนำดไม่น้อยกว่ำ 0.20x0.60 เมตร พร้อมเสำและอุปกรณ์ หัวป้ำยบอก
ชื่อเป็นไฟเบอร์กลำส ขนำดป้ำยไม่น้อยกว่ำ 0.20x0.60 เมตร เสำป้ำยกลำวำไนซ์ ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 3 นิว (ท่อ
เหล็กอำบสังกะสี) พร้อมบัวหุ้มโคนเสำ จำนวน 1,000 ชุด
เนื่ องจำกครุ ภัณฑ์ที่จั ดซือไม่มีกำหนดในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องจัดตังงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
เทศบำล โดยจัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตัง
งบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562)
หน้ำ 3-3-3-81} ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืนฐำน
(3) จัดซือเครื่องออกกำลังกำยกลำงแจ้งพร้อมติดตังภำยในอุทยำนมกุฎรมยสรำญ
ศูนย์รำชกำรจังหวัดนนทบุรี
จำนวน
2,980,000 บำท
- เพื่อจัดซือเครื่องออกกำลังกำยกลำงแจ้งพร้อมติดตังจำนวน 60 ตัว เพื่อใช้ภำยในอุทยำนมกุฎรมยสรำญ
ศูนย์รำชกำรจังหวัดนนทบุรี เนื่องจำกครุภัณฑ์ที่จัดซือไม่มีกำหนดในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องจัดตัง
งบประมำณตำมรำคำท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำน
ของพนักงำนเทศบำล โดยจัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง
กำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562)
หน้ำ 3-3-3-82} ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืนฐำน
(4) จัดซือเครื่องออกกำลังกำยกลำงแจ้งพร้อมติดตังบริเวณสวนหย่อมซอยศิริชัย 1 แยก 1
จำนวน
800,000 บำท
- เพื่อจัดซือเครื่องออกกำลังกำยกลำงแจ้งพร้อมติดตังจำนวน 15 ตัว บริเวณสวนหย่อมซอยศิริชัย 1 แยก 1
เนื่ องจำกครุ ภัณ ฑ์ที่ จั ด ซื อไม่ มีก ำหนดในบัญชี มำตรฐำนครุภัณ ฑ์ จึงจำเป็นต้องจัด ตังงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำดที่ได้สอบรำคำมำได้ และมีควำมจำเป็นต้องจัดซือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
เทศบำล โดยจัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตัง
งบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562)
หน้ำ 3-3-3-83} ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืนฐำน
1.2 ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
รวม
192,653,000 บำท
1.2.1 ประเภทค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำสำธำรณูปกำร
รวม
32,900,000 บำท
(1) โครงกำรก่อสร้ำงระบบดับเพลิงบริเวณสุเหร่ำวัดปำกนำ
จำนวน
8,000,000 บำท
โดยมีรำยละเอียด ดังนี
- ทำกำรก่อสร้ำงระบบดับเพลิงด้วยเครื่องยนต์ดีเซลขนำดไม่น้อยกว่ำ 1,800 ลิตร/นำที พร้อม
งำนระบบควบคุม วำงท่อ 750.00 เมตร พร้อมถังเก็บนำ ขนำด 60 ลบ.ม. และอำคำรควบคุม
ตำมแบบแปลนของเทศบำลนครนนทบุรี {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้ำ 3-1-8-2}
ตังจ่ำยจำกอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืนฐำน
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(2) โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรเอนกประสงค์ชุมชนประชำนิเวศน์ 3 ซอย 37 จำนวน
3,500,000 บำท
โดยมีรำยละเอียดดังนี
- ก่อสร้ำงอำคำร ค.ส.ล. 2 ชัน ขนำด 10x12 เมตร พืนที่ไม่น้อยกว่ำ 240.00 ตำรำงเมตร
- ปรับปรุงหลังคำโครงเหล็กอำคำรเดิม ขนำด 5x15 เมตร
- ก่อสร้ำงท่อระบำยนำพร้อมบ่อพักในโครงกำร
ตำมแบบแปลนของเทศบำลนครนนทบุรี {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้ำ 3-2-3-9}
ตังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืนฐำน
(3) โครงกำรปรับปรุงห้องนำ ภำยในอุทยำนมกุฎรมยสรำญ
จำนวน
1,400,000 บำท
โดยมีรำยละเอียด ดังนี
- ทำกำรปรับปรุงห้องนำภำยในอุทยำนมกุฎมยสรำญ
ตำมแบบแปลนของเทศบำลนครนนทบุรี {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้ำ 3-1-6-4}
ตังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืนฐำน
(4) โครงกำรก่อสร้ำงโรงเก็บวัสดุ-อุปกรณ์ และโรงซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล บริเวณศูนย์นันทนำกำร
เทศบำลนครนนทบุรี
จำนวน
20,000,000 บำท
โดยมีรำยละเอียด ดังนี
- ทำกำรก่อสร้ำงโรงเก็บวัสดุ-อุปกรณ์ และโรงซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล จำนวน 2 ชัน โครงสร้ำง
เป็นเหล็กหลังคำเมทัลชีท ขนำดคิดเป็นพืนที่ไม่น้อยกว่ำ 14x68 เมตร
ตำมแบบแปลนของเทศบำลนครนนทบุรี {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้ำ 3-2-3-11}
ตังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืนฐำน
1.2.2 ประเภทค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำสำธำรณูปโภค
รวม
159,753,000 บำท
(1) โครงกำรก่อสร้ำงกำแพงกันดิน ค.ส.ล. คลองบำงแพรกช่วงถนนนนทบุรี 1 ถึงสถำนีสูบนำคลองบำงแพรก
ฝั่งตรงข้ำมกรมรำชทัณฑ์
จำนวน
45,000,000 บำท
โดยมีรำยละเอียด ดังนี
- ทำกำรก่อสร้ำงกำแพงกันดิน ค.ส.ล. เป็นควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 285.00 เมตร
ตำมแบบแปลนของเทศบำลนครนนทบุรี {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้ำ 3-2-3-3}
ตังจ่ำยจำกอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืนฐำน
(2) โครงกำรขุดลอกคลองบำงสร้อยทอง ช่วงปำกแม่นำเจ้ำพระยำถึงปลำยคลองบำงสร้อยทอง
จำนวน
2,850,000 บำท
โดยมีรำยละเอียด ดังนี
- ทำกำรขุดลอกคลองเป็นควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 2,826.00 เมตร
ตำมแบบแปลนของเทศบำลนครนนทบุรี {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้ำ 3-2-3-7}
ตังจ่ำยจำกอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืนฐำน
(3) โครงกำรขุดลอกคลองบำงกระสอ ช่วงปำกแม่นำเจ้ำพระยำถึงปลำยคลองบำงกระสอ
จำนวน
3,150,000 บำท
โดยมีรำยละเอียด ดังนี
- ทำกำรขุดลอกคลองเป็นควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 3,093.00 เมตร
ตำมแบบแปลนของเทศบำลนครนนทบุรี {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้ำ 3-2-3-7}
ตังจ่ำยจำกอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืนฐำน
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(4) โครงกำรขุดลอกคลองขวำง ช่วงโรงแรมริชมอนด์ถึงซอยรัตนำธิเบศร์ 16
จำนวน
429,000 บำท
โดยมีรำยละเอียด ดังนี
- ทำกำรขุดลอกคลองเป็นควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 424.00 เมตร
ตำมแบบแปลนของเทศบำลนครนนทบุรี {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้ำ 3-2-3-8}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืนฐำน
(5) โครงกำรขุดลอกคลองอู่ตะเภำ ช่วงโรงแรมริชมอนด์ถึงร้ำนอ้ำต้มเลือดหมู
จำนวน
650,000 บำท
โดยมีรำยละเอียด ดังนี
- ทำกำรขุดลอกคลองเป็นควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 532.00 เมตร
ตำมแบบแปลนของเทศบำลนครนนทบุรี {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้ำ 3-2-3-8}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืนฐำน
(6) โครงกำรขุดลอกคลองบำงธรณี ช่วงปำกแม่นำเจ้ำพระยำถึงปลำยคลองบำงธรณี
จำนวน
4,900,000 บำท
โดยมีรำยละเอียด ดังนี
- ทำกำรขุดลอกคลองเป็นควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 3,730.00 เมตร
ตำมแบบแปลนของเทศบำลนครนนทบุรี {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้ำ 3-2-3-8}
ตังจ่ำยจำกอุดหนุนทั่วไป จำนวน 4,670,000 บำท ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ จำนวน 230,000 บำท ปรำกฏใน
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืนฐำน
(7) โครงกำรก่อสร้ำงกำแพงกันดิน ค.ส.ล. คูนำสำธำรณประโยชน์ บริเวณท้ำยซอยนนทบุรี 19 (ส่วนที่เหลือ)
จำนวน
3,920,000 บำท
โดยมีรำยละเอียด ดังนี
- ทำกำรก่อสร้ำงกำแพงกันดิน แบบเสำเข็มเดี่ยว เป็นควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 150.00 เมตร
ตำมแบบแปลนของเทศบำลนครนนทบุรี {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้ำ 3-2-3-5}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืนฐำน
(8) โครงกำรขุดลอกคลองส่วย ช่วงปำกคลองบำงตลำดถึงสถำนีสูบนำคลองส่วย
จำนวน
3,128,000 บำท
โดยมีรำยละเอียด ดังนี
- ทำกำรขุดลอกคลองเป็นควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 3,200.00 เมตร
ตำมแบบแปลนของเทศบำลนครนนทบุรี {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้ำ 3-2-3-14}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืนฐำน
(9) โครงกำรก่อสร้ำงท่อเหลี่ยม ท้ำยซอยทำนสัมฤทธิ์ 10
จำนวน
497,000 บำท
โดยมีรำยละเอียด ดังนี
- ทำกำรก่อสร้ำงท่อเหลี่ยมขนำด 5.20 × 3.00 เมตร
- ทำกำรก่อสร้ำงท่อเหลี่ยมขนำด 5.50 × 3.00 เมตร
ตำมแบบแปลนของเทศบำลนครนนทบุรี {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้ำ 3-2-3-4}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืนฐำน
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(10) โครงกำรขุดลอกคลองบำงซื่อน้อย ช่วงถนนติวำนนท์ถึงถนนนนทบุรี 1 จำนวน
2,829,000 บำท
โดยมีรำยละเอียด ดังนี
- ทำกำรขุดลอกคลองเป็นควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 4,080.00 เมตร
ตำมแบบแปลนของเทศบำลนครนนทบุรี {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้ำ 3-2-3-15}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืนฐำน
(11) โครงกำรก่อสร้ำงถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตพร้อมท่อระบำยนำ ค.ส.ล. ซอยวัดกำแพงถึง
ซอยเสนำสฤษดิ์เดช
จำนวน
30,000,000 บำท
โดยมีรำยละเอียดดังนี
- ก่อสร้ำงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมยกระดับรำงวี ค.ส.ล. 2 ข้ำง กว้ำงประมำณ 6.50 เมตร
ควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 1,650.00 เมตร
- ก่อสร้ำงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมยกระดับรำงวี ค.ส.ล. 2 ข้ำง กว้ำงประมำณ 7.00 เมตร
ควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 780.00 เมตร
- ก่อสร้ำงท่อระบำยนำ ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. รวมควำมยำว
ไม่น้อยกว่ำ 1,430.00 เมตร
ตำมแบบแปลนของเทศบำลนครนนทบุรี {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้ำ 3-2-3-13}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืนฐำน
(12) โครงกำรก่อสร้ำงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยดวงมณี
จำนวน
1,650,000 บำท
โดยมีรำยละเอียดดังนี
- ก่อสร้ำงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนำเฉลี่ย 0.07 เมตร ควำมยำวประมำณ 190.00 เมตร
หรือคิดเป็นพืนทีไม่น้อยกว่ำ 810.00 ตำรำงเมตร
ตำมแบบแปลนของเทศบำลนครนนทบุรี {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้ำ 3-2-3-10}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืนฐำน
(13) โครงกำรก่อสร้ำงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยวัดกำแพง 8 (ซอยวัดฝำง)
จำนวน
6,740,000 บำท
โดยมีรำยละเอียดดังนี
- ก่อสร้ำงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนำเฉลี่ย 0.07 เมตร ควำมยำวประมำณ 930.00 เมตร
หรือคิดเป็นพืนทีไม่น้อยกว่ำ 4,580.00 ตำรำงเมตร
ตำมแบบแปลนของเทศบำลนครนนทบุรี {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้ำ 3-2-3-6}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืนฐำน
(14) โครงกำรก่อสร้ำงถนนพร้อมรำงวีและท่อระบำยนำ ค.ส.ล. ปลำยซอยเจริญเลิศ
จำนวน
2,750,000 บำท
โดยมีรำยละเอียดดังนี
- ก่อสร้ำงถนนพร้อมรำงวี ค.ส.ล. หนำ 0.15 เมตร กว้ำงประมำณ 3.50 เมตร ควำมยำว
ประมำณ 43.00 เมตร หรือคิดเป็นพืนที่ไม่น้อยกว่ำ 150.50 ตำรำงเมตร
- ก่อสร้ำงถนนพร้อมรำงวี ค.ส.ล. หนำ 0.15 เมตร กว้ำงประมำณ 9.00 เมตร ควำมยำว
ประมำณ 112.00 เมตร หรือคิดเป็นพืนที่ไม่น้อยกว่ำ 1,008.00 ตำรำงเมตร
- ก่อสร้ำงท่อระบำยนำ ค.ส.ล. ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. รวม
ควำมยำวประมำณ 267.00 เมตร
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ตำมแบบแปลนของเทศบำลนครนนทบุรี {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้ำ 3-2-3-16}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืนฐำน
(15) โครงกำรก่อสร้ำงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจำกแยกวัดสมรโกฏิ ถึงถนนเลี่ยงเมือง
จำนวน
2,480,000 บำท
โดยมีรำยละเอียดดังนี
- ก่อสร้ำงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนำเฉลี่ย 0.07 เมตร ควำมยำวประมำณ 340.00 เมตร
หรือคิดเป็นพืนทีไม่น้อยกว่ำ 1,740.00 ตำรำงเมตร
ตำมแบบแปลนของเทศบำลนครนนทบุรี {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้ำ 3-2-3-11}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืนฐำน
(16) โครงกำรก่อสร้ำงถนนพร้อมรำงวีและท่อระบำยนำ ค.ส.ล. ซอยงำมวงศ์วำน 12
ถึงซอยงำมวงศ์วำน 14
จำนวน
1,700,000 บำท
โดยมีรำยละเอียดดังนี
- ก่อสร้ำงถนนพร้อมรำงวี ค.ส.ล. หนำ 0.15 เมตร กว้ำงประมำณ 5.50 เมตร ควำมยำว
ประมำณ 105.00 เมตร หรือคิดเป็นพืนที่ไม่น้อยกว่ำ 577.50 ตำรำงเมตร
- ก่อสร้ำงท่อระบำยนำ ค.ส.ล. ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.
รวมควำมยำวประมำณ 210.00 เมตร
ตำมแบบแปลนของเทศบำลนครนนทบุรี {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้ำ 3-2-3-12}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืนฐำน
(17) โครงกำรปรับปรุงไฟฟ้ำสำธำรณะซอยศรีพรสวรรค์ 6 (ซอยลวดหนำม) จำนวน
1,050,000 บำท
โดยมีรำยละเอียด ดังนี
- ทำกำรปรับปรุงโคมไฟฟ้ำขนำด 36 วัตต์, 18 วัตต์ และ 80 วัตต์ (ของเดิม) เป็นโคม LED 55 วัตต์
กิ่งโคมขนำด 0.40 เมตร จำนวน 55 โคม
ตำมแบบแปลนของเทศบำลนครนนทบุรี {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้ำ 3-2-4-12}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืนฐำน
(18) โครงกำรติดตังไฟฟ้ำส่ องสว่ำงถนนประชำชื่นเลียบคลองประปำตังแต่แยกสำมัคคี - คลองบำงเขน
จำนวน
15,900,000 บำท
โดยมีรำยละเอียด ดังนี
- ดำเนินกำรติดตังเสำไฟฟ้ำประติมำกรรมสูงไม่น้อยกว่ำ 8 เมตร จำนวน 120 ต้น พร้อมติดตังโคม LED
ขนำด 120 วัตต์ สองถนนเมน จำนวน 120 โคม และติดตังโคม LED ขนำด 40 วัตต์ สองด้ำนทำงเดิน จำนวน 120 โคม
ตำมแบบแปลนของเทศบำลนครนนทบุรี {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้ำ 3-2-4-13}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืนฐำน
(19) โครงกำรปรับปรุงไฟฟ้ำสำธำรณะใต้ทำงด่วนวัดบัวขวัญ ถึงใต้ทำงด่วนบริเวณคลองบำงเขน
จำนวน
7,500,000 บำท
โดยมีรำยละเอียด ดังนี
- ทำกำรเปลี่ยนโคม HPS 150 วัตต์ เป็นโคมหลอดไฟฟ้ำ LED ขนำด 110 วัตต์ จำนวนไม่น้อยกว่ำ
50 ต้น และติดตังเพิ่มเติม
ตำมแบบแปลนของเทศบำลนครนนทบุรี {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้ำ 3-2-4-11}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืนฐำน
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(20) โครงกำรลอกท่อระบำยนำถนนสำมัคคี ช่วงแยกถนนประชำชื่น-คลองลำเสือตำย
จำนวน
3,860,000 บำท
โดยมีรำยละเอียด ดังนี
- ทำกำรลอกท่อระบำยนำ (ท่อเหลี่ยม) ขนำด 1.80 เมตร เป็นควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 335.00 เมตร
- ทำกำรลอกท่อระบำยนำ (ท่อกลม) ขนำด 1.50 เมตร เป็นควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 1,700.00 เมตร
ตำมแบบแปลนของเทศบำลนครนนทบุรี {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้ำ 3-2-3-5}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืนฐำน
(21) โครงกำรติดตังหลังคำโครงเหล็กเมทัลชีทอำคำรตกตะกอนภำยในโรงงำนปรับปรุง
คุณภำพนำพร้อมติดตังระบบไฟฟ้ำ
จำนวน
2,000,000 บำท
โดยมีรำยละเอียด ดังนี
- ทำกำรติดตังโครงเหล็กพร้อมหลังคำเมทัลชีท เป็นพืนที่ไม่น้อยกว่ำ 533.00 ตำรำงเมตร
พร้อมติดตังระบบไฟฟ้ำ
ตำมแบบแปลนของเทศบำลนครนนทบุรี {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้ำ 3-2-3-6}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืนฐำน
(22) โครงกำรติดตังไฟฟ้ำเพิ่มเติม ภำยในอุทยำนมกุฎรมยสรำญด้ำนถนนรัตนำธิเบศร์
จำนวน
7,000,000 บำท
โดยมีรำยละเอียด ดังนี
- ทำกำรติดตังโคมไฟฟ้ำหลอด LED รูปตรำสัญลักษณ์ ขนำด 55 วัตต์ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 12 ชุด
- ทำกำรปรับปรุงนำพุเดิมพร้อมติดตังตู้ควบคุม
- ทำกำรติดตังไฟฟ้ำส่องสว่ำง บริเวณทำงเดินรอบอุทยำนมกุฎรมยสรำญ
- ปรับปรุงโคมไฟฟ้ำแสงจันทร์ 80 วัตต์ เป็นโคมหลอด LED ขนำด 55 วัตต์
ตำมแบบแปลนของเทศบำลนครนนทบุรี {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้ำ 3-2-4-4}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืนฐำน
(23) โครงกำรปรับปรุงไฟฟ้ำรอบศำลหลักเมือง ทำงเดิน และบริเวณเวทีข้ำงศำลหลักเมือง
จำนวน
1,100,000 บำท
โดยมีรำยละเอียด ดังนี
- ทำกำรปรับปรุงโคมไฟฟ้ำสนำมหลอด LED ขนำด 20 วัตต์ (หรือไม่น้อยกว่ำ) พร้อมเดินสำยเมน
และตู้ควบคุม
- ทำกำรปรับปรุงไฟฟ้ำ บริเวณข้ำงศำลหลักเมือง พร้อมเปลี่ยนตู้ควบคุมและไฟฟ้ำส่องสว่ำง
ตำมแบบแปลนของเทศบำลนครนนทบุรี {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้ำ 3-2-4-10}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืนฐำน
(24) โครงกำรปรับปรุงไฟฟ้ำสำธำรณะบริเวณเกำะกลำง หน้ำสำนักงำนเทศบำลนนทบุรีตังแต่ บริเวณ
หน้ำเทศบำลนครนนทบุรีอำคำร 1 และอำคำร 2
จำนวน
2,500,000 บำท
โดยมีรำยละเอียด ดังนี
- ทำกำรปรับปรุงเป็นโคมประติมำกรรมหลอด LED ขนำด 55 วัตต์ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 15 ต้น
ตำมแบบแปลนของเทศบำลนครนนทบุรี {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้ำ 3-2-4-11}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืนฐำน
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(25) โครงกำรปรับปรุงไฟฟ้ำสำธำรณะถนนประชำชื่น-นนท์ เลียบคลองส่วย
จำนวน
4,370,000 บำท
โดยมีรำยละเอียด ดังนี
เพื่อทำกำรปรับปรุงโคมโซเดียมขนำด 250 วัตต์ เป็นโคม LED ขนำด 150 วัตต์ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 69
ชุด พร้อมปรับปรุงซ่อมแซมระบบควบคุมและสำยเมนเดิม มีรำยละเอียดดังนี
- ปรับปรุงโคมบนเสำคอนกรีตกำรไฟฟ้ำนครหลวง ด้ำนคลองส่วย จำนวนไม่น้อยกว่ำ 69 ชุด
- ปรับปรุงซ่อมแซมระบบควบคุมเปิด-ปิดอัตโนมัติ
- ปรับปรุงซ่อมแซมสำยเมนไฟฟ้ำ
ตำมแบบแปลนของเทศบำลนครนนทบุรี {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้ำ 3-2-4-5}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืนฐำน
(26) โครงกำรปรับปรุงและติดตังโคมไฟฟ้ำพร้อมหลอดประหยัดพลังงำน (หลอด LED) ภำยในโรงงำน
ปรับปรุงคุณภำพนำ
จำนวน
1,800,000 บำท
โดยมีรำยละเอียด ดังนี
เพื่อทำกำรปรับปรุงโคมฟลูออเรนเซนต์/โคมเมทัลฮำไลท์ เป็นโคม LED จำนวนไม่น้อยกว่ำ 54 โคม
พร้อมปรับปรุงซ่อมแซมระบบควบคุมไฟฟ้ำ รำยละเอียดดังนี
1. ปรับปรุงโคมฟลูออเรนเซนต์เป็นโคม LED จำนวนไม่น้อยกว่ำ 16 ชุด
2. ปรับปรุงโคมเมทัลฮำไลท์ ขนำด 250 วัตต์ เป็นโคม LED จำนวนไม่น้อยกว่ำ 20 ชุด
3. ปรับปรุงโคมเมทัลฮำไลท์ ขนำด 1,000 วัตต์ เป็นโคม LED จำนวนไม่น้อยกว่ำ 18 ชุด
4. ปรับปรุงซ่อมแซมระบบควบคุมไฟฟ้ำ
ตำมแบบแปลนของเทศบำลนครนนทบุรี {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้ำ 3-2-4-16}
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืนฐำน
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แผนงานการพาณิชย์
สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานโรงฆ่าสัตว์
รวม
2,535,400 บาท
งบบุคลากร
รวม
1,800,400 บาท
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และค่าจ้างชั่วคราว
รวม
1,800,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
1,800,400 บาท
(1) เงินเดือนพนักงำน
จำนวน
1,059,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำ
(2) เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำน
จำนวน
67,200 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มต่ำงๆของพนักงำนที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบ เช่น เงินตอบแทนพิเศษ
ของพนั กงำนที่ได้รั บเงินเดือนถึงขันสู งสุ ดของอันดับ เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนของพนักงำนที่ได้รับเงินประจำ
ตำแหน่ งและมีสิ ทธิได้รั บค่ำตอบแทนเป็ นรำยเดือนเท่ำกับอัตรำเงินประจำต ำแหน่งที่ไ ด้รับ เงินเพิ่มตำมวุฒิ
เงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว ฯลฯ
(3) เงินประจำตำแหน่ง
จำนวน
67,200 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่งให้พนักงำนที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
(4) ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
จำนวน
549,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนและเงินปรับปรุงค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงในหน่วยงำน
(5) เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง
จำนวน
58,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มต่ำง ๆ ให้แก่พนักงำนจ้ำงในหน่วยงำนที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
เช่น เงินค่ำตอบแทน และค่ำตอบแทนพิเศษของพนักงำนจ้ำง และเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว ฯลฯ
รำยกำรที่ (1) – (5) ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรพำณิชย์ งำนโรงฆ่ำสัตว์
งบดาเนินการ
รวม
735,000 บาท
1. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
รวม
725,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน
รวม
30,000 บาท
(1) เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
จำนวน
30,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้กับพนักงำน ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรพำณิชย์ งำนโรงฆ่ำสัตว์
1.2 ค่าใช้สอย
รวม
620,000 บาท
(1) รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
จำนวน
5,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรหรือค่ำแรงในกำรจ้ำงหรือซ่อมแซมและติดตังอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำเก็บ
ซำกสัตว์ ค่ำจ้ำงซึ่งมิใช่กำรประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้ำงครุภัณฑ์หรือค่ำก่อสร้ำงและค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้ได้มำ
ซึ่งบริกำร ฯลฯ
(2) รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ
จำนวน
515,000 บำท
รำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
(2.1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร
จำนวน
15,000 บำท
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- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของพนักงำน ลูกจ้ำงประจำและพนักงำนจ้ำงของ
หน่วยงำนที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ
(2.2) โครงกำรควบคุมและป้องกันโรคจำกสัตว์สู่คน
จำนวน
200,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำประจำปี
ค่ำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ ค่ำยำคุมกำเนิด ค่ำเวชภัณฑ์สำหรับวำงยำสลบ ค่ำวัสดุโฆษณำและเอกสำรวิชำกำร
ในกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์รูปแบบต่ำงๆ ให้ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรเลียงสัตว์ ให้ถูกวิธี ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทำงกำรแพทย์อื่นๆ ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-1-10-1}
(2.3) โครงกำรคลินิกสัตวแพทย์เทศบำลนครนนทบุรี
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรให้บริกำรตรวจและรักษำพยำบำลโรคสัตว์เลียงของประชำชน
ค่ำเวชภัณฑ์รักษำพยำบำลเบืองต้นด้ำนอำยุรกรรมและศัลยกรรม ค่ำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ ค่ำยำคุมกำเนิด
ค่ำวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทำงสัตวแพทย์อื่นๆฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 – 2562) หน้ำ 3-1-10-2 }
(2.4) โครงกำรพัฒนำตลำดสด
จำนวน
200,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซือวัสดุอุปกรณ์สำนักงำน กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
โดยกำรจัดทำสื่อ เอกสำร แผ่นพับ กำรตรวจสอบสำรปนเปื้อนในอำหำรและส่งตัวอย่ำงอำหำรไปยังห้องปฏิบัติกำร
หรือหน่วยงำนที่สำมำรถตรวจสอบได้ กำรพัฒนำตลำดสดให้สะอำดและได้มำตรฐำน ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดอบรม
ให้ควำมรู้แก่ผู้ประกอบกำรค้ำในตลำดสด กลุ่มสตรีแม่บ้ำน อำสำสมัครสำธำรณสุขและกรรมกำรชุมชน ค่ำอำหำร
ว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำจัดกิจกรรมในกำรรณรงค์ล้ำงตลำด ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรศึกษำดูงำนด้ำนกำรพัฒนำตลำดสด ได้แก่ ค่ำจ้ำงเหมำรถ ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำที่พัก ค่ำอำหำร ค่ำอำหำร
ว่ำงและเครื่องดื่ม รวมทังค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ฯลฯ {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562 หน้ำ 3-2-4-3}
(3) ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
จำนวน
100,000 บำท
- รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ
จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558
รำยกำรที่ (1) – (3) ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรพำณิชย์ งำนโรงฆ่ำสัตว์
1.3 ค่าวัสดุ
รวม
75,000 บาท
(1) วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
จำนวน
10,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุงำนบ้ำนและงำนครัว เช่น ถังนำยำ กระดำษชำระ สบู่ ไม้กวำด สำยยำง
ส่งนำ ฯลฯ
(2) วัสดุก่อสร้ำง
จำนวน
5,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุก่อสร้ำง เช่น อิฐ หิน ปูน แอสฟัลท์ติก ไม้ ตะปู ฯลฯ
(3) วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์
จำนวน
5,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ต่ำงๆ เช่น วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ
ยำคุมกำเนิด และเวชภัณฑ์ ฯลฯ
(4) วัสดุเครื่องแต่งกำย
จำนวน
5,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุเครื่องแต่งกำย เช่น ถุงมือ เสือ รองเท้ำ ฯลฯ
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(5) วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น
จำนวน
50,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน่ เช่น นำมันเบนซิน นำมันดีเซล นำมันเครื่อง ฯลฯ
รำยกำรที่ (1) – (5) ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรพำณิชย์ งำนโรงฆ่ำสัตว์
2. หมวดค่าสาธารณูปโภค
2.1 ค่าสาธารณูปโภค
(1) ค่ำโทรศัพท์
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ที่ใช้ในคลินิกสัตว์แพทย์
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรพำณิชย์ งำนโรงฆ่ำสัตว์

รวม
รวม
จำนวน

10,000 บาท
10,000 บาท
10,000 บำท
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แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง
รวม
400,814,720 บาท
งบกลาง
รวม
400,814,720 บาท
1. หมวดงบกลำง
รวม
360,884,720 บำท
1.1 ประเภทรำยจ่ำยเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
จำนวน
15,964,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบเข้ำกองทุนประกันสังคม ให้กับพนักงำนจ้ำงในสังกัดเทศบำลนครนนทบุรี ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก และสถำนศึกษำในสังกัด ตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดนนทบุรีเรื่อง มำตรฐำนทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง ฉบับที่ 3 ประกำศ ณ วันที่ 13 สิงหำคม 2557 และตำมหนังสือที่ มท 0809.2/ว 24
ลงวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2548 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตังงบประมำณรำยจ่ำยเพื่ออุดหนุนเป็นค่ำ
เบียประกันสังคมของพนักงำนจ้ำงตำมพระรำชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2537
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542
ตังจ่ำยจำกรำยได้ของเทศบำล จำนวน 15,563,000 บำท ตังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 401,000 บำท
ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง
1.2 ประเภทรำยจ่ำยเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์
จำนวน
528,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเบียยังชีพช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ที่มีควำมยำกจนถูกทอดทิง ขำดผู้อุปกำระดูแล และบรรเทำควำม
เดือดร้อนเพื่อกำรยังชีพจ่ำยเป็นเงินยังชีพรำยเดือน ๆ ละ 500 บำท ต่อรำย จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย
ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1796 ลงวันที่ 13 มิถุนำยน 2553 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-1-3-4}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ จำนวน 300,000 บำท ตังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 228,000 บำท ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง
1.3 ประเภทรำยจ่ำยสำหรับสนับสนุนสวัสดิกำรทำงสังคมให้แก่ผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ
จำนวน
34,000,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินสำหรับสนับสนุนสวัสดิกำรทำงสังคมให้แก่ผู้พิกำรหรือทุพพลภำพที่มีสิทธิเบียยังชีพคนพิกำร
เพื่อเป็นกำรบรรเทำควำมเดือดร้อนในกำรดำรงชีพและเสริมสร้ำงรำยได้ให้แก่ผู้พิกำร จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎำคม 2559 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-1-3-3}
ตังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 34,000,000 บำท ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง
1.4 ประเภทรำยจ่ำยสำหรับสนับสนุนกำรสร้ำงหลักประกันรำยได้ให้แก่ผู้สูงอำยุ
จำนวน
276,000,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินสำหรับสนับสนุนกำรสร้ำงหลักประกันรำยได้ให้แก่ผู้สูงอำยุที่มีสิทธิได้รับเบียยังชีพผู้สูงอำยุ
เพื่อเป็นกำรบรรเทำควำมเดือดร้อนในกำรดำรงชีพและเสริมสร้ำงรำยได้ให้แก่ผู้สูงอำยุ จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎำคม 2559 {แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) หน้ำ 3-1-3-3}
ตังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 276,000,000 บำท ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง
1.5 ประเภทรำยจ่ำยเงินสำรองจ่ำย
จำนวน
20,992,720 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินสำรองจ่ำยให้หน่วยงำนต่ำง ๆ ของเทศบำล ในกรณีฉุกเฉินที่มีสำธำรณภัยเกิดขึนหรือบรรเทำ
ปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนเป็นส่วนรวมและมีควำมจำเป็นที่จะต้องจ่ำย จัดตังตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย
ด่วนมำก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนำคม 2545 และ ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1672 ลงวันที่ 27
มิถุนำยน 2557
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง
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1.6 ประเภทรำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน
จำนวน
13,200,000 บำท
1.6.1 ค่ำบำรุงสมำคมสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย
จำนวน
750,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบำรุงสมำคมสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 2999 ลงวันที่ 3 กรกฎำคม 2555 และตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยรำยจ่ำยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่ำบำรุงสมำคม พ.ศ. 2555โดยคำนวณในอัตรำร้อยละ 1/6 ของรำยรับจริงของปีที่
ผ่ำนมำ ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ำยขำดเงินสะสม เงินอุดหนุนทุกประเภท แต่ต้องไม่น้อยกว่ำ 1/6 ของงบประมำณรำยรับ
ทังนีไม่เกิน 750,000 บำท โดยคำนวณตังจ่ำยตำมหลักเกณฑ์ ดังนี
เงิน 100 บำท ต้องนำส่งค่ำบำรุง 1/6 บำท = 1/6 X 1/100 = 0.00167 บำท
รำยรับทุกหมวดตำมงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ประจำปีปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
= 2,683,369,415.48 บำท
หัก - เงินอุดหนุนทั่วไป
=
330,459,543.00 บำท
- เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ
=
354,283,751.88 บำท
หักรวม
=
684,743,294.88 บำท
คงเหลือรำยรับที่ต้องนำมำคำนวณส่งเป็นค่ำบำรุง ส.ท.ท.
= 2,683,369,415.48 - 684,743,294.88
= 1,998,626,120.60 บำท
ดังนันจะต้องนำส่งค่ำบำรุง ส.ท.ท.
= 1,998,626,120.60 X 0.00167 บำท
=
3,337,705.62 บำท
ตังจ่ำยไว้เพียง
750,000.00 บำท
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง
1.6.2 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรจรำจร
จำนวน
1,000,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรจรำจร ตังจ่ำยจำกรำยได้ค่ำปรับพระรำชบัญญัติจรำจรทำงบก
พ.ศ. 2522 มำตรำ 146 ทังจำนวน สำหรับจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกิจกำรกำรจรำจร โดยตังจ่ำยตำมหลักเกณฑ์
ที่กำหนดในหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลำคม 2539 เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเป็นค่ำอุปกรณ์
ในสิ่งที่ประชำชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น กำรทำสีตีเส้น แผงกัน จัดทำป้ำย สัญญำณไฟจรำจร หรืออุปกรณ์
ที่ใช้ในกำรควบคุมกำรสัญจร และอื่น ๆ ที่มีลักษณะดังกล่ำว
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง
1.6.3 เงินทุนกำรศึกษำสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษำและผู้ด้อยโอกำส จำนวน
350,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินทุนกำรศึกษำ สำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษำ และผู้ด้อยโอกำสขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1365 ลงวันที่ 30 เมษำยน 2550 เรื่อง หลักเกณฑ์
กำรตังงบประมำณเพื่อเป็นทุนกำรศึกษำสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษำ และผู้ด้อยโอกำสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยให้ตังงบประมำณรำยจ่ำยเพื่อให้ทุนกำรศึกษำจำกฐำนรำยได้ทุกประเภท รวมถึงเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำมำ
จัดทำงบประมำณ ตำมระเบียบว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ของปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ มำคิดคำนวณกำรตังงบประมำณ โดยงบประมำณรำยได้เกินกว่ำ 300 ล้ำนบำทขึนไป ให้
ตังงบประมำณได้ปีละไม่เกิน 2 % สำหรับเป็นทุนกำรศึกษำให้แก่เด็กนักเรียน นักศึกษำและผู้ด้อยโอกำส ได้แก่
เด็กกำพร้ำ เด็กยำกจน และคนพิกำรในท้องถิ่น ต้องเป็นกำรศึกษำในหลักสูตรที่สูงกว่ำกำรศึกษำขันพืนฐำน หรือ
เทียบเท่ำ แต่ต้องไม่สูงกว่ำระดับปริญญำตรี (ระดับ ปวส. - ระดับปริญญำตรี)
รำยรับปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ทุกประเภทที่ต้องนำมำจัดทำงบประมำณ = 2,329,085,663.60 บำท
คำนวณตังจ่ำยได้
2,329,085,663.60 x 2 %
=
46,581,713.27 บำท
ตังจ่ำยไว้เพียง จำนวน 350,000 บำทเพื่อ จ่ำยเป็น
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ทุนกำรศึกษำระดับ ปวส. จำนวน 10 ทุนๆ ละ ไม่เกิน 20,000 บำท เป็นเงิน 200,000 บำท
ทุนกำรศึกษำระดับปริญญำตรี จำนวน 5 ทุนๆ ละ ไม่เกิน 30,000 บำท เป็นเงิน 150,000 บำท
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง
1.6.4 เงินค่ำเช่ำ ค่ำธรรมเนียมกำรต่อสัญญำเช่ำอำคำรรำชพัสดุ จำนวน
2,050,000 บำท
- ค่ำเช่ำที่ดินรำชพัสดุ
จำนวน
15,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำที่ดินรำชพัสดุบริเวณโรงเรียนเทพประทำนพร
- ค่ำธรรมเนียมกำรต่ออำยุสัญญำเช่ำที่ดินรำชพัสดุ จำนวน
5,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมกำรต่ออำยุสัญญำเช่ำที่ดินรำชพัสดุ บริเวณโรงเรียนเทพประทำนพร
- ค่ำเช่ำอำคำรรำชพัสดุ
จำนวน 2,000,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำอำคำรรำชพัสดุบริเวณตลำดท่ำนำนนทบุรี อำคำรพำณิชย์ จำนวน 124 คูหำ
ตลำดช่วงแรก ตลำดช่วงกลำง ตลำดช่วงหลัง ส้วม และท่ำเทียบเรือ ตังจ่ำยตำมหนังสือสำนักงำนธนำรักษ์พืนที่
นนทบุรี ที่ กค 0307.01/50 ลงวันที่ 17มกรำคม 2554 เรื่อง กำรต่อสัญญำเช่ำและสิ่งก่อสร้ำง บัญชีตำรำง
คำนวณกำรกำหนดอัตรำค่ำเช่ำและค่ำธรรมเนียมที่รำชพัสดุ โดยปรับค่ำเช่ำเพิ่มขึนจำกปี 2554-2556 ร้อยละ 15
- ค่ำประกันอัคคีภัย
จำนวน
30,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเบียประกันอัคคีภัย กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับอำคำรรำชพัสดุที่เทศบำลเช่ำ บริเวณ
ตลำดท่ำนำนนทบุรี อำคำรพำณิชย์ จำนวน 124 คูหำ ตลำดช่วงแรก ตลำดช่วงกลำง ตลำดช่วงหลัง ส้วม และ
ท่ำเทียบเรือ ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง
1.6.5 เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่น
จำนวน
8,000,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพืนที่ ตำมประกำศคณะกรรมกำร
หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เรื่อง กำรกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงำน
และบริกำรกองทุนหลักประกันสังคมสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพืนที่ พ.ศ. 2557
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง
1.6.6 เงินสนับสนุนกำรดำเนินงำนกองทุนสวัสดิกำรชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวน
1,050,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินสนับสนุนกำรพัฒนำกำรดำเนินงำนกองทุนสวัสดิกำรชุมชนในเขตเทศบำลนครนนทบุรี
ทัง 5 ตำบล ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหำคม 2553
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง
1.7 ประเภทรำยจ่ำยเงินช่วยพิเศษ
จำนวน
200,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีพนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจำเทศบำล และพนักงำนจ้ำงเทศบำล
ข้ำรำชกำรครู พนักงำนครู พนักงำนจ้ำง(บุคลำกรสนับสนุนกำรสอน) ข้ำรำชกำรบำนำญ(ครู) พนักงำนบำนำญ(ครู)
ที่ถึงแก่ควำมตำย จัดตังตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่
16 กรกฎำคม 2556 ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง
2. หมวดบาเหน็จ/บานาญ

รวม

39,930,000 บาท

2.1 ประเภทรำยจ่ำยเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.)
จำนวน
33,400,000 บำท
เพื่อจ่ำยสมทบกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น ในอัตรำร้อยละ 2 ของประมำณกำรรำยรับ
ในปีที่จัดทำงบประมำณทุกหมวด ทุกประเภท ยกเว้นรำยได้จำกพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงิน
อุดหนุนจำกรัฐบำลทุกประเภท ซึ่งคำนวณตังจ่ำย ดังนี
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ประมำณกำรรำยรับ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
หัก เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินที่มีผู้อุทิศให้
พันธบัตรและเงินกู้
หักรวม
คงเหลือประมำณกำรรำยรับที่ต้องนำมำคำนวณส่งสมทบ กบท.
ดังนันจะต้องนำส่งค่ำสมทบ กบท.

จำนวน

2,300,000,000 บำท
630,000,000 บำท
บำท
บำท
จำนวน
630,000,000 บำท
=
1,670,000,000 บำท
= 1,670,000,000 X 2 บำท
100
=
33,400,000 บำท
จึงตั้งจ่ายไว้
33,400,000 บาท
จัดตังตำมหนังสือสำนักงำนกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.5/ว 34 ลงวันที่ 19
กันยำยน 2557 หนังสือสำนักงำนกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.5/ว 35
ลงวันที่ 19 กันยำยน 2557 และหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.5/ว 1264 ลงวันที่ 30 พฤษภำคม 2557
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง
2.2 ประเภทรายจ่ายเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบานาญ
จานวน
4,000,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือค่ำครองชีพผู้รับบำนำญของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นที่มิใช่ตำแหน่งครู ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินช่วยเหลือค่ำครองชีพผู้รับบำนำญของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 และ
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2534 ตังไว้ตำมที่ต้องจ่ำยจริง
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง
2.3 ประเภทรายจ่ายเงินบาเหน็จลูกจ้างประจา
จานวน
2,500,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้ำงประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ จัดตังตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1796 ลงวันที่ 18 มิถุนำยน 2553 โดยปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย
ที่ มท 0313.4/ว 0691 ลงวันที่ 4 มีนำคม 2541 หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 391
ลงวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2553 และหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 1873 ลงวันที่
17 กรกฎำคม 2555
ตังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง
2.4 ประเภทรายจ่ายเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจา (กสจ.) จานวน
30,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนำญของลูกจ้ำงประจำที่ปฏิบัติหน้ำที่ในสถำนศึกษำ 6 % (กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่นจัดสรรให้ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3%) จัดตังตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1191 ลงวันที่ 12 มิถุนำยน 2558
ตังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
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ส่วนที่ 3
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล แห่งที่ 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ
เทศบาลนครนนทบุรี
อาเภอเมืองนนทบุรจี ังหวัดนนทบุรี
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รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานธนานุบาล แห่งที่ 1
คาแถลง
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1. หมวดรายได้
1.1 ประเภทกำไรจำกกำรจำหน่ำยทรัพย์หลุด
1.2 ประเภทดอกเบียเงินฝำกธนำคำร
1.3 ประเภทดอกเบียรับจำนำ
1.4 ประเภทรำยได้เบ็ดเตล็ด
2. หมวดรายได้อื่น
2.1 ประเภทกำไรสุทธิ
2.1.1 เงินบำเหน็จรำงวัล 20 %
2.1.2 เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30 %
2.1.3 เงินทุนดำเนินกำรของ
สถำนธนำนุบำล 50%
รวมรายรับ

รายรับจริง
ปี 2558
21,596,664.36
2,233,884.00
583,779.36
18,779,001.00
-

รายรับ
ประมาณการ
ปี 2559
25,600,500.00
2,300,000.00
300,000.00
23,000,000.00
500.00

ประมาณการ
ปี 2560
25,800,500.00
2,300,000.00
500,000.00
23,000,000.00
500.00

18,237,843.97
18,237,843.97
3,647,568.60
5,471,353.19
9,118,921.99

20,000,000.00
20,000,000.00
4,000,000.00
6,000,000.00
10,000,000.00

20,000,000.00
20,000,000.00
4,000,000.00
6,000,000.00
10,000,000.00

39,834,508.33

45,600,500.00

45,800,500.00

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการสถานธนานุบาล แห่งที่ 1
คาแถลง
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

1.
2.
3.
4.
5.

งบกลำง
งบบุคลำกร
งบดำเนินกำร
งบลงทุน
งบรำยจ่ำยอื่น
รวมรายจ่าย

รายจ่ายจริง
ปี 2558
539,041.00
2,562,768.00
1,134,229.37
65,725.00
18,399,343.97

รายจ่าย
ประมาณการ
ปี 2559
1,474,700.00
2,990,000.00
2,867,800.00
77,000.00
20,161,500.00

ประมาณการ
ปี 2560
1,452,000.00
3,190,000.00
2,867,800.00
50,000.00
20,161,500.00

22,701,107.34

27,571,000.00

27,721,300.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาล แห่งที่ 1
ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
อาเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

45,800,500 บาทแยกเป็น

1. หมวดรายได้ เป็นเงิน 25,800,500 บาทแยกเป็น
1.1 ประเภทกำไรจำกกำรจำหน่ำยทรัพย์หลุด
รวม
2,300,000
- กำไรจำกกำรจำหน่ำยทรัพย์หลุด
จำนวน
2,300,000
โดยคำนวณจำกกำรจำหน่ำยทรัพย์หลุดในปีที่ผ่ำนมำเป็นเกณฑ์
1.2 ประเภทดอกเบียเงินฝำกธนำคำร
รวม
500,000
- ประเภทดอกเบียเงินฝำกธนำคำร
จำนวน
500,000
โดยคำนวณจำกดอกเบียเงินฝำกธนำคำรของปีที่ผ่ำนมำ
1.3 ประเภทดอกเบียรับจำนำ
รวม
23,000,000
- ประเภทดอกเบียรับจำนำ
จำนวน
23,000,000
โดยคำนวณจำกดอกเบียรับจำนำของเดือนตุลำคม 2558 ถึงเดือนมีนำคม 2559 เป็นเกณฑ์
1.4 ประเภทรำยได้เบ็ดเตล็ด
รวม
500
- ประเภทรำยได้เบ็ดเตล็ด
จำนวน
500
โดยประมำณกำรเท่ำกับปีที่แล้ว เป็นรำยได้เบ็ดเตล็ดต่ำงๆ ที่ไม่เข้ำลักษณะรำยรับหมวดอื่นๆ
2. หมวดรายได้อื่น
เป็นเงิน 20,000,000 บาทแยกเป็น
2.1 เงินบำเหน็จรำงวัล 20 %
ประมำณกำรเท่ำเดิม โดยคำนวณในอัตรำ 20 % ของกำไรสุทธิ
2.2 เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30 %
ประมำณกำรเท่ำเดิม โดยคำนวณในอัตรำ 30 % ของกำไรสุทธิ
2.3 เงินทุนดำเนินกำรของสถำนธนำนุบำล 50 %
ประมำณกำรเท่ำเดิม โดยคำนวณในอัตรำ 50 % ของกำไรสุทธิ

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

จำนวน

4,000,000 บำท

จำนวน

6,000,000 บำท

จำนวน

10,000,000 บำท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาล แห่งที่ 1
ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2560
เทศบาลนครนนทบุรี
อาเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 27,721,300 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง แยกเป็น

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการสถานธนานุบาล
รวม
26,269,300 บาท
งบบุคลากร
รวม
3,190,000 บาท
หมวดเงินเดือนค่ำจ้ำงประจำ และค่ำจ้ำงชั่วครำว
รวม
3,190,000 บำท
1. เงินเดือน (ฝ่ำยประจำ)
รวม
3,190,000 บำท
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงำน
จำนวน
3,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนและค่ำจ้ำงให้แก่พนักงำนสถำนธนำนุบำล
1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน
จำนวน
70,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำวให้กับพนักงำนสถำนธนำนุบำล ตำมระเบียบสำนักงำน จ.ส.ท.
ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำวของพนักงำนพ.ศ. 2558
1.3 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง
จำนวน
120,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่งตำมระเบียบสำนักงำน จ.ส.ท. ว่ำด้วยกำรกำหนดอัตรำเงินประจำตำแหน่ง
พนักงำนสถำนธนำนุบำล พ.ศ. 2550
รำยกำรที่ 1.1 - 1.3 ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรพำณิชย์ งำนกิจกำรสถำนธนำนุบำล
งบดาเนินงาน
รวม
2,917,800
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
รวม
2,745,800
1. ค่าตอบแทน
รวม
2,026,800
1.1 ค่ำเช่ำบ้ำน
จำนวน
40,000
- เพื่อจ่ำยให้พนักงำนสถำนธนำนุบำลที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบของสำนักงำน จ.ส.ท.
1.2 เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
จำนวน
100,000
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำรักษำพยำบำลของพนักงำนที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบของสำนักงำน จ.ส.ท.
1.3 เงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำล
จำนวน
1,000,000
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำรักษำพยำบำลของพนักงำนที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบของสำนักงำน จ.ส.ท.
1.4 เงินรำงวัลเจ้ำหน้ำที่
จำนวน
100,000
- เพื่อจ่ำยให้แก่เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนในตำแหน่งผู้ตรวจกำรสถำนธนำนุบำลและเป็นค่ำตอบแทน
กรรมกำรและพนักงำนในวันตรวจสอบทรัพย์รับจำนำประจำปี
1.5 ค่ำอำหำร
จำนวน
270,000
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำรประจำวันทำกำรของพนักงำน
1.6 เงินตอบแทนพิเศษ
จำนวน
80,000
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินตอบแทนพิเศษให้พนักงำนผู้ได้รับเงินค่ำจ้ำงขันสูงของตำแหน่ง

บาท
บาท
บาท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
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1.7 ค่ำเบียเลียงจำหน่ำยทรัพย์หลุด
จำนวน
28,800 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกรรมกำรและพนักงำนสถำนธนำนุบำล ในวันประมูลจำหน่ำยทรัพย์หลุด
1.8 ค่ำพำหนะเหมำจ่ำย
จำนวน
108,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำพำหนะเหมำจ่ำยให้นำยกเทศมนตรี และผู้ปฏิบัติหน้ำที่แทนนำยกเทศมนตรี
1.9 เงินสมทบเงินสะสม
จำนวน
300,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำสมทบเงินสะสมให้พนักงำน
รำยกำรที่ 1.1 - 1.9 ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรพำณิชย์ งำนกิจกำรสถำนธนำนุบำล
2. ค่าใช้สอย
รวม
499,000 บาท
2.1 รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
รวม
227,000 บำท
2.1.1 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนบุคคลภำยนอกทำงำนต่ำงๆ
2.1.2 ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต
จำนวน
3,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำต่อใบอนุญำตตังโรงรับจำนำและอื่นๆ ตำมพระรำชบัญญัตโิ รงรับจำนำ พ.ศ. 2505
2.1.3 ค่ำเบียประกันอัคคีภัย
จำนวน
20,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเบียประกันอัคคีภัยทรัพย์สินรับจำนำและอำคำรสถำนธนำนุบำล
2.1.4 ค่ำภำษีโรงเรือนและที่ดิน
จำนวน
20,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำภำษีโรงเรือนและที่ดินของสถำนธนำนุบำล
2.1.5 ค่ำวำรสำร
จำนวน
4,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำหนังสือพิมพ์ วำรสำรต่ำง ๆ ฯลฯ
2.1.6 ค่ำสอบบัญชี
จำนวน
60,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตรวจสอบบัญชีของสำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินในกำรตรวจสอบบัญชีและรับรองงบกำรเงิน
สถำนธนำนุบำล ตำมหนังสือสำนักงำน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 524 ลงวันที่ 21 มีนำคม 2557
2.1.7 ค่ำอำกรแสตมป์
จำนวน
20,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำกรแสตมป์ในกำรทำสัญญำต่ำง ๆ ฯลฯ
2.2 รำยจ่ำยที่เกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร
รวม
2,000 บำท
2.2.1 ค่ำรับรอง
จำนวน
2,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำร เครื่องดื่ม และค่ำใช้จ่ำยที่จำเป็นสำหรับรับรองผู้มำตรวจเยี่ยมสถำนธนำนุบำล
2.3 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น ๆ รวม
120,000 บำท
2.3.1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำเบียเลียง เดินทำงไปรำชกำรของพนักงำนสถำนธนำนุบำล
ที่เบิกได้ตำมสิทธิฯ ในกำรประชุม อบรมศึกษำดูงำนในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ
2.3.2 โครงกำรจัดงำนต่ำง ๆ ของสถำนธนำนุบำล
จำนวน
20,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนวันที่ระลึกกำรก่อตังสถำนธนำนุบำล เช่น ค่ำอำหำร ค่ำเครื่องดื่ม
ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ของที่ระลึกกำรก่อตังสถำนธนำนุบำลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
{แผนพัฒนำสำมปี (2560-2562) หน้ำ 3-2-1-18}
2.4 ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน
รวม
150,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบำรุงรักษำซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ใช้ในสถำนธนำนุบำล เช่น เครื่องปรับอำกำศ
คอมพิวเตอร์สำนักงำน และอื่น ๆเพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ
รำยกำรที่ 2.1 - 2.4 ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรพำณิชย์ งำนกิจกำรสถำนธนำนุบำล
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3. ค่าวัสดุ
รวม
220,000 บาท
3.1 วัสดุสำนักงำน
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่ำงๆ และเครื่องใช้สำนักงำน เช่น กระดำษ ปำกกำ ค่ำใช้จ่ำย
ในกำรเก็บรักษำทรัพย์สินรับจำนำ และอื่น ๆ
3.2 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
จำนวน
10,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้ำ หลอดไฟฟ้ำสำยไฟฟ้ำและอื่น ๆ ภำยในสถำนธนำนุบำล
3.3 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
จำนวน
20,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น แปรง ไม้กวำด ไม้ถูพืน นำยำดับกลิ่น ฯลฯ
3.4 วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น
จำนวน
10,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น
3.5 วัสดุโฆษณำและเผยแพร่
จำนวน
10,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ต่ำง ๆ เช่น แผ่นป้ำย ฟิลม์ ฯลฯ
3.6 วัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน
70,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ผงหมึกเครื่องพิมพ์ เครื่องอ่ำน และ
บันทึกข้อมูลแบบต่ำง ๆ และอื่น ๆ
รำยกำรที่ 3.1 - 3.6 ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรพำณิชย์ งำนกิจกำรสถำนธนำนุบำล
หมวดค่าสาธารณูปโภค
รวม
172,000 บาท
1. ค่ำไฟฟ้ำ
จำนวน
120,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำของสถำนธนำนุบำลฯลฯ
2. ค่ำนำประปำค่ำนำบำดำล
จำนวน
10,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำนำประปำของสถำนธนำนุบำลฯลฯ
3. ค่ำบริกำรโทรศัพท์
จำนวน
20,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ของสถำนธนำนุบำลฯลฯ
4. ค่ำบริกำรไปรษณีย์
จำนวน
2,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำกรแสตมป์ในกำรจัดส่งเอกสำรต่ำงๆของสถำนธนำนุบำลฯลฯ
5. ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม
จำนวน
20,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบริกำรเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต ค่ำสื่อสำรอื่นๆ ของสถำนธนำนุบำล ฯลฯ
รำยกำรที่ 1 - 5 ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรพำณิชย์ งำนกิจกำรสถำนธนำนุบำล
งบรายจ่ายอื่น
รวม
20,161,500
หมวดรายจ่ายอื่น
รวม
20,161,500
1. เงินบำเหน็จรำงวัล 20 %
จำนวน
4,000,000
ตังจ่ำยจำกรำยได้ (กำไรสุทธิ) ปรำกฏในแผนงำนกำรพำณิชย์ งำนกิจกำรสถำนธนำนุบำล
2. เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30 %
จำนวน
6,000,000
ตังจ่ำยจำกรำยได้ (กำไรสุทธิ) ปรำกฏในแผนงำนกำรพำณิชย์ งำนกิจกำรสถำนธนำนุบำล
3. เงินทุนดำเนินกำรของสถำนธนำนุบำล 50 %
จำนวน
10,000,000
ตังจ่ำยจำกรำยได้ (กำไรสุทธิ) ปรำกฏในแผนงำนกำรพำณิชย์ งำนกิจกำรสถำนธนำนุบำล
4. ค่ำใช้จ่ำยฝ่ำยอำนวยกำร
จำนวน
161,500
- เพื่อจ่ำยให้กับสำนักงำน จ.ส.ท. ตำมที่กำหนด
รำยกำรที่ 1 - 4 ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรพำณิชย์ งำนกิจกำรสถำนธนำนุบำล

บาท
บาท
บำท
บำท
บำท
บำท
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แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง
รวม
1,452,000 บาท
งบกลาง
รวม
1,452,000 บาท
1. เงินสำรองจ่ำย
จำนวน
20,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินสำรองกรณีฉุกเฉิน หรือมีรำยจ่ำยอื่นเข้ำมำ
2. ค่ำธรรมเนียมดอกเบียธนำคำร
จำนวน
1,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำดอกเบียเงินเบิกเกินบัญชีให้กับธนำคำร
3. เงินสมทบเงินสวัสดิกำรหลังพ้นจำกกำรเป็นพนักงำนสถำนธนำนุบำล
จำนวน
432,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบสวัสดิกำรหลังพ้นจำกกำรเป็นพนักงำนสถำนธนำนุบำลในอัตรำร้อยละ 2 ของรำยได้ในปีที่
ล่วงมำแล้ว รำยกำรที่ 1 - 3 ตังจ่ำยจำกรำยได้ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง งำนกิจกำรสถำนธนำนุบำล
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งบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำรสถำนธนำนุบำล แห่งที่ 2
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
ของ
เทศบำลนครนนทบุรี
อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
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รำยรับงบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำร กิจกำรสถำนธนำนุบำล แห่งที่ 2
คำแถลง
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

1. หมวดรำยได้
1.1 ประเภทกำไรจำกกำรจำหน่ำยทรัพย์หลุด
1.2 ประเภทดอกเบียเงินฝำกธนำคำร
1.3 ประเภทดอกเบียรับจำนำ
1.4 ประเภทรำยได้เบ็ดเตล็ด
2. หมวดรำยได้อื่น
2.1 ประเภทกำไรสุทธิ
2.1.1 เงินทุนดำเนินกำรของ
สถำนธนำนุบำล 50%
2.1.2 เงินบำเหน็จรำงวัล 20 %
2.1.3 เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30 %
รวมรำยรับ

รำยรับจริง
ปี 2558
9,493,376.25
1,164,800.00
1,289.25
8,327,287.00
-

รำยรับ
ประมำณกำร
ปี 2559
12,003,000.00
1,000,000.00
1,000.00
11,000,000.00
2,000.00

ประมำณกำร
ปี 2560
12,204,000.00
1,200,000.00
2,000.00
11,000,000.00
2,000.00

6,542,398.81
6,542,398.81
3,271,199.41

7,500,000.00
7,500,000.00
3,750,000.00

7,500,000.00
7,500,000.00
3,750,000.00

1,308,479.76
2,242,441.81

1,500,000.00
2,250,000.00

1,500,000.00
2,250,000.00

16,035,775.06

19,503,000.00

19,704,000.00

รำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำรกิจกำรสถำนธนำนุบำล แห่งที่ 2
คำแถลง
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

1.
2.
3.
4.
5.

งบกลำง
งบบุคลำกร
งบดำเนินกำร
งบลงทุน
งบรำยจ่ำยอื่น
รวมรำยจ่ำย

รำยจ่ำยจริง
ปี 2558
760,227.61
1,135,890.00
778,728.13
14,500.00
6,614,798.81

รำยจ่ำย
ประมำณกำร
ปี 2559
2,250,000.00
1,660,000.00
1,258,000.00
23,000.00
7,580,000.00

ประมำณกำร
ปี 2560
2,300,000.00
1,660,000.00
1,600,000.00
12,800.00
7,600,000.00

9,304,144.55

12,771,000.00

13,172,800.00
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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยรับ
งบประมำณรำยรับเฉพำะกิจกำร กิจกำรสถำนธนำนุบำล แห่งที่ 2
ประจำปีงบประมำณพ.ศ. 2560
เทศบำลนครนนทบุรี
อำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี
ประมำณกำรรำยรับรวมทังสิน

19,704,000 บำท แยกเป็น

1. หมวดรำยได้ เป็นเงิน 12,204,000 บำทแยกเป็น
1.1 ประเภทกำไรจำกกำรจำหน่ำยทรัพย์หลุด
รวม
1,200,000
- กำไรจำกกำรจำหน่ำยทรัพย์หลุด
จำนวน
1,200,000
โดยคำนวณจำกกำรจำหน่ำยทรัพย์หลุดในปีที่ผ่ำนมำเป็นเกณฑ์
1.2 ประเภทดอกเบียเงินฝำกธนำคำร
รวม
2,000
- ประเภทดอกเบียเงินฝำกธนำคำร
จำนวน
2,000
โดยคำนวณจำกดอกเบียเงินฝำกธนำคำรของปีที่ผ่ำนมำ
1.3 ประเภทดอกเบียรับจำนำ
รวม
11,000,000
- ประเภทดอกเบียรับจำนำ
จำนวน
11,000,000
โดยคำนวณจำกดอกเบียรับจำนำของเดือนตุลำคม 2558 ถึงเดือนกันยำยน 2559 เป็นเกณฑ์
1.4 ประเภทรำยได้เบ็ดเตล็ด
รวม
2,000
- ประเภทรำยได้เบ็ดเตล็ด
จำนวน
2,000
โดยประมำณกำรเท่ำกับปีที่แล้ว เป็นรำยได้เบ็ดเตล็ดต่ำงๆ ที่ไม่เข้ำลักษณะรำยรับหมวดอื่นๆ
2. หมวดรำยได้อื่น
เป็นเงิน 7,500,000 บำทแยกเป็น
2.1 เงินบำเหน็จรำงวัล 20 %
โดยคำนวณในอัตรำ 20 % ของกำไรสุทธิ
2.3 เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30 %
โดยคำนวณในอัตรำ 30 % ของกำไรสุทธิ
2.1 เงินทุนดำเนินกำรของสถำนธนำนุบำล 50 %
โดยคำนวณในอัตรำ 50 % ของกำไรสุทธิ

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

จำนวน

1,500,000 บำท

จำนวน

2,250,000 บำท

จำนวน

3,750,000 บำท
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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำย
งบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกิจกำร กิจกำรสถำนธนำนุบำล แห่งที่ 2
ประจำปีงบประมำณพ.ศ. 2560
เทศบำลนครนนทบุรี
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทังสิน 13,172,800 บำท จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง แยกเป็น

แผนงำนกำรพำณิชย์
งำนกิจกำรสถำนธนำนุบำล
รวม
10,872,800 บำท
งบบุคลำกร
รวม
1,660,000 บำท
หมวดเงินเดือนค่ำจ้ำงประจำ และค่ำจ้ำงชั่วครำว
รวม
1,660,000 บำท
1. เงินเดือน (ฝ่ำยประจำ)
รวม
1,660,000 บำท
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงำน
จำนวน
1,500,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนและค่ำจ้ำงให้แก่พนักงำนสถำนธนำนุบำล
1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำวให้กับพนักงำนสถำนธนำนุบำล ตำมระเบียบสำนักงำน จ.ส.ท.
ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำวของพนักงำนพ.ศ. 2558
1.3 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง
จำนวน
60,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่งตำมระเบียบสำนักงำน จ.ส.ท. ว่ำด้วยกำรกำหนดอัตรำเงินประจำตำแหน่ง
พนักงำนสถำนธนำนุบำล พ.ศ. 2550
รำยกำรที่ 1.1 - 1.3 ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรพำณิชย์ งำนกิจกำรสถำนธนำนุบำล
งบดำเนินงำน
รวม
1,600,000 บำท
หมวดค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
รวม
1,450,000 บำท
1. ค่ำตอบแทน
รวม
950,000 บำท
1.1 ค่ำเช่ำบ้ำน
จำนวน
20,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้พนักงำนสถำนธนำนุบำลที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบของสำนักงำน จ.ส.ท.
1.2 เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
จำนวน
50,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเล่ำเรียนบุตรของพนักงำนที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบของสำนักงำน จ.ส.ท.
1.3 เงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำล
จำนวน
200,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำรักษำพยำบำลของพนักงำนที่มีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบของสำนักงำน จ.ส.ท.
1.4 เงินรำงวัลเจ้ำหน้ำที่
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อจ่ำยให้แก่เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนในตำแหน่งผู้ตรวจกำรสถำนธนำนุบำลและเป็นค่ำตอบแทนกรรมกำร
และพนักงำนในวันตรวจสอบทรัพย์รับจำนำประจำปี
1.5 ค่ำอำหำร
จำนวน
180,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำรประจำวันทำกำรของพนักงำน
1.6 ค่ำเบียเลียงจำหน่ำยทรัพย์หลุด
จำนวน
150,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกรรมกำรและพนักงำนสถำนธนำนุบำล ในวันประมูลจำหน่ำยทรัพย์หลุด
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1.7 ค่ำพำหนะเหมำจ่ำย
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำพำหนะเหมำจ่ำยให้นำยกเทศมนตรี และผู้ปฏิบัติหน้ำที่แทนนำยกเทศมนตรี
1.8 เงินสมทบเงินสะสม
จำนวน
150,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำสมทบเงินสะสมให้พนักงำน
รำยกำรที่ 1.1 - 1.8 ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรพำณิชย์ งำนกิจกำรสถำนธนำนุบำล
2. ค่ำใช้สอย
รวม
300,000 บำท
2.1 รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
รวม
188,000 บำท
2.1.1 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
จำนวน
30,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนบุคคลภำยนอกทำงำนต่ำงๆ
2.1.2 ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต
จำนวน
20,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำต่อใบอนุญำตตังโรงรับจำนำและอื่นๆ ตำมพระรำชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. 2505
2.1.3 ค่ำเบียประกันอัคคีภัย
จำนวน
10,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเบียประกันอัคคีภัยทรัพย์สินรับจำนำและอำคำรสถำนธนำนุบำล
2.1.4 ค่ำภำษีโรงเรือนและที่ดิน
จำนวน
12,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำภำษีโรงเรือนและที่ดินของสถำนธนำนุบำล
2.1.5 ค่ำวำรสำร
จำนวน
6,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำหนังสือพิมพ์ วำรสำรต่ำง ๆ ฯลฯ
2.1.6 ค่ำสอบบัญชี
จำนวน
80,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตรวจสอบบัญชีของสำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินในกำรตรวจสอบบัญชีและรับรอง
งบกำรเงินสถำนธนำนุบำล
2.1.7 ค่ำอำกรแสตมป์
จำนวน
30,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำกรแสตมป์ในกำรทำสัญญำต่ำง ๆ ฯลฯ
2.2 รำยจ่ำยที่เกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร
รวม
2,000 บำท
2.2.1 ค่ำรับรอง
จำนวน
2,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำร เครื่องดื่ม และค่ำใช้จ่ำยที่จำเป็น สำหรับรับรองผู้มำตรวจเยี่ยมสถำนธนำนุบำล
2.3 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น ๆ
รวม
60,000 บำท
2.3.1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
จำนวน
60,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำเบียเลียง เดินทำงไปรำชกำรของพนักงำนสถำนธนำนุบำล
ที่เบิกได้ตำมสิทธิฯ ในกำรประชุม อบรมศึกษำดูงำนในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักรและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จำเป็น
2.4 ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน
รวม
50,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบำรุงรักษำซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ใช้ในสถำนธนำนุบำล เช่น เครื่องปรับอำกำศ
คอมพิวเตอร์สำนักงำน และอื่น ๆเพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ
รำยกำรที่ 2.1 - 2.4 ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรพำณิชย์ งำนกิจกำรสถำนธนำนุบำล
3. ค่ำวัสดุ
รวม
200,000 บำท
3.1 วัสดุสำนักงำน
จำนวน
80,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่ำงๆ และเครื่องใช้สำนักงำน เช่น กระดำษ ปำกกำ ค่ำใช้จ่ำยในกำร
เก็บรักษำทรัพย์สินรับจำนำ และอื่น ๆ
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3.2 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
จำนวน
10,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้ำ หลอดไฟฟ้ำสำยไฟฟ้ำและอื่น ๆ ภำยในสถำนธนำนุบำล
3.3 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
จำนวน
10,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น แปรง ไม้กวำด ไม้ถูพืน นำยำดับกลิ่น ฯลฯ
3.4 วัสดุก่อสร้ำง
จำนวน
20,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง เช่น อิฐ หิน ปูน ทรำย ไม้ ตะปู ค้อน สี และอื่น ๆ
3.5 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
จำนวน
10,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยำงนอก ยำงในและอื่น ๆ
3.6 วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น
จำนวน
10,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น ฯลฯ
3.7 วัสดุโฆษณำและเผยแพร่
จำนวน
30,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ต่ำง ๆ เช่น แผ่นป้ำย ฟิลม์ ฯลฯ
ยำงนอก ยำงในและอื่น ๆ
3.8 วัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน
30,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ผงหมึกเครื่องพิมพ์ เครื่องอ่ำน และบันทึก
ข้อมูลแบบต่ำง ๆ และอื่น ๆ
รำยกำรที่ 3.1 - 3.8 ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรพำณิชย์ งำนกิจกำรสถำนธนำนุบำล
หมวดค่ำสำธำรณูปโภค
รวม
150,000
1. ค่ำไฟฟ้ำ
จำนวน
100,000
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำของสถำนธนำนุบำลฯลฯ
2. ค่ำนำประปำ
จำนวน
15,000
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำนำประปำของสถำนธนำนุบำลฯลฯ
3. ค่ำโทรศัพท์
จำนวน
15,000
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ของสถำนธนำนุบำลฯลฯ
4. ค่ำไปรษณีย์
จำนวน
10,000
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำกรแสตมป์ในกำรจัดส่งเอกสำรต่ำงๆของสถำนธนำนุบำลฯลฯ
5. ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม
จำนวน
10,000
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบริกำรเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต ค่ำสื่อสำรอื่นๆ ของสถำนธนำนุบำล ฯลฯ
รำยกำรที่ 1 - 5 ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรพำณิชย์ งำนกิจกำรสถำนธนำนุบำล

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

งบลงทุน
รวม
12,800 บำท
หมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
รวม
12,800 บำท
1. ค่ำครุภัณฑ์
รวม
12,800 บำท
1.1 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รวม
12,800 บำท
(1) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขำวดำ จำนวน
9,600 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขำวดำ จำนวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพืนฐำน ดังนี
- เป็นอุปกรณีที่มีควำมสำมำรถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภำยในเครื่องเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือแบบ LED
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- มีหน่วยควำมจำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่ำ
จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 600x600 dpi
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงไม่น้อยกว่ำ 27 หน้ำต่อนำที (ppm)
- สำมำรถสแกนเอกสำร ขนำด A4 ได้
- มีควำมละเอียดในกำรสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200 dpi
- มีถำดป้อนเอกสำรอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สำมำรถถ่ำยสำเนำเอกสำรได้
- สำมำรถทำสำเนำได้สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 99 สำเนำ
- สำมำรถย่อและขยำยได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 250 แผ่น
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร ประจำปี พ.ศ. 2559 และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552
เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3-3-2-11}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรพำณิชย์ งำนกิจกำรสถำนธนำนุบำล
(2) เครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA
จำนวน
3,200 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือเครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขำวดำ จำนวน
1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพืนฐำน ดังนี
- มีกำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 800 VA (480 Watts)
- สำมำรถสำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำที
จัดตังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร ประจำปี พ.ศ. 2559 และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552
เรื่อง กำรตังงบประมำณเพื่อกำรจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
{แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้ำ 3-3-2-11}
ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรพำณิชย์ งำนกิจกำรสถำนธนำนุบำล
งบรำยจ่ำยอื่น
รวม
7,600,000 บำท
หมวดรำยจ่ำยอื่น
รวม
7,600,000 บำท
1.1 เงินบำเหน็จรำงวัล 20 %
จำนวน
1,500,000 บำท
ตังจ่ำยจำกรำยได้ (กำไรสุทธิ) ปรำกฏในแผนงำนกำรพำณิชย์งำนกิจกำรสถำนธนำนุบำล
1.2 เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30 %
จำนวน
2,250,000 บำท
ตังจ่ำยจำกรำยได้ (กำไรสุทธิ) ปรำกฏในแผนงำนกำรพำณิชย์งำนกิจกำรสถำนธนำนุบำล
1.3 เงินทุนดำเนินกำรของสถำนธนำนุบำล 50 %
จำนวน
3,750,000 บำท
ตังจ่ำยจำกรำยได้ (กำไรสุทธิ) ปรำกฏในแผนงำนกำรพำณิชย์งำนกิจกำรสถำนธนำนุบำล
1.4 ค่ำใช้จ่ำยฝ่ำยอำนวยกำร
จำนวน
100,000 บำท
- เพื่อจ่ำยให้กับสำนักงำนคณะกรรมกำรจัดกำรสถำนธนำนุบำลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จ.ส.ท.)
รำยกำรที่ 1.1 – 1.4 ตังจ่ำยจำกรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรพำณิชย์ งำนกิจกำรสถำนธนำนุบำล
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แผนงำนงบกลำง
งำนงบกลำง
รวม
2,300,000 บำท
งบกลำง
รวม
2,300,000 บำท
1. เงินสำรองจ่ำย
จำนวน
70,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินสำรองกรณีฉุกเฉิน หรือมีรำยจ่ำยอื่นเข้ำมำ
2. ค่ำธรรมเนียมดอกเบียธนำคำร
จำนวน
2,000,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำดอกเบียเงินเบิกเกินบัญชีให้กับธนำคำร
3. เงินสมทบเงินสวัสดิกำรหลังพ้นจำกกำรเป็นพนักงำนสถำนธนำนุบำล
จำนวน
230,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบสวัสดิกำรหลังพ้นจำกกำรเป็นพนักงำนสถำนธนำนุบำลในอัตรำร้อยละ 2 % ของรำยได้ในปี
ที่ล่วงมำแล้ว ตำมหนังสือสำนักงำน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 828 ลงวันที่ 7 เมษำยน 2558
รำยกำรที่ 1 - 3 ตังจ่ำยจำกรำยได้ปรำกฏในแผนงำนงบกลำงงำนกิจกำรสถำนธนำนุบำล
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เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ϟιϊμϓίίϓηϖΩμνυϒσϔευϔτΪΕϔτ
ϠξλΩϔλ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϟΩϖλμϬϔϟύλϦΪχϛΣΪΖϔΩνυϒΪϬϔ
ϟΩϖλάΕωτπϖϟϊϋ
υϔτΪΕϔτηϔσΤΖϏξϛΣπϓλ
ϟμϗϨττϓΩάϗπξϛΖνΕωτϟϏζόΙ
ϟΩϖλόσιμΣϏΩιϚλνυϒΣϓλ
όϓΩΦσ
ΩμΣχϔΩ

ΩμΣχϔΩ

ϟΩϖλόσιμΣϏΩιϚλόϬϔυϏΩϟχϗϨτΩ
άϗπόϬϔύυϓμχϛΣΪΖϔΩνυϒΪϬϔΤϏΩ
όΕωλυϔάΣϔυέϘϧΩΪζιϒϟμϗτλ
ϠχΖω ΣόΪ

ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

ϠξλΩϔλ
ϏϚηόϔύΣυυσϠχϒ
Σϔυϡτκϔ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔ
ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσ
ωϓδλκυυσϠχϒ
ϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
λϓλιλϔΣϔυ

ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒ
άϚσάλ

ϠξλΩϔλόϓΩΦσ
όΩϟΦυϔϒύΙ

ϠξλΩϔλόϔκϔυεόϚΤ

3,500,000
400,000
16,066,960
474,000
12,000,000

24,000

ϟΩϖλόσιμΣϏΩιϚλμϬϔϟύλϦΪ
μϬϔλϔίΤΖϔυϔάΣϔυόΕωλιΖϏΩ
θϖϧλ Σμι

31,240,000

όϬϔυϏΩΪΕϔτ

41,748,390

ϟΩϖλάΕωτΦΕϔΦυϏΩάϗπξϛΖυϓμ
μϬϔλϔί άΦμ

ϠξλΩϔλΣϔυ
πϔεϖάτΙ

4,000,000

ϟΩϖλΦΕϔηϏμϠιλνυϒΪϬϔ
ηϬϔϠύλΕΩλϔτΣυϏΩλϔτΣ
ϟΩϖλΦΕϔηϏμϠιλόσϔάϖΣόςϔ
ϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλ
ϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτΣϔυ
ϟσϙϏΩ

ϟΩϖλΦΕϔηϏμϠιλ
ϟχΤϔλϚΣϔυιϗϧνυϘΣϋϔλϔτΣ
ϟιϊσληυϗλϔτΣϏΩΦΙΣϔυ
μυϖύϔυόΕωληϬϔμχ
ϟΩϖλϟζϙϏλλϔτΣυϏΩλϔτΣ

ΩμμϚΦχϔΣυ

ϟΩϖλΦΕϔηϏμϠιλπϖϟϊϋ
λϔτΣυϏΩλϔτΣ
ΦΕϔηϏμϠιλπλϓΣΩϔλΪΖϔΩ

ϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτνυϒΪϬϔ

78,800

ϟΩϖλϟπϖϧσηΕϔΩϥΤϏΩχϛΣΪΖϔΩ
νυϒΪϬϔ

3,520,500

5,816,000

3,906,000

11,600

99,532,500

895,000

7,733,000

121,700

ϟΩϖλϟπϖϧσηΕϔΩϥΤϏΩπλϓΣΩϔλ

217,200

550,600

79,200

102,200

520,300

1,448,700

ϟΩϖλϟπϖϧσηΕϔΩϥΤϏΩπλϓΣΩϔλ
ΪΖϔΩ

4,000

223,800

239,000

241,000

11,574,900

506,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ϠξλΩϔλ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

ϠξλΩϔλΣϔυυϓΣϋϔ
ΦωϔσόΩμςϔτϢλ

ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλ
ιϓϧωϣν

ϟΩϖλμϬϔϟύλϦΪχϛΣΪΖϔΩνυϒΪϬϔ

3,500,000

ϟΩϖλάΕωτπϖϟϊϋ

400,000

υϔτΪΕϔτηϔσΤΖϏξϛΣπϓλ

16,066,960

ϟμϗϨττϓΩάϗπξϛΖνΕωτϟϏζόΙ

474,000

ϟΩϖλόσιμΣϏΩιϚλνυϒΣϓλ
όϓΩΦσ
ΩμΣχϔΩ

ΩμΣχϔΩ

12,000,000

ϟΩϖλόσιμΣϏΩιϚλόϬϔυϏΩϟχϗϨτΩ
άϗπόϬϔύυϓμχϛΣΪΖϔΩνυϒΪϬϔΤϏΩ
όΕωλυϔάΣϔυέϘϧΩΪζιϒϟμϗτλ
ϠχΖω ΣόΪ

24,000

ϟΩϖλόσιμΣϏΩιϚλμϬϔϟύλϦΪ
μϬϔλϔίΤΖϔυϔάΣϔυόΕωλιΖϏΩ
θϖϧλ Σμι

31,240,000

όϬϔυϏΩΪΕϔτ

41,748,390

ϟΩϖλάΕωτΦΕϔΦυϏΩάϗπξϛΖυϓμ
μϬϔλϔί άΦμ

4,000,000

ϟΩϖλΦΕϔηϏμϠιλνυϒΪϬϔ
ηϬϔϠύλΕΩλϔτΣυϏΩλϔτΣ

480,000

480,000

5,799,000

5,799,000

ϟΩϖλΦΕϔηϏμϠιλ
ϟχΤϔλϚΣϔυιϗϧνυϘΣϋϔλϔτΣ
ϟιϊσληυϗλϔτΣϏΩΦΙΣϔυ
μυϖύϔυόΕωληϬϔμχ

900,000

900,000

ϟΩϖλϟζϙϏλλϔτΣυϏΩλϔτΣ

2,133,000

2,133,000

480,000

480,000

13,737,000

28,221,000

192,526,600

38,000

51,000

222,300

ϟΩϖλΦΕϔηϏμϠιλόσϔάϖΣόςϔ
ϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλ
ϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτΣϔυ
ϟσϙϏΩ

ΩμμϚΦχϔΣυ

ϟΩϖλΦΕϔηϏμϠιλπϖϟϊϋ
λϔτΣυϏΩλϔτΣ
ΦΕϔηϏμϠιλπλϓΣΩϔλΪΖϔΩ

ϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτνυϒΪϬϔ

υωσ

29,086,800

ϟΩϖλϟπϖϧσηΕϔΩϥΤϏΩχϛΣΪΖϔΩ
νυϒΪϬϔ
ϟΩϖλϟπϖϧσηΕϔΩϥΤϏΩπλϓΣΩϔλ

10,080,000

106,000

1,247,200

14,351,400

ϟΩϖλϟπϖϧσηΕϔΩϥΤϏΩπλϓΣΩϔλ
ΪΖϔΩ

1,084,000

2,800,000

2,074,800

18,747,500

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ϠξλΩϔλ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϟΩϖλϟζϙϏλπλϓΣΩϔλ

ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυ
πϔεϖάτΙ
1,310,000

ϠξλΩϔλ
ϏϚηόϔύΣυυσϠχϒ
Σϔυϡτκϔ
6,944,600

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔ
ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσ
ωϓδλκυυσϠχϒ
ϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
λϓλιλϔΣϔυ
1,962,000

3,586,000

ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒ
άϚσάλ
15,097,800

ϠξλΩϔλόϓΩΦσ
όΩϟΦυϔϒύΙ
751,000

ϠξλΩϔλόϔκϔυεόϚΤ
23,062,000

ϟΩϖλωϖιτβϔλϒ
ΩμμϚΦχϔΣυ

ϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτνυϒΪϬϔ

ΦΕϔΪΖϔΩχϛΣΪΖϔΩνυϒΪϬϔ
ϟΩϖλνυϒΪϬϔηϬϔϠύλΕΩ
ϟΩϖλάΕωτϟύχϙϏΣϔυϊϘΣϋϔμϚηυ

239,100

12,157,400

127,200

120,000

67,200

67,200

134,400

70,000

500,000

66,000

75,000

955,000

1,052,700
50,000

350,000

ΦΕϔϟμϗϨτνυϒάϚσ
ϟΩϖλάΕωτϟύχϙϏμϚηυ

ΦΕϔηϏμϠιλ

ΦΕϔηϏμϠιλξϛΖναϖμϓηϖυϔάΣϔυ
ϏϓλϟνϦλνυϒϡτάλΙϠΣΕϏΩΦΙΣυ
νΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλ
ΦΕϔϟάΕϔμΖϔλ

5,400
439,000

ϟΩϖλάΕωτϟύχϙϏΦΕϔυϓΣϋϔ
πτϔμϔχ

100,000

υϔτΪΕϔτϟπϙϧϏϢύΖϣζΖσϔέϘϧΩ
μυϖΣϔυ

50,000

υϔτΪΕϔτϟΣϗϧτωΣϓμΣϔυυϓμυϏΩ
ϠχϒπϖκϗΣϔυ

30,000

10,500,000

20,000

ΦΕϔηϏμϠιλΣϔυναϖμϓηϖΩϔλ
λϏΣϟωχϔυϔάΣϔυ

ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

36,000
300,000

300,000

500,000

23,600,000

150,000

40,000

1,000,000

5,300,000

550,000

79,050,000

200,000

9,750,000

5,000

υϔτΪΕϔτϟΣϗϧτωϟλϙϧϏΩΣϓμΣϔυ
ναϖμϓηϖυϔάΣϔυιϗϧϣσΕϟΤΖϔ
χϓΣϋεϒυϔτΪΕϔτύσωζϏϙϧλϥ

ΦΕϔϢάΖόϏτ

ΦΕϔΣϬϔΪϓζΤτϒσϛχοϏτ
ΤϏΩϟιϊμϔχλΦυ
λλιμϚυϗ

30,000,000

ΦΕϔάζϢάΖΦΕϔϟόϗτύϔτ
ύυϙϏΦΕϔόϖλϣύσιζϠιλ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλ
ΣϔυϟχϙϏΣηϓϨΩ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυϟζϖλ
ιϔΩϣνυϔάΣϔυ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυϟζϖλ
ιϔΩϣνυϔάΣϔυϢλ
υϔάϏϔεϔΪϓΣυϠχϒ
λϏΣυϔάϏϔεϔΪϓΣυ

2,400

10,000

50,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ϠξλΩϔλ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ΩμμϚΦχϔΣυ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

ϟΩϖλϟζϙϏλπλϓΣΩϔλ

70,110,000

ϟΩϖλωϖιτβϔλϒ

11,320,000

ϠξλΩϔλΣϔυυϓΣϋϔ
ΦωϔσόΩμςϔτϢλ
10,375,000

ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλ
ιϓϧωϣν
34,745,000

υωσ
167,943,400
11,320,000

ϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτνυϒΪϬϔ

ΦΕϔΪΖϔΩχϛΣΪΖϔΩνυϒΪϬϔ

900,000

ϟΩϖλνυϒΪϬϔηϬϔϠύλΕΩ

400,000

ϟΩϖλάΕωτϟύχϙϏΣϔυϊϘΣϋϔμϚηυ

160,000

1,214,000

180,000

ΦΕϔϟμϗϨτνυϒάϚσ

1,855,000

16,365,500

763,400

2,732,100

1,208,600

3,614,600

49,700

49,700

ϟΩϖλάΕωτϟύχϙϏμϚηυ

ΦΕϔηϏμϠιλ

ΦΕϔηϏμϠιλξϛΖναϖμϓηϖυϔάΣϔυ
ϏϓλϟνϦλνυϒϡτάλΙϠΣΕϏΩΦΙΣυ
νΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλ

7,800
124,000

90,000

40,550,000

ΦΕϔϟάΕϔμΖϔλ
ΦΕϔηϏμϠιλΣϔυναϖμϓηϖΩϔλ
λϏΣϟωχϔυϔάΣϔυ

56,000
570,000

1,802,000

3,300,000

ϟΩϖλάΕωτϟύχϙϏΦΕϔυϓΣϋϔ
πτϔμϔχ
υϔτΪΕϔτϟπϙϧϏϢύΖϣζΖσϔέϘϧΩ
μυϖΣϔυ

30,562,000
100,000

4,850,000

700,000

υϔτΪΕϔτϟΣϗϧτωΣϓμΣϔυυϓμυϏΩ
ϠχϒπϖκϗΣϔυ

ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

51,733,000

32,926,000

134,376,000

1,100,000

1,105,000

υϔτΪΕϔτϟΣϗϧτωϟλϙϧϏΩΣϓμΣϔυ
ναϖμϓηϖυϔάΣϔυιϗϧϣσΕϟΤΖϔ
χϓΣϋεϒυϔτΪΕϔτύσωζϏϙϧλϥ

ΦΕϔϢάΖόϏτ

ΦΕϔΣϬϔΪϓζΤτϒσϛχοϏτ
ΤϏΩϟιϊμϔχλΦυ
λλιμϚυϗ
ΦΕϔάζϢάΖΦΕϔϟόϗτύϔτ
ύυϙϏΦΕϔόϖλϣύσιζϠιλ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλ
ΣϔυϟχϙϏΣηϓϨΩ

30,000,000

500,000

500,000
2,000,000

2,000,000

ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυϟζϖλ
ιϔΩϣνυϔάΣϔυ

10,000

ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυϟζϖλ
ιϔΩϣνυϔάΣϔυϢλ
υϔάϏϔεϔΪϓΣυϠχϒ
λϏΣυϔάϏϔεϔΪϓΣυ

50,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυϟζϖλ
ιϔΩϣνυϔάΣϔυϢλυϔά
ϏϔεϔΪϓΣυϠχϒλϏΣ
υϔάϏϔεϔΪϓΣυ

ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυ
πϔεϖάτΙ

15,000

ϠξλΩϔλ
ϏϚηόϔύΣυυσϠχϒ
Σϔυϡτκϔ

200,000

ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυϟζϖλ
ιϔΩϣνυϔάΣϔυϢλυϔά
ϏϔεϔΪϓΣυϠχϒλϏΣυϔά
ϏϔεϔΪϓΣυ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυϟζϖλ
ιϔΩϣνυϔάΣϔυϢλϠχϒ
λϏΣυϔάϏϔεϔΪϓΣυ
ΦΕϔπωΩσϔχϓτάΕϏ
ζϏΣϣσΖΣυϒϟάΖϔζϏΣϣσΖ
ϠχϒπωΩσϔχϔϑχϑ
ΦΕϔςϔϋϗθϏλΦϙλ
ϡΦυΩΣϔυΤϓμϟΦχϙϧϏλ
νυϓάίϔΤϏΩϟϊυϋβΣϖΪ
πϏϟπϗτΩ
ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

ΦΕϔϢάΖόϏτ

ϡΦυΩΣϔυϟΤΖϔΦΕϔτχϛΣ
ϟόϙϏϟληυλϔυϗ όϔσϓί
υϚΕλϢύίΕ
ϡΦυΩΣϔυϟΤΖϔΦΕϔτωϖιτϔ
ϊϔόηυΙΣϓμΣϔυζϬϔυΩ
άϗωϖη
ϡΦυΩΣϔυϟΤΖϔυΕωσΩϔλ
λϖιυυϊΣϔυιϔΩΣϔυ
ϊϘΣϋϔϟιϊμϔχ
ϡΦυΩΣϔυϠΤΕΩΤϓλΣϗώϔ
λϓΣϟυϗτλϟιϊμϔχλΦυ
λλιμϚυϗ
ϡΦυΩΣϔυϠΤΕΩΤϓλΣϗώϔ
λϓΣϟυϗτλϏΩΦΙΣυ
νΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλ
ϡΦυΩΣϔυϠΤΕΩΤϓλΣϗώϔ
ϡυΩϟυϗτλΣϗώϔϠύΕΩ
νυϒϟιϊϣιτ
ϡΦυΩΣϔυϠΤΕΩΤϓλΦλ
ϟΣΕΩυϒζϓμνυϒϟιϊ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔ
ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσ
ωϓδλκυυσϠχϒ
ϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
λϓλιλϔΣϔυ

ϠξλΩϔλόϓΩΦσ
όΩϟΦυϔϒύΙ

ϠξλΩϔλόϔκϔυεόϚΤ

250,000

600,000

50,000

ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒ
άϚσάλ

200,000

40,000

100,000

650,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυϟζϖλ
ιϔΩϣνυϔάΣϔυϢλυϔά
ϏϔεϔΪϓΣυϠχϒλϏΣ
υϔάϏϔεϔΪϓΣυ

318,000

ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυϟζϖλ
ιϔΩϣνυϔάΣϔυϢλυϔά
ϏϔεϔΪϓΣυϠχϒλϏΣυϔά
ϏϔεϔΪϓΣυ

600,000

ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυϟζϖλ
ιϔΩϣνυϔάΣϔυϢλϠχϒ
λϏΣυϔάϏϔεϔΪϓΣυ

200,000

ΦΕϔπωΩσϔχϓτάΕϏ
ζϏΣϣσΖΣυϒϟάΖϔζϏΣϣσΖ
ϠχϒπωΩσϔχϔϑχϑ
ΦΕϔςϔϋϗθϏλΦϙλ

ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

ΦΕϔϢάΖόϏτ

ϠξλΩϔλΣϔυυϓΣϋϔ
ΦωϔσόΩμςϔτϢλ

ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλ
ιϓϧωϣν

υωσ

783,000

250,000

13,120,000

15,560,000

250,000

10,000

10,000

1,000

1,000

ϡΦυΩΣϔυΤϓμϟΦχϙϧϏλ
νυϓάίϔΤϏΩϟϊυϋβΣϖΪ
πϏϟπϗτΩ

100,000

100,000

ϡΦυΩΣϔυϟΤΖϔΦΕϔτχϛΣ
ϟόϙϏϟληυλϔυϗ όϔσϓί
υϚΕλϢύίΕ

2,000,000

2,000,000

ϡΦυΩΣϔυϟΤΖϔΦΕϔτωϖιτϔ
ϊϔόηυΙΣϓμΣϔυζϬϔυΩ
άϗωϖη

200,000

200,000

ϡΦυΩΣϔυϟΤΖϔυΕωσΩϔλ
λϖιυυϊΣϔυιϔΩΣϔυ
ϊϘΣϋϔϟιϊμϔχ

2,000,000

2,000,000

ϡΦυΩΣϔυϠΤΕΩΤϓλΣϗώϔ
λϓΣϟυϗτλϟιϊμϔχλΦυ
λλιμϚυϗ

500,000

500,000

ϡΦυΩΣϔυϠΤΕΩΤϓλΣϗώϔ
λϓΣϟυϗτλϏΩΦΙΣυ
νΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλ

5,000,000

5,000,000

ϡΦυΩΣϔυϠΤΕΩΤϓλΣϗώϔ
ϡυΩϟυϗτλΣϗώϔϠύΕΩ
νυϒϟιϊϣιτ

350,000

350,000

ϡΦυΩΣϔυϠΤΕΩΤϓλΦλ
ϟΣΕΩυϒζϓμνυϒϟιϊ

100,000

100,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυ
πϔεϖάτΙ

ϠξλΩϔλ
ϏϚηόϔύΣυυσϠχϒ
Σϔυϡτκϔ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔ
ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσ
ωϓδλκυυσϠχϒ
ϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
λϓλιλϔΣϔυ

ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒ
άϚσάλ

ϠξλΩϔλόϓΩΦσ
όΩϟΦυϔϒύΙ

ϠξλΩϔλόϔκϔυεόϚΤ

ϡΦυΩΣϔυϠΤΕΩΤϓλΦωϔσ
ϟνϦλϟχϖϊιϔΩωϖάϔΣϔυ
ϡΦυΩΣϔυϠΤΕΩΤϓλϟυϙϏ
πϙϨλμΖϔλϠχϒνυϒϟπεϗ
ϠύΕϟυϙϏάϓΣπυϒΦχϏΩ
μϔΩϟΤλ

650,000

ϡΦυΩΣϔυΦχϖλϖΣ
όϓηωϠπιτΙϟιϊμϔχ
λΦυλλιμϚυϗ

100,000

ϡΦυΩΣϔυΦωμΦϚσϠχϒ
νΖϏΩΣϓλϡυΦΪϔΣόϓηωΙόϛΕ
Φλ

200,000

ϡΦυΩΣϔυΦϓζϟχϙϏΣ
μϚΦχϔΣυιϔΩΣϔυϊϘΣϋϔ
ζϗϟζΕλ
ϡΦυΩΣϔυΦϚΖσΦυϏΩξϛΖ
μυϖϡςΦ
ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

ΦΕϔϢάΖόϏτ

200,000

ϡΦυΩΣϔυϟΦυϙϏΤΕϔτΦϚΖσ
ΦυϏΩόϓΩΦσ

1,000,000

ϡΦυΩΣϔυΩϔλνυϒϟπεϗ
ϠΤΕΩϟυϙϏτϔωάϖΩθΖωτπυϒ
υϔάιϔλπυϒμϔι
όσϟζϦΪπυϒϟΪΖϔϏτϛΕύϓωϑ

12,000,000

ϡΦυΩΣϔυΪϓζΣϔυϠΤΕΩ
ΤϓλΣϗώϔλϓΣϟυϗτλϏΩΦΙΣυ
νΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλ
υϒζϓμςϔΦΣχϔΩ ϟΪΖϔ
ςϔπ

15,000,000

ϡΦυΩΣϔυΪϓζΣϔυϠΤΕΩ
ΤϓλρϚηέϏχλΦυλλιΙ
Φϓπ

1,000,000

ϡΦυΩΣϔυΪϓζΣϔυϠΤΕΩ
ΤϓλρϚηέϏχλΦυλλιΙ
ϠέσϟνϗϨτλάϖπ

1,000,000

ϡΦυΩΣϔυΪϓζΣϔυϠΤΕΩ
ΤϓλϟυϙϏπϔτλΦυλλιΙ
ζυϔΣϏλϡμΗι
(dragon boat)

1,000,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ
ϡΦυΩΣϔυϠΤΕΩΤϓλΦωϔσ
ϟνϦλϟχϖϊιϔΩωϖάϔΣϔυ

ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλ
ιϓϧωϣν

υωσ

150,000

650,000

ϡΦυΩΣϔυΦχϖλϖΣ
όϓηωϠπιτΙϟιϊμϔχ
λΦυλλιμϚυϗ

100,000

ϡΦυΩΣϔυΦωμΦϚσϠχϒ
νΖϏΩΣϓλϡυΦΪϔΣόϓηωΙόϛΕ
Φλ

200,000

ϡΦυΩΣϔυΦϚΖσΦυϏΩξϛΖ
μυϖϡςΦ
ΦΕϔϢάΖόϏτ

150,000

ϠξλΩϔλΣϔυυϓΣϋϔ
ΦωϔσόΩμςϔτϢλ

ϡΦυΩΣϔυϠΤΕΩΤϓλϟυϙϏ
πϙϨλμΖϔλϠχϒνυϒϟπεϗ
ϠύΕϟυϙϏάϓΣπυϒΦχϏΩ
μϔΩϟΤλ

ϡΦυΩΣϔυΦϓζϟχϙϏΣ
μϚΦχϔΣυιϔΩΣϔυϊϘΣϋϔ
ζϗϟζΕλ

ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

400,000

400,000

200,000

ϡΦυΩΣϔυϟΦυϙϏΤΕϔτΦϚΖσ
ΦυϏΩόϓΩΦσ

1,000,000

ϡΦυΩΣϔυΩϔλνυϒϟπεϗ
ϠΤΕΩϟυϙϏτϔωάϖΩθΖωτπυϒ
υϔάιϔλπυϒμϔι
όσϟζϦΪπυϒϟΪΖϔϏτϛΕύϓωϑ

12,000,000

ϡΦυΩΣϔυΪϓζΣϔυϠΤΕΩ
ΤϓλΣϗώϔλϓΣϟυϗτλϏΩΦΙΣυ
νΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλ
υϒζϓμςϔΦΣχϔΩ ϟΪΖϔ
ςϔπ

15,000,000

ϡΦυΩΣϔυΪϓζΣϔυϠΤΕΩ
ΤϓλρϚηέϏχλΦυλλιΙ
Φϓπ

1,000,000

ϡΦυΩΣϔυΪϓζΣϔυϠΤΕΩ
ΤϓλρϚηέϏχλΦυλλιΙ
ϠέσϟνϗϨτλάϖπ

1,000,000

ϡΦυΩΣϔυΪϓζΣϔυϠΤΕΩ
ΤϓλϟυϙϏπϔτλΦυλλιΙ
ζυϔΣϏλϡμΗι
(dragon boat)

1,000,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ
ϡΦυΩΣϔυΪϓζΣϔυϠΤΕΩ
ΤϓλωϏχϟχτΙμϏχλΦυ
λλιΙιϓωυΙλϔϟσΖλ

ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυ
πϔεϖάτΙ

ϠξλΩϔλ
ϏϚηόϔύΣυυσϠχϒ
Σϔυϡτκϔ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔ
ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσ
ωϓδλκυυσϠχϒ
ϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
λϓλιλϔΣϔυ
1,000,000

ϡΦυΩΣϔυΪϓζΣϔυσϛχ
οϏτϏτΕϔΩτϓϧΩτϙλ
ϡΦυΩΣϔυΪϓζΣϖΪΣυυσ
ϟτϔωάλϠύΕΩάϔηϖ

2,000,000
100,000

ϡΦυΩΣϔυΪϓζΣϖΪΣυυσ
ωϓλϟζϦΣηϔσάϚσάληΕϔΩϥ
ϢλϟΤηϟιϊμϔχ
ϡΦυΩΣϔυΪϓζΣϖΪΣυυσ
ωϓλόϬϔΦϓίιϔΩϊϔόλϔ
ηΕϔΩϥ

1,200,000

200,000

ϡΦυΩΣϔυΪϓζϟΣϦμΤΖϏσϛχ
πϙϨλβϔλ
ϡΦυΩΣϔυΪϓζΦΕϔτ
ϟτϔωάλςϔΦφζϛυΖϏλ
ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

ΦΕϔϢάΖόϏτ

300,000
300,000

ϡΦυΩΣϔυΪϓζΩϔλ
νυϒϟπεϗϠύΕϟιϗτλ
πυυϋϔ

1,250,000

ϡΦυΩΣϔυΪϓζΩϔλωϓλΤϘϨλ
νϗϢύσΕ

1,500,000

ϡΦυΩΣϔυΪϓζΩϔλωϓλΦυϛ
ϡΦυΩΣϔυΪϓζΩϔλωϓλ
ϟΫχϖσπυϒάλσπυυϋϔ
κϓλωϔΦσ
ϡΦυΩΣϔυΪϓζΩϔλωϓλ
ϟΫχϖσπυϒάλσπυυϋϔ
όσϟζϦΪπυϒλϔΩϟΪΖϔ
όϖυϖΣϖηϖϫπυϒμυσ
υϔάϖλϗλϔθϑ
ϡΦυΩΣϔυΪϓζΩϔλωϓλϟάϖζ
άϛϟΣϗτυηϖϊϖχνϖλϟπχΩ
ϣιτ
ϡΦυΩΣϔυΪϓζΩϔλωϓλϟζϦΣ
ϠύΕΩάϔηϖϡυΩϟυϗτλϢλ
όϓΩΣϓζϟιϊμϔχϠχϒϊϛλτΙ
πϓδλϔϟζϦΣϟχϦΣ

ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒ
άϚσάλ

1,000,000

500,000

3,000,000

ϠξλΩϔλόϓΩΦσ
όΩϟΦυϔϒύΙ

ϠξλΩϔλόϔκϔυεόϚΤ

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

υωσ

1,000,000

ϡΦυΩΣϔυΪϓζΣϔυσϛχ
οϏτϏτΕϔΩτϓϧΩτϙλ

2,000,000
100,000

ϡΦυΩΣϔυΪϓζΣϖΪΣυυσ
ωϓλϟζϦΣηϔσάϚσάληΕϔΩϥ
ϢλϟΤηϟιϊμϔχ

ΦΕϔϢάΖόϏτ

ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλ
ιϓϧωϣν

ϡΦυΩΣϔυΪϓζΣϔυϠΤΕΩ
ΤϓλωϏχϟχτΙμϏχλΦυ
λλιΙιϓωυΙλϔϟσΖλ

ϡΦυΩΣϔυΪϓζΣϖΪΣυυσ
ϟτϔωάλϠύΕΩάϔηϖ

ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

ϠξλΩϔλΣϔυυϓΣϋϔ
ΦωϔσόΩμςϔτϢλ

1,200,000

ϡΦυΩΣϔυΪϓζΣϖΪΣυυσ
ωϓλόϬϔΦϓίιϔΩϊϔόλϔ
ηΕϔΩϥ

200,000

ϡΦυΩΣϔυΪϓζϟΣϦμΤΖϏσϛχ
πϙϨλβϔλ

300,000

ϡΦυΩΣϔυΪϓζΦΕϔτ
ϟτϔωάλςϔΦφζϛυΖϏλ

300,000

ϡΦυΩΣϔυΪϓζΩϔλ
νυϒϟπεϗϠύΕϟιϗτλ
πυυϋϔ

1,250,000

ϡΦυΩΣϔυΪϓζΩϔλωϓλΤϘϨλ
νϗϢύσΕ

1,500,000

ϡΦυΩΣϔυΪϓζΩϔλωϓλΦυϛ

300,000

ϡΦυΩΣϔυΪϓζΩϔλωϓλ
ϟΫχϖσπυϒάλσπυυϋϔ
κϓλωϔΦσ

1,000,000

ϡΦυΩΣϔυΪϓζΩϔλωϓλ
ϟΫχϖσπυϒάλσπυυϋϔ
όσϟζϦΪπυϒλϔΩϟΪΖϔ
όϖυϖΣϖηϖϫπυϒμυσ
υϔάϖλϗλϔθϑ

500,000

ϡΦυΩΣϔυΪϓζΩϔλωϓλϟάϖζ
άϛϟΣϗτυηϖϊϖχνϖλϟπχΩ
ϣιτ
ϡΦυΩΣϔυΪϓζΩϔλωϓλϟζϦΣ
ϠύΕΩάϔηϖϡυΩϟυϗτλϢλ
όϓΩΣϓζϟιϊμϔχϠχϒϊϛλτΙ
πϓδλϔϟζϦΣϟχϦΣ

300,000

3,000,000

500,000

500,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυ
πϔεϖάτΙ

ϠξλΩϔλ
ϏϚηόϔύΣυυσϠχϒ
Σϔυϡτκϔ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔ
ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσ
ωϓδλκυυσϠχϒ
ϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
λϓλιλϔΣϔυ

ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒ
άϚσάλ

ϠξλΩϔλόϓΩΦσ
όΩϟΦυϔϒύΙ

ϠξλΩϔλόϔκϔυεόϚΤ

ϡΦυΩΣϔυΪϓζΩϔλωϓλ
ιΖϏΩθϖϧλϣιτ
ϡΦυΩΣϔυΪϓζΩϔλωϓλ
ϟιϊμϔχ
ϡΦυΩΣϔυΪϓζΩϔλωϓλ
χϏτΣυϒιΩ

3,100,000

ϡΦυΩΣϔυΪϓζΩϔλωϓλ
όΩΣυϔληΙ

1,100,000

ϡΦυΩΣϔυΪϓζΩϔλ
όσϡςάϊϔχύχϓΣϟσϙϏΩ

2,600,000

ϡΦυΩΣϔυΪϓζηχϔζθλλ
Φλϟζϖλ

3,000,000

ϡΦυΩΣϔυΪϓζηϓϨΩυϒμμ
μυϖΣϔυΣϔυϠπιτΙΫϚΣ
ϟΫϖλϟιϊμϔχλΦυ
λλιμϚυϗ

ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

ΦΕϔϢάΖόϏτ

1,500,000

ϡΦυΩΣϔυΪϓζηϓϨΩϊϛλτΙϟοΖϔ
υϒωϓΩϠχϒηϖζηϔσνϓίύϔ
σχπϖϋιϔΩλϬϨϔνυϒΪϬϔνϗ


500,000

ϡΦυΩΣϔυΪϓζιϬϔόϙϧϏ
νυϒάϔόϓσπϓλκΙΣϔυ
ΪϓζΣϔυόϖϧΩναϖΣϛχ
ϡΦυΩΣϔυΪϓζόΕΩλϓΣΣϗώϔ
ϟΤΖϔυΕωσΣϔυϠΤΕΩΤϓλ
ΣϗώϔΣϓμύλΕωτΩϔλϏϙϧλϥ

500,000

200,000

ϡΦυΩΣϔυΪϓζϏμυσ
νυϒάϚσνυϒάϔΦσϟσϙϏΩ
ϡΦυΩΣϔυάϚσάλΦχϏΩ
όωτλϬϨϔϢόνυϒΪϬϔνϗ


700,000

ϡΦυΩΣϔυάϚσάλ
ΦϔυΙμϏληϬϧϔ ϟΤϗτωόζ
χζσχπϖϋπϖάϖη
πχϓΩΩϔλ

500,000

ϡΦυΩΣϔυάϚσλϚσχϛΣϟόϙϏ
ιΖϏΩθϖϧλϠύΕΩάϔηϖ

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

ΦΕϔϢάΖόϏτ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

ϠξλΩϔλΣϔυυϓΣϋϔ
ΦωϔσόΩμςϔτϢλ

ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλ
ιϓϧωϣν

υωσ

ϡΦυΩΣϔυΪϓζΩϔλωϓλ
ιΖϏΩθϖϧλϣιτ

100,000

100,000

ϡΦυΩΣϔυΪϓζΩϔλωϓλ
ϟιϊμϔχ

100,000

100,000

ϡΦυΩΣϔυΪϓζΩϔλωϓλ
χϏτΣυϒιΩ

3,100,000

ϡΦυΩΣϔυΪϓζΩϔλωϓλ
όΩΣυϔληΙ

1,100,000

ϡΦυΩΣϔυΪϓζΩϔλ
όσϡςάϊϔχύχϓΣϟσϙϏΩ

2,600,000

ϡΦυΩΣϔυΪϓζηχϔζθλλ
Φλϟζϖλ

3,000,000

ϡΦυΩΣϔυΪϓζηϓϨΩυϒμμ
μυϖΣϔυΣϔυϠπιτΙΫϚΣ
ϟΫϖλϟιϊμϔχλΦυ
λλιμϚυϗ

1,500,000

ϡΦυΩΣϔυΪϓζηϓϨΩϊϛλτΙϟοΖϔ
υϒωϓΩϠχϒηϖζηϔσνϓίύϔ
σχπϖϋιϔΩλϬϨϔνυϒΪϬϔνϗ


500,000

ϡΦυΩΣϔυΪϓζιϬϔόϙϧϏ
νυϒάϔόϓσπϓλκΙΣϔυ
ΪϓζΣϔυόϖϧΩναϖΣϛχ

500,000

ϡΦυΩΣϔυΪϓζόΕΩλϓΣΣϗώϔ
ϟΤΖϔυΕωσΣϔυϠΤΕΩΤϓλ
ΣϗώϔΣϓμύλΕωτΩϔλϏϙϧλϥ

200,000

ϡΦυΩΣϔυΪϓζϏμυσ
νυϒάϚσνυϒάϔΦσϟσϙϏΩ

500,000

500,000

ϡΦυΩΣϔυάϚσάλΦχϏΩ
όωτλϬϨϔϢόνυϒΪϬϔνϗ


700,000

ϡΦυΩΣϔυάϚσάλ
ΦϔυΙμϏληϬϧϔ ϟΤϗτωόζ
χζσχπϖϋπϖάϖη
πχϓΩΩϔλ

500,000

ϡΦυΩΣϔυάϚσλϚσχϛΣϟόϙϏ
ιΖϏΩθϖϧλϠύΕΩάϔηϖ

80,000

80,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ
ϡΦυΩΣϔυζληυϗϟπϙϧϏ
νυϒάϔάληΖϔλόϔυϟόπ
ηϖζάϖΩθΖωτπυϒυϔάιϔλ
όσϟζϦΪπυϒϟιπϑ

ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυ
πϔεϖάτΙ

ϠξλΩϔλ
ϏϚηόϔύΣυυσϠχϒ
Σϔυϡτκϔ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔ
ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσ
ωϓδλκυυσϠχϒ
ϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
λϓλιλϔΣϔυ

ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒ
άϚσάλ

ϠξλΩϔλόϓΩΦσ
όΩϟΦυϔϒύΙ

ϠξλΩϔλόϔκϔυεόϚΤ

1,300,000

ϡΦυΩΣϔυηυωΪΦϓζ
ΣυϏΩόςϔωϒόϚΤςϔπ
σύΣυυσόϚΤςϔπϟπϙϧϏ
νυϒάϔάλ

200,000

ϡΦυΩΣϔυηϔσλϡτμϔτ
ΤϏΩυϓβμϔχΣυϒιυωΩ
σύϔζϣιτϠχϒΪϓΩύωϓζ
λλιμϚυϗ
ϡΦυΩΣϔυλΦυλλιΙ
ϟσϙϏΩλΕϔϏτϛΕ
ϡΦυΩΣϔυμυυπάϔ
όϔσϟευςϔΦφζϛυΖϏλ

600,000
800,000

ϡΦυΩΣϔυμΕϏζϓΣϣΤσϓλ
ϟπϙϧϏΦϙλΦωϔσϢόϢύΖΦϛ
ΦχϏΩ
ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

ΦΕϔϢάΖόϏτ

ϡΦυΩΣϔυνυϒΣωζ
άϚσάλζϗϟζΕλ

1,000,000

200,000

ϡΦυΩΣϔυνυϒάϔ
όϓσπϓλκΙΣϔυάϬϔυϒςϔϋϗ
ιΖϏΩθϖϧλ
ϡΦυΩΣϔυνυϒάϚσΦεϒ
ΣυυσΣϔυάϚσάλϠχϒξϛΖ
λϬϔιΖϏΩθϖϧλ
ϡΦυΩΣϔυνυϒάϚσΪϓζιϬϔ
ϠξλϠχϒυϔτΩϔλξχ
ΣϔυνυϒϟσϖλΦϚεςϔπ
ιϔΩΣϔυϊϘΣϋϔ
ϡΦυΩΣϔυνυϒάϚσ
όϓσσλϔΣχϚΕσωϖάϔΣϔυ
ϡΦυΩΣϔυνυϒϟσϖλξχ
λϓΣϟυϗτλϢλυϒζϓμάϓϨλ
ηΕϔΩϥ
ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩνϛπϙϨλ
ύΖϏΩϟΣϦμϟϏΣόϔυΤϏΩ
ΣϏΩιϒϟμϗτλυϔϋΰυ

200,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

ϠξλΩϔλΣϔυυϓΣϋϔ
ΦωϔσόΩμςϔτϢλ

ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλ
ιϓϧωϣν

ϡΦυΩΣϔυζληυϗϟπϙϧϏ
νυϒάϔάληΖϔλόϔυϟόπ
ηϖζάϖΩθΖωτπυϒυϔάιϔλ
όσϟζϦΪπυϒϟιπϑ

1,300,000

ϡΦυΩΣϔυηυωΪΦϓζ
ΣυϏΩόςϔωϒόϚΤςϔπ
σύΣυυσόϚΤςϔπϟπϙϧϏ
νυϒάϔάλ

200,000

ϡΦυΩΣϔυηϔσλϡτμϔτ
ΤϏΩυϓβμϔχΣυϒιυωΩ
σύϔζϣιτϠχϒΪϓΩύωϓζ
λλιμϚυϗ

1,000,000

ΦΕϔϢάΖόϏτ

1,000,000

ϡΦυΩΣϔυλΦυλλιΙ
ϟσϙϏΩλΕϔϏτϛΕ

600,000

ϡΦυΩΣϔυμυυπάϔ
όϔσϟευςϔΦφζϛυΖϏλ

800,000

ϡΦυΩΣϔυμΕϏζϓΣϣΤσϓλ
ϟπϙϧϏΦϙλΦωϔσϢόϢύΖΦϛ
ΦχϏΩ
ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

υωσ

1,000,000

ϡΦυΩΣϔυνυϒΣωζ
άϚσάλζϗϟζΕλ

200,000

ϡΦυΩΣϔυνυϒάϔ
όϓσπϓλκΙΣϔυάϬϔυϒςϔϋϗ
ιΖϏΩθϖϧλ

800,000

ϡΦυΩΣϔυνυϒάϚσΦεϒ
ΣυυσΣϔυάϚσάλϠχϒξϛΖ
λϬϔιΖϏΩθϖϧλ
ϡΦυΩΣϔυνυϒάϚσΪϓζιϬϔ
ϠξλϠχϒυϔτΩϔλξχ
ΣϔυνυϒϟσϖλΦϚεςϔπ
ιϔΩΣϔυϊϘΣϋϔ

800,000

200,000

200,000

200,000

ϡΦυΩΣϔυνυϒάϚσ
όϓσσλϔΣχϚΕσωϖάϔΣϔυ

30,000

30,000

ϡΦυΩΣϔυνυϒϟσϖλξχ
λϓΣϟυϗτλϢλυϒζϓμάϓϨλ
ηΕϔΩϥ

120,000

120,000

ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩνϛπϙϨλ
ύΖϏΩϟΣϦμϟϏΣόϔυΤϏΩ
ΣϏΩιϒϟμϗτλυϔϋΰυ

1,500,000

1,500,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυ
πϔεϖάτΙ

ϠξλΩϔλ
ϏϚηόϔύΣυυσϠχϒ
Σϔυϡτκϔ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔ
ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσ
ωϓδλκυυσϠχϒ
ϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
λϓλιλϔΣϔυ

ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒ
άϚσάλ

1,500,000

ϡΦυΩΣϔυνΖϏΩΣϓλϠχϒ
ΦωμΦϚσϡυΦηϖζηΕϏ

200,000

ϡΦυΩΣϔυνΖϏΩΣϓλϠχϒ
μϬϔμϓζΣϔυηϖζόϔυϟόπ
ηϖζ

2,700,000

ϡΦυΩΣϔυξϛΖάϬϔυϒςϔϋϗζϗ
ϟζΕλ
ϡΦυΩΣϔυϟξτϠπυΕ
ΦωϔσυϛΖϟυϙϧϏΩΣϔυξχϖηνϚΘτ
ϏϖλιυϗτΙ

400,000

ϡΦυΩΣϔυοϘΣέΖϏσΣϔυ
νΖϏΩΣϓλόϔκϔυεςϓτϢλ
ϟΤηϟιϊμϔχ
ΦΕϔϢάΖόϏτ

ϠξλΩϔλόϔκϔυεόϚΤ

ϡΦυΩΣϔυνΖϏΩΣϓλϠχϒ
ΦωμΦϚσϡυΦϣσΕηϖζηΕϏ

ϡΦυΩΣϔυνΖϏΩΣϓλϠχϒ
χζϏϚμϓηϖϟύηϚιϔΩθλλ
ϢλάΕωΩϟιϊΣϔχ

ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

ϠξλΩϔλόϓΩΦσ
όΩϟΦυϔϒύΙ

ϡΦυΩΣϔυοϘΣϏμυσϠχϒ
ϊϘΣϋϔζϛΩϔλάϚσάλ

7,000,000

ϡΦυΩΣϔυοϘΣϏμυσϠχϒ
ϊϘΣϋϔζϛΩϔλόϬϔύυϓμ
μϚΦχϔΣυιϔΩΣϔυϊϘΣϋϔ
ϠχϒξϛΖϟΣϗϧτωΤΖϏΩιϓϨΩςϔτ
ϢλϠχϒςϔτλϏΣ
νυϒϟιϊ
ϡΦυΩΣϔυοϘΣϏμυσ
ϏϔόϔόσϓΦυνΖϏΩΣϓλςϓτ
οΕϔτπχϟυϙϏλ Ϗν
πυ ϠχϒϡΦυΩΣϔυοϘΣ
ϏμυσιμιωλϏνπυ
ϡΦυΩΣϔυοϘΣϏϔάϗπϠΣΕ
νυϒάϔάλιϓϧωϣνζΖϔλ
άΕϔΩ

200,000

ϡΦυΩΣϔυοϘΣϏϔάϗπϠΣΕ
νυϒάϔάλιϓϧωϣνζΖϔλ
ωϖιτϔϊϔόηυΙ

200,000

ϡΦυΩΣϔυοϘΣϏϔάϗπϠΣΕ
νυϒάϔάλιϓϧωϣνζΖϔλ
ϊϖχνϒ

200,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

ϠξλΩϔλΣϔυυϓΣϋϔ
ΦωϔσόΩμςϔτϢλ

1,500,000

ϡΦυΩΣϔυνΖϏΩΣϓλϠχϒ
ΦωμΦϚσϡυΦηϖζηΕϏ

200,000

ϡΦυΩΣϔυνΖϏΩΣϓλϠχϒ
μϬϔμϓζΣϔυηϖζόϔυϟόπ
ηϖζ

2,700,000

200,000

ϡΦυΩΣϔυξϛΖάϬϔυϒςϔϋϗζϗ
ϟζΕλ

200,000

ϡΦυΩΣϔυοϘΣϏμυσϠχϒ
ϊϘΣϋϔζϛΩϔλάϚσάλ

ϡΦυΩΣϔυοϘΣϏμυσ
ϏϔόϔόσϓΦυνΖϏΩΣϓλςϓτ
οΕϔτπχϟυϙϏλ Ϗν
πυ ϠχϒϡΦυΩΣϔυοϘΣ
ϏμυσιμιωλϏνπυ

150,000

400,000

ϡΦυΩΣϔυοϘΣέΖϏσΣϔυ
νΖϏΩΣϓλόϔκϔυεςϓτϢλ
ϟΤηϟιϊμϔχ

ϡΦυΩΣϔυοϘΣϏμυσϠχϒ
ϊϘΣϋϔζϛΩϔλόϬϔύυϓμ
μϚΦχϔΣυιϔΩΣϔυϊϘΣϋϔ
ϠχϒξϛΖϟΣϗϧτωΤΖϏΩιϓϨΩςϔτ
ϢλϠχϒςϔτλϏΣ
νυϒϟιϊ

200,000

150,000

ϡΦυΩΣϔυϟξτϠπυΕ
ΦωϔσυϛΖϟυϙϧϏΩΣϔυξχϖηνϚΘτ
ϏϖλιυϗτΙ

ΦΕϔϢάΖόϏτ

υωσ

ϡΦυΩΣϔυνΖϏΩΣϓλϠχϒ
ΦωμΦϚσϡυΦϣσΕηϖζηΕϏ

ϡΦυΩΣϔυνΖϏΩΣϓλϠχϒ
χζϏϚμϓηϖϟύηϚιϔΩθλλ
ϢλάΕωΩϟιϊΣϔχ

ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλ
ιϓϧωϣν

200,000

7,000,000

3,000,000

3,000,000

630,000

630,000

ϡΦυΩΣϔυοϘΣϏϔάϗπϠΣΕ
νυϒάϔάλιϓϧωϣνζΖϔλ
άΕϔΩ

200,000

ϡΦυΩΣϔυοϘΣϏϔάϗπϠΣΕ
νυϒάϔάλιϓϧωϣνζΖϔλ
ωϖιτϔϊϔόηυΙ

200,000

ϡΦυΩΣϔυοϘΣϏϔάϗπϠΣΕ
νυϒάϔάλιϓϧωϣνζΖϔλ
ϊϖχνϒ

200,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυ
πϔεϖάτΙ

ϠξλΩϔλ
ϏϚηόϔύΣυυσϠχϒ
Σϔυϡτκϔ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔ
ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσ
ωϓδλκυυσϠχϒ
ϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
λϓλιλϔΣϔυ

ϡΦυΩΣϔυοϘΣϏϔάϗπϠΣΕ
νυϒάϔάλιϓϧωϣνζΖϔλ
όϚΤςϔπ

100,000

ϡΦυΩΣϔυοϘΣϏϔάϗπϠΣΕ
νυϒάϔάλιϓϧωϣνζΖϔλ
ϡύυϔϊϔόηυΙ

100,000

ϡΦυΩΣϔυοϘΣϏϔάϗπϠΣΕ
νυϒάϔάλιϓϧωϣνζΖϔλ
Ϗϔύϔυ

200,000

ϡΦυΩΣϔυϟοΖϔυϒωϓΩϠχϒ
ΦωμΦϚσνϓίύϔϟύηϚ
ϟζϙϏζυΖϏλυϬϔΦϔί

ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒ
άϚσάλ

ϠξλΩϔλόϓΩΦσ
όΩϟΦυϔϒύΙ

ϠξλΩϔλόϔκϔυεόϚΤ

200,000

ϡΦυΩΣϔυπϓδλϔΦυϛϠχϒ
λϓΣϟυϗτλόϛΕνυϒάϔΦσϏϔ
ϟέϗτλ
ϡΦυΩΣϔυπϓδλϔηχϔζ
όζϟιϊμϔχλΦυ
λλιμϚυϗ
ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

ΦΕϔϢάΖόϏτ

200,000

ϡΦυΩΣϔυπϓδλϔιϓΣϋϒ
ΣϔυιϬϔΩϔλϟνϦλιϗσ
ϡΦυΩΣϔυπϓδλϔξϛΖ
μυϖύϔυόθϔλϊϘΣϋϔσϙϏ
Ϗϔάϗπ
ϡΦυΩΣϔυπϓδλϔϠχϒ
ξχϖηόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυό
Ϗλ
ϡΦυΩΣϔυπϓδλϔϊϛλτΙ
πϓδλϔϟζϦΣϟχϦΣϟπϙϧϏϟνϦλ
ϠύχΕΩϟυϗτλυϛΖϠχϒΣϔυ
ϊϘΣϋϔηϔσϏϓκτϔϊϓτ
ϡΦυΩΣϔυπϓδλϔόΕΩ
ϟόυϖσιϓΣϋϒιϔΩζΖϔλ
ΣϗώϔσϚΕΩόϛΕόϔΣχ
ϡΦυΩΣϔυπϓδλϔόθϔλ
νυϒΣϏμΣϔυΦΖϔηϔσπ
υμΣϔυόϔκϔυεόϚΤπ
ϊ

200,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

ϠξλΩϔλΣϔυυϓΣϋϔ
ΦωϔσόΩμςϔτϢλ

ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλ
ιϓϧωϣν

ϡΦυΩΣϔυοϘΣϏϔάϗπϠΣΕ
νυϒάϔάλιϓϧωϣνζΖϔλ
όϚΤςϔπ

100,000

ϡΦυΩΣϔυοϘΣϏϔάϗπϠΣΕ
νυϒάϔάλιϓϧωϣνζΖϔλ
ϡύυϔϊϔόηυΙ

100,000

ϡΦυΩΣϔυοϘΣϏϔάϗπϠΣΕ
νυϒάϔάλιϓϧωϣνζΖϔλ
Ϗϔύϔυ

200,000

ϡΦυΩΣϔυϟοΖϔυϒωϓΩϠχϒ
ΦωμΦϚσνϓίύϔϟύηϚ
ϟζϙϏζυΖϏλυϬϔΦϔί

200,000

ϡΦυΩΣϔυπϓδλϔΦυϛϠχϒ
λϓΣϟυϗτλόϛΕνυϒάϔΦσϏϔ
ϟέϗτλ

300,000

300,000

ϡΦυΩΣϔυπϓδλϔηχϔζ
όζϟιϊμϔχλΦυ
λλιμϚυϗ
ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

ΦΕϔϢάΖόϏτ

υωσ

200,000

ϡΦυΩΣϔυπϓδλϔιϓΣϋϒ
ΣϔυιϬϔΩϔλϟνϦλιϗσ

5,000,000

5,000,000

ϡΦυΩΣϔυπϓδλϔξϛΖ
μυϖύϔυόθϔλϊϘΣϋϔσϙϏ
Ϗϔάϗπ

300,000

300,000

ϡΦυΩΣϔυπϓδλϔϠχϒ
ξχϖηόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυό
Ϗλ

150,000

150,000

ϡΦυΩΣϔυπϓδλϔϊϛλτΙ
πϓδλϔϟζϦΣϟχϦΣϟπϙϧϏϟνϦλ
ϠύχΕΩϟυϗτλυϛΖϠχϒΣϔυ
ϊϘΣϋϔηϔσϏϓκτϔϊϓτ

220,000

220,000

5,000,000

5,000,000

ϡΦυΩΣϔυπϓδλϔόΕΩ
ϟόυϖσιϓΣϋϒιϔΩζΖϔλ
ΣϗώϔσϚΕΩόϛΕόϔΣχ
ϡΦυΩΣϔυπϓδλϔόθϔλ
νυϒΣϏμΣϔυΦΖϔηϔσπ
υμΣϔυόϔκϔυεόϚΤπ
ϊ

200,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυ
πϔεϖάτΙ

ϠξλΩϔλ
ϏϚηόϔύΣυυσϠχϒ
Σϔυϡτκϔ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔ
ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσ
ωϓδλκυυσϠχϒ
ϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
λϓλιλϔΣϔυ

ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒ
άϚσάλ

ϠξλΩϔλόϓΩΦσ
όΩϟΦυϔϒύΙ

ϠξλΩϔλόϔκϔυεόϚΤ

ϡΦυΩΣϔυπϓδλϔύχϓΣ
όϛηυςϔϋϔηΕϔΩνυϒϟιϊ
ϠχϒMini English
Program
ϡΦυΩΣϔυϟπϖϧσϡϏΣϔό
ΣϔυϊϘΣϋϔηΕϏϢλυϒζϓμιϗϧ
όϛΩΤϘϨλΤϏΩλϓΣϟυϗτλ
όϓΩΣϓζϟιϊμϔχ
ϡΦυΩΣϔυςϔϋϔϏϓΩΣφϋ
ϟάϖΩναϖμϓηϖΣϔυϟπϙϧϏ
πϓδλϔιϓΣϋϒΣϔυόϏλ
ςϔϋϔϏϓΩΣφϋ
ϡΦυΩΣϔυτΣτΕϏΩξϛΖ
μϬϔϟπϦίνυϒϡτάλΙζϗϟζΕλ

ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

ΦΕϔϢάΖόϏτ

150,000

ϡΦυΩΣϔυτΣτΕϏΩπΕϏζϗ
ϟζΕλ

500,000

ϡΦυΩΣϔυτΣτΕϏΩϠσΕζϗ
ϟζΕλ

500,000

ϡΦυΩΣϔυτΣυϒζϓμ
ΦϚεςϔπϊϛλτΙπϓδλϔ
ϟζϦΣϟχϦΣϠχϒυϒζϓμ
νβσωϓτ
ϡΦυΩΣϔυτΣυϒζϓμ
σϔηυβϔλιϔΩζΖϔλ
όϚΤϔςϖμϔχϏϔύϔυ

500,000

ϡΦυΩΣϔυϟτϔωάλϏϔόϔ
πϓδλϔιΖϏΩθϖϧλ
ϡΦυΩΣϔυϟτϗϧτσξϛΖθϙϏϊϗχ
Ϗζ

1,000,000
100,000

ϡΦυΩΣϔυυευΩΦΙϟπϙϧϏ
νΖϏΩΣϓλτϔϟόπτΙηϖζϢλ
όθϔλϊϘΣϋϔ
ϡΦυΩΣϔυυευΩΦΙυϓΣϋϔ
ΦωϔσόϒϏϔζ
ϡΦυΩΣϔυυευΩΦΙχζ
ςϔωϒϡχΣυΖϏλνυϒΪϬϔνϗ


300,000

300,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ
ϡΦυΩΣϔυπϓδλϔύχϓΣ
όϛηυςϔϋϔηΕϔΩνυϒϟιϊ
ϠχϒMini English
Program
ϡΦυΩΣϔυϟπϖϧσϡϏΣϔό
ΣϔυϊϘΣϋϔηΕϏϢλυϒζϓμιϗϧ
όϛΩΤϘϨλΤϏΩλϓΣϟυϗτλ
όϓΩΣϓζϟιϊμϔχ
ϡΦυΩΣϔυςϔϋϔϏϓΩΣφϋ
ϟάϖΩναϖμϓηϖΣϔυϟπϙϧϏ
πϓδλϔιϓΣϋϒΣϔυόϏλ
ςϔϋϔϏϓΩΣφϋ

ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

ΦΕϔϢάΖόϏτ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

ϠξλΩϔλΣϔυυϓΣϋϔ
ΦωϔσόΩμςϔτϢλ

ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλ
ιϓϧωϣν

υωσ

10,000,000

10,000,000

700,000

700,000

3,000,000

3,000,000

ϡΦυΩΣϔυτΣτΕϏΩξϛΖ
μϬϔϟπϦίνυϒϡτάλΙζϗϟζΕλ

150,000

ϡΦυΩΣϔυτΣτΕϏΩπΕϏζϗ
ϟζΕλ

500,000

ϡΦυΩΣϔυτΣτΕϏΩϠσΕζϗ
ϟζΕλ

500,000

ϡΦυΩΣϔυτΣυϒζϓμ
ΦϚεςϔπϊϛλτΙπϓδλϔ
ϟζϦΣϟχϦΣϠχϒυϒζϓμ
νβσωϓτ

300,000

ϡΦυΩΣϔυτΣυϒζϓμ
σϔηυβϔλιϔΩζΖϔλ
όϚΤϔςϖμϔχϏϔύϔυ

300,000

500,000

ϡΦυΩΣϔυϟτϔωάλϏϔόϔ
πϓδλϔιΖϏΩθϖϧλ

1,000,000

ϡΦυΩΣϔυϟτϗϧτσξϛΖθϙϏϊϗχ
Ϗζ

100,000

ϡΦυΩΣϔυυευΩΦΙϟπϙϧϏ
νΖϏΩΣϓλτϔϟόπτΙηϖζϢλ
όθϔλϊϘΣϋϔ

311,000

311,000

ϡΦυΩΣϔυυευΩΦΙυϓΣϋϔ
ΦωϔσόϒϏϔζ

300,000

ϡΦυΩΣϔυυευΩΦΙχζ
ςϔωϒϡχΣυΖϏλνυϒΪϬϔνϗ


300,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυ
πϔεϖάτΙ

ϠξλΩϔλ
ϏϚηόϔύΣυυσϠχϒ
Σϔυϡτκϔ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔ
ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσ
ωϓδλκυυσϠχϒ
ϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
λϓλιλϔΣϔυ

ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒ
άϚσάλ

ϠξλΩϔλόϓΩΦσ
όΩϟΦυϔϒύΙ

ϠξλΩϔλόϔκϔυεόϚΤ

ϡΦυΩΣϔυϠχΣϟνχϗϧτλ
νυϒόμΣϔυεΙΣϔυ
ΪϓζΣϔυϊϘΣϋϔιϓϨΩϢλ
νυϒϟιϊϠχϒλϏΣ
νυϒϟιϊ
ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσΣϔυ
ΪϓζΣϖΪΣυυσϊϛλτΙ
ϟτϔωάλ

ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

ΦΕϔϢάΖόϏτ

250,000

ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσ
ΣϖΪΣυυσΣϔυιΕϏΩϟιϗϧτω
ϟάϖΩϏλϚυϓΣϋΙωϓδλκυυσ

5,000,000

ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσ
ΣϖΪΣυυσΣϔυιΕϏΩϟιϗϧτω
ϠχϒϟάϖΩϏλϚυϓΣϋΙ
ωϓδλκυυσΤϏΩ
νυϒάϔάλςϔτϢλιΖϏΩ
θϖϧλ

12,000,000

ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσ
ΦϚεκυυσΪυϖτκυυσ
ΣϔυνΖϏΩΣϓλϠχϒηΕϏηΖϔλ
ΣϔυιϚΪυϖηΦϏυϓνάϓϧλ
ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσϟζϦΣ
ϢύΖϟΣΕΩζϗσϗόϚΤ
ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσ
μιμϔιξϛΖλϬϔόηυϗ

300,000

ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσ
πϓδλϔϊϓΣτςϔπξϛΖλϬϔ
άϚσάλ
ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσϠχϒ
πϓδλϔΣϗώϔΦωϔσϟνϦλ
ϟχϖϊόϛΕΣϗώϔϏϔάϗπ Ϣλ
νυϒϟιϊϠχϒηΕϔΩ
νυϒϟιϊ
ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσϠχϒ
πϓδλϔϏϔάϗπνυϒάϔάλ
ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσϠχϒ
όλϓμόλϚλΣϔυΪϓζιϬϔ
ϠξλάϚσάλ
ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσ
όϚΤςϔπΣχϚΕσωϓτιϬϔΩϔλ

600,000

5,000,000

1,000,000

200,000

300,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ
ϡΦυΩΣϔυϠχΣϟνχϗϧτλ
νυϒόμΣϔυεΙΣϔυ
ΪϓζΣϔυϊϘΣϋϔιϓϨΩϢλ
νυϒϟιϊϠχϒλϏΣ
νυϒϟιϊ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

ϠξλΩϔλΣϔυυϓΣϋϔ
ΦωϔσόΩμςϔτϢλ

ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλ
ιϓϧωϣν

3,000,000

3,000,000

ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσΣϔυ
ΪϓζΣϖΪΣυυσϊϛλτΙ
ϟτϔωάλ

ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

ΦΕϔϢάΖόϏτ

υωσ

250,000

ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσ
ΣϖΪΣυυσΣϔυιΕϏΩϟιϗϧτω
ϟάϖΩϏλϚυϓΣϋΙωϓδλκυυσ

5,000,000

ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσ
ΣϖΪΣυυσΣϔυιΕϏΩϟιϗϧτω
ϠχϒϟάϖΩϏλϚυϓΣϋΙ
ωϓδλκυυσΤϏΩ
νυϒάϔάλςϔτϢλιΖϏΩ
θϖϧλ

12,000,000

ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσ
ΦϚεκυυσΪυϖτκυυσ
ΣϔυνΖϏΩΣϓλϠχϒηΕϏηΖϔλ
ΣϔυιϚΪυϖηΦϏυϓνάϓϧλ
ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσϟζϦΣ
ϢύΖϟΣΕΩζϗσϗόϚΤ

2,000,000

300,000

2,000,000

300,000

ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσ
μιμϔιξϛΖλϬϔόηυϗ

300,000

ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσ
πϓδλϔϊϓΣτςϔπξϛΖλϬϔ
άϚσάλ

600,000

ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσϠχϒ
πϓδλϔΣϗώϔΦωϔσϟνϦλ
ϟχϖϊόϛΕΣϗώϔϏϔάϗπ Ϣλ
νυϒϟιϊϠχϒηΕϔΩ
νυϒϟιϊ

5,000,000

ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσϠχϒ
πϓδλϔϏϔάϗπνυϒάϔάλ

1,000,000

ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσϠχϒ
όλϓμόλϚλΣϔυΪϓζιϬϔ
ϠξλάϚσάλ

200,000

ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσ
όϚΤςϔπΣχϚΕσωϓτιϬϔΩϔλ

300,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυ
πϔεϖάτΙ

ϠξλΩϔλ
ϏϚηόϔύΣυυσϠχϒ
Σϔυϡτκϔ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔ
ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσ
ωϓδλκυυσϠχϒ
ϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
λϓλιλϔΣϔυ

ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒ
άϚσάλ

ϠξλΩϔλόϓΩΦσ
όΩϟΦυϔϒύΙ

ϠξλΩϔλόϔκϔυεόϚΤ

ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσ
όϚΤςϔπΣχϚΕσωϓτξϛΖόϛΩϏϔτϚ

500,000

ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσ
όϚΤςϔπΣχϚΕσωϓτϠσΕϠχϒ
ϟζϦΣ

50,000

ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσ
όϚΤςϔπΣχϚΕσωϓτϟυϗτλ

2,200,000

ϡΦυΩΣϔυόλϓμόλϚλΦΕϔ
ϢάΖΪΕϔτΣϔυμυϖύϔυ
όθϔλϊϘΣϋϔ
ϡΦυΩΣϔυόυΖϔΩΪϖηόϬϔλϘΣ
ζΖϔλϏλϚυϓΣϋΙιυϓπτϔΣυ
κυυσάϔηϖϠχϒόϖϧΩϠωζ
χΖϏσΤϏΩιΖϏΩθϖϧλ
νυϒΪϬϔνϗ2559

300,000

ϡΦυΩΣϔυόϏλϢύΖϟζϦΣϡη
ϣνϣσΕϡΣΩ
ϡΦυΩΣϔυόϔκϔυεόϚΤ
σϛχβϔλ
ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

ΦΕϔϢάΖόϏτ

2,500,000

ϡΦυΩΣϔυϟόυϖσόυΖϔΩ
ιϓΣϋϒϊϓΣτςϔπόςϔϟζϦΣ
Ϡχϒϟτϔωάλ

300,000

ϡΦυΩΣϔυϟόυϖσόυΖϔΩςϛσϖ
ΦϚΖσΣϓλϡυΦ

100,000

ϡΦυΩΣϔυύλΕωτϠπιτΙ
ϟΦχϙϧϏλιϗϧϠχϒύλΕωτ
ϟΦχϙϧϏλιϗϧάΕωτϟύχϙϏξϛΖ
νυϒόμςϓτ

1,000,000

ϡΦυΩΣϔυύΖϏΩόσϚζ
ϟΦχϙϧϏλιϗϧϠύχΕΩϟυϗτλυϛΖόϛΕ
άϚσάλ
ϡΦυΩΣϔυϢύΖΣϔυ
όΩϟΦυϔϒύΙξϛΖνυϒόμ
όϔκϔυεςϓτξϛΖτϔΣϣυΖ
ϣυΖιϗϧπϘϧΩϑ

5,000,000

ϡΦυΩΣϔυϏμυσΣϔυιϬϔ
ωϖΪϓτϢλάϓϨλϟυϗτλ
ϡΦυΩΣϔυϏμυσάϚσάλόϛΕ
νυϒάϔΦσϏϔϟάϗτλ

500,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

υωσ

500,000

ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσ
όϚΤςϔπΣχϚΕσωϓτϠσΕϠχϒ
ϟζϦΣ

50,000

ϡΦυΩΣϔυόλϓμόλϚλΦΕϔ
ϢάΖΪΕϔτΣϔυμυϖύϔυ
όθϔλϊϘΣϋϔ

2,200,000

40,048,300

ϡΦυΩΣϔυόυΖϔΩΪϖηόϬϔλϘΣ
ζΖϔλϏλϚυϓΣϋΙιυϓπτϔΣυ
κυυσάϔηϖϠχϒόϖϧΩϠωζ
χΖϏσΤϏΩιΖϏΩθϖϧλ
νυϒΪϬϔνϗ2559
ϡΦυΩΣϔυόϏλϢύΖϟζϦΣϡη
ϣνϣσΕϡΣΩ

40,048,300

300,000

200,000

ϡΦυΩΣϔυόϔκϔυεόϚΤ
σϛχβϔλ
ΦΕϔϢάΖόϏτ

ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλ
ιϓϧωϣν

ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσ
όϚΤςϔπΣχϚΕσωϓτξϛΖόϛΩϏϔτϚ

ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσ
όϚΤςϔπΣχϚΕσωϓτϟυϗτλ

ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

ϠξλΩϔλΣϔυυϓΣϋϔ
ΦωϔσόΩμςϔτϢλ

200,000
2,500,000

ϡΦυΩΣϔυϟόυϖσόυΖϔΩ
ιϓΣϋϒϊϓΣτςϔπόςϔϟζϦΣ
Ϡχϒϟτϔωάλ

300,000

ϡΦυΩΣϔυϟόυϖσόυΖϔΩςϛσϖ
ΦϚΖσΣϓλϡυΦ

100,000

ϡΦυΩΣϔυύλΕωτϠπιτΙ
ϟΦχϙϧϏλιϗϧϠχϒύλΕωτ
ϟΦχϙϧϏλιϗϧάΕωτϟύχϙϏξϛΖ
νυϒόμςϓτ
ϡΦυΩΣϔυύΖϏΩόσϚζ
ϟΦχϙϧϏλιϗϧϠύχΕΩϟυϗτλυϛΖόϛΕ
άϚσάλ

1,000,000

100,000

ϡΦυΩΣϔυϢύΖΣϔυ
όΩϟΦυϔϒύΙξϛΖνυϒόμ
όϔκϔυεςϓτξϛΖτϔΣϣυΖ
ϣυΖιϗϧπϘϧΩϑ
ϡΦυΩΣϔυϏμυσΣϔυιϬϔ
ωϖΪϓτϢλάϓϨλϟυϗτλ
ϡΦυΩΣϔυϏμυσάϚσάλόϛΕ
νυϒάϔΦσϏϔϟάϗτλ

100,000

5,000,000

140,000

140,000
500,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ϠξλΩϔλ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυ
πϔεϖάτΙ

ϠξλΩϔλ
ϏϚηόϔύΣυυσϠχϒ
Σϔυϡτκϔ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔ
ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσ
ωϓδλκυυσϠχϒ
ϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
λϓλιλϔΣϔυ

ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒ
άϚσάλ

ϠξλΩϔλόϓΩΦσ
όΩϟΦυϔϒύΙ

ϠξλΩϔλόϔκϔυεόϚΤ

ϡΦυΩΣϔυϏμυσϟπϖϧσ
νυϒόϖικϖςϔπΣϔυ
ναϖμϓηϖΩϔλΤϏΩϟΪΖϔ
ύλΖϔιϗϧιΖϏΩθϖϧλ
ϡΦυΩΣϔυϏμυσϠχϒ
ηϖζηϔσξχΣϔυΪϓζΣϔυ
ϟυϗτλΣϔυόϏλ
ϡΦυΩΣϔυϏμυσϠχϒ
πϓδλϔξϛΖμϓΩΦϓμμϓίάϔ
χϛΣϟόϙϏ
ϡΦυΩΣϔυϏμυσόϓσσλϔ
μϚΦχϔΣυιϔΩΣϔυϊϘΣϋϔ
ϡΦυΩΣϔυϏϔύϔυΣχϔΩ
ωϓλ
ΦΕϔϢάΖόϏτ

ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

ϡΦυΩΣϔυϏϚζύλϚλ
ύλΕωτΩϔλΤϏΩυϓβμϔχ
ύυϙϏϏΩΦΙΣυϟϏΣάλϢλ
ΣϖΪΣυυσϏϓλϟνϦλ
όϔκϔυεϒνυϒϡτάλΙϠΣΕ
ιΖϏΩθϖϧλ
ϡΦυΩΣϔυϏϚνόσμιύσϛΕ
θωϔτπυϒμϔιόσϟζϦΪ
πυϒϟΪΖϔϏτϛΕύϓωϑ

2,000,000

ϟΩϖλάΕωτϟύχϙϏπλϓΣΩϔλ
ύυϙϏχϛΣΪΖϔΩιϗϧηΖϏΩύϔΦζϗ
Ϗϔίϔ
ϡηλΩΣϔυϟΤΖϔΦΕϔτχϛΣ
ϟόϙϏϟληυλϔυϗόϔσϓί
ΦΕϔμϬϔυϚΩυϓΣϋϔϠχϒέΕϏσϠέσ

85,000

2,020,000

9,000,000

600,000

37,500,000

3,007,000

ωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩϠηΕΩΣϔτ

5,000

ωϓόζϚτϔλπϔύλϒϠχϒΤλόΕΩ

2,000

650,000

140,000

60,000

12,400,000

ωϓόζϚΦϏσπϖωϟηϏυΙ

30,000

1,000,000

110,000

200,000

550,000

100,000

950,000

ωϓόζϚϣρρΖϔϠχϒωϖιτϚ

10,000

69,000

20,000

6,240,000

5,000

155,000

ωϓόζϚϟάϙϨϏϟπχϖΩϠχϒύχΕϏχϙϧλ

10,000

800,000

500,000

49,700,000

2,300,000
9,000

ΦΕϔωϓόζϚ

ωϓόζϚΣϗώϔ

1,040,000

50,000

700,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ϠξλΩϔλ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

ϠξλΩϔλΣϔυυϓΣϋϔ
ΦωϔσόΩμςϔτϢλ

ϡΦυΩΣϔυϏμυσϟπϖϧσ
νυϒόϖικϖςϔπΣϔυ
ναϖμϓηϖΩϔλΤϏΩϟΪΖϔ
ύλΖϔιϗϧιΖϏΩθϖϧλ

ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

5,000,000

υωσ

5,000,000

ϡΦυΩΣϔυϏμυσϠχϒ
ηϖζηϔσξχΣϔυΪϓζΣϔυ
ϟυϗτλΣϔυόϏλ

1,300,000

1,300,000

ϡΦυΩΣϔυϏμυσϠχϒ
πϓδλϔξϛΖμϓΩΦϓμμϓίάϔ
χϛΣϟόϙϏ

200,000

200,000

ϡΦυΩΣϔυϏμυσόϓσσλϔ
μϚΦχϔΣυιϔΩΣϔυϊϘΣϋϔ

500,000

500,000

17,500,000

17,500,000

ϡΦυΩΣϔυϏϔύϔυΣχϔΩ
ωϓλ
ΦΕϔϢάΖόϏτ

ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλ
ιϓϧωϣν

ϡΦυΩΣϔυϏϚζύλϚλ
ύλΕωτΩϔλΤϏΩυϓβμϔχ
ύυϙϏϏΩΦΙΣυϟϏΣάλϢλ
ΣϖΪΣυυσϏϓλϟνϦλ
όϔκϔυεϒνυϒϡτάλΙϠΣΕ
ιΖϏΩθϖϧλ

100,000

ϡΦυΩΣϔυϏϚνόσμιύσϛΕ
θωϔτπυϒμϔιόσϟζϦΪ
πυϒϟΪΖϔϏτϛΕύϓωϑ

100,000

2,000,000

ϟΩϖλάΕωτϟύχϙϏπλϓΣΩϔλ
ύυϙϏχϛΣΪΖϔΩιϗϧηΖϏΩύϔΦζϗ
Ϗϔίϔ

300,000

300,000

ϡηλΩΣϔυϟΤΖϔΦΕϔτχϛΣ
ϟόϙϏϟληυλϔυϗόϔσϓί

600,000

ΦΕϔμϬϔυϚΩυϓΣϋϔϠχϒέΕϏσϠέσ

2,750,000

4,500,000

ωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩϠηΕΩΣϔτ

770,000

115,000

ωϓόζϚτϔλπϔύλϒϠχϒΤλόΕΩ

223,000

550,000

535,000

14,569,000

ωϓόζϚΦϏσπϖωϟηϏυΙ

580,000

530,000

3,900,000

7,950,000

ωϓόζϚϣρρΖϔϠχϒωϖιτϚ

160,000

150,000

414,000

7,223,000

1,200,000

2,400,000

2,550,000

58,900,000

600,000
11,383,100

70,845,100
3,190,000

ΦΕϔωϓόζϚ

ωϓόζϚϟάϙϨϏϟπχϖΩϠχϒύχΕϏχϙϧλ
ωϓόζϚΣϗώϔ

175,000

225,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ϠξλΩϔλ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυ
πϔεϖάτΙ

ϠξλΩϔλ
ϏϚηόϔύΣυυσϠχϒ
Σϔυϡτκϔ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔ
ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσ
ωϓδλκυυσϠχϒ
ϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
λϓλιλϔΣϔυ

ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒ
άϚσάλ

ϠξλΩϔλόϓΩΦσ
όΩϟΦυϔϒύΙ

ϠξλΩϔλόϔκϔυεόϚΤ

ωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩζϓμϟπχϖΩ
ωϓόζϚΩϔλμΖϔλΩϔλΦυϓω
ωϓόζϚωϖιτϔϊϔόηυΙύυϙϏΣϔυ
ϠπιτΙ

12,000

200,000

5,000

100,000

20,000

5,670,000

30,000

900,000

59,000

2,400,000

3,000

365,000
7,071,000

ΦΕϔϏϔύϔυϟόυϖσ λσ
ωϓόζϚΣϔυϟΣϋηυ
ΦΕϔωϓόζϚ

ωϓόζϚΣΕϏόυΖϔΩ

5,000

40,000

50,000

21,000,000

10,000

ωϓόζϚζληυϗ

200,000

ωϓόζϚϡΨϋεϔϠχϒϟξτϠπυΕ

40,000

10,000

300,000

20,000

300,000

150,000

150,000

2,200,000

100,000

718,400

ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

ωϓόζϚόϬϔλϓΣΩϔλ

30,000

ωϓόζϚϏϙϧλ

900,000
500,000

200,000

ωϓόζϚΣϔυϊϘΣϋϔ

ΦΕϔόϔκϔυεϛνϡςΦ

ΦΕϔμυϖΣϔυόϙϧϏόϔυϠχϒϡιυ
ΦσλϔΦσ

10,000

450,000

ΦΕϔλϬϨϔνυϒνϔΦΕϔλϬϨϔμϔζϔχ

10,000

300,000

1,320,000

50,000

1,480,000

700,000

ΦΕϔϣρρΖϔ

60,000

1,000,000

2,530,000

50,000

16,700,000

6,400,000

ΦΕϔμυϖΣϔυϣνυϋεϗτΙ

10,000

ΦΕϔμυϖΣϔυϡιυϊϓπιΙ

20,000

6,000
100,000

230,000

80,000

100,000

245,000

ΦυϚςϓεγΙόϬϔλϓΣΩϔλ
ΣυϒζϔλνϓΣύσϚζ
υϛ

ΩμχΩιϚλ

ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ

5,000

ϟΣΖϔϏϗϨΣχσλϓϧΩηυωΪ
όϠηλϟχόύσϚλόϛΩηϬϧϔ
ϣζΖϢόΕχϛΣχΖϏ

15,000

ϟΣΖϔϏϗϨΣχσόϬϔύυϓμξϛΖνΕωτ
υϏηυωΪ

20,000

ϟΣΖϔϏϗϨηυωΪσϗπλϓΣπϖΩ

20,000

ϟΣΖϔϏϗϨμϚλωσΤϔϟύχϦΣ
ϟΣΖϔϏϗϨμϚρϏΩλϬϨϔ

60,000
6,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ϠξλΩϔλ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

ωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩζϓμϟπχϖΩ

ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλ
ιϓϧωϣν

600,000

υωσ
600,000

ωϓόζϚΩϔλμΖϔλΩϔλΦυϓω

150,000

ωϓόζϚωϖιτϔϊϔόηυΙύυϙϏΣϔυ
ϠπιτΙ

113,000

8,119,000

32,464,850

32,464,850

ΦΕϔϏϔύϔυϟόυϖσ λσ
ωϓόζϚΣϔυϟΣϋηυ
ΦΕϔωϓόζϚ

ϠξλΩϔλΣϔυυϓΣϋϔ
ΦωϔσόΩμςϔτϢλ

ωϓόζϚΣΕϏόυΖϔΩ

55,000

129,000
90,000

10,000

584,000

5,000

2,593,000

71,800

21,276,800

ωϓόζϚζληυϗ
ωϓόζϚϡΨϋεϔϠχϒϟξτϠπυΕ

7,159,000

200,000
69,000

60,000

1,558,000

2,357,000

970,000

660,000

4,180,000

10,058,400

ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

ωϓόζϚόϬϔλϓΣΩϔλ
ωϓόζϚϏϙϧλ
ωϓόζϚΣϔυϊϘΣϋϔ

700,000
2,249,800

ΦΕϔμυϖΣϔυόϙϧϏόϔυϠχϒϡιυ
ΦσλϔΦσ

ΦΕϔόϔκϔυεϛνϡςΦ

1,400,000
2,249,800
2,310,000

2,770,000

ΦΕϔλϬϨϔνυϒνϔΦΕϔλϬϨϔμϔζϔχ

1,520,000

1,058,500

6,438,500

ΦΕϔϣρρΖϔ

8,100,000

15,925,000

50,765,000

1,220,000

1,236,000

1,191,000

2,162,000

ΦΕϔμυϖΣϔυϣνυϋεϗτΙ
ΦΕϔμυϖΣϔυϡιυϊϓπιΙ

196,000

ΦυϚςϓεγΙόϬϔλϓΣΩϔλ
ΣυϒζϔλνϓΣύσϚζ
υϛ

ΩμχΩιϚλ

ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ

5,000

ϟΣΖϔϏϗϨΣχσλϓϧΩηυωΪ
όϠηλϟχόύσϚλόϛΩηϬϧϔ
ϣζΖϢόΕχϛΣχΖϏ

15,000

ϟΣΖϔϏϗϨΣχσόϬϔύυϓμξϛΖνΕωτ
υϏηυωΪ

20,000

ϟΣΖϔϏϗϨηυωΪσϗπλϓΣπϖΩ

20,000

ϟΣΖϔϏϗϨμϚλωσΤϔϟύχϦΣ

60,000

ϟΣΖϔϏϗϨμϚρϏΩλϬϨϔ

6,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυ
πϔεϖάτΙ

ϠξλΩϔλ
ϏϚηόϔύΣυυσϠχϒ
Σϔυϡτκϔ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔ
ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσ
ωϓδλκυυσϠχϒ
ϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
λϓλιλϔΣϔυ

ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒ
άϚσάλ

ϠξλΩϔλόϓΩΦσ
όΩϟΦυϔϒύΙ

ϠξλΩϔλόϔκϔυεόϚΤ

ϟΣΖϔϏϗϨπλϓΣπϖΩόϛΩύϚΖσ
ύλϓΩϟιϗτσ

36,000

ϟΣΖϔϏϗϨσϗπλϓΣπϖΩϠχϒχΖϏ
νυϓμόϛΩηϬϧϔϣζΖ

80,000

ϟΣΖϔϏϗϨσϗχΖϏ

60,000

ϟΣΖϔϏϗϨόϬϔλϓΣΩϔλϠμμ
νυϓμυϒζϓμϣζΖσϗπλϓΣπϖΩ
ϏτΕϔΩζϗ

120,000

ϟΣΖϔϏϗϨόϬϔύυϓμξϛΖνΕωτλϓϧΩ
υϏιϗϧλϓϧΩ

150,000

ϟΣΖϔϏϗϨύλϓΩϟιϗτσϣσΕσϗχΖϏ

28,000

ϟΦυϙϧϏΩΣζμϓηυΦϖω
Ϗϓηϡλσϓηϖ
ϟΦυϙϧϏΩϟΦχϙϏμμϓηυA4

ΩμχΩιϚλ

ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ

10,000

ϟΦυϙϧϏΩθΕϔτϟϏΣόϔυ
υϒμμζϖΪϖηϏχ
ΤϔωζϬϔ
ϟΦυϙϧϏΩθΕϔτϟϏΣόϔυ
υϒμμζϖΪϖηϏχ
ΤϔωζϬϔ
ϟΦυϙϧϏΩθΕϔτϟϏΣόϔυ
υϒμμζϖΪϖηϏχ

130,000

ϟΦυϙϧϏΩθΕϔτϟϏΣόϔυ
υϒμμζϖΪϖηϏχΤϔωζϬϔ
ϟΦυϙϧϏΩϡιυόϔυ
ϟΦυϙϧϏΩϡιυόϔυϠμμ
ϢάΖΣυϒζϔϋκυυσζϔ
ϟΦυϙϧϏΩϡιυόϔυϠμμϢάΖ
Συϒζϔϋκυυσζϔ
ϟΦυϙϧϏΩϡιυόϔυϠμμϢάΖ
ΣυϒζϔϋκυυσζϔόΕΩ
ϟϏΣόϔυϣζΖΦυϓϨΩχϒ
ϠξΕλ
ϟΦυϙϧϏΩνυϓμϏϔΣϔϊ

36,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

ϠξλΩϔλΣϔυυϓΣϋϔ
ΦωϔσόΩμςϔτϢλ

ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλ
ιϓϧωϣν

ϟΣΖϔϏϗϨπλϓΣπϖΩόϛΩύϚΖσ
ύλϓΩϟιϗτσ

36,000

ϟΣΖϔϏϗϨσϗπλϓΣπϖΩϠχϒχΖϏ
νυϓμόϛΩηϬϧϔϣζΖ

80,000

ϟΣΖϔϏϗϨσϗχΖϏ

60,000

ϟΣΖϔϏϗϨόϬϔλϓΣΩϔλϠμμ
νυϓμυϒζϓμϣζΖσϗπλϓΣπϖΩ
ϏτΕϔΩζϗ

120,000

ϟΣΖϔϏϗϨόϬϔύυϓμξϛΖνΕωτλϓϧΩ
υϏιϗϧλϓϧΩ

150,000

ϟΣΖϔϏϗϨύλϓΩϟιϗτσϣσΕσϗχΖϏ

28,000

ϟΦυϙϧϏΩΣζμϓηυΦϖω
Ϗϓηϡλσϓηϖ

190,000

ϟΦυϙϧϏΩϟΦχϙϏμμϓηυA4

ΩμχΩιϚλ

ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ

υωσ

10,000

ϟΦυϙϧϏΩθΕϔτϟϏΣόϔυ
υϒμμζϖΪϖηϏχ
ΤϔωζϬϔ
ϟΦυϙϧϏΩθΕϔτϟϏΣόϔυ
υϒμμζϖΪϖηϏχ
ΤϔωζϬϔ

50,000

50,000

120,000

120,000

ϟΦυϙϧϏΩθΕϔτϟϏΣόϔυ
υϒμμζϖΪϖηϏχ
ϟΦυϙϧϏΩθΕϔτϟϏΣόϔυ
υϒμμζϖΪϖηϏχΤϔωζϬϔ
ϟΦυϙϧϏΩϡιυόϔυ

130,000
210,000

210,000

18,000

ϟΦυϙϧϏΩϡιυόϔυϠμμ
ϢάΖΣυϒζϔϋκυυσζϔ
ϟΦυϙϧϏΩϡιυόϔυϠμμϢάΖ
Συϒζϔϋκυυσζϔ

18,000

ϟΦυϙϧϏΩϡιυόϔυϠμμϢάΖ
ΣυϒζϔϋκυυσζϔόΕΩ
ϟϏΣόϔυϣζΖΦυϓϨΩχϒ
ϠξΕλ
ϟΦυϙϧϏΩνυϓμϏϔΣϔϊ

190,000

18,000

36,000

30,000

30,000
18,000

36,000

28,000

28,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυ
πϔεϖάτΙ

ϠξλΩϔλ
ϏϚηόϔύΣυυσϠχϒ
Σϔυϡτκϔ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔ
ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσ
ωϓδλκυυσϠχϒ
ϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
λϓλιλϔΣϔυ

ϟΦυϙϧϏΩνυϓμϏϔΣϔϊ
ΤλϔζϣσΕλΖϏτΣωΕϔ
μϗιϗτϛ

ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒ
άϚσάλ

ϠξλΩϔλόϓΩΦσ
όΩϟΦυϔϒύΙ

ϠξλΩϔλόϔκϔυεόϚΤ

252,000

ϟΦυϙϧϏΩνυϓμϏϔΣϔϊϠμμ
ϠτΣόΕωλάλϖζηϖζξλϓΩ
σϗυϒμμρϏΣϏϔΣϔϊ 
ΤλϔζBTU
ϟΦυϙϧϏΩνυϓμϏϔΣϔϊϠμμ
οϓΩϢηΖϟπζϔλΤλϔζ
BTU
ϟΦυϙϧϏΩνυϓμϏϔΣϔϊϠμμ
οϓΩϢηΖϟπζϔλΤλϔζ
BTU
ϟΦυϙϧϏΩνυϓμϏϔΣϔϊϠμμ
ϠτΣόΕωλάλϖζϠΤωλ
ΤλϔζϣσΕηϬϧϔΣωΕϔ
μϗιϗτϛ

ΩμχΩιϚλ

ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ

ϟΦυϙϧϏΩνυϓμϏϔΣϔϊϠμμ
ϠτΣόΕωλάλϖζϠΤωλ
ΤλϔζϣσΕλΖϏτΣΕωϔ
BTU

198,000

ϟΦυϙϧϏΩνυϓμϏϔΣϔϊϠμμ
ϠτΣόΕωλάλϖζϠΤωλ
σϗυϒμμρϏΣϏϔΣϔϊ 
ΤλϔζBTU
ϟΦυϙϧϏΩνυϓμϏϔΣϔϊϠμμ
ϠτΣόΕωλάλϖζϠΤωλ
σϗυϒμμρϏΣϏϔΣϔϊ 
ΤλϔζBTU
ϟΦυϙϧϏΩνυϓμϏϔΣϔϊϠμμ
ϠτΣόΕωλάλϖζϠΤωλ
ΤλϔζϣσΕλΖϏτΣωΕϔ
μϗιϗτϛ
ϟΦυϙϧϏΩνυϓμϏϔΣϔϊϠμμ
ϠτΣόΕωλάλϖζηϖζξλϓΩ
σϗυϒμμρϏΣϏϔΣϔϊ 
ΤλϔζBTU
ϟΦυϙϧϏΩνυϓμϏϔΣϔϊϠμμ
ϠτΣόΕωλάλϖζηϖζξλϓΩ
σϗυϒμμρϏΣϏϔΣϔϊ 
ΤλϔζBTU

440,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

ϠξλΩϔλΣϔυυϓΣϋϔ
ΦωϔσόΩμςϔτϢλ

ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλ
ιϓϧωϣν

ϟΦυϙϧϏΩνυϓμϏϔΣϔϊ
ΤλϔζϣσΕλΖϏτΣωΕϔ
μϗιϗτϛ

ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ

252,000

ϟΦυϙϧϏΩνυϓμϏϔΣϔϊϠμμ
ϠτΣόΕωλάλϖζηϖζξλϓΩ
σϗυϒμμρϏΣϏϔΣϔϊ 
ΤλϔζBTU

112,000

112,000

ϟΦυϙϧϏΩνυϓμϏϔΣϔϊϠμμ
οϓΩϢηΖϟπζϔλΤλϔζ
BTU

1,100,000

1,100,000

ϟΦυϙϧϏΩνυϓμϏϔΣϔϊϠμμ
οϓΩϢηΖϟπζϔλΤλϔζ
BTU

420,000

420,000

ϟΦυϙϧϏΩνυϓμϏϔΣϔϊϠμμ
ϠτΣόΕωλάλϖζϠΤωλ
ΤλϔζϣσΕηϬϧϔΣωΕϔ
μϗιϗτϛ

ΩμχΩιϚλ

υωσ

222,000

222,000

ϟΦυϙϧϏΩνυϓμϏϔΣϔϊϠμμ
ϠτΣόΕωλάλϖζϠΤωλ
ΤλϔζϣσΕλΖϏτΣΕωϔ
BTU

198,000

ϟΦυϙϧϏΩνυϓμϏϔΣϔϊϠμμ
ϠτΣόΕωλάλϖζϠΤωλ
σϗυϒμμρϏΣϏϔΣϔϊ 
ΤλϔζBTU

56,000

56,000

ϟΦυϙϧϏΩνυϓμϏϔΣϔϊϠμμ
ϠτΣόΕωλάλϖζϠΤωλ
σϗυϒμμρϏΣϏϔΣϔϊ 
ΤλϔζBTU

33,000

33,000

ϟΦυϙϧϏΩνυϓμϏϔΣϔϊϠμμ
ϠτΣόΕωλάλϖζϠΤωλ
ΤλϔζϣσΕλΖϏτΣωΕϔ
μϗιϗτϛ

440,000

ϟΦυϙϧϏΩνυϓμϏϔΣϔϊϠμμ
ϠτΣόΕωλάλϖζηϖζξλϓΩ
σϗυϒμμρϏΣϏϔΣϔϊ 
ΤλϔζBTU

36,000

36,000

ϟΦυϙϧϏΩνυϓμϏϔΣϔϊϠμμ
ϠτΣόΕωλάλϖζηϖζξλϓΩ
σϗυϒμμρϏΣϏϔΣϔϊ 
ΤλϔζBTU

69,000

69,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ϠξλΩϔλ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυ
πϔεϖάτΙ

ϠξλΩϔλ
ϏϚηόϔύΣυυσϠχϒ
Σϔυϡτκϔ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔ
ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσ
ωϓδλκυυσϠχϒ
ϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
λϓλιλϔΣϔυ

ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒ
άϚσάλ

ϠξλΩϔλόϓΩΦσ
όΩϟΦυϔϒύΙ

ϠξλΩϔλόϔκϔυεόϚΤ

ϟΦυϙϧϏΩνυϓμϏϔΣϔϊϠμμ
ϠτΣόΕωλάλϖζηϛΖηϓϨΩπϙϨλ
ϣσΕσϗυϒμμρϏΣ
ϏϔΣϔϊ Τλϔζ
BTU
ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙζϗζϣρρΖϔ
ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙϠχϒηϓζ
όηϖϩΣϟΣϏυΙϢλϟΦυϙϧϏΩ
ϟζϗτωΣϓλ
ϟΦυϙϧϏΩρϏΣϏϔΣϔϊ
ΤλϔζΦωϔσϟυϦωΤϏΩ
ϠυΩχσυϒζϓμόϛΩέϗ
ϟϏρϟϏϦσ

22,000
700,000

188,000

ϟΦυϙϧϏΩϟυϗτΩϟϏΣόϔυ
ϟΦυϙϧϏΩόϠΣλχϔτπϖσπΙ
λϖϨωσϙϏ
ϟΦυϙϧϏΩόσϔυΙιΣϔυΙζ
πυΖϏσηϖζηϓϨΩ
ΩμχΩιϚλ

ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ

1,000,000

ϟΦϔλΙϟηϏυΙηϓωϠϏχ

120,000

ϟΦϔλΙϟηϏυΙυϛνηϓωτϛ

350,000

ϡΦυΩΣϔυΪΖϔΩϟύσϔιϬϔ
νΖϔτάϙϧϏΦχϖλϖΣιϓλη
ΣυυσϊϛλτΙμυϖΣϔυ
όϔκϔυεόϚΤϠύΕΩϢύσΕ
όϠηλϟχό

250,000

ΫϔΣΣϓϨλπυΖϏσϏϚνΣυεΙ
ηϖζηϓϨΩ

40,000

άϓϨλωϔΩύλϓΩόϙϏϟύχϦΣ
άϚζϡηΗϒηϓωϠχϒϟΣΖϔϏϗϨ
ηϓω

30,000

ηϛΖϟΣϦμΤϏΩ

240,000

ηϛΖϟΣϦμμϓηυ

120,000

ηϛΖϟΣϦμϟϏΣόϔυχϖϨλάϓΣ
ηϛΖϣσΖ

50,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ϠξλΩϔλ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

ϠξλΩϔλΣϔυυϓΣϋϔ
ΦωϔσόΩμςϔτϢλ

ϟΦυϙϧϏΩνυϓμϏϔΣϔϊϠμμ
ϠτΣόΕωλάλϖζηϛΖηϓϨΩπϙϨλ
ϣσΕσϗυϒμμρϏΣ
ϏϔΣϔϊ Τλϔζ
BTU

58,000

ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙζϗζϣρρΖϔ

22,000

58,000

44,000
700,000

ϟΦυϙϧϏΩρϏΣϏϔΣϔϊ
ΤλϔζΦωϔσϟυϦωΤϏΩ
ϠυΩχσυϒζϓμόϛΩέϗ
ϟϏρϟϏϦσ

188,000

170,000

ϟΦυϙϧϏΩόϠΣλχϔτπϖσπΙ
λϖϨωσϙϏ

170,000
94,000

ϟΦυϙϧϏΩόσϔυΙιΣϔυΙζ
πυΖϏσηϖζηϓϨΩ
ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ

υωσ

ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙϠχϒηϓζ
όηϖϩΣϟΣϏυΙϢλϟΦυϙϧϏΩ
ϟζϗτωΣϓλ

ϟΦυϙϧϏΩϟυϗτΩϟϏΣόϔυ

ΩμχΩιϚλ

ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλ
ιϓϧωϣν

94,000
1,000,000

ϟΦϔλΙϟηϏυΙηϓωϠϏχ

120,000

ϟΦϔλΙϟηϏυΙυϛνηϓωτϛ

350,000

ϡΦυΩΣϔυΪΖϔΩϟύσϔιϬϔ
νΖϔτάϙϧϏΦχϖλϖΣιϓλη
ΣυυσϊϛλτΙμυϖΣϔυ
όϔκϔυεόϚΤϠύΕΩϢύσΕ
όϠηλϟχό

250,000

ΫϔΣΣϓϨλπυΖϏσϏϚνΣυεΙ
ηϖζηϓϨΩ

40,000

άϓϨλωϔΩύλϓΩόϙϏϟύχϦΣ

145,000

άϚζϡηΗϒηϓωϠχϒϟΣΖϔϏϗϨ
ηϓω

145,000
30,000

ηϛΖϟΣϦμΤϏΩ

240,000

ηϛΖϟΣϦμμϓηυ

120,000

ηϛΖϟΣϦμϟϏΣόϔυχϖϨλάϓΣ
ηϛΖϣσΖ

50,000
20,000

20,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυ
πϔεϖάτΙ

ϠξλΩϔλ
ϏϚηόϔύΣυυσϠχϒ
Σϔυϡτκϔ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔ
ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσ
ωϓδλκυυσϠχϒ
ϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
λϓλιλϔΣϔυ

ηϛΖχϦϏΣϟΣϏυΙϟύχϦΣ

ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒ
άϚσάλ

ϠξλΩϔλόϓΩΦσ
όΩϟΦυϔϒύΙ

ϠξλΩϔλόϔκϔυεόϚΤ
36,000

ηϛΖχϏΦϟΣϏυΙνυϒηϛ

4,500

ηϛΖχϏΦϟΣϏυΙνυϒηϛ

12,000

ηϛΖχϖϨλάϓΣϠμμσϗχΖϏ

100,000

ηϛΖϟύχϦΣμϔλνϖζ
ηϛΖϟύχϦΣμϔλϟνϖζ

8,500

ηϛΖϟύχϦΣχϖϨλάϓΣ

ΩμχΩιϚλ

ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ

ηϛΖϟύχϦΣμϔλΣυϒΪΣ
ϟχϙϧϏλ

15,000

ηϛΖϟϏΣόϔυΤλϔζ
80x40x156 έσ

16,000

ηϛΖϟϏΣόϔυϟηϗϨτμϔλ

60,800

ηϛΖϟϏΣόϔυϟηϗϨτμϔλ
ϟχϙϧϏλ

15,200

ηϛΖϟϏΣόϔυϟύχϦΣϟΣϦμ
ϠρΖσόϓλΣωΖϔΩάϓϨλ
άΕϏΩ

58,500

ϡηΗϒΦϏσπϖωϟηϏυΙ

45,000

ϡηΗϒϟΦϔλΙϟηϏυΙσϗχϖϨλάϓΣ

60,000

ϡηΗϒιϬϔΩϔλ

144,000

ϡηΗϒιϬϔΩϔλχϖϨλάϓΣ

54,900

ϡηΗϒνυϒάϚσπυΖϏσϟΣΖϔϏϗϨ
ιϗϧλϓϧΩ

95,000

ϡηΗϒπϓμϏϟλΣνυϒόΩΦΙ

228,000

ϡηΗϒϠχϒϟΣΖϔϏϗϨΦυϛ
ϡηΗϒωϔΩϟΦυϙϧϏΩσϙϏ
ϠπιτΙάϓϨλ

10,000

ϡηΗϒϏϟλΣνυϒόΩΦΙϠμμ
πϓμΤϔϣζΖ

10,500

ϡιυϊϓπιΙ

6,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

ϠξλΩϔλΣϔυυϓΣϋϔ
ΦωϔσόΩμςϔτϢλ

ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλ
ιϓϧωϣν

ηϛΖχϦϏΣϟΣϏυΙϟύχϦΣ

36,000

ηϛΖχϏΦϟΣϏυΙνυϒηϛ

4,500

ηϛΖχϏΦϟΣϏυΙνυϒηϛ

12,000

ηϛΖχϖϨλάϓΣϠμμσϗχΖϏ

100,000

ηϛΖϟύχϦΣμϔλνϖζ

30,000

ηϛΖϟύχϦΣμϔλϟνϖζ

ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ

30,000
8,500

ηϛΖϟύχϦΣχϖϨλάϓΣ

ΩμχΩιϚλ

υωσ

65,000

65,000

ηϛΖϟύχϦΣμϔλΣυϒΪΣ
ϟχϙϧϏλ

15,000

ηϛΖϟϏΣόϔυΤλϔζ
80x40x156 έσ

16,000

ηϛΖϟϏΣόϔυϟηϗϨτμϔλ

60,800

ηϛΖϟϏΣόϔυϟηϗϨτμϔλ
ϟχϙϧϏλ

15,200

ηϛΖϟϏΣόϔυϟύχϦΣϟΣϦμ
ϠρΖσόϓλΣωΖϔΩάϓϨλ
άΕϏΩ

58,500

ϡηΗϒΦϏσπϖωϟηϏυΙ

45,000

ϡηΗϒϟΦϔλΙϟηϏυΙσϗχϖϨλάϓΣ

60,000

ϡηΗϒιϬϔΩϔλ

144,000

ϡηΗϒιϬϔΩϔλχϖϨλάϓΣ

54,900

ϡηΗϒνυϒάϚσπυΖϏσϟΣΖϔϏϗϨ
ιϗϧλϓϧΩ

95,000

ϡηΗϒπϓμϏϟλΣνυϒόΩΦΙ
ϡηΗϒϠχϒϟΣΖϔϏϗϨΦυϛ

228,000
42,000

42,000

ϡηΗϒωϔΩϟΦυϙϧϏΩσϙϏ
ϠπιτΙάϓϨλ

10,000

ϡηΗϒϏϟλΣνυϒόΩΦΙϠμμ
πϓμΤϔϣζΖ

10,500

ϡιυϊϓπιΙ

6,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυ
πϔεϖάτΙ

ϠξλΩϔλ
ϏϚηόϔύΣυυσϠχϒ
Σϔυϡτκϔ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔ
ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσ
ωϓδλκυυσϠχϒ
ϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
λϓλιλϔΣϔυ

ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒ
άϚσάλ

ϠξλΩϔλόϓΩΦσ
όΩϟΦυϔϒύΙ

ϠξλΩϔλόϔκϔυεόϚΤ

μϏυΙζϣσΖμϚχϔσϖϟλη
νΖϔτάϙϧϏϡυΩϟυϗτλ όϠηλ
ϟχό
υθϟΤϦλΤϏΩϏχϛσϖϟλϗτσ
ΤλϔζϢύίΕάϓϨλ

10,000

ΦυϚςϓεγΙΦϏσπϖωϟηϏυΙ
ϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙ
ϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙ
όϬϔύυϓμΩϔλνυϒσωχξχ
Ϡμμιϗϧ
ϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙ
όϬϔύυϓμΩϔλόϬϔλϓΣΩϔλ

29,800

ϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙ
όϬϔύυϓμόϬϔλϓΣΩϔλ

208,600

59,600

ϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙϠσΕ
ΤΕϔτϠμμιϗϧ
ΩμχΩιϚλ

ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ

ϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙ
όϬϔύυϓμΩϔλνυϒσωχξχ
Ϡμμιϗϧ
ϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙ
όϬϔύυϓμΩϔλνυϒσωχξχ
Ϡμμιϗϧ
ϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙ
όϬϔύυϓμΩϔλνυϒσωχξχ
Ϡμμιϗϧ ΪϏϣσΕλΖϏτ
ΣωΕϔλϖϨω
ϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙ
όϬϔύυϓμΩϔλόϬϔλϓΣΩϔλ
ϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙ
όϬϔύυϓμΩϔλόϬϔλϓΣΩϔλ
ΪϏΤλϔζϣσΕλΖϏτΣωΕϔ
λϖϨω
ϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙ
όϬϔύυϓμόϬϔλϓΣΩϔλ
ϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙ
ϡλΖημϚΖΦ

73,600

298,000

89,400

238,400

238,400

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

ϠξλΩϔλΣϔυυϓΣϋϔ
ΦωϔσόΩμςϔτϢλ

μϏυΙζϣσΖμϚχϔσϖϟλη
νΖϔτάϙϧϏϡυΩϟυϗτλ όϠηλ
ϟχό

ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλ
ιϓϧωϣν
100,000

100,000

υωσ
100,000
100,000

υθϟΤϦλΤϏΩϏχϛσϖϟλϗτσ
ΤλϔζϢύίΕάϓϨλ

10,000

ΦυϚςϓεγΙΦϏσπϖωϟηϏυΙ
ϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙ

596,000

596,000

ϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙ
όϬϔύυϓμΩϔλνυϒσωχξχ
Ϡμμιϗϧ

87,600

ϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙ
όϬϔύυϓμΩϔλόϬϔλϓΣΩϔλ

89,400

ϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙ
όϬϔύυϓμόϬϔλϓΣΩϔλ

ΩμχΩιϚλ

ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ

87,600

89,400

298,000

ϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙϠσΕ
ΤΕϔτϠμμιϗϧ

140,000

140,000

ϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙ
όϬϔύυϓμΩϔλνυϒσωχξχ
Ϡμμιϗϧ

147,200

147,200

ϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙ
όϬϔύυϓμΩϔλνυϒσωχξχ
Ϡμμιϗϧ

73,600

73,600

ϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙ
όϬϔύυϓμΩϔλνυϒσωχξχ
Ϡμμιϗϧ ΪϏϣσΕλΖϏτ
ΣωΕϔλϖϨω

73,600

ϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙ
όϬϔύυϓμΩϔλόϬϔλϓΣΩϔλ

238,400

ϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙ
όϬϔύυϓμΩϔλόϬϔλϓΣΩϔλ
ΪϏΤλϔζϣσΕλΖϏτΣωΕϔ
λϖϨω

238,400

ϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙ
όϬϔύυϓμόϬϔλϓΣΩϔλ
ϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙ
ϡλΖημϚΖΦ

864,200

149,000
30,800

149,000
30,800

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυ
πϔεϖάτΙ

ϠξλΩϔλ
ϏϚηόϔύΣυυσϠχϒ
Σϔυϡτκϔ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔ
ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσ
ωϓδλκυυσϠχϒ
ϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
λϓλιλϔΣϔυ

ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒ
άϚσάλ

ϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙ
ϡλΖημϚΖΦόϬϔύυϓμόϬϔλϓΣ
Ωϔλ
ϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙ
ϡλΗημϚΗΦπυΖϏσϏϚνΣυεΙ

ϠξλΩϔλόϓΩΦσ
όΩϟΦυϔϒύΙ

30,800

69,600

ϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙ
ϡλΖημϚΗΦόϬϔύυϓμΩϔλ
νυϒσωχξχ

34,800

104,400

ϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙ
όϬϔύυϓμΩϔλνυϒσωχξχ
Ϡμμιϗϧ ΪϏΤλϔζϣσΕ
λΖϏτΣωΕϔλϖϨω
ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙ
Multifunction άλϖζ
ϟχϟέϏυΙLED όϗ
ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙ
Multifunction άλϖζ
ϟχϟέϏυΙάλϖζLED όϗ
ΩμχΩιϚλ

ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ

ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙ
Multifunction Ϡμμ
ΫϗζύσϘΣ(inkjet)
ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙάλϖζ
ϟχϟέϏυΙLED ΤϔωζϬϔ
ύλΖϔλϔιϗ
ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙάλϖζ
ϟχϟέϏυΙ/LED ΤϔωζϬϔ
ϠμμNetwork Ϡμμιϗϧ

ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙάλϖζ
ϟχϟέϏυΙLED ΤϔωζϬϔ
ύλΖϔλϔιϗ
ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙάλϖζ
ϟχϟέϏυΙάλϖζLED όϗ
ϠμμNetwork
ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙάλϖζ
ϟχϟέϏυΙάλϖζLED όϗ
ϠμμNetwork
ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙάλϖζ
ϟχϟέϏυΙLED ΤϔωζϬϔ
ύλΖϔλϔιϗ

ϠξλΩϔλόϔκϔυεόϚΤ

16,000

16,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

ϠξλΩϔλΣϔυυϓΣϋϔ
ΦωϔσόΩμςϔτϢλ

ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλ
ιϓϧωϣν

ϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙ
ϡλΖημϚΖΦόϬϔύυϓμόϬϔλϓΣ
Ωϔλ

30,800

ϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙ
ϡλΗημϚΗΦπυΖϏσϏϚνΣυεΙ

69,600

ϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙ
ϡλΖημϚΗΦόϬϔύυϓμΩϔλ
νυϒσωχξχ

139,200

ϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙ
όϬϔύυϓμΩϔλνυϒσωχξχ
Ϡμμιϗϧ ΪϏΤλϔζϣσΕ
λΖϏτΣωΕϔλϖϨω

73,600

ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙ
Multifunction άλϖζ
ϟχϟέϏυΙLED όϗ
ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙ
Multifunction άλϖζ
ϟχϟέϏυΙάλϖζLED όϗ
ΩμχΩιϚλ

ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ

υωσ

73,600

95,000

19,000

19,000

ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙ
Multifunction Ϡμμ
ΫϗζύσϘΣ(inkjet)

15,200

ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙάλϖζ
ϟχϟέϏυΙLED ΤϔωζϬϔ
ύλΖϔλϔιϗ

95,000

14,600

15,200

14,600

ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙάλϖζ
ϟχϟέϏυΙ/LED ΤϔωζϬϔ
ϠμμNetwork Ϡμμιϗϧ


20,000

20,000

ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙάλϖζ
ϟχϟέϏυΙLED ΤϔωζϬϔ
ύλΖϔλϔιϗ

36,500

36,500

ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙάλϖζ
ϟχϟέϏυΙάλϖζLED όϗ
ϠμμNetwork

16,000

ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙάλϖζ
ϟχϟέϏυΙάλϖζLED όϗ
ϠμμNetwork

16,000

ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙάλϖζ
ϟχϟέϏυΙLED ΤϔωζϬϔ
ύλΖϔλϔιϗ

80,300

80,300

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυ
πϔεϖάτΙ

ϠξλΩϔλ
ϏϚηόϔύΣυυσϠχϒ
Σϔυϡτκϔ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔ
ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσ
ωϓδλκυυσϠχϒ
ϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
λϓλιλϔΣϔυ

ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒ
άϚσάλ

ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙάλϖζ
ϟχϟέϏυΙάλϖζLED
ΤϔωζϬϔ ύλΖϔλϔιϗ

ϠξλΩϔλόϓΩΦσ
όΩϟΦυϔϒύΙ

ϠξλΩϔλόϔκϔυεόϚΤ

3,700

ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙάλϖζ
ϟχϟέϏυΙάλϖζLED
ΤϔωζϬϔ ύλΖϔλϔιϗ

21,900

ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙάλϖζ
ϟχϟέϏυΙάλϖζLED
ΤϔωζϬϔύλΖϔλϔιϗ

58,400

ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙάλϖζ
ϟχϟέϏυΙάλϖζLED
ΤϔωζϬϔϠμμ
Network Ϡμμιϗϧ
ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙάλϖζ
ϟχϟέϏυΙάλϖζLED Τϔω
ζϬϔ ύλΖϔλϔιϗ
ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙϠμμΫϗζ
ύσϘΣ(INKJET
Printer)
ΩμχΩιϚλ

ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ

ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙϠμμΫϗζ
ύσϘΣ(Inkjet Printer)
ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙϟχϟέϏυΙ
LED/άλϖζΤϔωζϬϔ
ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙ
ϟχϟέϏυΙάλϖζLED
ΤϔωζϬϔ ύλΖϔλϔιϗ

8,600
73,000

14,600

ϟΦυϙϧϏΩόϠΣλϟλϏυΙ
όϬϔύυϓμΩϔλϟΣϦμϟϏΣόϔυ
υϒζϓμϊϛλτΙμυϖΣϔυϠμμ
ιϗϧ
ϟΦυϙϧϏΩόϠΣλϟλϏυΙ
όϬϔύυϓμΩϔλϟΣϦμϟϏΣόϔυ
ιϓϧωϣν
ϟΦυϙϧϏΩόϠΣλϟλϏυΙ
όϬϔύυϓμΩϔλϟϏΣόϔυιϓϧω
ϣν
ϟΦυϙϧϏΩόϬϔυϏΩϣρΤλϔζ
VA
ϟΦυϙϧϏΩόϬϔυϏΩϣρρΖϔ
ΤλϔζVA

3,100

9,300

31,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

ϠξλΩϔλΣϔυυϓΣϋϔ
ΦωϔσόΩμςϔτϢλ

ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙάλϖζ
ϟχϟέϏυΙάλϖζLED
ΤϔωζϬϔ ύλΖϔλϔιϗ
ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙάλϖζ
ϟχϟέϏυΙάλϖζLED
ΤϔωζϬϔ ύλΖϔλϔιϗ

ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλ
ιϓϧωϣν

11,100

80,300

58,400

ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙάλϖζ
ϟχϟέϏυΙάλϖζLED
ΤϔωζϬϔϠμμ
Network Ϡμμιϗϧ
ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙάλϖζ
ϟχϟέϏυΙάλϖζLED Τϔω
ζϬϔ ύλΖϔλϔιϗ
ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙϠμμΫϗζ
ύσϘΣ(INKJET
Printer)
ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ

14,800

102,200

ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙάλϖζ
ϟχϟέϏυΙάλϖζLED
ΤϔωζϬϔύλΖϔλϔιϗ

ΩμχΩιϚλ

υωσ

20,000

20,000

7,300

7,300

17,200

17,200

ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙϠμμΫϗζ
ύσϘΣ(Inkjet Printer)

8,600

ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙϟχϟέϏυΙ
LED/άλϖζΤϔωζϬϔ

73,000

ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙ
ϟχϟέϏυΙάλϖζLED
ΤϔωζϬϔ ύλΖϔλϔιϗ

14,600

ϟΦυϙϧϏΩόϠΣλϟλϏυΙ
όϬϔύυϓμΩϔλϟΣϦμϟϏΣόϔυ
υϒζϓμϊϛλτΙμυϖΣϔυϠμμ
ιϗϧ

20,000

20,000

ϟΦυϙϧϏΩόϠΣλϟλϏυΙ
όϬϔύυϓμΩϔλϟΣϦμϟϏΣόϔυ
ιϓϧωϣν

3,100

3,100

ϟΦυϙϧϏΩόϠΣλϟλϏυΙ
όϬϔύυϓμΩϔλϟϏΣόϔυιϓϧω
ϣν

3,100

ϟΦυϙϧϏΩόϬϔυϏΩϣρΤλϔζ
VA
ϟΦυϙϧϏΩόϬϔυϏΩϣρρΖϔ
ΤλϔζVA

40,300
6,200

31,000

37,200

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ
ϟΦυϙϧϏΩόϬϔυϏΩϣρρΖϔ
ΤλϔζVA

ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυ
πϔεϖάτΙ

ϠξλΩϔλ
ϏϚηόϔύΣυυσϠχϒ
Σϔυϡτκϔ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔ
ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσ
ωϓδλκυυσϠχϒ
ϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
λϓλιλϔΣϔυ
31,000

ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒ
άϚσάλ

21,700

ϠξλΩϔλόϓΩΦσ
όΩϟΦυϔϒύΙ

ϠξλΩϔλόϔκϔυεόϚΤ

6,200

ϟΦυϙϧϏΩόϬϔυϏΩϣρρΖϔ
Τλϔζ2kVA
ϟΦυϙϧϏΩόϬϔυϏΩϣρρΖϔ
ΤλϔζkVA
ϟΦυϙϧϏΩόϬϔυϏΩϣρρΖϔ
ΤλϔζVA

3,100

24,800

ϟΦυϙϧϏΩόϬϔυϏΩϣρρΖϔ
Τλϔζ800VA
ϡΦυΩΣϔυΪϓζιϬϔόϙϧϏ
νυϒάϔόϓσπϓλκΙΣϔυ
ΪϓζΣϔυόϖϧΩναϖΣϛχ

500,000

ϡΦυΩΣϔυΪΖϔΩϟύσϔνυϓμ
νυϚΩϟωϦμϣέηΙόϬϔλϓΣΣϔυ
όϔκϔυεόϚΤϠχϒόϖϧΩϠωζ
χΖϏσ
ΩμχΩιϚλ

ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ

100,000

ηϛΖόϬϔύυϓμΪϓζϟΣϦμϟΦυϙϧϏΩ
ΦϏσπϖωϟηϏυΙϠχϒ
ϏϚνΣυεΙϠμμιϗϧ
ΤλϔζU)
ηϛΖόϬϔύυϓμΪϓζϟΣϦμϟΦυϙϧϏΩ
ΦϏσπϖωϟηϏυΙϠχϒ
ϏϚνΣυεΙϠμμιϗϧ
ϟηυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙ
ϡνυϠΣυσΦϏσπϖωϟηϏυΙ
ϟΣϗϧτωΣϓμΣϔυΪϓζϟΣϦμβϔλ
ΤΖϏσϛχϢμϏλϚίϔη
νυϒΣϏμΣϖΪΣϔυΦΖϔ
όϠΣλϟλϏυΙόϬϔύυϓμ
ΩϔλϟΣϦμϟϏΣόϔυιϓϧωϣν
ϏϚνΣυεΙΣυϒΪϔτ
όϓίίϔε(L2
Switch) Τλϔζ
άΕϏΩ
ϏϚνΣυεΙΪϓζϟΣϦμLog
File υϒμμϟΦυϙϏΤΕϔτ
Ϡμμιϗϧ

100,000

3,100

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

ϠξλΩϔλΣϔυυϓΣϋϔ
ΦωϔσόΩμςϔτϢλ

ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλ
ιϓϧωϣν

ϟΦυϙϧϏΩόϬϔυϏΩϣρρΖϔ
ΤλϔζVA

58,900

ϟΦυϙϧϏΩόϬϔυϏΩϣρρΖϔ
Τλϔζ2kVA

12,000

12,000

ϟΦυϙϧϏΩόϬϔυϏΩϣρρΖϔ
ΤλϔζkVA

35,000

35,000

12,400

117,800

21,700

21,700

ϟΦυϙϧϏΩόϬϔυϏΩϣρρΖϔ
ΤλϔζVA

68,200

ϟΦυϙϧϏΩόϬϔυϏΩϣρρΖϔ
Τλϔζ800VA

ΩμχΩιϚλ

ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ

υωσ

9,300

ϡΦυΩΣϔυΪϓζιϬϔόϙϧϏ
νυϒάϔόϓσπϓλκΙΣϔυ
ΪϓζΣϔυόϖϧΩναϖΣϛχ

500,000

ϡΦυΩΣϔυΪΖϔΩϟύσϔνυϓμ
νυϚΩϟωϦμϣέηΙόϬϔλϓΣΣϔυ
όϔκϔυεόϚΤϠχϒόϖϧΩϠωζ
χΖϏσ

100,000

ηϛΖόϬϔύυϓμΪϓζϟΣϦμϟΦυϙϧϏΩ
ΦϏσπϖωϟηϏυΙϠχϒ
ϏϚνΣυεΙϠμμιϗϧ
ΤλϔζU)

20,000

20,000

ηϛΖόϬϔύυϓμΪϓζϟΣϦμϟΦυϙϧϏΩ
ΦϏσπϖωϟηϏυΙϠχϒ
ϏϚνΣυεΙϠμμιϗϧ

130,000

130,000

ϟηυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙ

59,600

59,600

ϡνυϠΣυσΦϏσπϖωϟηϏυΙ
ϟΣϗϧτωΣϓμΣϔυΪϓζϟΣϦμβϔλ
ΤΖϏσϛχϢμϏλϚίϔη
νυϒΣϏμΣϖΪΣϔυΦΖϔ

100,000

όϠΣλϟλϏυΙόϬϔύυϓμ
ΩϔλϟΣϦμϟϏΣόϔυιϓϧωϣν

3,100

ϏϚνΣυεΙΣυϒΪϔτ
όϓίίϔε(L2
Switch) Τλϔζ
άΕϏΩ

25,000

25,000

ϏϚνΣυεΙΪϓζϟΣϦμLog
File υϒμμϟΦυϙϏΤΕϔτ
Ϡμμιϗϧ

50,000

50,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυ
πϔεϖάτΙ

ϠξλΩϔλ
ϏϚηόϔύΣυυσϠχϒ
Σϔυϡτκϔ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔ
ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσ
ωϓδλκυυσϠχϒ
ϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
λϓλιλϔΣϔυ

ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒ
άϚσάλ

ϠξλΩϔλόϓΩΦσ
όΩϟΦυϔϒύΙ

ϠξλΩϔλόϔκϔυεόϚΤ

ϏϚνΣυεΙΪϓζϟΣϦμΤΖϏσϛχ
μλϟΦυϙϏΤΕϔτ
ϏϚνΣυεΙμυϖύϔυΪϓζΣϔυ
ϟΦυϙϏΤΕϔτ
ΦυϚςϓεγΙΣϔυϊϘΣϋϔ
ϡηΗϒϟΣΖϔϏϗϨλϓΣϟυϗτλ
ΦυϚςϓεγΙΣΕϏόυΖϔΩ
υθϟΣχϗϧτζϖλχΖϏ

7,500,000

υθΤϚζζϖληϗληϒΤϔμ

4,000,000

υθϠιυΣϟηϏυΙηϗλ
ηϒΤϔμάλϖζηϗλϟνϦζ

6,900,000

υθμζϠμμξόσ

3,000,000

υθξόσΦϏλΣυϗη

3,800,000

ΦυϚςϓεγΙΩϔλμΖϔλΩϔλΦυϓω
ΩμχΩιϚλ

ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ

ϟΦυϙϧϏΩΣυϏΩλϬϨϔ

40,000

ϟΦυϙϧϏΩΣυϏΩλϬϨϔυϒμμ
R.O.

30,000

ϟΦυϙϧϏΩέϓΣξΖϔΤλϔζϣσΕ
λΖϏτΣωΕϔΣΣ

45,000

ϟΦυϙϧϏΩέϓΣξΖϔοϔμλ
ΤλϔζϣσΕλΖϏτΣωΕϔ
ΣΣ

12,000

ϟΦυϙϧϏΩηϓζύίΖϔϠμμ
ΤΖϏϏΕϏλ

33,000

ϟΦυϙϧϏΩιϬϔλϬϨϔϟτϦλϠμμ
θϓΩΦωϬϧϔ

16,000

ϟΦυϙϧϏΩνϓϩσλϬϨϔχϛΣχϏτ
ϣρρΖϔπυΖϏσϏϚνΣυεΙ
ϠχϒΦΕϔηϖζηϓϨΩ

32,000

ηϛΖΣζλϬϨϔυΖϏλλϬϨϔϟτϦλυϚΕλ
μυυΪϚΤωζλϬϨϔζΖϔλχΕϔΩ
ΤϏΩηϛΖ

11,000

ηϛΖϟτϦλϟΣϦμωϓΦέϗλ

25,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

ϠξλΩϔλΣϔυυϓΣϋϔ
ΦωϔσόΩμςϔτϢλ

ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλ
ιϓϧωϣν

υωσ

ϏϚνΣυεΙΪϓζϟΣϦμΤΖϏσϛχ
μλϟΦυϙϏΤΕϔτ

60,000

60,000

ϏϚνΣυεΙμυϖύϔυΪϓζΣϔυ
ϟΦυϙϏΤΕϔτ

30,000

30,000

ΦυϚςϓεγΙΣϔυϊϘΣϋϔ
ϡηΗϒϟΣΖϔϏϗϨλϓΣϟυϗτλ

80,000

80,000

ΦυϚςϓεγΙΣΕϏόυΖϔΩ
υθϟΣχϗϧτζϖλχΖϏ

7,500,000

υθΤϚζζϖληϗληϒΤϔμ

4,000,000

υθϠιυΣϟηϏυΙηϗλ
ηϒΤϔμάλϖζηϗλϟνϦζ

6,900,000

υθμζϠμμξόσ

3,000,000

υθξόσΦϏλΣυϗη

3,800,000

ΦυϚςϓεγΙΩϔλμΖϔλΩϔλΦυϓω
ΩμχΩιϚλ

ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ

ϟΦυϙϧϏΩΣυϏΩλϬϨϔ

40,000

ϟΦυϙϧϏΩΣυϏΩλϬϨϔυϒμμ
R.O.

30,000

ϟΦυϙϧϏΩέϓΣξΖϔΤλϔζϣσΕ
λΖϏτΣωΕϔΣΣ

45,000

ϟΦυϙϧϏΩέϓΣξΖϔοϔμλ
ΤλϔζϣσΕλΖϏτΣωΕϔ
ΣΣ

12,000

ϟΦυϙϧϏΩηϓζύίΖϔϠμμ
ΤΖϏϏΕϏλ

33,000

ϟΦυϙϧϏΩιϬϔλϬϨϔϟτϦλϠμμ
θϓΩΦωϬϧϔ

16,000

ϟΦυϙϧϏΩνϓϩσλϬϨϔχϛΣχϏτ
ϣρρΖϔπυΖϏσϏϚνΣυεΙ
ϠχϒΦΕϔηϖζηϓϨΩ

32,000

ηϛΖΣζλϬϨϔυΖϏλλϬϨϔϟτϦλυϚΕλ
μυυΪϚΤωζλϬϨϔζΖϔλχΕϔΩ
ΤϏΩηϛΖ

11,000

ηϛΖϟτϦλϟΣϦμωϓΦέϗλ

25,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυ
πϔεϖάτΙ

ϠξλΩϔλ
ϏϚηόϔύΣυυσϠχϒ
Σϔυϡτκϔ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔ
ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσ
ωϓδλκυυσϠχϒ
ϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
λϓλιλϔΣϔυ

ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒ
άϚσάλ

ϠξλΩϔλόϓΩΦσ
όΩϟΦυϔϒύΙ

ϠξλΩϔλόϔκϔυεόϚΤ

ηϛΖϟτϦλΤλϔζϣσΕλΖϏτΣωΕϔ
ΦϖωμϖΣρϚη

19,000

ηϛΖϟτϦλΤλϔζϣσΕλΖϏτΣωΕϔ
Φϖω

15,000

ηϛΖϏΕϔΩχΖϔΩΪϔλϠμμσϗ
χϖϨλάϓΣπυΖϏσΣϦϏΣλϬϨϔ

18,000

ηϛΖϏΕϔΩχΖϔΩσϙϏ

25,000

θϓΩΤτϒόϠηλϟχόϠμμ
ϟιΖϔϟύτϗτμ

42,000

υθϟΤϦλπϙϨλϟύχϦΣ

20,000

υϔωηϔΣξΖϔ

7,000

ύσΖϏύϚΩΤΖϔωϠΣΗό
ϏΕϔΩχΖϔΩσϙϏπυΖϏσΣϦϏΣ
λϬϨϔ

28,000

ΦυϚςϓεγΙϣρρΖϔϠχϒωϖιτϚ
ΩμχΩιϚλ

ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ

ϟΦυϙϧϏΩΣϬϔϟλϖζϣρρΖϔ
όϬϔυϏΩ

5,000,000

ϟΦυϙϧϏΩΤτϔτϟόϗτΩ
ϟΦυϙϧϏΩΤτϔτϟόϗτΩ
ϟΦχϙϧϏλιϗϧ
ϟΦυϙϧϏΩΤτϔτϟόϗτΩάλϖζ
ϟΦχϙϧϏλιϗϧπυΖϏσχϬϔϡπΩ
ϠχϒϣσϡΦυϡρλ

40,000

ϟΦυϙϧϏΩΤτϔτϟόϗτΩηϔσ
όϔτ
ϟΦυϙϧϏΩΤτϔτϟόϗτΩπυΖϏσ
χϬϔϡπΩ
ϟΦυϙϧϏΩμϓλιϘΣϟόϗτΩ

60,000
4,300

ϟΦυϙϧϏΩνΖϏΩΣϓλόϓίίϔε
ϣσΦΙύϏλ
ϟΦυϙϧϏΩϟχΕλζϗωϗζϗ
ϟΦυϙϧϏΩϟχΕλέϗζϗζϗωϗζϗ
άϚζϟΦυϙϧϏΩΤτϔτϟόϗτΩ

150,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

ϠξλΩϔλΣϔυυϓΣϋϔ
ΦωϔσόΩμςϔτϢλ

ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλ
ιϓϧωϣν

υωσ

ηϛΖϟτϦλΤλϔζϣσΕλΖϏτΣωΕϔ
ΦϖωμϖΣρϚη

19,000

ηϛΖϟτϦλΤλϔζϣσΕλΖϏτΣωΕϔ
Φϖω

15,000

ηϛΖϏΕϔΩχΖϔΩΪϔλϠμμσϗ
χϖϨλάϓΣπυΖϏσΣϦϏΣλϬϨϔ

18,000

ηϛΖϏΕϔΩχΖϔΩσϙϏ

25,000

θϓΩΤτϒόϠηλϟχόϠμμ
ϟιΖϔϟύτϗτμ

42,000

υθϟΤϦλπϙϨλϟύχϦΣ

20,000

υϔωηϔΣξΖϔ
ύσΖϏύϚΩΤΖϔωϠΣΗό

7,000
50,000

50,000

ϏΕϔΩχΖϔΩσϙϏπυΖϏσΣϦϏΣ
λϬϨϔ

28,000

ΦυϚςϓεγΙϣρρΖϔϠχϒωϖιτϚ
ΩμχΩιϚλ

ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ

ϟΦυϙϧϏΩΣϬϔϟλϖζϣρρΖϔ
όϬϔυϏΩ
ϟΦυϙϧϏΩΤτϔτϟόϗτΩ

5,000,000
200,000

ϟΦυϙϧϏΩΤτϔτϟόϗτΩ
ϟΦχϙϧϏλιϗϧ

200,000
80,000

ϟΦυϙϧϏΩΤτϔτϟόϗτΩάλϖζ
ϟΦχϙϧϏλιϗϧπυΖϏσχϬϔϡπΩ
ϠχϒϣσϡΦυϡρλ
ϟΦυϙϧϏΩΤτϔτϟόϗτΩηϔσ
όϔτ

40,000

500,000

500,000

ϟΦυϙϧϏΩΤτϔτϟόϗτΩπυΖϏσ
χϬϔϡπΩ

60,000

ϟΦυϙϧϏΩμϓλιϘΣϟόϗτΩ
ϟΦυϙϧϏΩνΖϏΩΣϓλόϓίίϔε
ϣσΦΙύϏλ
ϟΦυϙϧϏΩϟχΕλζϗωϗζϗ
ϟΦυϙϧϏΩϟχΕλέϗζϗζϗωϗζϗ
άϚζϟΦυϙϧϏΩΤτϔτϟόϗτΩ

80,000

5,000

9,300

11,900

11,900

55,000

55,000
3,000

3,000
150,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ϠξλΩϔλ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυ
πϔεϖάτΙ

ϠξλΩϔλ
ϏϚηόϔύΣυυσϠχϒ
Σϔυϡτκϔ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔ
ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσ
ωϓδλκυυσϠχϒ
ϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
λϓλιλϔΣϔυ

ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒ
άϚσάλ

άϚζσϖΣέΙϟέϏυΙϟΦυϙϧϏΩ
ϟόϗτΩ

ϠξλΩϔλόϓΩΦσ
όΩϟΦυϔϒύΙ

ϠξλΩϔλόϔκϔυεόϚΤ

50,000

ϡιυϡΤΕΩ

90,000

πϓζχσϏϚηόϔύΣυυσ

19,000

ϣσϡΦυϡρλϣυΖόϔτ
ϠμμύλϗμνΣϟόϙϨϏϠμμΦϛΕ
πυΖϏσϏϚνΣυεΙ
ϣσϡΦυϡρλϣυΖόϔτ
πυΖϏσϏϚνΣυεΙ
ϣσϡΦυϡρλϣυΖόϔτ
πυΖϏσϟΦυϙϧϏΩυϓμ
ϣσϡΦυϡρλόϬϔύυϓμϡπ
ϟζϗτσ
ϏϚνΣυεΙϟΦυϙϧϏΩΤτϔτ
ϟόϗτΩπυΖϏσχϬϔϡπΩ

200,000

ΦυϚςϓεγΙΣϗώϔ
ΩμχΩιϚλ

ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ

ϟιυχϟχϏυΙχϔΣϟυϙϏ
οϗπϔτ

350,000

ϟυϙϏτϔωνυϒϟπεϗ
οϗπϔτ

320,000

ϟυϙϏτϔωνυϒϟπεϗ
οϗπϔτ

400,000

ΦΕϔμϬϔυϚΩυϓΣϋϔϠχϒνυϓμνυϚΩ
ΦυϚςϓεγΙ

20,000

500,000

2,500,000

300,000

13,662,000

3,171,000

ΦυϚςϓεγΙΣϔυϟΣϋηυ
ϟΦυϙϧϏΩόϛμλϬϨϔϠμμιΕϏ
πίϔλϔΦ

170,000

ΦυϚςϓεγΙωϖιτϔϊϔόηυΙύυϙϏ
ΣϔυϠπιτΙ
ΣυωτοϘΣΪϓμ

15,000

ϟΣΖϔϏϗϨόλϔσ

30,000

ϟΦυϙϧϏΩΣυϒηϚΣύϓωϢΪ
ϣρρΖϔάλϖζϏϓηϡλσϓηϖ
ϟΦυϙϧϏΩΤϛζύϖλνϛλϏϓχηυΖϔ
ϡέλϖΣ

1,200,000
92,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ϠξλΩϔλ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

ϠξλΩϔλΣϔυυϓΣϋϔ
ΦωϔσόΩμςϔτϢλ

ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλ
ιϓϧωϣν

υωσ

άϚζσϖΣέΙϟέϏυΙϟΦυϙϧϏΩ
ϟόϗτΩ

50,000

ϡιυϡΤΕΩ

90,000

πϓζχσϏϚηόϔύΣυυσ

19,000

ϣσϡΦυϡρλϣυΖόϔτ
ϠμμύλϗμνΣϟόϙϨϏϠμμΦϛΕ
πυΖϏσϏϚνΣυεΙ

30,000

30,000

ϣσϡΦυϡρλϣυΖόϔτ
πυΖϏσϏϚνΣυεΙ

120,000

120,000

ϣσϡΦυϡρλϣυΖόϔτ
πυΖϏσϟΦυϙϧϏΩυϓμ

59,000

59,000

ϣσϡΦυϡρλόϬϔύυϓμϡπ
ϟζϗτσ

27,800

27,800

ϏϚνΣυεΙϟΦυϙϧϏΩΤτϔτ
ϟόϗτΩπυΖϏσχϬϔϡπΩ

200,000

ΦυϚςϓεγΙΣϗώϔ
ΩμχΩιϚλ

ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ

ϟιυχϟχϏυΙχϔΣϟυϙϏ
οϗπϔτ

350,000

ϟυϙϏτϔωνυϒϟπεϗ
οϗπϔτ

320,000

ϟυϙϏτϔωνυϒϟπεϗ
οϗπϔτ

400,000

ΦΕϔμϬϔυϚΩυϓΣϋϔϠχϒνυϓμνυϚΩ
ΦυϚςϓεγΙ

2,500,000

1,316,000

6,750,000

30,719,000

ΦυϚςϓεγΙΣϔυϟΣϋηυ
ϟΦυϙϧϏΩόϛμλϬϨϔϠμμιΕϏ
πίϔλϔΦ

170,000

ΦυϚςϓεγΙωϖιτϔϊϔόηυΙύυϙϏ
ΣϔυϠπιτΙ
ΣυωτοϘΣΪϓμ

15,000

ϟΣΖϔϏϗϨόλϔσ

30,000

ϟΦυϙϧϏΩΣυϒηϚΣύϓωϢΪ
ϣρρΖϔάλϖζϏϓηϡλσϓηϖ
ϟΦυϙϧϏΩΤϛζύϖλνϛλϏϓχηυΖϔ
ϡέλϖΣ

1,200,000
92,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυ
πϔεϖάτΙ

ϟΦυϙϧϏΩΫϔτϠόΩ

ϠξλΩϔλ
ϏϚηόϔύΣυυσϠχϒ
Σϔυϡτκϔ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔ
ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσ
ωϓδλκυυσϠχϒ
ϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
λϓλιλϔΣϔυ

ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒ
άϚσάλ

ϠξλΩϔλόϓΩΦσ
όΩϟΦυϔϒύΙ

ϠξλΩϔλόϔκϔυεόϚΤ
60,000

ϟΦυϙϧϏΩάΕωτύϔτϢΪάλϖζ
ϢάΖσϙϏμϗμϠμμέϖχϖϡΦλ
πυΖϏσύλΖϔΣϔΣάΕωτ
ύϔτϢΪϠχϒϏϚνΣυεΙ

5,000

ϟΦυϙϧϏΩάϓϧΩλϬϨϔύλϓΣ
ϟΦυϙϧϏΩάϓϧΩλϬϨϔύλϓΣϠμμ
τϙλυϒμμζϖΪϖηϏχ

90,000

ϟΦυϙϧϏΩάϓϧΩλϬϨϔύλϓΣϠμμ
όνυϖΩ

46,000

ϟΦυϙϧϏΩάϓϧΩλϬϨϔύλϓΣυϒμμ
ζϖΪϖηϏχπυΖϏσιϗϧωϓζόΕωλ
όϛΩ

35,000

ϟΦυϙϧϏΩάϓϧΩλϬϨϔύλϓΣόϓηωΙ
υϒμμζϖΪϖηϏχ
ϟΦυϙϧϏΩέϗχνϖζξλϘΣ
ΩμχΩιϚλ

ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ

ϟΦυϙϧϏΩζϛζϟόσύϒϠμμ
ηϓϨΩϡηΗϒ
ϟΦυϙϧϏΩηυωΪΦχϙϧλϣρρΖϔ
ύϓωϢΪϠμμϏϓηϡλσϓηϖ
χϗζόΙ

50,000
100,000
20,000

400,000

ϟΦυϙϧϏΩηυωΪσωχ
ΣυϒζϛΣϠμμϟΦχϙϧϏλιϗϧ
ϣζΖ

1,000,000

ϟΦυϙϧϏΩηυωΪ
όσυυθςϔπύχϏζϟχϙϏζ
ϠζΩόΕωλνχϔτ

1,500,000

ϟΦυϙϧϏΩιϬϔΦωϔσόϒϏϔζ
ϠχϒμϬϔυϚΩυϓΣϋϔζΖϔσ
ΣυϏρϓλ

85,000

ϟΦυϙϧϏΩλϘϧΩΨΕϔϟάϙϨϏϣρρΖϔ
ΤλϔζϣσΕλΖϏτΣωΕϔ
χϖηυ

200,000

ϟΦυϙϧϏΩνϓϧλϟύωϗϧτΩϠτΣ
όΕωλνυϒΣϏμΤϏΩϟχϙϏζ

1,000,000

ϟΦυϙϧϏΩνϓϧλϏσϓχΣϓσ

24,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

ϟΦυϙϧϏΩΫϔτϠόΩ

ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ

υωσ

5,000

143,000

143,000

ϟΦυϙϧϏΩάϓϧΩλϬϨϔύλϓΣϠμμ
τϙλυϒμμζϖΪϖηϏχ

90,000

ϟΦυϙϧϏΩάϓϧΩλϬϨϔύλϓΣϠμμ
όνυϖΩ

46,000

ϟΦυϙϧϏΩάϓϧΩλϬϨϔύλϓΣυϒμμ
ζϖΪϖηϏχπυΖϏσιϗϧωϓζόΕωλ
όϛΩ

35,000

ϟΦυϙϧϏΩάϓϧΩλϬϨϔύλϓΣόϓηωΙ
υϒμμζϖΪϖηϏχ

50,000

ϟΦυϙϧϏΩέϗχνϖζξλϘΣ
ΩμχΩιϚλ

ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλ
ιϓϧωϣν

60,000

ϟΦυϙϧϏΩάΕωτύϔτϢΪάλϖζ
ϢάΖσϙϏμϗμϠμμέϖχϖϡΦλ
πυΖϏσύλΖϔΣϔΣάΕωτ
ύϔτϢΪϠχϒϏϚνΣυεΙ
ϟΦυϙϧϏΩάϓϧΩλϬϨϔύλϓΣ

ϠξλΩϔλΣϔυυϓΣϋϔ
ΦωϔσόΩμςϔτϢλ

ϟΦυϙϧϏΩζϛζϟόσύϒϠμμ
ηϓϨΩϡηΗϒ
ϟΦυϙϧϏΩηυωΪΦχϙϧλϣρρΖϔ
ύϓωϢΪϠμμϏϓηϡλσϓηϖ
χϗζόΙ

100,000
20,000

400,000

ϟΦυϙϧϏΩηυωΪσωχ
ΣυϒζϛΣϠμμϟΦχϙϧϏλιϗϧ
ϣζΖ

1,000,000

ϟΦυϙϧϏΩηυωΪ
όσυυθςϔπύχϏζϟχϙϏζ
ϠζΩόΕωλνχϔτ

1,500,000

ϟΦυϙϧϏΩιϬϔΦωϔσόϒϏϔζ
ϠχϒμϬϔυϚΩυϓΣϋϔζΖϔσ
ΣυϏρϓλ

85,000

ϟΦυϙϧϏΩλϘϧΩΨΕϔϟάϙϨϏϣρρΖϔ
ΤλϔζϣσΕλΖϏτΣωΕϔ
χϖηυ

200,000

ϟΦυϙϧϏΩνϓϧλϟύωϗϧτΩϠτΣ
όΕωλνυϒΣϏμΤϏΩϟχϙϏζ

1,000,000

ϟΦυϙϧϏΩνϓϧλϏσϓχΣϓσ

24,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ
ϟΦυϙϧϏΩπΕλτϔ

ΩμχΩιϚλ

ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ

ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυ
πϔεϖάτΙ

ϠξλΩϔλ
ϏϚηόϔύΣυυσϠχϒ
Σϔυϡτκϔ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔ
ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσ
ωϓδλκυυσϠχϒ
ϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
λϓλιλϔΣϔυ

ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒ
άϚσάλ

ϠξλΩϔλόϓΩΦσ
όΩϟΦυϔϒύΙ

ϠξλΩϔλόϔκϔυεόϚΤ
10,000

ϟΦυϙϧϏΩχΖϔΩϟΦυϙϧϏΩσϙϏ
ζΖωτΦωϔσθϗϧόϛΩ

300,000

ϟΦυϙϧϏΩωϓζΦωϔσζϓλ
ζϖΪϖηϏχ

70,000

ϟΦυϙϧϏΩωϓζΦωϔσζϓλ
ζϖΪϖηϏχϠμμηϓϨΩϡηΗϒ

240,000

ϟΦυϙϧϏΩωϓζΦωϔσζϓλ
ϡχύϖηζϖΪϖηϏχϠμμϠΤλ
όϏζάλϖζϏϓηϡλσϓηϖ

490,000

ϟΦυϙϧϏΩωϓζΦωϔσζϓλ
ϡχύϖηζϖΪϖηϏχϏϓηϡλσϓηϖ
ϠμμσϗχΖϏϟχϙϧϏλ

490,000

ϟΦυϙϧϏΩωϓζΦωϔσζϓλ
ϡχύϖηϠμμνυϏι

15,000

ϟΦυϙϧϏΩωϓζΦωϔσζϓλ
ϡχύϖηϠμμπΣπϔ

5,000

ϟΦυϙϧϏΩϏϓζϏϔΣϔϊΤλϔζ
ϣσΕλΖϏτΣωΕϔϠυΩσΖϔ

135,000

ϡΦσϣρόΕϏΩνϔΣ

30,000

άϚζϟΦυϙϧϏΩσϙϏιϬϔϠξχ

60,000

άϚζηυωΪηϔύϛΦϏΪσϛΣ

33,000

άϚζμυϖύϔυσϙϏϠχϒλϖϨω
σϙϏ

20,000

ζΖϔσΣυϏρϓλΦωϔσϟυϦω
ηϬϧϔ

240,000

ζΖϔσΣυϏρϓλΦωϔσϟυϦω
όϛΩ

312,000

θϔζλϓμτϔ

5,700

μϏχμυϖύϔυυΕϔΩΣϔτ
Τλϔζ

10,000

μϓλϣζΤϘϨλϟηϗτΩ

25,000

ϟνχηϓΣξϛΖνΕωτ

60,000

τϛλϖηιϓληΣυυσ

920,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ
ϟΦυϙϧϏΩπΕλτϔ

ΩμχΩιϚλ

ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

ϠξλΩϔλΣϔυυϓΣϋϔ
ΦωϔσόΩμςϔτϢλ

ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλ
ιϓϧωϣν

υωσ
10,000

ϟΦυϙϧϏΩχΖϔΩϟΦυϙϧϏΩσϙϏ
ζΖωτΦωϔσθϗϧόϛΩ

300,000

ϟΦυϙϧϏΩωϓζΦωϔσζϓλ
ζϖΪϖηϏχ

70,000

ϟΦυϙϧϏΩωϓζΦωϔσζϓλ
ζϖΪϖηϏχϠμμηϓϨΩϡηΗϒ

240,000

ϟΦυϙϧϏΩωϓζΦωϔσζϓλ
ϡχύϖηζϖΪϖηϏχϠμμϠΤλ
όϏζάλϖζϏϓηϡλσϓηϖ

490,000

ϟΦυϙϧϏΩωϓζΦωϔσζϓλ
ϡχύϖηζϖΪϖηϏχϏϓηϡλσϓηϖ
ϠμμσϗχΖϏϟχϙϧϏλ

490,000

ϟΦυϙϧϏΩωϓζΦωϔσζϓλ
ϡχύϖηϠμμνυϏι

15,000

ϟΦυϙϧϏΩωϓζΦωϔσζϓλ
ϡχύϖηϠμμπΣπϔ

5,000

ϟΦυϙϧϏΩϏϓζϏϔΣϔϊΤλϔζ
ϣσΕλΖϏτΣωΕϔϠυΩσΖϔ

135,000

ϡΦσϣρόΕϏΩνϔΣ

30,000

άϚζϟΦυϙϧϏΩσϙϏιϬϔϠξχ

60,000

άϚζηυωΪηϔύϛΦϏΪσϛΣ

33,000

άϚζμυϖύϔυσϙϏϠχϒλϖϨω
σϙϏ

20,000

ζΖϔσΣυϏρϓλΦωϔσϟυϦω
ηϬϧϔ

240,000

ζΖϔσΣυϏρϓλΦωϔσϟυϦω
όϛΩ

312,000

θϔζλϓμτϔ

5,700

μϏχμυϖύϔυυΕϔΩΣϔτ
Τλϔζ

10,000

μϓλϣζΤϘϨλϟηϗτΩ

25,000

ϟνχηϓΣξϛΖνΕωτ

60,000

τϛλϖηιϓληΣυυσ

920,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ϠξλΩϔλ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυ
πϔεϖάτΙ

ϠξλΩϔλ
ϏϚηόϔύΣυυσϠχϒ
Σϔυϡτκϔ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔ
ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσ
ωϓδλκυυσϠχϒ
ϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
λϓλιλϔΣϔυ

ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒ
άϚσάλ

υθϟΤϦλΫϗζτϔϠχϒζστϔ

ϠξλΩϔλόϓΩΦσ
όΩϟΦυϔϒύΙ

ϠξλΩϔλόϔκϔυεόϚΤ
16,000

ΦυϚςϓεγΙϏϙϧλ
ΪϓζέϙϨϏϟΦυϙϧϏΩϟζϦΣϟχΕλ
πυΖϏσηϖζηϓϨΩϠχϒνϛϠξΕλ
τϔΩΣϓλΣυϒϠιΣ

ΩμχΩιϚλ

ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ

1,998,000

ϟηϦλιΙϡΦυΩϟύχϦΣιυΩ
ϡΦΖΩΤλϔζ5x10 σ

420,000

ϟηϦλιΙϡΦυΩϟύχϦΣιυΩΪϓϧω
ΣϓλλϬϨϔΤλϔζ4x8 σ

480,000

ϟηϦλιΙϡΦυΩϟύχϦΣιυΩΪϓϧω
ΣϓλλϬϨϔΤλϔζ5x10 σ

380,000

ϟηϦλιΙϡΦυΩϟύχϦΣύχϓΩΦϔ
ξΖϔϢμιυΩϡΦΖΩΤλϔζ
15x20 σ

1,980,000

ϟηϦλιΙξΖϔϢμιυΩϡΦΖΩ
Τλϔζ4x8 σ

340,000

ϟηϦλιΙξΖϔϢμιυΩΪϓϧω
Τλϔζ5x12 σ

440,000

θϓΩΤτϒηϛΖΦϏλϟιλϟλϏυΙ
ΤλϔζΦωϔσΪϚϣσΕλΖϏτ
ΣωΕϔχμσ

5,000,000

ξΖϔϢμϟηϦλιΙιυΩϡΦΖΩ
Τλϔζ5x10 σ

250,000

ξΖϔϢμϟηϦλιΙιυΩΪϓϧω
Τλϔζ5x10 σ

300,000

ξΖϔϢμϟηϦλιΙιυΩΪϓϧωΣϓλ
λϬϨϔΤλϔζ4x8 σ

200,000

ϟυϙϏπχϔόηϖΣΤλϔζ
ΦωϔσΪϚΦλ

94,500

χϔλϟΦυϙϧϏΩϟχΕλϟζϦΣμϚ
λωσ

200,000

ΦυϚςϓεγΙτϔλπϔύλϒϠχϒΤλ
όΕΩ
ΪϓΣυτϔλτληΙΤλϔζ
έϗέϗϠμμϟΣϗτυΙ
Ϗϓηϡλσϓηϖ

55,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ϠξλΩϔλ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

υθϟΤϦλΫϗζτϔϠχϒζστϔ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

ϠξλΩϔλΣϔυυϓΣϋϔ
ΦωϔσόΩμςϔτϢλ

ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλ
ιϓϧωϣν

υωσ
16,000

ΦυϚςϓεγΙϏϙϧλ
ΪϓζέϙϨϏϟΦυϙϧϏΩϟζϦΣϟχΕλ
πυΖϏσηϖζηϓϨΩϠχϒνϛϠξΕλ
τϔΩΣϓλΣυϒϠιΣ

ΩμχΩιϚλ

ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ

1,998,000

ϟηϦλιΙϡΦυΩϟύχϦΣιυΩ
ϡΦΖΩΤλϔζ5x10 σ

420,000

ϟηϦλιΙϡΦυΩϟύχϦΣιυΩΪϓϧω
ΣϓλλϬϨϔΤλϔζ4x8 σ

480,000

ϟηϦλιΙϡΦυΩϟύχϦΣιυΩΪϓϧω
ΣϓλλϬϨϔΤλϔζ5x10 σ

380,000

ϟηϦλιΙϡΦυΩϟύχϦΣύχϓΩΦϔ
ξΖϔϢμιυΩϡΦΖΩΤλϔζ
15x20 σ

1,980,000

ϟηϦλιΙξΖϔϢμιυΩϡΦΖΩ
Τλϔζ4x8 σ

340,000

ϟηϦλιΙξΖϔϢμιυΩΪϓϧω
Τλϔζ5x12 σ

440,000

θϓΩΤτϒηϛΖΦϏλϟιλϟλϏυΙ
ΤλϔζΦωϔσΪϚϣσΕλΖϏτ
ΣωΕϔχμσ

5,000,000

ξΖϔϢμϟηϦλιΙιυΩϡΦΖΩ
Τλϔζ5x10 σ

250,000

ξΖϔϢμϟηϦλιΙιυΩΪϓϧω
Τλϔζ5x10 σ

300,000

ξΖϔϢμϟηϦλιΙιυΩΪϓϧωΣϓλ
λϬϨϔΤλϔζ4x8 σ

200,000

ϟυϙϏπχϔόηϖΣΤλϔζ
ΦωϔσΪϚΦλ

94,500

χϔλϟΦυϙϧϏΩϟχΕλϟζϦΣμϚ
λωσ

200,000

ΦυϚςϓεγΙτϔλπϔύλϒϠχϒΤλ
όΕΩ
ΪϓΣυτϔλτληΙΤλϔζ
έϗέϗϠμμϟΣϗτυΙ
Ϗϓηϡλσϓηϖ

55,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυ
πϔεϖάτΙ

ϠξλΩϔλ
ϏϚηόϔύΣυυσϠχϒ
Σϔυϡτκϔ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔ
ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσ
ωϓδλκυυσϠχϒ
ϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
λϓλιλϔΣϔυ

ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒ
άϚσάλ

υθΣυϒϟάΖϔΦωϔσόϛΩϣσΕ
λΖϏτΣωΕϔϟσηυ

6,500,000

υθΣυϒμϒνυϒιϚλϠμμ
ϟιιΖϔτ ζϗϟέχ

2,600,000

υθΪϓΣτϔλτληΙέϗ
έϗϠμμϟΣϗτυΙκυυσζϔ

ϠξλΩϔλόϓΩΦσ
όΩϟΦυϔϒύΙ

ϠξλΩϔλόϔκϔυεόϚΤ

76,000

υθΪϓΣυτϔλτληΙ
ΪϓΩύωϒΤλϔζϣσΕλΖϏτ
ΣωΕϔέϗέϗ

110,000

υθΪϓΣυτϔλτληΙΤλϔζ
έϗέϗ
υθϡζτόϔυΤλϔζ
ιϗϧλϓϧΩ ζϗϟέχ νυϖσϔηυ
ΣυϒμϏΣόϛμϣσΕηϬϧϔΣωΕϔ
έϗέϗ
υθϡζτόϔυΤλϔζ
ιϗϧλϓϧΩ ζϗϟέχ
υθϡζτόϔυΤλϔζ
ιϗϧλϓϧΩ ζϗϟέχ
ΩμχΩιϚλ

ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ

1,294,000

υθλϓϧΩόΕωλΣχϔΩ
νυϖσϔηυΣυϒμϏΣόϛμ
ϣσΕϟΣϖλέϗέϗ

784,000

υθμυυιϚΣ ζϗϟέχ
υθμυυιϚΣ ζϗϟέχ 
Τλϔζηϓλνυϖσϔηυ
ΣυϒμϏΣόϛμϣσΕλΖϏτΣωΕϔ
έϗέϗ
υθμυυιϚΣ ζϗϟέχ 
Τλϔζηϓλνυϖσϔηυ
ΣυϒμϏΣόϛμϣσΕλΖϏτΣωΕϔ
έϗέϗΤϓμϟΦχϙϧϏλ
χΖϏϠμμζϓμϟμϖϨχϠΦχ
υθμυυιϚΣ ζϗϟέχ 
ΤλϔζηϓλχΖϏ
νυϖσϔηυΣυϒμϏΣόϛμ
ϣσΕηϬϧϔΣωΕϔάϗάϗ
ϠμμμυυιϚΣλϬϨϔ
υθμυυιϚΣ ζϗϟέχ 
πυΖϏσϏϚνΣυεΙ

1,574,000

4,238,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

ϠξλΩϔλΣϔυυϓΣϋϔ
ΦωϔσόΩμςϔτϢλ

ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλ
ιϓϧωϣν

υθΣυϒϟάΖϔΦωϔσόϛΩϣσΕ
λΖϏτΣωΕϔϟσηυ

6,500,000

υθΣυϒμϒνυϒιϚλϠμμ
ϟιιΖϔτ ζϗϟέχ

2,600,000

υθΪϓΣτϔλτληΙέϗ
έϗϠμμϟΣϗτυΙκυυσζϔ

76,000

υθΪϓΣυτϔλτληΙ
ΪϓΩύωϒΤλϔζϣσΕλΖϏτ
ΣωΕϔέϗέϗ

110,000

υθΪϓΣυτϔλτληΙΤλϔζ
έϗέϗ

55,000

55,000

υθϡζτόϔυΤλϔζ
ιϗϧλϓϧΩ ζϗϟέχ νυϖσϔηυ
ΣυϒμϏΣόϛμϣσΕηϬϧϔΣωΕϔ
έϗέϗ

2,588,000

2,588,000

υθϡζτόϔυΤλϔζ
ιϗϧλϓϧΩ ζϗϟέχ

1,294,000

1,294,000

υθϡζτόϔυΤλϔζ
ιϗϧλϓϧΩ ζϗϟέχ
ΩμχΩιϚλ

ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ

υωσ

1,294,000

υθλϓϧΩόΕωλΣχϔΩ
νυϖσϔηυΣυϒμϏΣόϛμ
ϣσΕϟΣϖλέϗέϗ
υθμυυιϚΣ ζϗϟέχ

784,000
787,000

787,000

υθμυυιϚΣ ζϗϟέχ 
Τλϔζηϓλνυϖσϔηυ
ΣυϒμϏΣόϛμϣσΕλΖϏτΣωΕϔ
έϗέϗ

929,000

929,000

υθμυυιϚΣ ζϗϟέχ 
Τλϔζηϓλνυϖσϔηυ
ΣυϒμϏΣόϛμϣσΕλΖϏτΣωΕϔ
έϗέϗΤϓμϟΦχϙϧϏλ
χΖϏϠμμζϓμϟμϖϨχϠΦχ

1,574,000

υθμυυιϚΣ ζϗϟέχ 
ΤλϔζηϓλχΖϏ
νυϖσϔηυΣυϒμϏΣόϛμ
ϣσΕηϬϧϔΣωΕϔάϗάϗ
ϠμμμυυιϚΣλϬϨϔ

4,238,000

υθμυυιϚΣ ζϗϟέχ 
πυΖϏσϏϚνΣυεΙ

945,000

945,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυ
πϔεϖάτΙ

ϠξλΩϔλ
ϏϚηόϔύΣυυσϠχϒ
Σϔυϡτκϔ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔ
ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσ
ωϓδλκυυσϠχϒ
ϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
λϓλιλϔΣϔυ

ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒ
άϚσάλ

υθμυυιϚΣΤλϔζηϓλ
ζϗϟέχ
υθμυυιϚΣΤλϔζηϓλ
χΖϏ

1,980,000

υθμυυιϚΣ ζϗϟέχ χΖϏ
ϠμμΣυϒμϒϟιιΖϔτ

5,940,000

υθμυυιϚΣ ζϗϟέχ 
Τλϔζηϓλ

ΩμχΩιϚλ

ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ

υθμυυιϚΣ ζϗϟέχ 
Τλϔζηϓλνυϖσϔηυ
ΣυϒμϏΣόϛμϣσΕηϬϧϔΣωΕϔ
έϗέϗΤϓμϟΦχϙϧϏλ
χΖϏϠμμζϓμϟμϖϨχϠΦϦμ

2,361,000

υθμυυιϚΣ ζϗϟέχ 
ΤλϔζηϓλχΖϏ

1,017,000

υθμυυιϚΣ ζϗϟέχ 
ΤλϔζηϓλχΖϏ
ϠμμΣυϒμϒϟιιΖϔτ

11,880,000

υθμυυιϚΣ ζϗϟέχ 
ΤλϔζηϓλχΖϏ
ϠμμμυυιϚΣλϬϨϔ
ϏϟλΣνυϒόΩΦΙ

2,190,000

υθμυυιϚΣ ζϗϟέχ 
πυΖϏσύχϓΩΦϔϣρϟμϏυΙ
ΣχϔόϠχϒηϖζηϓϨΩΣχΕϏΩ
ϢόΕϏϚνΣυεΙ

2,042,000

υθμϓόϡζτόϔυ ζϗϟέχ 
ϠμμνυϓμϏϔΣϔϊ

7,500,000

υθτΣϡρυΙχϖριΙϠμμλϓϧΩ
Τϓμ

2,500,000

υθτληΙΣυϒϟάΖϔηϖζηϓϨΩ
ϣρρΖϔϠμμϠΤλπϓμ
ηϏλ

5,000,000

υθτληΙμυυιϚΣ
υθτληΙμυυιϚΣηϖζηϓϨΩ
ϟΦυλόχϖΩ

5,800,000

υθόϛμόϖϧΩναϖΣϛχΤλϔζ
ΦωϔσΪϚϣσΕλΖϏτΣωΕϔ
έϗέϗ

8,500,000

ϠξλΩϔλόϓΩΦσ
όΩϟΦυϔϒύΙ

ϠξλΩϔλόϔκϔυεόϚΤ

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

ϠξλΩϔλΣϔυυϓΣϋϔ
ΦωϔσόΩμςϔτϢλ

υθμυυιϚΣΤλϔζηϓλ
ζϗϟέχ

ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ

3,580,000

υωσ

3,580,000

υθμυυιϚΣΤλϔζηϓλ
χΖϏ

1,980,000

υθμυυιϚΣ ζϗϟέχ χΖϏ
ϠμμΣυϒμϒϟιιΖϔτ

5,940,000

υθμυυιϚΣ ζϗϟέχ 
Τλϔζηϓλ

ΩμχΩιϚλ

ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλ
ιϓϧωϣν

704,000

704,000

υθμυυιϚΣ ζϗϟέχ 
Τλϔζηϓλνυϖσϔηυ
ΣυϒμϏΣόϛμϣσΕηϬϧϔΣωΕϔ
έϗέϗΤϓμϟΦχϙϧϏλ
χΖϏϠμμζϓμϟμϖϨχϠΦϦμ

2,361,000

υθμυυιϚΣ ζϗϟέχ 
ΤλϔζηϓλχΖϏ

1,017,000

υθμυυιϚΣ ζϗϟέχ 
ΤλϔζηϓλχΖϏ
ϠμμΣυϒμϒϟιιΖϔτ

11,880,000

υθμυυιϚΣ ζϗϟέχ 
ΤλϔζηϓλχΖϏ
ϠμμμυυιϚΣλϬϨϔ
ϏϟλΣνυϒόΩΦΙ

2,190,000

υθμυυιϚΣ ζϗϟέχ 
πυΖϏσύχϓΩΦϔϣρϟμϏυΙ
ΣχϔόϠχϒηϖζηϓϨΩΣχΕϏΩ
ϢόΕϏϚνΣυεΙ

2,042,000

υθμϓόϡζτόϔυ ζϗϟέχ 
ϠμμνυϓμϏϔΣϔϊ

7,500,000

υθτΣϡρυΙχϖριΙϠμμλϓϧΩ
Τϓμ

2,500,000

υθτληΙΣυϒϟάΖϔηϖζηϓϨΩ
ϣρρΖϔϠμμϠΤλπϓμ
ηϏλ

5,000,000

υθτληΙμυυιϚΣ

1,775,000

1,775,000

υθτληΙμυυιϚΣηϖζηϓϨΩ
ϟΦυλόχϖΩ

5,800,000

υθόϛμόϖϧΩναϖΣϛχΤλϔζ
ΦωϔσΪϚϣσΕλΖϏτΣωΕϔ
έϗέϗ

8,500,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυ
πϔεϖάτΙ

ϠξλΩϔλ
ϏϚηόϔύΣυυσϠχϒ
Σϔυϡτκϔ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔ
ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσ
ωϓδλκυυσϠχϒ
ϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
λϓλιλϔΣϔυ

ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒ
άϚσάλ

ϠξλΩϔλόϓΩΦσ
όΩϟΦυϔϒύΙ

ϠξλΩϔλόϔκϔυεόϚΤ

ΦυϚςϓεγΙϡΨϋεϔϠχϒϟξτ
ϠπυΕ
ΣχΖϏΩθΕϔτςϔπλϖϧΩυϒμμ
ζϖΪϖηϏχ
ΣχΖϏΩθΕϔτυϛνηϖΪϖηϏχ
DSLR πυΖϏσΣυϒϟνΘϔ
ϢόΕΣχΖϏΩϠμηϟηϏυϗϧ
ϠχϒϏϚνΣυεΙ
ΣχΖϏΩθΕϔτωϗζϗϡϏϠμμπΣ
πϔπυΖϏσΣυϒϟνΘϔϢόΕ
ΣχΖϏΩϠμηϟηϏυϗϧϠχϒ
ϏϚνΣυεΙ
ΣχΖϏΩωΩΪυνϖζ

ΩμχΩιϚλ

ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ

ΣχΖϏΩωΩΪυνϖζπυΖϏσ
ΪϏϠόζΩξχ

120,000

ΣχΖϏΩωΩΪυνϖζπυΖϏσ
ϏϚνΣυεΙϠχϒΦΕϔηϖζηϓϨΩ

350,000

ϟΦυϙϧϏΩσϓχηϖσϖϟζϗτυΙ
ϡνυϟΪΦϟηϏυΙυϒζϓμ
XGA

39,000

ϟΦυϙϧϏΩσϓχηϖσϗϟζϗτ
ϡνυϟΪΦϟηϏυΙ
ϡΦυΩΣϔυηϖζηϓϨΩυϒμμ
ΣχΖϏΩωΩΪυνϖζ
(CCTV) ςϔτϢλϊϛλτΙ
μυϖΣϔυϠχϒπϓδλϔ
ΦϚεςϔπόϖϧΩϠωζχΖϏσ

400,000

ΪϏυϓμςϔπάλϖζ
σϏϟηϏυΙϣρρΖϔ
ΪϏυϓμςϔπάλϖζ
σϏϟηϏυΙϣρρΖϔΤλϔζ
ϟόΖλιϠτΩσϚσλϖϨω

9,900

ϡιυιϓϊλΙϠϏχϏϗζϗ
(LED TV)
ϡιυιϓϊλΙϠϏχϏϗζϗ
(LED TV) ΤλϔζϣσΕ
λΖϏτΣωΕϔλϖϨω

70,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

ϠξλΩϔλΣϔυυϓΣϋϔ
ΦωϔσόΩμςϔτϢλ

ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλ
ιϓϧωϣν

υωσ

ΦυϚςϓεγΙϡΨϋεϔϠχϒϟξτ
ϠπυΕ
ΣχΖϏΩθΕϔτςϔπλϖϧΩυϒμμ
ζϖΪϖηϏχ

38,000

38,000

ΣχΖϏΩθΕϔτυϛνηϖΪϖηϏχ
DSLR πυΖϏσΣυϒϟνΘϔ
ϢόΕΣχΖϏΩϠμηϟηϏυϗϧ
ϠχϒϏϚνΣυεΙ

100,000

100,000

ΣχΖϏΩθΕϔτωϗζϗϡϏϠμμπΣ
πϔπυΖϏσΣυϒϟνΘϔϢόΕ
ΣχΖϏΩϠμηϟηϏυϗϧϠχϒ
ϏϚνΣυεΙ

20,000

20,000

ΣχΖϏΩωΩΪυνϖζ

ΩμχΩιϚλ

ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ

500,000

500,000

ΣχΖϏΩωΩΪυνϖζπυΖϏσ
ΪϏϠόζΩξχ

120,000

ΣχΖϏΩωΩΪυνϖζπυΖϏσ
ϏϚνΣυεΙϠχϒΦΕϔηϖζηϓϨΩ

350,000

ϟΦυϙϧϏΩσϓχηϖσϖϟζϗτυΙ
ϡνυϟΪΦϟηϏυΙυϒζϓμ
XGA

39,000

ϟΦυϙϧϏΩσϓχηϖσϗϟζϗτ
ϡνυϟΪΦϟηϏυΙ

858,000

ϡΦυΩΣϔυηϖζηϓϨΩυϒμμ
ΣχΖϏΩωΩΪυνϖζ
(CCTV) ςϔτϢλϊϛλτΙ
μυϖΣϔυϠχϒπϓδλϔ
ΦϚεςϔπόϖϧΩϠωζχΖϏσ
ΪϏυϓμςϔπάλϖζ
σϏϟηϏυΙϣρρΖϔ

400,000

312,000

ΪϏυϓμςϔπάλϖζ
σϏϟηϏυΙϣρρΖϔΤλϔζ
ϟόΖλιϠτΩσϚσλϖϨω
ϡιυιϓϊλΙϠϏχϏϗζϗ
(LED TV)
ϡιυιϓϊλΙϠϏχϏϗζϗ
(LED TV) ΤλϔζϣσΕ
λΖϏτΣωΕϔλϖϨω

858,000

312,000

9,900

233,000

233,000

70,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυ
πϔεϖάτΙ

ϠξλΩϔλ
ϏϚηόϔύΣυυσϠχϒ
Σϔυϡτκϔ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔ
ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσ
ωϓδλκυυσϠχϒ
ϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
λϓλιλϔΣϔυ

ϡιυιϓϊλΙϠϏχϏϗζϗ
(LED TV)ΤλϔζϣσΕ
λΖϏτΣωΕϔλϖϨω

ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒ
άϚσάλ

ϠξλΩϔλόϓΩΦσ
όΩϟΦυϔϒύΙ

ϠξλΩϔλόϔκϔυεόϚΤ

68,000

μϏυΙζϏϒΦυϖχϖΣ

ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ

νΖϔτνυϒάϔόϓσπϓλκΙ
ϠμμϟνχϗϧτλΤΖϏΦωϔσ
ιϔΩΦϏσπϖωϟηϏυΙ
ΤλϔζϣσΕλΖϏτΣωΕϔ5x7
ϟσηυ

3,000,000

ΦυϚςϓεγΙζληυϗϠχϒλϔαϊϖχνΙ
ΣχϏΩϢύίΕλϖϨω
ΫϔμλϖϨω
ϏϓΩΣϒχϚΩυϔωΣυϒμϏΣ
ϣσΖϣξΕχϔτϠιΖΦϛΕ
ΦΕϔΣΕϏόυΖϔΩόϖϧΩόϔκϔυεϛνΣϔυ

ΩμχΩιϚλ

ΦΕϔιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ

ΦΕϔΪϓζιϬϔμϏυΙζνυϒάϔ
όϓσπϓλκΙ

250,000

ΦΕϔΪϓζιϬϔνΖϔτάϙϧϏάϚσάλ

150,000

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
χϔλϏϏΣΣϬϔχϓΩΣϔτ
πυΖϏσηϖζηϓϨΩϟΦυϙϧϏΩϏϏΣ
ΣϬϔχϓΩΣϔτΣχϔΩ
ϠΪΖΩ μυϖϟωεέϏτϣιτϔ
λλιΙηιΕϔιυϔτ

370,000

ϡΦυΩΣϔυΪϓζέϙϨϏϟΦυϙϧϏΩ
ϏϏΣΣϬϔχϓΩΣϔτΣχϔΩϠΪΖΩ
πυΖϏσηϖζηϓϨΩ

850,000

ϡΦυΩΣϔυηϖζηϓϨΩ
ΣχΖϏΩωΩΪυνϖζϡυΩϟΣϦμ
πϓόζϚόΕωλΣϔυϡτκϔϠχϒ
όϚΤϔςϖμϔχμυϖϟωεϠτΣ
όλϔσμϖλλϬϨϔ

600,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

ϠξλΩϔλΣϔυυϓΣϋϔ
ΦωϔσόΩμςϔτϢλ

ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλ
ιϓϧωϣν

ϡιυιϓϊλΙϠϏχϏϗζϗ
(LED TV)ΤλϔζϣσΕ
λΖϏτΣωΕϔλϖϨω

68,000

μϏυΙζϏϒΦυϖχϖΣ

ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ

υωσ

40,000

νΖϔτνυϒάϔόϓσπϓλκΙ
ϠμμϟνχϗϧτλΤΖϏΦωϔσ
ιϔΩΦϏσπϖωϟηϏυΙ
ΤλϔζϣσΕλΖϏτΣωΕϔ5x7
ϟσηυ

40,000

3,000,000

ΦυϚςϓεγΙζληυϗϠχϒλϔαϊϖχνΙ
ΣχϏΩϢύίΕλϖϨω

16,000

16,000

ΫϔμλϖϨω

14,000

14,000

ϏϓΩΣϒχϚΩυϔωΣυϒμϏΣ
ϣσΖϣξΕχϔτϠιΖΦϛΕ

15,000

15,000

ΦΕϔΣΕϏόυΖϔΩόϖϧΩόϔκϔυεϛνΣϔυ

ΩμχΩιϚλ

ΦΕϔιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ

ΦΕϔΪϓζιϬϔμϏυΙζνυϒάϔ
όϓσπϓλκΙ

250,000

ΦΕϔΪϓζιϬϔνΖϔτάϙϧϏάϚσάλ

150,000

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
χϔλϏϏΣΣϬϔχϓΩΣϔτ
πυΖϏσηϖζηϓϨΩϟΦυϙϧϏΩϏϏΣ
ΣϬϔχϓΩΣϔτΣχϔΩ
ϠΪΖΩ μυϖϟωεέϏτϣιτϔ
λλιΙηιΕϔιυϔτ

370,000

ϡΦυΩΣϔυΪϓζέϙϨϏϟΦυϙϧϏΩ
ϏϏΣΣϬϔχϓΩΣϔτΣχϔΩϠΪΖΩ
πυΖϏσηϖζηϓϨΩ

850,000

ϡΦυΩΣϔυηϖζηϓϨΩ
ΣχΖϏΩωΩΪυνϖζϡυΩϟΣϦμ
πϓόζϚόΕωλΣϔυϡτκϔϠχϒ
όϚΤϔςϖμϔχμυϖϟωεϠτΣ
όλϔσμϖλλϬϨϔ

600,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ΩμχΩιϚλ

ΦΕϔιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυ
πϔεϖάτΙ

ϠξλΩϔλ
ϏϚηόϔύΣυυσϠχϒ
Σϔυϡτκϔ

ϡΦυΩΣϔυηϖζηϓϨΩνΖϔτ
ϡϏϟωϏυΙϟϐζτϖλζϗηΖϏλ
υϓμόϛΕϟΤηϟιϊμϔχλΦυ
λλιμϚυϗϠχϒνΖϔτΤϏϢύΖ
ϟζϖλιϔΩϡζτόωϓόζϖςϔπ
ϠμμνυϒηϖσϔΣυυσ

7,400,000

ϡΦυΩΣϔυηϖζηϓϨΩϣρρΖϔ
όϔκϔυεϒςϔτϢλέϏτηϖ
ωϔλλιΙ

600,000

ϡΦυΩΣϔυηϖζηϓϨΩ
όϓίίϔεϣρΪυϔΪυΦλ
ϟζϖλΤΖϔσμυϖϟωεύλΖϔ
ϡυΩϠυσπΩϋΙϟπάυϟΣό
ϡϐϟηϦχθλλϟχϗτμΦχϏΩ
νυϒνϔ

1,616,000

ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩϡΦσ
ϣρρΖϔόϔκϔυεϒέϏτηϖ
ωϔλλιΙϟάϙϧϏσέϏτ
λΦυΣϔυϊϘΣϋϔ

111,000

ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩνϛπϙϨλ
ύΖϏΩϟΣϦμϟϏΣόϔυΤϏΩ
ΣϏΩιϒϟμϗτλυϔϋΰυ
ϠχϒμϓηυνυϒΪϬϔηϓω
νυϒάϔάλ
ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩ
ϣρρΖϔόΕϏΩόωΕϔΩόωλ
όϔκϔυεϒνυϒάϔ
λϖϟωϊλΙέϏτόϔσϓΦΦϗ


1,950,000

ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩ
ϣρρΖϔόϔκϔυεϒϟΣϔϒ
ΣχϔΩθλλλλιμϚυϗ
ηϓϨΩϠηΕμυϖϟωεύλΖϔΪωλ
ξϛΖωΕϔυϔάΣϔυΪϓΩύωϓζ
λλιμϚυϗθϘΩμυϖϟωεόϗϧ
ϠτΣπυϒλϓϧΩϟΣχΖϔ

20,000,000

ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩ
ϣρρΖϔόϔκϔυεϒ
έϏτΣυϚΩϟιπλλιΙ
ιϓμιϖσ

1,950,000

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔ
ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσ
ωϓδλκυυσϠχϒ
ϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
λϓλιλϔΣϔυ

ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒ
άϚσάλ

ϠξλΩϔλόϓΩΦσ
όΩϟΦυϔϒύΙ

ϠξλΩϔλόϔκϔυεόϚΤ

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ΩμχΩιϚλ

ΦΕϔιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

ϠξλΩϔλΣϔυυϓΣϋϔ
ΦωϔσόΩμςϔτϢλ

ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλ
ιϓϧωϣν

υωσ

ϡΦυΩΣϔυηϖζηϓϨΩνΖϔτ
ϡϏϟωϏυΙϟϐζτϖλζϗηΖϏλ
υϓμόϛΕϟΤηϟιϊμϔχλΦυ
λλιμϚυϗϠχϒνΖϔτΤϏϢύΖ
ϟζϖλιϔΩϡζτόωϓόζϖςϔπ
ϠμμνυϒηϖσϔΣυυσ

7,400,000

ϡΦυΩΣϔυηϖζηϓϨΩϣρρΖϔ
όϔκϔυεϒςϔτϢλέϏτηϖ
ωϔλλιΙ

600,000

ϡΦυΩΣϔυηϖζηϓϨΩ
όϓίίϔεϣρΪυϔΪυΦλ
ϟζϖλΤΖϔσμυϖϟωεύλΖϔ
ϡυΩϠυσπΩϋΙϟπάυϟΣό
ϡϐϟηϦχθλλϟχϗτμΦχϏΩ
νυϒνϔ

1,616,000

ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩϡΦσ
ϣρρΖϔόϔκϔυεϒέϏτηϖ
ωϔλλιΙϟάϙϧϏσέϏτ
λΦυΣϔυϊϘΣϋϔ

111,000

ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩνϛπϙϨλ
ύΖϏΩϟΣϦμϟϏΣόϔυΤϏΩ
ΣϏΩιϒϟμϗτλυϔϋΰυ
ϠχϒμϓηυνυϒΪϬϔηϓω
νυϒάϔάλ

183,000

183,000

ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩ
ϣρρΖϔόΕϏΩόωΕϔΩόωλ
όϔκϔυεϒνυϒάϔ
λϖϟωϊλΙέϏτόϔσϓΦΦϗ


1,950,000

ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩ
ϣρρΖϔόϔκϔυεϒϟΣϔϒ
ΣχϔΩθλλλλιμϚυϗ
ηϓϨΩϠηΕμυϖϟωεύλΖϔΪωλ
ξϛΖωΕϔυϔάΣϔυΪϓΩύωϓζ
λλιμϚυϗθϘΩμυϖϟωεόϗϧ
ϠτΣπυϒλϓϧΩϟΣχΖϔ

20,000,000

ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩ
ϣρρΖϔόϔκϔυεϒ
έϏτΣυϚΩϟιπλλιΙ
ιϓμιϖσ

1,950,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυ
πϔεϖάτΙ

ϠξλΩϔλ
ϏϚηόϔύΣυυσϠχϒ
Σϔυϡτκϔ

ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩ
ϣρρΖϔόϔκϔυεϒέϏτ
υϓηλϔκϖϟμϊυΙ

450,000

ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩ
ϣρρΖϔόϔκϔυεϒέϏτ
ωϓζμϔΩϠπυΣϟύλϙϏ

500,000

ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩχϛΕωϖϧΩ
ϏϏΣΣϬϔχϓΩΣϔτόωλ
πυυϋϔϟΫχϖσπυϒ
ϟΣϗτυηϖ

4,422,000

ΦΕϔΣΕϏόυΖϔΩόϖϧΩόϔκϔυεϛνϡςΦ

ΩμχΩιϚλ

ΦΕϔιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
ΣϬϔϠπΩΣϓλζϖλΦόχ
ΦχϏΩμϔΩηϒλϔωϊυϗ
άΕωΩύχϓΩΣυϒιυωΩ
όϔκϔυεόϚΤθϘΩθλλ
πϖμϛχόΩΦυϔσ

91,050,000

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
ΣϬϔϠπΩΣϓλζϖλΦόχ
ΦχϏΩϊυϗϟπάυάΕωΩϡυΩ
όϛμλϬϨϔιΖϔτέϏτϟυωζϗ
θϘΩΦχϏΩμϔΩϠπυΣ

25,500,000

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
ΣϬϔϠπΩΣϓλζϖλΦχϏΩ
μϔΩϟΤλμυϖϟωειϔΩ
ϟζϖλΤΖϔΩωϓζνϔΣλϬϨϔ

11,300,000

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
ΣϬϔϠπΩΣϓλζϖλΦχϏΩμϔΩ
ϠπυΣάΕωΩθλληϖωϔ
λλιΙθϘΩΣυϒιυωΩ
όϔκϔυεόϚΤ

7,500,000

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
ΣϬϔϠπΩΣϓλζϖλΦχϏΩ
ϟόλϔάΕωΩόθϔλϗ
υθϣρρΖϔθϘΩύσϛΕμΖϔλςϓι
υϖλϟϐϔূΖϔόΙ

13,500,000

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔ
ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσ
ωϓδλκυυσϠχϒ
ϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
λϓλιλϔΣϔυ

ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒ
άϚσάλ

ϠξλΩϔλόϓΩΦσ
όΩϟΦυϔϒύΙ

ϠξλΩϔλόϔκϔυεόϚΤ

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

ϠξλΩϔλΣϔυυϓΣϋϔ
ΦωϔσόΩμςϔτϢλ

ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλ
ιϓϧωϣν

υωσ

ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩ
ϣρρΖϔόϔκϔυεϒέϏτ
υϓηλϔκϖϟμϊυΙ

450,000

ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩ
ϣρρΖϔόϔκϔυεϒέϏτ
ωϓζμϔΩϠπυΣϟύλϙϏ

500,000

ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩχϛΕωϖϧΩ
ϏϏΣΣϬϔχϓΩΣϔτόωλ
πυυϋϔϟΫχϖσπυϒ
ϟΣϗτυηϖ

4,422,000

ΦΕϔΣΕϏόυΖϔΩόϖϧΩόϔκϔυεϛνϡςΦ

ΩμχΩιϚλ

ΦΕϔιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
ΣϬϔϠπΩΣϓλζϖλΦόχ
ΦχϏΩμϔΩηϒλϔωϊυϗ
άΕωΩύχϓΩΣυϒιυωΩ
όϔκϔυεόϚΤθϘΩθλλ
πϖμϛχόΩΦυϔσ

91,050,000

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
ΣϬϔϠπΩΣϓλζϖλΦόχ
ΦχϏΩϊυϗϟπάυάΕωΩϡυΩ
όϛμλϬϨϔιΖϔτέϏτϟυωζϗ
θϘΩΦχϏΩμϔΩϠπυΣ

25,500,000

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
ΣϬϔϠπΩΣϓλζϖλΦχϏΩ
μϔΩϟΤλμυϖϟωειϔΩ
ϟζϖλΤΖϔΩωϓζνϔΣλϬϨϔ

11,300,000

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
ΣϬϔϠπΩΣϓλζϖλΦχϏΩμϔΩ
ϠπυΣάΕωΩθλληϖωϔ
λλιΙθϘΩΣυϒιυωΩ
όϔκϔυεόϚΤ

7,500,000

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
ΣϬϔϠπΩΣϓλζϖλΦχϏΩ
ϟόλϔάΕωΩόθϔλϗ
υθϣρρΖϔθϘΩύσϛΕμΖϔλςϓι
υϖλϟϐϔূΖϔόΙ

13,500,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ΩμχΩιϚλ

ΦΕϔιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυ
πϔεϖάτΙ

ϠξλΩϔλ
ϏϚηόϔύΣυυσϠχϒ
Σϔυϡτκϔ

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
ΣϬϔϠπΩΣϓλζϖλπυΖϏσ
ιϔΩϟζϖλϟιΖϔΦόχ
ΦχϏΩμϔΩϠπυΣάΕωΩ
έϏτνυϒάϔυϔϋΰυΙ
θϘΩέϏτνυϒάϔυϔϋΰυΙ


5,184,000

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
ΣϬϔϠπΩΣϓλζϖλχϬϔυϔΩωϓζ
μϓωΤωϓίέϏτόϔσϓΦΦϗ


5,500,000

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩΤτϔτ
ξϖωΪυϔΪυηυΩΤΖϔσέϏτ
ιϔλόϓσφικϖϫ

4,000,000

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩθλλ
πυΖϏσυϔΩωϗϠχϒιΕϏ
υϒμϔτλϬϨϔΦόχέϏτ
ΩϔσωΩϊΙωϔλϠτΣ


940,000

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩθλλ
πυΖϏσυϔΩωϗϠχϒιΕϏ
υϒμϔτλϬϨϔΦόχ
έϏτηϖωϔλλιΙ

3,650,000

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩθλλ
πυΖϏσυϔΩωϗϠχϒιΕϏ
υϒμϔτλϬϨϔΦόχέϏτ
πϖμϛχόΩΦυϔσ
μυϖϟωεμΖϔλϟχΤιϗϧ

2,315,000

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩθλλ
πυΖϏσυϔΩωϗϠχϒιΕϏ
υϒμϔτλϬϨϔΦόχιΖϔτ
έϏτυϓηλϔκϖϟμϊυΙ
ηϖζΦχϏΩσϏί

170,000

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩθλλ
πυΖϏσυϔΩωϗϠχϒιΕϏ
υϒμϔτλϬϨϔπυΖϏσμΕϏπϓΣ
ΦόχέϏτωϓζΣϬϔϠπΩ
 ύσϛΕμΖϔλυϖσόωλ

7,830,000

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔ
ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσ
ωϓδλκυυσϠχϒ
ϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
λϓλιλϔΣϔυ

ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒ
άϚσάλ

ϠξλΩϔλόϓΩΦσ
όΩϟΦυϔϒύΙ

ϠξλΩϔλόϔκϔυεόϚΤ

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ΩμχΩιϚλ

ΦΕϔιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ

ϠξλΩϔλ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

ϠξλΩϔλΣϔυυϓΣϋϔ
ΦωϔσόΩμςϔτϢλ

ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλ
ιϓϧωϣν

υωσ

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
ΣϬϔϠπΩΣϓλζϖλπυΖϏσ
ιϔΩϟζϖλϟιΖϔΦόχ
ΦχϏΩμϔΩϠπυΣάΕωΩ
έϏτνυϒάϔυϔϋΰυΙ
θϘΩέϏτνυϒάϔυϔϋΰυΙ


5,184,000

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
ΣϬϔϠπΩΣϓλζϖλχϬϔυϔΩωϓζ
μϓωΤωϓίέϏτόϔσϓΦΦϗ


5,500,000

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩΤτϔτ
ξϖωΪυϔΪυηυΩΤΖϔσέϏτ
ιϔλόϓσφικϖϫ

4,000,000

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩθλλ
πυΖϏσυϔΩωϗϠχϒιΕϏ
υϒμϔτλϬϨϔΦόχέϏτ
ΩϔσωΩϊΙωϔλϠτΣ


940,000

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩθλλ
πυΖϏσυϔΩωϗϠχϒιΕϏ
υϒμϔτλϬϨϔΦόχ
έϏτηϖωϔλλιΙ

3,650,000

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩθλλ
πυΖϏσυϔΩωϗϠχϒιΕϏ
υϒμϔτλϬϨϔΦόχέϏτ
πϖμϛχόΩΦυϔσ
μυϖϟωεμΖϔλϟχΤιϗϧ

2,315,000

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩθλλ
πυΖϏσυϔΩωϗϠχϒιΕϏ
υϒμϔτλϬϨϔΦόχιΖϔτ
έϏτυϓηλϔκϖϟμϊυΙ
ηϖζΦχϏΩσϏί

170,000

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩθλλ
πυΖϏσυϔΩωϗϠχϒιΕϏ
υϒμϔτλϬϨϔπυΖϏσμΕϏπϓΣ
ΦόχέϏτωϓζΣϬϔϠπΩ
 ύσϛΕμΖϔλυϖσόωλ

7,830,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ϠξλΩϔλ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλ
ϏϚηόϔύΣυυσϠχϒ
Σϔυϡτκϔ

6,200,000

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩιΕϏ
υϒμϔτλϬϨϔπυΖϏσυϔΩωϗΦ
όχθλλϟχϗτμιϔΩ
ζΕωλΩϔσωΩϊΙωϔλ

2,000,000

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩόθϔλϗ
όϛμλϬϨϔΦχϏΩϏϛΕηϒϟςϔ
ΤΖϔΩϡυΩϠυσυϖάσϏλζΙ
ΦΕϔιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυ
πϔεϖάτΙ

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩθλλ
ϠϏόρϓχιΙηϖΣΦϏλΣυϗη
έϏτλλιμϚυϗόϔτ
ϟσλθϘΩέϏτλλιμϚυϗ
 έϏτωϓζηϬϔύλϓΣ
ϢηΖωϓζάσςϛϟωΣ

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩμΕϏ
πϓΣΦόχπυΖϏσ
ρχϓόωϔυΙωνΖϏΩΣϓλλϬϨϔ
έϏτλλιμϚυϗ

ΩμχΩιϚλ

ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

150,000

19,750,000

ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩ
ηχϔζόζϟιϊμϔχλΦυ
λλιμϚυϗ

465,000

ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩ
σϏϟηϏυΙόϛμλϬϨϔόθϔλϗζϓμ
ϟπχϖΩϟυϙϏπυϒλϓϧΩϟΣχΖϔ

400,000

ϡΦυΩΣϔυχϏΣιΕϏυϒμϔτ
λϬϨϔνυϒάϔλϖϟωϊλΙ
έϏτ

1,028,000

ϏϔΦϔυηΕϔΩϥ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυνυϓμ
νυϚΩέΕϏσϠέσϏϔΦϔυ
ϟυϗτλϠχϒϏϔΦϔυ
νυϒΣϏμϡυΩϟυϗτλλΦυ
λλιΙωϖιτϔ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυνυϓμ
νυϚΩέΕϏσϠέσϏϔΦϔυ
ϟυϗτλϠχϒϏϔΦϔυ
νυϒΣϏμϡυΩϟυϗτλλΦυ
λλιΙωϖιτϔ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔ
ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσ
ωϓδλκυυσϠχϒ
ϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
λϓλιλϔΣϔυ

ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒ
άϚσάλ

ϠξλΩϔλόϓΩΦσ
όΩϟΦυϔϒύΙ

ϠξλΩϔλόϔκϔυεόϚΤ

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ϠξλΩϔλ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

υωσ

6,200,000

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩιΕϏ
υϒμϔτλϬϨϔπυΖϏσυϔΩωϗΦ
όχθλλϟχϗτμιϔΩ
ζΕωλΩϔσωΩϊΙωϔλ

2,000,000

150,000

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩόθϔλϗ
όϛμλϬϨϔΦχϏΩϏϛΕηϒϟςϔ
ΤΖϔΩϡυΩϠυσυϖάσϏλζΙ
ΦΕϔιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ

ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλ
ιϓϧωϣν

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩθλλ
ϠϏόρϓχιΙηϖΣΦϏλΣυϗη
έϏτλλιμϚυϗόϔτ
ϟσλθϘΩέϏτλλιμϚυϗ
 έϏτωϓζηϬϔύλϓΣ
ϢηΖωϓζάσςϛϟωΣ

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩμΕϏ
πϓΣΦόχπυΖϏσ
ρχϓόωϔυΙωνΖϏΩΣϓλλϬϨϔ
έϏτλλιμϚυϗ

ΩμχΩιϚλ

ϠξλΩϔλΣϔυυϓΣϋϔ
ΦωϔσόΩμςϔτϢλ

19,750,000

ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩ
ηχϔζόζϟιϊμϔχλΦυ
λλιμϚυϗ

465,000

ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩ
σϏϟηϏυΙόϛμλϬϨϔόθϔλϗζϓμ
ϟπχϖΩϟυϙϏπυϒλϓϧΩϟΣχΖϔ

400,000

ϡΦυΩΣϔυχϏΣιΕϏυϒμϔτ
λϬϨϔνυϒάϔλϖϟωϊλΙ
έϏτ

1,028,000

ϏϔΦϔυηΕϔΩϥ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυνυϓμ
νυϚΩέΕϏσϠέσϏϔΦϔυ
ϟυϗτλϠχϒϏϔΦϔυ
νυϒΣϏμϡυΩϟυϗτλλΦυ
λλιΙωϖιτϔ

200,000

200,000

ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυνυϓμ
νυϚΩέΕϏσϠέσϏϔΦϔυ
ϟυϗτλϠχϒϏϔΦϔυ
νυϒΣϏμϡυΩϟυϗτλλΦυ
λλιΙωϖιτϔ

200,000

200,000

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ϠξλΩϔλ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυ
πϔεϖάτΙ

ϠξλΩϔλ
ϏϚηόϔύΣυυσϠχϒ
Σϔυϡτκϔ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔ
ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσ
ωϓδλκυυσϠχϒ
ϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
λϓλιλϔΣϔυ

ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒ
άϚσάλ

ϠξλΩϔλόϓΩΦσ
όΩϟΦυϔϒύΙ

ϠξλΩϔλόϔκϔυεόϚΤ

ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυνυϓμ
νυϚΩέΕϏσϠέσϏϔΦϔυ
ϟυϗτλϠχϒϏϔΦϔυ
νυϒΣϏμϡυΩϟυϗτλλΦυ
λλιΙωϖιτϔ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυνυϓμ
νυϚΩέΕϏσϠέσϏϔΦϔυ
ϟυϗτλϠχϒϏϔΦϔυ
νυϒΣϏμϡυΩϟυϗτλλΦυ
λλιΙωϖιτϔ

ΩμχΩιϚλ

ΦΕϔιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ

ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυνυϓμ
νυϚΩέΕϏσϠέσϏϔΦϔυ
ϟυϗτλϠχϒϏϔΦϔυ
νυϒΣϏμϡυΩϟυϗτλλΦυ
λλιΙωϖιτϔ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυνυϓμ
νυϚΩέΕϏσϠέσϏϔΦϔυ
ϟυϗτλϠχϒϏϔΦϔυ
νυϒΣϏμϡυΩϟυϗτλλΦυ
λλιΙωϖιτϔ
ϡΦυΩΣϔυηϖζηϓϨΩηϛΖ
ΦϏλϟιλϟλϏυΙόϬϔλϓΣ
ΩϔλάϓϨλ

2,000,000

ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩέΕϏσ
ϠέσϏϔΦϔυϟυϗτλλΦυ
λλιΙωϖιτϔωϓζιϖλΣυ
λϖσϖη
ΩμυϔτΪΕϔτϏϙϧλ

υϔτΪΕϔτϏϙϧλ

υϔτΪΕϔτϏϙϧλ

ΩμϟΩϖλϏϚζύλϚλ

ϟΩϖλϏϚζύλϚλ

ϟΩϖλϏϚζύλϚλΣϖΪΣϔυιϗϧϟνϦλ
όϔκϔυενυϒϡτάλΙ

40,050,000
890,000

697,500

ϟΩϖλϏϚζύλϚλόΕωλυϔάΣϔυ
υωσ

109,453,350

43,370,200

271,601,200

121,245,300

24,468,500

556,259,400

11,093,400

119,816,500

ύλΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ϠξλΩϔλ

ΩμύσωζνυϒϟςιυϔτΪΕϔτ

ΩμχΩιϚλ

ΦΕϔιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

ϠξλΩϔλΣϔυυϓΣϋϔ
ΦωϔσόΩμςϔτϢλ

ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλ
ιϓϧωϣν

υωσ

ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυνυϓμ
νυϚΩέΕϏσϠέσϏϔΦϔυ
ϟυϗτλϠχϒϏϔΦϔυ
νυϒΣϏμϡυΩϟυϗτλλΦυ
λλιΙωϖιτϔ

200,000

200,000

ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυνυϓμ
νυϚΩέΕϏσϠέσϏϔΦϔυ
ϟυϗτλϠχϒϏϔΦϔυ
νυϒΣϏμϡυΩϟυϗτλλΦυ
λλιΙωϖιτϔ

200,000

200,000

ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυνυϓμ
νυϚΩέΕϏσϠέσϏϔΦϔυ
ϟυϗτλϠχϒϏϔΦϔυ
νυϒΣϏμϡυΩϟυϗτλλΦυ
λλιΙωϖιτϔ

200,000

200,000

ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυνυϓμ
νυϚΩέΕϏσϠέσϏϔΦϔυ
ϟυϗτλϠχϒϏϔΦϔυ
νυϒΣϏμϡυΩϟυϗτλλΦυ
λλιΙωϖιτϔ

200,000

200,000

ϡΦυΩΣϔυηϖζηϓϨΩηϛΖ
ΦϏλϟιλϟλϏυΙόϬϔλϓΣ
ΩϔλάϓϨλ
ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩέΕϏσ
ϠέσϏϔΦϔυϟυϗτλλΦυ
λλιΙωϖιτϔωϓζιϖλΣυ
λϖσϖη
ΩμυϔτΪΕϔτϏϙϧλ

υϔτΪΕϔτϏϙϧλ

υϔτΪΕϔτϏϙϧλ

ΩμϟΩϖλϏϚζύλϚλ

ϟΩϖλϏϚζύλϚλ

ϟΩϖλϏϚζύλϚλΣϖΪΣϔυιϗϧϟνϦλ
όϔκϔυενυϒϡτάλΙ

2,000,000

800,000

800,000

1,050,000

41,100,000
1,587,500

ϟΩϖλϏϚζύλϚλόΕωλυϔάΣϔυ

46,000,000
υωσ

339,181,950

46,000,000
47,771,100

255,739,100

1,900,000,000

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΩϔλνυϒσϔεΣϔυυϔτΪΕϔτ
νυϒΪϬϔνϗΩμνυϒσϔεπϊ
ϟιϊμϔχλΦυλλιμϚυϗ
ϏϬϔϟςϏϟσϙϏΩλλιμϚυϗΪϓΩύωϓζλλιμϚυϗ
υϔτΪΕϔτΪυϖΩ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

2,132,280.00

1,937,150.00

2,132,280.00

2,133,000

0 %

2,133,000

ϟΩϖλΦΕϔηϏμϠιλνυϒΪϬϔηϬϔϠύλΕΩλϔτΣυϏΩ
λϔτΣ

480,000.00

432,079.00

480,000.00

480,000

0 %

480,000

ϟΩϖλΦΕϔηϏμϠιλπϖϟϊϋλϔτΣυϏΩλϔτΣ

480,000.00

432,079.00

480,000.00

480,000

0 %

480,000

ϟΩϖλΦΕϔηϏμϠιλϟχΤϔλϚΣϔυιϗϧνυϘΣϋϔλϔτΣ
ϟιϊσληυϗλϔτΣϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωληϬϔμχ

621,920.00

899,055.00

898,594.00

900,000

0 %

900,000

5,795,629.00

5,510,682.00

5,093,922.00

5,799,000

0 %

5,799,000

9,509,829.00

9,211,045.00

9,084,796.00

9,792,000

10,014,860.00

13,116,084.00

12,897,823.00

15,317,800

135.14 %

36,019,000

1,339,529.00

1,093,121.00

521,750.00

740,000

56.49 %

1,158,000

ϟΩϖλνυϒΪϬϔηϬϔϠύλΕΩ

463,677.00

485,465.00

493,445.00

636,000

65.13 %

1,050,200

ΦΕϔΪΖϔΩχϛΣΪΖϔΩνυϒΪϬϔ

540,000.00

556,220.00

647,040.00

458,400

8.42 %

497,000

9,600.00

10,240.00

0.00

25,000

-60 %

10,000

5,318,051.00

8,146,540.00

9,896,024.00

12,347,000

38.86 %

17,145,000

ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλιϓϧωϣν
Ωϔλμυϖύϔυιϓϧωϣν
ΩμμϚΦχϔΣυ
ϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτΣϔυϟσϙϏΩ
ϟΩϖλϟζϙϏλλϔτΣυϏΩλϔτΣ

ϟΩϖλΦΕϔηϏμϠιλόσϔάϖΣόςϔϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩ
όΕωλιΖϏΩθϖϧλ
υωσϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτΣϔυϟσϙϏΩ

9,792,000

ϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτνυϒΪϬϔ
ϟΩϖλϟζϙϏλπλϓΣΩϔλ
ϟΩϖλϟπϖϧσηΕϔΩϥΤϏΩπλϓΣΩϔλ

ϟΩϖλϟπϖϧσηΕϔΩϥΤϏΩχϛΣΪΖϔΩνυϒΪϬϔ
ΦΕϔηϏμϠιλπλϓΣΩϔλΪΖϔΩ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

1,885,308.00

1,903,242.00

815,753.00

854,800

19,571,025.00

25,310,912.00

25,271,835.00

30,379,000

57,049,200

29,080,854.00

34,521,957.00

34,356,631.00

40,171,000

66,841,200

ΦΕϔηϏμϠιλξϛΖναϖμϓηϖυϔάΣϔυϏϓλϟνϦλνυϒϡτάλΙ
ϠΣΕϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλ

24,700.00

88,837.50

27,553,000.00

40,350,000

7.43 %

43,350,000

ΦΕϔϟμϗϨτνυϒάϚσ

39,025.00

13,187.50

14,250.00

20,000

0 %

20,000

210,120.00

272,870.00

373,830.00

1,100,000

-9.09 %

1,000,000

92,099.50

143,640.00

136,200.00

244,000

2.05 %

249,000

957,280.25

667,490.75

0.00

0

0 %

0

1,323,224.75

1,186,025.75

28,077,280.00

41,714,000

5,242,870.00

7,003,861.35

7,187,369.56

12,730,000

-0.16 %

12,710,000

368,072.00

105,558.00

268,030.00

1,100,000

9.09 %

1,200,000

0.00

150,675.50

56,169.00

2,000,000

0 %

2,000,000

3,593,881.00

388,141.00

752,040.00

3,780,000

233.33 %

12,600,000

6,000.00

8,000.00

8,000.00

10,000

0 %

10,000

ϡΦυΩΣϔυΪϓζΩϔλωϓλιΖϏΩθϖϧλϣιτ

0.00

0.00

0.00

100,000

0 %

100,000

ϡΦυΩΣϔυΪϓζΩϔλωϓλϟιϊμϔχ

0.00

35,500.00

40,900.00

100,000

0 %

100,000

1,222.00

0.00

0.00

0

0 %

0

ϟΩϖλϟπϖϧσηΕϔΩϥΤϏΩπλϓΣΩϔλΪΖϔΩ
υωσϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτνυϒΪϬϔ
υωσΩμμϚΦχϔΣυ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 
36.87 %

νϗ
1,170,000

ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ
ΦΕϔηϏμϠιλ

ΦΕϔηϏμϠιλΣϔυναϖμϓηϖΩϔλλϏΣϟωχϔυϔάΣϔυ
ϟΩϖλάΕωτϟύχϙϏΣϔυϊϘΣϋϔμϚηυ
ϟΩϖλάΕωτϟύχϙϏΦΕϔυϓΣϋϔπτϔμϔχ
υωσΦΕϔηϏμϠιλ

44,619,000

ΦΕϔϢάΖόϏτ
υϔτΪΕϔτϟπϙϧϏϢύΖϣζΖσϔέϘϧΩμυϖΣϔυ
υϔτΪΕϔτϟΣϗϧτωΣϓμΣϔυυϓμυϏΩϠχϒπϖκϗΣϔυ
υϔτΪΕϔτϟΣϗϧτωϟλϙϧϏΩΣϓμΣϔυναϖμϓηϖυϔάΣϔυιϗϧϣσΕ
ϟΤΖϔχϓΣϋεϒυϔτΪΕϔτύσωζϏϙϧλϥ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλΣϔυϟχϙϏΣηϓϨΩ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυϟζϖλιϔΩϣνυϔάΣϔυϢλ
υϔάϏϔεϔΪϓΣυϠχϒλϏΣυϔάϏϔεϔΪϓΣυ
ΦΕϔπωΩσϔχϓτάΕϏζϏΣϣσΖΣυϒϟάΖϔζϏΣϣσΖ
ϠχϒπωΩσϔχϔϑχϑ

ϡΦυΩΣϔυΪϓζΩϔλωϓλόϬϔΦϓίηΕϔΩϥηϔσΤλμ
κυυσϟλϗτσνυϒϟπεϗϣιτ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

ϡΦυΩΣϔυηϔσλϡτμϔτΤϏΩυϓβμϔχ
ΣυϒιυωΩσύϔζϣιτϠχϒΪϓΩύωϓζλλιμϚυϗ

0.00

452,987.00

342,610.00

1,000,000

0 %

1,000,000

ϡΦυΩΣϔυνβσλϖϟιϊπλϓΣΩϔλ

0.00

12,000.00

0.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩνϛπϙϨλύΖϏΩϟΣϦμϟϏΣόϔυ
ΤϏΩΣϏΩιϒϟμϗτλυϔϋΰυ

0.00

0.00

0.00

1,500,000

-100 %

0

ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩϟχΤύσϔτνυϒΪϬϔμΖϔλ
ϢλπϙϨλιϗϧϟΤηϟιϊμϔχλΦυλλιμϚυϗ

0.00

23,700.50

0.00

0

100 %

500,000

ϡΦυΩΣϔυϟξτϠπυΕνυϒάϔόϓσπϓλκΙΤϓϨληϏλ
ΣϔυζϬϔϟλϖλΩϔλυϒϟμϗτμΣΰύσϔτ
όϬϔλϓΣνχϓζϟιϊμϔχ

16,000.00

0.00

0.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυοϘΣϏμυσΣϔυπϓδλϔόσυυθςϔπ
ιϔΩυΕϔΩΣϔτϠχϒΣϔυϟπϖϧσνυϒόϖικϖςϔπ
ΣϔυιϬϔΩϔλϟνϦλιϗσΤϏΩοΕϔτυϓΣϋϔΦωϔσ
όΩμϟυϗτμυΖϏτϠχϒΦωϔσσϓϧλΦΩϠχϒοΕϔτ
νΖϏΩΣϓλϠχϒμυυϟιϔόϔκϔυεςϓτ

329,370.00

0.00

0.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυοϘΣϏμυσΣϔυόυΖϔΩϠχϒπϓδλϔ
ιϗσΩϔλϢύΖσϗνυϒόϖικϖςϔπϢλΣϔυναϖμϓηϖ
υϔάΣϔυ

1,827,094.00

0.00

0.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυοϘΣϏμυσϟπϖϧσϊϓΣτςϔπϢλΣϔυ
ναϖμϓηϖΩϔλΤϏΩμϚΦχϔΣυζΖϔλυϓΣϋϔΦωϔσ
όΩμςϔτϢλϠχϒζΖϔλνΖϏΩΣϓλςϓτοΕϔτ
πχϟυϙϏλύυϙϏυϒΩϓμϏϓΦΦϗςϓτ

0.00

0.00

629,740.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυπϓδλϔιϓΣϋϒΣϔυιϬϔΩϔλϟνϦλιϗσ

0.00

1,956,655.00

3,049,836.00

5,000,000

0 %

5,000,000

ϡΦυΩΣϔυπϖκϗϟνϖζϏϔΦϔυόϬϔλϓΣΩϔλ

0.00

0.00

0.00

1,000,000

-100 %

0

ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσΦϚεκυυσΪυϖτκυυσΣϔυ
νΖϏΩΣϓλϠχϒηΕϏηΖϔλΣϔυιϚΪυϖηΦϏυϓνάϓϧλ

0.00

0.00

0.00

2,000,000

0 %

2,000,000

ϡΦυΩΣϔυϏμυσϟπϖϧσνυϒόϖικϖςϔπΣϔυ
ναϖμϓηϖΩϔλΤϏΩϟΪΖϔύλΖϔιϗϧιΖϏΩθϖϧλ

0.00

961,781.00

844,613.00

5,000,000

0 %

5,000,000

ϡΦυΩΣϔυϏμυσϟπϖϧσϊϓΣτςϔπΣϔυιϬϔΩϔλ
ϢύΖϏΩΦΙΣυζΖωτϟιΦϡλϡχτϗICT

276,300.00

0.00

0.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυϏϚζύλϚλύλΕωτΩϔλΤϏΩυϓβμϔχ
ύυϙϏϏΩΦΙΣυϟϏΣάλϢλΣϖΪΣυυσϏϓλϟνϦλ
όϔκϔυεϒνυϒϡτάλΙϠΣΕιΖϏΩθϖϧλ

0.00

0.00

0.00

100,000

-100 %

0

75,097.22

76,563.85

69,023.48

3,183,100

14.67 %

3,650,000

ΦΕϔμϬϔυϚΩυϓΣϋϔϠχϒέΕϏσϠέσ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

11,735,906.22

11,175,423.20

13,248,331.04

38,603,100

807,574.23

989,597.14

1,154,716.81

1,950,000

7.69 %

2,100,000

43,883.76

49,863.81

130,127.45

305,000

0 %

305,000

487,101.67

386,980.40

384,279.93

520,000

0 %

520,000

74,114.88

26,365.87

35,640.63

70,000

0 %

70,000

ωϓόζϚτϔλπϔύλϒϠχϒΤλόΕΩ

183,039.00

158,097.10

192,751.73

345,000

0 %

345,000

ωϓόζϚϟάϙϨϏϟπχϖΩϠχϒύχΕϏχϙϧλ

949,856.44

917,797.28

956,472.01

1,600,000

0 %

1,600,000

0.00

0.00

0.00

5,000

0 %

5,000

160.50

0.00

450.00

40,000

0 %

40,000

902,388.06

793,928.59

900,600.91

2,400,000

8.33 %

2,600,000

3,448,118.54

3,322,630.19

3,755,039.47

7,235,000

8,651,470.17

9,977,381.16

9,731,666.25

15,000,000

0 %

15,000,000

ΦΕϔλϬϨϔνυϒνϔΦΕϔλϬϨϔμϔζϔχ

787,920.10

652,641.01

599,509.67

1,000,000

0 %

1,000,000

ΦΕϔμυϖΣϔυϡιυϊϓπιΙ

209,452.51

267,653.89

205,567.50

1,010,000

0 %

1,010,000

ΦΕϔμυϖΣϔυϣνυϋεϗτΙ

469,199.00

484,832.00

557,347.00

1,010,000

-0.5 %

1,005,000

1,293,627.79

1,325,740.68

1,400,294.46

1,560,000

0.32 %

1,565,000

υωσΦΕϔόϔκϔυεϛνϡςΦ

11,411,669.57

12,708,248.74

12,494,384.88

19,580,000

19,580,000

υωσΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

27,918,919.08

28,392,327.88

57,575,035.39

107,132,100

117,654,000

0.00

0.00

0.00

190,000

-100 %

0

78,000.00

0.00

0.00

0

0 %

0

υωσΦΕϔϢάΖόϏτ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ
45,870,000

ΦΕϔωϓόζϚ
ωϓόζϚόϬϔλϓΣΩϔλ
ωϓόζϚϣρρΖϔϠχϒωϖιτϚ
ωϓόζϚΩϔλμΖϔλΩϔλΦυϓω
ωϓόζϚΣΕϏόυΖϔΩ

ωϓόζϚΣϔυϟΣϋηυ
ωϓόζϚϡΨϋεϔϠχϒϟξτϠπυΕ
ωϓόζϚΦϏσπϖωϟηϏυΙ
υωσΦΕϔωϓόζϚ

7,585,000

ΦΕϔόϔκϔυεϛνϡςΦ
ΦΕϔϣρρΖϔ

ΦΕϔμυϖΣϔυόϙϧϏόϔυϠχϒϡιυΦσλϔΦσ

ΩμχΩιϚλ
ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ
ΦυϚςϓεγΙόϬϔλϓΣΩϔλ
ϟΦυϙϧϏΩΣζμϓηυΦϖωϏϓηϡλσϓηϖ
ϟΦυϙϧϏΩΤϓζπϙϨλυϒμμϣρρΖϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ
ϟΦυϙϧϏΩΫϗζλϬϨϔϠυΩζϓλόϛΩϠμμχΖϏχϔΣ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

0.00

0.00

45,000.99

0

0 %

0

75,000.00

0.00

0.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩϡιυόϔυ

0.00

25,300.00

0.00

18,000

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩνυϓμϏϔΣϔϊϠμμϠτΣόΕωλάλϖζηϖζ
ξλϓΩ σϗυϒμμρϏΣϏϔΣϔϊ Τλϔζ
BTU

0.00

0.00

0.00

112,000

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩνυϓμϏϔΣϔϊϠμμηϓϨΩπϙϨλΤλϔζϣσΕηϬϧϔ
ΣωΕϔμϗιϗτϛ

0.00

202,000.00

0.00

0

0 %

0

97,200.00

0.00

0.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩνυϓμϏϔΣϔϊϠμμοϓΩϢηΖϟπζϔλ
ΤλϔζBTU

0.00

0.00

0.00

1,100,000

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩνυϓμϏϔΣϔϊϠμμοϓΩϢηΖϟπζϔλ
ΤλϔζBTU

0.00

0.00

0.00

420,000

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩνυϓμϏϔΣϔϊϠμμϠτΣόΕωλΤλϔζϣσΕ
ηϬϧϔΣωΕϔμϗιϗτϛ

0.00

99,000.00

0.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩνυϓμϏϔΣϔϊϠμμϠτΣόΕωλΤλϔζϣσΕ
ηϬϧϔΣωΕϔμϗιϗτϛ

0.00

638,000.00

0.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩνυϓμϏϔΣϔϊϠμμϠτΣόΕωλάλϖζ
ϠΤωλξλϓΩΤλϔζϣσΕηϬϧϔΣωΕϔμϗιϗ
τϛ

0.00

28,000.00

0.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩνυϓμϏϔΣϔϊϠμμϠτΣόΕωλάλϖζ
ϠΤωλ σϗυϒμμρϏΣϏϔΣϔϊ Τλϔζ
BTU

0.00

0.00

0.00

56,000

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩνυϓμϏϔΣϔϊϠμμϠτΣόΕωλάλϖζ
ϠΤωλ σϗυϒμμρϏΣϏϔΣϔϊ Τλϔζ
BTU

0.00

0.00

0.00

33,000

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩνυϓμϏϔΣϔϊϠμμϠτΣόΕωλάλϖζηϖζ
ξλϓΩ σϗυϒμμρϏΣϏϔΣϔϊ Τλϔζ
BTU

0.00

0.00

0.00

36,000

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩνυϓμϏϔΣϔϊϠμμϠτΣόΕωλάλϖζηϖζ
ξλϓΩ σϗυϒμμρϏΣϏϔΣϔϊ Τλϔζ
BTU

0.00

0.00

0.00

69,000

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩζϛζοϚΕλ

ϟΦυϙϧϏΩνυϓμϏϔΣϔϊϠμμηϛΖτϙλπυΖϏσηϖζηϓϨΩ
ΪϬϔλωλϟΦυϙϧϏΩ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

ϟΦυϙϧϏΩνυϓμϏϔΣϔϊϠμμϠτΣόΕωλάλϖζηϛΖηϓϨΩ
πϙϨλ ϣσΕσϗυϒμμρϏΣϏϔΣϔϊ Τλϔζ
BTU

0.00

0.00

0.00

58,000

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩνυϓμϏϔΣϔϊϠμμϠτΣόΕωλάλϖζπϙϨλ
ύυϙϏϠΤωλ σϗυϒμμρϏΣϏϔΣϔϊ Τλϔζ
ϱϳϯϯϯμϗιϗτϛΪϬϔλωλϰϟΦυϙϧϏΩ

32,500.00

0.00

0.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙζϗζϣρρΖϔ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

22,000

ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙόϬϔϟλϔυϒμμζϖΪϖηϏχ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

180,000

425,000.00

0.00

0.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩόϠΣλχϔτπϖσπΙλϖϨωσϙϏ

0.00

0.00

0.00

94,000

-50 %

47,000

ϡηΗϒνυϒάϚσϟϏλΣνυϒόΩΦΙ

0.00

176,000.00

0.00

0

0 %

0

ϡηΗϒπϖσπΙζϗζϢύίΕ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

5,500

μϏυΙζϏϒΦυϗχϖΦηϖζνυϒΣϔϊϢλχϖριΙ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

9,000

υθΪϓΣυτϔλτληΙ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

55,000

υθϡζτόϔυΤλϔζιϗϧλϓϧΩ ζϗϟέχ 
νυϖσϔηυΣυϒμϏΣόϛμϣσΕηϬϧϔΣωΕϔ
έϗέϗ

0.00

0.00

0.00

2,588,000

-100 %

0

υθτληΙϏϟλΣνυϒόΩΦΙνυϒηϛΪϬϔλωλ
Φϓλ

0.00

0.00

0.00

3,200,000

-100 %

0

36,000.00

0.00

0.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩΤτϔτϟόϗτΩϟΦχϙϧϏλιϗϧ

0.00

0.00

37,557.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩμϓλιϘΣϟόϗτΩ

0.00

0.00

0.00

5,000

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩνΖϏΩΣϓλόϓίίϔεϣσΦΙύϏλ

0.00

0.00

0.00

11,900

34.45 %

16,000

ϟΦυϙϧϏΩσϖΣϟέϏυΙ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

36,000

ϣσϡΦυϡρλϣυΖόϔτπυΖϏσϟΦυϙϧϏΩυϓμ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

150,000

ϟΦυϙϧϏΩόϠΣλχϔτλϖϨωσϙϏϠχϒϏϚνΣυεΙ
ΪϬϔλωλϴάϚζ

ΦυϚςϓεγΙτϔλπϔύλϒϠχϒΤλόΕΩ

ΦυϚςϓεγΙΣΕϏόυΖϔΩ
υθϟΤϦλόϠηλϟχό
ΦυϚςϓεγΙϣρρΖϔϠχϒωϖιτϚ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

ϣσϡΦυϡρλϣυΖόϔτπυΖϏσϟΦυϙϧϏΩυϓμ

0.00

0.00

0.00

59,000

-100 %

0

ϣσϡΦυϡρλόϬϔύυϓμϡπϟζϗτσ

0.00

0.00

0.00

27,800

-100 %

0

ΣχΖϏΩζϖΪϖηϏχ

0.00

19,900.00

0.00

0

0 %

0

ΣχΖϏΩθΕϔτςϔπλϖϧΩυϒμμζϖΪϖηϏχ

0.00

0.00

0.00

38,000

-100 %

0

53,928.00

0.00

0.00

0

0 %

0

ΣχΖϏΩωϗζϗϡϏ

0.00

69,000.00

0.00

0

0 %

0

ΤϔηϓϨΩΣχΖϏΩ

14,980.00

0.00

0.00

0

0 %

0

άϚζϣσϡΦυϡρλϣυΖόϔτ

0.00

49,600.00

0.00

0

0 %

0

ηϛΖμυϖΣϔυΤΖϏσϛχνυϒάϔάλϠμμϟμϦζϟόυϦΪ
πυΖϏσηϖζηϓϨΩΪϬϔλωλάϚζ

0.00

0.00

0.00

5,000,000

-100 %

0

μϏυΙζνυϒάϔόϓσπϓλκΙ

0.00

95,000.00

0.00

0

0 %

0

μϏυΙζϏϒΦυϖχϖΣ

0.00

0.00

0.00

40,000

-100 %

0

μϏυΙζϏϒΦυϖχϖΦ

0.00

0.00

67,784.50

0

0 %

0

0.00

0.00

49,440.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙόϬϔύυϓμΩϔλνυϒσωχ
ξχ Ϡμμιϗϧ

0.00

0.00

200.00

147,200

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙόϬϔύυϓμΩϔλόϬϔλϓΣΩϔλ

0.00

0.00

0.00

178,800

20.58 %

215,600

ϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙπυΖϏσϏϚνΣυεΙ

0.00

0.00

240,600.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙMultifunction ϠμμΫϗζ
ύσϘΣ(inkjet)

0.00

0.00

0.00

15,200

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙάλϖζϟχϟέϏυΙάλϖζLED Τϔω
ζϬϔ ύλΖϔλϔιϗ

0.00

0.00

0.00

11,100

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙάλϖζϟχϟέϏυΙάλϖζLED Τϔω
ζϬϔϠμμNetwork Ϡμμιϗϧ

0.00

0.00

0.00

20,000

-100 %

0

ΦυϚςϓεγΙϡΨϋεϔϠχϒϟξτϠπυΕ

ΣχΖϏΩθΕϔτωϗζϗϡϏ

ΦυϚςϓεγΙΩϔλμΖϔλΩϔλΦυϓω
σΕϔλμϓΩϠόΩ
ΦυϚςϓεγΙΦϏσπϖωϟηϏυΙ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙάλϖζϟχϟέϏυΙάλϖζLED Τϔω
ζϬϔ ύλΖϔλϔιϗ

0.00

0.00

0.00

7,300

8.22 %

7,900

ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙϠμμΫϗζύσϘΣ(INKJET
Printer)

0.00

0.00

0.00

17,200

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩόϠΣλϟλϏυΙ ΩϔλιϒϟμϗτλυϔϋΰυΙ

0.00

0.00

8,000.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩόϬϔυϏΩϣρρΖϔΤλϔζVA

0.00

0.00

0.00

31,000

-58.71 %

12,800

ηϛΖόϬϔύυϓμΪϓζϟΣϦμϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙϠχϒ
ϏϚνΣυεΙϠμμιϗϧ ΤλϔζU)

0.00

0.00

0.00

20,000

-100 %

0

843,198.73

1,426,536.19

1,367,839.67

950,000

321.05 %

4,000,000

1,655,806.73

2,828,336.19

1,816,422.16

14,553,500

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩϏϔΦϔυιϗϧπϓΣπλϓΣΩϔλ
ϟιϊμϔχ

0.00

0.00

60,000,000.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩϏϔΦϔυϏϟλΣνυϒόΩΦΙ
ϠχϒιϗϧπϓΣξϛΖμυϖύϔυϟιϊμϔχλΦυλλιμϚυϗ

0.00

0.00

160,000,000.00

0

0 %

0

ΣΕϏόυΖϔΩϏϔΦϔυϟΣϦμΤϏΩϠχϒιϗϧπϓΣξϛΖμυϖύϔυ
ϟιϊμϔχλΦυλλιμϚυϗϏϔΦϔυ

0.00

0.00

55,000,000.00

0

0 %

0

ΦΕϔΪΖϔΩϏϏΣϠμμΩϔλυϒμμϡΦυΩΣϔυΣΕϏ
όυΖϔΩϏϔΦϔυόϬϔλϓΣΩϔλϟιϊμϔχλΦυ
λλιμϚυϗϏϔΦϔυ

0.00

0.00

180,000.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩιϗϧωΕϔΣϔυϏϬϔϟςϏϟσϙϏΩ
λλιμϚυϗ ύχϓΩϢύσΕ ϏϔΦϔυΦόχάϓϨλ
ιζϠιλϊϔχϔνυϒάϔΦσιϗϧυϙϨϏθϏλϣν

0.00

0.00

0.00

0

100 %

30,000,000

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩόθϔλϗΪϏζϟυϙϏζϓμϟπχϖΩ
ηχϔζΤωϓί

0.00

0.00

0.00

0

100 %

3,400,000

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩϏϔΦϔυζϓμϟπχϖΩϠΤωΩιΕϔ
ιυϔτ ϟζϖσ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

7,000,000

ϡΦυΩΣϔυΪΖϔΩϟύσϔηΣϠηΕΩςϔτϢλόθϔλ
κλϔλϚμϔχϟιϊμϔχλΦυλλιμϚυϗ

0.00

0.00

2,500,000.00

0

0 %

0

ΦΕϔμϬϔυϚΩυϓΣϋϔϠχϒνυϓμνυϚΩΦυϚςϓεγΙ
υωσΦΕϔΦυϚςϓεγΙ

4,756,800

ΦΕϔιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ
ϏϔΦϔυηΕϔΩϥ

ΦΕϔΣΕϏόυΖϔΩόϖϧΩόϔκϔυεϛνΣϔυ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

ϡΦυΩΣϔυΪΖϔΩϟύσϔνυϓμνυϚΩνυϒηϛύΖϏΩ
ιϒϟμϗτλπϔεϖάτΙόϬϔλϓΣΩϔλϟιϊμϔχλΦυ
λλιμϚυϗϏϔΦϔυ

0.00

0.00

35,000.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυΪΕϔτϟΩϖλάζϟάτΦΕϔΩϔλΣΕϏόυΖϔΩ
ηϔσόϓίίϔϠμμνυϓμυϔΦϔϣζΖ ΦΕϔK)

0.00

0.00

0.00

0

100 %

1,000,000

ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩηΕϏϟηϖσϏϔΦϔυϟυϙϏλ
υϓμυϏΩμυϖϟωειΕϔλϬϨϔλλιμϚυϗ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

9,000,000

ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩνϛπϙϨλύΖϏΩϟΣϦμϟϏΣόϔυ
ΤϏΩΣϏΩιϒϟμϗτλυϔϋΰυϠχϒμϓηυνυϒΪϬϔ
ηϓωνυϒάϔάλ

0.00

0.00

0.00

183,000

-100 %

0

ηϖζηϓϨΩνυϒηϛϟύχϦΣΣϓϨλμυϖϟωεμϓλϣζύλϗϣρ
ΪϬϔλωλάζ

0.00

0.00

0.00

100,000

-100 %

0

ϡΦυΩΣϔυΦΕϔμϬϔυϚΩυϓΣϋϔϠχϒνυϓμνυϚΩιϗϧζϖλ
ϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ

0.00

37,000.00

1,063,800.00

0

0 %

0

υωσΦΕϔιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ

0.00

37,000.00

278,778,800.00

283,000

50,400,000

υωσΩμχΩιϚλ

1,655,806.73

2,865,336.19

280,595,222.16

14,836,500

55,156,800

100,000.00

0.00

0.00

0

0 %

0

0.00

27,551,768.00

35,271,330.00

200,000

0 %

200,000

υωσυϔτΪΕϔτϏϙϧλ

100,000.00

27,551,768.00

35,271,330.00

200,000

200,000

υωσΩμυϔτΪΕϔτϏϙϧλ

100,000.00

27,551,768.00

35,271,330.00

200,000

200,000

υωσΩϔλμυϖύϔυιϓϧωϣν

58,755,579.81

93,331,389.07

407,798,218.55

162,339,600

239,852,000

ΦΕϔμϬϔυϚΩυϓΣϋϔϠχϒνυϓμνυϚΩιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ

ΩμυϔτΪΕϔτϏϙϧλ
υϔτΪΕϔτϏϙϧλ
ΦΕϔΪΖϔΩιϗϧνυϘΣϋϔϟπϙϧϏϊϘΣϋϔωϖΪϓτνυϒϟσϖλξχ
ύυϙϏπϓδλϔυϒμμηΕϔΩϥέϘϧΩσϖϢάΕϟπϙϧϏΣϔυΪϓζύϔ
ύυϙϏνυϓμνυϚΩΦυϚςϓεγΙιϗϧζϖλϠχϒύυϙϏόϖϧΩΣΕϏ
όυΖϔΩ
υϔτΪΕϔτϏϙϧλ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

3,037,693.00

4,304,112.00

4,180,437.00

5,232,500

58.62 %

8,300,000

314,846.00

200,153.00

67,200.00

117,200

162.8 %

308,000

ϟΩϖλνυϒΪϬϔηϬϔϠύλΕΩ

39,013.00

71,866.00

67,200.00

80,700

72.49 %

139,200

ΦΕϔΪΖϔΩχϛΣΪΖϔΩνυϒΪϬϔ

156,840.00

162,420.00

193,520.00

208,000

10.58 %

230,000

4,680.00

2,860.00

0.00

0

0 %

0

1,453,182.00

2,486,400.00

3,129,090.00

3,984,000

23.24 %

4,910,000

695,000.00

729,320.00

120,311.00

200,000

25 %

250,000

5,701,254.00

7,957,131.00

7,757,758.00

9,822,400

14,137,200

5,701,254.00

7,957,131.00

7,757,758.00

9,822,400

14,137,200

ΦΕϔηϏμϠιλξϛΖναϖμϓηϖυϔάΣϔυϏϓλϟνϦλνυϒϡτάλΙ
ϠΣΕϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλ

0.00

0.00

0.00

20,000

50 %

30,000

ΦΕϔηϏμϠιλΣϔυναϖμϓηϖΩϔλλϏΣϟωχϔυϔάΣϔυ

0.00

4,320.00

30,200.00

200,000

0 %

200,000

32,375.00

41,572.00

49,891.00

100,000

0 %

100,000

371,194.25

96,969.50

0.00

0

0 %

0

403,569.25

142,861.50

80,091.00

320,000

6,259,472.20

3,451,396.00

7,014,452.19

10,000,000

50 %

15,000,000

15,520.00

23,300.00

88,034.00

250,000

80 %

450,000

179,288.75

69,673.00

196,990.70

500,000

0 %

500,000

ΩϔλωϔΩϠξλόθϖηϖϠχϒωϖάϔΣϔυ
ΩμμϚΦχϔΣυ
ϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτνυϒΪϬϔ
ϟΩϖλϟζϙϏλπλϓΣΩϔλ
ϟΩϖλϟπϖϧσηΕϔΩϥΤϏΩπλϓΣΩϔλ

ϟΩϖλϟπϖϧσηΕϔΩϥΤϏΩχϛΣΪΖϔΩνυϒΪϬϔ
ΦΕϔηϏμϠιλπλϓΣΩϔλΪΖϔΩ
ϟΩϖλϟπϖϧσηΕϔΩϥΤϏΩπλϓΣΩϔλΪΖϔΩ
υωσϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτνυϒΪϬϔ
υωσΩμμϚΦχϔΣυ
ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ
ΦΕϔηϏμϠιλ

ϟΩϖλάΕωτϟύχϙϏΣϔυϊϘΣϋϔμϚηυ
ϟΩϖλάΕωτϟύχϙϏΦΕϔυϓΣϋϔπτϔμϔχ
υωσΦΕϔηϏμϠιλ

330,000

ΦΕϔϢάΖόϏτ
υϔτΪΕϔτϟπϙϧϏϢύΖϣζΖσϔέϘϧΩμυϖΣϔυ
υϔτΪΕϔτϟΣϗϧτωϟλϙϧϏΩΣϓμΣϔυναϖμϓηϖυϔάΣϔυιϗϧϣσΕ
ϟΤΖϔχϓΣϋεϒυϔτΪΕϔτύσωζϏϙϧλϥ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυϟζϖλιϔΩϣνυϔάΣϔυϢλ
υϔάϏϔεϔΪϓΣυϠχϒλϏΣυϔάϏϔεϔΪϓΣυ
ϡΦυΩΣϔυΪϓζϏμυσνυϒάϚσνυϒάϔΦσϟσϙϏΩ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

3,977,036.44

6,960,806.00

4,726,539.00

0

0 %

0

61,381.18

9,407.58

15,465.78

9,150,000

9.29 %

10,000,000

10,492,698.57

10,514,582.58

12,041,481.67

19,900,000

697,635.70

882,266.00

1,247,248.00

1,500,000

0 %

1,500,000

80,796.77

24,035.40

35,063.00

100,000

0 %

100,000

427.00

0.00

43,437.08

10,000

0 %

10,000

0.00

0.00

0.00

0

100 %

5,000

ωϓόζϚτϔλπϔύλϒϠχϒΤλόΕΩ

19,260.00

16,531.50

20,383.50

100,000

0 %

100,000

ωϓόζϚϟάϙϨϏϟπχϖΩϠχϒύχΕϏχϙϧλ

162,160.47

167,584.70

89,740.76

300,000

0 %

300,000

ωϓόζϚϡΨϋεϔϠχϒϟξτϠπυΕ

770,533.30

631,744.40

501,502.40

1,500,000

-20 %

1,200,000

ωϓόζϚΦϏσπϖωϟηϏυΙ

383,415.50

593,369.57

542,460.03

1,000,000

30 %

1,300,000

0.00

0.00

0.00

0

100 %

20,000

2,114,228.74

2,315,531.57

2,479,834.77

4,510,000

299,627.71

362,631.29

550,132.70

500,000

0 %

500,000

ΦΕϔμυϖΣϔυϡιυϊϓπιΙ

3,158.86

0.00

19,637.35

100,000

0 %

100,000

ΦΕϔμυϖΣϔυϣνυϋεϗτΙ

0.00

0.00

0.00

10,000

0 %

10,000

ΦΕϔμυϖΣϔυόϙϧϏόϔυϠχϒϡιυΦσλϔΦσ

0.00

70,116.02

89,782.11

250,000

0 %

250,000

υωσΦΕϔόϔκϔυεϛνϡςΦ

302,786.57

432,747.31

659,552.16

860,000

860,000

υωσΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

13,313,283.13

13,405,722.96

15,260,959.60

25,590,000

31,675,000

322,000.00

0.00

0.00

0

ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσΣϔυιΕϏΩϟιϗϧτωϟιϊμϔχ
λΦυλλιμϚυϗ
ΦΕϔμϬϔυϚΩυϓΣϋϔϠχϒέΕϏσϠέσ
υωσΦΕϔϢάΖόϏτ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

25,950,000

ΦΕϔωϓόζϚ
ωϓόζϚόϬϔλϓΣΩϔλ
ωϓόζϚϣρρΖϔϠχϒωϖιτϚ
ωϓόζϚΩϔλμΖϔλΩϔλΦυϓω
ωϓόζϚΣΕϏόυΖϔΩ

ωϓόζϚόϬϔυωΪ
υωσΦΕϔωϓόζϚ

4,535,000

ΦΕϔόϔκϔυεϛνϡςΦ
ΦΕϔϣρρΖϔ

ΩμχΩιϚλ
ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ
ΦυϚςϓεγΙόϬϔλϓΣΩϔλ
ϟΦυϙϧϏΩθΕϔτϟϏΣόϔυόϗυϒμμζϖΪϖηϏχ

0 %

0

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

ϟΦυϙϧϏΩϡιυόϔυϠμμϢάΖΣυϒζϔϋκυυσζϔ

0.00

0.00

0.00

30,000

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙζϗζϠμμϣρρΖϔ

0.00

18,700.00

0.00

0

0 %

0

ηϛΖϟϏΣόϔυϟύχϦΣμϔλϟνϖζΤλϔζέσ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

27,000

0.00

0.00

0.00

929,000

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩΤτϔτϟόϗτΩϟΦχϙϧϏλιϗϧ

0.00

0.00

0.00

80,000

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩξόσόϓίίϔεϟόϗτΩπυΖϏσϏϚνΣυεΙ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

30,000

ϟΦυϙϧϏΩϟχΕλέϗζϗζϗωϗζϗ

0.00

0.00

0.00

3,000

-100 %

0

ϣσϡΦυϡρλϣυΖόϔτϠμμύλϗμνΣϟόϙϨϏϠμμ
ΦϛΕπυΖϏσϏϚνΣυεΙ

0.00

0.00

0.00

30,000

-100 %

0

ϣσϡΦυϡρλϣυΖόϔτπυΖϏσϏϚνΣυεΙ

0.00

0.00

0.00

120,000

-100 %

0

ϣσϡΦυϡρλϣυΖόϔτύυΖϏσϏϚνΣυεΙ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

26,000

3,916.20

0.00

0.00

0

0 %

0

ΣχΖϏΩθΕϔτυϛνηϖΪϖηϏχDSLR πυΖϏσ
ΣυϒϟνΘϔϢόΕΣχΖϏΩϠμηϟηϏυϗϧϠχϒϏϚνΣυεΙ

0.00

0.00

0.00

100,000

-100 %

0

ΣχΖϏΩθΕϔτωϗζϗϡϏϠμμπΣπϔπυΖϏσ
ΣυϒϟνΘϔϢόΕΣχΖϏΩϠμηϟηϏυϗϧϠχϒϏϚνΣυεΙ

0.00

0.00

0.00

20,000

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩΫϔτςϔπσϖηϖ

0.00

0.00

18,083.00

0

0 %

0

άϚζϣσϡΦυϡρλ

0.00

0.00

16,114.00

0

0 %

0

ϡζυληϖζΣχΖϏΩπυΖϏσϏϚνΣυεΙ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

50,000

ϡιυιϓϊλΙϠϏχϏϗζϗ(LED) ΤλϔζλϖϨω

0.00

0.00

0.00

0

100 %

17,000

0.00

0.00

36,800.00

0

0 %

0

ΦυϚςϓεγΙτϔλπϔύλϒϠχϒΤλόΕΩ
υθμυυιϚΣ ζϗϟέχ Τλϔζηϓλνυϖσϔηυ
ΣυϒμϏΣόϛμϣσΕλΖϏτΣωΕϔέϗέϗ
ΦυϚςϓεγΙϣρρΖϔϠχϒωϖιτϚ

ΦυϚςϓεγΙϡΨϋεϔϠχϒϟξτϠπυΕ
ΣχΖϏΩθΕϔτυϛνζϖΪϖηϏχ

ΦυϚςϓεγΙΦϏσπϖωϟηϏυΙ
ϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙόϬϔύυϓμΩϔλνυϒσωχ
ξχϠμμιϗϧ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

ϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙόϬϔύυϓμΩϔλνυϒσωχ
ξχϠμμιϗϧ

0.00

0.00

0.00

87,600

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙόϬϔύυϓμΩϔλόϬϔλϓΣΩϔλ

0.00

0.00

0.00

59,600

106.71 %

123,200

ϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙόϬϔύυϓμόϬϔλϓΣΩϔλ

0.00

0.00

90,400.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙϡλΖημϚΗΣόϬϔύυϓμΩϔλ
όϬϔλϓΣΩϔλ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

61,600

ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙMultifunction άλϖζ
ϟχϟέϏυΙάλϖζLED όϗ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

34,000

ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙάλϖζϟχϟέϏυΙ/LED ΤϔωζϬϔ
ϠμμNetwork Ϡμμιϗϧ

0.00

0.00

0.00

20,000

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙάλϖζϟχϟέϏυΙLED ΤϔωζϬϔ
ϠμμNetwork Ϡμμιϗϧ ύλΖϔλϔιϗ

0.00

0.00

20,000.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩόϠΣλϟλϏυΙόϬϔύυϓμΩϔλϟΣϦμ
ϟϏΣόϔυιϓϧωϣν

0.00

0.00

0.00

3,100

0 %

3,100

ϟΦυϙϧϏΩόϬϔυϏΩϣρρΖϔΤλϔζ2kVA

0.00

0.00

0.00

12,000

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩόϬϔυϏΩϣρρΖϔΤλϔζVA

0.00

0.00

21,800.00

12,400

-48.39 %

6,400

ϡΦυΩΣϔυϟπϖϧσνυϒόϖικϖςϔπυϒμμ
ϟιΦϡλϡχτϗόϔυόλϟιϊϟιϊμϔχλΦυ
λλιμϚυϗ

0.00

0.00

9,000,000.00

0

0 %

0

ηϛΖόϬϔύυϓμΪϓζϟΣϦμϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙϠχϒ
ϏϚνΣυεΙϠμμιϗϧ

0.00

0.00

0.00

130,000

-100 %

0

111,115.42

268,552.95

214,004.82

200,000

-100 %

0

υωσΦΕϔΦυϚςϓεγΙ

437,031.62

287,252.95

9,417,201.82

1,836,700

378,300

υωσΩμχΩιϚλ

437,031.62

287,252.95

9,417,201.82

1,836,700

378,300

180,000.00

0.00

0.00

0

ΦΕϔμϬϔυϚΩυϓΣϋϔϠχϒνυϓμνυϚΩΦυϚςϓεγΙ

ΩμυϔτΪΕϔτϏϙϧλ
υϔτΪΕϔτϏϙϧλ
ΦΕϔΪΖϔΩιϗϧνυϘΣϋϔϟπϙϧϏϊϘΣϋϔωϖΪϓτνυϒϟσϖλξχ
ύυϙϏπϓδλϔυϒμμηΕϔΩϥέϘϧΩσϖϢάΕϟπϙϧϏΣϔυΪϓζύϔ
ύυϙϏνυϓμνυϚΩΦυϚςϓεγΙιϗϧζϖλϠχϒύυϙϏόϖϧΩΣΕϏ
όυΖϔΩ

0 %

0

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ
υϔτΪΕϔτϏϙϧλ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 
164.71 %

νϗ

0.00

180,000.00

850,024.65

850,000

2,250,000

υωσυϔτΪΕϔτϏϙϧλ

180,000.00

180,000.00

850,024.65

850,000

2,250,000

υωσΩμυϔτΪΕϔτϏϙϧλ

180,000.00

180,000.00

850,024.65

850,000

2,250,000

υωσΩϔλωϔΩϠξλόθϖηϖϠχϒωϖάϔΣϔυ

19,631,568.75

21,830,106.91

33,285,944.07

38,099,100

48,440,500

ϟΩϖλϟζϙϏλπλϓΣΩϔλ

9,487,824.00

11,794,872.00

10,774,902.00

14,000,000

128.57 %

32,000,000

ϟΩϖλϟπϖϧσηΕϔΩϥΤϏΩπλϓΣΩϔλ

1,289,039.00

596,157.00

358,544.00

390,000

310.26 %

1,600,000

ϟΩϖλνυϒΪϬϔηϬϔϠύλΕΩ

120,000.00

120,000.00

120,000.00

380,000

-7.89 %

350,000

ΦΕϔΪΖϔΩχϛΣΪΖϔΩνυϒΪϬϔ

889,620.00

932,220.00

1,124,430.00

1,200,000

0 %

1,200,000

25,260.00

21,760.00

24,000.00

26,000

-30.77 %

18,000

ΦΕϔηϏμϠιλπλϓΣΩϔλΪΖϔΩ

5,178,776.00

8,201,646.00

9,790,557.00

12,000,000

91.67 %

23,000,000

ϟΩϖλϟπϖϧσηΕϔΩϥΤϏΩπλϓΣΩϔλΪΖϔΩ

2,214,059.00

2,359,697.00

926,252.00

1,020,000

27.45 %

1,300,000

19,204,578.00

24,026,352.00

23,118,685.00

29,016,000

59,468,000

19,204,578.00

24,026,352.00

23,118,685.00

29,016,000

59,468,000

63,000.00

51,450.00

50,050.00

180,000

0 %

180,000

0.00

0.00

0.00

29,700

0 %

29,700

1,153,740.00

1,491,930.00

1,677,580.00

2,520,000

-20.63 %

2,000,000

100,304.00

92,982.00

48,581.00

864,600

-19.04 %

700,000

ΩϔλμυϖύϔυΩϔλΦχϓΩ
ΩμμϚΦχϔΣυ
ϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτνυϒΪϬϔ

ϟΩϖλϟπϖϧσηΕϔΩϥΤϏΩχϛΣΪΖϔΩνυϒΪϬϔ

υωσϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτνυϒΪϬϔ
υωσΩμμϚΦχϔΣυ
ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ
ΦΕϔηϏμϠιλ
ΦΕϔηϏμϠιλξϛΖναϖμϓηϖυϔάΣϔυϏϓλϟνϦλνυϒϡτάλΙ
ϠΣΕϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλ
ΦΕϔϟμϗϨτνυϒάϚσ
ΦΕϔηϏμϠιλΣϔυναϖμϓηϖΩϔλλϏΣϟωχϔυϔάΣϔυ
ϟΩϖλάΕωτϟύχϙϏΣϔυϊϘΣϋϔμϚηυ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ
ϟΩϖλάΕωτϟύχϙϏΦΕϔυϓΣϋϔπτϔμϔχ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

4,747,220.45

649,445.75

0.00

0

6,064,264.45

2,285,807.75

1,776,211.00

3,594,300

797,689.06

806,866.61

857,416.06

3,198,000

30.93 %

4,187,000

211,405.00

116,537.37

0.00

0

0 %

0

ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυϟζϖλιϔΩϣνυϔάΣϔυϢλ
υϔάϏϔεϔΪϓΣυϠχϒλϏΣυϔάϏϔεϔΪϓΣυ

0.00

0.00

90,390.00

270,000

0 %

270,000

ΦΕϔςϔϋϗθϏλΦϙλ

0.00

0.00

0.00

1,000

900 %

10,000

399,052.00

409,094.01

555,933.46

800,000

0 %

800,000

49,460.00

71,722.00

58,282.00

150,000

0 %

150,000

ϡΦυΩΣϔυοϘΣϏμυσΣϔυσϗόΕωλυΕωσϠχϒϢύΖ
ΦωϔσυϛΖϠΣΕνυϒάϔάλϢλΣϔυΪϓζέϙϨϏΪϓζΪΖϔΩ

443,561.50

375,579.58

0.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυϊϘΣϋϔΣϔυσϗόΕωλυΕωσΤϏΩ
νυϒάϔάλϢλΣϔυΪϓζϟΣϦμΦΕϔκυυσϟλϗτσ
ϟΣϦμΤλΤτϒσϛχοϏτ

217,488.00

0.00

0.00

0

0 %

0

21,000.00

0.00

0.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυϏμυσϟόυϖσόυΖϔΩνυϒόϖικϖςϔπ
ΣϔυμυϖύϔυΪϓζΣϔυζΖϔλπϓόζϚ

599,800.00

0.00

0.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυϏμυσϢύΖΦωϔσυϛΖϠΣΕνυϒάϔάλξϛΖ
άϬϔυϒςϔϋϗιΖϏΩθϖϧλ

53,540.00

0.00

0.00

0

0 %

0

οϘΣϏμυσΣϔυσϗόΕωλυΕωσϠχϒϢύΖΦωϔσυϛΖϠΣΕ
νυϒάϔάλϢλΣϔυΪϓζέϙϨϏΪϓζΪΖϔΩΤϏΩ
ϟιϊμϔχ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

1,000,000

όϬϔυωΪΤΖϏσϛχςϔΦόλϔσϟπϙϧϏνυϓμνυϚΩβϔλ
ΤΖϏσϛχ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

1,000,000

96,704.44

79,747.74

46,132.39

4,530,000

-88.96 %

500,000

υωσΦΕϔηϏμϠιλ

0 %

νϗ
0
2,909,700

ΦΕϔϢάΖόϏτ
υϔτΪΕϔτϟπϙϧϏϢύΖϣζΖσϔέϘϧΩμυϖΣϔυ
υϔτΪΕϔτϟΣϗϧτωϟλϙϧϏΩΣϓμΣϔυναϖμϓηϖυϔάΣϔυιϗϧϣσΕ
ϟΤΖϔχϓΣϋεϒυϔτΪΕϔτύσωζϏϙϧλϥ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυϟζϖλιϔΩϣνυϔάΣϔυ

ϡΦυΩΣϔυνυϒάϔόϓσπϓλκΙΣϔυάϬϔυϒςϔϋϗ
ιΖϏΩθϖϧλ
ϡΦυΩΣϔυξϛΖάϬϔυϒςϔϋϗζϗϟζΕλ

ϡΦυΩΣϔυόϬϔυωΪΤΖϏσϛχςϔΦόλϔσϟπϙϧϏνυϓμ
νυϚΩβϔλΤΖϏσϛχ

ΦΕϔμϬϔυϚΩυϓΣϋϔϠχϒέΕϏσϠέσ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

2,889,700.00

1,859,547.31

1,608,153.91

8,949,000

827,341.68

810,668.75

1,185,101.90

980,000

-8.16 %

900,000

2,509.00

6,298.65

7,690.50

9,000

0 %

9,000

14,893.40

6,901.50

43,597.15

54,000

0 %

54,000

802.50

0.00

0.00

1,800

0 %

1,800

ωϓόζϚτϔλπϔύλϒϠχϒΤλόΕΩ

78,956.00

11,314.00

11,494.00

290,000

-48.28 %

150,000

ωϓόζϚϟάϙϨϏϟπχϖΩϠχϒύχΕϏχϙϧλ

584,224.64

547,457.05

377,592.19

650,000

0 %

650,000

ωϓόζϚϡΨϋεϔϠχϒϟξτϠπυΕ

0.00

0.00

0.00

18,000

0 %

18,000

492,832.37

695,803.02

517,701.31

700,000

14.29 %

800,000

2,001,559.59

2,078,442.97

2,143,177.05

2,702,800

239,618.66

218,505.16

308,368.04

425,000

0 %

425,000

ΦΕϔλϬϨϔνυϒνϔΦΕϔλϬϨϔμϔζϔχ

21,422.28

21,422.28

21,422.28

58,500

0 %

58,500

ΦΕϔμυϖΣϔυϡιυϊϓπιΙ

38,895.20

17,069.50

16,729.24

81,000

0 %

81,000

ΦΕϔμυϖΣϔυϣνυϋεϗτΙ

187,102.00

182,812.00

179,990.00

200,000

0 %

200,000

0.00

0.00

87,560.52

500,000

0 %

500,000

υωσΦΕϔόϔκϔυεϛνϡςΦ

487,038.14

439,808.94

614,070.08

1,264,500

1,264,500

υωσΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

11,442,562.18

6,663,606.97

6,141,612.04

16,510,600

14,674,000

177,620.00

0.00

0.00

0

0 %

0

0.00

0.00

0.00

0

100 %

210,000

41,970.00

0.00

0.00

0

0 %

0

υωσΦΕϔϢάΖόϏτ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ
7,917,000

ΦΕϔωϓόζϚ
ωϓόζϚόϬϔλϓΣΩϔλ
ωϓόζϚϣρρΖϔϠχϒωϖιτϚ
ωϓόζϚΩϔλμΖϔλΩϔλΦυϓω
ωϓόζϚΣΕϏόυΖϔΩ

ωϓόζϚΦϏσπϖωϟηϏυΙ
υωσΦΕϔωϓόζϚ

2,582,800

ΦΕϔόϔκϔυεϛνϡςΦ
ΦΕϔϣρρΖϔ

ΦΕϔμυϖΣϔυόϙϧϏόϔυϠχϒϡιυΦσλϔΦσ

ΩμχΩιϚλ
ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ
ΦυϚςϓεγΙόϬϔλϓΣΩϔλ
ϟΦυϙϧϏΩθΕϔτϟϏΣόϔυ
ϟΦυϙϧϏΩθΕϔτϟϏΣόϔυυϒμμζϖΪϖηϏχάλϖζ
ΤϔωζϬϔ
ϟΦυϙϧϏΩϡιυόϔυΪϬϔλωλϟΦυϙϧϏΩ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

ϟΦυϙϧϏΩϡιυόϔυϠμμκυυσζϔ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

30,000

ϟΦυϙϧϏΩνυϓμϏϔΣϔϊάλϖζηϛΖηϓϨΩπϙϨλΤλϔζ
μϗιϗτϛ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

138,000

ηϛΖϟύχϦΣμϔλνϖζ

0.00

0.00

0.00

30,000

-100 %

0

ηϛΖϟύχϦΣχϖϨλάϓΣ

0.00

0.00

0.00

65,000

-100 %

0

ηϛΖϟύχϦΣϟΣϦμϟϏΣόϔυ

0.00

8,540.00

0.00

0

0 %

0

ηϛΖϟύχϦΣϟΣϦμϟϏΣόϔυχϖϨλάϓΣ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

15,000

μϏυΙζϣσΖΣυϏμϏχϛσϖϟλϗτσ

29,000.00

0.00

0.00

0

0 %

0

μϏυΙζϣσΖϟΦχϙϏμξϖω

30,000.00

0.00

0.00

0

0 %

0

μϏυΙζϣσΖμϚχϔσϖϟλη

0.00

0.00

0.00

100,000

-100 %

0

υθΪϓΣυτϔλτληΙΤλϔζέϗέϗ

0.00

0.00

0.00

55,000

-100 %

0

υθΪϓΣυτϔλτληΙΤλϔζέϗέϗϠμμ
ϟΣϗτυΙϏϓηϡλσϓηϖ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

165,000

υθϡζτόϔυΤλϔζιϗϧλϓϧΩ ζϗϟέχ

1,232,000.00

0.00

0.00

0

0 %

0

υθϡζτόϔυΤλϔζιϗϧλϓϧΩ ζϗϟέχ

0.00

0.00

1,290,000.00

0

0 %

0

υθμυυιϚΣΤλϔζηϓλ ζϗϟέχ

0.00

0.00

0.00

3,580,000

-100 %

0

990,000.00

0.00

0.00

0

0 %

0

ΣχΖϏΩθΕϔτςϔπλϖϧΩυϒμμζϖΪϖηϏχ

0.00

5,900.00

0.00

0

0 %

0

ΣχΖϏΩωΩΪυνϖζ

0.00

97,990.60

0.00

0

0 %

0

89,990.00

0.00

0.00

0

0 %

0

6,500.00

0.00

0.00

0

0 %

0

27,800.00

0.00

0.00

0

0 %

0

ΦυϚςϓεγΙτϔλπϔύλϒϠχϒΤλόΕΩ

υθτληΙμυυιϚΣ ζϗϟέχ
ΦυϚςϓεγΙϡΨϋεϔϠχϒϟξτϠπυΕ

ϟΦυϙϧϏΩϡιυιϓϊλΙLED ΪϏϠμλΪϬϔλωλ
ϟΦυϙϧϏΩ
ΦυϚςϓεγΙΩϔλμΖϔλΩϔλΦυϓω
ϟΦυϙϧϏΩιϬϔλϬϨϔυΖϏλλϬϨϔϟτϦλ
ηϛΖϟτϦλ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

ΦυϚςϓεγΙΦϏσπϖωϟηϏυΙ
ϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙ

0.00

315,920.00

0.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙϠσΕΤΕϔτϠμμιϗϧ

0.00

0.00

0.00

140,000

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙόϬϔύυϓμΩϔλνυϒσωχ
ξχϠμμιϗϧ

0.00

0.00

0.00

73,600

250 %

257,600

210,000.00

0.00

0.00

0

100 %

61,600

0.00

0.00

0.00

149,000

-100 %

0

53,286.00

0.00

0.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙMultifunction άλϖζ
ϟχϟέϏυΙLED όϗ

0.00

0.00

0.00

95,000

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙάλϖζϟχϟέϏυΙLED ΤϔωζϬϔ
ύλΖϔλϔιϗ

0.00

0.00

0.00

36,500

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙάλϖζϟχϟέϏυΙάλϖζLED Τϔω
ζϬϔ

0.00

76,230.00

0.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙάλϖζϟχϟέϏυΙάλϖζLED Τϔω
ζϬϔόϬϔύυϓμΣυϒζϔϋΤλϔζA3

0.00

105,000.00

0.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙάλϖζϟχϟέϏυΙάλϖζLED Τϔω
ζϬϔ ύλΖϔλϔιϗ

26,750.00

0.00

0.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙάλϖζϟχϟέϏυΙάλϖζLED Τϔω
ζϬϔ ύλΖϔλϔιϗ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

6,600

ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙάλϖζϟχϟέϏυΙάλϖζLED Τϔω
ζϬϔ ύλΖϔλϔιϗ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

31,600

ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙάλϖζϟχϟέϏυΙάλϖζLED Τϔω
ζϬϔϠμμNetwork Ϡμμιϗϧ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

16,000

ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙϠμμΫϗζύσϘΣόϬϔύυϓμΣυϒζϔϋ
ΤλϔζA3

0.00

0.00

0.00

0

100 %

8,500

32,100.00

0.00

0.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩόϠΣλϟλϏυΙόϬϔύυϓμΩϔλϟΣϦμ
ϟϏΣόϔυυϒζϓμϊϛλτΙμυϖΣϔυϠμμιϗϧ

0.00

0.00

0.00

20,000

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩόϬϔυϏΩϣρ

0.00

31,900.00

0.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙόϬϔύυϓμΩϔλόϬϔλϓΣΩϔλ
ϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙόϬϔύυϓμόϬϔλϓΣΩϔλ
ϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙϡλΖημϚΖΦόϬϔύυϓμΩϔλ
νυϒσωχξχ

ϟΦυϙϧϏΩόϠΣλϟλϏυΙ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ
ϟΦυϙϧϏΩόϬϔυϏΩϣρΤλϔζVA

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

22,791.00

0.00

0.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩόϬϔυϏΩϣρρΖϔΤλϔζkVA

0.00

0.00

0.00

35,000

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩόϬϔυϏΩϣρρΖϔΤλϔζVA

0.00

0.00

0.00

0

100 %

28,800

ϟΦυϙϧϏΩόϬϔυϏΩϣρρΖϔΤλϔζ800VA

0.00

0.00

0.00

21,700

-100 %

0

ΪΖϔΩπϓδλϔυϒμμΦϏσπϖωϟηϏυΙΦωμΦϚσ
ιυϓπτΙόϖλϟιϊμϔχλΦυλλιμϚυϗ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

2,247,000

ϏϚνΣυεΙΣυϒΪϔτόϓίίϔε(L2 Switch)
ΤλϔζάΕϏΩ

0.00

0.00

0.00

25,000

-100 %

0

ϏϚνΣυεΙΪϓζϟΣϦμLog File υϒμμϟΦυϙϏΤΕϔτ
Ϡμμιϗϧ

0.00

0.00

0.00

50,000

-100 %

0

ϏϚνΣυεΙΪϓζϟΣϦμΤΖϏσϛχμλϟΦυϙϏΤΕϔτ

0.00

0.00

0.00

60,000

-100 %

0

ϏϚνΣυεΙμυϖύϔυΪϓζΣϔυϟΦυϙϏΤΕϔτ

0.00

0.00

0.00

30,000

-100 %

0

374,103.90

307,635.55

350,177.83

500,000

-100 %

0

υωσΦΕϔΦυϚςϓεγΙ

3,343,910.90

949,116.15

1,640,177.83

5,065,800

3,215,700

υωσΩμχΩιϚλ

3,343,910.90

949,116.15

1,640,177.83

5,065,800

3,215,700

0.00

2,587,000.00

686,000.00

88,000

υωσυϔτΪΕϔτϏϙϧλ

0.00

2,587,000.00

686,000.00

88,000

20,000

υωσΩμυϔτΪΕϔτϏϙϧλ

0.00

2,587,000.00

686,000.00

88,000

20,000

υωσΩϔλμυϖύϔυΩϔλΦχϓΩ

33,991,051.08

34,226,075.12

31,586,474.87

50,680,400

77,377,700

υωσϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλιϓϧωϣν

112,378,199.64

149,387,571.10

472,670,637.49

251,119,100

365,670,200

768,550.00

750,151.00

939,112.00

1,722,000

ΦΕϔμϬϔυϚΩυϓΣϋϔϠχϒνυϓμνυϚΩΦυϚςϓεγΙ

ΩμυϔτΪΕϔτϏϙϧλ
υϔτΪΕϔτϏϙϧλ
υϔτΪΕϔτϏϙϧλ

-77.27 %

20,000

ϠξλΩϔλΣϔυυϓΣϋϔΦωϔσόΩμςϔτϢλ
ΩϔλμυϖύϔυιϓϧωϣνϟΣϗϧτωΣϓμΣϔυυϓΣϋϔΦωϔσόΩμςϔτϢλ
ΩμμϚΦχϔΣυ
ϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτνυϒΪϬϔ
ϟΩϖλϟζϙϏλπλϓΣΩϔλ

211.27 %

5,360,000

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ
ϟΩϖλϟπϖϧσηΕϔΩϥΤϏΩπλϓΣΩϔλ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

102,635.00

8,890.00

0.00

20,000

380 %

96,000

0.00

0.00

0.00

0

100 %

186,000

ΦΕϔηϏμϠιλπλϓΣΩϔλΪΖϔΩ

882,968.00

1,501,134.00

1,796,520.00

2,120,000

25.24 %

2,655,000

ϟΩϖλϟπϖϧσηΕϔΩϥΤϏΩπλϓΣΩϔλΪΖϔΩ

542,834.00

531,784.00

48,000.00

100,000

20 %

120,000

2,296,987.00

2,791,959.00

2,783,632.00

3,962,000

8,417,000

2,296,987.00

2,791,959.00

2,783,632.00

3,962,000

8,417,000

ΦΕϔηϏμϠιλξϛΖναϖμϓηϖυϔάΣϔυϏϓλϟνϦλνυϒϡτάλΙ
ϠΣΕϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλ

0.00

0.00

0.00

10,000

100 %

20,000

ΦΕϔηϏμϠιλΣϔυναϖμϓηϖΩϔλλϏΣϟωχϔυϔάΣϔυ

0.00

0.00

0.00

2,000

400 %

10,000

ϟΩϖλάΕωτϟύχϙϏΣϔυϊϘΣϋϔμϚηυ

23,203.00

24,361.50

26,835.00

50,000

0 %

50,000

ϟΩϖλάΕωτϟύχϙϏΦΕϔυϓΣϋϔπτϔμϔχ

51,099.00

0.00

0.00

0

0 %

0

74,302.00

24,361.50

26,835.00

62,000

15,384.60

96,834.00

25,774.00

400,000

25 %

500,000

ΦΕϔάζϢάΖΦΕϔϟόϗτύϔτύυϙϏΦΕϔόϖλϣύσιζ
Ϡιλ

0.00

7,823.00

0.00

500,000

0 %

500,000

ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυϟζϖλιϔΩϣνυϔάΣϔυϢλ
υϔάϏϔεϔΪϓΣυϠχϒλϏΣυϔάϏϔεϔΪϓΣυ

11,940.00

0.00

0.00

100,000

200 %

300,000

0.00

0.00

0.00

300,000

0 %

300,000

1,814.72

0.00

4,173.00

300,000

0 %

300,000

29,139.32

104,657.00

29,947.00

1,600,000

68,173.00

99,159.00

34,757.00

300,000

ϟΩϖλνυϒΪϬϔηϬϔϠύλΕΩ

υωσϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτνυϒΪϬϔ
υωσΩμμϚΦχϔΣυ
ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ
ΦΕϔηϏμϠιλ

υωσΦΕϔηϏμϠιλ

80,000

ΦΕϔϢάΖόϏτ
υϔτΪΕϔτϟπϙϧϏϢύΖϣζΖσϔέϘϧΩμυϖΣϔυ
υϔτΪΕϔτϟΣϗϧτωϟλϙϧϏΩΣϓμΣϔυναϖμϓηϖυϔάΣϔυιϗϧϣσΕ
ϟΤΖϔχϓΣϋεϒυϔτΪΕϔτύσωζϏϙϧλϥ

ϟΩϖλάΕωτϟύχϙϏπλϓΣΩϔλύυϙϏχϛΣΪΖϔΩιϗϧηΖϏΩ
ύϔΦζϗϏϔίϔ
ΦΕϔμϬϔυϚΩυϓΣϋϔϠχϒέΕϏσϠέσ
υωσΦΕϔϢάΖόϏτ

1,900,000

ΦΕϔωϓόζϚ
ωϓόζϚόϬϔλϓΣΩϔλ

0 %

300,000

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ
ωϓόζϚΩϔλμΖϔλΩϔλΦυϓω

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

0.00

0.00

4,990.00

5,000

0 %

5,000

3,210.00

18,618.00

0.00

50,000

0 %

50,000

ωϓόζϚϟάϙϨϏϟπχϖΩϠχϒύχΕϏχϙϧλ

0.00

0.00

4,171.80

100,000

0 %

100,000

ωϓόζϚϡΨϋεϔϠχϒϟξτϠπυΕ

0.00

0.00

0.00

50,000

0 %

50,000

63,759.16

90,874.03

95,968.30

300,000

0 %

300,000

υωσΦΕϔωϓόζϚ

135,142.16

208,651.03

139,887.10

805,000

805,000

υωσΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

238,583.48

337,669.53

196,669.10

2,467,000

2,785,000

ϟΣΖϔϏϗϨϢλόϬϔλϓΣΩϔλ

0.00

14,980.00

0.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩθΕϔτϟϏΣόϔυυϒμμζϖΪϖηϏχ
ΤϔωζϬϔ

0.00

0.00

0.00

50,000

-100 %

0

ϡηΗϒϢλόϬϔλϓΣΩϔλ

0.00

15,408.00

0.00

0

0 %

0

υθΪϓΣυτϔλτληΙΤλϔζέϗέϗ

0.00

37,500.00

0.00

0

0 %

0

υθμυυιϚΣ ζϗϟέχ ΤλϔζηϓλΤϓμϟΦχϙϧϏλ
χΖϏϠμμζϓμϟμϖϨχϠΦμ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

895,000

ύχϓΩΦϔυθμυυιϚΣΤλϔζηϓλϠμμ
ύχϓΩΦϔϣρϟμϏυΙΣχϔόύυϙϏϟύχϦΣ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

34,000

ϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙόϬϔύυϓμόϬϔλϓΣΩϔλ

0.00

0.00

0.00

89,400

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙόϬϔύυϓμΩϔλόϬϔλϓΣΩϔλ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

154,000

ϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙόϬϔλϓΣΩϔλ ϢύσΕ

0.00

0.00

29,800.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙάλϖζϟχϟέϏυΙLED ΤϔωζϬϔ
ύλΖϔλϔιϗ

0.00

0.00

7,300.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙάλϖζϟχϟέϏυΙLED ΤϔωζϬϔ
ύλΖϔλϔιϗ

0.00

0.00

0.00

14,600

-100 %

0

ωϓόζϚτϔλπϔύλϒϠχϒΤλόΕΩ

ωϓόζϚΦϏσπϖωϟηϏυΙ

ΩμχΩιϚλ
ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ
ΦυϚςϓεγΙόϬϔλϓΣΩϔλ

ΦυϚςϓεγΙτϔλπϔύλϒϠχϒΤλόΕΩ

ΦυϚςϓεγΙΦϏσπϖωϟηϏυΙ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙάλϖζϟχϟέϏυΙάλϖζLED Τϔω
ζϬϔ ύλΖϔλϔιϗ

0.00

0.00

7,300.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩόϬϔυϏΩϣρρΖϔΤλϔζVA

0.00

0.00

0.00

9,300

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩόϬϔυϏΩϣρρΖϔΤλϔζVA

0.00

0.00

18,600.00

0

100 %

16,000

ϟΦυϙϧϏΩόϬϔυϏΩϣρρΖϔΤλϔζVA
ϢύσΕ

0.00

0.00

3,100.00

0

0 %

0

25,084.01

29,362.94

16,642.78

100,000

-100 %

0

υωσΦΕϔΦυϚςϓεγΙ

25,084.01

97,250.94

82,742.78

263,300

1,099,000

υωσΩμχΩιϚλ

25,084.01

97,250.94

82,742.78

263,300

1,099,000

υωσΩϔλμυϖύϔυιϓϧωϣνϟΣϗϧτωΣϓμΣϔυυϓΣϋϔΦωϔσόΩμςϔτϢλ

2,560,654.49

3,226,879.47

3,063,043.88

6,692,300

12,301,000

1,579,125.00

2,175,438.00

2,100,413.00

2,740,000

27.74 %

3,500,000

148,020.00

116,355.00

18,765.00

27,000

11.11 %

30,000

ϟΩϖλνυϒΪϬϔηϬϔϠύλΕΩ

0.00

0.00

0.00

13,500

33.33 %

18,000

ΦΕϔΪΖϔΩχϛΣΪΖϔΩνυϒΪϬϔ

406,680.00

420,320.00

527,530.00

547,000

18.83 %

650,000

41,760.00

41,440.00

41,250.00

18,000

66.67 %

30,000

1,784,640.00

2,475,128.00

3,098,573.00

3,720,000

34.41 %

5,000,000

617,520.00

623,830.00

389,893.00

500,000

0 %

500,000

4,577,745.00

5,852,511.00

6,176,424.00

7,565,500

9,728,000

4,577,745.00

5,852,511.00

6,176,424.00

7,565,500

9,728,000

814,340.00

833,340.00

948,300.00

1,200,000

0 %

1,200,000

19,066.00

9,394.00

12,998.00

60,000

0 %

60,000

ΦΕϔμϬϔυϚΩυϓΣϋϔϠχϒνυϓμνυϚΩΦυϚςϓεγΙ

ΩϔλϟιϊΣϖΪ
ΩμμϚΦχϔΣυ
ϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτνυϒΪϬϔ
ϟΩϖλϟζϙϏλπλϓΣΩϔλ
ϟΩϖλϟπϖϧσηΕϔΩϥΤϏΩπλϓΣΩϔλ

ϟΩϖλϟπϖϧσηΕϔΩϥΤϏΩχϛΣΪΖϔΩνυϒΪϬϔ
ΦΕϔηϏμϠιλπλϓΣΩϔλΪΖϔΩ
ϟΩϖλϟπϖϧσηΕϔΩϥΤϏΩπλϓΣΩϔλΪΖϔΩ
υωσϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτνυϒΪϬϔ
υωσΩμμϚΦχϔΣυ
ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ
ΦΕϔηϏμϠιλ
ΦΕϔηϏμϠιλΣϔυναϖμϓηϖΩϔλλϏΣϟωχϔυϔάΣϔυ
ϟΩϖλάΕωτϟύχϙϏΣϔυϊϘΣϋϔμϚηυ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ
ϟΩϖλάΕωτϟύχϙϏΦΕϔυϓΣϋϔπτϔμϔχ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

57,866.25

26,416.00

0.00

0

891,272.25

869,150.00

961,298.00

1,260,000

13,642.50

0.00

0.00

100,000

200 %

300,000

22,200.00

0.00

0.00

0

0 %

0

0.00

0.00

0.00

50,000

0 %

50,000

11,538.88

4,280.00

9,737.00

1,200,000

91.67 %

2,300,000

47,381.38

4,280.00

9,737.00

1,350,000

ωϓόζϚόϬϔλϓΣΩϔλ

34,927.00

56,932.00

44,501.00

60,000

0 %

60,000

ωϓόζϚϣρρΖϔϠχϒωϖιτϚ

44,942.40

0.00

3,345.00

50,000

0 %

50,000

ωϓόζϚτϔλπϔύλϒϠχϒΤλόΕΩ

46,652.00

10,368.30

31,898.84

200,000

0 %

200,000

ωϓόζϚϟάϙϨϏϟπχϖΩϠχϒύχΕϏχϙϧλ

424,130.73

338,777.65

311,603.46

900,000

0 %

900,000

ωϓόζϚϡΨϋεϔϠχϒϟξτϠπυΕ

0.00

0.00

0.00

5,000

100 %

10,000

ωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩϠηΕΩΣϔτ

0.00

0.00

0.00

15,000

100 %

30,000

123,977.65

69,742.60

119,374.50

200,000

0 %

200,000

0.00

0.00

0.00

400,000

0 %

400,000

υωσΦΕϔωϓόζϚ

674,629.78

475,820.55

510,722.80

1,830,000

1,850,000

υωσΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

1,613,283.41

1,349,250.55

1,481,757.80

4,440,000

5,760,000

υωσΦΕϔηϏμϠιλ

0 %

νϗ
0
1,260,000

ΦΕϔϢάΖόϏτ
υϔτΪΕϔτϟπϙϧϏϢύΖϣζΖσϔέϘϧΩμυϖΣϔυ
υϔτΪΕϔτϟΣϗϧτωϟλϙϧϏΩΣϓμΣϔυναϖμϓηϖυϔάΣϔυιϗϧϣσΕ
ϟΤΖϔχϓΣϋεϒυϔτΪΕϔτύσωζϏϙϧλϥ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϟζϖλιϔΩϣνυϔάΣϔυϢλυϔά
ϏϔεϔΪϓΣυϠχϒλϏΣυϔάϏϔεϔΪϓΣυ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυϟζϖλιϔΩϣνυϔάΣϔυϢλ
υϔάϏϔεϔΪϓΣυϠχϒλϏΣυϔάϏϔεϔΪϓΣυ
ΦΕϔμϬϔυϚΩυϓΣϋϔϠχϒέΕϏσϠέσ
υωσΦΕϔϢάΖόϏτ

2,650,000

ΦΕϔωϓόζϚ

ωϓόζϚΦϏσπϖωϟηϏυΙ
ωϓόζϚϏϙϧλ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

ΩμχΩιϚλ
ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ
ΦυϚςϓεγΙόϬϔλϓΣΩϔλ
ϟΦυϙϧϏΩϡιυόϔυϠμμϢάΖΣυϒζϔϋκυυσζϔ

0.00

0.00

0.00

18,000

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙζϗζϣρρΖϔ

0.00

0.00

0.00

22,000

-100 %

0

υθΪϓΣυτϔλτληΙ

0.00

0.00

885,960.00

0

0 %

0

υθμυυιϚΣ ζϗϟέχ πυΖϏσϏϚνΣυεΙ

0.00

0.00

0.00

945,000

-100 %

0

υθτληΙμυυιϚΣ

0.00

0.00

0.00

1,775,000

-100 %

0

60,000.00

0.00

0.00

0

0 %

0

0.00

0.00

118,000.00

0

0 %

0

0.00

0.00

0.00

0

100 %

60,000

ϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙόϬϔύυϓμΩϔλνυϒσωχ
ξχϠμμιϗϧ ΪϏΤλϔζϣσΕλΖϏτΣωΕϔ
λϖϨω

0.00

0.00

0.00

73,600

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩόϬϔυϏΩϣρρΖϔΤλϔζVA

0.00

0.00

0.00

6,200

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

0

100 %

5,000,000

184,379.19

46,813.57

124,414.79

216,000

-100 %

0

υωσΦΕϔΦυϚςϓεγΙ

244,379.19

46,813.57

1,128,374.79

3,055,800

5,060,000

υωσΩμχΩιϚλ

244,379.19

46,813.57

1,128,374.79

3,055,800

5,060,000

υωσΩϔλϟιϊΣϖΪ

6,435,407.60

7,248,575.12

8,786,556.59

15,061,300

20,548,000

ΦυϚςϓεγΙτϔλπϔύλϒϠχϒΤλόΕΩ

ΦυϚςϓεγΙϣρρΖϔϠχϒωϖιτϚ
ϟΦυϙϧϏΩυϓμόΕΩωϖιτϚυϒμμVHF/FM
ϟΦυϙϧϏΩυϓμόΕΩωϖιτϚυϒμμVHM/FM
ΦυϚςϓεγΙϡΨϋεϔϠχϒϟξτϠπυΕ
ΣχΖϏΩθΕϔτςϔπλϖϧΩυϒμμζϖΪϖηϏχ
ΦυϚςϓεγΙΦϏσπϖωϟηϏυΙ

ΦυϚςϓεγΙϏϙϧλ
νΖϔτόϓίχϓΣϋεΙύΖϔσΪϬϔύλΕϔτόϖλΦΖϔ
ΦΕϔμϬϔυϚΩυϓΣϋϔϠχϒνυϓμνυϚΩΦυϚςϓεγΙ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

4,317,693.00

5,355,382.00

5,032,991.00

250,533.00

134,635.00

42,960.00

ϟΩϖλνυϒΪϬϔηϬϔϠύλΕΩ

0.00

0.00

0.00

13,500

33.33 %

18,000

ΦΕϔΪΖϔΩχϛΣΪΖϔΩνυϒΪϬϔ

933,130.00

952,620.00

634,460.00

667,700

4.84 %

700,000

26,720.00

25,920.00

0.00

20,000

0 %

20,000

ΦΕϔηϏμϠιλπλϓΣΩϔλΪΖϔΩ

3,672,313.00

5,734,179.00

6,799,473.00

7,897,000

103.87 %

16,100,000

ϟΩϖλϟπϖϧσηΕϔΩϥΤϏΩπλϓΣΩϔλΪΖϔΩ

1,773,815.00

1,774,537.00

995,916.00

2,200,000

-40.91 %

1,300,000

10,974,204.00

13,977,273.00

13,505,800.00

16,742,500

25,288,000

10,974,204.00

13,977,273.00

13,505,800.00

16,742,500

25,288,000

0.00

0.00

0.00

80,000

0 %

80,000

289,580.00

825,900.00

224,580.00

600,000

0 %

600,000

96,390.00

53,679.00

43,214.00

70,000

14.29 %

80,000

616,634.75

119,158.00

0.00

0

0 %

0

1,002,604.75

998,737.00

267,794.00

750,000

64,200.00

50,332.80

0.00

200,000

0 %

200,000

3,120.00

0.00

0.00

100,000

0 %

100,000

ΩϔλνΖϏΩΣϓλςϓτοΕϔτπχϟυϙϏλϠχϒυϒΩϓμϏϓΦΦϗςϓτ
ΩμμϚΦχϔΣυ
ϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτνυϒΪϬϔ
ϟΩϖλϟζϙϏλπλϓΣΩϔλ
ϟΩϖλϟπϖϧσηΕϔΩϥΤϏΩπλϓΣΩϔλ

ϟΩϖλϟπϖϧσηΕϔΩϥΤϏΩχϛΣΪΖϔΩνυϒΪϬϔ

υωσϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτνυϒΪϬϔ
υωσΩμμϚΦχϔΣυ

5,913,000

15 %

6,800,000

31,300 1,018.21 %

350,000

ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ
ΦΕϔηϏμϠιλ
ΦΕϔηϏμϠιλξϛΖναϖμϓηϖυϔάΣϔυϏϓλϟνϦλνυϒϡτάλΙ
ϠΣΕϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλ
ΦΕϔηϏμϠιλΣϔυναϖμϓηϖΩϔλλϏΣϟωχϔυϔάΣϔυ
ϟΩϖλάΕωτϟύχϙϏΣϔυϊϘΣϋϔμϚηυ
ϟΩϖλάΕωτϟύχϙϏΦΕϔυϓΣϋϔπτϔμϔχ
υωσΦΕϔηϏμϠιλ

760,000

ΦΕϔϢάΖόϏτ
υϔτΪΕϔτϟπϙϧϏϢύΖϣζΖσϔέϘϧΩμυϖΣϔυ
υϔτΪΕϔτϟΣϗϧτωϟλϙϧϏΩΣϓμΣϔυναϖμϓηϖυϔάΣϔυιϗϧϣσΕ
ϟΤΖϔχϓΣϋεϒυϔτΪΕϔτύσωζϏϙϧλϥ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυϟζϖλιϔΩϣνυϔάΣϔυϢλ
υϔάϏϔεϔΪϓΣυϠχϒλϏΣυϔάϏϔεϔΪϓΣυ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

ϡΦυΩΣϔυνΖϏΩΣϓλϠχϒχζϏϚμϓηϖϟύηϚιϔΩθλλ
ϢλάΕωΩϟιϊΣϔχ

0.00

0.00

103,500.00

200,000

0 %

200,000

ϡΦυΩΣϔυνΖϏΩΣϓλϠχϒχζϏϚμϓηϖϟύηϚιϔΩθλλ
ϢλάΕωΩϟιϊΣϔχηΕϔΩϥ

93,000.00

108,750.00

0.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυοϘΣέΖϏσΣϔυνΖϏΩΣϓλόϔκϔυεςϓτ
ϢλϟΤηϟιϊμϔχ

0.00

0.00

23,790.75

200,000

0 %

200,000

ϡΦυΩΣϔυοϘΣέΖϏσΣϔυνΖϏΩΣϓλόϔκϔυεςϓτ
ϢύΖΣϓμάϚσάλϢλϟΤηϟιϊμϔχ

16,235.00

52,785.00

0.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυοϘΣϏμυσϏϔόϔόσϓΦυνΖϏΩΣϓλςϓτ
οΕϔτπχϟυϙϏλ Ϗνπυ

0.00

306,982.25

0.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυοϘΣϏμυσϏϔόϔόσϓΦυνΖϏΩΣϓλςϓτ
οΕϔτπχϟυϙϏλ Ϗνπυ ϠχϒϡΦυΩΣϔυοϘΣ
ϏμυσιμιωλϏνπυ

0.00

0.00

0.00

630,000

106.35 %

1,300,000

24,417.35

18,497.50

15,351.00

3,000,000

0 %

3,000,000

200,972.35

537,347.55

142,641.75

4,330,000

ωϓόζϚόϬϔλϓΣΩϔλ

12,165.00

14,543.00

126,692.00

300,000

0 %

300,000

ωϓόζϚϣρρΖϔϠχϒωϖιτϚ

81,320.00

97,466.30

0.00

100,000

0 %

100,000

9,715.30

16,371.15

18,024.15

50,000

0 %

50,000

0.00

0.00

0.00

10,000

0 %

10,000

196,346.00

275,274.20

229,435.73

300,000

0 %

300,000

ωϓόζϚϟάϙϨϏϟπχϖΩϠχϒύχΕϏχϙϧλ

1,144,462.33

1,133,656.94

889,941.36

1,400,000

0 %

1,400,000

ωϓόζϚϡΨϋεϔϠχϒϟξτϠπυΕ

0.00

2,925.00

0.00

5,000

0 %

5,000

ωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩϠηΕΩΣϔτ

56,500.00

0.00

91,800.00

100,000

0 %

100,000

ωϓόζϚΦϏσπϖωϟηϏυΙ

15,000.00

19,987.60

24,075.00

30,000

0 %

30,000

0.00

0.00

485,146.25

600,000

0 %

600,000

346,417.75

309,967.50

0.00

300,000

0 %

300,000

υωσΦΕϔωϓόζϚ

1,861,926.38

1,870,191.69

1,865,114.49

3,195,000

3,195,000

υωσΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

3,065,503.48

3,406,276.24

2,275,550.24

8,275,000

8,955,000

ΦΕϔμϬϔυϚΩυϓΣϋϔϠχϒέΕϏσϠέσ
υωσΦΕϔϢάΖόϏτ

5,000,000

ΦΕϔωϓόζϚ

ωϓόζϚΩϔλμΖϔλΩϔλΦυϓω
ωϓόζϚΣΕϏόυΖϔΩ
ωϓόζϚτϔλπϔύλϒϠχϒΤλόΕΩ

ωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩζϓμϟπχϖΩ
ωϓόζϚϏϙϧλ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

ΩμχΩιϚλ
ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ
ΦυϚςϓεγΙτϔλπϔύλϒϠχϒΤλόΕΩ
υθτληΙμυυιϚΣϟιιΖϔτάλϖζχΖϏ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

2,000,000

ϟΦυϙϧϏΩπϓλόϔτζϓμϟπχϖΩζΖωτχωζ

0.00

0.00

93,100.00

0

0 %

0

υθτληΙζϓμϟπχϖΩάλϖζύϏλϬϨϔ

0.00

0.00

87,000,000.00

0

0 %

0

υθτληΙμυυιϚΣλϬϨϔζϓμϟπχϖΩ

0.00

0.00

7,000,000.00

0

100 %

7,000,000

όϔτόΕΩλϬϨϔζϓμϟπχϖΩΤλϔζλϖϨω

0.00

0.00

117,600.00

0

0 %

0

όϔτόΕΩλϬϨϔζϓμϟπχϖΩΤλϔζλϖϨω

0.00

0.00

98,000.00

0

0 %

0

ύϓωΫϗζλϬϨϔζϓμϟπχϖΩ

0.00

0.00

171,500.00

0

0 %

0

ύϓωΫϗζϓμϟπχϖΩ

0.00

389,000.00

0.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙϡλΗημϚΖΦόϬϔύυϓμΩϔλ
όϬϔλϓΣΩϔλ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

30,800

ϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙόϬϔύυϓμΩϔλόϬϔλϓΣΩϔλ
ΪϏΤλϔζϣσΕλΖϏτΣωΕϔλϖϨω

0.00

0.00

0.00

0

100 %

30,800

ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙάλϖζϟχϟέϏυΙάλϖζLED Τϔω
ζϬϔ ύλΖϔλϔιϗ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

3,300

ϟΦυϙϧϏΩόϬϔυϏΩϣρρΖϔΤλϔζVA

0.00

0.00

0.00

0

100 %

3,200

880,591.96

1,445,102.70

683,556.00

1,000,000

-100 %

0

880,591.96

1,834,102.70

95,163,756.00

1,000,000

ΦΕϔμϬϔυϚΩυϓΣϋϔϠχϒνυϓμνυϚΩιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏ
όυΖϔΩ

0.00

70,000.00

0.00

0

υωσΦΕϔιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ

0.00

70,000.00

0.00

0

ΦυϚςϓεγΙϟΦυϙϧϏΩζϓμϟπχϖΩ

ΦυϚςϓεγΙΦϏσπϖωϟηϏυΙ

ΦΕϔμϬϔυϚΩυϓΣϋϔϠχϒνυϓμνυϚΩΦυϚςϓεγΙ
υωσΦΕϔΦυϚςϓεγΙ

9,068,100

ΦΕϔιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ
ΦΕϔμϬϔυϚΩυϓΣϋϔϠχϒνυϓμνυϚΩιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ
0 %

0
0

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

υωσΩμχΩιϚλ

880,591.96

1,904,102.70

95,163,756.00

1,000,000

9,068,100

υωσΩϔλνΖϏΩΣϓλςϓτοΕϔτπχϟυϙϏλϠχϒυϒΩϓμϏϓΦΦϗςϓτ

14,920,299.44

19,287,651.94

110,945,106.24

26,017,500

43,311,100

υωσϠξλΩϔλΣϔυυϓΣϋϔΦωϔσόΩμςϔτϢλ

23,916,361.53

29,763,106.53

122,794,706.71

47,771,100

76,160,100

4,938,417.00

5,396,829.00

4,918,825.00

6,795,000

14.79 %

7,800,000

ϟΩϖλϟπϖϧσηΕϔΩϥΤϏΩπλϓΣΩϔλ

794,013.00

528,519.00

419,283.00

450,000

33.33 %

600,000

ϟΩϖλνυϒΪϬϔηϬϔϠύλΕΩ

254,400.00

254,400.00

383,380.00

435,000

37.93 %

600,000

ΦΕϔΪΖϔΩχϛΣΪΖϔΩνυϒΪϬϔ

132,900.00

0.00

0.00

0

0 %

0

14,520.00

0.00

0.00

0

0 %

0

1,926,251.00

2,893,590.00

3,836,960.00

5,200,000

34.62 %

7,000,000

724,823.00

775,449.00

172,384.00

150,000

200 %

450,000

8,785,324.00

9,848,787.00

9,730,832.00

13,030,000

16,450,000

8,785,324.00

9,848,787.00

9,730,832.00

13,030,000

16,450,000

3,350.00

9,100.00

3,400.00

12,000

316.67 %

50,000

142,885.00

118,740.00

73,350.00

160,000

0 %

160,000

81,670.00

34,989.00

64,000.00

150,000

0 %

150,000

674,446.00

145,951.25

0.00

0

0 %

0

902,351.00

308,780.25

140,750.00

322,000

0.00

43,600.04

97,181.00

100,000

ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ
ΩϔλμυϖύϔυιϓϧωϣνϟΣϗϧτωΣϓμΣϔυϊϘΣϋϔ
ΩμμϚΦχϔΣυ
ϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτνυϒΪϬϔ
ϟΩϖλϟζϙϏλπλϓΣΩϔλ

ϟΩϖλϟπϖϧσηΕϔΩϥΤϏΩχϛΣΪΖϔΩνυϒΪϬϔ
ΦΕϔηϏμϠιλπλϓΣΩϔλΪΖϔΩ
ϟΩϖλϟπϖϧσηΕϔΩϥΤϏΩπλϓΣΩϔλΪΖϔΩ
υωσϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτνυϒΪϬϔ
υωσΩμμϚΦχϔΣυ
ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ
ΦΕϔηϏμϠιλ
ΦΕϔηϏμϠιλξϛΖναϖμϓηϖυϔάΣϔυϏϓλϟνϦλνυϒϡτάλΙ
ϠΣΕϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλ
ΦΕϔηϏμϠιλΣϔυναϖμϓηϖΩϔλλϏΣϟωχϔυϔάΣϔυ
ϟΩϖλάΕωτϟύχϙϏΣϔυϊϘΣϋϔμϚηυ
ϟΩϖλάΕωτϟύχϙϏΦΕϔυϓΣϋϔπτϔμϔχ
υωσΦΕϔηϏμϠιλ

360,000

ΦΕϔϢάΖόϏτ
υϔτΪΕϔτϟπϙϧϏϢύΖϣζΖσϔέϘϧΩμυϖΣϔυ

0 %

100,000

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

υϔτΪΕϔτϟΣϗϧτωϟλϙϧϏΩΣϓμΣϔυναϖμϓηϖυϔάΣϔυιϗϧϣσΕ
ϟΤΖϔχϓΣϋεϒυϔτΪΕϔτύσωζϏϙϧλϥ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυϟζϖλιϔΩϣνυϔάΣϔυϢλ
υϔάϏϔεϔΪϓΣυϠχϒλϏΣυϔάϏϔεϔΪϓΣυ

248,604.00

390,105.00

495,230.00

550,000

154.55 %

1,400,000

0.00

15,000.00

89,910.00

0

0 %

0

40,114.38

48,008.24

27,766.13

2,600,000

0 %

2,600,000

288,718.38

496,713.28

710,087.13

3,250,000

343,493.60

298,057.70

229,347.20

400,000

0 %

400,000

28,770.16

2,919.00

26,160.00

30,000

0 %

30,000

1,123.50

11,844.90

8,980.49

20,000

0 %

20,000

ωϓόζϚτϔλπϔύλϒϠχϒΤλόΕΩ

16,783.40

19,620.00

18,671.50

50,000

100 %

100,000

ωϓόζϚϟάϙϨϏϟπχϖΩϠχϒύχΕϏχϙϧλ

488,048.13

480,837.70

497,360.56

600,000

16.67 %

700,000

ωϓόζϚϡΨϋεϔϠχϒϟξτϠπυΕ

9,993.80

0.00

0.00

10,000

0 %

10,000

189,325.80

200,330.75

218,151.60

300,000

33.33 %

400,000

υωσΦΕϔωϓόζϚ

1,077,538.39

1,013,610.05

998,671.35

1,410,000

1,660,000

υωσΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

2,268,607.77

1,819,103.58

1,849,508.48

4,982,000

6,120,000

ϟΣΖϔϏϗϨόϬϔλϓΣΩϔλ

0.00

23,370.00

0.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩθΕϔτϟϏΣόϔυυϒμμζϖΪϖηϏχ
ΤϔωζϬϔ

0.00

0.00

0.00

120,000

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩϡιυόϔυ

0.00

16,800.00

0.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙζϗζϣρρΖϔ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

22,000

ηϛΖϟΣϦμϟϏΣόϔυϣσΖ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

10,000

ϡΦυΩΣϔυυθύΖϏΩόσϚζϟΦχϙϧϏλιϗϧϠύχΕΩϟυϗτλ
υϛΖόϛΕάϚσάλ
ΦΕϔμϬϔυϚΩυϓΣϋϔϠχϒέΕϏσϠέσ
υωσΦΕϔϢάΖόϏτ

4,100,000

ΦΕϔωϓόζϚ
ωϓόζϚόϬϔλϓΣΩϔλ
ωϓόζϚϣρρΖϔϠχϒωϖιτϚ
ωϓόζϚΩϔλμΖϔλΩϔλΦυϓω

ωϓόζϚΦϏσπϖωϟηϏυΙ

ΩμχΩιϚλ
ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ
ΦυϚςϓεγΙόϬϔλϓΣΩϔλ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

ηϛΖϟΣϦμϟϏΣόϔυϟύχϦΣΤλϔζX 40 X
87 έσ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

21,000

ηϛΖϟΣϦμϟϏΣόϔυϟύχϦΣΤλϔζX 40 X
180 έσ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

10,000

υθϟΤϦλϏϟλΣνυϒόΩΦΙ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

10,000

0.00

0.00

821,000.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩΤτϔτϟόϗτΩ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

16,000

ϟΦυϙϧϏΩΤτϔτϟόϗτΩϟΦχϙϧϏλιϗϧ

0.00

20,000.00

0.00

0

0 %

0

0.00

0.00

0.00

0

100 %

55,000

ΣχΖϏΩθΕϔτςϔπλϖϧΩυϒμμζϖΪϖηϏχ

19,998.30

0.00

0.00

0

0 %

0

ΣχΖϏΩωϗζϗϡϏϠμμζϖΪϖηϏχ

29,960.00

0.00

0.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙ

0.00

0.00

0.00

596,000

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙϡλΖημϚΖΦ

0.00

0.00

0.00

30,800

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙϠσΕΤΕϔτϠμμιϗϧ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

161,000

ϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙόϬϔύυϓμΩϔλόϬϔλϓΣΩϔλ

0.00

0.00

2,100.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙMultifunction άλϖζ
ϟχϟέϏυΙάλϖζLED όϗ

0.00

0.00

0.00

19,000

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙάλϖζϟχϟέϏυΙάλϖζLED Τϔω
ζϬϔ ύλΖϔλϔιϗ

0.00

0.00

0.00

80,300

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩόϬϔυϏΩϣρρΖϔΤλϔζVA

0.00

0.00

0.00

62,000

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩόϬϔυϏΩϣρρΖϔΤλϔζKVA

0.00

0.00

0.00

0

100 %

13,000

532,907.72

377,088.81

630,092.26

2,229,000

-100 %

0

582,866.02

437,258.81

1,453,192.26

3,137,100

ΦυϚςϓεγΙτϔλπϔύλϒϠχϒΤλόΕΩ
υθμυυιϚΣ ζϗϟέχ Τλϔζηϓλ
ΦυϚςϓεγΙϣρρΖϔϠχϒωϖιτϚ

ΦυϚςϓεγΙϡΨϋεϔϠχϒϟξτϠπυΕ
ΣχΖϏΩθΕϔτςϔπζϖΪϖηϏχ

ΦυϚςϓεγΙΦϏσπϖωϟηϏυΙ

ΦΕϔμϬϔυϚΩυϓΣϋϔϠχϒνυϓμνυϚΩΦυϚςϓεγΙ
υωσΦΕϔΦυϚςϓεγΙ

318,000

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

ΦΕϔιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ
ΦΕϔμϬϔυϚΩυϓΣϋϔϠχϒνυϓμνυϚΩιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ
ΦΕϔμϬϔυϚΩϠχϒνυϓμνυϚΩιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ

0.00

93,014.00

12,840.00

0

0 %

0

υωσΦΕϔιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ

0.00

93,014.00

12,840.00

0

0

υωσΩμχΩιϚλ

582,866.02

530,272.81

1,466,032.26

3,137,100

318,000

υωσΩϔλμυϖύϔυιϓϧωϣνϟΣϗϧτωΣϓμΣϔυϊϘΣϋϔ

11,636,797.79

12,198,163.39

13,046,372.74

21,149,100

22,888,000

29,744,971.00

35,209,896.00

37,052,396.00

43,650,000

23.71 %

54,000,000

ϟΩϖλϟπϖϧσηΕϔΩϥΤϏΩπλϓΣΩϔλ

4,023,320.00

4,298,860.00

2,131,471.00

6,450,000

70.54 %

11,000,000

ϟΩϖλνυϒΪϬϔηϬϔϠύλΕΩ

1,834,800.00

0.00

0.00

0

0 %

0

0.00

1,953,056.00

3,995,735.00

7,710,000

1.17 %

7,800,000

712,560.00

725,880.00

865,836.00

950,000

5.26 %

1,000,000

46,962.00

40,861.00

20,364.00

50,000

-82.6 %

8,700

ΦΕϔηϏμϠιλπλϓΣΩϔλΪΖϔΩ

6,208,707.00

11,032,908.99

13,264,493.00

15,916,800

54.74 %

24,630,000

ϟΩϖλϟπϖϧσηΕϔΩϥΤϏΩπλϓΣΩϔλΪΖϔΩ

3,065,247.00

3,751,716.00

1,273,922.00

1,284,000

78.35 %

2,290,000

45,636,567.00

57,013,177.99

58,604,217.00

76,010,800

100,728,700

45,636,567.00

57,013,177.99

58,604,217.00

76,010,800

100,728,700

44,300.00

26,600.00

65,800.00

160,000

56.25 %

250,000

0.00

0.00

0.00

0

100 %

112,000

44,300.00

26,600.00

65,800.00

160,000

ΩϔλυϒζϓμΣΕϏλωϓτϟυϗτλϠχϒνυϒθσϊϘΣϋϔ
ΩμμϚΦχϔΣυ
ϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτνυϒΪϬϔ
ϟΩϖλϟζϙϏλπλϓΣΩϔλ

ϟΩϖλωϖιτβϔλϒ
ΦΕϔΪΖϔΩχϛΣΪΖϔΩνυϒΪϬϔ
ϟΩϖλϟπϖϧσηΕϔΩϥΤϏΩχϛΣΪΖϔΩνυϒΪϬϔ

υωσϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτνυϒΪϬϔ
υωσΩμμϚΦχϔΣυ
ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ
ΦΕϔηϏμϠιλ
ΦΕϔηϏμϠιλξϛΖναϖμϓηϖυϔάΣϔυϏϓλϟνϦλνυϒϡτάλΙ
ϠΣΕϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλ
ϟΩϖλάΕωτϟύχϙϏΣϔυϊϘΣϋϔμϚηυ
υωσΦΕϔηϏμϠιλ

362,000

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

ΦΕϔϢάΖόϏτ
υϔτΪΕϔτϟπϙϧϏϢύΖϣζΖσϔέϘϧΩμυϖΣϔυ

198,614.80

156,406.60

28,558.50

350,000

0 %

350,000

ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυϟζϖλιϔΩϣνυϔάΣϔυϢλ
υϔάϏϔεϔΪϓΣυϠχϒλϏΣυϔάϏϔεϔΪϓΣυ

87,589.00

265,828.00

121,533.76

208,000

-100 %

0

ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυϟζϖλιϔΩϣνυϔάΣϔυϢλ
υϔάϏϔεϔΪϓΣυϠχϒλϏΣυϔάϏϔεϔΪϓΣυ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

206,000

49,300.00

31,200.00

74,400.00

100,000

-100 %

0

ϡΦυΩΣϔυΤϓμϟΦχϙϧϏλνυϓάίϔϟϊυϋβΣϖΪπϏ
ϟπϗτΩ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

100,000

ϡΦυΩΣϔυϟΤΖϔΦΕϔτχϛΣϟόϙϏϟληυλϔυϗόϔσϓί

0.00

0.00

0.00

0

100 %

600,000

ϡΦυΩΣϔυϟΤΖϔυΕωσΩϔλλϖιυυϊΣϔυιϔΩΣϔυ
ϊϘΣϋϔϟιϊμϔχ

773,675.00

1,098,853.50

672,697.00

2,000,000

0 %

2,000,000

ϡΦυΩΣϔυΦϓζϟχϙϏΣμϚΦχϔΣυιϔΩΣϔυϊϘΣϋϔζϗ
ϟζΕλ

38,995.00

13,600.00

308,740.00

400,000

0 %

400,000

ϡΦυΩΣϔυΪϓζΩϔλωϓλΦυϛ

269,920.00

211,900.00

190,195.00

300,000

0 %

300,000

ϡΦυΩΣϔυΪϓζΩϔλωϓλϟζϦΣϠύΕΩάϔηϖϡυΩϟυϗτλ
ϢλόϓΩΣϓζϟιϊμϔχϠχϒϊϛλτΙπϓδλϔϟζϦΣϟχϦΣ

267,160.00

396,400.00

496,200.00

500,000

0 %

500,000

ϡΦυΩΣϔυΪϓζηϓϨΩϊϛλτΙπϓδλϔϟζϦΣϟχϦΣλΦυ
λλιΙϟπϖϧσϟηϖσ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

400,000

ϡΦυΩΣϔυΪϓζιϬϔϠξλπϓδλϔΣϔυϊϘΣϋϔ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

200,000

ϡΦυΩΣϔυΪϓζιϬϔϊϛλτΙΣϔυϟυϗτλυϛΖόϬϔύυϓμϟζϦΣ
νβσωϓτ

0.00

95,925.00

50,000.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυνυϒΣϓλΦϚεςϔπΣϔυϊϘΣϋϔςϔτ
ϢλϠχϒςϔτλϏΣ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

100,000

ϡΦυΩΣϔυνυϒάϚσΦεϒΣυυσΣϔυνυϒόϔλ
ΩϔλωϖάϔΣϔυυϒζϓμΣχϚΕσΪϓΩύωϓζΣϔυϊϘΣϋϔ
ιΖϏΩθϖϧλιϗϧ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

400,000

ϡΦυΩΣϔυνυϒάϚσΪϓζιϬϔϠξλϠχϒυϔτΩϔλ
ξχΣϔυνυϒϟσϖλΦϚεςϔπιϔΩΣϔυϊϘΣϋϔ

123,300.00

132,599.05

174,549.50

200,000

-100 %

0

υϔτΪΕϔτϟΣϗϧτωϟλϙϧϏΩΣϓμΣϔυναϖμϓηϖυϔάΣϔυιϗϧϣσΕ
ϟΤΖϔχϓΣϋεϒυϔτΪΕϔτύσωζϏϙϧλϥ

ϡΦυΩΣϔυΤϓμϟΦχϙϧϏλνυϓάίϔΤϏΩϟϊυϋβΣϖΪ
πϏϟπϗτΩ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ
ϡΦυΩΣϔυνυϒάϚσόϓσσλϔΣχϚΕσωϖάϔΣϔυ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

10,125.00

6,250.00

12,900.00

30,000

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

0

100 %

30,000

8,304,335.00

7,685,300.00

0.00

0

0 %

0

0.00

295,970.00

0.00

300,000

0 %

300,000

491,100.00

0.00

0.00

196,000

-100 %

0

ϡΦυΩΣϔυπϓδλϔυϒμμμυϖύϔυΩϔλΣϔυ
ϊϘΣϋϔΤϏΩϡυΩϟυϗτλϢλόϓΩΣϓζ

0.00

0.00

0.00

2,500,000

0 %

2,500,000

ϡΦυΩΣϔυπϓδλϔϠχϒξχϖηόϙϧϏΣϔυϟυϗτλ
ΣϔυόϏλ

45,492.80

52,800.00

58,600.00

150,000

0 %

150,000

ϡΦυΩΣϔυπϓδλϔϊϓΣτςϔπϢλΣϔυναϖμϓηϖ
υϔάΣϔυΤϏΩπλϓΣΩϔλΦυϛϟιϊμϔχ
μϚΦχϔΣυιϔΩΣϔυϊϘΣϋϔϟιϊμϔχϠχϒξϛΖϟΣϗϧτω
ΤΖϏΩ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

300,000

ϡΦυΩΣϔυπϓδλϔϊϛλτΙπϓδλϔϟζϦΣϟχϦΣϟπϙϧϏ
ϟνϦλϠύχΕΩϟυϗτλυϛΖϠχϒΣϔυϊϘΣϋϔηϔσ
Ϗϓκτϔϊϓτ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

500,000

ϡΦυΩΣϔυπϓδλϔϊϛλτΙπϓδλϔϟζϦΣϟχϦΣϟπϙϧϏ
ϟνϦλϠύχΕΩϟυϗτλυϛΖϠχϒΣϔυϊϘΣϋϔηϔσ
Ϗϓκτϔϊϓτ

0.00

0.00

0.00

220,000

-100 %

0

ϡΦυΩΣϔυπϓδλϔύχϓΣόϛηυςϔϋϔηΕϔΩ
νυϒϟιϊϠχϒMini English Program

0.00

0.00

601,000.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυτΣυϒζϓμΦϚεςϔπϊϛλτΙπϓδλϔ
ϟζϦΣϟχϦΣϠχϒυϒζϓμνβσωϓτ

0.00

0.00

102,699.50

300,000

0 %

300,000

ϡΦυΩΣϔυυευΩΦΙϟπϙϧϏνΖϏΩΣϓλτϔϟόπηϖζϢλ
όθϔλϊϘΣϋϔ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

311,000

100,000.00

188,760.00

189,980.00

311,000

-100 %

0

ϡΦυΩΣϔυχζϟωχϔϟυϗτλϟπϖϧσϟωχϔυϛΖ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

50,000

ϡΦυΩΣϔυϠχΣϟνχϗϧτλνυϒόμΣϔυεΙΣϔυ
ΪϓζΣϔυϊϘΣϋϔιϓϨΩϢλνυϒϟιϊϠχϒλϏΣ
νυϒϟιϊ

0.00

1,347,648.00

2,434,410.00

3,000,000

-100 %

0

ϡΦυΩΣϔυπϓδλϔΣχϚΕσωϖάϔΣϔυ
ϡΦυΩΣϔυπϓδλϔΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλςϔϋϔ
ηΕϔΩνυϒϟιϊ
ϡΦυΩΣϔυπϓδλϔΦυϛϠχϒλϓΣϟυϗτλόϛΕ
νυϒάϔΦσϏϔϟέϗτλ
ϡΦυΩΣϔυπϓδλϔξϛΖμυϖύϔυόθϔλϊϘΣϋϔσϙϏ
Ϗϔάϗπ

ϡΦυΩΣϔυυευΩΦΙϟπϙϧϏνΖϏΩΣϓλτϔϟόπτΙηϖζ
ϢλόθϔλϊϘΣϋϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ
ϡΦυΩΣϔυϠχΣϟνχϗϧτλνυϒόμΣϔυεΙΣϔυ
ΪϓζΣϔυϊϘΣϋϔιϓϨΩϢλϠχϒλϏΣνυϒϟιϊ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

589,370.00

0.00

0.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυϠχΣϟνχϗϧτλςϔϋϔωϓδλκυυσϠχϒ
ΣϔυΪϓζΣϔυϊϘΣϋϔιϓϨΩϢλνυϒϟιϊϠχϒλϏΣ
νυϒϟιϊ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

3,500,000

ϡΦυΩΣϔυϊϘΣϋϔϟυϗτλυϛΖόϛΕϡχΣΣωΖϔΩ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

300,000

100,000.00

0.00

0.00

0

0 %

0

13,564,750.00

0.00

0.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυόλϓμόλϚλΦΕϔϢάΖΪΕϔτΣϔυμυϖύϔυ
όθϔλϊϘΣϋϔ

0.00

18,310,750.00

18,727,640.00

33,670,600

3.61 %

34,886,200

ϡΦυΩΣϔυόϏλϢύΖϟζϦΣϡηϣνϣσΕϡΣΩ

0.00

0.00

0.00

200,000

50 %

300,000

ϡΦυΩΣϔυϏμυσΣϔυιϬϔωϖΪϓτϢλάϓϨλϟυϗτλ

0.00

64,399.50

65,400.00

140,000

0 %

140,000

ϡηλΩΣϔυϟΤΖϔΦΕϔτχϛΣϟόϙϏϟληυλϔυϗόϔσϓί

0.00

0.00

269,800.00

600,000

-100 %

0

0.00

12,046.19

0.00

50,000

60 %

80,000

25,013,726.60

30,366,635.84

24,579,303.26

45,725,600

316,000.00

249,995.00

232,778.00

300,000

33.33 %

400,000

ωϓόζϚϣρρΖϔϠχϒωϖιτϚ

45,000.00

32,000.00

39,956.15

60,000

16.67 %

70,000

ωϓόζϚΩϔλμΖϔλΩϔλΦυϓω

44,977.15

139,010.00

39,992.26

60,000

16.67 %

70,000

25,390,655.00

23,934,000.00

23,855,600.00

29,572,241

0.77 %

29,800,000

ωϓόζϚΣΕϏόυΖϔΩ

14,798.45

11,128.00

18,644.18

50,000

20 %

60,000

ωϓόζϚτϔλπϔύλϒϠχϒΤλόΕΩ

15,568.50

53,393.00

13,589.30

50,000

40 %

70,000

ωϓόζϚϟάϙϨϏϟπχϖΩϠχϒύχΕϏχϙϧλ

70,122.20

144,069.16

117,188.25

300,000

0 %

300,000

ωϓόζϚωϖιτϔϊϔόηυΙύυϙϏΣϔυϠπιτΙ

22,498.00

19,940.00

19,994.00

50,000

20 %

60,000

ωϓόζϚΣϔυϟΣϋηυ

71,655.00

50,000.00

50,000.00

60,000

16.67 %

70,000

ωϓόζϚϡΨϋεϔϠχϒϟξτϠπυΕ

11,796.00

15,000.00

15,000.00

20,000

50 %

30,000

ϡΦυΩΣϔυϊϛλτΙΣϔυϟυϗτλυϛΖόϬϔύυϓμϟζϦΣ
νβσωϓτΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλ
ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσϊϓΣτςϔπΣϔυΪϓζΣϔυ
ϊϘΣϋϔιΖϏΩθϖϧλ

ΦΕϔμϬϔυϚΩυϓΣϋϔϠχϒέΕϏσϠέσ
υωσΦΕϔϢάΖόϏτ

49,203,200

ΦΕϔωϓόζϚ
ωϓόζϚόϬϔλϓΣΩϔλ

ΦΕϔϏϔύϔυϟόυϖσ λσ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ
ωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩϠηΕΩΣϔτ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

211,600.00

175,230.00

219,955.00

270,000

11.11 %

300,000

ωϓόζϚΣϗώϔ

76,500.00

55,630.00

59,959.00

80,000

12.5 %

90,000

ωϓόζϚΦϏσπϖωϟηϏυΙ

90,000.00

94,795.00

79,954.00

150,000

266.67 %

550,000

844,520.00

982,419.00

1,310,190.00

1,549,800

3.24 %

1,600,000

27,225,690.30

25,956,609.16

26,072,800.14

32,572,041

2,902,494.86

2,372,589.59

2,349,381.05

6,000,000

0 %

6,000,000

552,806.46

550,158.42

585,335.05

800,000

0 %

800,000

62,642.61

61,946.63

65,372.86

100,000

0 %

100,000

υωσΦΕϔόϔκϔυεϛνϡςΦ

3,517,943.93

2,984,694.64

3,000,088.96

6,900,000

6,900,000

υωσΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

55,801,660.83

59,334,539.64

53,717,992.36

85,357,641

89,935,200

ϟΣΖϔϏϗϨ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

30,000

ϟΦυϙϧϏΩθΕϔτϟϏΣόϔυυϒμμζϖΪϖηϏχ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

200,000

ϟΦυϙϧϏΩθΕϔτϟϏΣόϔυυϒμμζϖΪϖηϏχΤϔωζϬϔ

0.00

0.00

0.00

210,000

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩθΕϔτϟϏΣόϔυυϒμμζϖΪϖηϏχ
ΤϔωζϬϔόϗ

0.00

0.00

128,000.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩϡιυόϔυ

0.00

0.00

0.00

18,000

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩνυϓμϏϔΣϔϊ

0.00

0.00

0.00

28,000

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩνυϓμϏϔΣϔϊΤλϔζμϗιϗτϛ

0.00

0.00

0.00

104,000

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩνυϓμϏϔΣϔϊϠμμϠτΣόΕωλάλϖζ
ϠΤωλΤλϔζμϗιϗτϛ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

560,000

ϟΦυϙϧϏΩνυϓμϏϔΣϔϊϠμμϠτΣόΕωλάλϖζ
ϠΤωλΤλϔζμϗιϗτϛ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

88,000

ωϓόζϚΣϔυϊϘΣϋϔ
υωσΦΕϔωϓόζϚ

33,470,000

ΦΕϔόϔκϔυεϛνϡςΦ
ΦΕϔϣρρΖϔ
ΦΕϔλϬϨϔνυϒνϔΦΕϔλϬϨϔμϔζϔχ
ΦΕϔμυϖΣϔυϡιυϊϓπιΙ

ΩμχΩιϚλ
ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ
ΦυϚςϓεγΙόϬϔλϓΣΩϔλ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

ϟΦυϙϧϏΩνυϓμϏϔΣϔϊϠμμϠτΣόΕωλάλϖζ
ϠΤωλΤλϔζμϗιϗτϛ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

448,000

ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙόϬϔϟλϔυϒμμζϖΪϖηϏχ

0.00

0.00

128,000.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩϟυϗτΩϟϏΣόϔυ

0.00

0.00

0.00

170,000

-100 %

0

άϓϨλωϔΩυϏΩϟιΖϔ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

30,000

ηϛΖϟΣϦμϟϏΣόϔυϟύχϦΣΤλϔζX 40 X
87 έσ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

28,000

ηϛΖϣσΖ

0.00

0.00

0.00

20,000

0 %

20,000

ηϛΖϟϏΣόϔυ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

30,000

ϡηΗϒιϬϔΩϔλπυΖϏσϟΣΖϔϏϗϨ

0.00

9,900.00

0.00

0

0 %

0

ϡηΗϒπϓμϟϏλΣνυϒόΩΦΙ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

57,000

ϡηΗϒσΖϔλϓϧΩυϓμνυϒιϔλϏϔύϔυόϠηλϟχό

0.00

0.00

189,390.00

0

0 %

0

θϓΩϟΣϦμλϬϨϔόϠηλϟχόΤλϔζχϖηυ

0.00

0.00

24,000.00

0

0 %

0

μϏυΙζϡΦυΩόυΖϔΩΦεϒξϛΖμυϖύϔυϊϛλτΙπϓδλϔ
ϟζϦΣϟχϦΣΤλϔζ80x120 έσ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

50,000

νΖϔτάϙϧϏϡυΩϟυϗτλ όϠηλϟχό

0.00

0.00

0.00

100,000

-100 %

0

πϓζχσϡΦΪυ

0.00

19,800.00

0.00

0

0 %

0

πϓχζσηϓϨΩπϙϨλ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

44,400

ΣυϒζϔλϏϓΪΫυϖτϒinteractive board

0.00

0.00

300,000.00

0

0 %

0

ϟΣΖϔϏϗϨ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

36,000

ϡηΗϒ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

72,000

ϡηΗϒϟΣΖϔϏϗϨλϓΣϟυϗτλ

0.00

0.00

0.00

80,000

-100 %

0

ϡηΗϒίϗϧνϚΕλ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

238,000

ϡηΗϒπυΖϏσϟΣΖϔϏϗϨλϓΣϟυϗτλυϒζϓμνυϒθσ
ϊϘΣϋϔ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

192,000

ϡηΗϒπυΖϏσϟΣΖϔϏϗϨλϓΣϟυϗτλυϒζϓμνβσωϓτ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

360,000

ΦυϚςϓεγΙΣϔυϊϘΣϋϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ
ϡηΗϒπυΖϏσϟΣΖϔϏϗϨλϓΣϟυϗτλυϒζϓμσϓκτσϊϘΣϋϔ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

136,000

υθϡζτόϔυΤλϔζιϗϧλϓϧΩ ζϗϟέχ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

1,294,000

υθμυυιϚΣ ζϗϟέχ Τλϔζηϓλ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

1,455,000

υθμυυιϚΣ ζϗϟέχ Τλϔζηϓλ

0.00

0.00

0.00

704,000

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩΤτϔτϟόϗτΩϟΦχϙϧϏλιϗϧ

0.00

19,800.00

0.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩϟχΕλζϗωϗζϗ

0.00

0.00

0.00

55,000

-100 %

0

ΣχΖϏΩθΕϔτςϔπυϒμμζϖΪϖηϏχΦωϔσ
χϒϟϏϗτζϣσΕλΖϏτΣωΕϔχΖϔλπϖΣϟέχ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

30,000

ΣχΖϏΩθΕϔτςϔπζϖΪϖηϏχΦωϔσχϒϟϏϗτζϣσΕ
λΖϏτΣωΕϔχΖϔλπϖΣϟέχ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

110,000

19,998.30

19,960.00

0.00

0

0 %

0

ΣχΖϏΩωΩΪυνϖζ

0.00

0.00

0.00

250,000

-100 %

0

ΣχΖϏΩωϗζϗϡϏ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

20,000

ΣχΖϏΩωϗζϗϡϏϠμμζϖΪϖηϏχ

0.00

29,990.00

0.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩΤτϔτϟόϗτΩ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

500,000

ϟΦυϙϧϏΩσϓχηϖσϗϟζϗτϡνυϟΪΦϟηϏυΙ

0.00

0.00

0.00

858,000

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩσϓχηϖσϗϟζϗτϡνυϟΪΦϟηϏυΙ

0.00

0.00

99,000.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩσϓχηϖσϗϟζϗτϡνυϟΪΦϟηϏυΙΤλϔζϣσΕ
λΖϏτΣωΕϔANSI Lumens

0.00

0.00

0.00

0

100 %

66,000

ϟΦυϙϧϏΩσϓχηϖσϗϟζϗτϡνυϟΪΦϟηϏυΙΤλϔζϣσΕ
λΖϏτΣωΕϔANSI Lumens

0.00

0.00

0.00

0

100 %

195,000

ΪϏυϓμςϔπάλϖζσϏϟηϏυΙϣρρΖϔ

0.00

0.00

0.00

312,000

-80.77 %

60,000

ϡιυιϓϊλΙϠϏχϏϗζϗ LED TV )
ΤλϔζλϖϨω

0.00

0.00

0.00

0

100 %

46,000

ΦυϚςϓεγΙτϔλπϔύλϒϠχϒΤλόΕΩ

ΦυϚςϓεγΙϣρρΖϔϠχϒωϖιτϚ

ΦυϚςϓεγΙϡΨϋεϔϠχϒϟξτϠπυΕ

ΣχΖϏΩθΕϔτυϛνυϒμμζϖΪϖηϏχ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

ϡιυιϓϊλΙϠϏχϏϗζϗ LED TV ) Τλϔζ
λϖϨω

0.00

0.00

0.00

0

100 %

104,000

ϡιυιϓϊλΙϠϏχϏϗζϗ(LED TV)

0.00

0.00

0.00

233,000

-100 %

0

μϏυΙζνυϒάϔόϓσπϓλκΙΤλϔζx 120
έσ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

50,000

0.00

0.00

0.00

143,000

-100 %

0

ΦχϛϟχϏυΙόϠηλϟχό

0.00

0.00

0.00

0

100 %

10,000

ϟΦυϙϧϏΩΣυϏΩλϬϨϔ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

135,000

ηϛΖϟτϦλΤλϔζϣσΕλΖϏτΣωΕϔΦϖω

0.00

0.00

0.00

38,000

-100 %

0

ύσΖϏύϚΩΤΖϔωϠΣΗό

0.00

0.00

0.00

50,000

-100 %

0

ύσΖϏύϚΩΤΖϔωϠΣΗόΦωϔσΪϒχϖηυπυΖϏσ
ϏϚνΣυεΙ

0.00

0.00

0.00

33,000

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

0

100 %

900,000

ΣχϏΩϠΤΣ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

1,500

ΣχϏΩϢύίΕλϖϨω

0.00

0.00

0.00

16,000

-100 %

0

Ϋϔμ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

500

ΫϔμλϖϨω

0.00

0.00

0.00

14,000

-100 %

0

ΫϖϧΩ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

500

ϟσϡυϟζϗτλ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

28,000

ϏϓΩΣϒχϚΩ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

25,200

ϏϓΩΣϒχϚΩυϔωΣυϒμϏΣϣσΖϣξΕχϔτϠιΖΦϛΕ

0.00

0.00

0.00

15,000

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

0

100 %

123,200

ΦυϚςϓεγΙωϖιτϔϊϔόηυΙύυϙϏΣϔυϠπιτΙ
ϟΦυϙϧϏΩάϓϧΩλϬϨϔύλϓΣ
ΦυϚςϓεγΙΩϔλμΖϔλΩϔλΦυϓω

ΦυϚςϓεγΙΣϗώϔ
πϙϨλόλϔσωϏχϟχτΙμϏχ
ΦυϚςϓεγΙζληυϗϠχϒλϔαϊϖχνΙ

ΦυϚςϓεγΙΦϏσπϖωϟηϏυΙ
ϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

ϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙϡλΖημϚΗΦ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

154,000

ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙάλϖζϟχϟέϏυΙLED ΤϔωζϬϔ
ύλΖϔλϔιϗ

0.00

0.00

0.00

80,300

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙάλϖζϟχϟέϏυΙάλϖζLED Τϔω
ζϬϔ ύλΖϔλϔιϗ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

31,600

ϟΦυϙϧϏΩόϬϔυϏΩϣρρΖϔΤλϔζVA

0.00

0.00

0.00

6,200

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩόϬϔυϏΩϣρρΖϔΤλϔζVA

0.00

0.00

0.00

0

100 %

12,800

ϟηυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙ

0.00

0.00

0.00

59,600

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

0

100 %

750,000

19,998.30

99,450.00

868,390.00

3,597,100

0.00

0.00

1,000,000.00

0

0 %

0

ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυνυϓμνυϚΩέΕϏσϠέσϏϔΦϔυ
ϟυϗτλϠχϒϏϔΦϔυνυϒΣϏμϡυΩϟυϗτλλΦυ
λλιΙωϖιτϔωϓζιΖϔτϟσϙϏΩ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

200,000

ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυνυϓμνυϚΩέΕϏσϠέσϏϔΦϔυ
ϟυϗτλϠχϒϏϔΦϔυνυϒΣϏμϡυΩϟυϗτλλΦυ
λλιΙωϖιτϔωϓζιϖλΣυλϖσϖη

0.00

0.00

0.00

0

100 %

200,000

ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυνυϓμνυϚΩέΕϏσϠέσϏϔΦϔυ
ϟυϗτλϠχϒϏϔΦϔυνυϒΣϏμϡυΩϟυϗτλλΦυ
λλιΙωϖιτϔωϓζλΦυϏϖλιυΙ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

200,000

ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυνυϓμνυϚΩέΕϏσϠέσϏϔΦϔυ
ϟυϗτλϠχϒϏϔΦϔυνυϒΣϏμϡυΩϟυϗτλλΦυ
λλιΙωϖιτϔιϔλόϓσφικϖϫ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

200,000

ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυνυϓμνυϚΩέΕϏσϠέσϏϔΦϔυ
ϟυϗτλϠχϒϏϔΦϔυνυϒΣϏμϡυΩϟυϗτλλΦυ
λλιΙωϖιτϔ

0.00

0.00

0.00

200,000

-100 %

0

ΦυϚςϓεγΙϏϙϧλ
πϙϨλτϔΩόϬϔϟυϦΪυϛν
υωσΦΕϔΦυϚςϓεγΙ

8,721,700

ΦΕϔιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ
ΦΕϔέϙϨϏύυϙϏϠχΣϟνχϗϧτλιϗϧζϖλ
ϡΦυΩΣϔυΪϓζέϙϨϏιϗϧζϗλμυϖϟωεϡυΩϟυϗτλ
λυλλιΙωϖιτϔωϓζλΦυϏϖλιυΙ
ϏϔΦϔυηΕϔΩϥ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυνυϓμνυϚΩέΕϏσϠέσϏϔΦϔυ
ϟυϗτλϠχϒϏϔΦϔυνυϒΣϏμϡυΩϟυϗτλλΦυ
λλιΙωϖιτϔ

0.00

0.00

0.00

200,000

-100 %

0

ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυνυϓμνυϚΩέΕϏσϠέσϏϔΦϔυ
ϟυϗτλϠχϒϏϔΦϔυνυϒΣϏμϡυΩϟυϗτλλΦυ
λλιΙωϖιτϔ

0.00

0.00

0.00

200,000

-100 %

0

ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυνυϓμνυϚΩέΕϏσϠέσϏϔΦϔυ
ϟυϗτλϠχϒϏϔΦϔυνυϒΣϏμϡυΩϟυϗτλλΦυ
λλιΙωϖιτϔ

0.00

0.00

0.00

200,000

-100 %

0

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩνυϓμνυϚΩϏϔΦϔυϟυϗτλ
πυΖϏσνυϒηϛυϓϨωόϠηλϟχόϡυΩϟυϗτλλΦυ
λλιΙωϖιτϔιϔλόϓσφικϖϫ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

2,000,000

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩϏϔΦϔυπϓΣΦϏτξϛΖ
νΣΦυϏΩϊϛλτΙπϓδλϔϟζϦΣϟχϦΣλΦυλλιΙ
ηϬϔμχμϔΩϟΤλ

0.00

0.00

600,000.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυΪΖϔΩϟύσϔιϬϔνυϒηϛυϓϨωυϓϨωόϠηλϟχ
όΤϏΩϊϛλτΙπϓδλϔϟζϦΣϟχϦΣλΦυλλιΙ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

150,000

ϡΦυΩΣϔυΪΖϔΩϟύσϔιϬϔνΖϔτάϙϧϏϊϛλτΙπϓδλϔ
ϟζϦΣϟχϦΣλΦυλλιΙ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

100,000

ϡΦυΩΣϔυέΕϏσϠέσύχϓΩΦϔϠχϒπϙϨλμυϖϟωε
ύΖϏΩΦυϓωϡυΩϟυϗτλλΦυλλιΙωϖιτϔωϓζ
ιΖϔτϟσϙϏΩ

0.00

0.00

400,000.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩέΕϏσϠέσϊϛλτΙπϓδλϔ
ϟζϦΣϟχϦΣλΦυλλιΙηϬϔμχμϔΩϟΤλ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

1,380,000

ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩέΕϏσϠέσϏϔΦϔυϟυϗτλ
λΦυλλιΙωϖιτϔωϓζιϖλΣυλϖσϖη

0.00

0.00

0.00

800,000

-100 %

0

ΦΕϔμϬϔυϚΩυϓΣϋϔϠχϒνυϓμνυϚΩιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏ
όυΖϔΩ

0.00

0.00

200,000.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩέΕϏσϠέσϡυΩϟυϗτλλΦυ
λλιΙωϖιτϔωϓζιΖϔτϟσϙϏΩ

0.00

0.00

200,000.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩέΕϏσϠέσϡυΩϟυϗτλλΦυ
λλιΙωϖιτϔωϓζιϖλΣυλϖσϖη

0.00

0.00

200,000.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩέΕϏσϠέσϡυΩϟυϗτλλΦυ
λλιΙωϖιτϔωϓζλΦυϏϖλιυΙ

0.00

0.00

200,000.00

0

0 %

0

ΦΕϔμϬϔυϚΩυϓΣϋϔϠχϒνυϓμνυϚΩιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ
ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩέΕϏσϠέσϊϛλτΙπϓδλϔ
ϟζϦΣϟχϦΣλΦυλλιΙμϔΩϟΤλ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 
0 %

νϗ

0.00

133,750.00

0.00

0

0

υωσΦΕϔιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ

0.00

133,750.00

2,800,000.00

1,600,000

4,430,000

υωσΩμχΩιϚλ

19,998.30

233,200.00

3,668,390.00

5,197,100

13,151,700

0.00

0.00

0.00

7,500,000

υωσυϔτΪΕϔτϏϙϧλ

0.00

0.00

0.00

7,500,000

10,080,000

υωσΩμυϔτΪΕϔτϏϙϧλ

0.00

0.00

0.00

7,500,000

10,080,000

29,042,000.00

43,943,620.00

43,726,000.00

46,000,000

υωσϟΩϖλϏϚζύλϚλ

29,042,000.00

43,943,620.00

43,726,000.00

46,000,000

47,000,000

υωσΩμϟΩϖλϏϚζύλϚλ

29,042,000.00

43,943,620.00

43,726,000.00

46,000,000

47,000,000

υωσΩϔλυϒζϓμΣΕϏλωϓτϟυϗτλϠχϒνυϒθσϊϘΣϋϔ

130,500,226.13

160,524,537.63

159,716,599.36

220,065,541

260,895,600

12,509,768.00

14,726,259.00

15,819,985.00

18,750,000

17.33 %

22,000,000

1,945,410.00

1,371,505.00

619,193.00

3,180,000

-21.38 %

2,500,000

484,286.00

0.00

0.00

0

0 %

0

0.00

625,940.00

1,388,063.00

3,610,000

-39.06 %

2,200,000

ΦΕϔηϏμϠιλπλϓΣΩϔλΪΖϔΩ

3,399,123.00

4,587,212.00

5,624,843.00

7,400,000

0 %

7,400,000

ϟΩϖλϟπϖϧσηΕϔΩϥΤϏΩπλϓΣΩϔλΪΖϔΩ

1,886,926.00

1,859,434.00

72,125.00

130,000

53.85 %

200,000

20,225,513.00

23,170,350.00

23,524,209.00

33,070,000

34,300,000

20,225,513.00

23,170,350.00

23,524,209.00

33,070,000

34,300,000

ΩμυϔτΪΕϔτϏϙϧλ
υϔτΪΕϔτϏϙϧλ
υϔτΪΕϔτϏϙϧλ

34.4 %

10,080,000

ΩμϟΩϖλϏϚζύλϚλ
ϟΩϖλϏϚζύλϚλ
ϟΩϖλϏϚζύλϚλόΕωλυϔάΣϔυ

2.17 %

47,000,000

ΩϔλυϒζϓμσϓκτσϊϘΣϋϔ
ΩμμϚΦχϔΣυ
ϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτνυϒΪϬϔ
ϟΩϖλϟζϙϏλπλϓΣΩϔλ
ϟΩϖλϟπϖϧσηΕϔΩϥΤϏΩπλϓΣΩϔλ
ϟΩϖλνυϒΪϬϔηϬϔϠύλΕΩ
ϟΩϖλωϖιτβϔλϒ

υωσϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτνυϒΪϬϔ
υωσΩμμϚΦχϔΣυ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ
ΦΕϔηϏμϠιλ
ΦΕϔηϏμϠιλΣϔυναϖμϓηϖΩϔλλϏΣϟωχϔυϔάΣϔυ

117,200.00

313,600.00

348,200.00

360,000

117,200.00

313,600.00

348,200.00

360,000

2,663,500.00

2,674,900.00

2,671,500.00

3,600,000

19.44 %

4,300,000

ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυϟζϖλιϔΩϣνυϔάΣϔυϢλ
υϔάϏϔεϔΪϓΣυϠχϒλϏΣυϔάϏϔεϔΪϓΣυ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

200,000

ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυϟζϖλιϔΩϣνυϔάΣϔυϢλ
ϠχϒλϏΣυϔάϏϔεϔΪϓΣυ

64,181.00

124,600.00

106,200.00

200,000

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

0

100 %

2,000,000

540,701.00

828,872.00

2,391,858.00

2,000,000

-100 %

0

ϡΦυΩΣϔυϟΤΖϔΦΕϔτωϖιτϔϊϔόηυΙΣϓμΣϔυ
ζϬϔυΩάϗωϖη

0.00

0.00

0.00

200,000

-100 %

0

ϡΦυΩΣϔυϠΤΕΩΤϓλΣϗώϔλϓΣϟυϗτλϟιϊμϔχ
λΦυλλιμϚυϗ

0.00

0.00

0.00

500,000

0 %

500,000

ϡΦυΩΣϔυϠΤΕΩΤϓλΣϗώϔλϓΣϟυϗτλϡυΩϟυϗτλ
ΣϗώϔϠύΕΩνυϒϟιϊϣιτ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

3,500,000

ϡΦυΩΣϔυϠΤΕΩΤϓλΣϗώϔλϓΣϟυϗτλϏΩΦΙΣυ
νΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλ

0.00

0.00

0.00

5,000,000

0 %

5,000,000

ϡΦυΩΣϔυϠΤΕΩΤϓλΣϗώϔϡυΩϟυϗτλΣϗώϔϠύΕΩ
νυϒϟιϊϣιτ

0.00

0.00

0.00

350,000

-100 %

0

ϡΦυΩΣϔυϠΤΕΩΤϓλΦλϟΣΕΩυϒζϓμνυϒϟιϊ

0.00

0.00

49,400.00

100,000

0 %

100,000

ϡΦυΩΣϔυϠΤΕΩΤϓλΦωϔσϟνϦλϟχϖϊιϔΩ
ωϖάϔΣϔυ

70,499.00

78,991.00

95,790.00

150,000

0 %

150,000

ϡΦυΩΣϔυΪϓζΣϖΪΣυυσόΕΩϟόυϖσΣϔυϏΕϔλ
ΣϔυϟΤϗτλϠχϒΦεϖηΦϖζϟυϦω

32,086.75

99,889.50

0.00

0

0 %

0

υωσΦΕϔηϏμϠιλ

33.33 %

480,000
480,000

ΦΕϔϢάΖόϏτ
υϔτΪΕϔτϟπϙϧϏϢύΖϣζΖσϔέϘϧΩμυϖΣϔυ
υϔτΪΕϔτϟΣϗϧτωϟλϙϧϏΩΣϓμΣϔυναϖμϓηϖυϔάΣϔυιϗϧϣσΕ
ϟΤΖϔχϓΣϋεϒυϔτΪΕϔτύσωζϏϙϧλϥ

ϡΦυΩΣϔυϟΤΖϔΦΕϔτχϛΣϟόϙϏ±ϟληυλϔυϗ
όϔσϓίυϚΕλϢύίΕ
ϡΦυΩΣϔυϟΤΖϔΦΕϔτχϛΣϟόϙϏϟληυλϔυϗ
όϔσϓίυϚΕλϢύίΕ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ
ϡΦυΩΣϔυάϚσλϚσχϛΣϟόϙϏιΖϏΩθϖϧλϠύΕΩάϔηϖ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

0.00

0.00

1,180.00

80,000

0 %

80,000

495,474.90

324,818.00

0.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυνυϒϟσϖλξχλϓΣϟυϗτλϢλυϒζϓμάϓϨλ
ηΕϔΩϥ

0.00

0.00

0.00

120,000

-100 %

0

ϡΦυΩΣϔυνυϒϟσϖλξχόϓσφικϖϫιϔΩΣϔυ
ϊϘΣϋϔ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

120,000

2,196,515.00

1,653,521.00

1,684,566.10

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυοϘΣϏμυσϠχϒϊϘΣϋϔζϛΩϔλόϬϔύυϓμ
μϚΦχϔΣυιϔΩΣϔυϊϘΣϋϔϠχϒξϛΖϟΣϗϧτωΤΖϏΩιϓϨΩ
ςϔτϢλϠχϒςϔτλϏΣνυϒϟιϊ

0.00

0.00

0.00

3,000,000

-100 %

0

ϡΦυΩΣϔυοϘΣϏμυσϠχϒϊϘΣϋϔζϛΩϔλόϬϔύυϓμ
μϚΦχϔΣυιϔΩΣϔυϊϘΣϋϔϠχϒξϛΖιϗϧϟΣϗϧτωΤΖϏΩ
ιϓϨΩςϔτϢλϠχϒςϔτλϏΣνυϒϟιϊ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

3,000,000

ϡΦυΩΣϔυπϓδλϔΦυϛϠχϒλϓΣϟυϗτληϔσΣχϚΕσ
όϔυϒΣϔυϟυϗτλυϛΖ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

1,300,000

ϡΦυΩΣϔυπϓδλϔςϔϋϔϏϓΩΣφϋϟάϖΩναϖμϓηϖ
ΣϔυπϓδλϔιϓΣϋϒΣϔυόϏλςϔϋϔϏϓΩΣφϋ
όϬϔύυϓμΦυϛξϛΖόϏλξϛΖμυϖύϔυόθϔλϊϘΣϋϔ
ϠχϒμϚΦχϔΣυιϔΩΣϔυϊϘΣϋϔ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

3,000,000

ϡΦυΩΣϔυπϓδλϔόΕΩϟόυϖσιϓΣϋϒιϔΩζΖϔλ
ΣϗώϔσϚΕΩόϛΕόϔΣχ

0.00

0.00

0.00

5,000,000

0 %

5,000,000

ϡΦυΩΣϔυϟπϖϧσϡϏΣϔόΣϔυϊϘΣϋϔηΕϏϢλ
υϒζϓμιϗϧόϛΩΤϘϨλΤϏΩλϓΣϟυϗτλόϓΩΣϓζϟιϊμϔχ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

700,000

ϡΦυΩΣϔυϟπϖϧσϡϏΣϔόΣϔυϊϘΣϋϔηΕϏϢλ
υϒζϓμιϗϧόϛΩΤϘϨλΤϏΩλϓΣϟυϗτλόϓΩΣϓζϟιϊμϔχ

0.00

0.00

410,400.00

700,000

-100 %

0

ϡΦυΩΣϔυςϔϋϔϏϓΩΣφϋϟάϖΩναϖμϓηϖΣϔυϟπϙϧϏ
πϓδλϔιϓΣϋϒΣϔυόϏλςϔϋϔϏϓΩΣφϋ

0.00

0.00

0.00

3,000,000

-100 %

0

ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσϟζϦΣϢύΖϟΣΕΩζϗσϗόϚΤ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

300,000

ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσϟζϦΣϢύΖϟΣΕΩζϗσϗόϚΤ

0.00

0.00

29,200.00

300,000

-100 %

0

ϡΦυΩΣϔυόλϓμόλϚλΦΕϔϢάΖΪΕϔτΣϔυμυϖύϔυ
όθϔλϊϘΣϋϔ

0.00

0.00

0.00

6,491,819

18.14 %

7,669,600

ϡΦυΩΣϔυνυϒάϚσϟάϖΩναϖμϓηϖΣϔυϟπϙϧϏ
νυϒϟσϖλξχλϓΣϟυϗτλϢλυϒζϓμάϓϨληΕϔΩϥ

ϡΦυΩΣϔυοϘΣϏμυσϠχϒιϓϊλϊϘΣϋϔζϛΩϔλ
ςϔτϢλϠχϒλϏΣνυϒϟιϊόϬϔύυϓμμϚΦχϔΣυ
ιϔΩΣϔυϊϘΣϋϔϠχϒξϛΖϟΣϗϧτωΤΖϏΩ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ
ϡΦυΩΣϔυϏμυσϟπϙϧϏνυϓμπϙϨλβϔλϟηυϗτσ
ΦωϔσπυΖϏσλϓΣϟυϗτλ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

196,600.00

0.00

0.00

0

0 %

0

0.00

0.00

60,215.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυϏμυσϠχϒηϖζηϔσξχΣϔυΪϓζΣϔυ
ϟυϗτλΣϔυόϏλ

600,990.50

888,352.75

598,384.00

1,300,000

-100 %

0

ϡΦυΩΣϔυϏμυσϠχϒπϓδλϔξϛΖμϓΩΦϓμμϓίάϔ
χϛΣϟόϙϏ

0.00

0.00

599,700.00

200,000

0 %

200,000

ϡΦυΩΣϔυϏμυσόϓσσλϔμϚΦχϔΣυιϔΩΣϔυ
ϊϘΣϋϔ

0.00

0.00

0.00

500,000

-100 %

0

10,841,100.00

12,776,000.00

13,663,000.00

17,500,000

1.14 %

17,700,000

0.00

0.00

4,143.04

50,000

0 %

50,000

17,701,648.15

19,449,944.25

22,365,536.14

50,341,819

236,598.00

307,000.00

204,699.00

250,000

20 %

300,000

ωϓόζϚϣρρΖϔϠχϒωϖιτϚ

47,950.12

59,997.40

59,989.14

60,000

16.67 %

70,000

ωϓόζϚΩϔλμΖϔλΩϔλΦυϓω

59,969.00

60,000.00

59,966.00

60,000

16.67 %

70,000

1,656,700.00

1,545,800.00

1,422,800.00

2,778,490

3.65 %

2,880,000

ωϓόζϚΣΕϏόυΖϔΩ

23,999.48

24,563.85

29,147.70

30,000

33.33 %

40,000

ωϓόζϚτϔλπϔύλϒϠχϒΤλόΕΩ

35,240.00

116,630.00

71,850.50

123,000

5.69 %

130,000

0.00

0.00

0.00

300,000

16.67 %

350,000

ωϓόζϚωϖιτϔϊϔόηυΙύυϙϏΣϔυϠπιτΙ

62,150.42

63,000.00

63,000.00

63,000

11.11 %

70,000

ωϓόζϚΣϔυϟΣϋηυ

52,900.00

59,823.00

60,000.00

60,000

16.67 %

70,000

ωϓόζϚϡΨϋεϔϠχϒϟξτϠπυΕ

23,915.00

30,000.00

25,852.00

30,000

33.33 %

40,000

461,000.00

439,630.00

499,995.00

500,000

10 %

550,000

94,700.00

81,030.00

94,837.00

95,000

5.26 %

100,000

119,742.00

102,150.00

119,998.00

120,000

8.33 %

130,000

ϡΦυΩΣϔυϏμυσϟπϙϧϏπϓδλϔλϓΣϟυϗτλϢλ
υϒζϓμάϓϨληΕϔΩ

ϡΦυΩΣϔυϏϔύϔυΣχϔΩωϓλ
ΦΕϔμϬϔυϚΩυϓΣϋϔϠχϒέΕϏσϠέσ
υωσΦΕϔϢάΖόϏτ

54,869,600

ΦΕϔωϓόζϚ
ωϓόζϚόϬϔλϓΣΩϔλ

ΦΕϔϏϔύϔυϟόυϖσ λσ

ωϓόζϚϟάϙϨϏϟπχϖΩϠχϒύχΕϏχϙϧλ

ωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩϠηΕΩΣϔτ
ωϓόζϚΣϗώϔ
ωϓόζϚΦϏσπϖωϟηϏυΙ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ
ωϓόζϚΣϔυϊϘΣϋϔ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

544,225.00

599,290.00

577,022.35

600,000

3,419,089.02

3,488,914.25

3,289,156.69

5,069,490

601,633.51

813,694.68

1,909,286.09

1,500,000

0 %

1,500,000

ΦΕϔλϬϨϔνυϒνϔΦΕϔλϬϨϔμϔζϔχ

0.00

0.00

0.00

600,000

0 %

600,000

ΦΕϔμυϖΣϔυϡιυϊϓπιΙ

0.00

0.00

0.00

36,000

0 %

36,000

υωσΦΕϔόϔκϔυεϛνϡςΦ

601,633.51

813,694.68

1,909,286.09

2,136,000

2,136,000

υωσΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

21,839,570.68

24,066,153.18

27,912,178.92

57,907,309

62,935,600

ϟΣΖϔϏϗϨμϚλωσΤϔϟύχϦΣ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

30,000

ϟΦυϙϧϏΩθΕϔτϟϏΣόϔυυϒμμζϖΪϖηϏχ Τϔω
ζϬϔ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

210,000

ϟΦυϙϧϏΩϡιυόϔυϠμμϢάΖΣυϒζϔϋκυυσζϔ

0.00

0.00

17,976.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩνυϓμϏϔΣϔϊϠμμϠτΣόΕωλάλϖζ
ϠΤωλΤλϔζϣσΕηϬϧϔΣωΕϔμϗιϗτϛ

0.00

0.00

65,912.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩνυϓμϏϔΣϔϊϠμμϠτΣόΕωλάλϖζ
ϠΤωλΤλϔζϣσΕηϬϧϔΣωΕϔμϗιϗτϛ

0.00

0.00

0.00

222,000

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩνυϓμϏϔΣϔϊϠμμϠτΣόΕωλάλϖζ
ϠΤωλΤλϔζμϗιϗτϛ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

1,232,000

ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙόϬϔϟλϔυϒμμζϖΪϖηϏχ Τϔω
ζϬϔ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

180,000

ηϛΖϟΣϦμϟϏΣόϔυΤλϔζΣωΖϔΩ121.80xόϛΩ
x χϘΣέσ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

24,000

ηϛΖϣσΖΤλϔζΣωΖϔΩϟσηυόϛΩ
ϟσηυχϘΣϟσηυ

0.00

0.00

96,000.00

0

0 %

0

υωσΦΕϔωϓόζϚ

8.33 %

νϗ
650,000
5,450,000

ΦΕϔόϔκϔυεϛνϡςΦ
ΦΕϔϣρρΖϔ

ΩμχΩιϚλ
ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ
ΦυϚςϓεγΙόϬϔλϓΣΩϔλ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

ηϛΖϣσΖΤλϔζΣωΖϔΩϟσηυόϛΩ
ϟσηυχϘΣϟσηυ

0.00

0.00

42,000.00

0

0 %

0

ηϛΖϣσΖΤλϔζΣωΖϔΩϟσηυόϛΩ
ϟσηυχϘΣϟσηυ

0.00

0.00

54,000.00

0

0 %

0

ηϛΖϣσΖΤλϔζx80 έσ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

60,000

ηϛΖϟόϙϨϏξΖϔϟύχϦΣ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

350,000

ηϛΖϟύχϦΣϟΣϦμϟϏΣόϔυΤλϔζχϖϨλάϓΣ

0.00

0.00

7,000.00

0

0 %

0

ηϛΖϟύχϦΣϟΣϦμϟϏΣόϔυΤλϔζχϖϨλάϓΣ

0.00

0.00

20,400.00

0

0 %

0

ηϛΖϟϏΣόϔυΤλϔζ120x40x90 έσ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

30,000

ϡηΗϒπϓμϟϏλΣνυϒόΩΦΙΤλϔζ70x160
έσ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

57,000

ϡηΗϒϠχϒϟΣΖϔϏϗϨΦυϛ

0.00

0.00

33,000.00

42,000

-100 %

0

ϡηΗϒύσϛΕμϛάϔ

20,000.00

0.00

0.00

0

0 %

0

ϠιΕλΣχΕϔωυϔτΩϔλ

58,500.00

0.00

0.00

0

0 %

0

0.00

0.00

0.00

0

100 %

75,600

υθΪϓΣυτϔλτληΙ

0.00

37,500.00

0.00

0

0 %

0

υθϡζττόϔυ ζϗϟέχ ϠμμνυϓμϏϔΣϔϊ

0.00

0.00

6,300,000.00

0

0 %

0

υθϡζτόϔυΤλϔζιϗϧλϓϧΩ ζϗϟέχ

0.00

1,230,000.00

0.00

1,294,000

-100 %

0

υθμυυιϚΣ ζϗϟέχ

0.00

784,000.00

0.00

787,000

-100 %

0

υθμυυιϚΣ ζϗϟέχ Τλϔζηϓλ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

1,455,000

0.00

0.00

0.00

200,000

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩΤτϔτϟόϗτΩϟΦχϙϧϏλιϗϧ

44,000.00

0.00

0.00

0

100 %

54,000

ϟΦυϙϧϏΩΤτϔτϟόϗτΩηϔσόϔτ

0.00

0.00

0.00

500,000

-100 %

0

18,000.00

0.00

0.00

0

0 %

0

ΦυϚςϓεγΙΣϔυϊϘΣϋϔ
άϚζϡηΗϒπυΖϏσϟΣΖϔϏϗϨϟζϦΣϡρϟσΣΖϔ
ΦυϚςϓεγΙτϔλπϔύλϒϠχϒΤλόΕΩ

ΦυϚςϓεγΙϣρρΖϔϠχϒωϖιτϚ
ϟΦυϙϧϏΩΤτϔτϟόϗτΩ

ϟΦυϙϧϏΩϟχΕλωϖιτϚϟινέϗζϗ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ
ϟΦυϙϧϏΩϟόϗτΩϟΦχϙϧϏλιϗϧ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

123,000

23,000.00

0.00

0.00

0

0 %

0

ΣχΖϏΩθΕϔτςϔπυϒμμζϖΪϖηϏχ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

10,000

ΣχΖϏΩθΕϔτυϛν

0.00

0.00

43,500.00

0

0 %

0

ΣχΖϏΩθΕϔτωϗζϗϡϏ

0.00

0.00

20,000.00

0

0 %

0

ΣχΕϏΩιϗωϗζϖΪϖηϏχυϓμόϓίίϔεζϔωϟιϗτσ
ϠχϒΪϔλζϔωϟιϗτσ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

3,580

ΣχΖϏΩωΩΪυνϖζ

0.00

0.00

0.00

250,000

-100 %

0

ΣχΖϏΩωϗζϗϡϏ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

19,600

ϟΦυϙϧϏΩσϓχηϖσϗϟζϗτϡνυϟΪΦϟηϏυΙ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

130,000

ΪϏυϓμςϔπάλϖζσϏϟηϏυΙϣρρΖϔ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

24,000

ϡιυιϓϊλΙϠϏχϏϗζϗ LED TV ) Τλϔζ
λϖϨω

0.00

0.00

0.00

0

100 %

210,000

0.00

0.00

0.00

0

100 %

450,000

ϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

193,800

ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙάλϖζϟχϟέϏυΙάλϖζLED Τϔω
ζϬϔ ύλΖϔλϔιϗ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

23,700

ϟΦυϙϧϏΩόϬϔυϏΩϣρρΖϔΤλϔζVA

0.00

0.00

0.00

0

100 %

19,200

163,500.00

2,051,500.00

6,699,788.00

3,295,000

0.00

0.00

0.00

0

ωϖιτϚόϙϧϏόϔυ
ΦυϚςϓεγΙϡΨϋεϔϠχϒϟξτϠπυΕ

ΦυϚςϓεγΙΩϔλμΖϔλΩϔλΦυϓω
ϟηϗτΩάϓϨλ
ΦυϚςϓεγΙΦϏσπϖωϟηϏυΙ

υωσΦΕϔΦυϚςϓεγΙ

4,964,480

ΦΕϔιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ
ΦΕϔηϖζηϓϨΩυϒμμϣρρΖϔϠχϒϏϚνΣυεΙέϘϧΩϟνϦλΣϔυ
ηϖζηϓϨΩΦυϓϨΩϠυΣϢλϏϔΦϔυύυϙϏόθϔλιϗϧυϔάΣϔυ
πυΖϏσΣϔυΣΕϏόυΖϔΩύυϙϏςϔτύχϓΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩ
ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩέΕϏσϠέσυϒμμϣρρΖϔ
ϠχϒηϖζηϓϨΩύσΖϏϠνχΩϣρρΖϔϡυΩϟυϗτλλΦυ
λλιΙωϖιτϔωϓζμϔΩϠπυΣϟύλϙϏ

100 %

11,000,000

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

ΦΕϔθσζϖλ
ϡΦυΩΣϔυθσζϖλΣΕϏόυΖϔΩϏϔΦϔυϡυΩϟυϗτλ
ΣϗώϔλΦυλλιΙωϖιτϔ

0.00

0.00

1,300,000.00

0

0 %

0

ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυνυϓμνυϚΩέΕϏσϠέσϏϔΦϔυ
ϟυϗτλϠχϒϏϔΦϔυνυϒΣϏμϡυΩϟυϗτλΣϗώϔ
λΦυλλιΙωϖιτϔ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

200,000

ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυνυϓμνυϚΩέΕϏσϠέσϏϔΦϔυ
ϟυϗτλϠχϒϏϔΦϔυνυϒΣϏμϡυΩϟυϗτλλΦυ
λλιΙωϖιτϔωϓζμϔΩϠπυΣϟύλϙϏ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

200,000

ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυνυϓμνυϚΩέΕϏσϠέσϏϔΦϔυ
ϟυϗτλϠχϒϏϔΦϔυνυϒΣϏμϡυΩϟυϗτλλΦυ
λλιΙωϖιτϔ

0.00

0.00

0.00

200,000

-100 %

0

ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυνυϓμνυϚΩέΕϏσϠέσϏϔΦϔυ
ϟυϗτλϠχϒϏϔΦϔυνυϒΣϏμϡυΩϟυϗτλλΦυ
λλιΙωϖιτϔ

0.00

0.00

0.00

200,000

-100 %

0

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩόλϔσΣϗώϔϠχϒνυϓμνυϚΩ
ςϛσϖιϓϊλΙϡυΩϟυϗτλΣϗώϔλΦυλλιΙωϖιτϔ

0.00

0.00

8,500,000.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩϏϔΦϔυτϖσϟλϟέϗτσπυΖϏσ
ιϗϧπϓΣλϓΣΣϗώϔάϔτύίϖΩϠχϒΦυϛϡυΩϟυϗτλ
ΣϗώϔλΦυλλιΙωϖιτϔ

0.00

0.00

87,000,000.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩϏϔΦϔυϟυϗτλϡυΩϟυϗτλ
ΣϗώϔλΦυλλιΙωϖιτϔ

0.00

0.00

5,300,000.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩϏϔΦϔυϟυϗτλϡυΩϟυϗτλ
ΣϗώϔλΦυλλιΙωϖιτϔ

0.00

0.00

38,000,000.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυΪΖϔΩϏϏΣϠμμΩϔλυϒμμ
ωϖϊωΣυυσςϔτϢλϏϔΦϔυΤϏΩϏϔΦϔυ
τϖσϟλϟέϗτσπυΖϏσιϗϧπϓΣλϓΣΣϗώϔάϔτύίϖΩ
ϠχϒΦυϛϡυΩϟυϗτλΣϗώϔλΦυλλιΙωϖιτϔ

0.00

0.00

450,000.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυΪΖϔΩϏϏΣϠμμΩϔλυϒμμ
ωϖϊωΣυυσςϔτϢλϏϔΦϔυΤϏΩϏϔΦϔυϟυϗτλ
ϡυΩϟυϗτλΣϗώϔλΦυλλιΙωϖιτϔ

0.00

0.00

150,000.00

0

0 %

0

ϏϔΦϔυηΕϔΩϥ

ΦΕϔΣΕϏόυΖϔΩόϖϧΩόϔκϔυεϛνΣϔυ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

ΦΕϔμϬϔυϚΩυϓΣϋϔϠχϒνυϓμνυϚΩιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ
ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩέΕϏσϠέσϡυΩϟυϗτλλΦυ
λλιΙωϖιτϔωϓζμϔΩϠπυΣϟύλϙϏ

0.00

0.00

200,000.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩέΕϏσϠέσϡυΩϟυϗτλλΦυ
λλιΙωϖιτϔ

0.00

0.00

200,000.00

0

0 %

0

υωσΦΕϔιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ

0.00

0.00

141,100,000.00

400,000

11,400,000

υωσΩμχΩιϚλ

163,500.00

2,051,500.00

147,799,788.00

3,695,000

16,364,480

υωσΩϔλυϒζϓμσϓκτσϊϘΣϋϔ

42,228,583.68

49,288,003.18

199,236,175.92

94,672,309

113,600,080

ϟΩϖλϟζϙϏλπλϓΣΩϔλ

0.00

0.00

0.00

320,000

462.5 %

1,800,000

ΦΕϔηϏμϠιλπλϓΣΩϔλΪΖϔΩ

0.00

0.00

0.00

570,000

0 %

570,000

ϟΩϖλϟπϖϧσηΕϔΩϥΤϏΩπλϓΣΩϔλΪΖϔΩ

0.00

0.00

0.00

30,000

200 %

90,000

0.00

0.00

0.00

920,000

2,460,000

0.00

0.00

0.00

920,000

2,460,000

ΦΕϔηϏμϠιλξϛΖναϖμϓηϖυϔάΣϔυϏϓλϟνϦλνυϒϡτάλΙ
ϠΣΕϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλ

0.00

0.00

0.00

12,000

0 %

12,000

ΦΕϔηϏμϠιλΣϔυναϖμϓηϖΩϔλλϏΣϟωχϔυϔάΣϔυ

0.00

0.00

0.00

50,000

0 %

50,000

ϟΩϖλάΕωτϟύχϙϏΣϔυϊϘΣϋϔμϚηυ

0.00

0.00

0.00

10,000

0 %

10,000

0.00

0.00

0.00

72,000

0.00

0.00

0.00

800,000

ΩϔλϊϘΣϋϔϣσΕΣϬϔύλζυϒζϓμ
ΩμμϚΦχϔΣυ
ϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτνυϒΪϬϔ

υωσϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτνυϒΪϬϔ
υωσΩμμϚΦχϔΣυ
ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ
ΦΕϔηϏμϠιλ

υωσΦΕϔηϏμϠιλ

72,000

ΦΕϔϢάΖόϏτ
υϔτΪΕϔτϟπϙϧϏϢύΖϣζΖσϔέϘϧΩμυϖΣϔυ

12.5 %

900,000

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

υϔτΪΕϔτϟΣϗϧτωϟλϙϧϏΩΣϓμΣϔυναϖμϓηϖυϔάΣϔυιϗϧϣσΕ
ϟΤΖϔχϓΣϋεϒυϔτΪΕϔτύσωζϏϙϧλϥ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυϟζϖλιϔΩϣνυϔάΣϔυϢλ
υϔάϏϔεϔΪϓΣυϠχϒλϏΣυϔάϏϔεϔΪϓΣυ

0.00

0.00

0.00

50,000

0 %

50,000

ϡΦυΩΣϔυυθύΖϏΩόσϚζϟΦχϙϧϏλιϗϧϠύχΕΩϟυϗτλ
υϛΖόϛΕάϚσάλ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

100,000

ϡΦυΩΣϔυύΖϏΩόσϚζϟΦχϙϧϏλιϗϧϠύχΕΩϟυϗτλυϛΖόϛΕ
άϚσάλ

0.00

0.00

0.00

100,000

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

50,000

0 %

50,000

0.00

0.00

0.00

1,000,000

ωϓόζϚόϬϔλϓΣΩϔλ

0.00

0.00

0.00

20,000

0 %

20,000

ωϓόζϚϣρρΖϔϠχϒωϖιτϚ

0.00

0.00

0.00

10,000

0 %

10,000

ωϓόζϚΩϔλμΖϔλΩϔλΦυϓω

0.00

0.00

0.00

10,000

0 %

10,000

ωϓόζϚΣΕϏόυΖϔΩ

0.00

0.00

0.00

10,000

0 %

10,000

ωϓόζϚΣϔυϟΣϋηυ

0.00

0.00

0.00

9,000

11.11 %

10,000

ωϓόζϚϡΨϋεϔϠχϒϟξτϠπυΕ

0.00

0.00

0.00

9,000

11.11 %

10,000

ωϓόζϚΦϏσπϖωϟηϏυΙ

0.00

0.00

0.00

10,000

0 %

10,000

ωϓόζϚΣϔυϊϘΣϋϔ

0.00

0.00

0.00

100,000

0 %

100,000

0.00

0.00

0.00

178,000

ΦΕϔϣρρΖϔ

0.00

0.00

0.00

600,000

0 %

600,000

ΦΕϔλϬϨϔνυϒνϔΦΕϔλϬϨϔμϔζϔχ

0.00

0.00

0.00

120,000

0 %

120,000

ΦΕϔμυϖΣϔυϡιυϊϓπιΙ

0.00

0.00

0.00

60,000

0 %

60,000

υωσΦΕϔόϔκϔυεϛνϡςΦ

0.00

0.00

0.00

780,000

780,000

υωσΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

0.00

0.00

0.00

2,030,000

2,132,000

ΦΕϔμϬϔυϚΩυϓΣϋϔϠχϒέΕϏσϠέσ
υωσΦΕϔϢάΖόϏτ

1,100,000

ΦΕϔωϓόζϚ

υωσΦΕϔωϓόζϚ

180,000

ΦΕϔόϔκϔυεϛνϡςΦ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

ΩμχΩιϚλ
ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ
ΦυϚςϓεγΙόϬϔλϓΣΩϔλ
άϓϨλωϔΩύλϓΩόϙϏϟύχϦΣ

0.00

0.00

0.00

145,000

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

0

100 %

17,000

0.00

0.00

0.00

200,000

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

345,000

0.00

0.00

0.00

0

υωσΦΕϔιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ

0.00

0.00

0.00

0

26,000,000

υωσΩμχΩιϚλ

0.00

0.00

0.00

345,000

26,017,000

υωσΩϔλϊϘΣϋϔϣσΕΣϬϔύλζυϒζϓμ

0.00

0.00

0.00

3,295,000

30,609,000

υωσϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

184,365,607.60

222,010,704.20

371,999,148.02

339,181,950

427,992,680

1,446,255.00

2,010,595.00

1,910,760.00

5,473,000

61.3 %

8,828,000

ϟΩϖλϟπϖϧσηΕϔΩϥΤϏΩπλϓΣΩϔλ

218,266.00

182,173.00

144,779.00

302,300

27.03 %

384,000

ϟΩϖλνυϒΪϬϔηϬϔϠύλΕΩ

120,000.00

117,096.00

120,000.00

270,000

28.89 %

348,000

ΦυϚςϓεγΙΦϏσπϖωϟηϏυΙ
ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙMultifunction άλϖζ
ϟχϟέϏυΙάλϖζLED όϗ
ΦΕϔμϬϔυϚΩυϓΣϋϔϠχϒνυϓμνυϚΩΦυϚςϓεγΙ
υωσΦΕϔΦυϚςϓεγΙ

17,000

ΦΕϔιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ
ϏϔΦϔυηΕϔΩϥ
ϡΦυΩΣϔυΪΖϔΩιϗϧνυϘΣϋϔόϬϔυωΪϠχϒ
ϏϏΣϠμμνυϓμνυϚΩϏϔΦϔυϠχϒςϛσϖιϓϊλΙ
ϊϛλτΙΣϔυιΕϏΩϟιϗϧτωϠχϒϟυϗτλυϛΖνυϒωϓηϖ
ϊϔόηυΙωϓδλκυυσϠχϒςϛσϖνϓίίϔιΖϏΩθϖϧλ
ΪϓΩύωϓζλλιμϚυϗ ϊϔχϔΣχϔΩύχϓΩϟΣΕϔ

100 %

26,000,000

ϠξλΩϔλόϔκϔυεόϚΤ
ΩϔλμυϖύϔυιϓϧωϣνϟΣϗϧτωΣϓμόϔκϔυεόϚΤ
ΩμμϚΦχϔΣυ
ϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτνυϒΪϬϔ
ϟΩϖλϟζϙϏλπλϓΣΩϔλ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

ΦΕϔηϏμϠιλπλϓΣΩϔλΪΖϔΩ

739,486.00

1,290,820.00

1,523,601.00

2,262,000

21.66 %

2,752,000

ϟΩϖλϟπϖϧσηΕϔΩϥΤϏΩπλϓΣΩϔλΪΖϔΩ

203,417.00

259,035.00

167,651.00

181,000

40.88 %

255,000

2,727,424.00

3,859,719.00

3,866,791.00

8,488,300

12,567,000

2,727,424.00

3,859,719.00

3,866,791.00

8,488,300

12,567,000

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0

0.00

11,306.00

95,201.00

100,000

0 %

100,000

0.00

0.00

246,600.00

150,000

133.33 %

350,000

0.00

11,306.00

341,801.00

250,000

135,684.80

110,279.00

76,666.00

200,000

50 %

300,000

54,833.00

12,528.00

4,703.72

20,000

100 %

40,000

ωϓόζϚϟάϙϨϏϟπχϖΩϠχϒύχΕϏχϙϧλ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

100,000

ωϓόζϚωϖιτϔϊϔόηυΙύυϙϏΣϔυϠπιτΙ

0.00

0.00

0.00

71,000

-100 %

0

273,919.65

442,525.41

382,813.90

600,000

0 %

600,000

464,437.45

565,332.41

464,183.62

891,000

11,962.43

7,202.92

11,069.70

60,000

υωσΦΕϔόϔκϔυεϛνϡςΦ

11,962.43

7,202.92

11,069.70

60,000

60,000

υωσΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

476,399.88

583,841.33

817,054.32

1,201,000

1,750,000

υωσϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτνυϒΪϬϔ
υωσΩμμϚΦχϔΣυ
ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ
ΦΕϔηϏμϠιλ
ϟΩϖλάΕωτϟύχϙϏΣϔυϊϘΣϋϔμϚηυ
υωσΦΕϔηϏμϠιλ

100 %

200,000
200,000

ΦΕϔϢάΖόϏτ
υϔτΪΕϔτϟπϙϧϏϢύΖϣζΖσϔέϘϧΩμυϖΣϔυ
υϔτΪΕϔτϟΣϗϧτωϟλϙϧϏΩΣϓμΣϔυναϖμϓηϖυϔάΣϔυιϗϧϣσΕ
ϟΤΖϔχϓΣϋεϒυϔτΪΕϔτύσωζϏϙϧλϥ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυϟζϖλιϔΩϣνυϔάΣϔυϢλ
υϔάϏϔεϔΪϓΣυϠχϒλϏΣυϔάϏϔεϔΪϓΣυ
υωσΦΕϔϢάΖόϏτ

450,000

ΦΕϔωϓόζϚ
ωϓόζϚόϬϔλϓΣΩϔλ
ωϓόζϚϣρρΖϔϠχϒωϖιτϚ

ωϓόζϚΦϏσπϖωϟηϏυΙ
υωσΦΕϔωϓόζϚ

1,040,000

ΦΕϔόϔκϔυεϛνϡςΦ
ΦΕϔμυϖΣϔυϡιυϊϓπιΙ

0 %

60,000

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

ΩμχΩιϚλ
ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ
ΦυϚςϓεγΙτϔλπϔύλϒϠχϒΤλόΕΩ
υθμυυιϚΣ ζϗϟέχ Τλϔζηϓλ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

821,000

υωσΦΕϔΦυϚςϓεγΙ

0.00

0.00

0.00

0

821,000

υωσΩμχΩιϚλ

0.00

0.00

0.00

0

821,000

υωσΩϔλμυϖύϔυιϓϧωϣνϟΣϗϧτωΣϓμόϔκϔυεόϚΤ

3,203,823.88

4,443,560.33

4,683,845.32

9,689,300

15,138,000

6,072,507.00

7,335,826.00

7,564,084.00

7,140,000

49.47 %

10,672,000

ϟΩϖλϟπϖϧσηΕϔΩϥΤϏΩπλϓΣΩϔλ

565,303.00

415,580.00

358,174.00

242,400

74.5 %

423,000

ϟΩϖλνυϒΪϬϔηϬϔϠύλΕΩ

341,950.00

344,400.00

312,900.00

302,400

0 %

302,400

ΦΕϔηϏμϠιλπλϓΣΩϔλΪΖϔΩ

246,504.00

620,490.00

1,348,716.00

1,939,000

75.3 %

3,399,000

ϟΩϖλϟπϖϧσηΕϔΩϥΤϏΩπλϓΣΩϔλΪΖϔΩ

133,489.00

224,085.00

5,235.00

0

100 %

168,000

7,359,753.00

8,940,381.00

9,589,109.00

9,623,800

14,964,400

7,359,753.00

8,940,381.00

9,589,109.00

9,623,800

14,964,400

0.00

0.00

0.00

20,000

0 %

20,000

63,777.00

90,452.00

103,780.00

150,000

0 %

150,000

891,347.00

144,693.00

0.00

0

0 %

0

0.00

0.00

0.00

1,200

0 %

1,200

955,124.00

235,145.00

103,780.00

171,200

ΩϔλμυϖΣϔυόϔκϔυεόϚΤϠχϒΩϔλόϔκϔυεόϚΤϏϙϧλ
ΩμμϚΦχϔΣυ
ϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτνυϒΪϬϔ
ϟΩϖλϟζϙϏλπλϓΣΩϔλ

υωσϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτνυϒΪϬϔ
υωσΩμμϚΦχϔΣυ
ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ
ΦΕϔηϏμϠιλ
ΦΕϔηϏμϠιλΣϔυναϖμϓηϖΩϔλλϏΣϟωχϔυϔάΣϔυ
ϟΩϖλάΕωτϟύχϙϏΣϔυϊϘΣϋϔμϚηυ
ϟΩϖλάΕωτϟύχϙϏΦΕϔυϓΣϋϔπτϔμϔχ
ϟΩϖλάΕωτϟύχϙϏμϚηυ
υωσΦΕϔηϏμϠιλ

171,200

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

66,600.00

1,808,218.69

2,474,198.78

4,650,000

0 %

4,650,000

52,742.00

250,330.00

186,210.00

200,000

25 %

250,000

381,318.00

523,359.92

684,350.00

0

0 %

0

0.00

0.00

81,982.20

200,000

150 %

500,000

ϡΦυΩΣϔυΦϚΖσΦυϏΩξϛΖμυϖϡςΦζΖϔλλϬϨϔϠχϒ
Ϗϔύϔυ

60,790.00

0.00

0.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυΦϚΖσΦυϏΩξϛΖμυϖϡςΦζΖϔλϏϔύϔυ
ϠχϒλϬϨϔ

0.00

69,145.00

0.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυΪϓζηϓϨΩϊϛλτΙϟοΖϔυϒωϓΩϠχϒηϖζηϔσ
νϓίύϔσχπϖϋιϔΩλϬϨϔ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

500,000

ϡΦυΩΣϔυΪϓζηϓϨΩϊϛλτΙϟοΖϔυϒωϓΩϠχϒηϖζηϔσ
νϓίύϔσχπϖϋιϔΩλϬϨϔνυϒΪϬϔνϗ

0.00

0.00

0.00

500,000

-100 %

0

ϡΦυΩΣϔυάϚσάλΦχϏΩόωτλϬϨϔϢό

0.00

0.00

0.00

0

100 %

1,000,000

ϡΦυΩΣϔυάϚσάλΦχϏΩόωτλϬϨϔϢόνυϒΪϬϔνϗ


0.00

0.00

0.00

700,000

-100 %

0

ϡΦυΩΣϔυάϚσάλΦϔυΙμϏληϬϧϔ ϟΤϗτωόζχζ
σχπϖϋπϖάϖηπχϓΩΩϔλ

0.00

0.00

0.00

500,000

0 %

500,000

ϡΦυΩΣϔυλΦυλλιΙϟσϙϏΩλΕϔϏτϛΕ

0.00

99,915.00

0.00

600,000

-100 %

0

ϡΦυΩΣϔυμΕϏζϓΣϣΤσϓλϟπϙϧϏΦϙλΦωϔσϢόϢύΖ
ΦϛΦχϏΩ

0.00

0.00

0.00

1,000,000

-50 %

500,000

930,945.00

1,147,010.00

1,498,800.00

1,500,000

0 %

1,500,000

ϡΦυΩΣϔυνΖϏΩΣϓλϠχϒϠΣΖϣΤνϓίύϔϟϏζόΙ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

100,000

ϡΦυΩΣϔυνΖϏΩΣϓλϠχϒΦωμΦϚσϡυΦηϖζηΕϏ

198,885.00

157,680.00

141,688.00

200,000

0 %

200,000

1,622,234.00

1,896,054.00

819,400.00

2,700,000

0 %

2,700,000

ΦΕϔϢάΖόϏτ
υϔτΪΕϔτϟπϙϧϏϢύΖϣζΖσϔέϘϧΩμυϖΣϔυ
υϔτΪΕϔτϟΣϗϧτωϟλϙϧϏΩΣϓμΣϔυναϖμϓηϖυϔάΣϔυιϗϧϣσΕ
ϟΤΖϔχϓΣϋεϒυϔτΪΕϔτύσωζϏϙϧλϥ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυϟζϖλιϔΩϣνυϔάΣϔυϢλ
υϔάϏϔεϔΪϓΣυϠχϒλϏΣυϔάϏϔεϔΪϓΣυ
ϡΦυΩΣϔυΦχϏΩόωτλϬϨϔϢό
ϡΦυΩΣϔυΦϚΖσΦυϏΩξϛΖμυϖϡςΦ

ϡΦυΩΣϔυνΖϏΩΣϓλϠχϒΦωμΦϚσϡυΦϣσΕ
ηϖζηΕϏ

ϡΦυΩΣϔυνΖϏΩΣϓλϠχϒμϬϔμϓζΣϔυηϖζόϔυ
ϟόπηϖζ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

ϡΦυΩΣϔυϟξτϠπυΕΦωϔσυϛΖϟυϙϧϏΩνϚΘτάϗωςϔπ
ηϔσϠλωιϔΩϡΦυΩΣϔυπυϒυϔάζϬϔυϖ

241,920.00

296,997.10

0.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυϟοΖϔυϒωϓΩϠχϒΦωμΦϚσνϓίύϔϟύηϚ
ϟζϙϏζυΖϏλυϬϔΦϔί

0.00

0.00

0.00

200,000

-100 %

0

ϡΦυΩΣϔυϟοΖϔυϒωϓΩϠχϒΦωμΦϚσνϓίύϔϟύηϚ
υϬϔΦϔί

0.00

0.00

0.00

0

100 %

200,000

ϡΦυΩΣϔυπϓδλϔόθϔλνυϒΣϏμΣϔυΦΖϔ
ηϔσπυμΣϔυόϔκϔυεόϚΤπϊ

117,054.20

0.00

0.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυπϓδλϔόθϔλνυϒΣϏμΣϔυΦΖϔ
ηϔσπυμΣϔυόϔκϔυεόϚΤπϊ

0.00

50,018.70

0.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυπϓδλϔόθϔλνυϒΣϏμΣϔυΦΖϔ
ηϔσπυμΣϔυόϔκϔυεόϚΤπϊ

0.00

0.00

64,873.00

200,000

50 %

300,000

289,570.00

287,755.00

499,670.00

500,000

60 %

800,000

ϡΦυΩΣϔυυευΩΦΙχζςϔωϒϡχΣυΖϏλ

65,000.00

94,900.00

84,000.00

0

100 %

300,000

ϡΦυΩΣϔυυευΩΦΙχζςϔωϒϡχΣυΖϏλ
νυϒΪϬϔνϗ

0.00

0.00

0.00

300,000

-100 %

0

598,572.60

579,785.80

0.00

0

0 %

0

2,120,835.72

2,284,759.70

2,788,490.50

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσόϚΤςϔπΣχϚΕσωϓτιϬϔΩϔλ

0.00

0.00

0.00

300,000

0 %

300,000

ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσόϚΤςϔπΣχϚΕσωϓτξϛΖόϛΩϏϔτϚ

0.00

0.00

0.00

500,000

0 %

500,000

ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσόϚΤςϔπΣχϚΕσωϓτϠσΕϠχϒ
ϟζϦΣ

0.00

0.00

0.00

50,000

100 %

100,000

ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσόϚΤςϔπΣχϚΕσωϓτϟυϗτλ

0.00

0.00

0.00

2,200,000

-90.91 %

200,000

ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσόϚΤςϔπΣϔτϠχϒΪϖηΤϏΩ
ϟζϦΣωϓτϟυϗτλ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

2,000,000

ϡΦυΩΣϔυόυΖϔΩΪϖηόϬϔλϘΣΣϔυϏλϚυϓΣϋΙ
ιυϓπτϔΣυκυυσάϔηϖϠχϒόϖϧΩϠωζχΖϏσΤϏΩ
ιΖϏΩθϖϧλ

162,497.00

290,197.70

288,519.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυόυΖϔΩΪϖηόϬϔλϘΣζΖϔλϏλϚυϓΣϋΙ
ιυϓπτϔΣυκυυσάϔηϖϠχϒόϖϧΩϠωζχΖϏσΤϏΩ
ιΖϏΩθϖϧλ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

300,000

ϡΦυΩΣϔυτΣυϒζϓμσϔηυβϔλιϔΩζΖϔλ
όϚΤϔςϖμϔχϏϔύϔυ

ϡΦυΩΣϔυχζνυϖσϔεσϛχοϏτ
ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσόϚΤςϔπ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ
ϡΦυΩΣϔυόυΖϔΩΪϖηόϬϔλϘΣζΖϔλϏλϚυϓΣϋΙ
ιυϓπτϔΣυκυυσάϔηϖϠχϒόϖϧΩϠωζχΖϏσΤϏΩ
ιΖϏΩθϖϧλ
νυϒΪϬϔνϗ2559

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

0.00

0.00

0.00

300,000

-100 %

0

85,659.00

98,923.52

98,434.02

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυόϔκϔυεόϚΤσϛχβϔλ

0.00

1,871,445.00

2,165,349.00

2,500,000

0 %

2,500,000

ϡΦυΩΣϔυϟόυϖσόυΖϔΩςϛσϖΦϚΖσΣϓλϡυΦ

0.00

0.00

0.00

100,000

0 %

100,000

4,800.00

2,621.50

2,942.50

222,000

450.45 %

1,222,000

6,999,422.52

11,809,116.63

11,878,907.00

20,122,000

0.00

0.00

0.00

100,000

0 %

100,000

4,500.00

36,065.00

20,730.00

50,000

0 %

50,000

13,876.46

6,323.10

11,074.00

15,000

0 %

15,000

0.00

0.00

0.00

4,000

0 %

4,000

ωϓόζϚϟάϙϨϏϟπχϖΩϠχϒύχΕϏχϙϧλ

201,617.44

220,762.94

149,576.13

300,000

0 %

300,000

ωϓόζϚωϖιτϔϊϔόηυΙύυϙϏΣϔυϠπιτΙ

241,450.00

46,500.00

194,450.00

1,000,000

0 %

1,000,000

ωϓόζϚϡΨϋεϔϠχϒϟξτϠπυΕ

96,000.00

79,810.00

98,230.00

300,000

0 %

300,000

ωϓόζϚζληυϗ

91,000.00

0.00

0.00

200,000

-100 %

0

648,443.90

389,461.04

474,060.13

1,969,000

ΦΕϔϣρρΖϔ

0.00

1,591,934.49

1,793,343.91

2,400,000

60.42 %

3,850,000

ΦΕϔλϬϨϔνυϒνϔΦΕϔλϬϨϔμϔζϔχ

0.00

98,898.43

119,093.44

200,000

0 %

200,000

ΦΕϔμυϖΣϔυϡιυϊϓπιΙ

0.00

13,351.84

14,128.45

20,000

0 %

20,000

ΦΕϔμυϖΣϔυϣνυϋεϗτΙ

0.00

0.00

0.00

3,000

0 %

3,000

υωσΦΕϔόϔκϔυεϛνϡςΦ

0.00

1,704,184.76

1,926,565.80

2,623,000

4,073,000

υωσΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

8,602,990.42

14,137,907.43

14,383,312.93

24,885,200

27,235,200

ϡΦυΩΣϔυόυΖϔΩϟόυϖσςϛσϖΦϚΖσΣϓλϡυΦ

ΦΕϔμϬϔυϚΩυϓΣϋϔϠχϒέΕϏσϠέσ
υωσΦΕϔϢάΖόϏτ

21,222,000

ΦΕϔωϓόζϚ
ωϓόζϚόϬϔλϓΣΩϔλ
ωϓόζϚϣρρΖϔϠχϒωϖιτϚ
ωϓόζϚΩϔλμΖϔλΩϔλΦυϓω
ωϓόζϚτϔλπϔύλϒϠχϒΤλόΕΩ

υωσΦΕϔωϓόζϚ

1,769,000

ΦΕϔόϔκϔυεϛνϡςΦ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

ΩμχΩιϚλ
ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ
ΦυϚςϓεγΙόϬϔλϓΣΩϔλ
ΣυϒΪΣϟΩϔ

0.00

0.00

338,000.00

0

0 %

0

ϟΣΖϔϏϗϨπλϓΣπϖΩόϛΩύϚΖσύλϓΩϟιϗτσ

0.00

0.00

0.00

36,000

-100 %

0

ϟΣΖϔϏϗϨσϗχΖϏ

0.00

0.00

0.00

60,000

-100 %

0

ϟΣΖϔϏϗϨύλϓΩϟιϗτσϣσΕσϗχΖϏ

0.00

0.00

0.00

28,000

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩθΕϔτϟϏΣόϔυυϒμμζϖΪϖηϏχϟΦυϙϧϏΩ

0.00

48,150.00

0.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩθΕϔτϟϏΣόϔυυϒμμζϖΪϖηϏχ ΤϔωζϬϔ 
ΦωϔσϟυϦωϠξΕληΕϏλϔιϗ

0.00

0.00

49,220.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩϡιυϊϓπιΙςϔτϢλΪϬϔλωλϟΦυϙϧϏΩ

0.00

14,445.00

0.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩϡιυόϔυϟΦυϙϧϏΩ

0.00

55,640.00

0.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩϡιυόϔυϠμμΣυϒζϔϋκυυσζϔ

0.00

0.00

16,500.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙόϬϔϟλϔυϒμμζϖΪϖηϏχ
ϟΦυϙϧϏΩ

0.00

117,700.00

0.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩόσϔυΙιΣϔυΙζπυΖϏσηϖζηϓϨΩ

0.00

0.00

0.00

1,000,000

-100 %

0

ΫϔΣΣϓϨλΪϬϔλωλάϚζπυΖϏσηϖζηϓϨΩ

0.00

0.00

40,000.00

0

0 %

0

ΫϔΣΣϓϨλπυΖϏσϏϚνΣυεΙηϖζηϓϨΩ

0.00

0.00

0.00

40,000

-100 %

0

ηϛΖϟϏΣόϔυϟηϗϨτμϔλ

0.00

0.00

0.00

60,800

-100 %

0

ηϛΖϟϏΣόϔυϟηϗϨτμϔλϟχϙϧϏλ

0.00

0.00

0.00

15,200

-100 %

0

ϡηΗϒιϬϔΩϔλ

0.00

0.00

0.00

144,000

-100 %

0

ϡηΗϒιϬϔΩϔλχϖϨλάϓΣ

0.00

0.00

0.00

54,900

-100 %

0

ϡηΗϒύσϛΕμϛάϔσϗϠιΕλμϛάϔάϖϨλ

0.00

0.00

14,800.00

0

0 %

0

ϠιΕλΣχΕϔωυϔτΩϔλΪϬϔλωληϓω

0.00

96,300.00

0.00

0

0 %

0

μϏυΙζηϛΖΣυϒΪΣχΖϏϟχϙϧϏλΤλϔζx 120
έσ

0.00

0.00

11,950.00

0

0 %

0

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

μϏυΙζλϖιυυϊΣϔυζΖϔλΤλϔζx
120 x 190 έσ

0.00

0.00

13,000.00

0

0 %

0

μϏυΙζϟόϗτμϏϓΣϋυΤλϔζx 60 x 150
έσ

0.00

0.00

12,000.00

0

0 %

0

πϓζχσϣϏλϬϨϔΤλϔζλϖϨω

0.00

0.00

80,000.00

0

0 %

0

υθϟΤϦλ

0.00

0.00

3,550.00

0

0 %

0

υθϟΤϦλάϓϨλόϠηλϟχόϠμμσϙϏΪϓμΤΖϔΩ
ϟζϗτω

0.00

0.00

7,000.00

0

0 %

0

υθϟΤϦλΤϏΩχΖϏ

0.00

0.00

3,550.00

0

0 %

0

ϣωιΙμϏυΙζπυΖϏσϡΦυΩϟύχϦΣ

0.00

0.00

6,800.00

0

0 %

0

υθμυυιϚΣ ζϗϟέχ Τλϔζηϓλ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

1,574,000

υθμυυιϚΣ ζϗϟέχ ΤλϔζηϓλπυΖϏσηϖζ
ηϓϨΩύχϓΩΦϔ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

1,642,000

ϟυϙϏπχϔόηϖΣ

0.00

0.00

0.00

94,500

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩάϔυΙηϠμηϟηϏυΙυϗϧϠμμϏϓηϡλσϓηϖ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

9,000

άϚζϟΦυϙϧϏΩϟόϗτΩΦϔυϔϡϏϟΣϒπυΖϏσϏϚνΣυεΙ
ϟΦυϙϧϏΩΤτϔτϟόϗτΩϠχϒχϬϔϡπΩ

0.00

0.00

150,000.00

0

0 %

0

ϏϚνΣυεΙϟΦυϙϧϏΩΤτϔτϟόϗτΩπυΖϏσχϬϔϡπΩ

0.00

0.00

0.00

200,000

-100 %

0

ΣχΖϏΩθΕϔτςϔπλϖϧΩυϒμμζϖΪϖηϏχ

0.00

0.00

14,720.00

0

0 %

0

ΣχΖϏΩθΕϔτςϔπλϖϧΩυϒμμζϖΪϖηϏχ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

20,000

ΣχΖϏΩθΕϔτςϔπλϖϧΩυϒμμζϖΪϖηϏχΪϬϔλωλ
ϟΦυϙϧϏΩ

0.00

8,000.00

0.00

0

0 %

0

ΣχΖϏΩωϗζϗϡϏϠμμζϖΪϖηϏχΪϬϔλωληϓω

0.00

30,000.00

0.00

0

0 %

0

ΤϔηϓϨΩΣχΖϏΩθΕϔτωϗζϗϡϏΪϬϔωλάϚζ

0.00

4,800.00

0.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩϡνυϟΪΦϟηϏυΙπυΖϏσΪϏυϓμςϔπϠμμ
σϗΤϔηϓϨΩ

0.00

0.00

74,900.00

0

0 %

0

ΦυϚςϓεγΙτϔλπϔύλϒϠχϒΤλόΕΩ

ΦυϚςϓεγΙϣρρΖϔϠχϒωϖιτϚ

ΦυϚςϓεγΙϡΨϋεϔϠχϒϟξτϠπυΕ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ
άϚζϟΦυϙϧϏΩϟόϗτΩΦϔυϔϡϏϟΣϒπυΖϏσ
Amplifier χϬϔϡπΩ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

0.00

59,800.00

0.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩωϓζΦΕϔΦωϔσϟνϦλΣυζζΕϔΩ(pH)
ϠμμςϔΦόλϔσ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

20,000

ϟΦυϙϧϏΩωϓζνυϖσϔεϏϏΣέϖϟΪλιϗϧχϒχϔτλϬϨϔ
Ϡμμόλϔσ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

70,000

ϟΦυϙϧϏΩΣυϏΩλϬϨϔ

0.00

0.00

3,900.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩΣυϏΩλϬϨϔζϙϧσ

0.00

0.00

9,600.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩιϬϔλϬϨϔυΖϏλλϬϨϔϟτϦλΪϬϔλωλϟΦυϙϧϏΩ

0.00

20,340.00

0.00

0

0 %

0

ϟΣΖϔϏϗϨλωζϣρρΖϔ

0.00

0.00

750,000.00

0

0 %

0

χϛΕϟζϖλΣϘϧΩόϟηϦν

0.00

0.00

150,000.00

0

0 %

0

ϏϚνΣυεΙοϘΣΣχΖϔσϟλϙϨϏηΖλΤϔζΖϔλύχϓΩ

0.00

0.00

120,000.00

0

0 %

0

ϏϚνΣυεΙοϘΣΣχΖϔσϟλϙϨϏιΖϏΩϠχϒύχϓΩ

0.00

0.00

100,000.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙ

0.00

0.00

110,400.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙόϬϔύυϓμΩϔλόϬϔλϓΣΩϔλ

0.00

0.00

238,400.00

238,400

16.28 %

277,200

ϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙϡλΖημϚΗΣ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

61,600

ϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙϡλΗημϚΗΦ

0.00

0.00

104,400.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙMultifunction άλϖζ
ϟχϟέϏυΙάλϖζLED όϗ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

68,000

ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙάλϖζϟχϟέϏυΙάλϖζLED Τϔω
ζϬϔ

0.00

0.00

11,000.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙάλϖζϟχϟέϏυΙάλϖζLED Τϔω
ζϬϔύλΖϔλϔιϗ

0.00

0.00

0.00

58,400

-32.36 %

39,500

ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙϠμμΫϗζύσϘΣ Inkjet
Printer) όϬϔύυϓμΣυϒζϔϋΤλϔζA3

0.00

0.00

0.00

0

100 %

17,000

ΦυϚςϓεγΙωϖιτϔϊϔόηυΙύυϙϏΣϔυϠπιτΙ

ΦυϚςϓεγΙΩϔλμΖϔλΩϔλΦυϓω

ΦυϚςϓεγΙΣϗώϔ

ΦυϚςϓεγΙΦϏσπϖωϟηϏυΙ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙϟχϟέϏυΙάλϖζLED ΤϔωζϬϔ

0.00

0.00

18,500.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩόϠΣλϟλϏυΙόϬϔύυϓμΩϔλϟϏΣόϔυιϓϧω
ϣν

0.00

0.00

0.00

3,100

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩόϬϔυϏΩϣρρΖϔΤλϔζKVA

0.00

0.00

18,300.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩόϬϔυϏΩϣρρΖϔΤλϔζVA

0.00

0.00

24,800.00

24,800

16.13 %

28,800

ϡΦυΩΣϔυΪΖϔΩϟύσϔνυϓμνυϚΩϟωϦμϣέηΙόϬϔλϓΣ
ΣϔυόϔκϔυεόϚΤϠχϒόϖϧΩϠωζχΖϏσ

0.00

0.00

0.00

100,000

-100 %

0

ϡνυϠΣυσΦϏσπϖωϟηϏυΙϟΣϗϧτωΣϓμΣϔυΪϓζ
ϟΣϦμβϔλΤΖϏσϛχϢμϏλϚίϔηνυϒΣϏμΣϖΪΣϔυ
ΦΖϔ

0.00

0.00

0.00

100,000

-100 %

0

όϠΣλϟλϏυΙόϬϔύυϓμΩϔλϟϏΣόϔυυϒζϓμϊϛλτΙ
μυϖΣϔυϠμμιϗϧ

0.00

0.00

58,000.00

0

0 %

0

17,824.50

5,457.00

158,102.00

1,000,000

-100 %

0

υωσΦΕϔΦυϚςϓεγΙ

17,824.50

460,632.00

2,711,392.00

3,258,100

ϡΦυΩΣϔυηϖζηϓϨΩηϛΖΦϏλϟιλϟλϏυΙόϬϔλϓΣΩϔλ
άϓϨλ

0.00

0.00

0.00

1,000,000

υωσΦΕϔιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ

0.00

0.00

0.00

1,000,000

0

υωσΩμχΩιϚλ

17,824.50

460,632.00

2,711,392.00

4,258,100

3,827,100

1,500,000.00

0.00

0.00

0

0 %

0

810,000.00

830,000.00

645,000.00

697,500

0 %

697,500

υωσϟΩϖλϏϚζύλϚλ

2,310,000.00

830,000.00

645,000.00

697,500

697,500

υωσΩμϟΩϖλϏϚζύλϚλ

2,310,000.00

830,000.00

645,000.00

697,500

697,500

υωσΩϔλμυϖΣϔυόϔκϔυεόϚΤϠχϒΩϔλόϔκϔυεόϚΤϏϙϧλ

18,290,567.92

24,368,920.43

27,328,813.93

39,464,600

46,724,200

ΦΕϔμϬϔυϚΩυϓΣϋϔϠχϒνυϓμνυϚΩΦυϚςϓεγΙ

3,827,100

ΦΕϔιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ
ϏϔΦϔυηΕϔΩϥ
-100 %

0

ΩμϟΩϖλϏϚζύλϚλ
ϟΩϖλϏϚζύλϚλ
ϟΩϖλϏϚζύλϚλόΕωλυϔάΣϔυ
ϟΩϖλϏϚζύλϚλΣϖΪΣϔυιϗϧϟνϦλόϔκϔυενυϒϡτάλΙ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

ϟΩϖλϟζϙϏλπλϓΣΩϔλ

8,096,053.00

8,558,359.00

8,424,644.00

10,404,000

60.97 %

16,747,000

ϟΩϖλϟπϖϧσηΕϔΩϥΤϏΩπλϓΣΩϔλ

1,112,266.00

907,955.00

823,123.00

924,000

63.64 %

1,512,000

672,541.00

622,095.00

656,125.00

710,300

-5.39 %

672,000

1,303,971.00

2,232,294.00

3,339,365.00

4,082,000

130.35 %

9,403,000

613,747.00

740,565.00

369,733.00

365,000

129.59 %

838,000

11,798,578.00

13,061,268.00

13,612,990.00

16,485,300

29,172,000

11,798,578.00

13,061,268.00

13,612,990.00

16,485,300

29,172,000

1,659,500.00

2,396,950.00

5,084,561.00

10,500,000

57.14 %

16,500,000

ΦΕϔηϏμϠιλΣϔυναϖμϓηϖΩϔλλϏΣϟωχϔυϔάΣϔυ

0.00

0.00

0.00

20,000

150 %

50,000

ΦΕϔϟάΕϔμΖϔλ

0.00

0.00

0.00

36,000

0 %

36,000

72,085.00

94,140.00

28,015.00

200,000

50 %

300,000

1,083,167.50

250,686.50

0.00

0

0 %

0

0.00

0.00

0.00

1,200

0 %

1,200

2,814,752.50

2,741,776.50

5,112,576.00

10,757,200

360,000.00

369,630.00

2,069,443.18

5,000,000

0 %

5,000,000

158,665.00

106,542.00

31,577.00

300,000

0 %

300,000

ΩϔλϊϛλτΙμυϖΣϔυόϔκϔυεόϚΤ
ΩμμϚΦχϔΣυ
ϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτνυϒΪϬϔ

ϟΩϖλνυϒΪϬϔηϬϔϠύλΕΩ
ΦΕϔηϏμϠιλπλϓΣΩϔλΪΖϔΩ
ϟΩϖλϟπϖϧσηΕϔΩϥΤϏΩπλϓΣΩϔλΪΖϔΩ
υωσϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτνυϒΪϬϔ
υωσΩμμϚΦχϔΣυ
ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ
ΦΕϔηϏμϠιλ
ΦΕϔηϏμϠιλξϛΖναϖμϓηϖυϔάΣϔυϏϓλϟνϦλνυϒϡτάλΙ
ϠΣΕϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλ

ϟΩϖλάΕωτϟύχϙϏΣϔυϊϘΣϋϔμϚηυ
ϟΩϖλάΕωτϟύχϙϏΦΕϔυϓΣϋϔπτϔμϔχ
ϟΩϖλάΕωτϟύχϙϏμϚηυ
υωσΦΕϔηϏμϠιλ

16,887,200

ΦΕϔϢάΖόϏτ
υϔτΪΕϔτϟπϙϧϏϢύΖϣζΖσϔέϘϧΩμυϖΣϔυ
υϔτΪΕϔτϟΣϗϧτωϟλϙϧϏΩΣϓμΣϔυναϖμϓηϖυϔάΣϔυιϗϧϣσΕ
ϟΤΖϔχϓΣϋεϒυϔτΪΕϔτύσωζϏϙϧλϥ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυϟζϖλιϔΩϣνυϔάΣϔυϢλ
υϔάϏϔεϔΪϓΣυϠχϒλϏΣυϔάϏϔεϔΪϓΣυ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ
ϡΦυΩΣϔυΪϓζηϓϨΩυϒμμμυϖΣϔυΣϔυϠπιτΙΫϚΣ
ϟΫϖλϟιϊμϔχλΦυλλιμϚυϗ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

0.00

668,246.92

421,440.00

1,500,000

-33.33 %

1,000,000

99,918.00

78,034.40

39,600.00

200,000

400 %

1,000,000

0.00

0.00

0.00

0

100 %

80,000

492,788.60

479,968.50

391,577.60

1,000,000

0 %

1,000,000

118,276.50

91,460.50

100,391.75

2,785,000

77.95 %

4,956,000

1,229,648.10

1,793,882.32

3,054,029.53

10,785,000

97,433.00

102,641.00

236,808.00

418,400

7.55 %

450,000

5,791.00

6,520.00

23,125.00

85,000

5.88 %

90,000

110,544.91

118,732.55

235,612.93

350,000

7.14 %

375,000

0.00

0.00

0.00

10,000

0 %

10,000

400.00

400.00

0.00

5,000

0 %

5,000

250,709.20

275,921.80

289,655.97

400,000

0 %

400,000

2,419,506.90

1,043,483.10

2,828,828.20

6,000,000

0 %

6,000,000

ωϓόζϚΣϔυϟΣϋηυ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

20,000

ωϓόζϚϡΨϋεϔϠχϒϟξτϠπυΕ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

100,000

ωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩϠηΕΩΣϔτ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

100,000

50,570.00

68,142.86

227,651.58

350,000

7.14 %

375,000

2,934,955.01

1,615,841.31

3,841,681.68

7,618,400

1,920,502.62

816,455.40

1,049,412.25

4,000,000

0 %

4,000,000

114,095.93

13,973.16

20,801.44

500,000

0 %

500,000

38,188.11

29,237.60

26,679.74

165,000

0 %

165,000

ϡΦυΩΣϔυηυωΪΦϓζΣυϏΩόςϔωϒόϚΤςϔπ
σύΣυυσόϚΤςϔπϟπϙϧϏνυϒάϔάλ
ϡΦυΩΣϔυυευΩΦΙηυωΪΦϓζΣυϏΩσϒϟυϦΩνϔΣ
σζχϛΣ
ϡΦυΩΣϔυύλΕωτϠπιτΙϟΦχϙϧϏλιϗϧϠχϒύλΕωτ
ϟΦχϙϧϏλιϗϧάΕωτϟύχϙϏξϛΖνυϒόμςϓτ
ΦΕϔμϬϔυϚΩυϓΣϋϔϠχϒέΕϏσϠέσ
υωσΦΕϔϢάΖόϏτ

13,336,000

ΦΕϔωϓόζϚ
ωϓόζϚόϬϔλϓΣΩϔλ
ωϓόζϚϣρρΖϔϠχϒωϖιτϚ
ωϓόζϚΩϔλμΖϔλΩϔλΦυϓω
ωϓόζϚΣΕϏόυΖϔΩ
ωϓόζϚτϔλπϔύλϒϠχϒΤλόΕΩ
ωϓόζϚϟάϙϨϏϟπχϖΩϠχϒύχΕϏχϙϧλ
ωϓόζϚωϖιτϔϊϔόηυΙύυϙϏΣϔυϠπιτΙ

ωϓόζϚΦϏσπϖωϟηϏυΙ
υωσΦΕϔωϓόζϚ

7,925,000

ΦΕϔόϔκϔυεϛνϡςΦ
ΦΕϔϣρρΖϔ
ΦΕϔλϬϨϔνυϒνϔΦΕϔλϬϨϔμϔζϔχ
ΦΕϔμυϖΣϔυϡιυϊϓπιΙ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ
ΦΕϔμυϖΣϔυϣνυϋεϗτΙ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 
0 %

νϗ

0.00

0.00

0.00

3,000

3,000

υωσΦΕϔόϔκϔυεϛνϡςΦ

2,072,786.66

859,666.16

1,096,893.43

4,668,000

4,668,000

υωσΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

9,052,142.27

7,011,166.29

13,105,180.64

33,828,600

42,816,200

ΣυϒζϔλνϓΣύσϚζυϛ

0.00

0.00

0.00

5,000

-100 %

0

ϟΣΖϔϏϗϨΣχσλϓϧΩηυωΪύσϚλόϛΩηϬϧϔϣζΖϢόΕχϛΣ
χΖϏ

0.00

0.00

15,000.00

0

0 %

0

ϟΣΖϔϏϗϨΣχσλϓϧΩηυωΪόϠηλϟχόύσϚλόϛΩηϬϧϔ
ϣζΖϢόΕχϛΣχΖϏ

0.00

0.00

0.00

15,000

-100 %

0

ϟΣΖϔϏϗϨΣχσλϓϧΩόϬϔύυϓμξϛΖνΕωτυϏηυωΪιϬϔ
ζΖωτόϠηλϟχόϣσΕσϗχΖϏ

0.00

0.00

13,000.00

0

0 %

0

ϟΣΖϔϏϗϨΣχσόϬϔύυϓμξϛΖνΕωτυϏηυωΪ

0.00

0.00

0.00

20,000

-100 %

0

ϟΣΖϔϏϗϨηυωΪσϗπλϓΣπϖΩ

0.00

0.00

0.00

20,000

-100 %

0

ϟΣΖϔϏϗϨλϓϧΩηυωΪξΕϔηϓζόϬϔύυϓμϠπιτΙυϒμμ
ϡάΗΦϏϓπϠΣΗό

0.00

0.00

21,000.00

0

0 %

0

ϟΣΖϔϏϗϨμϚρϏΩλϬϨϔ

0.00

0.00

0.00

6,000

-100 %

0

ϟΣΖϔϏϗϨξϛΖνΕωτλϓϧΩυϏιϗϧλϓϧΩ

0.00

0.00

60,000.00

0

0 %

0

ϟΣΖϔϏϗϨσϗπλϓΣπϖΩϠχϒχΖϏνυϓμόϛΩηϬϧϔϣζΖ

0.00

0.00

0.00

80,000

-100 %

0

ϟΣΖϔϏϗϨόϬϔλϓΣΩϔλϠμμνυϓμυϒζϓμϣζΖσϗπλϓΣ
πϖΩϏτΕϔΩζϗ

0.00

0.00

0.00

120,000

-100 %

0

ϟΣΖϔϏϗϨόϬϔύυϓμξϛΖνΕωτλϓϧΩυϏιϗϧλϓϧΩ

0.00

0.00

0.00

150,000

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩϟΦχϙϏμμϓηυ

0.00

56,710.00

0.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩϟΦχϙϏμμϓηυA4

0.00

0.00

0.00

10,000

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩζϛζοϚΕλ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

15,000

ϟΦυϙϧϏΩθΕϔτϟϏΣόϔυΤϔωζϬϔ

0.00

0.00

50,000.00

0

0 %

0

ΩμχΩιϚλ
ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ
ΦυϚςϓεγΙόϬϔλϓΣΩϔλ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

ϟΦυϙϧϏΩθΕϔτϟϏΣόϔυυϒμμζϖΪϖηϏχ

0.00

49,220.00

0.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩιϬϔχϔτϟϏΣόϔυ

0.00

19,260.00

0.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩϡιυόϔυ

0.00

51,360.00

0.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩϡιυόϔυάλϖζϢάΖΣυϒζϔϋκυυσζϔ

0.00

0.00

36,000.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩϡιυόϔυϠμμϢάΖΣυϒζϔϋκυυσζϔόΕΩ
ϟϏΣόϔυϣζΖΦυϓϨΩχϒϠξΕλ

0.00

0.00

0.00

36,000

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩϡιυόϔυϠμμόΕΩϟϏΣόϔυϣζΖΦυϓϨΩχϒ
ϠξΕλ

0.00

9,630.00

0.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩμϓλιϘΣϟΩϖλόζ

0.00

23,540.00

0.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩνυϓμϏϔΣϔϊΤλϔζϣσΕλΖϏτΣωΕϔ
μϗιϗτϛ

0.00

0.00

0.00

252,000

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩνυϓμϏϔΣϔϊΤλϔζϣσΕλΖϏτΣωΕϔ
μϗιϗτϛ

0.00

0.00

132,000.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩνυϓμϏϔΣϔϊΤλϔζμϗιϗτϛ

0.00

0.00

140,000.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩνυϓμϏϔΣϔϊϠμμϠτΣόΕωλάλϖζ
ϠΤωλ σϗυϒμμρϏΣϏϔΣϔϊ Τλϔζ
μϗιϗτϛ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

44,000

ϟΦυϙϧϏΩνυϓμϏϔΣϔϊϠμμϠτΣόΕωλάλϖζ
ϠΤωλΤλϔζϣσΕλΖϏτΣωΕϔμϗιϗτϛ

0.00

0.00

0.00

440,000

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩνυϓμϏϔΣϔϊϠτΣόΕωλάλϖζηϓϨΩύυϙϏ
ϠΤωλΤλϔζϣσΕλΖϏτΣωΕϔBTU

0.00

0.00

23,000.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩνυϓμϏϔΣϔϊϠτΣόΕωλάλϖζηϓϨΩύυϙϏ
ϠΤωλΤλϔζϣσΕλΖϏτΣωΕϔBTU

0.00

0.00

37,000.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙζϗζϣρρΖϔ

0.00

0.00

0.00

22,000

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩρϏΣϏϔΣϔϊϠμμοϓΩϢηΖϟπζϔλ
ΤλϔζΦωϔσϟυϦωΤϏΩϠυΩχσυϒζϓμόϛΩ
έϗϟϏρϟϏϦσπυΖϏσηϖζηϓϨΩ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

224,000

ϟΦυϙϧϏΩρϏΣϏϔΣϔϊϠμμοϓΩϢηΖϟπζϔλ
ΤλϔζΦωϔσϟυϦωΤϏΩϠυΩχσυϒζϓμόϛΩ
έϗϟϏρϟϏϦσπυΖϏσηϖζηϓϨΩ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

260,000

ϟΦυϙϧϏΩρϏΣϏϔΣϔϊΤλϔζΦωϔσϟυϦωΤϏΩϠυΩ
χσυϒζϓμόϛΩέϗϟϏρϟϏϦσ

0.00

0.00

0.00

188,000

-100 %

0

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

ϟΦυϙϧϏΩτϖΩωϓλιϗϧξχϖηϠχϒωϓλύσζϏϔτϚ

0.00

7,490.00

0.00

0

0 %

0

ϟΦϔλΙϟηϏυΙηϓωϠϏχ

0.00

0.00

0.00

120,000

-100 %

0

ϟΦϔλΙϟηϏυΙυϛνηϓωτϛ

0.00

0.00

0.00

350,000

-100 %

0

ϡΦυΩΣϔυΪΖϔΩϟύσϔιϬϔνΖϔτάϙϧϏΦχϖλϖΣιϓλη
ΣυυσϊϛλτΙμυϖΣϔυόϔκϔυεόϚΤϠύΕΩϢύσΕ ό
Ϡηλϟχό

0.00

0.00

0.00

250,000

-100 %

0

άϚζϡηΗϒηϓωϠχϒϟΣΖϔϏϗϨηϓω

0.00

0.00

0.00

30,000

-100 %

0

ηϛΖϟΣϦμΤϏΩ

0.00

0.00

0.00

240,000

-100 %

0

ηϛΖϟΣϦμμϓηυ

0.00

0.00

0.00

120,000

-100 %

0

ηϛΖϟΣϦμϏϚνΣυεΙΤλϔζ120x40x80 έσ

0.00

0.00

39,000.00

0

0 %

0

ηϛΖϟΣϦμϟϏΣόϔυχϖϨλάϓΣ

0.00

0.00

0.00

50,000

-100 %

0

ηϛΖχϦϏΣϟΣϏυΙϟύχϦΣ

0.00

0.00

0.00

36,000

-100 %

0

ηϛΖχϏΦϟΣϏυΙνυϒηϛ

0.00

0.00

0.00

4,500

-100 %

0

ηϛΖχϏΦϟΣϏυΙνυϒηϛ

0.00

0.00

0.00

12,000

-100 %

0

ηϛΖχϖϨλάϓΣϠμμσϗχΖϏ

0.00

0.00

0.00

100,000

-100 %

0

ηϛΖϟύχϦΣμϔλϟνϖζ

0.00

0.00

0.00

8,500

-100 %

0

ηϛΖϟύχϦΣϟΣϦμμϓηυχϖϨλάϓΣ

0.00

0.00

24,000.00

0

0 %

0

ηϛΖϟύχϦΣϟΣϦμϟϏΣόϔυχϖϨλάϓΣ

0.00

0.00

6,500.00

0

0 %

0

ηϛΖϟύχϦΣΤλϔζ87x40x87 έσ

0.00

0.00

7,000.00

0

0 %

0

ηϛΖϟύχϦΣμϔλΣυϒΪΣϟχϙϧϏλ

0.00

0.00

0.00

15,000

-100 %

0

ηϛΖϟύχϦΣμϔλϟχϙϧϏλΣυϒΪΣΤλϔζ
90x45x180 έσ

0.00

0.00

8,000.00

0

0 %

0

ηϛΖϟϏΣόϔυΤλϔζ80x40x156 έσ

0.00

0.00

0.00

16,000

-100 %

0

ηϛΖϟϏΣόϔυϟύχϦΣϟΣϦμϠρΖσόϓλΣωΖϔΩάϓϨλ
άΕϏΩ

0.00

0.00

0.00

58,500

-100 %

0

ϡηΗϒΦϏσπϖωϟηϏυΙ

0.00

0.00

0.00

45,000

-100 %

0

ϡηΗϒϟΦϔλΙϟηϏυΙσϗχϖϨλάϓΣ

0.00

0.00

0.00

60,000

-100 %

0

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

ϡηΗϒιϬϔΩϔλ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

20,000

ϡηΗϒιϬϔΩϔλπυΖϏσϟΣΖϔϏϗϨ

0.00

0.00

15,000.00

0

0 %

0

ϡηΗϒνυϒάϚσπυΖϏσϟΣΖϔϏϗϨιϗϧλϓϧΩ

0.00

0.00

0.00

95,000

-100 %

0

ϡηΗϒωϔΩϟΦυϙϧϏΩσϙϏϠπιτΙάϓϨλ

0.00

0.00

0.00

10,000

-100 %

0

ϡηΗϒϏϟλΣνυϒόΩΦΙϠμμπϓμΤϔϣζΖ

0.00

0.00

0.00

10,500

-100 %

0

ϡηΗϒϏϟλΣνυϒόΩΦΙϠμμπϓμΤϔϣζΖ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

3,500

ϡιυϊϓπιΙ

0.00

0.00

0.00

6,000

-100 %

0

πϓζχσηϓϨΩπϙϨλ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

16,000

υθλϓϧΩόΕωλΣχϔΩνυϖσϔηυΣυϒμϏΣόϛμϣσΕ
ϟΣϖλέϗέϗ

0.00

0.00

0.00

784,000

-100 %

0

υθμυυιϚΣ ζϗϟέχ ΤλϔζηϓλπυΖϏσηϖζ
ηϓϨΩύχϓΩΦϔ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

2,463,000

υθϟϏϦΣέϟυτΙϟΦχϙϧϏλιϗϧ

0.00

0.00

8,000,000.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩΤτϔτϟόϗτΩάλϖζϟΦχϙϧϏλιϗϧπυΖϏσ
χϬϔϡπΩϠχϒϣσϡΦυϡρλ

0.00

0.00

0.00

40,000

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩΤτϔτϟόϗτΩάλϖζϟΦχϙϧϏλιϗϧπυΖϏσ
χϬϔϡπΩ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

70,000

ϟΦυϙϧϏΩΤτϔτϟόϗτΩπυΖϏσχϬϔϡπΩ

0.00

0.00

0.00

60,000

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩΤτϔτϟόϗτΩπυΖϏσχϬϔϡπΩΪϬϔλωλ
άϚζ

0.00

25,000.00

0.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩυϓμόΕΩωϖιτϚυϒμμVHF-FM άλϖζ
σϙϏθϙϏωϓηηΙ

0.00

0.00

60,000.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩυϓμόΕΩωϖιτϚυϒμμVHF/FM άλϖζ
νυϒΪϬϔιϗϧωϓηηΙ

0.00

0.00

30,000.00

0

0 %

0

άϚζσϖΣέΙϟέϏυΙϟΦυϙϧϏΩϟόϗτΩ

0.00

0.00

0.00

50,000

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

120,000

-100 %

0

ΦυϚςϓεγΙτϔλπϔύλϒϠχϒΤλόΕΩ

ΦυϚςϓεγΙϣρρΖϔϠχϒωϖιτϚ

ΦυϚςϓεγΙϡΨϋεϔϠχϒϟξτϠπυΕ
ΣχΖϏΩωΩΪυνϖζπυΖϏσΪϏϠόζΩξχ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

ΣχΖϏΩωΩΪυνϖζπυΖϏσϏϚνΣυεΙϠχϒΦΕϔηϖζηϓϨΩ

0.00

0.00

0.00

350,000

-100 %

0

ϡιυιϓϊλΙLED 40 λϖϨω

0.00

0.00

77,040.00

0

0 %

0

ϡιυιϓϊλΙϠϏχϏϗζϗ(LED TV) ΤλϔζϣσΕ
λΖϏτΣωΕϔλϖϨω

0.00

0.00

0.00

70,000

-100 %

0

ϡιυιϓϊλΙϠϏχϏϗζϗ(LED TV)ΤλϔζϣσΕ
λΖϏτΣωΕϔλϖϨω

0.00

0.00

0.00

68,000

-100 %

0

νΖϔτνυϒάϔόϓσπϓλκΙϠμμϟνχϗϧτλΤΖϏΦωϔσ
ιϔΩΦϏσπϖωϟηϏυΙΤλϔζϣσΕλΖϏτΣωΕϔ5x7
ϟσηυ

0.00

0.00

0.00

3,000,000

-100 %

0

ΣυωτοϘΣΪϓμ

0.00

0.00

0.00

15,000

-100 %

0

ϟΣΖϔϏϗϨόλϔσ

0.00

0.00

0.00

30,000

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩΣυϒηϚΣύϓωϢΪϣρρΖϔάλϖζϏϓηϡλσϓηϖ

0.00

0.00

0.00

1,200,000

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩΤϛζύϖλνϛλϏϓχηυΖϔϡέλϖΣ

0.00

0.00

0.00

92,000

13.04 %

104,000

ϟΦυϙϧϏΩΤϛζύϖλνϛλϏϓχηυϔϡέλϖΦ

0.00

0.00

46,000.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩϟΤτΕϔόϔυ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

20,000

ϟΦυϙϧϏΩΦωμΦϚσΣϔυϢύΖόϔυχϒχϔτιϔΩύχϏζ
ϟχϙϏζζϬϔ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

210,000

ϟΦυϙϧϏΩΫϔτϠόΩ

0.00

0.00

30,000.00

60,000

-41.67 %

35,000

ϟΦυϙϧϏΩάΕωτύϔτϢΪάλϖζϢάΖσϙϏμϗμϠμμέϖχϖ
ϡΦλπυΖϏσύλΖϔΣϔΣάΕωτύϔτϢΪϠχϒ
ϏϚνΣυεΙ

0.00

0.00

0.00

5,000

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩάϓϧΩλϬϨϔύλϓΣϟζϦΣϠμμλϏλυϒμμ
ζϖΪϖηϏχ

0.00

0.00

23,000.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩάϓϧΩλϬϨϔύλϓΣϠμμτϙλυϒμμζϖΪϖηϏχ

0.00

0.00

0.00

90,000

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩάϓϧΩλϬϨϔύλϓΣϠμμόνυϖΩ

0.00

0.00

0.00

46,000

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩάϓϧΩλϬϨϔύλϓΣυϒμμζϖΪϖηϏχπυΖϏσιϗϧωϓζ
όΕωλόϛΩ

0.00

0.00

105,000.00

35,000

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩέϗχνϖζξλϘΣ

0.00

0.00

0.00

100,000

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩζϘΩΦϏϠχϒύχϓΩπυΖϏσϟηϗτΩ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

250,000

ΦυϚςϓεγΙωϖιτϔϊϔόηυΙύυϙϏΣϔυϠπιτΙ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

ϟΦυϙϧϏΩζϛζΪΕϔτόϔυχϒχϔτϏϓηϡλσϓηϖ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

15,000

ϟΦυϙϧϏΩζϛζϟόσύϒ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

22,000

ϟΦυϙϧϏΩζϛζϟόσύϒϠμμηϓϨΩϡηΗϒ

0.00

0.00

0.00

20,000

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩηυωΪΦχϙϧλϣρρΖϔύϓωϢΪϠμμ
Ϗϓηϡλσϓηϖ

0.00

0.00

300,000.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩηυωΪΦχϙϧλϣρρΖϔύϓωϢΪϠμμ
ϏϓηϡλσϓηϖχϗζόΙ

0.00

0.00

0.00

400,000

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩηυωΪσωχΣυϒζϛΣϠμμϟΦχϙϧϏλιϗϧϣζΖ

0.00

0.00

0.00

1,000,000

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩηυωΪωϖϟΦυϔϒύΙϏΩΦΙνυϒΣϏμυΕϔΩ
Σϔτ

0.00

0.00

2,500,000.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩηυωΪόσυυθςϔπύχϏζϟχϙϏζϠζΩ
όΕωλνχϔτ

0.00

0.00

0.00

1,500,000

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩηυωΪόΕϏΩύϛηϔΪσϛΣ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

32,000

ϟΦυϙϧϏΩθΕϔτςϔπυϓΩόϗϢλάΕϏΩνϔΣ

0.00

0.00

200,000.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩιϬϔΦωϔσόϒϏϔζϠχϒμϬϔυϚΩυϓΣϋϔζΖϔσ
ΣυϏρϓλ

0.00

0.00

0.00

85,000

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩιϬϔΦωϔσόϒϏϔζϠχϒμϬϔυϚΩυϓΣϋϔζΖϔσ
ΣυϏρϓλ

0.00

0.00

70,000.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩλϘϧΩΨΕϔϟάϙϨϏϣρρΖϔΤλϔζϣσΕλΖϏτΣωΕϔ
χϖηυ

0.00

0.00

0.00

200,000

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩλϘϧΩΨΕϔϟάϙϨϏϏμϣϏλϬϨϔ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

130,000

ϟΦυϙϧϏΩλϘϧΩΨΕϔϟάϙϨϏϏμϣϏλϬϨϔ(Autoclave)

0.00

0.00

130,000.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩνυϓμϏϓηυϔΣϔυϣύχΤϏΩόϔυχϒχϔτ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

60,000

ϟΦυϙϧϏΩνϓϧλϟύωϗϧτΩϠτΣόΕωλνυϒΣϏμΤϏΩ
ϟχϙϏζ

0.00

0.00

0.00

1,000,000

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩνϓϧλϏσϓχΣϓσ

0.00

0.00

0.00

24,000

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩνϓϧλϏσϓχΣϓσ

0.00

0.00

12,000.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩνϖζξλϘΣέϏΩ

0.00

0.00

35,000.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩπΕλτϔ

0.00

0.00

12,000.00

10,000

-100 %

0

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

ϟΦυϙϧϏΩσϙϏξΕϔηϓζϟχϦΣ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

5,000

ϟΦυϙϧϏΩχΖϔΩϟΦυϙϧϏΩσϙϏζΖωτΦωϔσθϗϧόϛΩ

0.00

0.00

0.00

300,000

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩωϓζΦωϔσζϓλζϖΪϖηϏχ

0.00

0.00

7,900.00

70,000

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩωϓζΦωϔσζϓλζϖΪϖηϏχϠΤλόϏζ

0.00

0.00

140,000.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩωϓζΦωϔσζϓλζϖΪϖηϏχϠμμηϓϨΩϡηΗϒ

0.00

0.00

0.00

240,000

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩωϓζΦωϔσζϓλϡχύϖηζϖΪϖηϏχϠμμϠΤλ
όϏζάλϖζϏϓηϡλσϓηϖ

0.00

0.00

0.00

490,000

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩωϓζΦωϔσζϓλϡχύϖηζϖΪϖηϏχϠμμηϓϨΩ
ϡηΗϒ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

60,000

ϟΦυϙϧϏΩωϓζΦωϔσζϓλϡχύϖηζϖΪϖηϏχϏϓηϡλσϓηϖ
ϠμμσϗχΖϏϟχϙϧϏλ

0.00

0.00

0.00

490,000

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩωϓζΦωϔσζϓλϡχύϖηϠμμζϖΪϖηϏχ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

26,000

ϟΦυϙϧϏΩωϓζΦωϔσζϓλϡχύϖηϠμμζϖΪϖηϏχϠμμ
ηϓϨΩϡηΗϒ

0.00

0.00

15,800.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩωϓζΦωϔσζϓλϡχύϖηϠμμνυϏι

0.00

0.00

0.00

15,000

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩωϓζΦωϔσζϓλϡχύϖηϠμμνυϏιηϓϨΩϡηΗϒ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

25,000

ϟΦυϙϧϏΩωϓζΦωϔσζϓλϡχύϖηϠμμνυϏιηϓϨΩπϙϨλ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

7,900

ϟΦυϙϧϏΩωϓζΦωϔσζϓλϡχύϖηϠμμπΣπϔ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

7,500

ϟΦυϙϧϏΩωϓζΦωϔσζϓλϡχύϖηϠμμπΣπϔ

0.00

0.00

0.00

5,000

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩωϓζϏϚεύςϛσϖιϔΩύϛ

0.00

0.00

5,000.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩϢύΖΣϔυυϓΣϋϔζΖωτΦχϙϧλϏϚχηυΖϔέϔωλΙ
Ϡμμ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

300,000

ϟΦυϙϧϏΩϏμΨΕϔϟάϙϨϏζΖϔσΣυϏρϓλ

0.00

0.00

150,000.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩϏϓζϏϔΣϔϊ

0.00

0.00

34,989.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩϏϓζϏϔΣϔϊΤλϔζϣσΕλΖϏτΣωΕϔϠυΩ
σΖϔ

0.00

0.00

0.00

135,000

-100 %

0

ϡΦσϣρόΕϏΩηυωΪάλϖζηϓϨΩπϙϨλ ϠμμϠΤλ
όϓϨλ

0.00

0.00

148,000.00

0

0 %

0

ϡΦσϣρόΕϏΩιϬϔϠξχ

0.00

0.00

40,000.00

0

0 %

0

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

ϡΦσϣρόΕϏΩνϔΣ

0.00

0.00

0.00

30,000

-100 %

0

άϚζϟΦυϙϧϏΩσϙϏιϬϔϠξχ

0.00

0.00

0.00

10,000

-100 %

0

άϚζϟΦυϙϧϏΩσϙϏιϬϔϠξχ

0.00

0.00

0.00

50,000

-100 %

0

άϚζηυωΪηϔύϛΦϏΪσϛΣ

0.00

0.00

32,000.00

33,000

-100 %

0

άϚζμυϖύϔυσϙϏϠχϒλϖϨωσϙϏ

0.00

0.00

0.00

20,000

-100 %

0

ζΖϔσΣυϏρϓλΦωϔσϟυϦωηϬϧϔ

0.00

0.00

0.00

240,000

-100 %

0

ζΖϔσΣυϏρϓλΦωϔσϟυϦωόϛΩ

0.00

0.00

0.00

312,000

50 %

468,000

ζΖϔσΣυϏρϓλάλϖζύϓΣσϚσ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

93,600

ϟηϗτΩηυωΪςϔτϢλΦωμΦϚσζΖωτϣρρΖϔ

0.00

0.00

1,320,000.00

0

0 %

0

ϟηϗτΩλωζόϬϔύυϓμϠπιτΙϠξλϣιτ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

40,000

ϟηϗτΩναϖμϓηϖΣϔτςϔπμϬϔμϓζϠμμϟηϗϨτπυΖϏσ
ϟμϔϒ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

45,000

θϓΩΤτϒϠμμόϠηλϟχόϠμμϟιΖϔϟύτϗτμ

0.00

0.00

8,400.00

0

0 %

0

θϔζλϓμτϔ

0.00

0.00

0.00

5,700

-100 %

0

μϏχμυϖύϔυυΕϔΩΣϔτΤλϔζ

0.00

0.00

0.00

10,000

-100 %

0

μϓλϣζΤϘϨλϟηϗτΩ

0.00

0.00

0.00

25,000

-100 %

0

νυϏιωϓζϣΤΖϠμμζϖΪϖηϏχιϔΩύϛ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

12,000

ϟνχηϓΣξϛΖνΕωτ

0.00

0.00

0.00

60,000

-100 %

0

τϛλϖηιϓληΣυυσ

0.00

0.00

550,000.00

920,000

-100 %

0

υθϟΤϦλΫϗζτϔϠχϒζστϔ

0.00

0.00

0.00

16,000

-100 %

0

υθϟΤϦλάλϖζλϓϧΩ

0.00

0.00

6,900.00

0

0 %

0

υθϟΤϦλϏϚνΣυεΙΫϚΣϟΫϖλ

0.00

0.00

11,000.00

0

0 %

0

υϒμμΪϓζϟΣϦμϠχϒόΕΩςϔπιϔΩΣϔυϠπιτΙ
(PACS) πυΖϏσϏϚνΣυεΙ

0.00

0.00

8,000,000.00

0

0 %

0

ϟόϔϠΤωλλϬϨϔϟΣχϙϏόϠηλϟχό

0.00

0.00

20,000.00

0

0 %

0

ύσΖϏηΖσϠξΕλνυϒΦμυΖϏλ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

120,000

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

ΦυϚςϓεγΙΩϔλμΖϔλΩϔλΦυϓω
ϟΦυϙϧϏΩΣυϏΩλϬϨϔ

0.00

0.00

40,000.00

40,000

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩΣυϏΩλϬϨϔR.O.

0.00

0.00

7,276.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩΣυϏΩλϬϨϔυϒμμR.O.

0.00

0.00

0.00

30,000

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩέϓΣξΖϔΤλϔζϣσΕλΖϏτΣωΕϔΣΣ

0.00

0.00

0.00

45,000

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩέϓΣξΖϔοϔμλΤλϔζϣσΕλΖϏτΣωΕϔ
ΣΣ

0.00

0.00

0.00

12,000

233.33 %

40,000

ϟΦυϙϧϏΩιϬϔλϬϨϔϟτϦλϠμμθϓΩΦωϬϧϔ

0.00

0.00

0.00

16,000

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩιϬϔλϬϨϔυΖϏλλϬϨϔϟτϦλ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

15,000

ϟΦυϙϧϏΩνϓϩσλϬϨϔχϛΣχϏτϣρρΖϔπυΖϏσϏϚνΣυεΙ
ϠχϒΦΕϔηϖζηϓϨΩ

0.00

0.00

0.00

32,000

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩνϓϩσλϬϨϔϏϓηϡλσϓηϖ

0.00

0.00

0.00

32,000

-100 %

0

ηϛΖΣζλϬϨϔυΖϏλλϬϨϔϟτϦλυϚΕλμυυΪϚΤωζλϬϨϔζΖϔλ
χΕϔΩΤϏΩηϛΖ

0.00

0.00

0.00

11,000

-100 %

0

ηϛΖϟτϦλϟΣϦμωϓΦέϗλ

0.00

0.00

0.00

25,000

-100 %

0

ηϛΖϟτϦλΤλϔζϣσΕλΖϏτΣωΕϔΦϖωμϖΣρϚη

0.00

0.00

0.00

19,000

-100 %

0

ηϛΖϟτϦλΤλϔζϣσΕλΖϏτΣωΕϔΦϖω

0.00

0.00

0.00

15,000

-100 %

0

ηϛΖϟτϦλΤλϔζϣσΕλΖϏτΣωΕϔΦϖω

0.00

0.00

30,000.00

0

0 %

0

ηϛΖϏΕϔΩχΖϔΩΪϔλϠμμσϗχϖϨλάϓΣπυΖϏσΣϦϏΣλϬϨϔ

0.00

0.00

0.00

18,000

-100 %

0

ηϛΖϏΕϔΩχΖϔΩσϙϏ

0.00

0.00

0.00

25,000

-100 %

0

θϓΩΤτϒόϠηλϟχόϠμμϟιΖϔϟύτϗτμ

0.00

0.00

0.00

42,000

-100 %

0

υθϟΤϦλπϙϨλϟύχϦΣ

0.00

0.00

0.00

20,000

-100 %

0

υϔωηϔΣξΖϔ

0.00

0.00

0.00

7,000

-100 %

0

ϏΕϔΩχΖϔΩσϙϏπυΖϏσΣϦϏΣλϬϨϔ

0.00

0.00

0.00

28,000

-100 %

0

ϏΕϔΩχΖϔΩσϙϏόϠηλϟχόπυΖϏσΤϔηϓϨΩάΕϏΩ

0.00

0.00

10,000.00

0

0 %

0

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

ΦυϚςϓεγΙΦϏσπϖωϟηϏυΙ
ΦϏσπϖωϟηϏυΙϡλΗημϚΗΦόϬϔύυϓμΩϔλόϬϔλϓΣ
Ωϔλ

0.00

0.00

92,400.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙ

0.00

0.00

596,100.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙόϬϔύυϓμΩϔλνυϒσωχ
ξχϠμμιϗϧ ΪϏϣσΕλΖϏτΣωΕϔλϖϨω

0.00

0.00

0.00

73,600

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙόϬϔύυϓμΩϔλόϬϔλϓΣΩϔλ
ΪϏΤλϔζϣσΕλΖϏτΣωΕϔλϖϨω

0.00

0.00

0.00

238,400

184.23 %

677,600

ϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙϡλΖημϚΗΣόϬϔύυϓμΩϔλ
όϬϔλϓΣΩϔλ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

215,600

ϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙϡλΖημϚΗΦόϬϔύυϓμΩϔλ
νυϒσωχξχ

0.00

0.00

0.00

104,400

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙMultifunction άλϖζϟχϟέϏυΙ
άλϖζLED όϗ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

34,000

ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙMultifuntion άλϖζ
ϟχϟέϏυΙάλϖζLED όϗ

0.00

0.00

69,000.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙMultifuntion ϠμμΫϗζύσϘΣ
(inkjet)

0.00

0.00

7,600.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙΫχϔΣτϔϠμμϢάΖΦωϔσυΖϏλ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

150,000

ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙάλϖζϟχϟέϏυΙάλϖζLED Τϔω
ζϬϔ ύλΖϔλϔιϗ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

15,800

ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙϠμμΫϗζύσϘΣ(Inkjet
Printer)

0.00

0.00

0.00

8,600

-1.16 %

8,500

ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙϟχϟέϏυΙάλϖζLED ΤϔωζϬϔ

0.00

0.00

22,000.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩόϬϔυϏΩϣρΤλϔζVA

0.00

0.00

0.00

31,000

127.1 %

70,400

ϟΦυϙϧϏΩόϬϔυϏΩϣρρΖϔ

0.00

0.00

58,900.00

0

0 %

0

ηϖζηϓϨΩυϒμμϟΦυϙϏΤΕϔτLAN ϠχϒηϖζηϓϨΩ
ϣϐόνϗζϏϖλϟηϏυΙϟλϦι

0.00

0.00

50,000.00

0

0 %

0

ϡηΗϒΦϏσπϖωϟηϏυΙ

0.00

0.00

10,000.00

0

0 %

0

0.00

0.00

0.00

200,000

-100 %

0

ΦυϚςϓεγΙϏϙϧλ
χϔλϟΦυϙϧϏΩϟχΕλϟζϦΣμϚλωσ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ
ΦΕϔμϬϔυϚΩυϓΣϋϔϠχϒνυϓμνυϚΩΦυϚςϓεγΙ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 
-100 %

νϗ

60,758.00

163,218.00

70,012.00

2,139,000

0

υωσΦΕϔΦυϚςϓεγΙ

60,758.00

405,428.00

23,809,817.00

20,143,700

ϡΦυΩΣϔυηϖζηϓϨΩηϛΖΦϏλϟιλϟλϏυΙόϬϔλϓΣΩϔλ
άϓϨλ

0.00

0.00

0.00

1,000,000

-100 %

0

0.00

0.00

2,000,000.00

0

0 %

0

υωσΦΕϔιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ

0.00

0.00

2,000,000.00

1,000,000

0

υωσΩμχΩιϚλ

60,758.00

405,428.00

25,809,817.00

21,143,700

6,430,400

υωσΩϔλϊϛλτΙμυϖΣϔυόϔκϔυεόϚΤ

20,911,478.27

20,477,862.29

52,527,987.64

71,457,600

78,418,600

υωσϠξλΩϔλόϔκϔυεόϚΤ

42,405,870.07

49,290,343.05

84,540,646.89

120,611,500

140,280,800

770,880.00

1,064,664.00

1,064,220.00

751,000

63.78 %

1,230,000

71,760.00

21,617.00

0.00

0

0 %

0

0.00

0.00

0.00

13,500

33.33 %

18,000

ΦΕϔηϏμϠιλπλϓΣΩϔλΪΖϔΩ

345,762.00

775,428.00

756,000.00

895,000

36.98 %

1,226,000

ϟΩϖλϟπϖϧσηΕϔΩϥΤϏΩπλϓΣΩϔλΪΖϔΩ

232,946.00

317,988.00

0.00

0

0 %

0

1,421,348.00

2,179,697.00

1,820,220.00

1,659,500

2,474,000

1,421,348.00

2,179,697.00

1,820,220.00

1,659,500

2,474,000

0.00

34,580.00

0.00

150,000

6,430,400

ΦΕϔιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ
ϏϔΦϔυηΕϔΩϥ

ΦΕϔΣΕϏόυΖϔΩόϖϧΩόϔκϔυεϛνϡςΦ
ϡΦυΩΣϔυΪΖϔΩϟύσϔνυϓμνυϚΩυϒμμϣρρΖϔ

ϠξλΩϔλόϓΩΦσόΩϟΦυϔϒύΙ
ΩϔλόωϓόζϖΣϔυόϓΩΦσϠχϒόϓΩΦσόΩϟΦυϔϒύΙ
ΩμμϚΦχϔΣυ
ϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτνυϒΪϬϔ
ϟΩϖλϟζϙϏλπλϓΣΩϔλ
ϟΩϖλϟπϖϧσηΕϔΩϥΤϏΩπλϓΣΩϔλ
ϟΩϖλνυϒΪϬϔηϬϔϠύλΕΩ

υωσϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτνυϒΪϬϔ
υωσΩμμϚΦχϔΣυ
ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ
ΦΕϔηϏμϠιλ
ΦΕϔηϏμϠιλΣϔυναϖμϓηϖΩϔλλϏΣϟωχϔυϔάΣϔυ

0 %

150,000

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

ϟΩϖλάΕωτϟύχϙϏΣϔυϊϘΣϋϔμϚηυ

12,500.00

0.00

0.00

50,000

0 %

50,000

ϟΩϖλάΕωτϟύχϙϏΦΕϔυϓΣϋϔπτϔμϔχ

75,902.50

36,672.00

0.00

0

0 %

0

88,402.50

71,252.00

0.00

200,000

200.00

0.00

0.00

200,000

0 %

200,000

2,240.00

0.00

30,320.00

100,000

0 %

100,000

623,520.00

686,570.00

0.00

0

0 %

0

0.00

0.00

798,078.00

1,000,000

0 %

1,000,000

148,290.00

0.00

0.00

0

0 %

0

0.00

38,000.00

0.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυτΣτΕϏΩπΕϏζϗϟζΕλ

272,052.00

267,885.00

244,855.00

500,000

-20 %

400,000

ϡΦυΩΣϔυτΣτΕϏΩϠσΕζϗϟζΕλ

243,826.00

258,050.00

221,065.00

500,000

-20 %

400,000

ϡΦυΩΣϔυϟτϔωάλϏϔόϔπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλ

507,341.00

675,290.00

817,595.00

1,000,000

0 %

1,000,000

43,703.00

56,636.00

99,345.00

300,000

-66.67 %

100,000

ϡΦυΩΣϔυόυΖϔΩϟΦυϙϏΤΕϔτάΕωτϟύχϙϏξϛΖ
νυϒόμνϓίύϔιϔΩόϓΩΦσ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

150,000

ϡΦυΩΣϔυϟόυϖσόυΖϔΩιϓΣϋϒϊϓΣτςϔπόςϔ
ϟζϦΣϠχϒϟτϔωάλ

0.00

37,815.00

48,790.00

300,000

-50 %

150,000

ϡΦυΩΣϔυϢύΖΣϔυόΩϟΦυϔϒύΙξϛΖνυϒόμ
όϔκϔυεςϓτξϛΖτϔΣϣυΖϣυΖιϗϧπϘϧΩϑ

412,855.00

451,644.03

748,790.00

5,000,000

0 %

5,000,000

ϡΦυΩΣϔυϏϏΣύλΕωτμυϖΣϔυνυϒάϔάλ
ϟΦχϙϧϏλιϗϧ

44,428.00

0.00

0.00

0

0 %

0

2,298,455.00

2,471,890.03

3,008,838.00

8,900,000

13,181.00

48,066.00

63,332.00

100,000

υωσΦΕϔηϏμϠιλ

200,000

ΦΕϔϢάΖόϏτ
υϔτΪΕϔτϟπϙϧϏϢύΖϣζΖσϔέϘϧΩμυϖΣϔυ
υϔτΪΕϔτϟΣϗϧτωϟλϙϧϏΩΣϓμΣϔυναϖμϓηϖυϔάΣϔυιϗϧϣσΕ
ϟΤΖϔχϓΣϋεϒυϔτΪΕϔτύσωζϏϙϧλϥ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυϟζϖλιϔΩϣνυϔάΣϔυϢλ
υϔάϏϔεϔΪϓΣυϠχϒλϏΣυϔάϏϔεϔΪϓΣυ
ϡΦυΩΣϔυΦυϏμΦυϓωχΖϏσυϓΣ
ϡΦυΩΣϔυϟΦυϙϏΤΕϔτΦϚΖσΦυϏΩόϓΩΦσ
ϡΦυΩΣϔυοϘΣϏϔάϗπϠΣΕνυϒάϔάλιϓϧωϣν
ϡΦυΩΣϔυπϙϨλιϗϧόυΖϔΩόυυΦΙϟζϦΣϠχϒϟτϔωάλ

ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσμιμϔιξϛΖλϬϔόηυϗ

υωσΦΕϔϢάΖόϏτ

8,500,000

ΦΕϔωϓόζϚ
ωϓόζϚόϬϔλϓΣΩϔλ

0 %

100,000

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ
ωϓόζϚϣρρΖϔϠχϒωϖιτϚ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

0.00

2,100.00

4,020.00

5,000

0 %

5,000

2,471.70

0.00

0.00

3,000

0 %

3,000

0.00

0.00

0.00

20,000

0 %

20,000

90,843.00

68,133.32

85,439.50

100,000

50 %

150,000

υωσΦΕϔωϓόζϚ

106,495.70

118,299.32

152,791.50

228,000

278,000

υωσΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

2,493,353.20

2,661,441.35

3,161,629.50

9,328,000

8,978,000

36,000.00

0.00

0.00

0

0 %

0

0.00

0.00

0.00

0

100 %

10,000

ϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙόϬϔύυϓμΩϔλόϬϔλϓΣ
Ωϔλ

0.00

0.00

0.00

59,600

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙϡλΖημϚΖΦόϬϔύυϓμόϬϔλϓΣ
Ωϔλ

0.00

0.00

0.00

30,800

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙόϬϔύυϓμΩϔλόϬϔλϓΣΩϔλ
πυΖϏσϏϚνΣυεΙ

0.00

0.00

29,800.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙάλϖζϟχϟέϏυΙάλϖζLED όϗ
ϠμμNetwork

0.00

0.00

0.00

16,000

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙάλϖζϟχϟέϏυΙάλϖζLED Τϔω
ζϬϔ ύλΖϔλϔιϗ

0.00

0.00

0.00

3,700

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙάλϖζϟχϟέϏυΙάλϖζLED Τϔω
ζϬϔ ύλΖϔηΕϏλϔιϗ

0.00

0.00

7,250.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩόϬϔυϏΩϣρρΖϔΤλϔζVA

0.00

0.00

0.00

6,200

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩόϬϔυϏΩϣρρΖϔΤλϔζ800AV

0.00

0.00

3,100.00

0

0 %

0

ωϓόζϚΩϔλμΖϔλΩϔλΦυϓω
ωϓόζϚϡΨϋεϔϠχϒϟξτϠπυΕ
ωϓόζϚΦϏσπϖωϟηϏυΙ

ΩμχΩιϚλ
ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ
ΦυϚςϓεγΙόϬϔλϓΣΩϔλ
ϡηΗϒπϓμϏϟλΣνυϒόΩΦΙ
ΦυϚςϓεγΙϣρρΖϔϠχϒωϖιτϚ
ϟΦυϙϧϏΩΤτϔτϟόϗτΩϠμμΦϔζϟϏωπυΖϏσ
ϣσϡΦυϡρλάλϖζΦϔζϊϗυϋϒ
ΦυϚςϓεγΙΦϏσπϖωϟηϏυΙ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ
όϠΣλϟλϏυΙόϬϔύυϓμΩϔλϟΣϦμϟϏΣόϔυιϓϧω
ϣν

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 
-100 %

νϗ

0.00

0.00

0.00

3,100

0

υωσΦΕϔΦυϚςϓεγΙ

36,000.00

0.00

40,150.00

119,400

10,000

υωσΩμχΩιϚλ

36,000.00

0.00

40,150.00

119,400

10,000

υωσΩϔλόωϓόζϖΣϔυόϓΩΦσϠχϒόϓΩΦσόΩϟΦυϔϒύΙ

3,950,701.20

4,841,138.35

5,021,999.50

11,106,900

11,462,000

υωσϠξλΩϔλόϓΩΦσόΩϟΦυϔϒύΙ

3,950,701.20

4,841,138.35

5,021,999.50

11,106,900

11,462,000

ϟΩϖλϟζϙϏλπλϓΣΩϔλ

0.00

0.00

0.00

966,100

30.63 %

1,262,000

ϟΩϖλϟπϖϧσηΕϔΩϥΤϏΩπλϓΣΩϔλ

0.00

0.00

0.00

29,200

337.67 %

127,800

ϟΩϖλνυϒΪϬϔηϬϔϠύλΕΩ

0.00

0.00

0.00

15,000

20 %

18,000

ΦΕϔΪΖϔΩχϛΣΪΖϔΩνυϒΪϬϔ

0.00

0.00

0.00

209,000

6.94 %

223,500

ϟΩϖλϟπϖϧσηΕϔΩϥΤϏΩχϛΣΪΖϔΩνυϒΪϬϔ

0.00

0.00

0.00

20,000

-50 %

10,000

ΦΕϔηϏμϠιλπλϓΣΩϔλΪΖϔΩ

0.00

0.00

0.00

8,536,800

20.66 %

10,300,900

ϟΩϖλϟπϖϧσηΕϔΩϥΤϏΩπλϓΣΩϔλΪΖϔΩ

0.00

0.00

0.00

1,084,800

20.81 %

1,310,600

0.00

0.00

0.00

10,860,900

13,252,800

0.00

0.00

0.00

10,860,900

13,252,800

0.00

0.00

0.00

1,000,000

50 %

1,500,000

1,317.50

0.00

0.00

0

100 %

100,000

ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒάϚσάλ
ΩϔλμυϖύϔυιϓϧωϣνϟΣϗϧτωΣϓμϟΦύϒϠχϒάϚσάλ
ΩμμϚΦχϔΣυ
ϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτνυϒΪϬϔ

υωσϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτνυϒΪϬϔ
υωσΩμμϚΦχϔΣυ
ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ
ΦΕϔηϏμϠιλ
ΦΕϔηϏμϠιλΣϔυναϖμϓηϖΩϔλλϏΣϟωχϔυϔάΣϔυ
ϟΩϖλάΕωτϟύχϙϏΣϔυϊϘΣϋϔμϚηυ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ
ϟΩϖλάΕωτϟύχϙϏΦΕϔυϓΣϋϔπτϔμϔχ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

11,811.00

820.00

0.00

0

13,128.50

820.00

0.00

1,000,000

151,710.41

0.00

0.00

200,000

400 %

1,000,000

ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυϟζϖλιϔΩϣνυϔάΣϔυϢλ
υϔάϏϔεϔΪϓΣυϠχϒλϏΣυϔάϏϔεϔΪϓΣυ

1,040.00

0.00

8,700.00

40,000

-100 %

0

ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυϟζϖλιϔΩϣνυϔάΣϔυϢλ
υϔάϏϔεϔΪϓΣυϠχϒλϏΣυϔάϏϔεϔΪϓΣυ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

40,000

24,280.00

0.00

0.00

200,000

1,900 %

4,000,000

177,030.41

0.00

8,700.00

440,000

485,231.32

682,983.00

986,590.00

2,000,000

0 %

2,000,000

ωϓόζϚΣΕϏόυΖϔΩ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

1,000,000

ωϓόζϚτϔλπϔύλϒϠχϒΤλόΕΩ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

1,000,000

ωϓόζϚϟάϙϨϏϟπχϖΩϠχϒύχΕϏχϙϧλ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

1,000,000

102,522.50

0.00

0.00

0

100 %

200,000

υωσΦΕϔωϓόζϚ

587,753.82

682,983.00

986,590.00

2,000,000

5,200,000

υωσΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

777,912.73

683,803.00

995,290.00

3,440,000

11,840,000

ϟΣΖϔϏϗϨϟύχϦΣϠμμμϚλωσ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

900,000

ϡηΗϒπϓμϟϏλΣνυϒόΩΦΙ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

380,000

υωσΦΕϔηϏμϠιλ

0 %

νϗ
0
1,600,000

ΦΕϔϢάΖόϏτ
υϔτΪΕϔτϟπϙϧϏϢύΖϣζΖσϔέϘϧΩμυϖΣϔυ
υϔτΪΕϔτϟΣϗϧτωϟλϙϧϏΩΣϓμΣϔυναϖμϓηϖυϔάΣϔυιϗϧϣσΕ
ϟΤΖϔχϓΣϋεϒυϔτΪΕϔτύσωζϏϙϧλϥ

ΦΕϔμϬϔυϚΩυϓΣϋϔϠχϒέΕϏσϠέσ
υωσΦΕϔϢάΖόϏτ

5,040,000

ΦΕϔωϓόζϚ
ωϓόζϚόϬϔλϓΣΩϔλ

ωϓόζϚΦϏσπϖωϟηϏυΙ

ΩμχΩιϚλ
ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ
ΦυϚςϓεγΙόϬϔλϓΣΩϔλ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

ΦυϚςϓεγΙτϔλπϔύλϒϠχϒΤλόΕΩ
ΪϓΣυτϔλτληΙΤλϔζέϗέϗϠμμϟΣϗτυΙ
Ϗϓηϡλσϓηϖ

0.00

0.00

0.00

55,000

-100 %

0

υθΣυϒϟάΖϔΦωϔσόϛΩϣσΕλΖϏτΣωΕϔ
ϟσηυ

0.00

0.00

0.00

6,500,000

-100 %

0

υθμυυιϚΣΤλϔζηϓλχΖϏ

0.00

0.00

0.00

1,980,000

-100 %

0

υθμυυιϚΣ ζϗϟέχ χΖϏϠμμΣυϒμϒϟι
ιΖϔτ

0.00

0.00

0.00

5,940,000

-100 %

0

υθμυυιϚΣ ζϗϟέχ Τλϔζηϓλνυϖσϔηυ
ΣυϒμϏΣόϛμϣσΕηϬϧϔΣωΕϔέϗέϗΤϓμ
ϟΦχϙϧϏλχΖϏϠμμζϓμϟμϖϨχϠΦϦμ

0.00

0.00

0.00

2,361,000

-100 %

0

υθμυυιϚΣ ζϗϟέχ ΤλϔζηϓλχΖϏ

0.00

0.00

0.00

1,017,000

-100 %

0

υθμυυιϚΣ ζϗϟέχ ΤλϔζηϓλχΖϏ
ϠμμΣυϒμϒϟιιΖϔτ

0.00

0.00

0.00

11,880,000

-100 %

0

υθμυυιϚΣ ζϗϟέχ ΤλϔζηϓλχΖϏ
ϠμμμυυιϚΣλϬϨϔϏϟλΣνυϒόΩΦΙ

0.00

0.00

0.00

2,190,000

-100 %

0

υθμυυιϚΣ ζϗϟέχ πυΖϏσύχϓΩΦϔϣρϟμϏυΙ
ΣχϔόϠχϒηϖζηϓϨΩΣχΕϏΩϢόΕϏϚνΣυεΙ

0.00

0.00

0.00

2,042,000

-100 %

0

υθτΣϡρυΙχϖριΙϠμμλϓϧΩΤϓμ

0.00

0.00

0.00

2,500,000

-100 %

0

υθτληΙΣυϒϟάΖϔηϖζηϓϨΩϣρρΖϔϠμμϠΤλπϓμ
ηϏλ

0.00

0.00

0.00

5,000,000

-100 %

0

υθτληΙμυυιϚΣηϖζηϓϨΩϟΦυλόχϖΩ

0.00

0.00

0.00

5,800,000

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩηϓζϠηΕΩυϛνιυΩηΖλϣσΖνυϒζϓμ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

186,000

ϟΦυϙϧϏΩϟχϙϧϏτϡέΕτληΙϢάΖηϓζηΖλϣσΖ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

108,000

ϟΦυϙϧϏΩόϛμλϬϨϔϠμμιΕϏπίϔλϔΦ

0.00

0.00

0.00

170,000

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩϟΪϔϒΦϏλΣυϗηϠμμϢάΖχσϏϓζϏϔΣϔϊ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

1,600,000

ϟΦυϙϧϏΩξόσνϛλ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

75,000

υθϟΣχϗϧτζϖλχΖϏ

0.00

0.00

0.00

7,500,000

-100 %

0

ΦυϚςϓεγΙΣϔυϟΣϋηυ

ΦυϚςϓεγΙΣΕϏόυΖϔΩ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

υθΤϚζζϖληϗληϒΤϔμ

0.00

0.00

0.00

4,000,000

-100 %

0

υθϠιυΣϟηϏυΙηϗληϒΤϔμάλϖζηϗλϟνϦζ

0.00

0.00

0.00

6,900,000

-100 %

0

υθμζϠμμξόσ

0.00

0.00

0.00

3,000,000

-100 %

0

υθξόσΦϏλΣυϗη

0.00

0.00

0.00

3,800,000

-100 %

0

ύϓωϟΪϔϒΦϏλΣυϗη

0.00

0.00

0.00

0

100 %

70,400

ϟΦυϙϧϏΩΣϬϔϟλϖζϣρρΖϔόϬϔυϏΩ

0.00

0.00

0.00

5,000,000

-100 %

0

ϡΦσϣρρΖϔόϔκϔυεϒύχϏζLED Τλϔζ
ωϓηηΙ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

802,500

ϡΦσόνϏυΙηϣχιΙLED ΤλϔζωϓηηΙ
χϛΣϟσλ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

1,284,000

ΣχΖϏΩζϖΪϖηϏχ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

6,000

ϟΦυϙϧϏΩσϓχηϖσϖϟζϗτυΙϡνυϟΪΦϟηϏυΙυϒζϓμ
XGA

0.00

0.00

0.00

39,000

-100 %

0

ΪϏυϓμςϔπάλϖζσϏϟηϏυΙϣρρΖϔΤλϔζϟόΖλ
ιϠτΩσϚσλϖϨω

0.00

0.00

0.00

9,900

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩάϓϧΩλϬϨϔύλϓΣζϖΪϖηϏχχϒϟϏϗτζ
ηϬϔϠύλΕΩ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

200,000

ϟΦυϙϧϏΩζϛζΦωϔσάϙϨλύυϙϏϟΦυϙϧϏΩΦωμΦϚσ
ΦωϔσάϙϨλ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

55,000

ϟΦυϙϧϏΩηυωΪωϓζΦωϔσάϙϨλϏϚεύςϛσϖϠχϒ
ΦϔυΙμϏλϢλϟΦυϙϧϏΩϟζϗτω

0.00

0.00

0.00

0

100 %

15,000

ϟΦυϙϧϏΩμϖωϟυηϏϓηϡλσϓηϖ(Digital
burette)

0.00

0.00

0.00

0

100 %

200,000

άϚζΣχϓϧλλϬϨϔ(Deionized water)

0.00

0.00

0.00

0

100 %

900,000

ηϛΖζϛζΦωϔσάϙϨλϠμμϏϓηϡλσϓηϖ(Auto
Dessicator)

0.00

0.00

0.00

0

100 %

300,000

ηϛΖϟτϦλΦωμΦϚσϏϚεύςϛσϖϏΩϊϔϟέχϟέϗτό

0.00

0.00

0.00

0

100 %

250,000

ΦυϚςϓεγΙϣρρΖϔϠχϒωϖιτϚ

ΦυϚςϓεγΙϡΨϋεϔϠχϒϟξτϠπυΕ

ΦυϚςϓεγΙωϖιτϔϊϔόηυΙύυϙϏΣϔυϠπιτΙ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ
νϓϩσζϛζόϛίίϔΣϔϊ(Vacuum pump)

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

30,000

ϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

876,000

ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙMultifunction άλϖζ
ϟχϟέϏυΙάλϖζLED όϗ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

85,000

ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙάλϖζϟχϟέϏυΙάλϖζLED Τϔω
ζϬϔϠμμNetwork Ϡμμιϗϧ 
ύλΖϔλϔιϗ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

80,000

ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙϠμμΫϗζύσϘΣ(Inkjet
Printer)

0.00

0.00

0.00

0

100 %

21,500

ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙϠμμΫϗζύσϘΣ(Inkjet
Printer) όϬϔύυϓμΣυϒζϔϋA3

0.00

0.00

0.00

0

100 %

85,000

ϟΦυϙϧϏΩόϬϔυϏΩϣρΤλϔζKVA

0.00

0.00

0.00

0

100 %

116,000

ΣυωτΪυϔΪυ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

50,000

ΣυϒμϏΩϣρΣυϒπυϖμ όϬϔύυϓμΪυϔΪυ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

25,000

ϟΦυϙϧϏΩηϗϟόΖλΪυϔΪυ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

390,000

ϟΦυϙϧϏΩχμϟόΖλΪυϔΪυ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

180,000

ΪϓζέϙϨϏϟΦυϙϧϏΩϟζϦΣϟχΕλπυΖϏσηϖζηϓϨΩϠχϒνϛ
ϠξΕλτϔΩΣϓλΣυϒϠιΣ

0.00

0.00

0.00

1,998,000

-100 %

0

άϚζϟωιϗϡΦυΩϟύχϦΣπυΖϏσνυϒΣϏμηϖζηϓϨΩ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

1,380,000

ϟηϦλιΙϡΦυΩϟύχϦΣιυΩϡΦΖΩΤλϔζ5x10 σ

0.00

0.00

0.00

420,000

-100 %

0

ϟηϦλιΙϡΦυΩϟύχϦΣιυΩΪϓϧωΣϓλλϬϨϔΤλϔζ4x8
σ

0.00

0.00

0.00

480,000

-100 %

0

ϟηϦλιΙϡΦυΩϟύχϦΣιυΩΪϓϧωΣϓλλϬϨϔΤλϔζ
5x10 σ

0.00

0.00

0.00

380,000

-100 %

0

ϟηϦλιΙϡΦυΩϟύχϦΣύχϓΩΦϔξΖϔϢμιυΩϡΦΖΩ
Τλϔζ15x20 σ

0.00

0.00

0.00

1,980,000

-100 %

0

ϟηϦλιΙξΖϔϢμιυΩϡΦΖΩΤλϔζ4x8 σ

0.00

0.00

0.00

340,000

-100 %

0

ϟηϦλιΙξΖϔϢμιυΩΪϓϧωΤλϔζ5x12 σ

0.00

0.00

0.00

440,000

-100 %

0

ΦυϚςϓεγΙΦϏσπϖωϟηϏυΙ

ΦυϚςϓεγΙϏϙϧλ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

νϔΣυϗζϟιϏυΙϡσπχϔόηϖΣ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

30,000

νΖϔτΤϔηϓϨΩϠμμπϓμϣζΖιϖϊιϔΩ
(POLYETHYLENE)

0.00

0.00

0.00

0

100 %

100,000

ξΖϔϢμϟηϦλιΙιυΩϡΦΖΩΤλϔζ5x10 σ

0.00

0.00

0.00

250,000

-100 %

0

ξΖϔϢμϟηϦλιΙιυΩΪϓϧωΤλϔζ5x10 σ

0.00

0.00

0.00

300,000

-100 %

0

ξΖϔϢμϟηϦλιΙιυΩΪϓϧωΣϓλλϬϨϔΤλϔζ4x8 σ

0.00

0.00

0.00

200,000

-100 %

0

ϟόϙϨϏΪυϔΪυ(BS-02)

0.00

0.00

0.00

0

100 %

40,000

υωσΦΕϔΦυϚςϓεγΙ

0.00

0.00

0.00

84,471,900

10,820,400

υωσΩμχΩιϚλ

0.00

0.00

0.00

84,471,900

10,820,400

υωσΩϔλμυϖύϔυιϓϧωϣνϟΣϗϧτωΣϓμϟΦύϒϠχϒάϚσάλ

777,912.73

683,803.00

995,290.00

98,772,800

35,913,200

8,693,432.00

8,555,235.00

7,967,556.00

9,112,700

60.02 %

14,581,700

ϟΩϖλϟπϖϧσηΕϔΩϥΤϏΩπλϓΣΩϔλ

749,630.00

396,250.00

220,209.00

443,200

48.85 %

659,700

ϟΩϖλνυϒΪϬϔηϬϔϠύλΕΩ

134,400.00

134,400.00

179,783.00

194,400

-34.57 %

127,200

ΦΕϔΪΖϔΩχϛΣΪΖϔΩνυϒΪϬϔ

3,981,840.00

3,909,589.00

3,984,570.00

3,997,500

-3.06 %

3,875,100

129,300.00

116,787.00

64,300.00

63,900

-77.46 %

14,400

12,470,942.00

14,524,160.00

18,429,052.27

16,054,400

15.2 %

18,494,400

4,827,773.00

4,226,726.00

2,165,291.12

1,511,600

17.26 %

1,772,500

30,987,317.00

31,863,147.00

33,010,761.39

31,377,700

39,525,000

30,987,317.00

31,863,147.00

33,010,761.39

31,377,700

39,525,000

1,313,040.00

1,593,400.00

1,921,920.00

2,000,000

50 %

3,000,000

202,720.50

149,322.00

170,886.50

110,000

354.55 %

500,000

ΩϔλϣρρΖϔθλλ
ΩμμϚΦχϔΣυ
ϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτνυϒΪϬϔ
ϟΩϖλϟζϙϏλπλϓΣΩϔλ

ϟΩϖλϟπϖϧσηΕϔΩϥΤϏΩχϛΣΪΖϔΩνυϒΪϬϔ
ΦΕϔηϏμϠιλπλϓΣΩϔλΪΖϔΩ
ϟΩϖλϟπϖϧσηΕϔΩϥΤϏΩπλϓΣΩϔλΪΖϔΩ
υωσϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτνυϒΪϬϔ
υωσΩμμϚΦχϔΣυ
ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ
ΦΕϔηϏμϠιλ
ΦΕϔηϏμϠιλΣϔυναϖμϓηϖΩϔλλϏΣϟωχϔυϔάΣϔυ
ϟΩϖλάΕωτϟύχϙϏΣϔυϊϘΣϋϔμϚηυ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ
ϟΩϖλάΕωτϟύχϙϏΦΕϔυϓΣϋϔπτϔμϔχ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

2,410,933.25

306,895.75

0.00

0

3,926,693.75

2,049,617.75

2,092,806.50

2,110,000

2,421,091.20

2,994,466.70

6,740,211.50

11,000,000

-9.09 %

10,000,000

ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυϟζϖλιϔΩϣνυϔάΣϔυϢλ
υϔάϏϔεϔΪϓΣυϠχϒλϏΣυϔάϏϔεϔΪϓΣυ

7,740.00

28,370.00

34,300.00

120,000

-100 %

0

ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυϟζϖλιϔΩϣνυϔάΣϔυϢλ
υϔάϏϔεϔΪϓΣυϠχϒλϏΣυϔάϏϔεϔΪϓΣυ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

150,000

128,461.49

93,854.17

51,005.95

3,300,000

142.42 %

8,000,000

2,557,292.69

3,116,690.87

6,825,517.45

14,420,000

ωϓόζϚϣρρΖϔϠχϒωϖιτϚ

5,896,132.32

2,336,822.57

2,604,511.87

6,000,000

0 %

6,000,000

ωϓόζϚΣΕϏόυΖϔΩ

7,378,585.54

9,273,267.84

5,861,047.10

11,365,000

75.98 %

20,000,000

921,182.30

2,101,608.40

1,375,647.64

1,400,000

78.57 %

2,500,000

ωϓόζϚϟάϙϨϏϟπχϖΩϠχϒύχΕϏχϙϧλ

3,015,075.91

3,971,057.41

2,553,809.25

4,500,000

0 %

4,500,000

ωϓόζϚϡΨϋεϔϠχϒϟξτϠπυΕ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

100,000

89,870.15

18,654.75

109,666.00

200,000

0 %

200,000

0.00

0.00

0.00

0

100 %

500,000

17,300,846.22

17,701,410.97

12,504,681.86

23,465,000

2,621,683.14

2,913,692.53

2,892,338.03

3,300,000

81.82 %

6,000,000

0.00

0.00

0.00

0

100 %

200,000

υωσΦΕϔόϔκϔυεϛνϡςΦ

2,621,683.14

2,913,692.53

2,892,338.03

3,300,000

6,200,000

υωσΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

26,406,515.80

25,781,412.12

24,315,343.84

43,295,000

61,650,000

υωσΦΕϔηϏμϠιλ

0 %

νϗ
0
3,500,000

ΦΕϔϢάΖόϏτ
υϔτΪΕϔτϟπϙϧϏϢύΖϣζΖσϔέϘϧΩμυϖΣϔυ
υϔτΪΕϔτϟΣϗϧτωϟλϙϧϏΩΣϓμΣϔυναϖμϓηϖυϔάΣϔυιϗϧϣσΕ
ϟΤΖϔχϓΣϋεϒυϔτΪΕϔτύσωζϏϙϧλϥ

ΦΕϔμϬϔυϚΩυϓΣϋϔϠχϒέΕϏσϠέσ
υωσΦΕϔϢάΖόϏτ

18,150,000

ΦΕϔωϓόζϚ

ωϓόζϚτϔλπϔύλϒϠχϒΤλόΕΩ

ωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩϠηΕΩΣϔτ
ωϓόζϚϏϙϧλ
υωσΦΕϔωϓόζϚ

33,800,000

ΦΕϔόϔκϔυεϛνϡςΦ
ΦΕϔϣρρΖϔ
ΦΕϔλϬϨϔνυϒνϔΦΕϔλϬϨϔμϔζϔχ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

2,157,605.25

4,785,706.34

1,550,077.98

0

υωσΦΕϔΦυϚςϓεγΙ

2,157,605.25

4,785,706.34

1,550,077.98

0

0

υωσΩμχΩιϚλ

2,157,605.25

4,785,706.34

1,550,077.98

0

0

υωσΩϔλϣρρΖϔθλλ

59,551,438.05

62,430,265.46

58,876,183.21

74,672,700

101,175,000

714,020.00

1,007,790.00

789,520.00

985,200

125.44 %

2,221,000

66,760.00

27,670.00

0.00

12,000

432.5 %

63,900

0.00

0.00

0.00

0

100 %

18,000

ΦΕϔηϏμϠιλπλϓΣΩϔλΪΖϔΩ

3,173,891.00

4,041,568.00

6,322,930.00

7,413,900

8.66 %

8,056,200

ϟΩϖλϟπϖϧσηΕϔΩϥΤϏΩπλϓΣΩϔλΪΖϔΩ

1,846,136.00

2,055,782.00

754,797.00

850,000

2.98 %

875,300

5,800,807.00

7,132,810.00

7,867,247.00

9,261,100

11,234,400

5,800,807.00

7,132,810.00

7,867,247.00

9,261,100

11,234,400

181,820.00

255,060.00

105,420.00

200,000

400 %

1,000,000

ϟΩϖλάΕωτϟύχϙϏΣϔυϊϘΣϋϔμϚηυ

4,542.00

17,802.50

2,130.00

0

100 %

50,000

ϟΩϖλάΕωτϟύχϙϏΦΕϔυϓΣϋϔπτϔμϔχ

2,425.00

900.00

0.00

0

0 %

0

188,787.00

273,762.50

107,550.00

200,000

5,209,166.75

5,269,850.00

5,370,253.76

12,020,000

ΩμχΩιϚλ
ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ
ΦΕϔμϬϔυϚΩυϓΣϋϔϠχϒνυϓμνυϚΩΦυϚςϓεγΙ

0 %

0

Ωϔλόωλόϔκϔυεϒ
ΩμμϚΦχϔΣυ
ϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτνυϒΪϬϔ
ϟΩϖλϟζϙϏλπλϓΣΩϔλ
ϟΩϖλϟπϖϧσηΕϔΩϥΤϏΩπλϓΣΩϔλ
ϟΩϖλνυϒΪϬϔηϬϔϠύλΕΩ

υωσϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτνυϒΪϬϔ
υωσΩμμϚΦχϔΣυ
ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ
ΦΕϔηϏμϠιλ
ΦΕϔηϏμϠιλΣϔυναϖμϓηϖΩϔλλϏΣϟωχϔυϔάΣϔυ

υωσΦΕϔηϏμϠιλ

1,050,000

ΦΕϔϢάΖόϏτ
υϔτΪΕϔτϟπϙϧϏϢύΖϣζΖσϔέϘϧΩμυϖΣϔυ

8.15 %

13,000,000

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

υϔτΪΕϔτϟΣϗϧτωϟλϙϧϏΩΣϓμΣϔυναϖμϓηϖυϔάΣϔυιϗϧϣσΕ
ϟΤΖϔχϓΣϋεϒυϔτΪΕϔτύσωζϏϙϧλϥ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυϟζϖλιϔΩϣνυϔάΣϔυϢλ
υϔάϏϔεϔΪϓΣυϠχϒλϏΣυϔάϏϔεϔΪϓΣυ

0.00

0.00

0.00

40,000

0 %

40,000

70,192.00

39,992.86

2,829.08

600,000

233.33 %

2,000,000

5,279,358.75

5,309,842.86

5,373,082.84

12,660,000

0.00

82,880.00

158,963.90

0

100 %

200,000

8,700.00

30,000.00

0.00

0

100 %

100,000

131,877.50

399,807.64

233,038.00

460,000

30.43 %

600,000

1,092,454.26

1,000,368.43

901,721.38

2,000,000

0 %

2,000,000

0.00

0.00

0.00

0

100 %

100,000

1,191,036.80

1,669,358.00

1,463,502.00

1,550,000

16.13 %

1,800,000

2,424,068.56

3,182,414.07

2,757,225.28

4,010,000

195,856.88

221,155.47

262,443.16

500,000

υωσΦΕϔόϔκϔυεϛνϡςΦ

195,856.88

221,155.47

262,443.16

500,000

500,000

υωσΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

8,088,071.19

8,987,174.90

8,500,301.28

17,370,000

21,390,000

305,765.00

173,671.70

280,992.70

0

υωσΦΕϔΦυϚςϓεγΙ

305,765.00

173,671.70

280,992.70

0

0

υωσΩμχΩιϚλ

305,765.00

173,671.70

280,992.70

0

0

υωσΩϔλόωλόϔκϔυεϒ

14,194,643.19

16,293,656.60

16,648,540.98

26,631,100

32,624,400

ΦΕϔμϬϔυϚΩυϓΣϋϔϠχϒέΕϏσϠέσ
υωσΦΕϔϢάΖόϏτ

15,040,000

ΦΕϔωϓόζϚ
ωϓόζϚΩϔλμΖϔλΩϔλΦυϓω
ωϓόζϚΣΕϏόυΖϔΩ
ωϓόζϚτϔλπϔύλϒϠχϒΤλόΕΩ
ωϓόζϚϟάϙϨϏϟπχϖΩϠχϒύχΕϏχϙϧλ
ωϓόζϚωϖιτϔϊϔόηυΙύυϙϏΣϔυϠπιτΙ
ωϓόζϚΣϔυϟΣϋηυ
υωσΦΕϔωϓόζϚ

4,800,000

ΦΕϔόϔκϔυεϛνϡςΦ
ΦΕϔλϬϨϔνυϒνϔΦΕϔλϬϨϔμϔζϔχ

0 %

500,000

ΩμχΩιϚλ
ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ
ΦΕϔμϬϔυϚΩυϓΣϋϔϠχϒνυϓμνυϚΩΦυϚςϓεγΙ

0 %

0

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

1,093,100.00

1,544,914.00

1,429,645.00

1,114,000

198.29 %

3,323,000

17,776.00

3,300.00

34,774.00

0

100 %

48,000

7,863,180.00

7,398,766.00

7,538,847.00

7,750,900

-5.7 %

7,309,000

227,640.00

204,381.00

65,400.00

37,800

0 %

37,800

ΦΕϔηϏμϠιλπλϓΣΩϔλΪΖϔΩ

28,803,248.00

34,483,866.00

51,078,351.00

58,039,000

15.83 %

67,226,000

ϟΩϖλϟπϖϧσηΕϔΩϥΤϏΩπλϓΣΩϔλΪΖϔΩ

17,884,138.00

16,923,343.00

6,630,927.00

7,008,700

24.16 %

8,702,000

55,889,082.00

60,558,570.00

66,777,944.00

73,950,400

86,645,800

55,889,082.00

60,558,570.00

66,777,944.00

73,950,400

86,645,800

0.00

0.00

352,500.00

0

0 %

0

11,083,280.00

12,597,520.00

12,632,760.00

18,000,000

0 %

18,000,000

ϟΩϖλάΕωτϟύχϙϏΣϔυϊϘΣϋϔμϚηυ

102,763.00

107,282.00

114,864.00

205,000

0 %

205,000

ϟΩϖλάΕωτϟύχϙϏΦΕϔυϓΣϋϔπτϔμϔχ

831,270.25

240,357.00

0.00

0

0 %

0

0.00

0.00

0.00

5,400

0 %

5,400

12,017,313.25

12,945,159.00

13,100,124.00

18,210,400

6,785,250.80

7,563,137.14

18,838,659.75

50,850,000

-0.49 %

50,600,000

15,561,217.50

15,370,485.00

21,369,084.65

25,000,000

6.4 %

26,600,000

ΩϔλΣϬϔΪϓζΤτϒσϛχοϏτϠχϒόϖϧΩναϖΣϛχ
ΩμμϚΦχϔΣυ
ϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτνυϒΪϬϔ
ϟΩϖλϟζϙϏλπλϓΣΩϔλ
ϟΩϖλϟπϖϧσηΕϔΩϥΤϏΩπλϓΣΩϔλ
ΦΕϔΪΖϔΩχϛΣΪΖϔΩνυϒΪϬϔ
ϟΩϖλϟπϖϧσηΕϔΩϥΤϏΩχϛΣΪΖϔΩνυϒΪϬϔ

υωσϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτνυϒΪϬϔ
υωσΩμμϚΦχϔΣυ
ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ
ΦΕϔηϏμϠιλ
ΦΕϔηϏμϠιλξϛΖναϖμϓηϖυϔάΣϔυϏϓλϟνϦλνυϒϡτάλΙ
ϠΣΕϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλ
ΦΕϔηϏμϠιλΣϔυναϖμϓηϖΩϔλλϏΣϟωχϔυϔάΣϔυ

ϟΩϖλάΕωτϟύχϙϏμϚηυ
υωσΦΕϔηϏμϠιλ

18,210,400

ΦΕϔϢάΖόϏτ
υϔτΪΕϔτϟπϙϧϏϢύΖϣζΖσϔέϘϧΩμυϖΣϔυ
υϔτΪΕϔτϟΣϗϧτωϟλϙϧϏΩΣϓμΣϔυναϖμϓηϖυϔάΣϔυιϗϧϣσΕ
ϟΤΖϔχϓΣϋεϒυϔτΪΕϔτύσωζϏϙϧλϥ
ΦΕϔΣϬϔΪϓζΤτϒσϛχοϏτΤϏΩϟιϊμϔχλΦυ
λλιμϚυϗ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυϟζϖλιϔΩϣνυϔάΣϔυϢλ
υϔάϏϔεϔΪϓΣυϠχϒλϏΣυϔάϏϔεϔΪϓΣυ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

0.00

0.00

3,600.00

50,000

0 %

50,000

19,800.00

0.00

0.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυΪϓζΣϔυσϛχοϏτϏτΕϔΩτϓϧΩτϙλ

0.00

0.00

357,772.34

2,000,000

0 %

2,000,000

ϡΦυΩΣϔυΪϓζιϬϔόϙϧϏνυϒάϔόϓσπϓλκΙΣϔυ
ΪϓζΣϔυόϖϧΩναϖΣϛχ

0.00

0.00

0.00

500,000

-100 %

0

ϡΦυΩΣϔυϟξτϠπυΕΦωϔσυϛΖϟυϙϧϏΩΣϔυξχϖηνϚΘτ
ϏϖλιυϗτΙ

0.00

0.00

0.00

400,000

-100 %

0

ϡΦυΩΣϔυϟξτϠπυΕΦωϔσυϛΖϟυϙϧϏΩνϚΘτάϗωςϔπ
ηϔσϠλωιϔΩϡΦυΩΣϔυπυϒυϔάζϬϔυϖ

0.00

0.00

291,870.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυϟξτϠπυΕΦωϔσυϛΖϟυϙϧϏΩνϚΘτάϗωςϔπ
ηϔσϠλωιϔΩϡΦυΩΣϔυπυϒυϔάζϬϔυϖ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

200,000

ϡΦυΩΣϔυυευΩΦΙυϓΣϋϔΦωϔσόϒϏϔζ

0.00

0.00

206,100.00

300,000

33.33 %

400,000

498,694.30

610,855.35

473,737.30

16,000,000

60 %

25,600,000

22,864,962.60

23,544,477.49

41,540,824.04

95,100,000

ωϓόζϚόϬϔλϓΣΩϔλ

0.00

0.00

36,298.00

200,000

50 %

300,000

ωϓόζϚϣρρΖϔϠχϒωϖιτϚ

0.00

0.00

9,810.00

40,000

150 %

100,000

ωϓόζϚΩϔλμΖϔλΩϔλΦυϓω

2,707,463.94

2,282,733.10

2,156,520.00

5,270,000

6.26 %

5,600,000

ωϓόζϚΣΕϏόυΖϔΩ

1,267,422.67

500,578.13

193,444.74

700,000

14.29 %

800,000

ωϓόζϚτϔλπϔύλϒϠχϒΤλόΕΩ

5,305,623.30

5,885,714.90

5,273,653.80

7,800,000

0 %

7,800,000

ωϓόζϚϟάϙϨϏϟπχϖΩϠχϒύχΕϏχϙϧλ

31,932,629.35

38,509,984.39

34,550,064.12

38,100,000

4.99 %

40,000,000

153,700.00

0.00

28,512.00

300,000

0 %

300,000

ωϓόζϚΣϔυϟΣϋηυ

63,450.00

77,700.00

18,912.00

400,000

25 %

500,000

ωϓόζϚϡΨϋεϔϠχϒϟξτϠπυΕ

29,136.10

0.00

0.00

200,000

25 %

250,000

179,974.00

279,010.00

329,778.00

2,100,000

7.14 %

2,250,000

0.00

0.00

117,186.40

350,000

57.14 %

550,000

ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυϟζϖλιϔΩϣνυϔάΣϔυϢλ
υϔάϏϔεϔΪϓΣυϠχϒλϏΣυϔάϏϔεϔΪϓΣυ

ΦΕϔμϬϔυϚΩυϓΣϋϔϠχϒέΕϏσϠέσ
υωσΦΕϔϢάΖόϏτ

105,450,000

ΦΕϔωϓόζϚ

ωϓόζϚωϖιτϔϊϔόηυΙύυϙϏΣϔυϠπιτΙ

ωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩϠηΕΩΣϔτ
ωϓόζϚΦϏσπϖωϟηϏυΙ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ
ωϓόζϚϏϙϧλ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

0.00

0.00

0.00

200,000

41,639,399.36

47,535,720.52

42,714,179.06

55,660,000

432,008.95

415,936.66

362,814.46

700,000

0 %

700,000

ΦΕϔλϬϨϔνυϒνϔΦΕϔλϬϨϔμϔζϔχ

85,808.70

72,002.79

74,926.03

80,000

25 %

100,000

ΦΕϔμυϖΣϔυϡιυϊϓπιΙ

10,895.30

32,591.96

38,547.46

60,000

0 %

60,000

υωσΦΕϔόϔκϔυεϛνϡςΦ

528,712.95

520,531.41

476,287.95

840,000

860,000

υωσΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

77,050,388.16

84,545,888.42

97,831,415.05

169,810,400

183,170,400

0.00

0.00

0.00

700,000

-100 %

0

υθΣυϒμϒνυϒιϚλϠμμϟιιΖϔτ ζϗϟέχ

0.00

0.00

0.00

2,600,000

-100 %

0

υθϟΣϦμΤλσϛχοϏτϏϓληυϔτϠχϒέϔΣ
ϏϖϟχϦΣιυϏλϖΣόΙ

0.00

0.00

5,600,000.00

0

0 %

0

υθϟΦυλϣϐζυϏχϖΦΤλϔζϠυΩσΖϔ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

11,000,000

υθΪϓΣυτϔλτληΙΪϓΩύωϒΤλϔζϣσΕλΖϏτ
ΣωΕϔέϗέϗ

0.00

0.00

0.00

110,000

-100 %

0

υθμυυιϚΣ ζϗϟέχ ΤλϔζηϓλχΖϏ
ϠμμμυυιϚΣλϬϨϔ

0.00

0.00

4,238,000.00

0

0 %

0

υθμυυιϚΣ ζϗϟέχ ΤλϔζηϓλχΖϏ
νυϖσϔηυΣυϒμϏΣόϛμϣσΕηϬϧϔΣωΕϔάϗ
άϗϠμμμυυιϚΣλϬϨϔ

0.00

0.00

0.00

4,238,000

-100 %

0

υθμυυιϚΣ ζϗϟέχ ΤλϔζηϓλΤϓμϟΦχϙϧϏλ
χΖϏϠμμζϓμϟμϖϨχϠΦΗμπυΖϏσύχϓΩΦϔϣρ
ϟμϏυΙ

0.00

0.00

1,642,000.00

0

0 %

0

υωσΦΕϔωϓόζϚ

0 %

νϗ
200,000
58,650,000

ΦΕϔόϔκϔυεϛνϡςΦ
ΦΕϔϣρρΖϔ

ΩμχΩιϚλ
ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ
ΦυϚςϓεγΙόϬϔλϓΣΩϔλ
ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙϠχϒηϓζόηϖϩΣϟΣϏυΙϢλϟΦυϙϧϏΩ
ϟζϗτωΣϓλ
ΦυϚςϓεγΙτϔλπϔύλϒϠχϒΤλόΕΩ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ
υθμυυιϚΣΤτϒΤλϔζηϓλχΖϏϠμμ
ϏϓζιΖϔτ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

0.00

0.00

9,200,000.00

0

0 %

0

1,190,000.00

0.00

0.00

0

0 %

0

0.00

0.00

0.00

8,500,000

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩϟηϖσϏϔΣϔϊάλϖζϢμπϓζ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

160,000

ϟΦυϙϧϏΩυΕϏλϠτΣΤλϔζνϚΘτ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

7,500,000

ΪϓΣυϟτϦμΣυϒόϏμπυΖϏσϠιΕλόϔτπϔλ
χϬϔϟχϗτΩ

0.00

0.00

220,000.00

0

0 %

0

άϚζνυϒϠΪμΗϏΣέΙ

0.00

0.00

11,600.00

0

0 %

0

νϓϩσχσ

0.00

0.00

23,000.00

0

0 %

0

νϓϩσχσΤλϔζϠυΩσΖϔόϛμ

0.00

0.00

39,000.00

0

0 %

0

υθΣυϒμϒϟΤϦλνϛλχΖϏ

0.00

0.00

53,000.00

0

0 %

0

υθϠέϒ

0.00

0.00

567,000.00

0

0 %

0

υθηϛΖϟΤϦλΤτϒϠμμχΖϏ

0.00

0.00

2,300,000.00

0

0 %

0

άϚζΤτϔτϟόϗτΩυϒμμπυΖϏσ
ϣσϡΦυϡρλ

0.00

0.00

200,000.00

0

0 %

0

άϚζϟΦυϙϧϏΩϟόϗτΩόλϔσπυΖϏσϣσϡΦυϡρλϣυΖ
όϔτ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

90,000

ϡιυϡΤΕΩ

0.00

0.00

50,718.00

0

0 %

0

ΣχΖϏΩωΩΪυνϖζ(CCTV)

0.00

0.00

0.00

0

100 %

500,000

ϡΦυΩΣϔυηϖζηϓϨΩυϒμμΣχΖϏΩωΩΪυνϖζ
(CCTV) ςϔτϢλϊϛλτΙμυϖΣϔυϠχϒπϓδλϔ
ΦϚεςϔπόϖϧΩϠωζχΖϏσ

0.00

0.00

0.00

400,000

-100 %

0

υθνϖϩΣϏϓπύϔΩϟύτϗϧτω
υθόϛμόϖϧΩναϖΣϛχΤλϔζΦωϔσΪϚϣσΕλΖϏτΣωΕϔ
έϗέϗ
ΦυϚςϓεγΙΣϔυϟΣϋηυ

ΦυϚςϓεγΙΣΕϏόυΖϔΩ

ΦυϚςϓεγΙϣρρΖϔϠχϒωϖιτϚ

ΦυϚςϓεγΙϡΨϋεϔϠχϒϟξτϠπυΕ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

ΦυϚςϓεγΙΩϔλμΖϔλΩϔλΦυϓω
ϟΦυϙϧϏΩηϓζύίΖϔόϒπϔτμΕϔ ϠμμΤΖϏϠΤϦΩ

0.00

0.00

38,000.00

0

0 %

0

ΪϓζέϙϨϏϟΦυϙϧϏΩηϓζύίΖϔϠμμΤΖϏϏΕϏλ

0.00

0.00

88,000.00

0

0 %

0

ηϛΖϟΣϦμσϛχοϏτϏϓληυϔτϠχϒέϔΣ
ϏϖϟχϦΣιυϏλϖΣόΙιϬϔΪϔΣϟύχϦΣ

0.00

0.00

2,000,000.00

0

0 %

0

1,087,500.00

0.00

0.00

0

0 %

0

θϓΩΤτϒΤλϔζϣσΕλΖϏτΣωΕϔχϖηυ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

1,250,000

θϓΩΤτϒΦωϔσΪϚϣσΕλΖϏτΣωΕϔχϖηυ

0.00

0.00

1,060,000.00

0

0 %

0

θϓΩΤτϒηϛΖΦϏλϟιλϟλϏυΙ

0.00

0.00

0.00

5,000,000

-100 %

0

0.00

0.00

41,040.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙόϬϔύυϓμΩϔλόϬϔλϓΣΩϔλ

0.00

0.00

0.00

89,400

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙϡλΖημϚΗΦόϬϔύυϓμΩϔλ
νυϒσωχξχ

0.00

0.00

0.00

34,800

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙMultifunction άλϖζ
ϟχϟέϏυΙάλϖζLED όϗ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

17,000

ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙϟχϟέϏυΙάλϖζLED ΤϔωζϬϔ
ύλΖϔλϔιϗ

0.00

0.00

0.00

14,600

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩόϬϔυϏΩϣρΤλϔζVA

0.00

0.00

0.00

9,300

-31.18 %

6,400

ϡΦυΩΣϔυΪϓζιϬϔόϙϧϏνυϒάϔόϓσπϓλκΙΣϔυ
ΪϓζΣϔυόϖϧΩναϖΣϛχ

0.00

0.00

0.00

500,000

-100 %

0

άϚζϡνυϠΣυσΪϓζΣϔυόϬϔλϓΣΩϔλιϗϧσϗχϖΤόϖικϖϫ
θϛΣηΖϏΩηϔσΣΰύσϔτ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

22,000

άϚζϡνυϠΣυσυϒμμναϖμϓηϖΣϔυόϬϔύυϓμ
ϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙϠχϒϟΦυϙϧϏΩ
ΦϏσπϖωϟηϏυΙϡλΖημϚΗΣ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

7,600

0.00

0.00

350,000.00

0

0 %

0

θϓΩΤτϒΤλϔζΦωϔσΪϚϣσΕλΖϏτΣωΕϔ
χϖηυ

ΦυϚςϓεγΙϡυΩΩϔλ
ϠσΕϠυΩηϒϟΨΕ
ΦυϚςϓεγΙΦϏσπϖωϟηϏυΙ

ΦυϚςϓεγΙϏϙϧλ
ηϛΖΦϏλϟιλϟλϏυΙ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ
ΦΕϔμϬϔυϚΩυϓΣϋϔϠχϒνυϓμνυϚΩΦυϚςϓεγΙ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 
-100 %

νϗ

13,992,438.25

17,906,926.01

14,789,209.48

1,262,000

0

υωσΦΕϔΦυϚςϓεγΙ

16,269,938.25

17,906,926.01

42,510,567.48

23,458,100

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩϡΦυΩΣϔυνϚΘτάϗωςϔπηϔσ
ϠλωιϔΩϡΦυΩΣϔυπυϒυϔάζϬϔυϖυϒτϒιϗϧ

0.00

0.00

50,000,000.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩχϔλΪϏζυθτληΙϠχϒ
ϟΣϦμϟΦυϙϧϏΩΪϓΣυΣχ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

6,500,000

ϡΦυΩΣϔυΪϓζέϙϨϏιϗϧζϖλϡΦυΩΣϔυνϚΘτάϗωςϔπ
ηϔσϠλωιϔΩϡΦυΩΣϔυπυϒυϔάζϬϔυϖυϒτϒ
ιϗϧ

0.00

0.00

99,200,000.00

0

0 %

0

υωσΦΕϔιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ

0.00

0.00

149,200,000.00

0

6,500,000

υωσΩμχΩιϚλ

16,269,938.25

17,906,926.01

191,710,567.48

23,458,100

27,053,000

υωσΩϔλΣϬϔΪϓζΤτϒσϛχοϏτϠχϒόϖϧΩναϖΣϛχ

149,209,408.41

163,011,384.43

356,319,926.53

267,218,900

296,869,200

214,500.00

2,296,389.00

2,086,291.00

2,719,800

86.86 %

5,082,300

ϟΩϖλϟπϖϧσηΕϔΩϥΤϏΩπλϓΣΩϔλ

0.00

25,915.00

0.00

35,900

255.99 %

127,800

ϟΩϖλνυϒΪϬϔηϬϔϠύλΕΩ

0.00

0.00

0.00

15,000

140 %

36,000

ΦΕϔηϏμϠιλπλϓΣΩϔλΪΖϔΩ

3,125,862.00

4,937,823.00

6,879,609.13

9,198,400

41.16 %

12,984,800

ϟΩϖλϟπϖϧσηΕϔΩϥΤϏΩπλϓΣΩϔλΪΖϔΩ

1,456,504.00

1,588,995.00

981,244.00

1,119,800

41.78 %

1,587,700

4,796,866.00

8,849,122.00

9,947,144.13

13,088,900

19,818,600

4,796,866.00

8,849,122.00

9,947,144.13

13,088,900

19,818,600

744,400.00

901,740.00

915,020.00

1,600,000

20,553,000

ΦΕϔιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ
ΦΕϔΣΕϏόυΖϔΩόϖϧΩόϔκϔυεϛνΣϔυ

ΩϔλμϬϔμϓζλϬϨϔϟόϗτ
ΩμμϚΦχϔΣυ
ϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτνυϒΪϬϔ
ϟΩϖλϟζϙϏλπλϓΣΩϔλ

υωσϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτνυϒΪϬϔ
υωσΩμμϚΦχϔΣυ
ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ
ΦΕϔηϏμϠιλ
ΦΕϔηϏμϠιλΣϔυναϖμϓηϖΩϔλλϏΣϟωχϔυϔάΣϔυ

0 %

1,600,000

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ
ϟΩϖλάΕωτϟύχϙϏΣϔυϊϘΣϋϔμϚηυ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

0.00

1,702.00

5,610.00

100,000

0 %

100,000

2,863.00

25,074.50

0.00

0

0 %

0

747,263.00

928,516.50

920,630.00

1,700,000

1,433,208.85

1,392,470.00

5,699,600.00

10,000,000

20 %

12,000,000

ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυϟζϖλιϔΩϣνυϔάΣϔυϢλ
υϔάϏϔεϔΪϓΣυϠχϒλϏΣυϔάϏϔεϔΪϓΣυ

1,500.00

0.00

10,100.00

90,000

-100 %

0

ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυϟζϖλιϔΩϣνυϔάΣϔυϢλ
υϔάϏϔεϔΪϓΣυϠχϒλϏΣυϔάϏϔεϔΪϓΣυ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

100,000

24,285.10

19,806.93

24,065.68

3,700,000

116.22 %

8,000,000

1,458,993.95

1,412,276.93

5,733,765.68

13,790,000

ωϓόζϚϣρρΖϔϠχϒωϖιτϚ

0.00

0.00

0.00

100,000

100 %

200,000

ωϓόζϚΩϔλμΖϔλΩϔλΦυϓω

0.00

0.00

0.00

30,000

566.67 %

200,000

ωϓόζϚΣΕϏόυΖϔΩ

0.00

0.00

0.00

200,000

0 %

200,000

ωϓόζϚτϔλπϔύλϒϠχϒΤλόΕΩ

127,882.12

19,516.80

194,643.70

200,000

150 %

500,000

ωϓόζϚϟάϙϨϏϟπχϖΩϠχϒύχΕϏχϙϧλ

531,470.43

420,314.85

429,580.97

1,200,000

83.33 %

2,200,000

63,724.92

4,866.36

69,285.71

500,000

0 %

500,000

0.00

0.00

0.00

0

100 %

200,000

723,077.47

444,698.01

693,510.38

2,230,000

5,255,761.33

5,159,607.82

4,932,682.27

8,000,000

25 %

10,000,000

344,440.57

271,643.51

229,120.21

900,000

0 %

900,000

7,037.05

4,592.55

3,354.45

40,000

0 %

40,000

5,607,238.95

5,435,843.88

5,165,156.93

8,940,000

ϟΩϖλάΕωτϟύχϙϏΦΕϔυϓΣϋϔπτϔμϔχ
υωσΦΕϔηϏμϠιλ

1,700,000

ΦΕϔϢάΖόϏτ
υϔτΪΕϔτϟπϙϧϏϢύΖϣζΖσϔέϘϧΩμυϖΣϔυ
υϔτΪΕϔτϟΣϗϧτωϟλϙϧϏΩΣϓμΣϔυναϖμϓηϖυϔάΣϔυιϗϧϣσΕ
ϟΤΖϔχϓΣϋεϒυϔτΪΕϔτύσωζϏϙϧλϥ

ΦΕϔμϬϔυϚΩυϓΣϋϔϠχϒέΕϏσϠέσ
υωσΦΕϔϢάΖόϏτ

20,100,000

ΦΕϔωϓόζϚ

ωϓόζϚωϖιτϔϊϔόηυΙύυϙϏΣϔυϠπιτΙ
ωϓόζϚΣϔυϟΣϋηυ
υωσΦΕϔωϓόζϚ

4,000,000

ΦΕϔόϔκϔυεϛνϡςΦ
ΦΕϔϣρρΖϔ
ΦΕϔλϬϨϔνυϒνϔΦΕϔλϬϨϔμϔζϔχ
ΦΕϔμυϖΣϔυϡιυϊϓπιΙ
υωσΦΕϔόϔκϔυεϛνϡςΦ

10,940,000

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

8,536,573.37

8,221,335.32

12,513,062.99

26,660,000

2,346,970.80

3,846,246.18

2,069,041.73

1,840,000

2,346,970.80

3,846,246.18

2,069,041.73

1,840,000

0.00

0.00

1,667,777.78

0

υωσΦΕϔιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ

0.00

0.00

1,667,777.78

0

0

υωσΩμχΩιϚλ

2,346,970.80

3,846,246.18

3,736,819.51

1,840,000

0

υωσΩϔλμϬϔμϓζλϬϨϔϟόϗτ

15,680,410.17

20,916,703.50

26,197,026.63

41,588,900

56,558,600

υωσϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒάϚσάλ

239,413,812.55

263,335,812.99

459,036,967.35

508,884,400

523,140,400

ϟΩϖλϟζϙϏλπλϓΣΩϔλ

797,780.00

969,691.00

605,765.00

930,000

59.03 %

1,479,000

ϟΩϖλϟπϖϧσηΕϔΩϥΤϏΩπλϓΣΩϔλ

104,870.00

98,620.00

15,355.00

86,200

107.89 %

179,200

72,239.00

67,200.00

15,355.00

40,200

111.94 %

85,200

302,305.00

433,470.00

627,966.00

940,000

16.91 %

1,099,000

88,720.00

85,990.00

106,096.00

97,000

-40.21 %

58,000

1,365,914.00

1,654,971.00

1,370,537.00

2,093,400

2,900,400

1,365,914.00

1,654,971.00

1,370,537.00

2,093,400

2,900,400

υωσΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ
36,740,000

ΩμχΩιϚλ
ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ
ΦΕϔμϬϔυϚΩυϓΣϋϔϠχϒνυϓμνυϚΩΦυϚςϓεγΙ
υωσΦΕϔΦυϚςϓεγΙ

-100 %

0
0

ΦΕϔιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ
ΦΕϔΣΕϏόυΖϔΩόϖϧΩόϔκϔυεϛνΣϔυ
ϡΦυΩΣϔυχϏΣιΕϏυϒμϔτλϬϨϔέϏτηϖωϔ
λλιΙθϘΩέϏτηϖωϔλλιΙ

0 %

0

ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
ΩϔλμυϖύϔυιϓϧωϣνϟΣϗϧτωΣϓμόυΖϔΩΦωϔσϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
ΩμμϚΦχϔΣυ
ϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτνυϒΪϬϔ

ϟΩϖλνυϒΪϬϔηϬϔϠύλΕΩ
ΦΕϔηϏμϠιλπλϓΣΩϔλΪΖϔΩ
ϟΩϖλϟπϖϧσηΕϔΩϥΤϏΩπλϓΣΩϔλΪΖϔΩ
υωσϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτνυϒΪϬϔ
υωσΩμμϚΦχϔΣυ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ
ΦΕϔηϏμϠιλ
ϟΩϖλάΕωτϟύχϙϏΣϔυϊϘΣϋϔμϚηυ

0.00

0.00

0.00

25,000

0 %

25,000

19,081.00

10,700.00

0.00

0

0 %

0

19,081.00

10,700.00

0.00

25,000

18,017.50

11,728.00

29,462.00

250,000

0 %

250,000

0.00

0.00

4,120.00

100,000

0 %

100,000

20,033.11

12,097.66

13,862.28

600,000

0 %

600,000

38,050.61

23,825.66

47,444.28

950,000

45,385.00

44,895.00

16,874.00

50,000

0 %

50,000

0.00

4,996.90

2,589.40

10,000

0 %

10,000

98,568.40

36,059.00

24,353.20

100,000

50 %

150,000

143,953.40

85,950.90

43,816.60

160,000

6,507.66

6,846.12

5,879.46

30,000

υωσΦΕϔόϔκϔυεϛνϡςΦ

6,507.66

6,846.12

5,879.46

30,000

30,000

υωσΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

207,592.67

127,322.68

97,140.34

1,165,000

1,215,000

0.00

0.00

0.00

29,800

ϟΩϖλάΕωτϟύχϙϏΦΕϔυϓΣϋϔπτϔμϔχ
υωσΦΕϔηϏμϠιλ

25,000

ΦΕϔϢάΖόϏτ
υϔτΪΕϔτϟπϙϧϏϢύΖϣζΖσϔέϘϧΩμυϖΣϔυ
υϔτΪΕϔτϟΣϗϧτωϟλϙϧϏΩΣϓμΣϔυναϖμϓηϖυϔάΣϔυιϗϧϣσΕ
ϟΤΖϔχϓΣϋεϒυϔτΪΕϔτύσωζϏϙϧλϥ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυϟζϖλιϔΩϣνυϔάΣϔυϢλ
υϔάϏϔεϔΪϓΣυϠχϒλϏΣυϔάϏϔεϔΪϓΣυ
ΦΕϔμϬϔυϚΩυϓΣϋϔϠχϒέΕϏσϠέσ
υωσΦΕϔϢάΖόϏτ

950,000

ΦΕϔωϓόζϚ
ωϓόζϚόϬϔλϓΣΩϔλ
ωϓόζϚΩϔλμΖϔλΩϔλΦυϓω
ωϓόζϚΦϏσπϖωϟηϏυΙ
υωσΦΕϔωϓόζϚ

210,000

ΦΕϔόϔκϔυεϛνϡςΦ
ΦΕϔμυϖΣϔυϡιυϊϓπιΙ

0 %

30,000

ΩμχΩιϚλ
ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ
ΦυϚςϓεγΙΦϏσπϖωϟηϏυΙ
ϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙόϬϔύυϓμΩϔλόϬϔλϓΣ
Ωϔλ

-100 %

0

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙάλϖζϟχϟέϏυΙάλϖζLED Τϔω
ζϬϔ ύλΖϔλϔιϗ

0.00

0.00

0.00

7,300

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩόϬϔυϏΩϣρρΖϔΤλϔζVA

0.00

0.00

0.00

3,100

-100 %

0

85,261.36

65,195.53

107,922.34

300,000

-100 %

0

υωσΦΕϔΦυϚςϓεγΙ

85,261.36

65,195.53

107,922.34

340,200

0

υωσΩμχΩιϚλ

85,261.36

65,195.53

107,922.34

340,200

0

υωσΩϔλμυϖύϔυιϓϧωϣνϟΣϗϧτωΣϓμόυΖϔΩΦωϔσϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ

1,658,768.03

1,847,489.21

1,575,599.68

3,598,600

4,115,400

1,392,774.00

1,800,232.00

1,612,453.00

2,656,000

56.17 %

4,148,000

282,487.00

63,265.00

0.00

16,000

487.5 %

94,000

0.00

0.00

0.00

13,500

300 %

54,000

1,090,387.00

1,646,460.00

2,499,607.00

2,966,000

1.31 %

3,005,000

534,473.00

473,400.00

124,320.00

144,000

-15.28 %

122,000

3,300,121.00

3,983,357.00

4,236,380.00

5,795,500

7,423,000

3,300,121.00

3,983,357.00

4,236,380.00

5,795,500

7,423,000

ΦΕϔηϏμϠιλΣϔυναϖμϓηϖΩϔλλϏΣϟωχϔυϔάΣϔυ

27,300.00

0.00

21,420.00

500,000

0 %

500,000

ϟΩϖλάΕωτϟύχϙϏΣϔυϊϘΣϋϔμϚηυ

34,581.00

27,873.00

22,100.00

50,000

0 %

50,000

ϟΩϖλάΕωτϟύχϙϏΦΕϔυϓΣϋϔπτϔμϔχ

65,916.75

57,696.75

0.00

0

0 %

0

127,797.75

85,569.75

43,520.00

550,000

270.00

3,600.00

0.00

300,000

ΦΕϔμϬϔυϚΩυϓΣϋϔϠχϒνυϓμνυϚΩΦυϚςϓεγΙ

ΩϔλόΕΩϟόυϖσϠχϒόλϓμόλϚλΦωϔσϟΤΖσϠΤϦΩάϚσάλ
ΩμμϚΦχϔΣυ
ϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτνυϒΪϬϔ
ϟΩϖλϟζϙϏλπλϓΣΩϔλ
ϟΩϖλϟπϖϧσηΕϔΩϥΤϏΩπλϓΣΩϔλ
ϟΩϖλνυϒΪϬϔηϬϔϠύλΕΩ
ΦΕϔηϏμϠιλπλϓΣΩϔλΪΖϔΩ
ϟΩϖλϟπϖϧσηΕϔΩϥΤϏΩπλϓΣΩϔλΪΖϔΩ
υωσϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτνυϒΪϬϔ
υωσΩμμϚΦχϔΣυ
ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ
ΦΕϔηϏμϠιλ

υωσΦΕϔηϏμϠιλ

550,000

ΦΕϔϢάΖόϏτ
υϔτΪΕϔτϟπϙϧϏϢύΖϣζΖσϔέϘϧΩμυϖΣϔυ

0 %

300,000

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

υϔτΪΕϔτϟΣϗϧτωϟλϙϧϏΩΣϓμΣϔυναϖμϓηϖυϔάΣϔυιϗϧϣσΕ
ϟΤΖϔχϓΣϋεϒυϔτΪΕϔτύσωζϏϙϧλϥ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυϟζϖλιϔΩϣνυϔάΣϔυϢλ
υϔάϏϔεϔΪϓΣυϠχϒλϏΣυϔάϏϔεϔΪϓΣυ

9,610.00

5,710.00

13,860.00

100,000

0 %

100,000

ϡΦυΩΣϔυΪϓζΣϖΪΣυυσωϓλϟζϦΣηϔσάϚσάλ
ηΕϔΩϥϢλϟΤηϟιϊμϔχ

0.00

0.00

0.00

1,200,000

-100 %

0

ϡΦυΩΣϔυΪϓζϟΣϦμΤΖϏσϛχπϙϨλβϔλ

0.00

0.00

56,670.00

300,000

-100 %

0

ϡΦυΩΣϔυθΕϔτϡϏλςϔυΣϖΪπυμύϏπϓΣπ
ϊ

0.00

0.00

0.00

100,000

-100 %

0

178,145.00

131,673.00

133,545.80

200,000

0 %

200,000

8,975.00

29,400.00

17,458.00

200,000

-40 %

120,000

4,461,575.00

3,679,460.00

4,266,776.00

6,700,000

-25.37 %

5,000,000

ϡΦυΩΣϔυοϘΣϏϔάϗπϠΣΕνυϒάϔάλιϓϧωϣν

0.00

107,209.00

216,184.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυοϘΣϏϔάϗπϠΣΕνυϒάϔάλιϓϧωϣν
ζΖϔλάΕϔΩ

0.00

0.00

0.00

200,000

-50 %

100,000

ϡΦυΩΣϔυοϘΣϏϔάϗπϠΣΕνυϒάϔάλιϓϧωϣν
ζΖϔλωϖιτϔϊϔόηυΙ

0.00

0.00

0.00

200,000

-50 %

100,000

ϡΦυΩΣϔυοϘΣϏϔάϗπϠΣΕνυϒάϔάλιϓϧωϣν
ζΖϔλϊϖχνϒ

0.00

0.00

0.00

200,000

-50 %

100,000

ϡΦυΩΣϔυοϘΣϏϔάϗπϠΣΕνυϒάϔάλιϓϧωϣν
ζΖϔλόϚΤςϔπ

0.00

0.00

0.00

100,000

-20 %

80,000

ϡΦυΩΣϔυοϘΣϏϔάϗπϠΣΕνυϒάϔάλιϓϧωϣν
ζΖϔλϡύυϔϊϔόηυΙ

0.00

0.00

0.00

100,000

-20 %

80,000

ϡΦυΩΣϔυοϘΣϏϔάϗπϠΣΕνυϒάϔάλιϓϧωϣν
ζΖϔλϏϔύϔυ

0.00

0.00

0.00

200,000

-50 %

100,000

53,900.00

62,335.00

70,505.00

150,000

-20 %

120,000

ϡΦυΩΣϔυϟτϗϧτσξϛΖθϙϏϊϗχϏζ

0.00

0.00

0.00

100,000

-100 %

0

ϡΦυΩΣϔυϊϘΣϋϔζϛΩϔλΦεϒΣυυσΣϔυ
πϓδλϔόηυϗϟιϊμϔχλΦυλλιμϚυϗ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

1,000,000

ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσΣϔυΪϓζηϓϨΩϠχϒΣϔυϟχϙϏΣ
ηϓϨΩΦεϒΣυυσΣϔυάϚσάλ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

300,000

ϡΦυΩΣϔυνυϒΣωζάϚσάλζϗϟζΕλ
ϡΦυΩΣϔυνυϒάϚσΦεϒΣυυσΣϔυάϚσάλ
ϠχϒξϛΖλϬϔιΖϏΩθϖϧλ
ϡΦυΩΣϔυοϘΣϏμυσϠχϒϊϘΣϋϔζϛΩϔλάϚσάλ

ϡΦυΩΣϔυτΣτΕϏΩξϛΖμϬϔϟπϦίνυϒϡτάλΙζϗϟζΕλ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ
ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσΣϔυνχϛΣϣσΖξχϣσΖζϏΣ
ϣσΖνυϒζϓμϠχϒπϙάξϓΣόωλΦυϓω

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

364,325.00

0.00

0.00

0

0 %

0

0.00

0.00

0.00

0

100 %

250,000

68,433.00

35,535.00

27,404.00

600,000

-50 %

300,000

ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσϠχϒπϓδλϔϏϔάϗπ
νυϒάϔάλ

0.00

4,861.00

29,075.00

1,000,000

-50 %

500,000

ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσϠχϒϟπϖϧσνυϒόϖικϖςϔπ
ΣϔυΪϓζϟΣϦμΤΖϏσϛχπϙϨλβϔλ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

100,000

ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσϠχϒόλϓμόλϚλΣϔυΪϓζ
ΣϖΪΣυυσωϓλϟζϦΣηϔσάϚσάληΕϔΩϥϢλϟΤη
ϟιϊμϔχ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

1,300,000

ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσϠχϒόλϓμόλϚλΣϔυΪϓζιϬϔ
ϠξλάϚσάλ

0.00

63,115.00

41,070.00

200,000

-100 %

0

ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσόλϓμόλϚλΣϔυΪϓζιϬϔϠξλ
άϚσάλ

72,540.00

0.00

0.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυόϬϔυωΪϠχϒΪϓζϟΣϦμΤΖϏσϛχπϙϨλβϔλ
άϚσάλ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

200,000

ϡΦυΩΣϔυόϬϔυωΪϠχϒΪϓζϟΣϦμΤΖϏσϛχπϙϨλβϔλ
άϚσάλ

0.00

50,294.00

0.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυϟόυϖσόυΖϔΩΦωϔσϟΤΖσϠΤϦΩΣϏΩιϚλ
όωϓόζϖΣϔυάϚσάλ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

80,000

ϡΦυΩΣϔυϟόυϖσόυΖϔΩΦωϔσϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩ
ΣϏΩιϚϚλύσϛΕμΖϔλϠχϒάϚσάλϟσϙϏΩϢλϟΤη
ϟιϊμϔχλΦυλλιμϚυϗ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

100,000

ϡΦυΩΣϔυϏλϚυϓΣϋΙπϙϨλιϗϧόϗϟΤϗτωχζςϔωϒϡχΣ
υΖϏλϠχϒόϖϧΩϠωζχΖϏσιϗϧζϗ

0.00

329,898.00

0.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυϏμυσάϚσάλόϛΕνυϒάϔΦσϏϔϟάϗτλ

0.00

88,937.00

58,167.00

500,000

-100 %

0

ϡΦυΩΣϔυϏμυσϠχϒόΕΩϟόυϖσόλϓμόλϚλΣϔυ
ΪϓζιϬϔϠξλάϚσάλ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

500,000

ϡΦυΩΣϔυϏμυσϢύΖΦωϔσυΖূϛξϛΖνυϒΣϏμΣϔυ
ύϏπϓΣηϔσπυμύϏπϓΣπϊ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

100,000

ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσΣϔυϟυϗτλυϛΖϠχϒΣϔυ
πϓδλϔόϛΕνυϒάϔΦσϏϔϟέϗτλ
ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσπϓδλϔϊϓΣτςϔπξϛΖλϬϔ
άϚσάλ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ
ϡΦυΩΣϔυϏϏΣύλΕωτμυϖΣϔυνυϒάϔάλ
ϟΦχϙϧϏλιϗϧ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

0.00

0.00

0.00

200,000

5,217,773.00

4,592,027.00

4,930,714.80

12,850,000

ωϓόζϚόϬϔλϓΣΩϔλ

30,076.35

32,526.00

33,228.00

100,000

0 %

100,000

ωϓόζϚϣρρΖϔϠχϒωϖιτϚ

19,250.00

5,617.50

9,046.50

20,000

0 %

20,000

ωϓόζϚΩϔλμΖϔλΩϔλΦυϓω

0.00

3,921.55

0.00

10,000

0 %

10,000

ωϓόζϚΣΕϏόυΖϔΩ

0.00

0.00

0.00

50,000

0 %

50,000

ωϓόζϚτϔλπϔύλϒϠχϒΤλόΕΩ

22,041.00

44,344.00

20,120.00

60,000

0 %

60,000

ωϓόζϚϟάϙϨϏϟπχϖΩϠχϒύχΕϏχϙϧλ

162,093.88

128,878.51

129,709.89

500,000

0 %

500,000

ωϓόζϚϡΨϋεϔϠχϒϟξτϠπυΕ

0.00

0.00

0.00

10,000

0 %

10,000

89,361.05

88,740.45

51,242.30

100,000

50 %

150,000

322,822.28

304,028.01

243,346.69

850,000

ΦΕϔϣρρΖϔ

0.00

0.00

0.00

50,000

0 %

50,000

ΦΕϔλϬϨϔνυϒνϔΦΕϔλϬϨϔμϔζϔχ

0.00

20,323.04

14,208.19

50,000

0 %

50,000

ΦΕϔμυϖΣϔυϡιυϊϓπιΙ

0.00

0.00

0.00

50,000

0 %

50,000

υωσΦΕϔόϔκϔυεϛνϡςΦ

0.00

20,323.04

14,208.19

150,000

150,000

υωσΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

5,668,393.03

5,001,947.80

5,231,789.68

14,400,000

12,880,000

284,620.00

0.00

0.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩΤτϔτϟόϗτΩηϔσόϔτπυΖϏσϏϚνΣυεΙ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

1,200,000

ϟΦυϙϧϏΩΤτϔτϟόϗτΩϠμμΦϔζϟϏωπυΖϏσ
ϣσϡΦυϡρλάλϖζΦϔζϊϗυϋϒ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

30,000

υωσΦΕϔϢάΖόϏτ

-25 %

νϗ
150,000
11,280,000

ΦΕϔωϓόζϚ

ωϓόζϚΦϏσπϖωϟηϏυΙ
υωσΦΕϔωϓόζϚ

900,000

ΦΕϔόϔκϔυεϛνϡςΦ

ΩμχΩιϚλ
ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ
ΦυϚςϓεγΙϣρρΖϔϠχϒωϖιτϚ
ϟΦυϙϧϏΩΤτϔτϟόϗτΩηϔσόϔτ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

ΦυϚςϓεγΙϡΨϋεϔϠχϒϟξτϠπυΕ
ΣχΖϏΩθΕϔτςϔπζϖΪϖηϏχπυΖϏσϏϚνΣυεΙϠχϒ
ΤϔηϓϨΩΣχΖϏΩ

0.00

75,900.00

0.00

0

0 %

0

0.00

0.00

15,000.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙόϬϔύυϓμόϬϔλϓΣΩϔλ

0.00

0.00

0.00

208,600

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙόϬϔύυϓμόϬϔλϓΣΩϔλ

0.00

73,500.00

0.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙάλϖζϟχϟέϏυΙάλϖζLED όϗ
ϠμμNetwork

0.00

0.00

0.00

16,000

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙάλϖζϟχϟέϏυΙάλϖζLED Τϔω
ζϬϔ ύλΖϔλϔιϗ

0.00

16,500.00

0.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙάλϖζϟχϟέϏυΙάλϖζLED Τϔω
ζϬϔ ύλΖϔλϔιϗ

0.00

0.00

0.00

14,600

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩόϬϔυϏΩϣρΤλϔζVA

0.00

4,500.00

0.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩόϬϔυϏΩϣρρΖϔΤλϔζVA

0.00

0.00

0.00

21,700

-100 %

0

284,620.00

170,400.00

15,000.00

260,900

ΦΕϔΪϓζιϬϔμϏυΙζνυϒάϔόϓσπϓλκΙ

0.00

0.00

0.00

250,000

-100 %

0

ΦΕϔΪϓζιϬϔνΖϔτάϙϧϏάϚσάλ

0.00

0.00

0.00

150,000

-100 %

0

497,000.00

0.00

0.00

0

0 %

0

0.00

285,000.00

0.00

0

0 %

0

υωσΦΕϔιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ

497,000.00

285,000.00

0.00

400,000

0

υωσΩμχΩιϚλ

781,620.00

455,400.00

15,000.00

660,900

1,230,000

υωσΩϔλόΕΩϟόυϖσϠχϒόλϓμόλϚλΦωϔσϟΤΖσϠΤϦΩάϚσάλ

9,750,134.03

9,440,704.80

9,483,169.68

20,856,400

21,533,000

ΦυϚςϓεγΙΩϔλμΖϔλΩϔλΦυϓω
ϟΦυϙϧϏΩιϬϔλϬϨϔυΖϏλλϬϨϔϟτϦλ
ΦυϚςϓεγΙΦϏσπϖωϟηϏυΙ

υωσΦΕϔΦυϚςϓεγΙ

1,230,000

ΦΕϔιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ
ΦΕϔΣΕϏόυΖϔΩόϖϧΩόϔκϔυεϛνΣϔυ

μϏυΙζνυϒάϔόϓσπϓλκΙ
ΦΕϔμϬϔυϚΩυϓΣϋϔϠχϒνυϓμνυϚΩιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ
ΦΕϔνυϓμνυϚΩηΣϠηΕΩςϔτϢλϏϔΦϔυϊϛλτΙοϘΣ
ωϖάϔάϗπϠΤωΩιΕϔιυϔτ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

11,408,902.06

11,288,194.01

11,058,769.36

24,455,000

ϟΩϖλϟζϙϏλπλϓΣΩϔλ

0.00

0.00

0.00

1,076,000

97.49 %

2,125,000

ϟΩϖλϟπϖϧσηΕϔΩϥΤϏΩπλϓΣΩϔλ

0.00

0.00

0.00

67,200

36.9 %

92,000

ϟΩϖλνυϒΪϬϔηϬϔϠύλΕΩ

0.00

0.00

0.00

53,700

95.53 %

105,000

ΦΕϔηϏμϠιλπλϓΣΩϔλΪΖϔΩ

0.00

0.00

0.00

2,710,000

10.7 %

3,000,000

ϟΩϖλϟπϖϧσηΕϔΩϥΤϏΩπλϓΣΩϔλΪΖϔΩ

0.00

0.00

0.00

217,800

-17.36 %

180,000

0.00

0.00

0.00

4,124,700

5,502,000

0.00

0.00

0.00

4,124,700

5,502,000

ΦΕϔηϏμϠιλΣϔυναϖμϓηϖΩϔλλϏΣϟωχϔυϔάΣϔυ

0.00

0.00

0.00

100,000

0 %

100,000

ϟΩϖλάΕωτϟύχϙϏΣϔυϊϘΣϋϔμϚηυ

0.00

0.00

0.00

66,000

-33.33 %

44,000

0.00

0.00

0.00

166,000

0.00

0.00

0.00

1,000,000

-70 %

300,000

ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυϟζϖλιϔΩϣνυϔάΣϔυϢλ
υϔάϏϔεϔΪϓΣυϠχϒλϏΣυϔάϏϔεϔΪϓΣυ

0.00

0.00

0.00

200,000

0 %

200,000

ϡΦυΩΣϔυΪϓζΣϖΪΣυυσωϓλϟζϦΣηϔσάϚσάλ
ηΕϔΩϥϢλϟΤηϟιϊμϔχ

999,930.00

961,805.00

1,574,111.00

0

0 %

0

65,352.00

76,751.00

68,474.00

0

0 %

0

υωσϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ
25,648,400

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔωϓδλκυυσϠχϒλϓλιλϔΣϔυ
ΩϔλμυϖύϔυιϓϧωϣνϟΣϗϧτωΣϓμϊϔόλϔωϓδλκυυσϠχϒ
λϓλιλϔΣϔυ
ΩμμϚΦχϔΣυ
ϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτνυϒΪϬϔ

υωσϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτνυϒΪϬϔ
υωσΩμμϚΦχϔΣυ
ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ
ΦΕϔηϏμϠιλ

υωσΦΕϔηϏμϠιλ

144,000

ΦΕϔϢάΖόϏτ
υϔτΪΕϔτϟπϙϧϏϢύΖϣζΖσϔέϘϧΩμυϖΣϔυ
υϔτΪΕϔτϟΣϗϧτωϟλϙϧϏΩΣϓμΣϔυναϖμϓηϖυϔάΣϔυιϗϧϣσΕ
ϟΤΖϔχϓΣϋεϒυϔτΪΕϔτύσωζϏϙϧλϥ

ϡΦυΩΣϔυϟτϗϧτσξϛΖθϙϏϊϗχ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ
ΦΕϔμϬϔυϚΩυϓΣϋϔϠχϒέΕϏσϠέσ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

0.00

0.00

0.00

7,000,000

1,065,282.00

1,038,556.00

1,642,585.00

8,200,000

ωϓόζϚόϬϔλϓΣΩϔλ

0.00

0.00

0.00

50,000

0 %

50,000

ωϓόζϚϣρρΖϔϠχϒωϖιτϚ

0.00

0.00

0.00

30,000

0 %

30,000

ωϓόζϚΩϔλμΖϔλΩϔλΦυϓω

0.00

0.00

0.00

20,000

0 %

20,000

ωϓόζϚτϔλπϔύλϒϠχϒΤλόΕΩ

0.00

0.00

0.00

20,000

50 %

30,000

ωϓόζϚϟάϙϨϏϟπχϖΩϠχϒύχΕϏχϙϧλ

0.00

0.00

0.00

200,000

50 %

300,000

ωϓόζϚϡΨϋεϔϠχϒϟξτϠπυΕ

0.00

0.00

0.00

10,000

0 %

10,000

ωϓόζϚΦϏσπϖωϟηϏυΙ

0.00

0.00

0.00

50,000

0 %

50,000

0.00

0.00

0.00

380,000

0.00

0.00

0.00

50,000

υωσΦΕϔόϔκϔυεϛνϡςΦ

0.00

0.00

0.00

50,000

50,000

υωσΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

1,065,282.00

1,038,556.00

1,642,585.00

8,796,000

2,184,000

ϟΦυϙϧϏΩθΕϔτϟϏΣόϔυυϒμμζϖΪϖηϏχ

0.00

0.00

0.00

130,000

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙζϗζϣρρΖϔ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

22,000

ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙόϬϔϟλϔυϒμμζϖΪϖηϏχΦωϔσ
χϒϟϏϗτζ300x400 ΪϚζ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

130,000

υθϟΤϦλΤϏΩϏχϛσϖϟλϗτσΤλϔζϢύίΕάϓϨλ

0.00

0.00

0.00

10,000

-100 %

0

υωσΦΕϔϢάΖόϏτ

-85.71 %

νϗ
1,000,000
1,500,000

ΦΕϔωϓόζϚ

υωσΦΕϔωϓόζϚ

490,000

ΦΕϔόϔκϔυεϛνϡςΦ
ΦΕϔμυϖΣϔυϡιυϊϓπιΙ

0 %

50,000

ΩμχΩιϚλ
ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ
ΦυϚςϓεγΙόϬϔλϓΣΩϔλ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

ΦυϚςϓεγΙτϔλπϔύλϒϠχϒΤλόΕΩ
υθΪϓΣτϔλτληΙέϗέϗϠμμϟΣϗτυΙ
κυυσζϔ

0.00

0.00

0.00

76,000

-100 %

0

υθϡζτόϔυΤλϔζιϗϧλϓϧΩ ζϗϟέχ

0.00

0.00

0.00

1,294,000

-100 %

0

υθμυυιϚΣ ζϗϟέχ Τλϔζηϓλνυϖσϔηυ
ΣυϒμϏΣόϛμϣσΕλΖϏτΣωΕϔέϗέϗΤϓμ
ϟΦχϙϧϏλχΖϏϠμμζϓμϟμϖϨχϠΦχ

0.00

0.00

0.00

1,574,000

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩμϓλιϘΣϟόϗτΩ

0.00

0.00

0.00

4,300

-100 %

0

ϡιυϡΤΕΩ

0.00

0.00

0.00

90,000

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

0

100 %

15,000

ϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙόϬϔύυϓμΩϔλόϬϔλϓΣΩϔλ

0.00

0.00

0.00

298,000

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙϡλΗημϚΗΦπυΖϏσ
ϏϚνΣυεΙ

0.00

0.00

0.00

69,600

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙϟχϟέϏυΙLED/άλϖζΤϔωζϬϔ

0.00

0.00

0.00

73,000

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩόϬϔυϏΩϣρρΖϔΤλϔζVA

0.00

0.00

0.00

31,000

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

300,000

-100 %

0

υωσΦΕϔΦυϚςϓεγΙ

0.00

0.00

0.00

3,949,900

167,000

υωσΩμχΩιϚλ

0.00

0.00

0.00

3,949,900

167,000

υωσΩϔλμυϖύϔυιϓϧωϣνϟΣϗϧτωΣϓμϊϔόλϔωϓδλκυυσϠχϒ
λϓλιλϔΣϔυ

1,065,282.00

1,038,556.00

1,642,585.00

16,870,600

7,853,000

ϟΩϖλϟζϙϏλπλϓΣΩϔλ

844,620.00

890,220.00

914,114.00

272,100

423.7 %

1,425,000

ϟΩϖλϟπϖϧσηΕϔΩϥΤϏΩπλϓΣΩϔλ

118,080.00

17,100.00

0.00

12,000

500 %

72,000

ΦυϚςϓεγΙϣρρΖϔϠχϒωϖιτϚ

ΦυϚςϓεγΙΩϔλμΖϔλΩϔλΦυϓω
θϓΩηΖσλϬϨϔϣρρΖϔ
ΦυϚςϓεγΙΦϏσπϖωϟηϏυΙ

ΦΕϔμϬϔυϚΩυϓΣϋϔϠχϒνυϓμνυϚΩΦυϚςϓεγΙ

ΩϔλΣϗώϔϠχϒλϓλιλϔΣϔυ
ΩμμϚΦχϔΣυ
ϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτνυϒΪϬϔ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

1,184,612.00

1,533,425.00

3,505,037.00

2,053,000

46.13 %

3,000,000

830,139.00

597,553.00

175,338.00

12,200

293.44 %

48,000

2,977,451.00

3,038,298.00

4,594,489.00

2,349,300

4,545,000

2,977,451.00

3,038,298.00

4,594,489.00

2,349,300

4,545,000

ΦΕϔηϏμϠιλΣϔυναϖμϓηϖΩϔλλϏΣϟωχϔυϔάΣϔυ

89,000.00

81,220.00

99,880.00

100,000

100 %

200,000

ϟΩϖλάΕωτϟύχϙϏΣϔυϊϘΣϋϔμϚηυ

20,000.00

20,000.00

22,000.00

0

0 %

0

ϟΩϖλάΕωτϟύχϙϏΦΕϔυϓΣϋϔπτϔμϔχ

40,280.00

113,988.00

0.00

0

0 %

0

149,280.00

215,208.00

121,880.00

100,000

483,440.00

1,032,733.37

1,027,682.37

3,000,000

33.33 %

4,000,000

78,275.00

241,694.95

0.00

200,000

0 %

200,000

ϡΦυΩΣϔυϠΤΕΩΤϓλΣϗώϔάϚσάλϟιϊμϔχλΦυ
λλιμϚυϗ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

3,000,000

ϡΦυΩΣϔυϠΤΕΩΤϓλΣϗϧώϔλϓΣϟυϗτλϟιϊμϔχ
λΦυλλιμϚυϗ

0.00

418,291.30

221,280.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυϠΤΕΩΤϓλΣϗώϔλϓΣϟυϗτλϏΩΦΙΣυ
νΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλ

3,527,358.00

1,995,942.00

4,147,222.60

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυϠΤΕΩΤϓλΣϗώϔόϓλλϖμϔηΪϓΩύωϓζ
λλιμϚυϗ

9,360.00

0.00

19,270.00

0

0 %

0

93,400.00

95,197.00

0.00

0

0 %

0

0.00

9,962,334.20

0.00

0

0 %

0

ΦΕϔηϏμϠιλπλϓΣΩϔλΪΖϔΩ
ϟΩϖλϟπϖϧσηΕϔΩϥΤϏΩπλϓΣΩϔλΪΖϔΩ
υωσϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτνυϒΪϬϔ
υωσΩμμϚΦχϔΣυ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ
ΦΕϔηϏμϠιλ

υωσΦΕϔηϏμϠιλ

200,000

ΦΕϔϢάΖόϏτ
υϔτΪΕϔτϟπϙϧϏϢύΖϣζΖσϔέϘϧΩμυϖΣϔυ
υϔτΪΕϔτϟΣϗϧτωϟλϙϧϏΩΣϓμΣϔυναϖμϓηϖυϔάΣϔυιϗϧϣσΕ
ϟΤΖϔχϓΣϋεϒυϔτΪΕϔτύσωζϏϙϧλϥ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυϟζϖλιϔΩϣνυϔάΣϔυϢλ
υϔάϏϔεϔΪϓΣυϠχϒλϏΣυϔάϏϔεϔΪϓΣυ

ϡΦυΩΣϔυΦΕϔτϟτϔωάλςϔΦφζϛυΖϏλ
ϡΦυΩΣϔυΪϓζΣϔυϠΤΕΩΤϓλΣϗώϔλϓΣϟυϗτλ
ϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλ ϟΪΖϔςϔπ 
ΣχϚΕσςϔΦΣχϔΩ
νυϒΪϬϔνϗ2557

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

ϡΦυΩΣϔυΪϓζΣϔυϠΤΕΩΤϓλΣϗώϔλϓΣϟυϗτλ
ϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλυϒζϓμςϔΦ
ΣχϔΩ ϟΪΖϔςϔπ

0.00

0.00

0.00

15,000,000

-100 %

0

ϡΦυΩΣϔυΪϓζΣϔυϠΤΕΩΤϓλρϚηέϏχλΦυλλιΙ
Φϓπ

0.00

0.00

0.00

1,000,000

-100 %

0

ϡΦυΩΣϔυΪϓζΣϔυϠΤΕΩΤϓλρϚηέϏχλΦυλλιΙ
ϠάσϟνϗϨτλάϖπ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

1,000,000

ϡΦυΩΣϔυΪϓζΣϔυϠΤΕΩΤϓλρϚηέϏχλΦυλλιΙ
ϠέσϟνϗϨτλάϖπ

0.00

0.00

0.00

1,000,000

-100 %

0

ϡΦυΩΣϔυΪϓζΣϔυϠΤΕΩΤϓλρϚημϏχλΦυλλιΙ
Φϓπ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

1,000,000

ϡΦυΩΣϔυΪϓζΣϔυϠΤΕΩΤϓλϟυϙϏπϔτλΦυλλιΙ
ζυϔΣϏλϡμΗι(dragon boat)

0.00

0.00

0.00

1,000,000

-100 %

0

ϡΦυΩΣϔυΪϓζΣϔυϠΤΕΩΤϓλωϏχϟχτΙμϏχλΦυ
λλιΙιϓωυΙλϔϟσΖλ

0.00

0.00

0.00

1,000,000

0 %

1,000,000

ϡΦυΩΣϔυΪϓζΣϖΪΣυυσϟτϔωάλϠύΕΩάϔηϖ

0.00

0.00

0.00

100,000

50 %

150,000

ϡΦυΩΣϔυΪϓζΦΕϔτϟτϔωάλςϔΦφζϛυΖϏλ

0.00

0.00

0.00

300,000

133.33 %

700,000

ϡΦυΩΣϔυΪϓζόΕΩλϓΣΣϗώϔϟΤΖϔυΕωσΣϔυϠΤΕΩ
ΤϓλΣϗώϔΣϓμύλΕωτΩϔλϏϙϧλϥ

0.00

0.00

0.00

200,000

0 %

200,000

ϡΦυΩΣϔυΪϓζόΕΩλϓΣΣϗώϔϟΤΖϔυΕωσΣϔυϠΤΕΩ
ΤϓλΣϗώϔύλΕωτΩϔλϏϙϧλϥ

25,935.00

54,940.00

50,531.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυζληυϗϟπϙϧϏνυϒάϔάληΖϔλόϔυ
ϟόπηϖζάϖΩθΖωτπυϒυϔάιϔλόσϟζϦΪπυϒ
ϟιπϑ

699,314.40

526,882.50

644,833.05

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυοϘΣιϓΣϋϒΣϗώϔρϚηέϏχΤϓϨλπϙϨλ
βϔλ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

200,000

ϡΦυΩΣϔυοϘΣιϓΣϋϒΣϗώϔρϚημϏχΤϓϨλπϙϨλ
βϔλ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

200,000

ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσΣϔυΪϓζΣϖΪΣυυσςϔτϢλ
ϊϛλτΙϟτϔωάλϟΫχϖσπυϒϟΣϗτυηϖ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

250,000

ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσΣϔυΪϓζΣϖΪΣυυσϊϛλτΙ
ϟτϔωάλ

0.00

0.00

0.00

250,000

-100 %

0

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσϠχϒπϓδλϔΣϗώϔΦωϔσ
ϟνϦλϟχϖϊόϛΕΣϗώϔϏϔάϗπ ϢλνυϒϟιϊϠχϒηΕϔΩ
νυϒϟιϊ

0.00

0.00

0.00

5,000,000

0 %

5,000,000

ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσϠχϒπϓδλϔΣϗώϔόϛΕΦωϔσ
ϟνϦλϟχϖϊ

3,521,160.00

4,775,443.00

4,472,069.00

0

0 %

0

16,089.64

14,198.03

36,872.56

1,000,000

-50 %

500,000

8,454,332.04

19,117,656.35

10,619,760.58

29,050,000

ωϓόζϚόϬϔλϓΣΩϔλ

78,442.00

119,285.00

78,906.00

80,000

0 %

80,000

ωϓόζϚϣρρΖϔϠχϒωϖιτϚ

16,451.25

28,494.10

29,751.35

30,000

0 %

30,000

ωϓόζϚΩϔλμΖϔλΩϔλΦυϓω

44,950.00

27,635.00

49,930.00

50,000

0 %

50,000

ωϓόζϚΣΕϏόυΖϔΩ

19,800.35

19,966.20

19,992.95

20,000

0 %

20,000

ωϓόζϚτϔλπϔύλϒϠχϒΤλόΕΩ

17,120.00

20,565.40

17,976.00

100,000

100 %

200,000

ωϓόζϚϟάϙϨϏϟπχϖΩϠχϒύχΕϏχϙϧλ

180,604.67

175,783.01

278,885.55

400,000

0 %

400,000

ωϓόζϚωϖιτϔϊϔόηυΙύυϙϏΣϔυϠπιτΙ

27,590.00

29,750.00

29,990.00

30,000

0 %

30,000

ωϓόζϚΣϔυϟΣϋηυ

49,370.00

49,760.00

28,000.00

50,000

0 %

50,000

9,831.00

9,987.00

10,000.00

10,000

0 %

10,000

ωϓόζϚΣϗώϔ

49,460.00

49,520.00

49,277.00

50,000

0 %

50,000

ωϓόζϚΦϏσπϖωϟηϏυΙ

49,840.00

49,883.40

49,960.00

50,000

0 %

50,000

543,459.27

580,629.11

642,668.85

870,000

1,172,450.21

1,576,255.18

1,867,991.24

2,500,000

8 %

2,700,000

567,202.92

1,149,337.10

934,537.64

1,200,000

16.67 %

1,400,000

37,565.65

32,216.91

31,502.63

120,000

-58.33 %

50,000

υωσΦΕϔόϔκϔυεϛνϡςΦ

1,777,218.78

2,757,809.19

2,834,031.51

3,820,000

4,150,000

υωσΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

10,924,290.09

22,671,302.65

14,218,340.94

33,840,000

22,720,000

ΦΕϔμϬϔυϚΩυϓΣϋϔϠχϒέΕϏσϠέσ
υωσΦΕϔϢάΖόϏτ

17,400,000

ΦΕϔωϓόζϚ

ωϓόζϚϡΨϋεϔϠχϒϟξτϠπυΕ

υωσΦΕϔωϓόζϚ

970,000

ΦΕϔόϔκϔυεϛνϡςΦ
ΦΕϔϣρρΖϔ
ΦΕϔλϬϨϔνυϒνϔΦΕϔλϬϨϔμϔζϔχ
ΦΕϔμυϖΣϔυϡιυϊϓπιΙ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

ΩμχΩιϚλ
ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ
ΦυϚςϓεγΙόϬϔλϓΣΩϔλ
ϟΣΖϔϏϗϨμϚλωσΤϔϟύχϦΣ

0.00

0.00

0.00

60,000

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩνυϓμϏϔΣϔϊϠμμϠτΣόΕωλάλϖζ
ϠΤωλΤλϔζϣσΕλΖϏτΣΕωϔBTU

0.00

0.00

0.00

198,000

-100 %

0

ϡηΗϒπϓμϏϟλΣνυϒόΩΦΙ

0.00

0.00

0.00

228,000

-100 %

0

άϚζΣϓλϡΦυΩχΖϏύλΖϔϠχϒχΖϏύχϓΩΪϬϔλωλ
άϚζπυΖϏσηϖζηϓϨΩ

0.00

0.00

72,000.00

0

0 %

0

υθμϓόϡζτόϔυ ζϗϟέχ ϠμμνυϓμϏϔΣϔϊ

0.00

0.00

0.00

7,500,000

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

150,000

-100 %

0

0.00

24,000.00

0.00

0

0 %

0

0.00

0.00

0.00

350,000

-100 %

0

5,000.00

0.00

0.00

0

0 %

0

40,000.00

0.00

0.00

0

0 %

0

ϟυϙϏτϔωνυϒϟπεϗοϗπϔτ

0.00

0.00

0.00

320,000

-100 %

0

ϟυϙϏτϔωνυϒϟπεϗοϗπϔτ

0.00

0.00

0.00

400,000

-100 %

0

0.00

0.00

600.00

0

0 %

0

127,629.04

222,585.65

160,700.43

1,700,000

-100 %

0

υωσΦΕϔΦυϚςϓεγΙ

172,629.04

246,585.65

233,300.43

10,906,000

0

υωσΩμχΩιϚλ

172,629.04

246,585.65

233,300.43

10,906,000

0

ΦυϚςϓεγΙτϔλπϔύλϒϠχϒΤλόΕΩ

ΦυϚςϓεγΙϣρρΖϔϠχϒωϖιτϚ
άϚζϟΦυϙϧϏΩΤτϔτϟόϗτΩ
ΦυϚςϓεγΙωϖιτϔϊϔόηυΙύυϙϏΣϔυϠπιτΙ
ϟΦυϙϧϏΩάϓϧΩλϬϨϔύλϓΣϠμμζϖΪϖηϏχ
ΦυϚςϓεγΙΣϗώϔ
ϟιυχϟχϏυΙχϔΣϟυϙϏοϗπϔτ
σΖϔμυϖύϔυλϓϧΩϠλωυϔμ
σΖϔμυϖύϔυμϔυΙϟμχϠμμυϔμζϓλϏΣ

ΦυϚςϓεγΙΦϏσπϖωϟηϏυΙ
ϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙόϬϔύυϓμΩϔλόϬϔλϓΣΩϔλ
ΦΕϔμϬϔυϚΩυϓΣϋϔϠχϒνυϓμνυϚΩΦυϚςϓεγΙ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

14,074,370.13

25,956,186.30

19,046,130.37

47,095,300

1,133,738.00

1,484,774.00

1,028,519.00

613,900

144.34 %

1,500,000

238,320.00

95,370.00

0.00

0

100 %

24,000

ϟΩϖλνυϒΪϬϔηϬϔϠύλΕΩ

0.00

0.00

0.00

13,500

33.33 %

18,000

ΦΕϔηϏμϠιλπλϓΣΩϔλΪΖϔΩ

0.00

0.00

0.00

1,053,000

108.93 %

2,200,000

ϟΩϖλϟπϖϧσηΕϔΩϥΤϏΩπλϓΣΩϔλΪΖϔΩ

0.00

0.00

0.00

9,000

433.33 %

48,000

1,372,058.00

1,580,144.00

1,028,519.00

1,689,400

3,790,000

1,372,058.00

1,580,144.00

1,028,519.00

1,689,400

3,790,000

0.00

0.00

0.00

100,000

0 %

100,000

6,808.00

9,276.00

11,176.00

0

0 %

0

94,393.50

35,449.50

0.00

0

0 %

0

101,201.50

44,725.50

11,176.00

100,000

667,421.50

664,110.00

696,200.00

2,300,000

-56.52 %

1,000,000

1,200.00

9,000.00

47,600.00

200,000

0 %

200,000

ϡΦυΩΣϔυϠΤΕΩΤϓλϟυϙϏπϙϨλμΖϔλϠχϒ
νυϒϟπεϗϠύΕϟυϙϏάϓΣπυϒΦχϏΩμϔΩϟΤλ

0.00

0.00

0.00

650,000

0 %

650,000

ϡΦυΩΣϔυΩϔλνυϒϟπεϗϠΤΕΩϟυϙϏπϙϨλμΖϔλ
ϟυϙϏσϓΩΣυϠχϒϟυϙϏτϔωάϖΩθΖωτπυϒυϔά
ιϔλπυϒμϔιόσϟζϦΪπυϒϟΪΖϔϏτϛΕύϓω

0.00

0.00

0.00

0

100 %

14,000,000

υωσΩϔλΣϗώϔϠχϒλϓλιλϔΣϔυ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ
27,265,000

ΩϔλϊϔόλϔωϓδλκυυσιΖϏΩθϖϧλ
ΩμμϚΦχϔΣυ
ϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτνυϒΪϬϔ
ϟΩϖλϟζϙϏλπλϓΣΩϔλ
ϟΩϖλϟπϖϧσηΕϔΩϥΤϏΩπλϓΣΩϔλ

υωσϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτνυϒΪϬϔ
υωσΩμμϚΦχϔΣυ
ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ
ΦΕϔηϏμϠιλ
ΦΕϔηϏμϠιλΣϔυναϖμϓηϖΩϔλλϏΣϟωχϔυϔάΣϔυ
ϟΩϖλάΕωτϟύχϙϏΣϔυϊϘΣϋϔμϚηυ
ϟΩϖλάΕωτϟύχϙϏΦΕϔυϓΣϋϔπτϔμϔχ
υωσΦΕϔηϏμϠιλ

100,000

ΦΕϔϢάΖόϏτ
υϔτΪΕϔτϟπϙϧϏϢύΖϣζΖσϔέϘϧΩμυϖΣϔυ
υϔτΪΕϔτϟΣϗϧτωϟλϙϧϏΩΣϓμΣϔυναϖμϓηϖυϔάΣϔυιϗϧϣσΕ
ϟΤΖϔχϓΣϋεϒυϔτΪΕϔτύσωζϏϙϧλϥ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυϟζϖλιϔΩϣνυϔάΣϔυϢλ
υϔάϏϔεϔΪϓΣυϠχϒλϏΣυϔάϏϔεϔΪϓΣυ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

ϡΦυΩΣϔυΩϔλνυϒϟπεϗϠΤΕΩϟυϙϏτϔωάϖΩθΖωτ
πυϒυϔάιϔλπυϒμϔιόσϟζϦΪπυϒϟΪΖϔϏτϛΕ
ύϓωϑ

0.00

0.00

0.00

12,000,000

-100 %

0

ϡΦυΩΣϔυΩϔλνυϒϟπεϗϠΤΕΩϟυϙϏτϔωάϖΩθΖωτ
πυϒυϔάιϔλπυϒμϔιόσϟζϦΪπυϒϟΪΖϔϏτϛΕ
ύϓωϑ

3,115,503.00

3,000.00

11,100,144.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυΪϓζΣϖΪΣυυσωϓλόϬϔΦϓίιϔΩϊϔόλϔ
ηΕϔΩϥ

0.00

0.00

0.00

200,000

-100 %

0

ϡΦυΩΣϔυΪϓζΩϔλνυϒϟπεϗωϓλΤϘϨλνϗϢύσΕ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

1,500,000

ϡΦυΩΣϔυΪϓζΩϔλνυϒϟπεϗωϓλχϏτΣυϒιΩ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

3,100,000

ϡΦυΩΣϔυΪϓζΩϔλνυϒϟπεϗωϓλόΩΣυϔληΙ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

1,100,000

ϡΦυΩΣϔυΪϓζΩϔλνυϒϟπεϗϠύΕϟιϗτλπυυϋϔ

795,546.00

705,913.00

594,917.36

1,250,000

0 %

1,250,000

ϡΦυΩΣϔυΪϓζΩϔλωϓλΤϘϨλνϗϢύσΕ

938,500.00

1,187,475.00

1,226,090.00

1,500,000

-100 %

0

ϡΦυΩΣϔυΪϓζΩϔλωϓλϟΫχϖσπυϒ
άλσπυυϋϔκϓλωϔΦσ

716,255.90

855,493.48

1,619,291.00

1,000,000

0 %

1,000,000

ϡΦυΩΣϔυΪϓζΩϔλωϓλϟΫχϖσπυϒ
άλσπυυϋϔόσϟζϦΪπυϒλϔΩϟΪΖϔόϖυϖΣϖηϖϫπυϒ
μυσυϔάϖλϗλϔθ

159,720.00

236,000.00

166,200.00

0

100 %

500,000

ϡΦυΩΣϔυΪϓζΩϔλωϓλϟΫχϖσπυϒ
άλσπυυϋϔόσϟζϦΪπυϒλϔΩϟΪΖϔόϖυϖΣϖηϖϫπυϒ
μυσυϔάϖλϗλϔθϑ

0.00

0.00

0.00

500,000

-100 %

0

ϡΦυΩΣϔυΪϓζΩϔλωϓλϟάϖζάϛϟΣϗτυηϖϊϖχνϖλ
ϟπχΩϣιτ

0.00

0.00

0.00

3,000,000

-100 %

0

1,461,506.00

0.00

1,943,046.22

3,100,000

-100 %

0

511,407.00

596,252.70

530,103.00

1,100,000

-100 %

0

2,121,750.00

2,196,936.00

2,404,550.00

2,600,000

0 %

2,600,000

ϡΦυΩΣϔυΪϓζηχϔζθλλΦλϟζϖλ

0.00

0.00

0.00

3,000,000

-100 %

0

ϡΦυΩΣϔυζληυϗϟπϙϧϏνυϒάϔάληΖϔλόϔυ
ϟόπηϖζάϖΩθΖωτπυϒυϔάιϔλόσϟζϦΪπυϒ
ϟιπϑ

0.00

0.00

0.00

1,300,000

0 %

1,300,000

ϡΦυΩΣϔυϟιϊΣϔχιΕϏΩϟιϗϧτωλΦυλλιΙ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

10,000,000

ϡΦυΩΣϔυΪϓζΩϔλωϓλχϏτΣυϒιΩ
ϡΦυΩΣϔυΪϓζΩϔλωϓλόΩΣυϔληΙ
ϡΦυΩΣϔυΪϓζΩϔλόσϡςάϊϔχύχϓΣϟσϙϏΩ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

ϡΦυΩΣϔυμυυπάϔόϔσϟευςϔΦφζϛυΖϏλ

451,197.40

299,720.80

318,097.10

800,000

0 %

800,000

ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσΣϔυιΕϏΩϟιϗϧτωϟιϊμϔχ
λΦυλλιμϚυϗ ΩϔληυϚϋΪϗλλλιμϚυϗ

0.00

0.00

11,873,697.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσΣϖΪΣυυσΣϔυιΕϏΩϟιϗϧτω
ϟάϖΩϏλϚυϓΣϋΙωϓδλκυυσ

0.00

0.00

0.00

4,000,000

-25 %

3,000,000

ϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσΣϖΪΣυυσΣϔυιΕϏΩϟιϗϧτω
ϠχϒϟάϖΩϏλϚυϓΣϋΙωϓδλκυυσΤϏΩνυϒάϔάλ
ςϔτϢλιΖϏΩθϖϧλ

0.00

0.00

0.00

12,000,000

-100 %

0

ϡΦυΩΣϔυϏϚνόσμιύσϛΕθωϔτπυϒμϔι
όσϟζϦΪπυϒϟΪΖϔϏτϛΕύϓωϑ

0.00

0.00

0.00

2,000,000

0 %

2,000,000

2,675.00

6,593.50

0.00

1,000,000

0 %

1,000,000

10,942,681.80

6,760,494.48

32,519,935.68

53,500,000

ωϓόζϚόϬϔλϓΣΩϔλ

8,459.00

19,759.00

18,892.00

20,000

0 %

20,000

ωϓόζϚϣρρΖϔϠχϒωϖιτϚ

9,000.00

8,925.00

7,554.20

9,000

0 %

9,000

ωϓόζϚΩϔλμΖϔλΩϔλΦυϓω

7,220.36

5,307.20

8,999.77

30,000

0 %

30,000

ωϓόζϚΣΕϏόυΖϔΩ

8,766.51

3,680.00

8,634.90

20,000

0 %

20,000

ωϓόζϚτϔλπϔύλϒϠχϒΤλόΕΩ

0.00

0.00

0.00

20,000

0 %

20,000

ωϓόζϚϟάϙϨϏϟπχϖΩϠχϒύχΕϏχϙϧλ

0.00

0.00

0.00

200,000

-25 %

150,000

9,000.00

3,200.00

0.00

9,000

0 %

9,000

0.00

0.00

0.00

20,000

0 %

20,000

8,970.00

8,998.70

9,710.25

10,000

0 %

10,000

51,415.87

49,869.90

53,791.12

338,000

421,154.11

413,324.15

627,598.70

130,000

53.85 %

200,000

30,786.17

36,116.22

73,103.50

70,000

14.29 %

80,000

7,504.83

7,196.88

8,552.83

10,000

200 %

30,000

459,445.11

456,637.25

709,255.03

210,000

ΦΕϔμϬϔυϚΩυϓΣϋϔϠχϒέΕϏσϠέσ
υωσΦΕϔϢάΖόϏτ

45,000,000

ΦΕϔωϓόζϚ

ωϓόζϚΣϔυϟΣϋηυ
ωϓόζϚϡΨϋεϔϠχϒϟξτϠπυΕ
ωϓόζϚΦϏσπϖωϟηϏυΙ
υωσΦΕϔωϓόζϚ

288,000

ΦΕϔόϔκϔυεϛνϡςΦ
ΦΕϔϣρρΖϔ
ΦΕϔλϬϨϔνυϒνϔΦΕϔλϬϨϔμϔζϔχ
ΦΕϔμυϖΣϔυϡιυϊϓπιΙ
υωσΦΕϔόϔκϔυεϛνϡςΦ

310,000

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

11,554,744.28

7,311,727.13

33,294,157.83

54,148,000

0.00

0.00

0.00

19,000

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

33,000

-100 %

0

78,110.00

140,844.10

29,960.00

500,000

-100 %

0

υωσΦΕϔΦυϚςϓεγΙ

78,110.00

140,844.10

29,960.00

552,000

0

υωσΩμχΩιϚλ

78,110.00

140,844.10

29,960.00

552,000

0

550,000.00

760,000.00

760,000.00

890,000

υωσϟΩϖλϏϚζύλϚλ

550,000.00

760,000.00

760,000.00

890,000

400,000

υωσΩμϟΩϖλϏϚζύλϚλ

550,000.00

760,000.00

760,000.00

890,000

400,000

υωσΩϔλϊϔόλϔωϓδλκυυσιΖϏΩθϖϧλ

13,554,912.28

9,792,715.23

35,112,636.83

57,279,400

49,888,000

υωσϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔωϓδλκυυσϠχϒλϓλιλϔΣϔυ

28,694,564.41

36,787,457.53

55,801,352.20

121,245,300

85,006,000

1,709,440.00

1,853,753.00

1,931,279.00

2,433,100

68.34 %

4,096,000

ϟΩϖλϟπϖϧσηΕϔΩϥΤϏΩπλϓΣΩϔλ

182,970.00

154,802.00

131,280.00

216,200

64.2 %

355,000

ϟΩϖλνυϒΪϬϔηϬϔϠύλΕΩ

120,000.00

77,451.00

120,000.00

135,000

2.22 %

138,000

ΦΕϔΪΖϔΩχϛΣΪΖϔΩνυϒΪϬϔ

192,360.00

194,480.00

222,120.00

244,100

3.24 %

252,000

υωσΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ
45,698,000

ΩμχΩιϚλ
ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ
ΦυϚςϓεγΙϣρρΖϔϠχϒωϖιτϚ
πϓζχσϏϚηόϔύΣυυσ
ΦυϚςϓεγΙΩϔλμΖϔλΩϔλΦυϓω
ϟΦυϙϧϏΩηϓζύίΖϔϠμμΤΖϏϏΕϏλ
ΦΕϔμϬϔυϚΩυϓΣϋϔϠχϒνυϓμνυϚΩΦυϚςϓεγΙ

ΩμϟΩϖλϏϚζύλϚλ
ϟΩϖλϏϚζύλϚλ
ϟΩϖλϏϚζύλϚλΣϖΪΣϔυιϗϧϟνϦλόϔκϔυενυϒϡτάλΙ

-55.06 %

400,000

ϠξλΩϔλϏϚηόϔύΣυυσϠχϒΣϔυϡτκϔ
ΩϔλμυϖύϔυιϓϧωϣνϟΣϗϧτωΣϓμϏϚηόϔύΣυυσϠχϒΣϔυϡτκϔ
ΩμμϚΦχϔΣυ
ϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτνυϒΪϬϔ
ϟΩϖλϟζϙϏλπλϓΣΩϔλ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ
ϟΩϖλϟπϖϧσηΕϔΩϥΤϏΩχϛΣΪΖϔΩνυϒΪϬϔ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

5,760.00

3,520.00

0.00

11,600

-13.79 %

10,000

ΦΕϔηϏμϠιλπλϓΣΩϔλΪΖϔΩ

0.00

1,806,480.00

2,904,750.68

3,520,500

27.48 %

4,488,000

ϟΩϖλϟπϖϧσηΕϔΩϥΤϏΩπλϓΣΩϔλΪΖϔΩ

0.00

260,515.00

253,503.16

223,800

23.32 %

276,000

2,210,530.00

4,351,001.00

5,562,932.84

6,784,300

9,615,000

2,210,530.00

4,351,001.00

5,562,932.84

6,784,300

9,615,000

ΦΕϔηϏμϠιλξϛΖναϖμϓηϖυϔάΣϔυϏϓλϟνϦλνυϒϡτάλΙ
ϠΣΕϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλ

0.00

0.00

0.00

30,000

0 %

30,000

ΦΕϔηϏμϠιλΣϔυναϖμϓηϖΩϔλλϏΣϟωχϔυϔάΣϔυ

0.00

189,120.00

307,440.00

300,000

0 %

300,000

66,415.50

53,453.00

30,156.00

40,000

400 %

200,000

174,285.25

491,441.00

0.00

0

0 %

0

240,700.75

734,014.00

337,596.00

370,000

357,239.95

335,900.40

303,061.45

480,000

108.33 %

1,000,000

ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυϟζϖλιϔΩϣνυϔάΣϔυϢλ
υϔάϏϔεϔΪϓΣυϠχϒλϏΣυϔάϏϔεϔΪϓΣυ

163,000.00

6,000.00

10,800.00

200,000

-100 %

0

ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυϟζϖλιϔΩϣνυϔάΣϔυϢλ
υϔάϏϔεϔΪϓΣυϠχϒλϏΣυϔάϏϔεϔΪϓΣυ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

500,000

ΦΕϔνυϓμξϖζόϓίίϔηϔσσηϖΦεϒυϓβσληυϗ

0.00

1,717,070.00

0.00

0

0 %

0

44,330.60

98,018.50

96,129.46

200,000

900 %

2,000,000

564,570.55

2,156,988.90

409,990.91

880,000

ωϓόζϚόϬϔλϓΣΩϔλ

599,350.18

491,942.00

496,008.50

640,000

56.25 %

1,000,000

ωϓόζϚΩϔλμΖϔλΩϔλΦυϓω

204,843.98

38,111.26

61,144.08

50,000

300 %

200,000

υωσϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτνυϒΪϬϔ
υωσΩμμϚΦχϔΣυ
ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ
ΦΕϔηϏμϠιλ

ϟΩϖλάΕωτϟύχϙϏΣϔυϊϘΣϋϔμϚηυ
ϟΩϖλάΕωτϟύχϙϏΦΕϔυϓΣϋϔπτϔμϔχ
υωσΦΕϔηϏμϠιλ

530,000

ΦΕϔϢάΖόϏτ
υϔτΪΕϔτϟπϙϧϏϢύΖϣζΖσϔέϘϧΩμυϖΣϔυ
υϔτΪΕϔτϟΣϗϧτωϟλϙϧϏΩΣϓμΣϔυναϖμϓηϖυϔάΣϔυιϗϧϣσΕ
ϟΤΖϔχϓΣϋεϒυϔτΪΕϔτύσωζϏϙϧλϥ

ΦΕϔμϬϔυϚΩυϓΣϋϔϠχϒέΕϏσϠέσ
υωσΦΕϔϢάΖόϏτ

3,500,000

ΦΕϔωϓόζϚ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

ωϓόζϚτϔλπϔύλϒϠχϒΤλόΕΩ

101,029.40

337,317.50

87,911.20

60,000

900 %

600,000

ωϓόζϚϟάϙϨϏϟπχϖΩϠχϒύχΕϏχϙϧλ

521,734.82

440,611.74

498,377.91

1,000,000

0 %

1,000,000

ωϓόζϚΦϏσπϖωϟηϏυΙ

358,948.90

541,011.85

598,528.55

700,000

42.86 %

1,000,000

0.00

69,122.00

168,242.52

0

100 %

500,000

1,785,907.28

1,918,116.35

1,910,212.76

2,450,000

ΦΕϔϣρρΖϔ

482,161.12

647,379.89

929,097.54

1,000,000

0 %

1,000,000

ΦΕϔλϬϨϔνυϒνϔΦΕϔλϬϨϔμϔζϔχ

105,627.65

104,171.73

112,502.66

300,000

0 %

300,000

18,281.76

15,244.42

14,092.74

100,000

0 %

100,000

414,090.00

414,090.00

414,090.00

450,000

0 %

450,000

υωσΦΕϔόϔκϔυεϛνϡςΦ

1,020,160.53

1,180,886.04

1,469,782.94

1,850,000

1,850,000

υωσΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

3,611,339.11

5,990,005.29

4,127,582.61

5,550,000

10,180,000

0.00

0.00

510,000.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙ

0.00

0.00

297,600.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙϠμμΫϗζύσϘΣ(Inkjet
Printer)

0.00

0.00

43,000.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩόϬϔυϏΩϣρρΖϔΤλϔζVA

0.00

0.00

30,900.00

0

0 %

0

283,663.90

263,955.70

66,397.60

0

0 %

0

υωσΦΕϔΦυϚςϓεγΙ

283,663.90

263,955.70

947,897.60

0

0

υωσΩμχΩιϚλ

283,663.90

263,955.70

947,897.60

0

0

ωϓόζϚϏϙϧλ
υωσΦΕϔωϓόζϚ

4,300,000

ΦΕϔόϔκϔυεϛνϡςΦ

ΦΕϔμυϖΣϔυϡιυϊϓπιΙ
ΦΕϔμυϖΣϔυόϙϧϏόϔυϠχϒϡιυΦσλϔΦσ

ΩμχΩιϚλ
ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ
ΦυϚςϓεγΙΣϔυϟΣϋηυ
ϟΦυϙϧϏΩόϛμλϬϨϔϠμμιΕϏπίϔλϔΦ
ΦυϚςϓεγΙΦϏσπϖωϟηϏυΙ

ΦΕϔμϬϔυϚΩυϓΣϋϔϠχϒνυϓμνυϚΩΦυϚςϓεγΙ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

ΩμυϔτΪΕϔτϏϙϧλ
υϔτΪΕϔτϏϙϧλ
υϔτΪΕϔτϏϙϧλ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

1,000,000

υωσυϔτΪΕϔτϏϙϧλ

0.00

0.00

0.00

0

1,000,000

υωσΩμυϔτΪΕϔτϏϙϧλ

0.00

0.00

0.00

0

1,000,000

υωσΩϔλμυϖύϔυιϓϧωϣνϟΣϗϧτωΣϓμϏϚηόϔύΣυυσϠχϒΣϔυϡτκϔ

6,105,533.01

10,604,961.99

10,638,413.05

12,334,300

20,795,000

2,786,807.00

2,997,387.00

3,444,963.00

4,511,500

58.95 %

7,171,000

220,227.00

94,075.00

31,500.00

334,400

-20.96 %

264,300

0.00

0.00

0.00

40,000

-10 %

36,000

3,007,034.00

3,091,462.00

3,476,463.00

4,885,900

7,471,300

3,007,034.00

3,091,462.00

3,476,463.00

4,885,900

7,471,300

85,570.00

72,935.00

57,179.00

300,000

0 %

300,000

155,353.00

38,723.00

0.00

0

0 %

0

240,923.00

111,658.00

57,179.00

300,000

0.00

0.00

0.00

0

100 %

100,000

ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυϟζϖλιϔΩϣνυϔάΣϔυϢλ
υϔάϏϔεϔΪϓΣυϠχϒλϏΣυϔάϏϔεϔΪϓΣυ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

100,000

ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυϟζϖλιϔΩϣνυϔάΣϔυϢλ
ϠχϒλϏΣυϔάϏϔεϔΪϓΣυ

42,606.00

45,000.00

50,000.00

50,000

-100 %

0

ΩϔλΣΕϏόυΖϔΩϡΦυΩόυΖϔΩπϙϨλβϔλ
ΩμμϚΦχϔΣυ
ϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτνυϒΪϬϔ
ϟΩϖλϟζϙϏλπλϓΣΩϔλ
ϟΩϖλϟπϖϧσηΕϔΩϥΤϏΩπλϓΣΩϔλ
ϟΩϖλνυϒΪϬϔηϬϔϠύλΕΩ
υωσϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτνυϒΪϬϔ
υωσΩμμϚΦχϔΣυ
ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ
ΦΕϔηϏμϠιλ
ϟΩϖλάΕωτϟύχϙϏΣϔυϊϘΣϋϔμϚηυ
ϟΩϖλάΕωτϟύχϙϏΦΕϔυϓΣϋϔπτϔμϔχ
υωσΦΕϔηϏμϠιλ

300,000

ΦΕϔϢάΖόϏτ
υϔτΪΕϔτϟπϙϧϏϢύΖϣζΖσϔέϘϧΩμυϖΣϔυ
υϔτΪΕϔτϟΣϗϧτωϟλϙϧϏΩΣϓμΣϔυναϖμϓηϖυϔάΣϔυιϗϧϣσΕ
ϟΤΖϔχϓΣϋεϒυϔτΪΕϔτύσωζϏϙϧλϥ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ
ΦΕϔμϬϔυϚΩυϓΣϋϔϠχϒέΕϏσϠέσ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

16,826.00

18,839.50

8,670.21

20,000

59,432.00

63,839.50

58,670.21

70,000

96,650.00

184,520.00

191,800.00

200,000

0 %

200,000

ωϓόζϚτϔλπϔύλϒϠχϒΤλόΕΩ

0.00

0.00

0.00

50,000

0 %

50,000

ωϓόζϚϟάϙϨϏϟπχϖΩϠχϒύχΕϏχϙϧλ

0.00

0.00

0.00

40,000

0 %

40,000

υωσΦΕϔωϓόζϚ

96,650.00

184,520.00

191,800.00

290,000

290,000

υωσΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

397,005.00

360,017.50

307,649.21

660,000

840,000

κΩίϗϧνϚΕλνυϒζϓμϟόϔϣρρΖϔϟΫχϖσπυϒϟΣϗτυηϖ
πυϒμϔιόσϟζϦΪπυϒϟΪΖϔϏτϛΕύϓω

0.00

0.00

0.00

2,000,000

-100 %

0

ϟΦυϙϧϏΩϏϏΣΣϬϔχϓΩΣϔτΣχϔΩϠΪΖΩόϬϔύυϓμ
ξϛΖϢύίΕπυΖϏσηϖζηϓϨΩ

0.00

0.00

0.00

370,000

-100 %

0

ΪϓζέϙϨϏϟΦυϙϧϏΩϏϏΣΣϬϔχϓΩΣϔτΣχϔΩϠΪΖΩ
πυΖϏσηϖζηϓϨΩμυϖϟωεόωλύτΕϏσέϏτϊϖυϖάϓτ
ϠτΣ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

800,000

ΪϓζέϙϨϏϟΦυϙϧϏΩϏϏΣΣϬϔχϓΩΣϔτΣχϔΩϠΪΖΩ
πυΖϏσηϖζηϓϨΩςϔτϢλϏϚιτϔλσΣϚΰυσ
τόυϔίϊϛλτΙυϔάΣϔυΪϓΩύωϓζλλιμϚυϗ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

2,980,000

νΖϔτμϏΣάϙϧϏέϏτΤλϔζϣσΕλΖϏτΣωΕϔ
0.20x0.60 ϟσηυ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

9,500,000

νΖϔτμϏΣάϙϧϏέϏτΤλϔζϣσΕλΖϏτΣωΕϔ
0.30x1.00 ϟσηυ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

6,250,000

0.00

0.00

0.00

2,370,000

υωσΦΕϔϢάΖόϏτ

150 %

νϗ
50,000
250,000

ΦΕϔωϓόζϚ
ωϓόζϚόϬϔλϓΣΩϔλ

ΩμχΩιϚλ
ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ
ΦυϚςϓεγΙόϬϔλϓΣΩϔλ

ΦυϚςϓεγΙϏϙϧλ

υωσΦΕϔΦυϚςϓεγΙ
ΦΕϔιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ

19,530,000

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

ΦΕϔΣΕϏόυΖϔΩόϖϧΩόϔκϔυεϛνΣϔυ
ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩΣϬϔϠπΩΣϓλζϖλΦχϏΩμϔΩ
όυΖϏτιϏΩάΕωΩόϒπϔλθλλϟχϗϧτΩϟσϙϏΩ
λλιμϚυϗϟΤΖϔσϔύϔνυϒηϛλϬϨϔ

11,800,000.00

0.00

0.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩθλλπυΖϏσυϔΩωϗϠχϒ
ιΕϏυϒμϔτλϬϨϔΦόχέϏτιϔλόϓσφικϖϫ
 όΕωλιϗϧϟύχϙϏ

1,377,600.00

0.00

0.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩιϗϧΪϏζυθμυϖϟωεζΖϔλ
ύλΖϔόϬϔλϓΣΩϔλϠΤωΩιΕϔιυϔτ

0.00

0.00

1,000,000.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩνυϓμνυϚΩϊϔχϔιϗϧπϓΣξϛΖ
ϡζτόϔυπυΖϏσνΖϔτύτϚζυθνυϒΪϬϔιϔΩ
μυϖϟωεθλλλλιμϚυϗ

0.00

0.00

5,000,000.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩυϒμμζϓμϟπχϖΩμυϖϟωε
όϚϟύυΕϔωϓζνϔΣλϬϨϔ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

8,000,000

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩϡυΩϟΣϦμωϓόζϚϏϚνΣυεΙ
ϠχϒϡυΩέΕϏσμϬϔυϚΩϟΦυϙϧϏΩΪϓΣυΣχμυϖϟωε
ϊϛλτΙλϓλιλϔΣϔυϟιϊμϔχλΦυλλιμϚυϗ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

20,000,000

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩϊϔχϔιϗϧπϓΣξϛΖϡζτόϔυ
πυΖϏσνΖϔτύτϚζυθνυϒΪϬϔιϔΩμυϖϟωεύλΖϔ
ϊϛλτΙυϔάΣϔυΪϓΩύωϓζλλιμϚυϗ

0.00

0.00

0.00

2,200,000

-100 %

0

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩϊϔχϔναϖμϓηϖκυυσ
μυϖϟωεπϚικόθϔλϟάϖΩιΕϔύλΖϔϡμόθΙ

0.00

0.00

2,500,000.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩϏϔΦϔυϟϏλΣνυϒόΩΦΙ
άϚσάλνυϒάϔλϖϟωϊλΙέϏτ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

3,500,000

ϡΦυΩΣϔυΪϓζέϙϨϏϟΦυϙϧϏΩϏϏΣΣϬϔχϓΩΣϔτΣχϔΩ
ϠΪΖΩπυΖϏσηϖζηϓϨΩ

0.00

0.00

0.00

850,000

-100 %

0

ϡΦυΩΣϔυΪΖϔΩϟύσϔΣΕϏόυΖϔΩέϚΖσηϓϨΩπϙϨλϟΫχϖσ
πυϒϟΣϗτυηϖπυϒμϔιόσϟζϦΪπυϒϟΪΖϔϏτϛΕύϓω

0.00

0.00

0.00

1,800,000

-100 %

0

ϡΦυΩΣϔυΪΖϔΩϟύσϔνυϓμνυϚΩνΖϔτ
ϡϏϟωϏυΙϟϐζθλλπϖμϛχόΩΦυϔσϟπϙϧϏϟνϦλ
ϠμμνυϒηϖσϔΣυυσ

0.00

0.00

1,946,000.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυηϖζηϓϨΩΣχΖϏΩωΩΪυνϖζϡυΩϟΣϦμπϓόζϚ
όΕωλΣϔυϡτκϔϠχϒόϚΤϔςϖμϔχμυϖϟωεϠτΣ
όλϔσμϖλλϬϨϔ

0.00

0.00

0.00

600,000

-100 %

0

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

ϡΦυΩΣϔυηϖζηϓϨΩϟΦυϙϧϏΩϏϏΣΣϬϔχϓΩΣϔτΣχϔΩ
ϠΪΖΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩϟζϦΣϟχΕλμυϖϟωενυϒάϔ
λϖϟωϊλΙόΕωλϟύλϙϏύχϓΩϡυΩϟυϗτλ
ϏλϚμϔχτϚωϓάυϔ

0.00

1,590,000.00

0.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυηϖζηϓϨΩνυϓμνυϚΩϟΦυϙϧϏΩύσϔτ
ΪυϔΪυμυϖϟωελλιμϚυϗ

0.00

0.00

0.00

9,290,000

-100 %

0

ϡΦυΩΣϔυηϖζηϓϨΩνΖϔτϟόΖλιϔΩχϓζπυΖϏσ
ϟΦυϙϧϏΩύσϔτΪυϔΪυϢλϟΤηϟιϊμϔχλΦυ
λλιμϚυϗ

0.00

0.00

0.00

19,400,000

-100 %

0

ϡΦυΩΣϔυηϖζηϓϨΩνΖϔτϡϏϟωϏυΙϟϐζτϖλζϗηΖϏλ
υϓμόϛΕϟΤηϟιϊμϔχλΦυλλιμϚυϗϠχϒνΖϔτΤϏ
ϢύΖϟζϖλιϔΩϡζτόωϓόζϖςϔπϠμμ
νυϒηϖσϔΣυυσ

0.00

0.00

0.00

7,400,000

-100 %

0

ϡΦυΩΣϔυηϖζηϓϨΩϣρρΖϔόϔκϔυεϒςϔτϢλ
έϏτηϖωϔλλιΙ

0.00

0.00

0.00

600,000

-100 %

0

ϡΦυΩΣϔυηϖζηϓϨΩϣρρΖϔϠόΩόωΕϔΩμυϖϟωε
όϒπϔλΤΖϔΩΦχϏΩωϓζόσυϡΣΰϖ

0.00

0.00

763,000.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυηϖζηϓϨΩόϓίίϔεϣρΪυϔΪυΦλϟζϖλ
ΤΖϔσμυϖϟωεύλΖϔϡυΩϠυσπΩϋΙϟπάυϟΣό
ϡϐϟηϦχθλλϟχϗτμΦχϏΩνυϒνϔ

0.00

0.00

0.00

1,616,000

-100 %

0

ϡΦυΩΣϔυηϖζηϓϨΩόϓίίϔεϣρΪυϔΪυμϏΣ
ιϔΩϟπϙϧϏϟνϖζάΕϏΩιϔΩπϖϟϊϋπυΖϏσϏϚνΣυεΙ
ηϓϨΩϠηΕύλΖϔϊϛλτΙυϔάΣϔυΪϓΩύωϓζλλιμϚυϗ

0.00

0.00

0.00

15,000,000

-100 %

0

ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩϟΦυϙϧϏΩύσϔτΪυϔΪυμλ
πϙϨλιϔΩϢλϟΤηϟιϊμϔχλΦυλλιμϚυϗ

0.00

0.00

0.00

4,000,000

-100 %

0

ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩϡΦσϣρρΖϔόϔκϔυεϒ
έϏτηϖωϔλλιΙϟάϙϧϏσέϏτλΦυΣϔυ
ϊϘΣϋϔ

0.00

0.00

0.00

111,000

-100 %

0

ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩϡΦσϣρρΖϔόϔκϔυεϒ
έϏτηϖωϔλλιΙθλλόϔτύχϓΣ ιυϔτ
ιϏΩ

0.00

0.00

640,000.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩέϚΖσϟΫχϖσπυϒϟΣϗτυηϖ
μυϖϟωεόϒπϔλχϏτνϔΣέϏτηϖωϔλλιΙ

0.00

0.00

2,400,000.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩϣρρΖϔόΕϏΩόωΕϔΩόωλ
όϔκϔυεϒνυϒάϔλϖϟωϊλΙέϏτόϔσϓΦΦϗ


0.00

0.00

0.00

1,950,000

-100 %

0

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩϣρρΖϔόϔκϔυεϒϟΣϔϒ
ΣχϔΩθλλλλιμϚυϗηϓϨΩϠηΕμυϖϟωεύλΖϔ
ΪωλξϛΖωΕϔυϔάΣϔυΪϓΩύωϓζλλιμϚυϗθϘΩ
μυϖϟωεόϗϧϠτΣπυϒλϓϧΩϟΣχΖϔ

0.00

0.00

0.00

20,000,000

-100 %

0

ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩϣρρΖϔόϔκϔυεϒ
έϏτΣυϚΩϟιπλλιΙ ιϓμιϖσ

0.00

0.00

0.00

1,950,000

-100 %

0

ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩϣρρΖϔόϔκϔυεϒέϏτ
ϟιππλσ ηϖωϔλλιΙ ϠτΣ

0.00

0.00

500,000.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩϣρρΖϔόϔκϔυεϒέϏτ
νυϒάϔάϙϧλϟάϙϧϏσέϏτόσμϛυεΙόϚΤ
λπυϓηλΙ

0.00

0.00

1,147,000.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩϣρρΖϔόϔκϔυεϒέϏτυϓη
λϔκϖϟμϊυΙ

0.00

0.00

0.00

450,000

-100 %

0

ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩϣρρΖϔόϔκϔυεϒέϏτωϓζ
μϔΩϠπυΣϟύλϙϏ

0.00

0.00

0.00

500,000

-100 %

0

ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩϣρρΖϔόϔκϔυεϒθλλ
νυϒάϔυϔϋΰυΙηϓϨΩϠηΕϠτΣϊυϗπυόωυυΦΙθϘΩ
μυϖϟωευϓϨωωϖιτϔχϓτσύϔζϣιτ

0.00

0.00

1,047,000.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩςϛσϖιϓϊλΙόωλ
πυυϋϔ

0.00

0.00

10,000,000.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩςϛσϖιϓϊλΙόωλύτΕϏσ
μυϖϟωεέϏτόϔσϓΦΦϗέϏτ
νυϒάϔλϖϟωϊλΙ

0.00

1,980,000.00

0.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩχϛΕωϖϧΩϏϏΣΣϬϔχϓΩΣϔτόωλ
πυυϋϔϟΫχϖσπυϒϟΣϗτυηϖ

0.00

0.00

0.00

4,422,000

-100 %

0

ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩϊϔχϔιϗϧπϓΣξϛΖϡζτόϔυ
πυΖϏσνΖϔτύτϚζυθνυϒΪϬϔιϔΩϢλϟΤη
ϟιϊμϔχλΦυλλιμϚυϗ

0.00

0.00

0.00

1,980,000

-100 %

0

ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩύΖϏΩλϬϨϔςϔτϢλϏϚιτϔλ
σΣϚΰυστόυϔί

0.00

0.00

0.00

0

100 %

1,400,000

ΪΕϔτϟΩϖλάζϟάτΦΕϔΩϔλΣΕϏόυΖϔΩηϔσόϓίίϔ
ϠμμνυϓμυϔΦϔϣζΖ ΦΕϔK)

0.00

6,736,619.00

0.00

0

0 %

0

0.00

0.00

509,100.00

0

0 %

0

ΦΕϔΣΕϏόυΖϔΩόϖϧΩόϔκϔυεϛνϡςΦ
ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩΣϬϔϠπΩΦόχΣϓλλϬϨϔ
έϏτπϖμϛχόΩΦυϔσ ϠόΩϟόλϗτΙ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩΣϬϔϠπΩΣϓλζϖλΦόχ
ΦχϏΩμϔΩηχϔζϠτΣάΕωΩιΖϔτέϏτιϔλ
όϓσφικϖϫθϘΩθλλόϔσϓΦΦϗ

0.00

0.00

51,000,000.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩΣϬϔϠπΩΣϓλζϖλΦόχ
ΦχϏΩμϔΩηϒλϔωϊυϗάΕωΩύχϓΩΣυϒιυωΩ
όϔκϔυεόϚΤθϘΩθλλπϖμϛχόΩΦυϔσ

0.00

0.00

0.00

91,050,000

-100 %

0

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩΣϬϔϠπΩΣϓλζϖλΦόχ
ΦχϏΩμϔΩϠπυΣάΕωΩθλλλλιμϚυϗθϘΩ
όθϔλϗόϛμλϬϨϔΦχϏΩμϔΩϠπυΣοϓϧΩηυΩΤΖϔσ
ΣυσυϔάιϓεγΙ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

45,000,000

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩΣϬϔϠπΩΣϓλζϖλΦόχ
ΦχϏΩχϓζΤωϔΩμυϖϟωεόϒπϔλέϏτωϓζ
ΣϬϔϠπΩθϘΩΦχϏΩμϔΩΤϚλϟιϗτλ ύχϓΩωϓζ
οϔΩ  άΕωΩιϗϧ

0.00

0.00

35,000,000.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩΣϬϔϠπΩΣϓλζϖλΦόχ
ΦχϏΩϊυϗϟπάυάΕωΩϡυΩόϛμλϬϨϔιΖϔτέϏτ
ϟυωζϗθϘΩΦχϏΩμϔΩϠπυΣ

0.00

0.00

0.00

25,500,000

-100 %

0

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩΣϬϔϠπΩΣϓλζϖλΦόχΦϛ
λϬϨϔόϔκϔυενυϒϡτάλΙμυϖϟωειΖϔτέϏτ
λλιμϚυϗ όΕωλιϗϧϟύχϙϏ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

3,920,000

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩΣϬϔϠπΩΣϓλζϖλΦχϏΩ
μϔΩΣυϒόϏάΕωΩέϏτυϓηλϔκϖϟμϊυΙθϘΩ
έϏτυϓηλϔκϖϟμϊυΙ

0.00

0.00

14,563,641.88

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩΣϬϔϠπΩΣϓλζϖλΦχϏΩ
μϔΩϟΤλμυϖϟωειϔΩϟζϖλΤΖϔΩωϓζνϔΣλϬϨϔ

0.00

0.00

0.00

11,300,000

-100 %

0

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩΣϬϔϠπΩΣϓλζϖλΦχϏΩμϔΩ
ϠπυΣάΕωΩθλληϖωϔλλιΙθϘΩΣυϒιυωΩ
όϔκϔυεόϚΤ

0.00

0.00

0.00

7,500,000

-100 %

0

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩΣϬϔϠπΩΣϓλζϖλΦχϏΩμϔΩ
όυΖϏτιϏΩμυϖϟωεθλλλλιμϚυϗθϘΩϠσΕ
λϬϨϔϟΪΖϔπυϒτϔ

0.00

0.00

4,900,000.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩΣϬϔϠπΩΣϓλζϖλΦχϏΩ
ϟόλϔάΕωΩόθϔλϗυθϣρρΖϔθϘΩύσϛΕμΖϔλςϓιυϖλ
ϟϐϔূΖϔόΙ

0.00

0.00

0.00

13,500,000

-100 %

0

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩΣϬϔϠπΩΣϓλζϖλπυΖϏσιϔΩ
ϟζϖλϟιΖϔΦόχΦχϏΩμϔΩϠπυΣάΕωΩέϏτ
νυϒάϔυϔϋΰυΙθϘΩέϏτνυϒάϔυϔϋΰυΙ


0.00

0.00

0.00

5,184,000

-100 %

0

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩΣϬϔϠπΩΣϓλζϖλυϖσϠσΕλϬϨϔ
ϟΪΖϔπυϒτϔμυϖϟωεϡυΩϟυϗτλϊυϗμϚετϔλλιΙ

0.00

0.00

11,600,000.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩΣϬϔϠπΩΣϓλζϖλχϬϔυϔΩωϓζ
μϓωΤωϓίέϏτόϔσϓΦΦϗ

0.00

0.00

0.00

5,500,000

-100 %

0

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩΤτϔτξϖωΪυϔΪυηυΩΤΖϔσ
έϏτιϔλόϓσφικϖϫ

0.00

0.00

0.00

4,000,000

-100 %

0

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩϟΤϙϧϏλSheet Pile
νΖϏΩΣϓλλϬϨϔχϏζμυϖϟωεχϔλιΕϔλϬϨϔλλιμϚυϗ

0.00

0.00

16,700,000.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩέΕϏσϠέσϟΤϙϧϏλνΖϏΩΣϓλ
λϬϨϔιΕωσΦχϏΩμϔΩϟΤλάΕωΩνυϒηϛλϬϨϔηϖζΣϓμ
ωϓζνϔΣλϬϨϔ

0.00

0.00

800,000.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩθλλΦόχϠχϒνυϓμ
νυϚΩόωλόϔκϔυεϒύσϛΕμΖϔληϒωϓλλϔ

0.00

0.00

4,800,000.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩθλλπυΖϏσυϔΩωϗϠχϒ
ιΕϏυϒμϔτλϬϨϔΦόχάϚσάληϒωϓλλϔ
έϏτ

0.00

0.00

2,380,000.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩθλλπυΖϏσυϔΩωϗϠχϒ
ιΕϏυϒμϔτλϬϨϔΦόχέϏτιϔλόϓσφικϖϫ


0.00

0.00

298,800.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩθλλπυΖϏσυϔΩωϗϠχϒιΕϏ
υϒμϔτλϬϨϔΦόχάϚσάλωϓζϟΤσϔςϖυηϔ
υϔσ

0.00

1,676,000.00

0.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩθλλπυΖϏσυϔΩωϗϠχϒιΕϏ
υϒμϔτλϬϨϔΦόχέϏτΩϔσωΩϊΙωϔλ
θϘΩέϏτΩϔσωΩϊΙωϔλ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

1,700,000

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩθλλπυΖϏσυϔΩωϗϠχϒιΕϏ
υϒμϔτλϬϨϔΦόχέϏτΩϔσωΩϊΙωϔλ
ϠτΣ

0.00

0.00

0.00

940,000

-100 %

0

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩθλλπυΖϏσυϔΩωϗϠχϒιΕϏ
υϒμϔτλϬϨϔΦόχέϏτηϖωϔλλιΙ 
ηϚχϔ όΕωλΤτϔτιΖϔτέϏτ

0.00

183,000.00

0.00

0

0 %

0

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩθλλπυΖϏσυϔΩωϗϠχϒιΕϏ
υϒμϔτλϬϨϔΦόχέϏτηϖωϔλλιΙ

0.00

0.00

0.00

3,650,000

-100 %

0

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩθλλπυΖϏσυϔΩωϗϠχϒιΕϏ
υϒμϔτλϬϨϔΦόχέϏτιϔλόϓσφικϖϫ
ϠτΣ όΕωλιΖϔτ

0.00

417,300.00

0.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΕϨϔΩθλλπυΖϏσυϔΩωϗϠχϒιΕϏ
υϒμϔτλϬϨϔΦόχέϏτϟιπλσιΖϔτέϏτ

0.00

499,000.00

0.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩθλλπυΖϏσυϔΩωϗϠχϒιΕϏ
υϒμϔτλϬϨϔΦόχέϏτπϖμϛχόΩΦυϔσ
μυϖϟωεμΖϔλϟχΤιϗϧ

0.00

0.00

0.00

2,315,000

-100 %

0

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩθλλπυΖϏσυϔΩωϗϠχϒιΕϏ
υϒμϔτλϬϨϔΦόχιΖϔτέϏτυϓηλϔκϖϟμϊυΙ
ηϖζΦχϏΩσϏί

0.00

0.00

0.00

170,000

-100 %

0

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩθλλπυΖϏσυϔΩωϗϠχϒιΕϏ
υϒμϔτλϬϨϔΦόχνχϔτέϏτϟΪυϖίϟχϖϊ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

2,750,000

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩθλλπυΖϏσυϔΩωϗϠχϒιΕϏ
υϒμϔτλϬϨϔπυΖϏσμΕϏπϓΣΦόχέϏτιυϔτ
ιϏΩ

0.00

2,190,000.00

0.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩθλλπυΖϏσυϔΩωϗϠχϒιΕϏ
υϒμϔτλϬϨϔπυΖϏσμΕϏπϓΣΦόχέϏτιυϔτ
ιϏΩ

0.00

2,080,000.00

0.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩθλλπυΖϏσυϔΩωϗϠχϒιΕϏ
υϒμϔτλϬϨϔπυΖϏσμΕϏπϓΣΦόχέϏτιυϔτ
ιϏΩϠτΣ

0.00

2,170,000.00

0.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩθλλπυΖϏσυϔΩωϗϠχϒιΕϏ
υϒμϔτλϬϨϔπυΖϏσμΕϏπϓΣΦόχέϏτιϔλ
όϓσφικϖϫϠχϒ

0.00

0.00

1,436,000.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩθλλπυΖϏσυϔΩωϗϠχϒιΕϏ
υϒμϔτλϬϨϔπυΖϏσμΕϏπϓΣΦόχέϏτωϓζ
ΣϬϔϠπΩ ύσϛΕμΖϔλυϖσόωλ

0.00

0.00

0.00

7,830,000

-100 %

0

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩθλλπυΖϏσυϔΩωϗϠχϒιΕϏ
υϒμϔτλϬϨϔπυΖϏσμΕϏπϓΣΦόχιΖϔτέϏτ
ϟιππλσ

0.00

0.00

354,000.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩθλλπυΖϏσυϔΩωϗϠχϒιΕϏ
υϒμϔτλϬϨϔπυΖϏσμΕϏπϓΣΦόχνϔΣέϏτ
ιυϔτιϏΩ

0.00

650,000.00

0.00

0

0 %

0

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩθλλϠϏόρϓχιΙΦϏλΣυϗη
έϏτηϖωϔλλιΙ έϏτϟιππλσϠτΣ

0.00

0.00

2,125,000.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩθλλϠϏόρϓχιΙηϖΣ
ΦϏλΣυϗηέϏτλλιμϚυϗόϔτϟσλθϘΩ
έϏτλλιμϚυϗ έϏτωϓζηϬϔύλϓΣϢηΖωϓζ
άσςϛϟωΣ

0.00

0.00

0.00

6,200,000

-100 %

0

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩθλλϠϏόρϓχιΙηϖΣ
ΦϏλΣυϗηέϏτωϓζΣϬϔϠπΩ έϏτωϓζοϔΩ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

6,740,000

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩθλλϠϏόρϓχιΙηϖΣ
ΦϏλΣυϗηηΖλέϏτΣϔύχΩ

0.00

0.00

1,722,700.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩθλλϠϏόρϓχιΙηϖΣ
ΦϏλΣυϗηΪϔΣϠτΣωϓζόσυϡΣαϖθϘΩθλλ
ϟχϗϧτΩϟσϙϏΩ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

2,480,000

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩθλλϠϏόρϓχιΙηϖΣ
ΦϏλΣυϗηέϏτζωΩσεϗ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

1,650,000

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩθλλϠϏόρϓόιΙηϖΣ
ΦϏλΣυϗηπυΖϏσιΕϏυϒμϔτλϬϨϔΦόχέϏτ
ωϓζΣϬϔϠπΩθϘΩέϏτϟόλϔόφϋζϖϫϟζά

0.00

0.00

0.00

0

100 %

30,000,000

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩιΕϏυϒμϔτλϬϨϔπυΖϏσυϔΩωϗ
ΦόχθλλϟχϗτμιϔΩζΕωλΩϔσωΩϊΙωϔλ

0.00

0.00

0.00

2,000,000

-100 %

0

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩιΕϏυϒμϔτλϬϨϔπυΖϏσυϔΩωϗ
ΦόχθλλόϔσϓΦΦϗμυϖϟωεϠτΣνυϒάϔ
λϖϟωϊλΙθϘΩΦχϏΩμϔΩηχϔζϠτΣ χϬϔ
ϟόϙϏηϔτ

0.00

0.00

1,250,000.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩιΕϏυϒμϔτλϬϨϔύσϛΕμΖϔλ
νυϒάϔλϖϟωϊλΙέϏτϠτΣ
μυϖϟωεόωλόϔκϔυεϒύλΖϔϟμίϏπϔυΙι
ϟσΖλιΙ

0.00

0.00

555,932.70

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩιΕϏϟύχϗϧτσιΖϔτέϏτιϔλ
όϓσφικϖϫ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

497,000

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩμΕϏπϓΣΦόχπυΖϏσ
ρχϓόωϔυΙωνΖϏΩΣϓλλϬϨϔέϏτλλιμϚυϗ

0.00

0.00

0.00

150,000

-100 %

0

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩμΕϏόϛμλϬϨϔΦόχνϔΣ
έϏτυϓηλϔκϖϟμϊυΙ

0.00

0.00

2,600,000.00

0

0 %

0

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩνυϒηϛυϒμϔτλϬϨϔμυϖϟωε
ωϓζιΖϔτϟσϙϏΩηϖζϠσΕλϬϨϔϟΪΖϔπυϒτϔ

0.00

0.00

990,000.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩόθϔλϗόϛμλϬϨϔΦχϏΩϏϛΕ
ηϒϟςϔ ΤΖϔΩϡυΩϠυσυϖάσϏλζΙ

0.00

0.00

0.00

19,750,000

-100 %

0

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩόθϔλϗόϛμλϬϨϔμυϖϟωευϖσ
ΦχϏΩμϔΩϟΤλ ϢηΖιϔΩζΕωλ

0.00

0.00

42,000,000.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυΤτϔτϠχϒχζΦωϔσχϔζάϓλ
όϒπϔλΤΖϔσΦχϏΩόΕωτθλλνυϒάϔάϙϧλ

0.00

0.00

800,000.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυΤϚζχϏΣΦχϏΩΤωϔΩάΕωΩϡυΩϠυσ
υϖάσϏλζΙθϘΩέϏτυϓηλϔκϖϟμϊυΙ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

429,000

ϡΦυΩΣϔυΤϚζχϏΣΦχϏΩμϔΩΣυϒόϏάΕωΩ
νϔΣϠσΕλϬϨϔϟΪΖϔπυϒτϔθϘΩνχϔτΦχϏΩ
μϔΩΣυϒόϏ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

3,150,000

ϡΦυΩΣϔυΤϚζχϏΣΦχϏΩμϔΩέϙϧϏλΖϏτάΕωΩ
θλληϖωϔλλιΙθϘΩθλλλλιμϚυϗ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

2,829,000

ϡΦυΩΣϔυΤϚζχϏΣΦχϏΩμϔΩκυεϗάΕωΩνϔΣ
ϠσΕλϬϨϔϟΪΖϔπυϒτϔθϘΩνχϔτΦχϏΩμϔΩκυεϗ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

4,900,000

ϡΦυΩΣϔυΤϚζχϏΣΦχϏΩμϔΩόυΖϏτιϏΩάΕωΩ
νϔΣϠσΕλϬϨϔϟΪΖϔπυϒτϔθϘΩνχϔτΦχϏΩμϔΩ
όυΖϏτιϏΩ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

2,850,000

ϡΦυΩΣϔυΤϚζχϏΣΦχϏΩόΕωτάΕωΩνϔΣΦχϏΩ
μϔΩηχϔζθϘΩόθϔλϗόϛμλϬϨϔΦχϏΩόΕωτ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

3,128,000

ϡΦυΩΣϔυΤϚζχϏΣΦχϏΩϏϛΕηϒϟςϔάΕωΩ
ϡυΩϠυσυϖάσϏλζΙθϘΩυΖϔλϏΖϔηΖσϟχϙϏζύσϛ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

650,000

ϡΦυΩΣϔυηϖζηϓϨΩϣρρΖϔϟπϖϧσϟηϖσςϔτϢλ
ϏϚιτϔλσΣϚΰυστόυϔίζΖϔλθλλυϓηλϔκϖ
ϟμϊυΙ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

7,000,000

ϡΦυΩΣϔυηϖζηϓϨΩϣρρΖϔόΕϏΩόωΕϔΩθλλ
νυϒάϔάϙϧλϟχϗτμΦχϏΩνυϒνϔηϓϨΩϠηΕϠτΣ
όϔσϓΦΦϗΦχϏΩμϔΩϟΤλ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

15,900,000

ϡΦυΩΣϔυηϖζηϓϨΩϣρρΖϔϠόΩόωΕϔΩμυϖϟωε
ωϖιτϔχϓτσύϔζϣιτ

0.00

1,595,000.00

0.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυηϖζηϓϨΩϣρρΖϔϠόΩόωΕϔΩμυϖϟωε
όωλπυυϋϔ

0.00

1,595,000.00

0.00

0

0 %

0

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

ϡΦυΩΣϔυηϖζηϓϨΩύχϓΩΦϔϡΦυΩϟύχϦΣϟσιϓχάϗι
ϏϔΦϔυηΣηϒΣϏλςϔτϢλϡυΩΩϔλνυϓμνυϚΩ
ΦϚεςϔπλϬϨϔπυΖϏσηϖζηϓϨΩυϒμμϣρρΖϔ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

2,000,000

ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩηχϔζόζϟιϊμϔχλΦυ
λλιμϚυϗ

0.00

0.00

0.00

465,000

-100 %

0

ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩθλλϟχϗτμΦχϏΩύλΖϔ
ϡυΩϟυϗτλλΦυλλιΙωϖιτϔωϓζμϔΩϠπυΣ
ϟύλϙϏ άϚσάλωϓζμϔΩϠπυΣϟύλϙϏ ηόωλ
ϢύίΕάϚσάλϊυϗπυόωυυΦΙ

0.00

0.00

2,574,000.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩϣρρΖϔυϏμϊϔχύχϓΣ
ϟσϙϏΩιϔΩϟζϖλϠχϒμυϖϟωεϟωιϗΤΖϔΩϊϔχ
ύχϓΣϟσϙϏΩ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

1,100,000

ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩϣρρΖϔόϔκϔυεϒέϏτϊυϗ
πυόωυυΦΙ έϏτχωζύλϔσ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

1,050,000

ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩϣρρΖϔόϔκϔυεϒϢηΖιϔΩ
ζΕωλωϓζμϓωΤωϓίθϘΩϢηΖιϔΩζΕωλμυϖϟωε
ΦχϏΩμϔΩϟΤλ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

7,500,000

ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩϣρρΖϔόϔκϔυεϒθλλ
νυϒάϔάϙϧλλλιΙϟχϗτμΦχϏΩόΕωτ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

4,370,000

ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩϣρρΖϔόϔκϔυεϒμυϖϟωε
ϟΣϔϒΣχϔΩύλΖϔόϬϔλϓΣΩϔλϟιϊμϔχ
λλιμϚυϗηϓϨΩϠηΕμυϖϟωεύλΖϔϟιϊμϔχλΦυ
λλιμϚυϗϏϔΦϔυϠχϒϏϔΦϔυ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

2,500,000

ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩσϏϟηϏυΙόϛμλϬϨϔόθϔλϗζϓμ
ϟπχϖΩϟυϙϏπυϒλϓϧΩϟΣχΖϔ

0.00

0.00

0.00

400,000

-100 %

0

ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩϠχϒηϖζηϓϨΩϡΦσϣρρΖϔ
πυΖϏσύχϏζνυϒύτϓζπχϓΩΩϔλ ύχϏζ
LED) ςϔτϢλϡυΩΩϔλνυϓμνυϚΩΦϚεςϔπ
λϬϨϔ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

1,800,000

ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩϠχϒϟπϖϧσνυϒόϖικϖςϔπ
όθϔλϗόϛμλϬϨϔέϏτπϖμϛχόΩΦυϔσ

0.00

0.00

2,800,000.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυνϛτϔΩϠϏόρϓχιΙηϖΣμυϖϟωεχϔλ
ΪϏζυθωϖιτϔχϓτσύϔζϣιτ ϊϔχϔΣχϔΩύχϓΩ
ϟΣΕϔ

0.00

1,845,000.00

0.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυϟνχϗϧτλοϔμΕϏπϓΣϠχϒέΕϏσϠέσ
θλλΦόχέϏτωϓζμϓωΤωϓί

0.00

0.00

7,130,000.00

0

0 %

0

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

ϡΦυΩΣϔυχϏΣιΕϏυϒμϔτλϬϨϔέϏτλλιμϚυϗ
πυΖϏσιΕϏχϏζθλλλλιμϚυϗ

0.00

2,277,000.00

0.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυχϏΣιΕϏυϒμϔτλϬϨϔέϏτωϓζμϓω
ΤωϓίέϏτϟιπλσάΕωΩύλΖϔωϓζμϓω
ΤωϓίϊϛλτΙμυϖΣϔυϠχϒπϓδλϔΦϚεςϔπόϖϧΩ
ϠωζχΖϏσ

0.00

411,546.82

0.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυχϏΣιΕϏυϒμϔτλϬϨϔέϏτηϖωϔλλιΙ
πυΖϏσιΕϏχϏζ

0.00

599,000.00

0.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυχϏΣιΕϏυϒμϔτλϬϨϔθλλόϔσϓΦΦϗ
άΕωΩθλλνυϒάϔλϖϟωϊλΙϠτΣθλλϟχϗϧτΩ
ϟσϙϏΩνϔΣϟΣυϦζ

0.00

2,775,000.00

0.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυχϏΣιΕϏυϒμϔτλϬϨϔέϏτϊυϗ
πυόωυυΦΙ

0.00

2,137,000.00

0.00

0

0 %

0

ϡΦυΩΣϔυχϏΣιΕϏυϒμϔτλϬϨϔθλλόϔσϓΦΦϗ
άΕωΩϠτΣθλλνυϒάϔάϙϧλΦχϏΩχϬϔϟόϙϏηϔτ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

3,860,000

ϡΦυΩΣϔυχϏΣιΕϏυϒμϔτλϬϨϔνυϒάϔλϖϟωϊλΙ
έϏτ

0.00

0.00

0.00

1,028,000

-100 %

0

0.00

0.00

180,000.00

0

0 %

0

υωσΦΕϔιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ

13,177,600.00

33,406,465.82

236,012,174.58

302,551,000

192,653,000

υωσΩμχΩιϚλ

13,177,600.00

33,406,465.82

236,012,174.58

304,921,000

212,183,000

υωσΩϔλΣΕϏόυΖϔΩϡΦυΩόυΖϔΩπϙϨλβϔλ

16,581,639.00

36,857,945.32

239,796,286.79

310,466,900

220,494,300

υωσϠξλΩϔλϏϚηόϔύΣυυσϠχϒΣϔυϡτκϔ

22,687,172.01

47,462,907.31

250,434,699.84

322,801,200

241,289,300

0.00

0.00

0.00

650,000

ΦΕϔϏϏΣϠμμΦΕϔΦωμΦϚσΩϔλιϗϧΪΕϔτϢύΖϠΣΕϟϏΣάλ
λϖηϖμϚΦΦχύυϙϏμϚΦΦχςϔτλϏΣϟπϙϧϏϢύΖϣζΖσϔέϘϧΩόϖϧΩ
ΣΕϏόυΖϔΩ
ΦΕϔΪΖϔΩϏϏΣϠμμΩϔλυϒμμϣρρΖϔϠχϒ
ϟΦυϙϧϏΩΣχΣΕϏόυΖϔΩόθϔλϗόϛμλϬϨϔΦχϏΩιΕϔ
ιυϔτ

ϠξλΩϔλΣϔυπϔεϖάτΙ
ΩϔλΣϖΪΣϔυόθϔλκλϔλϚμϔχ
ΩμμϚΦχϔΣυ
ϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτνυϒΪϬϔ
ϟΩϖλϟζϙϏλπλϓΣΩϔλ

-100 %

0

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

ϟΩϖλϟπϖϧσηΕϔΩϥΤϏΩπλϓΣΩϔλ

0.00

0.00

0.00

150,000

-100 %

0

ϟΩϖλνυϒΪϬϔηϬϔϠύλΕΩ

0.00

0.00

0.00

60,000

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

860,000

0

0.00

0.00

0.00

860,000

0

ΦΕϔηϏμϠιλξϛΖναϖμϓηϖυϔάΣϔυϏϓλϟνϦλνυϒϡτάλΙ
ϠΣΕϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλ

0.00

0.00

0.00

439,000

-100 %

0

ΦΕϔϟάΕϔμΖϔλ

0.00

0.00

0.00

20,000

-100 %

0

ϟΩϖλάΕωτϟύχϙϏΣϔυϊϘΣϋϔμϚηυ

0.00

0.00

0.00

40,000

-100 %

0

ϟΩϖλάΕωτϟύχϙϏΦΕϔυϓΣϋϔπτϔμϔχ

0.00

0.00

0.00

100,000

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

599,000

υϔτΪΕϔτϟπϙϧϏϢύΖϣζΖσϔέϘϧΩμυϖΣϔυ

0.00

0.00

0.00

45,000

-100 %

0

υϔτΪΕϔτϟΣϗϧτωΣϓμΣϔυυϓμυϏΩϠχϒπϖκϗΣϔυ

0.00

0.00

0.00

5,000

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

10,000

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

35,000

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

95,000

ωϓόζϚόϬϔλϓΣΩϔλ

0.00

0.00

0.00

30,000

-100 %

0

ωϓόζϚϣρρΖϔϠχϒωϖιτϚ

0.00

0.00

0.00

10,000

-100 %

0

ωϓόζϚΩϔλμΖϔλΩϔλΦυϓω

0.00

0.00

0.00

2,000

-100 %

0

ωϓόζϚτϔλπϔύλϒϠχϒΤλόΕΩ

0.00

0.00

0.00

2,000

-100 %

0

ωϓόζϚϟάϙϨϏϟπχϖΩϠχϒύχΕϏχϙϧλ

0.00

0.00

0.00

10,000

-100 %

0

υωσϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτνυϒΪϬϔ
υωσΩμμϚΦχϔΣυ
ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ
ΦΕϔηϏμϠιλ

υωσΦΕϔηϏμϠιλ

0

ΦΕϔϢάΖόϏτ

υϔτΪΕϔτϟΣϗϧτωϟλϙϧϏΩΣϓμΣϔυναϖμϓηϖυϔάΣϔυιϗϧϣσΕ
ϟΤΖϔχϓΣϋεϒυϔτΪΕϔτύσωζϏϙϧλϥ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυϟζϖλιϔΩϣνυϔάΣϔυ
ΦΕϔμϬϔυϚΩυϓΣϋϔϠχϒέΕϏσϠέσ
υωσΦΕϔϢάΖόϏτ

0

ΦΕϔωϓόζϚ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ
ωϓόζϚΦϏσπϖωϟηϏυΙ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

0.00

0.00

0.00

30,000

0.00

0.00

0.00

84,000

ΦΕϔϣρρΖϔ

0.00

0.00

0.00

60,000

-100 %

0

ΦΕϔλϬϨϔνυϒνϔΦΕϔλϬϨϔμϔζϔχ

0.00

0.00

0.00

10,000

-100 %

0

ΦΕϔμυϖΣϔυϡιυϊϓπιΙ

0.00

0.00

0.00

10,000

-100 %

0

ΦΕϔμυϖΣϔυϣνυϋεϗτΙ

0.00

0.00

0.00

10,000

-100 %

0

ΦΕϔμυϖΣϔυόϙϧϏόϔυϠχϒϡιυΦσλϔΦσ

0.00

0.00

0.00

10,000

-100 %

0

υωσΦΕϔόϔκϔυεϛνϡςΦ

0.00

0.00

0.00

100,000

0

υωσΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

0.00

0.00

0.00

878,000

0

ϟΦυϙϧϏΩκλμϓηυϠμμηϓϨΩπϙϨλ ΣϔυπϔεϖάτΙ

0.00

0.00

80,000.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩόϠΣλχϔτλϖϨωσϙϏ ΣϔυπϔεϖάτΙ

0.00

0.00

40,000.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩϏΕϔλμϔυΙϡΦΖζ ΣϔυπϔεϖάτΙ

0.00

0.00

60,000.00

0

0 %

0

0.00

0.00

17,000.00

0

0 %

0

0.00

0.00

58,000.00

0

0 %

0

0.00

0.00

10,000.00

0

0 %

0

υωσΦΕϔωϓόζϚ

-100 %

νϗ
0
0

ΦΕϔόϔκϔυεϛνϡςΦ

ΩμχΩιϚλ
ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ
ΦυϚςϓεγΙόϬϔλϓΣΩϔλ

ΦυϚςϓεγΙϡΨϋεϔϠχϒϟξτϠπυΕ
ϡιυιϓϊλΙϠϏχϏϗζϗ ΣϔυπϔεϖάτΙ
ΦυϚςϓεγΙωϖιτϔϊϔόηυΙύυϙϏΣϔυϠπιτΙ
ϟΦυϙϧϏΩάϓϧΩζϖΪϖηϏχ ΣϔυπϔεϖάτΙ
ΦυϚςϓεγΙΩϔλμΖϔλΩϔλΦυϓω
ϟΦυϙϧϏΩιϬϔλϬϨϔυΖϏλλϬϨϔϟτϦλ ΣϔυπϔεϖάτΙ

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

ΦυϚςϓεγΙΦϏσπϖωϟηϏυΙ
Modem ΣϔυπϔεϖάτΙ

0.00

0.00

14,000.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙϠμμιϗϧ Σϔυ
πϔεϖάτΙ

0.00

0.00

175,200.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙMultifunction ϠμμΫϗζ
ύσϘΣ ΣϔυπϔεϖάτΙ

0.00

0.00

7,600.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙάλϖζDot Matrix Prumter
ΣϔυπϔεϖάτΙ

0.00

0.00

46,000.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙάλϖζϟχϟέϏυΙάλϖζLED Τϔω
ζϬϔ ΣϔυπϔεϖάτΙ

0.00

0.00

7,300.00

0

0 %

0

ϟΦυϙϧϏΩόϬϔυϏΩϣρρΖϔΤλϔζVA Σϔυ
πϔεϖάτΙ

0.00

0.00

12,400.00

0

0 %

0

ϡνυϠΣυσΦϏσπϖωϟηϏυΙυϒμμΩϔλόθϔλ
κλϔλϚμϔχ ΣϔυπϔεϖάτΙ

0.00

0.00

650,400.00

0

0 %

0

ϏϚνΣυεΙΣυϒΪϔτόϓίίϔε ΣϔυπϔεϖάτΙ

0.00

0.00

2,300.00

0

0 %

0

υωσΦΕϔΦυϚςϓεγΙ

0.00

0.00

1,180,200.00

0

0

υωσΩμχΩιϚλ

0.00

0.00

1,180,200.00

0

0

0.00

0.00

0.00

40,050,000

υωσυϔτΪΕϔτϏϙϧλ

0.00

0.00

0.00

40,050,000

0

υωσΩμυϔτΪΕϔτϏϙϧλ

0.00

0.00

0.00

40,050,000

0

υωσΩϔλΣϖΪΣϔυόθϔλκλϔλϚμϔχ

0.00

0.00

1,180,200.00

41,788,000

0

ΩμυϔτΪΕϔτϏϙϧλ
υϔτΪΕϔτϏϙϧλ
υϔτΪΕϔτϏϙϧλ

-100 %

0

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

Ωϔληχϔζόζ
ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ
ΦΕϔϢάΖόϏτ
υϔτΪΕϔτϟΣϗϧτωϟλϙϧϏΩΣϓμΣϔυναϖμϓηϖυϔάΣϔυιϗϧϣσΕ
ϟΤΖϔχϓΣϋεϒυϔτΪΕϔτύσωζϏϙϧλϥ
ϡΦυΩΣϔυπϓδλϔηχϔζόζϟιϊμϔχλΦυ
λλιμϚυϗ

70,504.53

72,306.30

90,768.18

0

0 %

0

υωσΦΕϔϢάΖόϏτ

70,504.53

72,306.30

90,768.18

0

0

υωσΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

70,504.53

72,306.30

90,768.18

0

0

υωσΩϔληχϔζόζ

70,504.53

72,306.30

90,768.18

0

0

ϟΩϖλϟζϙϏλπλϓΣΩϔλ

401,460.00

417,120.00

441,480.00

660,000

60.45 %

1,059,000

ϟΩϖλϟπϖϧσηΕϔΩϥΤϏΩπλϓΣΩϔλ

141,806.00

67,200.00

67,200.00

67,200

0 %

67,200

95,177.00

67,200.00

67,200.00

67,200

0 %

67,200

ΦΕϔηϏμϠιλπλϓΣΩϔλΪΖϔΩ

0.00

0.00

0.00

78,800

596.7 %

549,000

ϟΩϖλϟπϖϧσηΕϔΩϥΤϏΩπλϓΣΩϔλΪΖϔΩ

0.00

0.00

0.00

4,000

1,350 %

58,000

638,443.00

551,520.00

575,880.00

877,200

1,800,400

638,443.00

551,520.00

575,880.00

877,200

1,800,400

0.00

0.00

0.00

30,000

0 %

30,000

20,570.00

8,641.00

0.00

0

0 %

0

20,570.00

8,641.00

0.00

30,000

ΩϔλϡυΩΨΕϔόϓηωΙ
ΩμμϚΦχϔΣυ
ϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτνυϒΪϬϔ

ϟΩϖλνυϒΪϬϔηϬϔϠύλΕΩ

υωσϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτνυϒΪϬϔ
υωσΩμμϚΦχϔΣυ
ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ
ΦΕϔηϏμϠιλ
ϟΩϖλάΕωτϟύχϙϏΣϔυϊϘΣϋϔμϚηυ
ϟΩϖλάΕωτϟύχϙϏΦΕϔυϓΣϋϔπτϔμϔχ
υωσΦΕϔηϏμϠιλ

30,000

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

ΦΕϔϢάΖόϏτ
υϔτΪΕϔτϟπϙϧϏϢύΖϣζΖσϔέϘϧΩμυϖΣϔυ

0.00

0.00

0.00

5,000

0 %

5,000

ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυϟζϖλιϔΩϣνυϔάΣϔυϢλ
υϔάϏϔεϔΪϓΣυϠχϒλϏΣυϔάϏϔεϔΪϓΣυ

0.00

0.00

0.00

15,000

0 %

15,000

ϡΦυΩΣϔυΦχϖλϖΣόϓηωϠπιτΙϟιϊμϔχλΦυ
λλιμϚυϗ

0.00

0.00

0.00

100,000

0 %

100,000

99,800.00

99,800.00

99,960.00

0

0 %

0

149,100.00

149,400.00

148,140.00

200,000

0 %

200,000

ϡΦυΩΣϔυπϓδλϔηχϔζόζ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

200,000

ϡΦυΩΣϔυπϓδλϔηχϔζόζϟιϊμϔχλΦυ
λλιμϚυϗ

0.00

0.00

0.00

200,000

-100 %

0

6,068.00

0.00

0.00

50,000

100 %

100,000

254,968.00

249,200.00

248,100.00

570,000

3,666.89

4,832.12

6,095.00

10,000

0 %

10,000

ωϓόζϚΣΕϏόυΖϔΩ

0.00

0.00

0.00

5,000

0 %

5,000

ωϓόζϚϟάϙϨϏϟπχϖΩϠχϒύχΕϏχϙϧλ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

50,000

ωϓόζϚωϖιτϔϊϔόηυΙύυϙϏΣϔυϠπιτΙ

0.00

0.00

0.00

5,000

0 %

5,000

ωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩϠηΕΩΣϔτ

0.00

0.00

0.00

5,000

0 %

5,000

3,666.89

4,832.12

6,095.00

25,000

1,363.15

1,363.14

1,305.20

10,000

υωσΦΕϔόϔκϔυεϛνϡςΦ

1,363.15

1,363.14

1,305.20

10,000

10,000

υωσΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

280,568.04

264,036.26

255,500.20

635,000

735,000

υϔτΪΕϔτϟΣϗϧτωϟλϙϧϏΩΣϓμΣϔυναϖμϓηϖυϔάΣϔυιϗϧϣσΕ
ϟΤΖϔχϓΣϋεϒυϔτΪΕϔτύσωζϏϙϧλϥ

ϡΦυΩΣϔυΦχϗλϖΣόϓηωϠπιτΙ
ϡΦυΩΣϔυΦωμΦϚσϠχϒνΖϏΩΣϓλϡυΦΪϔΣόϓηωΙ
όϛΕΦλ

ΦΕϔμϬϔυϚΩυϓΣϋϔϠχϒέΕϏσϠέσ
υωσΦΕϔϢάΖόϏτ

620,000

ΦΕϔωϓόζϚ
ωϓόζϚΩϔλμΖϔλΩϔλΦυϓω

υωσΦΕϔωϓόζϚ

75,000

ΦΕϔόϔκϔυεϛνϡςΦ
ΦΕϔμυϖΣϔυϡιυϊϓπιΙ

0 %

10,000

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ
νϗ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

ΩμχΩιϚλ
ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ
ΦυϚςϓεγΙωϖιτϔϊϔόηυΙύυϙϏΣϔυϠπιτΙ
ϟΦυϙϧϏΩάϓϧΩλϬϨϔύλϓΣόϓηωΙυϒμμζϖΪϖηϏχ

0.00

0.00

0.00

50,000

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

20,000

-100 %

0

υωσΦΕϔΦυϚςϓεγΙ

0.00

0.00

0.00

70,000

0

υωσΩμχΩιϚλ

0.00

0.00

0.00

70,000

0

υωσΩϔλϡυΩΨΕϔόϓηωΙ

919,011.04

815,556.26

831,380.20

1,582,200

2,535,400

υωσϠξλΩϔλΣϔυπϔεϖάτΙ

989,515.57

887,862.56

2,102,348.38

43,370,200

2,535,400

10,094,180.00

6,466,224.00

8,027,647.00

12,000,000

33.03 %

15,964,000

570,600.00

0.00

0.00

0

0 %

0

ϟμϗϨττϓΩάϗπξϛΖόϛΩϏϔτϚ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

276,000,000

ϟμϗϨττϓΩάϗπΦλπϖΣϔυ

0.00

0.00

0.00

0

100 %

34,000,000

174,000.00

159,000.00

189,000.00

474,000

11.39 %

528,000

0.00

1,061,741.00

0.00

41,348,390

-49.23 %

20,992,720

7,920,909.00

8,963,069.00

10,078,855.00

16,466,960

-19.84 %

13,200,000

163,170.00

44,550.00

900.00

400,000

-50 %

200,000

30,514,439.00

27,504,840.00

36,236,000.00

31,240,000

6.91 %

33,400,000

1,748,268.00

2,968,485.00

2,425,713.99

4,000,000

0 %

4,000,000

0.00

859,436.75

0.00

0

0 %

0

ΦΕϔμϬϔυϚΩυϓΣϋϔϠχϒνυϓμνυϚΩΦυϚςϓεγΙ

ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ
ΩμΣχϔΩ
ΩμΣχϔΩ
ΩμΣχϔΩ
ϟΩϖλόσιμΣϏΩιϚλνυϒΣϓλόϓΩΦσ
ϟΩϖλάΕωτϟύχϙϏΩμνυϒσϔευϔτΪΕϔτϟΫπϔϒΣϔυ
ϡΦυΩΣϔυϏϙϧλ

ϟμϗϨττϓΩάϗπξϛΖνΕωτϟϏζόΙ
όϬϔυϏΩΪΕϔτ
υϔτΪΕϔτηϔσΤΖϏξϛΣπϓλ
ϟΩϖλάΕωτπϖϟϊϋ
ϟΩϖλόσιμΣϏΩιϚλμϬϔϟύλϦΪμϬϔλϔίΤΖϔυϔάΣϔυ
όΕωλιΖϏΩθϖϧλ Σμι
ϟΩϖλάΕωτΦΕϔΦυϏΩάϗπξϛΖυϓμμϬϔλϔί άΦμ
ϟΩϖλάΕωτϟύχϙϏΦΕϔυϓΣϋϔπτϔμϔχξϛΖυϓμμϬϔλϔί

ωϓλιϗϧπϖσπΙ

ύλΖϔ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩ

νυϒσϔεΣϔυ

νϗ

νϗ

νϗ

2,422,051.00

2,690,498.00

2,203,490.93

3,500,000

-28.57 %

2,500,000

0.00

0.00

0.00

24,000

25 %

30,000

495,000.00

1,027,810.00

0.00

0

0 %

0

υωσΩμΣχϔΩ

54,102,617.00

51,745,653.75

59,161,606.92

109,453,350

400,814,720

υωσΩμΣχϔΩ

54,102,617.00

51,745,653.75

59,161,606.92

109,453,350

400,814,720

υωσΩμΣχϔΩ

54,102,617.00

51,745,653.75

59,161,606.92

109,453,350

400,814,720

υωσϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

54,102,617.00

51,745,653.75

59,161,606.92

109,453,350

400,814,720

υωσιϚΣϠξλΩϔλ

724,313,323.64

866,800,751.38

1,894,622,882.66

1,900,000,000

2,300,000,000

ϟΩϖλμϬϔϟύλϦΪχϛΣΪΖϔΩνυϒΪϬϔ
ϟΩϖλόσιμΣϏΩιϚλόϬϔυϏΩϟχϗϨτΩάϗπόϬϔύυϓμχϛΣΪΖϔΩ
νυϒΪϬϔΤϏΩόΕωλυϔάΣϔυέϘϧΩΪζιϒϟμϗτλϠχΖω
ΣόΪ
ϡΦυΩΣϔυϟΣϋϗτεϏϔτϚυϔάΣϔυΣΕϏλΣϬϔύλζ

νϗ

τϏζηΕϔΩ 

νϗ

