
 

 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

องค์การบริหารส่วนตาํบลบางเตย 

อาํเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

****************************************************** 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)  ตัง้ไว้รวม  บาท  

     งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน (00312)   ตัง้ไว้รวม     บาท  

    ก.ตัง้จ่ายจากเงนิรายได้     ตัง้ไว้รวม  บาท  

    ข.ตัง้จ่ายจากเงนิอุดหนุน    ตัง้ไว้รวม       -   บาท  

 

    งบบุคลากร    (รหสับัญชี 520000)   ตัง้ไว้รวม            -   บาท 

 

    งบดาํเนินการ  (รหสับัญชี 530000)   ตัง้ไว้รวม            -   บาท  

 

    งบลงทนุ  (รหสับัญชี 540000)    ตัง้ไว้รวม            -   บาท  
      ค่าท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง  (รหัสบัญชี  542000)     ตัง้ไว้รวม  15,016,200 บาท แยกเป็น  

1. ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  ตัง้ไว้ 14,150,200 บาท  

( รหัสบัญชี 420900) 

ถนน    ตัง้ไว้  6,507,000   บาท 

1.1 โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบางเตยซอย 2 (หน้าโรงงานฟาสซิโน) 

หมู่ท่ี 1 ตัง้ไว้ 194,000  บาท เพ่ือจา่ยเป็นคา่จ้างเหมาขยายไหลท่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบางเตยซอย 

2 (หน้าโรงงานฟาสซิโน) ขนาดกว้างเฉล่ีย 2 เมตร ระยะทางยาวรวม 107 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพืน้ท่ีผิว

จราจรไมน้่อยกวา่ 214 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการคํานวณขององค์การบริหารสว่น

ตําบลบางเตยกําหนด พร้อมป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

1.2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยร่วมอุทศิ หมู่ท่ี 2 ตัง้ไว้ 980,000  บาท 

เพ่ือจา่ยเป็นคา่จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยร่วมอทุิศ ชว่งท่ี 1 ขนาดกว้างเฉล่ีย 5.50 

เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.20 เมตร ชว่งท่ี 2 ขนาดกว้างเฉล่ีย 3 เมตร ยาว 64 เมตร หนา 0.20 เมตรหรือมีพืน้ท่ี

ผิวจราจรไมน้่อยกวา่ 1,044 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการคํานวณขององค์การบริหาร

สว่นตําบลบางเตยกําหนด พร้อมป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

1.3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบางเตยซอย 7 หมู่ท่ี 2 ตัง้ไว้ 1,264,000  

บาท เพ่ือจา่ยเป็นคา่จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบางเตยซอย 7 ขนาดกว้างเฉล่ีย 5 เมตร 

ยาว 250 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพืน้ท่ีผิวจราจรไมน้่อยกวา่ 1,250 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน



 

 

และรายการคํานวณขององค์การบริหารสว่นตําบลบางเตยกําหนด  พร้อมป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ จํานวน 1 

ป้าย  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้    

1.4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทดิพระเกียรต ิซอย 2 หมู่ท่ี 3 ตัง้ไว้ 

470,000  บาท เพ่ือจา่ยเป็นคา่จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทิดพระเกียรต ิซอย 2 หมูท่ี่ 3  

ขนาดกว้างเฉล่ีย 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพืน้ท่ีผิวจราจรไมน้่อยกวา่ 500 ตารางเมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการคํานวณขององค์การบริหารสว่นตําบลบางเตยกําหนด  พร้อมป้าย

ประชาสมัพนัธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

1.5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต ถนนสภาตาํบล หมู่ท่ี 3,7 ตัง้ไว้ 

596,000  บาท เพ่ือจา่ยเป็นคา่จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต ถนนสภาตําบล หมูท่ี่ 3,7 

ขนาดกว้างเฉล่ีย 5 เมตร ระยะทางยาวรวม 269 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีผิวจราจรไมน้่อยกวา่ 1,345 ตาราง

เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการคํานวณขององค์การบริหารสว่นตําบล 

บางเตยกําหนด พร้อมป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

1.6 โครงการก่อสร้างถนนดนิเสริมลูกรัง ถนนเทดิพระเกียรต ิซอย 3 หมู่ท่ี 3 ตัง้ไว้ 1,094,000 

บาท เพ่ือจา่ยเป็นคา่จ้างเหมาก่อสร้างถนนดนิเสริมลกูรัง ถนนเทิดพระเกียรต ิซอย 3 หมูท่ี่ 3 ขนาดกว้างเฉล่ีย 5 

เมตร ระยะทางยาวรวม 223 เมตร หรือมีพืน้ท่ีผิวจราจรไมน้่อยกวา่ 1,115 ตารางเมตร หรือใช้ดนิจํานวน 

2,328.95 ลกูบาศก์เมตร และลกูรังจํานวน 301.60 ลกูบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการ

คํานวณขององค์การบริหารสว่นตําบลบางเตยกําหนด พร้อมป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย  ตัง้จา่ย

จากเงินรายได้  

1.7 โครงการก่อสร้างถนนดนิเสริมลูกรัง ถนนเทดิพระเกียรต ิซอย 2 หมู่ท่ี 4 ตัง้ไว้ 263,000 

บาท เพ่ือจา่ยเป็นคา่จ้างเหมาก่อสร้างถนนดนิเสริมลกูรัง ถนนเทิดพระเกียรต ิซอย 2 หมูท่ี่ 4 ขนาดกว้างเฉล่ีย 6 

เมตร ยาว 60 เมตร หรือมีพืน้ท่ีผิวจราจรไมน้่อยกวา่ 360 ตารางเมตร หรือใช้ดนิจํานวน 538.20 ลกูบาศก์เมตร 

และลกูรังจํานวน 93.60 ลกูบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการคํานวณขององค์การบริหารสว่น

ตําบลบางเตยกําหนด พร้อมป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ ปรากฏใน 

 1.8 โครงการก่อสร้างยกระดับถนนลูกรังเสริมหนิคลุก ถนนเทดิพระเกียรต ิซอย 1 หมู่ท่ี 5 ตัง้

ไว้ 166,000 บาท  เพ่ือจา่ยเป็นคา่จ้างเหมาก่อสร้างยกระดบัถนนลกูรังเสริมหินคลกุ ถนนเทิดพระเกียรต ิซอย 1 

หมูท่ี่ 5  ขนาดกว้างเฉล่ีย 5 เมตร ยาว 188 เมตร หรือมีพืน้ท่ีผิวจราจรไมน้่อยกวา่ 940 ตารางเมตร หรือใช้ลกูรัง

จํานวน 224.40 ลกูบาศก์เมตร และหินคลกุจํานวน 122.20 ลกูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและ

รายการคํานวณขององค์การบริหารสว่นตําบลบางเตยกําหนด พร้อมป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย  

ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

1.9 โครงการก่อสร้างยกระดับถนนแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต ถนนเฉลิมพระเกียรต ิ หมู่ท่ี 6 ตัง้ไว้ 

465,000 บาท เพ่ือจา่ยเป็นคา่จ้างเหมาก่อสร้าง ยกระดบัถนนแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต ถนนเฉลิมพระเกียรต ิหมูท่ี่ 

6  ขนาดกว้างเฉล่ีย 5 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพืน้ท่ีผิวจราจรไมน้่อยกวา่ 550 ตารางเมตร 



 

 

รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการคํานวณขององค์การบริหารสว่นตําบลบางเตยกําหนด  พร้อมป้าย

ประชาสมัพนัธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

1.10 โครงการก่อสร้างถนนดนิเสริมลูกรังและหนิคลุก ถนนซอยฉลอม หมู่ท่ี 7 ตัง้ไว้ 1,015,000 

บาท เพ่ือจา่ยเป็นคา่จ้างเหมาก่อสร้างถนนดนิเสริมลกูรัง ถนนซอยฉลอม หมูท่ี่ 7 ขนาดกว้างเฉล่ีย 5 เมตร 

ระยะทางยาวรวม 134 เมตร หรือมีพืน้ท่ีผิวจราจรไมน้่อยกวา่ 670 ตารางเมตร หรือใช้ดนิจํานวน 2,070.48 

ลกูบาศก์เมตร ลกูรังจํานวน 186.39 ลกูบาศก์เมตร และหินคลกุจํานวน 169.78 ลกูบาศก์เมตร รายละเอียดตาม

แบบแปลนและรายการคํานวณขององค์การบริหารสว่นตําบลบางเตยกําหนด  พร้อมป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ 

จํานวน 1 ป้าย  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

ท่อระบายนํา้ ค.ส.ล.   ตัง้ไว้  2,928,200   บาท 

1.11 โครงการก่อสร้างท่อระบายนํา้คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบางเตยซอย 2 หมู่ท่ี 1 ตัง้ไว้ 

385,000  บาท  เพ่ือจา่ยเป็นคา่จ้างเหมาก่อสร้างทอ่ระบายนํา้คอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนบางเตยซอย 2 หมูท่ี่ 1 

จากร้านอดุมยนต์ฝ่ังบ้านนายสมพงษ์ ขนาดยาว 131 เมตร โดยใช้ทอ่คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 

0.60 เมตร(มอก. ชัน้ 3) พร้อมบอ่พกั รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการคํานวณขององค์การบริหารสว่น

ตําบลบางเตยกําหนด พร้อมป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

1.12 โครงการก่อสร้างท่อระบายนํา้คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบางเตยซอย 1 หมู่ท่ี 1 ตัง้ไว้ 

555,000  บาท เพ่ือจา่ยเป็นคา่จ้างเหมาก่อสร้างทอ่ระบายนํา้คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบางเตยซอย 1 หมูท่ี่ 1 

ขนาดยาว 200 เมตร โดยใช้ทอ่คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 0.60 เมตร(มอก.ชัน้ 3) พร้อมบอ่พกั 

รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการคํานวณขององค์การบริหารสว่นตําบลบางเตยกําหนด  พร้อมป้าย

ประชาสมัพนัธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

1.13 โครงการก่อสร้างท่อเหล่ียมระบายนํา้คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายผิวจราจร ถนนบาง

เตยซอย 3เช่ือมชนซอย 5 หมู่ท่ี 2 ตัง้ไว้ 1,210,000  บาท เพ่ือจา่ยเป็นคา่จ้างเหมาก่อสร้างทอ่เหล่ียมระบาย

นํา้คอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมขยายผิวจราจรถนนบางเตยซอย 3 เช่ือมชน ซอย 5 หมูท่ี่ 2  ผิวจราจรขนาดกว้าง

เฉล่ีย 1.20 เมตร ระยะทางยาวรวม 129 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีผิวจราจรไมน้่อยกวา่ 154.80 ตารางเมตร 

และใช้ทอ่เหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.20x1.20 เมตร(มอก.1166-2536) รายละเอียดตามแบบแปลนและ

รายการคํานวณขององค์การบริหารสว่นตําบลบางเตยกําหนด พร้อมป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย  

ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

1.14 โครงการก่อสร้างท่อระบายนํา้คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบางเตยซอย 4 หมู่ท่ี 2 ตัง้ไว้ 

719,000  บาท เพ่ือจา่ยเป็นคา่จ้างเหมาก่อสร้างทอ่ระบายนํา้คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบางเตยซอย 4 หมูท่ี่ 2 

ชว่งบ้านนายประยรู ถึงหน้า รพส ต.บางเตย ขนาดยาว 210 เมตร โดยใช้ทอ่คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด

เส้นผา่ศนูย์กลาง 0.80 เมตร(มอก.ชัน้ 3) พร้อมบอ่พกั รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการคํานวณของ

องค์การบริหารสว่นตําบลบางเตยกําหนด พร้อมป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย  ตัง้จา่ยจากเงิน

รายได้  



 

 

1.15 โครงการก่อสร้างบ่อพักท่อระบายนํา้คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทดิพระเกียรตสิมเดจ็ย่า 

หมู่ท่ี4 ตัง้ไว้ 59,200 บาท  เพ่ือจา่ยเป็นคา่จ้างเหมาก่อสร้างบอ่พกัทอ่ระบายนํา้คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน

เทิดพระเกียรตสิมเดจ็ยา่(คลองป้าเป้า,คลองสมชาย) หมูท่ี่ 4 จํานวน 2 จดุ ขนาด 1.50 x 1.50 x 1.80 เมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการคํานวณขององค์การบริหารสว่นตําบล 

บางเตยกําหนด ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

เข่ือน ค.ส.ล.    ตัง้ไว้ 4,715,000 บาท 

1.16 โครงการก่อสร้างเข่ือนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยศาลตาขุน หมู่ท่ี 1 ตัง้ไว้ 943,000  

บาท  เพ่ือจา่ยเป็นคา่จ้างเหมาก่อสร้างเข่ือนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยศาลตาขนุ หมูท่ี่ 1 ขนาดยาว 90 เมตร 

สงู 2 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการคํานวณขององค์การบริหารสว่นตําบลบางเตยกําหนด  พร้อม

ป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

1.17 โครงการก่อสร้างเข่ือนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยบ้านลุงเช่ียว หมู่ท่ี 1 ตัง้ไว้  943,000 

บาท เพ่ือจา่ยเป็นคา่จ้างเหมาก่อสร้างเข่ือนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยบ้านลงุเช่ียว หมูท่ี่ 1 ขนาดยาว 90 

เมตร สงู 2 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการคํานวณขององค์การบริหารสว่นตําบลบางเตยกําหนด  

พร้อมป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

1.18 โครงการก่อสร้างเข่ือนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบางเตยซอย 7 หมู่ท่ี 2 ตัง้ไว้ 943,000  

บาท เพ่ือจา่ยเป็นคา่จ้างเหมาก่อสร้างเข่ือนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบางเตยซอย 7 หมูท่ี่ 2 ขนาดยาว 90 เมตร 

สงู 2 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการคํานวณขององค์การบริหารสว่นตําบลบางเตยกําหนด  พร้อม

ป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

1.19 โครงการก่อสร้างเข่ือนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบางเตยซอย 8 หมู่ท่ี 2 ตัง้ไว้ 943,000  

บาท เพ่ือจา่ยเป็นคา่จ้างเหมาก่อสร้างเข่ือนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบางเตยซอย 8 หมูท่ี่ 2 ขนาดยาว 90 เมตร 

สงู 2 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการคํานวณขององค์การบริหารสว่นตําบลบางเตยกําหนด  พร้อม

ป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

1.20 โครงการก่อสร้างเข่ือนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองโพธ์ิ หมู่ท่ี 5 ตัง้ไว้ 943,000  บาท 

เพ่ือจา่ยเป็นคา่จ้างเหมาก่อสร้างเข่ือนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองโพธ์ิ หมูท่ี่ 5 ขนาดยาว 90 เมตร สงู 2 

เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการคํานวณขององค์การบริหารสว่นตําบลบางเตยกําหนด  พร้อมป้าย

ประชาสมัพนัธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

2. ค่าบาํรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง 

(รหัสบัญชี 421000)    ตัง้ไว้  866,000   บาท  

2.1  โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต ถนนเทดิพระเกียรตสิมเดจ็ย่า(โค้งลุงเสียง) 

หมู่ท่ี 5 ตัง้ไว้ 207,000 บาท  เพ่ือจา่ยเป็นคา่จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ตกิ 

คอนกรีต ถนนเทิดพระเกียรตสิมเดจ็ยา่(โค้งลงุเสียง) หมูท่ี่ 5  ขนาดกว้างเฉล่ีย 7 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.05 

เมตร หรือมีพืน้ท่ีผิวจราจรไมน้่อยกวา่ 280 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการคํานวณของ



 

 

องค์การบริหารสว่นตําบลบางเตยกําหนด  พร้อมป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย  ตัง้จา่ยจากเงิน

รายได้  

2.2 โครงการลงหนิคลุกซ่อมแซมถนนและไหล่ทางสาธารณะ ภายในหมู่ท่ี 1 ตัง้ไว้ 150,000 

บาท เพ่ือจา่ยเป็นคา่จ้างเหมาลงหินคลกุซอ่มแซมถนนและไหลท่างสาธารณะ ภายในหมูท่ี่ 1 โดยใช้หินคลกุ

จํานวน  255ลกูบาศก์เมตร พร้อมปรับเกล่ียแตง่เรียบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการคํานวณของ

องค์การบริหารสว่นตําบลบางเตยกําหนด พร้อมป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย  ตัง้จา่ยจากเงิน

รายได้  

2.3 โครงการลงหนิคลุกซ่อมแซมถนนและไหล่ทางสาธารณะ ภายในหมู่ท่ี 2 ตัง้ไว้ 201,000 

บาท เพ่ือจา่ยเป็นคา่จ้างเหมาลงหินคลกุซอ่มแซมถนนและไหลท่างสาธารณะ ภายในหมูท่ี่ 2 โดยใช้หินคลกุ

จํานวน  341ลกูบาศก์เมตร พร้อมปรับเกล่ียแตง่เรียบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการคํานวณของ

องค์การบริหารสว่นตําบลบางเตยกําหนด พร้อมป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย  ตัง้จา่ยจากเงิน

รายได้  

2.4 โครงการลงหนิคลุกซ่อมแซมถนนและไหล่ทางสาธารณะ ภายในหมู่ท่ี 3 ตัง้ไว้ 209,000 

บาท เพ่ือจา่ยเป็นคา่จ้างเหมาลงหินคลกุซอ่มแซมถนนและไหลท่างสาธารณะ ภายในหมูท่ี่ 3 โดยใช้หินคลกุ

จํานวน  450ลกูบาศก์เมตร พร้อมปรับเกล่ียแตง่เรียบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการคํานวณของ

องค์การบริหารสว่นตําบลบางเตยกําหนด พร้อมป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย  ตัง้จา่ยจากเงิน

รายได้  

2.5 โครงการลงหนิคลุกซ่อมแซมถนนและไหล่ทางสาธารณะ ภายในหมู่ท่ี 7 ตัง้ไว้ 99,000 บาท 

เพ่ือจา่ยเป็นคา่จ้างเหมาลงหินคลกุซอ่มแซมถนนและไหลท่างสาธารณะ ภายในหมูท่ี่ 7 โดยใช้หินคลกุจํานวน 

214ลกูบาศก์เมตร พร้อมปรับเกล่ียแตง่เรียบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการคํานวณขององค์การบริหาร

สว่นตําบลบางเตยกําหนด พร้อมป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

 

  งบรายจ่ายอ่ืน  (รหสับัญชี 550000)            ตัง้ไว้รวม            -  บาท  

 

  งบเงนิอุดหนุน  (รหสับัญชี 560000)   ตัง้ไว้รวม            -  บาท  

   

 

******************************************* 


