สารบัญ
ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
- คําแถลงงบประมาณ (สถานะการคลัง)
- คําแถลงงบประมาณ (รายได้)
- คําแถลงงบประมาณ (รายจ่าย)
ข้อบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนจังหวัด เรือ
่ ง งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
- บันทึกหลักการและเหตุผล
- รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย แผนงานบริหารงานทั่วไป
- รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย แผนงานการรักษาความสงบภายใน
- รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย แผนงานการศึกษา
- รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย แผนงานสาธารณสุข
- รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย แผนงานเคหะและชุมชน
- รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน
- รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
- รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย แผนงานการเกษตร
- รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย แผนงานงบกลาง
- ข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
- รายงานประมาณการรายรับ
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
- รายงานประมาณการรายจ่าย แผนงานบริหารงานทั่วไป
- รายงานประมาณการรายจ่าย แผนงานการรักษาความสงบภายใน
- รายงานประมาณการรายจ่าย แผนงานการศึกษา
- รายงานประมาณการรายจ่าย แผนงานสาธารณสุข
- รายงานประมาณการรายจ่าย แผนงานสังคมสงเคราะห์
- รายงานประมาณการรายจ่าย แผนงานเคหะและชุมชน
- รายงานประมาณการรายจ่าย แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน
- รายงานประมาณการรายจ่าย แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
- รายงานประมาณการรายจ่าย แผนงานการเกษตร
- รายงานประมาณการรายจ่าย แผนงานงบกลาง
- ค่าใช้จา่ ยในการบริหารบุคลากร (ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท)

หน้า
1
2-3
4
5
6
7
8
8
9
9
9
10
10
10
10
11-12
13-15
16-17
18-41
42-46
47-53
54-55
56-56
57-107
108-117
118-133
134-138
139-140
141

สารบัญ (ต่อ)
ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 3

ข้อบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนจังหวัด เรือ
่ ง งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ)
- รายงานรายละเอียดประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
- แผนงานบริหารงานทั่วไป
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
- แผนงานการเกษตร
- แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ การถ่ายโอนบริการสาธารณะ
ด้านสถานีขนส่ง ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
- รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
- รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ งบประมาณรายรับ
เฉพาะกิจการ
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
เฉพาะกิจการ
สรุปข้อบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (สรุปเป็ นแผนงาน/งาน/งบ/หมวด
/ประเภทรายจ่าย)
- แผนงานบริหารงานทั่วไป
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
- แผนงานการเกษตร
- แผนงานงบกลาง

หน้า
142-173
173-177
177-213
213
213-240
240-252
252-264
265-268
269-270
271
272
272
273
274-277
278- 278
279-281
173-282
283-284
285
286-288
240-289
290-291
265-292
293-294

όΕωλιϗϧ
ΦϬϔϠθχΩνυϒΣϏμΩμνυϒσϔευϔτΪΕϔτ
νυϒΪϬϔνϗΩμνυϒσϔεπϊ
ΤϏΩ
ϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζηϔΣ
ϏϬϔϟςϏϟσϙϏΩηϔΣΪϓΩύωϓζηϔΣ
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คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

บัดนีถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปีต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตากอีกครังหนึ่ง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุก
ท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดาเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จานวน 469,890,240.35 บาท
1.1.2 เงินสะสม จานวน 224,107,390.93 บาท
1.1.3 เงินทุนสารองเงินสะสม จานวน 162,115,938.36 บาท
1.1.4 รายการที่ได้กน
ั เงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จานวน 6 โครงการ รวม 5,026,000.00 บาท
1.1.5 รายการที่ได้กน
ั เงินไว้โดยยังไม่ได้กอ
่ หนีผูกพัน จานวน - โครงการ รวม 0.00 บาท
1.2 เงินกู้คงค้าง จานวน 69,051,081.97 บาท
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2561
(1) รายรั บจริง จานวน 477,074,993.76 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษี อากร

จานวน

14,810,279.52 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรั บ และใบอนุญาต

จานวน

2,686,374.29 บาท

หมวดรายได้จากทรั พย์สน
ิ

จานวน

3,988,643.58 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณู ปโภคและการพาณิชย์

จานวน

0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

จานวน

1,221,660.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน

จานวน

0.00 บาท

หมวดภาษี จ ัดสรร

จานวน

318,462,888.37 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่ วไป

จานวน

135,905,148.00 บาท

งบกลาง

จานวน

45,242,687.77 บาท

งบบุคลากร

จานวน

69,839,284.52 บาท

งบดาเนินงาน

จานวน

197,221,623.59 บาท

งบลงทุน

จานวน

85,106,802.59 บาท

งบรายจ่ายอื่น

จานวน

100,000.00 บาท

งบเงินอุดหนุน

จานวน

17,954,032.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รั ฐบาลให้โดยระบุว ัตถุประสงค์ จานวน 4,805,590.11 บาท
(3) รายจ่ายจริง จานวน 415,464,430.47 บาท ประกอบด้วย

(4) รายจ่ายที่จา่ ยจากเงินอุดหนุนที่รฐั บาลให้โดยระบุวตั ถุประสงค์ จานวน 4,805,590.11 บาท
(5) รายจ่ายที่จา่ ยจากเงินสะสม จานวน 42,473,520.04 บาท
(6) รายจ่ายที่จา่ ยจากเงินทุนสารองเงินสะสม 0.00 บาท
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3.. งบเฉพาะการ
ประเภทกิจการสถานีขนส่ง กิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วั นที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2561
รายรับจริง

จานวน

2,889,571.27 บาท

รายจ่ายจริง

จานวน

2,459,710.92 บาท

กาไรสะสม

จานวน

429,860.35 บาท

เงินสะสม

จานวน

3,268,905.56 บาท

ทุนสารองเงินสะสม

จานวน

0.00 บาท

กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ

จานวน

0.00 บาท

ยืมเงินสะสมจากเทศบาล

จานวน

0.00 บาท

เงินฝากธนาคาร

จานวน

3,418,649.46 บาท

ทรัพย์รับจานา

จานวน

0.00 บาท

4
ΦϬϔϠθχΩΩμνυϒσϔε
νυϒΪϬϔνϗΩμνυϒσϔεπϊ
ϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζηϔΣ
ϏϬϔϟςϏϟσϙϏΩηϔΣΪϓΩύωϓζηϔΣ
υϔτυϓμΪυϖΩνϗ

νυϒσϔεΣϔυνϗ

νυϒσϔεΣϔυνϗ

υϔτϣζΖΪϓζϟΣϦμϟϏΩ
ύσωζςϔϋϗϏϔΣυ

14,810,279.52

19,644,000.00

15,600,000.00

ύσωζΦΕϔκυυσϟλϗτσΦΕϔνυϓμϠχϒϢμϏλϚίϔη

2,686,374.29

1,530,000.00

1,750,000.00

ύσωζυϔτϣζΖΪϔΣιυϓπτΙόϖλ

3,988,643.58

4,880,000.00

2,880,000.00

ύσωζυϔτϣζΖϟμϦζϟηχϦζ

1,221,660.00

1,440,000.00

940,000.00

0.00

50,000.00

50,000.00

22,706,957.39

27,544,000.00

21,220,000.00

318,462,888.37

274,494,400.00

280,780,000.00

318,462,888.37

274,494,400.00

280,780,000.00

135,905,148.00

147,961,600.00

148,000,000.00

υωσυϔτϣζΖιϗϧυϓβμϔχϏϚζύλϚλϢύΖϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλ

135,905,148.00

147,961,600.00

148,000,000.00

υωσ

477,074,993.76

450,000,000.00

450,000,000.00

ύσωζυϔτϣζΖΪϔΣιϚλ
υωσυϔτϣζΖΪϓζϟΣϦμϟϏΩ
υϔτϣζΖιϗϧυϓβμϔχϟΣϦμϠχΖωΪϓζόυυϢύΖϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλ
ύσωζςϔϋϗΪϓζόυυ
υωσυϔτϣζΖιϗϧυϓβμϔχϟΣϦμϠχΖωΪϓζόυυϢύΖϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλ
υϔτϣζΖιϗϧυϓβμϔχϏϚζύλϚλϢύΖϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλ
ύσωζϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣν

5
ΦϬϔϠθχΩΩμνυϒσϔε
νυϒΣϏμΩμνυϒσϔευϔτΪΕϔτνυϒΪϬϔνϗΩμνυϒσϔεπϊ
υϔτΪΕϔτ

υϔτΪΕϔτΪυϖΩνϗ

νυϒσϔεΣϔυνϗ

νυϒσϔεΣϔυνϗ

ΪΕϔτΪϔΣΩμνυϒσϔε
ΩμΣχϔΩ

45,242,687.77

56,298,400.00

52,206,000.00

ΩμμϚΦχϔΣυ

69,839,284.52

84,047,720.00

90,980,740.00

197,221,623.59

192,106,130.00

203,013,060.00

85,106,802.59

89,002,000.00

69,750,200.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

17,954,032.00

28,445,750.00

33,950,000.00

υωσΪΕϔτΪϔΣΩμνυϒσϔε

415,464,430.47

450,000,000.00

450,000,000.00

υωσ

415,464,430.47

450,000,000.00

450,000,000.00

ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ
ΩμχΩιϚλ
ΩμυϔτΪΕϔτϏϙϧλ
ΩμϟΩϖλϏϚζύλϚλ

όΕωλιϗϧ
ΤΖϏμϓίίϓηϖ
ϟυϙϧϏΩ
ΩμνυϒσϔευϔτΪΕϔτ
νυϒΪϬϔνϗΩμνυϒσϔεπϊ
ΤϏΩ
ϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζηϔΣ
ϏϬϔϟςϏϟσϙϏΩηϔΣΪϓΩύωϓζηϔΣ

7
μϓλιϘΣύχϓΣΣϔυϠχϒϟύηϚξχ
νυϒΣϏμυΕϔΩΤΖϏμϓίίϓηϖΩμνυϒσϔευϔτΪΕϔτ
νυϒΪϬϔνϗΩμνυϒσϔεπϊ
ΤϏΩϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζηϔΣ
ϏϬϔϟςϏϟσϙϏΩηϔΣΪϓΩύωϓζηϔΣ
ζΖϔλ

τϏζυωσ

ζΖϔλμυϖύϔυιϓϧωϣν
ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλιϓϧωϣν

88,635,100

ϠξλΩϔλΣϔυυϓΣϋϔΦωϔσόΩμςϔτϢλ

819,000

ζΖϔλμυϖΣϔυάϚσάλϠχϒόϓΩΦσ
ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

37,334,500

ϠξλΩϔλόϔκϔυεόϚΤ

86,961,600

ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒάϚσάλ

140,156,000

ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ

16,339,300

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔωϓδλκυυσϠχϒλϓλιλϔΣϔυ

24,568,500

ζΖϔλΣϔυϟϊυϋβΣϖΪ
ϠξλΩϔλΣϔυϟΣϋηυ

2,980,000

ζΖϔλΣϔυζϬϔϟλϖλΩϔλϏϙϧλ
ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

52,206,000
ΩμνυϒσϔευϔτΪΕϔτιϓϨΩόϖϨλ

450,000,000

ΦΕϔηϏμϠιλ

υϔτΪΕϔτϏϙϧλ

300,000

200,000
319,000
319,000
819,000

ΦΕϔϢάΖόϏτ

ΦΕϔωϓόζϚ

ΩμχΩιϚλ

ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ

υωσ

819,000

319,000

319,000

200,000

500,000

300,000

ΩϔλνΖϏΩΣϓλςϓτοΕϔτπχϟυϙϏλ
ϠχϒυϒΩϓμϏϓΦΦϗςϓτ
500,000

Ωϔλ

7,404,000

ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

Ωμ

ϠξλΩϔλΣϔυυϓΣϋϔΦωϔσόΩμςϔτϢλ

62,503,100

100,000

ΩμυϔτΪΕϔτϏϙϧλ

υωσ

0

100,000
0

67,700

507,600

ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ

67,700

0

370,000

507,600

0

2,930,000

735,000

5,931,300

ΩμχΩιϚλ

ΦΕϔόϔκϔυεϛνϡςΦ

ΦΕϔωϓόζϚ

υωσ

3,870,000

25,537,660

300,000

32,337,660

ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

ΦΕϔϢάΖόϏτ

1,405,000

19,260,760

ϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτνυϒΪϬϔ

0

10,297,080

5,931,300

ΩϔλωϔΩϠξλόθϖηϖϠχϒ
ωϖάϔΣϔυ

ϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτΣϔυϟσϙϏΩ

Ωϔλμυϖύϔυιϓϧωϣν

29,557,840

Ωϔλ

ΩμμϚΦχϔΣυ

ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλιϓϧωϣν
Ωμ

18,728,000

0

0

393,500

393,500

7,120,000

1,015,000

318,000

1,250,000

9,703,000

8,631,500

0

8,631,500

ΩϔλμυϖύϔυΩϔλΦχϓΩ

υϔτΪϔτηϔσΩϔλϠχϒΩμυϔτΪϔτ
ϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζηϔΣ
ϏϬϔϟςϏϟσϙϏΩηϔΣΪϓΩύωϓζηϔΣ

88,635,100

100,000

100,000

968,800

968,800

7,120,000

4,315,000

26,590,660

5,420,000

43,445,660

33,823,560

10,297,080

44,120,640

υωσ
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16,946,000

ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

υωσ

58,340,000

81,066,000

64,640,000

ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ
430,000

0

2,983,400

ΦΕϔιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ

64,640,000

3,413,400

ΩμχΩιϚλ

16,426,000

0

0

6,216,000

10,430,000

0

0
16,426,000

ΩϔλϣρρΖϔθλλ

86,961,600

86,961,600

86,961,600

υωσ

23,300,000

23,300,000

23,300,000

0

0

0

0

0

0

ΩϔλυϒζϓμΣΕϏλωϓτϟυϗτλϠχϒ
νυϒθσϊϘΣϋϔ

ΦΕϔωϓόζϚ

ΦΕϔϢάΖόϏτ

300,000

37,980,600

ϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτνυϒΪϬϔ

ΦΕϔηϏμϠιλ

37,980,600

ΩμμϚΦχϔΣυ

Ωμ

ΩϔλμυϖύϔυιϓϧωϣνϟΣϗϧτωΣϓμ
ϟΦύϒϠχϒάϚσάλ

86,961,600

υωσ

Ωϔλ

86,961,600

ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒάϚσάλ

86,961,600

ΩϔλμυϖΣϔυόϔκϔυεόϚΤϠχϒ
ΩϔλόϔκϔυεόϚΤϏϙϧλ

ΦΕϔηϏμϠιλ

Ωϔλ

9,684,500

ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

Ωμ

ϠξλΩϔλόϔκϔυεόϚΤ

υωσ

0

305,000

ΦΕϔωϓόζϚ

ϟΩϖλϏϚζύλϚλ

300,000

ΦΕϔϢάΖόϏτ
0

200,000

ΦΕϔηϏμϠιλ

ΩμϟΩϖλϏϚζύλϚλ

805,000

ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

8,879,500

ϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτνυϒΪϬϔ

ΩϔλμυϖύϔυιϓϧωϣνϟΣϗϧτωΣϓμ
ΣϔυϊϘΣϋϔ
8,879,500

Ωϔλ

ΩμμϚΦχϔΣυ

Ωμ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

0

0

0

0

0

0

750,000

0

0

0

0

750,000

0

750,000

0

0

ΩϔλΣϬϔΪϓζΤτϒσϛχοϏτϠχϒόϖϧΩ
ναϖΣϛχ

2,300,000

2,300,000

2,300,000

ΩϔλυϒζϓμσϓκτσϊϘΣϋϔ

140,156,000

65,070,000

2,983,400

68,053,400

22,642,000

11,180,000

300,000

34,122,000

37,980,600

37,980,600

υωσ

2,050,000

1,000,000

1,000,000

0

1,050,000

0

1,050,000

0

0

ΩϔλϊϘΣϋϔϣσΕΣϬϔύλζυϒζϓμ

305,000

1,350,000

200,000

1,855,000

8,879,500

8,879,500

37,334,500

26,600,000

26,600,000

υωσ
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409,000
409,000
400,000
400,000

ΩμχΩιϚλ

ΦΕϔιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ

ΩμϟΩϖλϏϚζύλϚλ

ϟΩϖλϏϚζύλϚλ

150,000
150,000

ΩμϟΩϖλϏϚζύλϚλ

ϟΩϖλϏϚζύλϚλ

52,206,000

52,206,000

ΩμΣχϔΩ

υωσ

ΩμΣχϔΩ

52,206,000

Ωϔλ

ΩμΣχϔΩ

Ωμ

ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

1,330,000

1,180,000

υωσ

1,180,000

ΩϔλόΕΩϟόυϖσΣϔυϟΣϋηυ

ΦΕϔϢάΖόϏτ

Ωϔλ

ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

Ωμ

ϠξλΩϔλΣϔυϟΣϋηυ

4,724,500

1,015,500

ΦΕϔωϓόζϚ

υωσ

2,900,000

ΦΕϔϢάΖόϏτ

ΩϔλΣϗώϔϠχϒλϓλιλϔΣϔυ
3,915,500

Ωϔλ

ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

Ωμ

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔωϓδλκυυσϠχϒλϓλιλϔΣϔυ

16,339,300

350,000

ϟΩϖλϏϚζύλϚλ

υωσ

350,000

ΩμϟΩϖλϏϚζύλϚλ

15,989,300

ΦΕϔϢάΖόϏτ

ΩϔλόΕΩϟόυϖσϠχϒόλϓμόλϚλ
ΦωϔσϟΤΖσϠΤϦΩάϚσάλ

15,989,300

Ωϔλ

ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

Ωμ

ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ

52,206,000

52,206,000

52,206,000

υωσ

1,650,000

0

0

1,650,000

1,650,000

ΩϔλϏλϚυϓΣϋΙϠύχΕΩλϬϨϔϠχϒ
νΕϔϣσΖ

13,784,000

2,000,000

2,000,000

0

0

0

11,784,000

11,784,000

υωσ

2,980,000

150,000

150,000

2,830,000

2,830,000

6,060,000

4,450,000

4,450,000

0

0

80,000

1,530,000

1,610,000

ΩϔλϊϔόλϔωϓδλκυυσιΖϏΩ ΩϔλωϖάϔΣϔυωϔΩϠξλϠχϒόΕΩ
θϖϧλ
ϟόυϖσΣϔυιΕϏΩϟιϗϧτω

16,339,300

350,000

350,000

15,989,300

15,989,300

υωσ

24,568,500

6,850,000

6,850,000

409,000

409,000

1,095,500

16,214,000

17,309,500

υωσ
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ΤΖϏμϓίίϓηϖ
ΩμνυϒσϔευϔτΪΕϔτνυϒΪϬϔνϗΩμνυϒσϔεπϊ
ϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζηϔΣ
ϏϬϔϟςϏϟσϙϏΩηϔΣΪϓΩύωϓζηϔΣ
ϡζτιϗϧϟνϦλΣϔυόσΦωυηϓϨΩΩμνυϒσϔευϔτΪΕϔτνυϒΪϬϔνϗΩμνυϒσϔεπϊϏϔϊϓτϏϬϔλϔΪηϔσΦωϔσϢλπυϒυϔάμϓίίϓηϖ
ϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζπϊϠχϒϠΣΖϣΤϟπϖϧσϟηϖσσϔηυϔΪϘΩηυϔΤΖϏμϓίίϓηϖΤϘϨλϣωΖϡζτΦωϔσϟύϦλάϏμΤϏΩόςϔϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλ
ΪϓΩύωϓζηϔΣϠχϒϡζτϏλϚσϓηϖΤϏΩξϛΖωΕϔυϔάΣϔυΪϓΩύωϓζηϔΣ
ΤΖϏΤΖϏμϓίίϓηϖλϗϨϟυϗτΣωΕϔΤΖϏμϓίίϓηϖΩμνυϒσϔευϔτΪΕϔτνυϒΪϬϔνϗΩμνυϒσϔεπϊ
ΤΖϏΤΖϏμϓίίϓηϖλϗϨϢύΖϢάΖμϓΩΦϓμηϓϨΩϠηΕωϓλιϗϧηϚχϔΦσπϊϟνϦληΖλϣν
ΤΖϏΩμνυϒσϔευϔτΪΕϔτνυϒΪϬϔνϗΩμνυϒσϔεπϊϟνϦλΪϬϔλωλυωσιϓϨΩόϖϨλμϔι
ΤΖϏΩμνυϒσϔευϔτΪΕϔτιϓϧωϣνΪΕϔτΪϔΣυϔτϣζΖΪϓζϟΣϦμϟϏΩύσωζςϔϋϗΪϓζόυυϠχϒύσωζϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϟνϦλΪϬϔλωλυωσιϓϨΩόϖϨλ
μϔιϡζτϠτΣυϔτχϒϟϏϗτζηϔσϠξλΩϔλϣζΖζϓΩλϗϨ
ϠξλΩϔλ

τϏζυωσ

ζΖϔλμυϖύϔυιϓϧωϣν
ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλιϓϧωϣν

88,635,100

ϠξλΩϔλΣϔυυϓΣϋϔΦωϔσόΩμςϔτϢλ

819,000

ζΖϔλμυϖΣϔυάϚσάλϠχϒόϓΩΦσ
ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ

37,334,500

ϠξλΩϔλόϔκϔυεόϚΤ

86,961,600

ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒάϚσάλ

140,156,000

ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ

16,339,300

ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔωϓδλκυυσϠχϒλϓλιλϔΣϔυ

24,568,500

ζΖϔλΣϔυϟϊυϋβΣϖΪ
ϠξλΩϔλΣϔυϟΣϋηυ

2,980,000

ζΖϔλΣϔυζϬϔϟλϖλΩϔλϏϙϧλ
ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ

52,206,000
ΩμνυϒσϔευϔτΪΕϔτιϓϨΩόϖϨλ

450,000,000

ΤΖϏΩμνυϒσϔευϔτΪΕϔτϟΫπϔϒΣϔυΪΕϔτΪϔΣυϔτϣζΖϟνϦλΪϬϔλωλυωσιϓϨΩόϖϨλμϔιζϓΩλϗϨ
Ωμ

τϏζυωσ

ΩμΣχϔΩ

44,542

ΩμμϚΦχϔΣυ

571,958

ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

2,315,600

ΩμχΩιϚλ

77,100
υωσυϔτΪΕϔτ

3,009,200

ΤΖϏϢύΖλϔτΣϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζηϔΣναϖμϓηϖΣϔυϟμϖΣΪΕϔτϟΩϖλΩμνυϒσϔειϗϧϣζΖυϓμϏλϚσϓηϖϢύΖϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣϔυϟμϖΣΪΕϔτ
ϟΩϖλΤϏΩϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζ

1,966,814.00
2,593,311.20

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

582,500.00

43,997.20

16,369,016.41

267,558.13

16,101,458.28

ค่าปรับการผิดสัญญา

ค่าธรรมเนียมบํารุง อบจ.จากผู้เข้าพักโรงแรม

ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฏหมายที�ดินมาตรา 9

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

รวมหมวดภาษีอากร

ภาษีบํารุง อบจ.จากการค้านํ�ามัน/ก๊าซ

ภาษีบํารุง อบจ.จากการค้ายาสูบ

หมวดภาษีอากร

ปี 2558

3,113,317.22

2,045,471.86

1,028,965.36

38,880.00

15,467,904.57

973,801.56

14,494,103.01

ปี 2559

รายรับจริง

2,686,374.29

1,327,489.00

1,289,725.29

69,160.00

14,810,279.52

1,781,600.76

13,028,678.76

ปี 2560

รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

1,530,000.00

500,000.00

980,000.00

50,000.00

19,644,000.00 -

3,144,000.00

16,500,000.00 -

ปี 2561

14.38

-

22.45

-

20.59

71.76

38.18

ยอดต่าง
(%)

ประมาณการ

1,750,000.00

500,000.00

1,200,000.00

50,000.00

15,600,000.00

5,400,000.00

10,200,000.00

ปี 2562
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รวมหมวดรายได้จากทุน

ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน

หมวดรายได้จากทุน

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

รายได้เบ็ดเตล็ดอื�นๆ

16,000.00

16,000.00

1,392,538.00

413,790.00

108.00

949,000.00

ค่าขายแบบแปลน

ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร

29,640.00

5,553,479.00

-

5,468,939.00

84,540.00

ค่าจําหน่ายเศษของ

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน

ค่าตอบแทนตามกฏหมายกําหนด

ดอกเบี�ย

ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที�

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

ปี 2558

5,000.00

5,000.00

2,658,933.00

167,690.00

343.00

2,482,900.00

8,000.00

4,353,155.75

-

4,244,725.75

108,430.00

ปี 2559

รายรับจริง

-

-

1,221,660.00

573,250.00

1,110.00

617,300.00

30,000.00

3,988,643.58

-

3,849,433.58

139,210.00

ปี 2560

50,000.00

50,000.00

1,440,000.00 -

400,000.00

1,000.00

1,000,000.00 -

39,000.00

4,880,000.00

-

4,800,000.00 -

80,000.00

ปี 2561

-

-

34.72

-

-

50.00

-

-

-

41.67

ยอดต่าง
(%)

ประมาณการ

50,000.00

50,000.00

940,000.00

400,000.00

1,000.00

500,000.00

39,000.00

2,880,000.00

-

2,800,000.00

80,000.00

ปี 2562
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57,795,692.00
366,459,343.70

รวมทุกหมวด

57,795,692.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั�วไป

อํานาจหน้าที�และภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา

เงินอุดหนุนทั�วไปสําหรับดําเนินการตาม

หมวดเงินอุดหนุนทั�วไป

282,739,307.09

15,313,550.88

ค่าภาคหลวงแร่

รวมหมวดภาษีจัดสรร

29,820,442.50

134,184,194.48

ภาษีมูลค่าเพิ�มตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ

ภาษีมูลค่าเพิ�มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5

103,421,119.23

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื�อน

หมวดภาษีจัดสรร

ปี 2558

369,605,650.35

47,845,682.00

47,845,682.00

296,161,657.81

14,105,752.66

32,221,497.83

139,085,079.85

110,749,327.47

ปี 2559

รายรับจริง

477,074,993.76

135,905,148.00

135,905,148.00

318,462,888.37

16,111,957.06

36,616,955.62

142,425,553.39

123,308,422.30

ปี 2560

450,000,000.00

147,961,600.00

147,961,600.00

274,494,400.00

10,000,000.00 -

28,494,400.00

128,000,000.00

108,000,000.00

ปี 2561

-

0.03

0.03

2.29

50.00

15.81

1.56

4.43

ยอดต่าง
(%)

ประมาณการ

450,000,000.00

148,000,000.00

148,000,000.00

280,780,000.00

5,000,000.00

33,000,000.00

130,000,000.00

112,780,000.00

ปี 2562
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υϔτΩϔλυϔτχϒϟϏϗτζνυϒσϔεΣϔυυϔτυϓμΩμνυϒσϔευϔτΪΕϔτιϓϧωϣν
νυϒΪϬϔνϗΩμνυϒσϔεπϊ
ϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζηϔΣ
ϏϬϔϟςϏϟσϙϏΩηϔΣΪϓΩύωϓζηϔΣ
νυϒσϔεΣϔυυϔτυϓμυωσιϓϨΩόϖϨλ

450,000,000 μϔιϠτΣϟνϦλ
υϔτϣζΖΪϓζϟΣϦμϟϏΩ

ύσωζςϔϋϗϏϔΣυ

υωσ

15,600,000 μϔι

ςϔϋϗμϬϔυϚΩϏμΪΪϔΣΣϔυΦΖϔτϔόϛμ

ΪϬϔλωλ

10,200,000 μϔι

νυϒσϔεΣϔυϣωΖηϬϧϔΣωΕϔνϗΩμνυϒσϔειϗϧξΕϔλσϔϟλϙϧϏΩΪϔΣυϔτυϓμΪυϖΩτϓΩϣσΕ
ϟΣϖλΪϔΣιϗϧνυϒσϔεΣϔυϣωΖ
ςϔϋϗμϬϔυϚΩϏμΪΪϔΣΣϔυΦΖϔλϬϨϔσϓλΣΗϔέ

ΪϬϔλωλ

5,400,000 μϔι

νυϒσϔεΣϔυϣωΖόϛΩΣωΕϔνϗΩμνυϒσϔειϗϧξΕϔλσϔϟλϙϧϏΩΪϔΣΦϔζωΕϔΪϒΪϓζϟΣϦμ
υϔτϣζΖϟπϖϧσΤϘϨλ
ύσωζΦΕϔκυυσϟλϗτσΦΕϔνυϓμϠχϒϢμϏλϚίϔη

υωσ

1,750,000 μϔι

ΦΕϔκυυσϟλϗτσηϔσνυϒσωχΣΰύσϔτιϗϧζϖλσϔηυϔ

ΪϬϔλωλ

50,000 μϔι

νυϒσϔεΣϔυϣωΖϟιΕϔΣϓμνϗΩμνυϒσϔειϗϧξΕϔλσϔϟλϙϧϏΩΪϔΣυϔτυϓμΪυϖΩτϓΩϣσΕ
ϟΣϖλΪϔΣιϗϧνυϒσϔεΣϔυϣωΖ
ΦΕϔκυυσϟλϗτσμϬϔυϚΩϏμΪΪϔΣξϛΖϟΤΖϔπϓΣϡυΩϠυσ

ΪϬϔλωλ

1,200,000 μϔι

νυϒσϔεΣϔυϣωΖόϛΩΣωΕϔνϗΩμνυϒσϔειϗϧξΕϔλσϔϟλϙϧϏΩΪϔΣΦϔζωΕϔΪϒΪϓζϟΣϦμ
υϔτϣζΖϟπϖϧσΤϘϨλ
ΦΕϔνυϓμΣϔυξϖζόϓίίϔ

ΪϬϔλωλ

500,000 μϔι

νυϒσϔεΣϔυϣωΖϟιΕϔΣϓμνϗΩμνυϒσϔειϗϧξΕϔλσϔϟλϙϧϏΩΪϔΣυϔτυϓμΪυϖΩτϓΩϣσΕ
ϟΣϖλΪϔΣιϗϧνυϒσϔεΣϔυϣωΖ
ύσωζυϔτϣζΖΪϔΣιυϓπτΙόϖλ

υωσ

2,880,000 μϔι

ΦΕϔϟάΕϔύυϙϏμυϖΣϔυόθϔλιϗϧ

ΪϬϔλωλ

80,000 μϔι

νυϒσϔεΣϔυϣωΖϟιΕϔΣϓμνϗΩμνυϒσϔειϗϧξΕϔλσϔϟλϙϧϏΩΪϔΣυϔτυϓμΪυϖΩτϓΩϣσΕ
ϟΣϖλΪϔΣιϗϧνυϒσϔεΣϔυϣωΖ
ζϏΣϟμϗϨτ

ΪϬϔλωλ

2,800,000 μϔι

νυϒσϔεΣϔυϣωΖηϬϧϔΣωΕϔνϗΩμνυϒσϔειϗϧξΕϔλσϔϡζτΦϬϔλωεΪϔΣτϏζϟΩϖλιϗϧ
οϔΣϢλκλϔΦϔυϠχϒϏϓηυϔζϏΣϟμϗϨτϢλόςϔωΣϔυεΙνϓΪΪϚμϓλ
ύσωζυϔτϣζΖϟμϦζϟηχϦζ

υωσ

940,000 μϔι

ΦΕϔΪϬϔύλΕϔτϟϊϋΤϏΩ

ΪϬϔλωλ

39,000 μϔι

νυϒσϔεΣϔυϣωΖϟιΕϔΣϓμνϗΩμνυϒσϔειϗϧξΕϔλσϔϟλϙϧϏΩΪϔΣυϔτυϓμΪυϖΩτϓΩϣσΕ
ϟΣϖλΪϔΣιϗϧνυϒσϔεΣϔυϣωΖ
ΦΕϔΤϔτϠμμϠνχλ

ΪϬϔλωλ

500,000 μϔι

νυϒσϔεΣϔυϣωΖηϬϧϔΣωΕϔνϗΩμνυϒσϔειϗϧξΕϔλσϔϟλϙϧϏΩΪϔΣΦϔζωΕϔΣϔυζϬϔϟλϖλ
ΩϔλζΖϔλΩμχΩιϚλΪϒχζχΩ
ΦΕϔυϓμυϏΩόϬϔϟλϔϠχϒθΕϔτϟϏΣόϔυ

ΪϬϔλωλ

1,000 μϔι

νυϒσϔεΣϔυϣωΖϟιΕϔΣϓμνϗΩμνυϒσϔειϗϧξΕϔλσϔϟλϙϧϏΩΪϔΣυϔτυϓμΪυϖΩτϓΩϣσΕ
ϟΣϖλΪϔΣιϗϧνυϒσϔεΣϔυϣωΖ
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υϔτϣζΖϟμϦζϟηχϦζϏϙϧλϥ
νυϒσϔεΣϔυϣωΖϟιΕϔΣϓμνϗΩμνυϒσϔειϗϧξΕϔλσϔϟλϙϧϏΩΪϔΣυϔτυϓμΪυϖΩτϓΩϣσΕ
ϟΣϖλΪϔΣιϗϧνυϒσϔεΣϔυϣωΖ
ύσωζυϔτϣζΖΪϔΣιϚλ
ΦΕϔΤϔτιϏζηχϔζιυϓπτΙόϖλ

ΪϬϔλωλ

400,000 μϔι

υωσ

50,000 μϔι

ΪϬϔλωλ

50,000 μϔι

νυϒσϔεΣϔυϣωΖϟιΕϔΣϓμνϗΩμνυϒσϔειϗϧξΕϔλσϔϟλϙϧϏΩΪϔΣυϔτϣζΖΦΕϔΤϔτιϏζ
ηχϔζϟνϦλυϔτϣζΖιϗϧϣσΕϣζΖϟΣϖζΤϘϨλιϚΣνϗηΖϏΩσϗΣϔυϠΪΖΩΪϬϔύλΕϔτόϖλιυϓπτΙΤϏΩ
ϠηΕχϒύλΕωτΩϔλΪϘΩΪϒσϗυϔτϣζΖϟΣϖζΤϘϨλ
υϔτϣζΖιϗϧυϓβμϔχϟΣϦμϠχΖωΪϓζόυυϢύΖϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλ
ύσωζςϔϋϗΪϓζόυυ

υωσ

280,780,000 μϔι

ςϔϋϗϠχϒΦΕϔκυυσϟλϗτσυθτληΙϠχϒχΖϏϟχϙϧϏλ

ΪϬϔλωλ

112,780,000 μϔι

νυϒσϔεΣϔυϣωΖόϛΩΣωΕϔνϗΩμνυϒσϔειϗϧξΕϔλσϔϟλϙϧϏΩΪϔΣυϔτυϓμΪυϖΩϟΣϖλ
ΪϔΣιϗϧνυϒσϔεΣϔυϣωΖ
ςϔϋϗσϛχΦΕϔϟπϖϧσηϔσπυμΣϬϔύλζϠξλϑ

ΪϬϔλωλ

130,000,000 μϔι

νυϒσϔεΣϔυϣωΖόϛΩΣωΕϔνϗΩμνυϒσϔειϗϧξΕϔλσϔϟλϙϧϏΩΪϔΣυϔτυϓμΪυϖΩϟΣϖλ
ΪϔΣιϗϧνυϒσϔεΣϔυϣωΖ
ςϔϋϗσϛχΦΕϔϟπϖϧσηϔσπυμϏμΪϑυΖϏτχϒ

ΪϬϔλωλ

33,000,000 μϔι

νυϒσϔεΣϔυϣωΖόϛΩΣωΕϔνϗΩμνυϒσϔειϗϧξΕϔλσϔϟλϙϧϏΩΪϔΣυϔτυϓμΪυϖΩϟΣϖλ
ΪϔΣιϗϧνυϒσϔεΣϔυϣωΖ
ΦΕϔςϔΦύχωΩϠυΕ

ΪϬϔλωλ

5,000,000 μϔι

νυϒσϔεΣϔυϣωΖηϬϧϔΣωΕϔνϗΩμνυϒσϔειϗϧξΕϔλσϔϟλϙϧϏΩΪϔΣυϔτυϓμΪυϖΩτϓΩϣσΕ
ϟΣϖλΪϔΣιϗϧνυϒσϔεΣϔυϣωΖ
υϔτϣζΖιϗϧυϓβμϔχϏϚζύλϚλϢύΖϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλ
ύσωζϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣν
ϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνόϬϔύυϓμζϬϔϟλϖλΣϔυηϔσϏϬϔλϔΪύλΖϔιϗϧϠχϒςϔυΣϖΪθΕϔτϡϏλ
ϟχϙϏΣιϬϔ
νυϒσϔεΣϔυϣωΖόϛΩΣωΕϔνϗΩμνυϒσϔειϗϧξΕϔλσϔϟλϙϧϏΩΪϔΣΦεϒΣυυσΣϔυ
ΣϔυΣυϒΪϔτϏϬϔλϔΪϢύΖϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλϣζΖσϗσηϖϢλΣϔυνυϒάϚσ
ΦυϓϨΩιϗϧϟσϙϧϏωϓλιϗϧσϗλϔΦσϟύϦλάϏμϢύΖΣϬϔύλζυϔτΣϔυ
ϟΩϖλϏϚζύλϚλΦΕϔϢάΖΪΕϔτόλϓμόλϚλΣϔυζϬϔϟλϖλΣϔυΤϏΩϏϔόϔόσϓΦυόϔκϔυεόϚΤ
νυϒΪϬϔύσϛΕμΖϔλϟνϦλϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνιϗϧηΖϏΩΪϓζιϬϔΤΖϏμϓίίϓηϖΩμνυϒσϔευϔτ
ΪΕϔτνυϒΪϬϔνϗ

υωσ

148,000,000 μϔι

ΪϬϔλωλ

148,000,000 μϔι

534,541.93

เงินเดือนเลขานุการ/ที�ปรึกษา นายกอบจ.

7,253,249.66
1,884,825.39

เงินเพิ�มต่าง ๆ ของพนักงาน

9,070,289.54

เงินเดือนพนักงาน

เงินเดือน(ฝ่ายประจํา )

รวมเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)

7,115,170.85

205,645.16

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท.

205,645.16

1,009,286.44

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)

งบบุคลากร

งานบริหารทั�วไป

แผนงานบริหารงานทั�วไป

ปี 2557

302,051.00

8,667,644.39

9,839,581.91

7,027,466.14

812,795.77

300,000.00

300,000.00

1,399,320.00

ปี 2558

297,475.09

10,463,057.27

10,061,120.64

7,028,840.64

1,032,960.00

300,000.00

300,000.00

1,399,320.00

ปี 2559

รายจ่ายจริง

300,630.00

10,210,753.90

10,061,650.66

7,029,370.66

1,032,960.00

300,000.00

300,000.00

1,399,320.00

ปี 2560

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

595,070

14,558,760

10,297,080

7,264,800

1,032,960

300,000

300,000

1,399,320

ปี 2561

2.02

3.79

-

-

-

-

-

-

ยอดต่าง(%)

ประมาณการ

607,120

15,111,140

10,297,080

7,264,800

1,032,960

300,000

300,000

1,399,320

ปี 2562
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รายจ่ายเกี�ยวกับการรับรองและพิธีการ

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ

ค่าใช้สอย

รวมค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าเบี�ยประชุม

ประโยชน์แก่ อปท.

98,590.00

3,558,425.23

995,116.00

920,460.00

-

74,656.00

20,723,185.59

รวมงบบุคลากร

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น

ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

11,652,896.05

613,535.00

รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจํา )

เงินเพิ�มต่างๆ ของพนักงานจ้าง

1,600,200.00

166,686.00

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

134,400.00

เงินประจําตําแหน่ง

ปี 2557

306,760.00

4,083,338.64

3,190,580.00

751,730.00

-

2,438,850.00

22,067,254.06

12,227,672.15

400,126.44

2,528,330.32

195,120.00

134,400.00

ปี 2558

123,900.00

4,501,552.50

6,189,186.00

1,351,200.00

-

4,837,986.00

24,417,739.65

14,356,619.01

305,702.40

2,707,089.01

211,460.00

371,835.24

ปี 2559

รายจ่ายจริง

53,225.00

4,104,106.66

5,260,340.00

254,390.00

-

5,005,950.00

23,511,208.87

13,449,558.21

237,847.21

2,379,527.10

-

320,800.00

ปี 2560

310,000

5,646,430 -

4,000,000 -

830,000 -

20,000

3,150,000

29,274,210

18,977,130

191,450 -

3,031,850 -

-

600,000

ปี 2561

-

0.19

3.25

15.66

-

-

0.97

1.49

6.19

8.87

-

-

ยอดต่าง(%)

ประมาณการ

310,000

5,635,660

3,870,000

700,000

20,000

3,150,000

29,557,840

19,260,760

179,600

2,762,900

-

600,000

ปี 2562
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หลักสูตร "วินัยเบื�องต้นสําหรับบุคลากร อบจ.ตาก"

8. คชจ.ในการเสริมศักยภาพบุคลากร อบจ.

หลักสูตร "ชีวิตเบิกบานการทํางานเป็นสุข"

7. คชจ.ในการเสริมศักยภาพบุคลากร อบจ.

หลักสูตร "การพัฒนาด้านจิตบริการ"

6. คชจ.ในการเสริมศักยภาพบุคลากร อบจ.

ปฏิบัติงานและศึกษาดูงานของบุคลากร อบจ.ตาก

5. คชจ.ในการฝึกอบรมพัฒนาความรู้และทักษะด้านการ

งานของข้าราชการ อบจ.ตาก

4. คชจ.ในการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติ

ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง อบจ.ตาก

3. คชจ.ในการประชุมสัมมนาผู้บริหาร

ของบุคลากร อบจ.ตาก

2. คชจ.ในการอบรมด้านคุณธรรม และจริยธรรม

และพนักงานจ้าง ของ อบจ.ตาก

1. คชจ.ในการปฐมนิเทศข้าราชการ ลูกจ้าง

ที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการ

-

-

-

837,646.27

75,372.00

-

79,560.00

-

ปี 2557

-

40,668.00

-

119,231.00

747,958.00

-

54,770.00

65,415.00

ปี 2558

-

400,479.00

-

634,838.90

87,984.00

83,601.00

63,136.00

15,838.00

ปี 2559

รายจ่ายจริง

-

-

-

-

309,726.00

92,190.00

-

73,375.00

ปี 2560

-

-

-

500,000

150,000 -

300,000

150,000 -

50,000

ปี 2561

-

-

-

-

33.33

-

33.33

-

ยอดต่าง(%)

ประมาณการ

-

-

-

500,000

100,000

300,000

100,000

50,000

ปี 2562
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16. คชจ.ในโครงการอินเตอร์เน็ตไร้สายสาธารณะ

ด้านกฏหมายของ อบจ.ตาก

15. คชจ.ในการจัดตั�งศูนย์บริการและช่วยเหลือ

385,200.00

57,000.00

199,995.00

14. คชจ.ในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตาม

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที�ดีฯ

675,006.00

-

-

-

-

13. คชจ.ในการเดินทางไปราชการฯ (กองการเจ้าหน้าที�)

การคัดเลือก ตามระบบจําแนกตําแหน่งระบบแท่ง "

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ การเลื�อนระดับ

ของบุคลากร อบจ.ตาก หลักสูตร "สมรรถนะกับ

12. คชจ.ในการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงาน

ในที�ชุมชน

11. คจช.ในการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการพูด

ของพนักงานจ้าง อบจ.ตาก

10. คชจ.ในการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงาน

หลักสูตร "ธุรการมืออาชีพ"

9. คชจ.ในการเสริมศักยภาพบุคลากร อบจ.

ปี 2557

-

-

-

-

-

-

127,651.00

155,720.00

ปี 2558

-

-

220,386.00

296,385.00

-

-

-

33,158.50

ปี 2559

รายจ่ายจริง

-

-

-

-

256,817.00

710,021.00

72,802.00

ปี 2560
-

-

-

150,000 -

800,000 -

-

50,000

200,000 -

ปี 2561

-

-

33.33

10.00

-

-

50.00

-

ยอดต่าง(%)

ประมาณการ

-

-

-

100,000

720,000

-

50,000

100,000

ปี 2562
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-

25. คชจ.ในการพัฒนาความรู้ด้านกฏหมาย

งานกิจการสภา อบจ.ตาก

27. คชจ.ในการฝึกอบรมเพื�อพัฒนาศักยภาพ

ประสิทธิภาพในการจัดทําแผนพัฒนา อบจ.ตาก

26. คชจ.ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื�อเพิ�ม

-

-

-

24. คชจ.ในการจัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย

เกี�ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น

-

3,709,557.00

870,704.81

23. คชจ.ในการเดินทางไปราชการฯ (หน่วยตรวจสอบฯ)

22. คชจ.ในการเดินทางไปราชการฯ (กองกิจฯ)

21. คชจ.ในการจัดสัมมนา อบจ.

ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ฯลฯ

20. คชจ.ในการฝึกอบรมเพื�อพัฒนาศักยภาพ
-

982,059.91

19. คชจ.ในการเลือกตั�งผู้บริหารและสมาชิกสภา

อบจ.ตาก

790,948.00

800,000.00

18. คชจ.ในการเดินทางไปราชการฯ (สํานักปลัดฯ)

ทําบุญสํานักงานฯ

17. คชจ.ในการเปิดสํานักงานแห่งใหม่และ

ปี 2557
-

-

89,105.00

134,255.00

-

-

111,948.00

584,265.00

568,568.00

-

284,213.10

ปี 2558
-

-

-

-

-

-

226,399.00

-

299,009.00

-

281,527.00

ปี 2559

รายจ่ายจริง

-

275,020.00

-

-

-

-

316,558.00

237,136.00

541,038.00

ปี 2560
-

600,000 -

-

-

100,000 -

10,000

817,800 -

-

-

100,000

500,000

ปี 2561

50.00

-

-

100.00

50.00

51.09

-

-

14,900.00

-

-

ยอดต่าง(%)

ประมาณการ

-

300,000

-

-

-

15,000

400,000

-

-

15,000,000

500,000

ปี 2562
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8,376.00

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุเครื�องดับเพลิง
-

371,930.00

1,248,933.22

วัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น

วัสดุคอมพิวเตอร์

315,824.08

-

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุก่อสร้าง

31,766.00

วัสดุงานบ้านงานครัว

345,447.00

13,688,944.44

37,105.00

รวมค่าใช้สอย

568,880.22

-

-

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุสํานักงาน

ค่าวัสดุ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

ท้องถิ�น (Clinic Center) อบจ.ตาก

แก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

29. คชจ.ในการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายเพื�อ

ศักยภาพและบทบาทสภาท้องถิ�นใน จ.ตาก

28. คชจ.ในการจัดการฝึกอบรมเพื�อพัฒนา

ปี 2557

-

-

-

406,670.00

24,920.00

1,327,249.13

274,543.50

4,475.00

22,090.00

65,994.60

336,887.00

8,228,668.95

754,803.21

ปี 2558

-

346,760.00

18,790.00

1,167,495.96

203,812.00

6,020.00

29,950.00

113,320.00

319,711.00

8,550,484.45

1,008,720.55

-

273,570.00

ปี 2559

รายจ่ายจริง

-

471,910.00

19,940.00

1,216,095.67

257,830.00

7,370.00

29,965.00

78,800.00

347,140.48

8,367,815.46

1,109,707.80

25,000.00

191,093.00

ปี 2560

-

460,000

50,000

1,370,000

350,000

50,000

55,000

155,000

410,000

11,921,230

1,307,000

30,000

150,000 -

ปี 2561

100.00

-

-

-

-

-

-

-

-

114.22

-

66.67

100.00

ยอดต่าง(%)

ประมาณการ

-

30,000

460,000

50,000

1,370,000

350,000

50,000

55,000

155,000

410,000

25,537,660

1,307,000

50,000

ปี 2562
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-

8. เครื�องโทรสาร จํานวน 1 เครื�อง

-

-

-

7. ม่านตัดอากาศ จํานวน 2 ตัว

บีทียู จํานวน 2 เครื�อง

6. เครื�องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 24,000

บีทียู จํานวน 1 เครื�อง

5. เครื�องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 36,000

จํานวน 1 ตัว

4. เครื�องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู

จํานวน 2 ตัว

3. เครื�องปรับอากาศขนาด 60,000 บีทียู
-

-

2. โต๊ะประชุมหัวท้ายครึ�งวงกลม 18 ที�นั�ง

จํานวน 1 ชุด

-

17,043,441.74

รวมงบดําเนินงาน

1. โต๊ะพับเอนกประสงค์ จํานวน 30 ตัว

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

2,359,381.30

รวมค่าวัสดุ

ปี 2557

14,800.00

49,560.00

-

-

28,000.00

200,000.00

50,000.00

90,000.00

13,882,078.18

2,462,829.23

ปี 2558

-

-

-

-

-

-

-

-

16,945,529.41

2,205,858.96

ปี 2559

รายจ่ายจริง

19,500.00

-

-

44,000.00

-

-

-

-

16,057,206.61

2,429,051.15

ปี 2560

-

-

-

-

-

-

-

-

18,821,230

2,900,000

ปี 2561

-

-

100.00

-

-

-

-

-

71.81

1.03

ยอดต่าง(%)

ประมาณการ

-

-

56,000

-

-

-

-

-

32,337,660

2,930,000

ปี 2562
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-

11. เครื�องทําลายเอกสาร จํานวน 1 เครื�อง

12. ตู้ใส่เอกสารด้านบนโล่ง ด้านล่างบานเลื�อน

-

21. เก้าอี�ผู้มาติดต่อราชการ จํานวน 1 ตัว

22. โต๊ะข้าง จํานวน 2 ตัว

23. โต๊ะกลาง จํานวน 1 ตัว

24. โซฟา 3 ที�นั�ง จํานวน 1 ชุด

-

-

-

-

-

15,000.00

12,500.00

18,000.00

8,500.00

40,000.00

112,000.00

20. เก้าอี�ผู้มาติดต่อราชการ จํานวน 8 ตัว

-

-

19. เก้าอี�ทํางาน จํานวน 14 ตัว

112,000.00

70,000.00

-

-

24,500.00

-

-

16. โต๊ะทํางาน 2 ลิ�นชัก จํานวน 14 ตัว

-

-

-

-

-

-

99,000.00

18. โต๊ะทํางานไม่มีลิ�นชัก จํานวน 14 ตัว

-

15. ป้ายสัญญาณทางออกฉุกเฉิน จํานวน 10 อัน

-

-

-

-

-

ปี 2559

12,000.00

-

14. พัดลมไอเย็น จํานวน 2 เครื�อง

ปี 2558

17 โต๊ะทํางาน 2 ลิ�นชัก จํานวน 1 ตัว

-

13. ตู้ใส่เอกสารบานเลื�อน จํานวน 5 ตู้

จํานวน 1 ตู้

-

-

10. โทรศัพท์ชนิดโชว์เบอร์ จํานวน 5 เครื�อง

25,000 บีทียู จํานวน 2 เครื�อง

9. เครื�องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาดไม่ตํ�ากว่า

ปี 2557

รายจ่ายจริง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9,980.00

27,000.00

6,600.00

18,900.00

4,800.00

ปี 2560

ปี 2561

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100.00

-

ยอดต่าง(%)

ประมาณการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,000

ปี 2562
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-

27. เครื�องปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบฟอก

-

2. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน พร้อมหลังคา

3. รถโดยสาร 12 ที�นั�ง จํานวน 1 คัน

4. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จํานวน 1 คัน

5. รถโดยสาร (ดีเซล) 12 ที�นั�ง จํานวน 1 คัน

-

-

1. รถโดยสาร ขนาด 12 ที�นั�ง จํานวน 1 คัน

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

3 ลิ�นชัก จํานวน 1 หลัง

30. ตู้เอกสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 42 x 60 x 75 ซม.

ไม่น้อยกว่า 80 x 40 x 160 ซม. จํานวน 2 หลัง

29. ตู้ด้านบนทึบ ด้านล่างทึบ เปิด - ปิด ขนาด

ไม่น้อยกว่า 80 x 40 x 160 ซม. จํานวน 4 หลัง

28. ตู้ด้านบนโล่ง ด้านล่างทึบ เปิด - ปิด ขนาด
-

-

26. ตู้เอกสารด้านบนโปร่ง จํานวน 9 หลัง

อากาศ จํานวน 4 เครื�อง

-

25. ตู้เอกสารด้านบนโปร่ง จํานวน 2 หลัง

ปี 2557

-

-

-

-

-

-

1,294,000.00

900,000.00

1,294,000.00

931,000.00

1,294,000.00

ปี 2558

-

-

-

-

-

-

-

-

176,000.00

36,000.00

8,000.00

ปี 2559

รายจ่ายจริง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,050,000.00

ปี 2560

-

-

-

-

-

-

-

-

7,000 -

30,000 -

30,000 -

ปี 2561

-

-

-

-

-

100.00

50.00

100.00

-

-

-

ยอดต่าง(%)

ประมาณการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15,000

ปี 2562
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-

5. ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน จํานวน 44 เครื�อง

6. ชุดไมโครโฟนห้องประชุมระบบดิจิตอล

-

4. กล้องถ่ายภาพนิ�ง ระบบดิจิตอล D-SLR

5. ค่าปรับปรุงระบบเคเบิ�ลทีวี จํานวน 40 ช่อง
-

-

3. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จํานวน 2 เครื�อง

จํานวน 1 ตัว

-

2. กล้องถ่ายรูป ระบบดิจิตอล จํานวน 1 เครื�อง

1. กล้องวีดีโอพร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 เครื�อง
24,990.00

-

4. ตู้ชาร์ทแบตเตอรี� ขนาด 80 A 220 V จํานวน 1 ตู้

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

-

-

120,000.00

3. เครื�องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด จํานวน 3 เครื�อง

หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื�อนที� อบจ.ตาก

2. จัดจ้างติดตั�งเครื�องเสียงตามโครงการ

1. โคมไฟระย้า (คริสตัล) จํานวน 1 ชุด

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ปี 2557

-

-

-

24,990.00

29,900.00

-

-

-

-

-

96,600.00

ปี 2558

-

-

79,900.00

49,900.00

13,000.00

-

-

130,000.00

110,000.00

4,800.00

66,900.00

ปี 2559

รายจ่ายจริง
ปี 2560

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ปี 2561

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100.00

-

-

-

-

-

-

-

-

ยอดต่าง(%)

ประมาณการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42,600
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17,200.00
17,000.00
25,000.00
22,900.00

3. เครื�องพิมพ์แบบฉีดหมึก จํานวน 1 เครื�อง

4. เครื�องสํารองไฟฟ้า 750 VA จํานวน 10 เครื�อง

5. เครื�องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จํานวน 4 เครื�อง

6. เครื�องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ /ชนิด

-

10. เครื�องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA

จํานวน 3 เครื�อง

-

-

9. ค่าปรับปรุงระบบบริหารจัดการอินเตอร์เน็ต

จํานวน 10 เครื�อง

8. เครื�องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

Network จํานวน 1 เครื�อง

7. เครื�องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ
-

29,900.00

2. เครื�องคอมพิวเตอร์ แบบที� 2 จํานวน 2 เครื�อง

LED สี จํานวน 1 เครื�อง

198,000.00

-

15,000.00

1. เครื�องคอมพิวเตอร์ แบบที� 1 จํานวน 3 เครื�อง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2. ตู้เย็น จํานวน 1 เครื�อง

1. ถังต้มนํ�าไฟฟ้า จํานวน 1 เครื�อง

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ปี 2557

-

-

-

12,000.00

16,000.00

-

-

-

4,300.00

30,000.00

69,000.00

14,490.00

ปี 2558

-

-

-

18,300.00

44,940.00

4,494.00

-

-

-

-

-

50,718.00

ปี 2559

รายจ่ายจริง

-

-

-

-

42,800.00

12,000.00

-

-

-

-

-

66,000.00

ปี 2560

-

-

-

-

-

5,600

-

-

-

-

-

90,000 -

ปี 2561

-

-

346.43

100.00

-

100.00

-

-

33.33

100.00

-

-

ยอดต่าง(%)

ประมาณการ

-

-

-

25,000

10,000

-

84,000

-

-

60,000

110,000
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(Cloud Key) จํานวน 1 ตัว

19. อุปกรณ์ควบคุมอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย

แบบที� 1 จํานวน 16 ตัว

18. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point)

จํานวน 2 เครื�อง

17. เครื�องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั�งถังหมึกพิมพ์

สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 2 เครื�อง

16. เครื�องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)

ชนิด network แบบที� 3 จํานวน ๑ เครื�อง

15. เครื�องพิมพ์ชนิดเลเชอร์/ชนิด LED ขาวดํา

ศูนย์บริการ แบบที� 2 จํานวน 1 เครื�อง

14. เครื�องสแกนเนอร์ สําหรับงานเอกสาร ระดับ

Network แบบที� 2 จํานวน 1 เครื�อง

13. เครื�องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดขาวดํา แบบ

Network แบบที� 1 จํานวน 4 เครื�อง

12. เครื�องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดขาวดํา แบบ

(18 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื�อง

11. เครื�องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา

-

-

-

-

-

15,300.00

-

-

-

ปี 2557

-

-

-

-

-

-

-

-

21,000.00

ปี 2558

-

-

-

-

-

-

-

-

1,712.00

ปี 2559

รายจ่ายจริง

-

4,400.00

91,200.00

-

-

-

-

-

16,000.00

ปี 2560

-

-

-

-

-

-

-

41,000 -

29,000

ปี 2561

-

-

100.00

100.00

100.00

-

100.00

100.00

100.00

ยอดต่าง(%)

ประมาณการ

-

-

8,600

14,200

-

29,000

15,000

31,600

2,600
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รวมค่าครุภัณฑ์

-

2. ค่าจ้างเหมาติดตั�งระบบเซ็นเซอร์ฯ

3. ค่าจ้างเหมาติดตั�งซ่อมแซมหลังคาสํานักงานฯ

485,290.00

-

-

-

-

-

1. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมเพิ�มเติมสํานักงาน อบจ.ตาก

สิ�งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที�ดินและ

ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง

1. โดรนบังคับวิทยุ

ครุภัณฑ์อื�น

23. งานติดตั�งอุปกรณ์และอุปกรณ์อื�นๆ

ขนาด 6U จํานวน 13 ชุด

22. ตู้สําหรับจัดเก็บเครื�องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

24 ช่อง จํานวน 1 ตัว

21. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด

16 ช่อง จํานวน 11 ตัว

20. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด

ปี 2557

-

-

-

-

-

1,500,000.00

550,000.00

-

6,463,640.00

ปี 2558

-

-

-

-

-

-

-

1,000,000.00

1,318,164.00

ปี 2559

รายจ่ายจริง

-

-

-

1,694,680.00

98,500.00

54,800.00

78,000.00

6,200.00

44,000.00

ปี 2560

-

-

-

-

-

-

232,600

ปี 2561

-

-

-

118.23

-

-

-

-

-

ยอดต่าง(%)

ประมาณการ

-

-

-

-

-

-

507,600
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ขนาด 5.00 x 10.00 ม. จํานวน 3 ป้าย

3. ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ตาก

ขนาด 6.00 x 15.00 ม. จํานวน 2 ป้าย

2. ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ตาก

ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

1. ก่อสร้างป้ายสัญญาลักษณ์ของประเทศ

ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปโภค

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

2. ก่อสร้างป้ายและสัญญาณบริเวณทางเข้า-ออก

ขนาด 10.00 x 20.00 ม. จํานวน 1 ป้าย

1. ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์โครงเหล็ก

ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปการ

2. ค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติงานกองการเจ้าหน้าที�

งานปรับปรุงห้องโถง ฯลฯ

1. ค่าต่อเติมหลังคาชั�นดาดฟ้าอาคารนิติบัญญัติ

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

1,020,000.00

880,000.00

400,000.00

-

-

-

446,000.00

ปี 2557

-

-

-

-

-

-

2,400,000.00

ปี 2558

-

-

-

-

22,800.00

192,900.00

ปี 2559

รายจ่ายจริง
ปี 2560

-

-

-

-

-

-

-

ปี 2561

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ยอดต่าง(%)

ประมาณการ
ปี 2562

-

-

-

-

-

-

-
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9,603,787.83
9,603,787.83
50,931,705.16

รวมรายจ่ายอื�น

รวมงบรายจ่ายอื�น

รวมงานบริหารทั�วไป

ปรับปรุงครุภัณฑ์ที�ดินและ/หรือสิ�งก่อสร้าง

พัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ�งมิใช่เพื�อการจัดหาหรือ

9,603,787.83

3,561,290.00

รวมงบลงทุน

ค่าจ้างที�ปรึกษาเพื�อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือ

รายจ่ายอื�น

งบรายจ่ายอื�น

3,076,000.00

330,000.00

รวมค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง

4. ค่าติดตั�งไม้กั�นทางเข้า-ออก ระบบไฟฟ้า

ปี 2557
-

46,932,972.24

70,000.00

70,000.00

70,000.00

10,913,640.00

4,450,000.00

ปี 2558
-

43,997,133.06

100,000.00

100,000.00

100,000.00

2,533,864.00

1,215,700.00

ปี 2559

รายจ่ายจริง

-

-

41,363,095.48

100,000.00

100,000.00

100,000.00

1,694,680.00

ปี 2560

-

-

48,428,040

100,000

100,000

100,000

232,600

ปี 2561

29.06

-

-

-

118.23

-

-

ยอดต่าง(%)

ประมาณการ

-

-

62,503,100

100,000

100,000

100,000

507,600
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รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ

ค่าใช้สอย

รวมค่าตอบแทน

19,710.00

259,540.00

259,540.00

3,513,775.33

รวมงบบุคลากร

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

3,513,775.33

164,245.00

เงินเพิ�มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจํา )

354,475.33

-

573,801.66

2,421,253.34

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินประจําตําแหน่ง

เงินเพิ�มต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเดือนพนักงาน

เงินเดือน(ฝ่ายประจํา )

งบบุคลากร

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

ปี 2557

125,752.50

152,790.00

152,790.00

3,669,093.28

3,669,093.28

69,420.00

581,640.00

-

-

3,018,033.28

ปี 2558

27,815.00

200,380.00

200,380.00

4,102,761.11

4,102,761.11

61,200.96

622,554.51

89,883.87

62,683.87

3,266,437.90

ปี 2559

รายจ่ายจริง

27,330.00

133,850.00

133,850.00

4,089,819.21

4,089,819.21

55,970.96

619,442.58

116,142.84

67,200.00

3,231,062.83

ปี 2560

85,000

300,000

300,000

5,257,260

5,257,260

49,700 -

844,600 -

121,200

67,200

4,174,560

ปี 2561

-

-

-

12.82

12.82

25.75

23.68

-

-

21.24

ยอดต่าง(%)

ประมาณการ

85,000

300,000

300,000

5,931,300

5,931,300

36,900

644,640

121,200

67,200

5,061,360
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วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุสํานักงาน

ค่าวัสดุ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

198,790.00
811,888.00

รวมงบดําเนินงาน

133,520.00

-

6,700.00

58,570.00

353,558.00

18,300.00

128,139.00

10,655.00

7,880.00

168,874.00

รวมค่าวัสดุ

รวมค่าใช้สอย

4. คชจ.ในการเดินทางไปราชการ

3. คชจ.ในการติดตามและประเมินผลฯ

2. คชจ.ในการประสานการจัดทําแผนพัฒนาฯ

1. คชจ.ในการจัดทําแผนพัฒนา อบจ.ตาก

ที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการ

ปี 2557

839,737.00

238,715.00

149,980.00

-

-

88,735.00

448,232.00

5,100.00

119,643.00

11,300.00

9,109.00

177,327.50

ปี 2558

808,745.66

300,160.00

214,920.00

250.00

-

84,990.00

308,205.66

7,300.00

175,942.66

44,740.00

9,067.00

43,341.00

ปี 2559

รายจ่ายจริง

750,445.00

336,615.00

182,110.00

4,570.00

-

149,935.00

279,980.00

7,150.00

119,309.00

33,206.00

7,805.00

85,180.00

ปี 2560

1,205,000

370,000

250,000

20,000

-

100,000

535,000

100,000

150,000

50,000

50,000

100,000

ปี 2561

16.60

-

-

-

-

-

37.38

-

-

-

-

200.00

ยอดต่าง(%)

ประมาณการ

1,405,000

370,000

250,000

20,000

100,000

735,000

100,000

150,000

50,000

50,000

300,000
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-

3. จัดซื�อตู้ 2 ชั�น ด้านบนโล่ง ด้านล่างเปิด - ปิด

-

5. เครื�องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา

(33 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื�อง

-

4. เครื�องคอมพิวเตอร์ แบบที� 1 จํานวน 1 เครื�อง

ชนิด LED สี จํานวน 1 เครื�อง

22,900.00

1,700.00

2. เครื�องสํารองไฟฟ้า 750 VA จํานวน 1 เครื�อง

3. เครื�องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/

29,900.00

1. เครื�องคอมพิวเตอร์ แบบ 2 จํานวน 1 เครื�อง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1. ตู้ลําโพงพร้อมแอมป์แบบล้อล้าก จํานวน 1 ตู้

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
-

-

2. จัดซื�อโทรศัพท์ชนิดโชว์เบอร์ จํานวน 1 เครื�อง

จํานวน 2 หลัง

-

1. ตู้ใส่เอกสาร จํานวน 2 ตู้

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

ปี 2557

-

-

-

-

-

-

-

5,500.00

66,000.00

ปี 2558

-

-

-

-

14,766.00

-

-

-

8,500.00

ปี 2559

รายจ่ายจริง

-

-

17,000.00

-

-

-

-

13,200.00

ปี 2560

-

-

22,000

17,000 -

-

-

-

14,100 -

800

ปี 2561

-

-

-

100.00

-

-

-

100.00

-

-

ยอดต่าง(%)

ประมาณการ

-

-

-

22,000

-

-

-

-

800
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54,500.00
54,500.00
4,380,163.33

รวมงบลงทุน

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ

-

-

-

-

-

-

-

รวมค่าครุภัณฑ์

ศูนย์บริการ แบบที� 1 จํานวน 1 เครื�อง

12. เครื�องสแกนเนอร์สําหรับงานเก็บเอกสารระดับ

11. เครื�องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 1 เครื�อง

จํานวน 1 เครื�อง

10. จัดซื�อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สําหรับประมวลผล

แบบ Network แบบที� 2จํานวน 1 เครื�อง

9. เครื�องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา

จํานวน 1 เครื�อง

8. เครื�องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)

จํานวน 1 เครื�อง

7. เครื�องพิมพ์ multifunction แบบฉีดหมึก

จํานวน 4 เครื�อง

6. เครื�องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

ปี 2557

4,593,530.28

84,700.00

84,700.00

-

-

-

-

-

4,200.00

9,000.00

ปี 2558

4,942,476.77

30,970.00

30,970.00

-

-

-

-

6,206.00

-

1,498.00

ปี 2559

รายจ่ายจริง

-

-

-

4,886,464.21

46,200.00

46,200.00

-

-

-

16,000.00

ปี 2560

6,563,360

101,100 -

101,100 -

-

-

21,000

15,000 -

-

-

11,200 -

ปี 2561

12.81

33.04

33.04

100.00

100.00

-

100.00

-

-

100.00

ยอดต่าง(%)

ประมาณการ

-

-

-

-

7,404,000

67,700

67,700

18,000

5,900

21,000
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656,780.00
331,200.00
113,640.00

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ประโยชน์แก่ อปท.

-

5,709,936.79

รวมงบบุคลากร

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น

ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

5,709,936.79

115,365.00

เงินเพิ�มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจํา )

295,260.00

-

67,200.00

559,479.96

4,672,631.83

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินเพิ�มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง

เงินเพิ�มต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเดือนพนักงาน

เงินเดือน(ฝ่ายประจํา )

งบบุคลากร

งานบริหารงานคลัง

ปี 2557

304,111.00

336,000.00

399,840.00

-

5,739,113.56

5,739,113.56

48,000.00

264,000.00

-

67,200.00

72,089.66

5,287,823.90

ปี 2558

355,210.00

342,000.00

527,680.00

-

6,671,279.99

6,671,279.99

31,680.00

292,860.00

-

121,200.00

76,077.00

6,149,462.99

ปี 2559

รายจ่ายจริง

286,640.00

291,000.00

200,170.00

-

6,729,680.00

6,729,680.00

20,520.00

298,320.00

100,000.00

28,330.00

6,282,510.00

ปี 2560

400,000

750,000 -

350,000

100,000

7,745,270

7,745,270

2,650 -

350,740 -

-

139,200

67,200

7,185,480

ปี 2561

-

46.67

-

-

11.44

11.44

100.00

6.15

-

-

-

12.67

ยอดต่าง(%)

ประมาณการ

400,000

400,000

350,000

100,000

8,631,500

8,631,500

-

329,180

139,200

67,200

8,095,920
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รวมค่าตอบแทน

ค่านํ�าประปา ค่านํ�าบาดาล

ค่าไฟฟ้า

ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน

ค่าวัสดุ

รวมค่าวัสดุ

627,382.42

2,786,588.32

442,155.00

288,390.00

-

153,765.00

32,650.00

12,450.00

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

รวมค่าใช้สอย

20,200.00

-

1,210,367.00

108,747.00

1. คชจ.ในการเดินทางไปราชการ

ที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการ

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ

ค่าใช้สอย

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

ปี 2557
-

624,373.21

3,006,271.53

393,583.20

298,540.00

-

95,043.20

32,902.00

15,550.00

17,352.00

-

1,039,951.00

ปี 2558
-

756,972.38

3,104,094.54

591,419.80

411,790.00

-

179,629.80

50,520.00

32,550.00

17,970.00

-

1,224,890.00

ปี 2559

รายจ่ายจริง

-

1,146,327.95

2,904,293.81

522,272.00

422,830.00

-

99,442.00

46,970.00

21,100.00

25,870.00

-

777,810.00

ปี 2560
-

1,000,000

4,200,000

615,000

300,000

15,000

300,000

210,000

100,000

100,000

10,000

1,600,000 -

ปี 2561

60.00

-

65.04

66.67

-

66.67

51.43

-

-

1,080.00

21.88

-

ยอดต่าง(%)

ประมาณการ

-

1,600,000

4,200,000

1,015,000

500,000

15,000

500,000

318,000

100,000

100,000

118,000

1,250,000
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-

2. ตู้ใส่เอกสาร จํานวน 2 ตู้

3. โต๊ะทํางานโล่ง จํานวน 1 ตัว

4. เครื�องโทรสาร จํานวน 1 เครื�อง

-

6. ตู้เหล็กใส่เอกสารแบบ 2 บาน จํานวน 10 ตู้

7. เครื�องพิมพ์ดีด จํานวน 1 เครื�อง

จํานวน 2 เครื�อง

5. เครื�องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู

-

1. ตู้รางเลื�อน จํานวน 3 ชุด

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

5,981,138.74

รวมงบดําเนินงาน

457,264.50

ค่าบริการสื�อสารและโทรคมนาคม
4,295,966.74

243,176.00

ค่าบริการไปรษณีย์

รวมค่าสาธารณูปโภค

181,555.50

ค่าบริการโทรศัพท์

ปี 2557

-

-

-

-

-

124,000.00

6,014,672.95

4,548,236.75

457,157.50

293,158.00

167,276.51

ปี 2558

-

-

-

-

8,400.00

-

6,668,298.66

4,801,468.86

457,082.60

323,161.00

160,158.34

ปี 2559

รายจ่ายจริง

-

-

90,000.00

19,500.00

-

-

-

6,326,069.82

4,979,017.82

456,975.60

311,153.00

160,267.46

ปี 2560

-

-

-

-

-

-

8,945,000

6,520,000

520,000

450,000

350,000

ปี 2561

100.00

100.00

-

-

-

-

8.47

9.20

-

-

-

ยอดต่าง(%)

ประมาณการ

20,000

55,000

-

-

-

-

9,703,000

7,120,000

520,000

450,000

350,000
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รวมค่าครุภัณฑ์

7. เครื�องสแกนเนอร์ จํานวน 3 เครื�อง
39,600.00

-

-

6. เครื�องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

จํานวน 13 เครื�อง

-

-

5. เครื�องคอมพิวเตอร์ แบบ 1 จํานวน 13 เครื�อง

จํานวน 7 เครื�อง

4. เครื�องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา

ชนิด LED สี จํานวน 1 เครื�อง

22,900.00

1,700.00

2. เครื�องสํารองไฟฟ้า 750 VA

3. เครื�องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/

3,000.00

-

12,000.00

1. จอภาพแบบ LCD หรือ LED จํานวน 1 เครื�อง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1. ตู้เย็น จํานวน 1 เครื�อง

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1. โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV) จํานวน 1 เครื�อง

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ปี 2557

-

-

-

-

-

175,100.00

-

-

-

51,100.00

ปี 2558

-

-

-

-

-

-

-

9,898.00

-

1,498.00

ปี 2559

รายจ่ายจริง

274,990.00

87,000.00

-

41,000.00

-

-

-

11,990.00

25,500.00

ปี 2560

ปี 2561

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100.00

-

100.00

100.00

-

-

-

-

-

-

ยอดต่าง(%)

ประมาณการ

-

-

-

-

-

-

393,500

-

32,500

286,000
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39,600.00
11,730,675.53
67,042,544.02

รวมงานบริหารงานคลัง

รวมแผนงานบริหารงานทั�วไป

-

-

รวมงบลงทุน

รวมค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง

1. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ อบจ.

สิ�งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที�ดินและ

ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง

ปี 2557

-

-

63,455,389.03

11,928,886.51

175,100.00

ปี 2558

-

-

62,289,086.48

13,349,476.65

9,898.00

ปี 2559

รายจ่ายจริง

61,080,299.51

14,830,739.82

1,774,990.00

1,500,000.00

1,500,000.00

ปี 2560

-

-

-

71,681,670

16,690,270

ปี 2561

23.65

12.21

100.00

-

-

ยอดต่าง(%)

ประมาณการ

-

-

88,635,100

18,728,000

393,500
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รวมค่าใช้สอย

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3. คชจ.ในการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้าน

ในช่วงเทศกาล

2. คชจ.ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

กลุ่มเครือข่ายกู้ภัย จ.ตาก

1. คชจ.ในการฝึกอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพ

ที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการ

ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

167,388.50

70,068.50

97,320

-

ปี 2557

437,365.80

292,344.00

49,210

95,811.80

ปี 2558

232,171.60

184,911.60

47,260

-

ปี 2559

รายจ่ายจริง

-

246,255.00

170,235.00

76,020

ปี 2560

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

600,000 -

400,000 -

200,000

-

ปี 2561

50.00

75.00

-

-

ยอดต่าง(%)

ประมาณการ

300,000

100,000

200,000

-
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-

2. สัญญาณไฟกระพริบฉุกเฉิน จํานวน 1 ชุด

3. วินซ์มอเตอร์ไฟฟ้า จํานวน 1 ชุด

4. สัญญาณไฟวับวาบชนิด LED จํานวน 1 ชุด

-

167,388.50

1.ปรับปรุงรถตู้ นข 786 ตาก จํานวน 1 คัน

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

บีทียู จํานวน 1 เครื�อง

1. เครื�องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 24,000

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

รวมงบดําเนินงาน

-

-

วัสดุเครื�องแต่งกาย

รวมค่าวัสดุ

-

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ค่าวัสดุ

ปี 2557

-

-

-

-

-

437,365.80

-

-

-

ปี 2558

20,000.00

-

-

300,000.00

-

272,032.60

39,861.00

-

39,861.00

ปี 2559

รายจ่ายจริง

-

-

-

-

44,500.00

39,500.00

-

-

246,255.00

ปี 2560

-

-

-

-

-

700,000 -

100,000

-

100,000

ปี 2561

-

-

-

-

100.00

28.57

100.00

100.00

-

ยอดต่าง(%)

ประมาณการ

-

-

-

-

28,000

500,000

200,000

100,000

100,000
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1. กล้องบันทึกวีดีโอแบบติดตามตัว จํานวน 1 เครื�อง

-

-

8. ชุดไฟฟ้าส่องสว่างบอลลูนไลท์ จํานวน 1 ชุด

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

-

-

-

-

-

-

-

7. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จํานวน 1 ชุด

จํานวน 1 ชุด

6. ชุดอุปกรณ์ทวนสัญญาณวิทยุสื�อสาร (REPEATER)

จํานวน 1 ชุด

5. แผงรับส่งสัญญาณวิทยุ โฟลเด็ดไดโพล

แบบสังเคราะห์ความถี� จํานวน 1 เครื�อง

4. เครื�องรับส่งวิทยุชนิดติดรถยนต์ ระบบ VHF/FM

ขนาด 25 วัตต์ แบบสังเคราะห์ความถี� จํานวน 1 เครื�อง

3. เครื�องรับส่งวิทยุชนิดประจําที� ระบบ VHF/FM

ขนาด 60 วัตต์ แบบสังเคราะห์ความถี� จํานวน 1 เครื�อง

2. เครื�องรับส่งวิทยุชนิดประจําที� ระบบ VHF/FM

จํานวน 8 เครื�อง

1. เครื�องรับส่งวิทยุ ชนิดมือถือ 5 วัตต์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ปี 2557

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ปี 2558

-

-

-

-

-

47,000.00

-

29,500.00

-

ปี 2559

รายจ่ายจริง

-

30,000.00

98,500.00

-

218,500.00

44,500.00

-

19,500.00

25,000.00

ปี 2560

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ปี 2561

-

-

-

-

-

-

-

-

100.00

ยอดต่าง(%)

ประมาณการ

-

-

-

-

-

-

-

-

96,000
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-

2. เปลบร์อด Long Spinal Board พร้อม Head

-

5. เครื�องดูดเสมหะ จํานวน 1 เครื�อง

6. เก้าอี�นั�งเปลหามอลูมิเนียม จํานวน 1 ตัว

7. ชุดออกซิเจนพกพา จํานวน 2 เครื�อง

8. ชุดอุปกรณ์เครื�องช่วยหายใจบรรจุอากาศแบบ

จํานวน 1 เครื�อง

11. เครื�องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ

สัญญาณชีพ จํานวน 1 เครื�อง

10. เครื�องติดตามการทํางานของหัวใจและ

แบบอากาศอัด จํานวน 1 เครื�อง

9. เครื�องอัดอากาศสําหรับชุดเครื�องช่วยหายใจ

-

-

-

-

4. เครื�องวัดความดันโลหิตแบบติดผนัง จํานวน 1 เครื�อง

พกพา จํานวน 4 ชุด

-

3. เปลตักแบบอลูมิเนียม จํานวน 1 อัน

Immobilizer จํานวน 1 อัน

-

1. เตียงรถเข็นพยาบาล จํานวน 1 เตียง

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ปี 2557

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ปี 2558

-

-

-

-

-

9,000.00

11,000.00

7,500.00

8,500.00

10,000.00

35,000.00

ปี 2559

รายจ่ายจริง

-

-

-

-

-

-

-

-

218,500.00

382,400.00

15,000.00

ปี 2560

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ปี 2561

100.00

100.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ยอดต่าง(%)

ประมาณการ

100,000

95,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

2. หัวฉีดนํ�าดับเพลิงแบบปรับปริมาณนํ�าได้

167,388.50

-

รวบงบลงทุน

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

-

รวมค่าครุภัณฑ์

-

2. เครื�องคํ�ายันไฮโดรลิคพร้อมเครื�องยนต์ต้นกําลัง

จํานวน 1 ชุด

-

1. อุปกรณ์กู้ภัยทางสูง จํานวน 1 ชุด

ครุภัณฑ์อื�น

จํานวน 2 ชุด

-

1. ชุดดับเพลิงชนิดป้องกันความร้อน จํานวน 4 ชุด

ครุภัณฑ์เครื�องดับเพลิง

ปี 2557

437,365.80

-

-

-

-

-

-

ปี 2558

749,532.60

477,500

477,500.00

-

-

-

-

ปี 2559

รายจ่ายจริง

2,256,155.00

2,009,900.00

2,009,900.00

-

498,000.00

-

376,000.00

ปี 2560

1,260,000 -

560,000 -

560,000 -

500,000 -

-

60,000 -

-

ปี 2561

35.00

43.04

43.04

100.00

-

100.00

-

ยอดต่าง(%)

ประมาณการ

819,000

319,000

319,000

-

-

-

-

ปี 2562
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6,082,145.94
6,082,145.94

รวมงบบุคลากร

1,188,660.00

เงินเพิ�มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจํา )

2,016,550.00

-

570,015.94

2,306,920.00

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินประจําตําแหน่ง

เงินเพิ�มต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเดือนพนักงาน

เงินเดือน(ฝ่ายประจํา )

งบบุคลากร

งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ปี 2557

6,488,523.32

6,488,523.32

334,519.98

3,269,358.69

-

6,879.83

2,877,764.82

ปี 2558

6,718,206.89

6,718,206.89

341,279.35

3,484,514.19

62,883.87

62,683.87

2,766,845.61

ปี 2559

รายจ่ายจริง

6,685,619.48

6,685,619.48

316,184.49

3,406,008.99

85,200.00

67,200.00

2,811,026.00

ปี 2560

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

8,328,280

8,328,280

312,000

3,543,400 -

121,200

67,200

4,284,480

ปี 2561

6.62

6.62

4.13

1.44

-

-

13.75

ยอดต่าง(%)

ประมาณการ

8,879,500

8,879,500

324,900

3,492,400

121,200

67,200

4,873,800

ปี 2562
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วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน

ค่าวัสดุ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

275,193.00
1,044,913.01

รวมงบดําเนินงาน

191,620.00

-

83,573.00

94,470.01

3,450.00

77,140.00

-

13,880.01

675,250.00

675,250.00

รวมค่าวัสดุ

รวมค่าใช้สอย

2. คชจ.ในการเดินทางไปราชการ

1. คชจ.ในการประสานการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาฯ

ที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการ

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ

ค่าใช้สอย

รวมค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

ปี 2557

1,080,393.00

287,333.00

199,980.00

2,250.00

85,103.00

123,850.00

37,910.00

83,940.00

-

2,000.00

669,210.00

669,210.00

ปี 2558

942,015.00

267,311.00

199,330.00

2,150.00

65,831.00

275,744.00

38,660.00

231,304.00

-

5,780.00

398,960.00

398,960.00

ปี 2559

รายจ่ายจริง

737,613.02

294,984.02

199,610.00

-

95,374.02

325,229.00

10,650.00

220,614.00

78,990.00

14,975.00

117,400.00

117,400.00

ปี 2560

805,000

305,000

200,000

5,000

100,000

300,000

50,000

200,000

-

50,000

200,000

200,000

ปี 2561

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ยอดต่าง(%)

ประมาณการ

805,000

305,000

200,000

5,000

100,000

300,000

50,000

200,000

-

50,000

200,000

200,000

ปี 2562
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จํานวน 5 เครื�อง

5. เครื�องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA

สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 1 เครื�อง

4. เครื�องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)

แบบ Network จํานวน 1 เครื�อง

3. เครื�องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี

-

-

-

-

2. เครื�องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา

แบบ Network แบบที� 1 (35 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื�อง

-

1. เครื�องคอมพิวเตอร์ แบบ 2 จํานวน 4 เครื�อง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1. กล้องถ่ายรูประบบดิจิตอลพร้อมเลนส์
-

-

2. จัดซื�อโทรศัพท์ชนิดโชว์เบอร์ จํานวน 8 เครื�อง

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

-

1. ชุดรับแขก จํานวน 1 ชุด

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

ปี 2557

-

-

-

-

-

-

-

-

ปี 2558

3,424.00

6,206.00

-

10,700.00

16,906.00

-

-

-

ปี 2559

รายจ่ายจริง

5,800.00

-

12,000.00

-

29,000.00

33,000.00

-

15,000.00

ปี 2560

-

29,000 -

-

-

-

120,000 -

-

6,400 -

ปี 2561

100.00

-

-

-

100.00

-

100.00

-

ยอดต่าง(%)

ประมาณการ
ปี 2562
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-

-

-

-

-

-

-
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-

รวมงบลงทุน

5,041,880.00
5,041,880.00
5,041,880.00

รวมงบอุดหนุน

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

-

5,041,880.00

-

รวมเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กร

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น

เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

7,127,058.95

-

-

-

รวมค่าครุภัณฑ์

รวมงานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับการศึกษา

จํานวน 2 เครื�อง

แบบ Network แบบที� 2 (33 หน้า/นาที)

7. เครื�องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา

LED สี จํานวน 1 เครื�อง

6. เครื�องพิมพ์ Multifuction ชนิดเลเชอร์/ชนิด

ปี 2557

10,538,234.80

10,538,234.80

10,538,234.80

-

7,842,334.80

2,695,900.00

7,568,916.32

-

-

-

-

ปี 2558

7,463,800.00

7,463,800.00

7,463,800.00

-

7,161,400.00

302,400.00

7,697,457.89

37,236.00

37,236.00

-

-

ปี 2559

รายจ่ายจริง

-

-

7,595,748.00

7,595,748.00

7,595,748.00

-

6,855,420.00

740,328.00

7,518,032.50

94,800.00

94,800.00

ปี 2560

16,537,750

16,537,750

16,537,750

-

14,787,750

1,750,000 -

9,335,680

202,400 -

202,400 -

30,000 -

17,000 -

ปี 2561

40.89

40.89

40.89

-

49.82

34.57

3.74

100.00

100.00

100.00

100.00

ยอดต่าง(%)

ประมาณการ

-

-

-

-

23,300,000

23,300,000

23,300,000

-

22,155,000

1,145,000

9,684,500
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339,750.00

รวมงานระดับมัธยมศึกษา

บุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานมืออาชีพ

3. คชจ.ในการฝึกอบรมและพัฒนาครูและ

2. คชจ.ในการฝึกอบรมเข้าค่ายลูกเสือฯ

1. คชจ.การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

ที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการ

ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

200,000.00

99,940.00

1,743,900.00

339,750.00

รวมงบอุดหนุน

งานการศึกษาไม่กําหนดระดับ

339,750.00

339,750.00

รวมเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

งานระดับมัธยมศึกษา

ปี 2557

309,700.00

120,000.00

1,372,564.00

674,400.00

674,400.00

674,400.00

674,400.00

ปี 2558

479,300.00

200,000.00

1,465,534.00

255,000.00

255,000.00

255,000.00

255,000.00

ปี 2559

รายจ่ายจริง

246,000.00

100,000.00

-

1,340,289.50

1,340,289.50

1,340,289.50

1,340,289.50

ปี 2560

800,000 -

100,000 -

-

1,460,000

1,460,000

1,460,000

1,460,000

ปี 2561

68.75

100.00

-

57.53

57.53

57.53

57.53

ยอดต่าง(%)

ประมาณการ

250,000

-

-

2,300,000

2,300,000

2,300,000

2,300,000
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พัฒนาการศึกษาสี�ปีของ อบจ.ตาก

13. คชจ.ในการจัดทําติดตามและประเมินผลแผน

สี�ปีของ อปท.จังหวัดตาก

12. คชจ.ในจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา

และพัฒนาทักษะอาชีพ

11. คชจ.ในการฝึกอบรมให้ความรู้ในการส่งเสริม

-

-

-

-

10. คชจ.ในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

แหล่งเรียนรู้นอกสถานที�ของนักเรียน

-

-

-

95,000.00

-

250,000.00

9. คชจ.ในการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ

พัฒนาด้านการเกษตร

8. คชจ.ในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

ศึกษาเพื�อพัฒนาท้องถิ�น

7. คชจ.ในการฝึกอบรมสัมมนาการจัดการ

6. คชจ.ในการผลิตสื�อภาษากับประเทศอาเซียน

5. คชจ.ในการพัฒนาทักษะภาษาสู่อาเซียน

เศรษฐกิจพอเพียง

4. คชจ.ในการจัดฝึกอบรมพัฒนาด้าน

ปี 2557

-

-

-

-

-

-

109,395.00

-

50,000.00

308,465.00

ปี 2558

-

-

-

-

-

80,000.00

100,000.00

99,900.00

-

249,550.00

ปี 2559

รายจ่ายจริง

-

99,315.00

99,375.00

664,900.00

100,000.00

-

74,630.00

-

-

603,900.00

ปี 2560

100,000 -

100,000 -

100,000

400,000 -

100,000 -

-

100,000

-

-

400,000 -

ปี 2561

50.00

100.00

-

37.50

100.00

-

-

-

-

37.50

ยอดต่าง(%)

ประมาณการ

50,000

-

100,000

250,000

-

-

100,000

-

-

250,000
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14,897,528.95

รวมแผนงานการศึกษา

-

รวมงบอุดหนุน
2,388,840.00

-

รวมเงินอุดหนุน

-

2,388,840.00

รวมงบดําเนินงาน

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

2,388,840.00

-

รวมค่าใช้สอย

พัฒนาการศึกษาสี�ปีของ อปท.ในจังหวัดตาก

14. คชจ.ในการฝึกอบรมประสานการจัดทําแผน

ปี 2557

21,051,675.12

2,270,124.00

-

-

-

2,270,124.00

2,270,124.00

-

ปี 2558

18,090,541.89

2,674,284.00

-

-

-

2,674,284.00

2,674,284.00

-

ปี 2559

รายจ่ายจริง

-

19,385,982.00

2,931,912.00

943,792.00

943,792.00

943,792.00

1,988,120.00

1,988,120.00

ปี 2560

31,325,430

3,992,000 -

1,692,000 -

1,692,000 -

1,692,000 -

2,300,000 -

2,300,000 -

100,000 -

ปี 2561

19.18

48.65

40.90

40.90

40.90

54.35

54.35

50.00

ยอดต่าง(%)

ประมาณการ

37,334,500

2,050,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,050,000

1,050,000

50,000

ปี 2562
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-

รวมงบดําเนินงาน

15,500
15,500

รวมค่าครุภัณฑ์

รวมงบลงทุน

1. เตียงเฟาว์เลอร์ชนิดมือหมุน 1 เตียง
15,500

-

-

รวมค่าตอบแทน

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

ประโยชน์แก่ อปท.

1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น

ค่าตอบแทน

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื�น

แผนงานสาธารณสุข

ปี 2557

-

-

-

-

-

-

ปี 2558

-

-

-

-

-

-

ปี 2559

รายจ่ายจริง

-

-

-

86,398,800

86,398,800

86,398,800

ปี 2560

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

-

-

-

86,961,600

86,961,600

86,961,600

ปี 2561

-

-

-

-

-

-

ยอดต่าง(%)

ประมาณการ

-

-

-

86,961,600

86,961,600

86,961,600
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1,500,000
1,500,000
1,515,500
1,515,500

รวมงบอุดหนุน

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื�น

รวมแผนงานสาธารณสุข

1,500,000

รวมเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

ปี 2557

-

-

-

-

-

ปี 2558

-

-

-

-

-

ปี 2559

รายจ่ายจริง

-

-

-

86,398,800

86,398,800

ปี 2560

-

-

-

86,961,600

86,961,600

ปี 2561

-

-

-

-

-

ยอดต่าง(%)

ประมาณการ

-

-

-

86,961,600

86,961,600

ปี 2562
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1,475,000.00
1,475,000.00
1,475,000.00
1,475,000.00

รวมงบดําเนินงาน

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์

-

1,475,000.00

รวมค่าใช้สอย

กรณีฉุกเฉินในเขตพื�นที�จังหวัดตาก

2. คชจ.ในการช่วยเหลือราษฏรผู้ประสบภัยพิบัติ

1. คชจ.ในการช่วยเหลือราษฏรผู้ประสบภัยหนาวฯ

ที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการ

ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสังเคราะห์

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ปี 2557

1,860,000.00

1,860,000.00

1,860,000.00

1,860,000.00

1,860,000.00

-

ปี 2558

-

-

-

-

-

-

ปี 2559

รายจ่ายจริง

-

-

-

-

-

-

ปี 2560

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

-

-

-

-

-

-

ปี 2561

-

-

-

-

-

-

ยอดต่าง(%)

ประมาณการ

-

-

-

-

-

-

ปี 2562

56

22,195,696.56
22,195,696.56

รวมงบบุคลากร

2,482,979.57

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา )

เงินเพิ�มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

11,001,876.20

1,339,200.00

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

67,200.00

791,477.17

6,512,963.62

เงินประจําตําแหน่ง

เงินเพิ�มต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเดือนพนักงาน

เงินเดือน(ฝ่ายประจํา )

งบบุคลากร

งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับเคหะและชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

ปี 2557

25,250,030.87

25,250,030.87

760,588.03

15,502,797.21

1,505,610.00

67,200.00

124,505.32

7,289,330.31

ปี 2558

28,533,067.44

28,533,067.44

846,130.91

17,627,290.83

1,407,560.00

238,174.88

220,935.04

8,192,975.78

ปี 2559

รายจ่ายจริง

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

28,822,956.96

28,822,956.96

802,104.28

17,210,048.57

1,437,900.00

301,200.00

294,971.91

8,776,732.20

ปี 2560

33,442,700

33,442,700

732,700

18,567,400

1,748,520

337,200

289,200

11,767,680

ปี 2561

13.57

13.57

2.79

17.06

4.66

-

26.97

10.11

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

37,980,600

37,980,600

753,140

21,735,100

1,830,000

337,200

367,200

12,957,960

ปี 2562
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6. คชจ.ในการเดินทางไปราชการฯ (สํานักการช่าง)

เศรษฐกิจพิเศษของบุคลากร อปท.

5. คชจ.ในการอบรมเสริมสร้างความเข้าใจด้าน

2,271,982.00

-

-

4. คชจ.ในการสัมมนาและฝึกอบรมเสริมสร้าง

ความรู้ความเข้าใจด้านระเบียบกฎหมายฯ

-

69,520.00

-

681,044.96

299,080.00

299,080.00

3. คชจ.ในการอบรมพัฒนาความรู้บุคลากรฯ

ปลอดภัยทางถนน

2. คชจ.ในการอบรมประชาร่วมใจสร้างความ

1. คชจ.ในการอบรมสัมมนาการใช้บังคับผังเมืองรวม จ.ตาก

ที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการ

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ

ค่าใช้สอย

รวมค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

ปี 2557

2,504,350.00

-

-

-

-

99,928.00

1,327,644.25

139,660.00

139,660.00

ปี 2558

1,484,600.00

-

-

-

-

-

1,205,666.14

300,000.00

300,000.00

ปี 2559

รายจ่ายจริง

1,821,467.00

-

-

472,030.00

-

399,560.00

1,043,568.63

465,260.00

465,260.00

ปี 2560

1,750,000

-

-

500,000

-

400,000 -

1,200,000

300,000

300,000

ปี 2561

-

100.00

100.00

-

-

100.00

-

-

-

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

1,750,000

300,000

180,000

500,000

-

-

1,200,000

300,000

300,000

ปี 2562
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วัสดุเครื�องดับเพลิง

วัสดุสํารวจ

6,214,505.40
13,613,039.43

รวมค่าวัสดุ

รวมงบดําเนินงาน

29,030.00

-

550,460.00

-

วัสดุเครื�องแต่งกาย

วัสดุคอมพิวเตอร์

-

5,105,789.40

-

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุงานบ้านงานครัว

267,980.00

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

7,099,454.03

261,246.00

รวมค่าใช้สอย

4,076,907.07

วัสดุสํานักงาน

ค่าวัสดุ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

ปี 2557

14,881,561.12

5,710,034.00

-

-

526,900.00

40,600.00

450.00

4,609,767.00

-

328,470.00

203,847.00

9,031,867.12

5,099,944.87

ปี 2558

14,179,528.95

5,480,893.00

-

-

805,250.00

-

-

4,253,473.00

-

226,410.00

195,760.00

8,398,635.95

5,708,369.81

ปี 2559

รายจ่ายจริง

17,790,012.64

7,703,219.00

-

15,408.00

899,900.00

-

-

6,060,539.00

-

467,280.00

260,092.00

9,621,533.64

5,884,908.01

ปี 2560

16,866,000

6,216,000

-

30,000

600,000

-

20,000

5,000,000

30,000

200,000

336,000

10,350,000

6,500,000

ปี 2561

0.47

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.77

-

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

16,946,000

6,216,000

-

30,000

600,000

-

20,000

5,000,000

30,000

200,000

336,000

10,430,000

6,500,000

ปี 2562
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-

3. เก้าอี�ทํางาน จํานวน 3 ตัว

4. เก้าอี�พลาสติกแบบมีพนักพิง จํานวน 300 ตัว

5. โต๊ะพับเอนกประสงค์ (แบบสี�เหลี�ยมผืนผ้า)

10. เต้นท์ จํานวน 10 หลัง

18,000 บีทียู จํานวน 1 เครื�อง

9. เครื�องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาดไม่ตํ�ากว่า

-

-

-

8. เครื�องปรับอากาศ แบบฝังผ้าเพดาน ขนาด

24,000 บีทียู จํานวน 3 เครื�อง

-

7. เก้าอี�แบบบุนวม จํานวน 100 ตัว

จํานวน 20 ตัว

6. โต๊ะพับเอนกประสงค์ (แบบโต๊ะกลมขาพับ)
-

-

2. โต๊ะทํางาน จํานวน 3 ตัว

จํานวน 20 ตัว

-

1. ค่าจัดทําโมเดลจําลองผังอาคารสํานักงานฯ

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

ปี 2557

70,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

194,000.00

ปี 2558

-

95,000.00

-

160,500.00

-

-

-

60,000.00

15,000.00

30,000.00

ปี 2559

รายจ่ายจริง

-

-

-

129,700.00

23,000.00

-

60,000.00

85,600.00

54,000.00

75,000.00

ปี 2560

ปี 2561

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2562

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

12. เครื�องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา จํานวน 1 เครื�อง

13. เครื�องปรับอากาศแบบฝังเพดาน จํานวน 2 เครื�อง

14. โซฟา จํานวน 1 ชุด

15. ผ้าเต้นท์ จํานวน 8 ผืน

16. พัดลม ขนาด 24 นิ�ว จํานวน 10 ตัว

-

3. รถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 1 คัน

4. จัดซื�อบันไดท้ายรถบรรทุก 10 ล้อ ท้ายลาด

2. เครื�องสูบนํ�า จํานวน 2 เครื�อง

1. รถฟาร์มแทรกเตอร์ จํานวน 2 คัน

ครุภัณฑ์การเกษตร

5. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

-

2,200,000.00

-

-

2. รถเทรลเลอร์สุขาเคลื�อนที� จํานวน 1 คัน

ทะเบียน 80-6309 ตาก จํานวน 1 อัน

-

1. ป้ายไฟจราจรแบบสามเหลี�ยม จํานวน 2 ชุด

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

-

11. เต้นท์โดม

ปี 2557

-

-

-

-

-

-

331,000.00

-

-

-

-

2,500,000.00

30,000.00

ปี 2558

395,000.00

-

-

-

-

2,600,000.00

-

-

-

-

-

-

500,000.00

ปี 2559

รายจ่ายจริง

588,000.00

-

-

-

1,018,000.00

-

-

-

98,400.00

-

-

-

195,000.00

ปี 2560
-

-

-

-

100,000 -

-

-

-

-

62,500 -

19,000 -

120,000 -

30,000 -

ปี 2561

-

-

100.00

100.00

-

-

-

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

-

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

-

-

-

-

-

-

-

2,400,000

-

-

-

-

35,000

ปี 2562
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-

3. โทรทัศน์ แอล อี ดี จํานวน 2 เครื�อง

4. โทรทัศน์ LED ขนาดจอไม่น้อยกว่า 40 นิ�ว

5. กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล จํานวน 2 ตัว

-

-

2. กล้องถ่ายรูป จํานวน 1 เครื�อง

จํานวน 2 เครื�อง

-

200,000.00

60,000.00

-

1. กล้องถ่ายรูป Digital Compact จํานวน 2 เครื�อง

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

4. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จํานวน 1 ชุด

จํานวน 10 เครื�อง

3. เครื�องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ

2. เครื�องเสียงพร้อมลําโพงแบบเคลื�อนที� จํานวน 2 ชุด

ชนิดติดรถยนต์ จํานวน 2 เครื�อง

24,000.00

-

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

1. เครื�องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM

-

7,500,000.00

2. รถไฮดรอลิคตีนตะขาบ จํานวน 1 คัน

1. รถเกลี�ยดิน จํานวน 1 คัน

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ปี 2557

-

-

-

-

-

-

-

-

13,900.00

54,000.00

-

60,000.00

ปี 2558

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,900,000.00

ปี 2559

รายจ่ายจริง

-

-

-

-

48,000.00

28,000.00

10,000.00

2,393,000.00

75,000.00

-

39,000.00

ปี 2560

-

-

-

-

-

30,000 -

-

-

-

30,000 -

ปี 2561

100.00

100.00

-

-

100.00

-

100.00

-

-

-

-

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

-

-

-

-

-

-

38,600

-

-

400,000

ปี 2562
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-

3. กล้องสํารวจแบบประมวลผลรวม จํานวน 2 ชุด

4. กล้องระดับกําลังขยายไม่น้อยกว่า 32 เท่า

1. เครื�องคอมพิวเตอร์ แบบที� 1 จํานวน 7 เครื�อง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

6. เครื�องวัดระยะด้วยแสงเลเชอร์ จํานวน 4 เครื�อง

จํานวน 4 ไม้

5. ไม้สตาฟอลูมิเนียมแบบพับ ขนาดความสูง 4 ม.

154,000.00

-

-

-

2. ล้อวัดระยะทาง จํานวน 2 เครื�อง

จํานวน 3 ชุด

-

1. เครื�องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม จํานวน 2 เครื�อง

ครุภัณฑ์สํารวจ

1. เลื�อยโซ่ยนต์ จํานวน 3 เครื�อง

ครุภัณฑ์โรงงาน
-

-

2. เครื�องทํานํ�าเย็น แบบถังควํ�า 1 ก๊อก

จํานวน 3 เครื�อง

-

1. เครื�องตัดหญ้า จํานวน 8 เครื�อง

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ปี 2557

-

-

-

-

-

-

30,000.00

40,500.00

-

47,500.00

ปี 2558

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16,000.00

ปี 2559

รายจ่ายจริง

-

-

-

-

363,800.00

-

55,780.00

-

-

76,000.00

ปี 2560

-

-

60,000 -

30,000 -

135,000 -

400,000 -

-

50,000 -

-

24,000 -

ปี 2561

-

100.00

100.00

100.00

100.00

-

100.00

-

100.00

-

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2562

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ศูนย์บริการ แบบที� 2

11. เครื�องสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับ

6 เครื�อง

10. เครื�องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA จํานวน

สําหรับกระดาษ A3 จํานวน 1 เครื�อง

9. เครื�องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา

ประมวลผล จํานวน 2 เครื�อง

8. เครื�องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงาน

-

-

-

-

-

7. เครื�องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ แบบรองรับการพิมพ์

ผ่านระบบ Network จํานวน 1 เครื�อง

-

13,600.00

6. เครื�อง Plotter จํานวน 1 เครื�อง

จํานวน 2 เครื�อง

5. เครื�องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

4. เครื�องพิมพ์แบบฉีดหมึก จํานวน 2 เครื�อง
8,600.00

76,500.00

3. เครื�องพิมพ์ชนิดฉีดหมึกสําหรับกระดาษ A3

จํานวน 8 เครื�อง

29,900.00

2. เครื�องคอมพิวเตอร์ แบบที� 2 จํานวน 4 เครื�อง

ปี 2557

-

-

-

-

-

-

9,000.00

8,600.00

-

90,000.00

ปี 2558

-

-

-

-

-

-

-

-

181,900.00

2,996.00

ปี 2559

รายจ่ายจริง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

165,000.00

ปี 2560

58,000 -

78,000 -

53,000

42,000 -

-

-

-

-

15,800

120,000 -

ปี 2561

100.00

100.00

-

100.00

-

-

-

-

259.49

100.00

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

-

-

-

53,000

-

-

-

-

-

56,800

ปี 2562
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2. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสถานีขนส่ง จ.ตาก

1. ปรับปรุงอาคารสถานีขนส่งฯ

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที�ดินและสิ�งก่อสร้าง

2. ก่อสร้างห้องสุขา สถานีขนส่ง จ.ตาก

1. ก่อสร้างป้ายทางเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารฯ

ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปการ

1. ปรับปรุงห้องทํางานสํานักการช่าง

-

-

2,500,000.00

-

-

2. ก่อสร้างศูนย์จักรกล อบจ.ตาก

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

-

10,266,600.00

-

1. ก่อสร้างจุดบริการประชาชน สถานีขนส่ง จ.ตาก

อาคารต่างๆ

ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง

รวมค่าครุภัณฑ์

1. โดรนบังคับวิทยุ จํานวน 1 ชุด

ครุภัณฑ์อื�น

ปี 2557

-

-

1,400,000.00

-

-

-

-

600,000.00

3,478,500.00

ปี 2558

-

500,000.00

-

1,559,572.29

-

200,000.00

-

-

9,956,396.00

ปี 2559

รายจ่ายจริง

1,900,000.00

-

-

-

-

-

-

5,765,780.00

185,500.00

ปี 2560

-

-

-

-

-

9,060,000 -

-

1,457,300

ปี 2561

-

-

-

-

-

100.00

-

104.72

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

-

-

-

-

-

-

-

2,983,400

ปี 2562
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48,575,335.99

รวมงานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับเคหะและชุมชน

วัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น

วัสดุก่อสร้าง

ค่าวัสดุ

งบดําเนินงาน

21,593,744.76
21,593,744.76

รวมค่าวัสดุ

รวมงบดําเนินงาน

20,378,389.76

1,215,355.00

12,766,600.00

รวมงบลงทุน

งานไฟฟ้าถนน

2,500,000.00

-

รวมค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง

แบบปรับราคาของ อบจ.ตาก

ชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่าK) ตามสัญญา

เพื�อให้ได้มาซึ�งสิ�งก่อสร้าง เพื�อจ่ายเป็นเงิน

ค่าจ้างที�ปรึกษาซึ�งเกี�ยวกับสิ�งก่อสร้าง หรือ

ปี 2557
-

26,036,763.93

26,036,763.93

24,903,323.93

1,133,440.00

45,610,091.99

5,478,500.00

2,000,000.00

ปี 2558
-

22,410,828.78

22,410,828.78

21,426,681.78

984,147.00

54,928,564.68

12,215,968.29

2,259,572.29

ปี 2559

รายจ่ายจริง

-

25,280,576.75

25,280,576.75

24,677,459.75

603,117.00

54,278,749.60

7,665,780.00

1,900,000.00

ปี 2560

17,221,800 -

17,221,800 -

15,221,800 -

2,000,000

61,126,000 -

10,817,300 -

9,360,000 -

300,000

ปี 2561

4.62

4.62

5.23

-

4.56

68.44

95.41

43.33

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

16,426,000

16,426,000

14,426,000

2,000,000

58,340,000

3,413,400

430,000

430,000

ปี 2562
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เชื�อมต่อ ถนนพหลโยธินและ ต.ตากออก อ.บ้านตาก

6. ก่อสร้างถนน คสล. สายทาง ม.5 ต.สมอโคน

- ม.9 ต.นํ�ารึม อ.เมืองตาก

เครื�องหมายจราจรเข้าสนามกีฬา สายทาง ทม.ตาก

5. ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมไฟฟ้าแสงสว่างและ

บ้านยะพอ ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ

ตก.ถ.1-0015 บ้านมอเกอร์ยาง ต.พบพระ-

4. ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามร่องห้วย สายทางที�

เชื�อมต่อ ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก

3. ก่อสร้างถนนผิวทาง คสล. สายทาง ทม.ตาก

ม.2 - บ้านแม่ละเมาไหล่ท่า ม.6 ต.พะวอ อ.แม่สอด

2. ก่อสร้างขยายความยาวสะพาน คสล. บ้านแม่ละเมา

บ้านห้วยโป่ง ต.แม่ตื�น อ.แม่ระมาด

บ้านกามาผาโด้ ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง -

1. ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามห้วยแม่หละ ม.5

ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปโภค

ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง

งบลงทุน

723,000.00

1,750,000.00

905,000.00

509,000.00

1,065,000.00

1,768,000.00

ปี 2557

-

-

-

-

-

1,200,000.00

ปี 2558

ปี 2559

รายจ่ายจริง

-

-

-

-

-

-

ปี 2560

-

-

-

-

-

-

ปี 2561

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2562

-

-

-

-

-

-
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- ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า

15. ก่อสร้างถนน คสล. ม.6 ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก

- ม.14 บ้านกิ�งไม้ขาว ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง

14. ก่อสร้างถนน คสล. ม.9 บ้านเกร๊อะคี ต.แม่วะหลวง

ทต.แม่จัน-อบต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง

13. ก่อสร้างถนน คสล. ม.2 บ้านกล้อทอ (หนองแดง)

อบต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง

12. ก่อสร้างถนน คสล. ระหว่าง ทต.อุ้มผาง-

ม.8 ต.แม่ปะ-เขต ทน.แม่สอด อ.แม่สอด

11. ก่อสร้างถนนผิวทาง คสล. สายทาง บ้านแม่ปะบ้านสัน

1-0027 บ้านแม่กึ�ดสามท่า-บ้านสันป่าไร่ อ.แม่สอด

10. ก่อสร้าง Box Cultvert สายทางที� ตก.ถ.

อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

ข้ามห้วยแม่หละ ม.5 บ้านกามาผาโด้ ต.แม่หละ

9. ก่อสร้างท่อเหลี�ยมระบายนํ�า คสล. Box Cultvert

1-0017 บ้านตลาดรวมไทย-บ้านผากระเจ้อ อ.พบพระ

8. ก่อสร้างถนนผิวทาง คสล. สายทางที� ตก.ถ.

ต.ท้องฟ้า เชื�อม ม.6 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก

7. ก่อสร้างถนน คสล. สายทาง ม.4 บ้านสันดินแดง

1,386,000.00

585,000.00

578,995.00

710,000.00

740,000.00

396,000.00

304,000.00

1,577,000.00

778,000.00

ปี 2557

-

-

-

-

-

-

-

-

680,000.00

ปี 2558

-

1,914,000.00

-

-

-

-

-

-

450,000.00

ปี 2559

รายจ่ายจริง

-

-

-

-

-

-

-

-

590,000.00

ปี 2560

ปี 2561

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2562

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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95,900.00

24. ติดตั�งระบบโซล่าเซลล์ ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง

ม.13 ต.ขะเนจื�อ อ.แม่ระมาด

สันเก้ากอม ม.6 ต.แม่ระมาด-บ้านหนองหลวง

500,000.00

95,900.00

23. ติดตั�งระบบโซล่าเซลล์ ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง

25. ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น บ้านแม่ปุ้ม

76,000.00

115,000.00

500,000.00

350,000.00

350,000.00

737,000.00

499,000.00

22. ติดตั�งระบบโซล่าเซลล์ ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก

อ.วังเจ้า จ.ตาก

21. ติดตั�งระบบโซล่าเซลล์ บ้านผาผึ�ง ต.เชียงทอง

อ.แม่สอด-ม.7 บ้านห้วยบงใหม่ ต.แม่จะเรา

20. ก่อสร้าง คสล.สายทาง ม.6 บ้านนํ�าดิบ ต.แม่กาษา

ทต.แม่จะเรา เชื�อม ถนน อบต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด

19. ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ถนน

ทต.แม่จะเรา เชื�อม ถนน ทต.ทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด

18. ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ถนน

ต.แม่ตื�น-ต.สามหมื�น อ.แม่ระมาด

17. ก่อสร้างถนน คสล. สายทาง ม.11 บ้านทีนามู

ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก

16. ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น ม.8 บ้านสามไร่-

ปี 2557

-

-

-

-

-

-

300,000.00

300,000.00

300,000.00

300,000.00

ปี 2558

ปี 2559

รายจ่ายจริง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

496,000.00

248,000.00

ปี 2560

-

100.00

500,000 -

100.00

500,000 -

-

-

-

-

-

-

100.00

-

-

-

-

-

-

ยอดต่าง (%)

500,000 -

ปี 2561

ประมาณการ
ปี 2562

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก

ทางบ้านผาผึ�ง ต.เชียงทอง-บ้านท่าทองแดง

31. ก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก

สายทางบ้านนาโบสถ์ ต.นาโบสถ์-บ้านหนองปลาไหล

30. ก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

อ.พบพระ จ.ตาก

ต.ช่องแคบ เชื�อม บ้านเกษตรพัฒนา ต.พบพระ

29. ก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7

อ.แม่สอด จ.ตาก

ทต.พบพระ ม.8 บ้านแม่กุเหนือเชื�อม อบต.แม่กุ

28. ก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง

ต.วังหิน - บ้านเด่นมะขาม ต.ตลุกกลางทุ่ง อ.เมือง

สายทางที� ตก.ถ.1-0037 บ้านลานขวาง

27. ก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ต.วังประจบ อ.เมือง จ.ตาก

บ้านสะแกเครือ ม.3 เชื�อม บ้านแก่งหิน ม.2

26. ก่อสร้างฝายนํ�าล้นเก็บกักนํ�าคลองแม่ระกา

-

-

-

-

-

837,000.00

ปี 2557
-

-

908,000.00

-

-

1,998,000.00

ปี 2558
-

-

578,000.00

-

-

1,639,000.00

ปี 2559

รายจ่ายจริง

-

500,000.00

950,000.00

459,000.00

486,000.00

1,914,000.00

ปี 2560
-

-

-

-

-

1,965,000 -

ปี 2561

-

-

-

-

100.00

-

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2562

-

-

-

-

-

-
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อ.บ้านตาก จ.ตาก

ต.โป่งแดง เชื�อมต่อบ้านเด่นไม้ซุง ต.แม่สลิด

39. ก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านโป่งแดง

บ้านซอระแตะ ม.4 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ

38. ก่อสร้างถนน คสล. บ้านคีรีน้อย เชื�อมต่อ

ทต.วังเจ้า อ.วังเจ้า

37. ก่อสร้างซุ้มคร่อมถนนเทิดพระกียรติ

ม.3 ต.สามหมื�น ถึง ม.6 ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด

36. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื�อมระหว่าง

อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

35. ติดตั�งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ต.แม่หละ

อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

34. ติดตั�งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ต.แม่ต้าน

อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

33. ติดตั�งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ต.ท่าสองยาง

อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

32. ติดตั�งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ต.แม่อุสุ

ปี 2557

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

367,000.00

916,000.00

970,000.00

218,500.00

ปี 2558

ปี 2559

รายจ่ายจริง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

475,000.00

475,000.00

990,000.00

495,000.00

ปี 2560
-

-

-

-

-

-

-

500,000 -

ปี 2561

-

-

-

-

-

-

100.00

-

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2562

-

-

-

-

-

-

-

-
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ต.โป่งแดง - บ้านสามไร่ ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก

45. ก่อสร้างถนนลูงรังบดอัดแน่น สายทาง

อ.เมืองตาก จ.ตาก

ต.นํ�ารึม เชื�อม ม.8 บ้านสามไร่ ต.ไม้งาม

44. ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองยอดิบเก้ง

เชื�อมต่อ ม.8 ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก

ม.8 บ้านสระทอง ต.สมอโคน อ.บ้านตาก

43. ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามห้วยแม่ปะแหนะ

ต.สามหมื�น อ.แม่ระมาด เชื�อม ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก

42. ก่อสร้างสะพาน คสล. บ้านเลอทุทะ ม.2

อ.อุ้มผาง จ.ตาก

บ้านกิ�วห้าง ต.อุ้มผาง เชื�อมต่อ ทต.อุ้มผาง

41. ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามห้วยปู่อ้าย

เขตเทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด

สายทางเข้าบ้านแม่ปะบ้านสัน หมู่ 8 ต.แม่ปะ-

40. ก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

-

-

-

-

-

1,948,000.00

ปี 2557

-

-

-

-

-

770,000.00

ปี 2558
-

383,000.00

570,000.00

1,540,000.00

800,000.00

1,822,000.00

ปี 2559

รายจ่ายจริง
ปี 2560

-

-

-

-

-

-

ปี 2561

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2562

-

-

-

-

-

-
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ต.แม่ต้าน - ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

52. ก่อสร้างถนน คสล. สายทาง ม.4 บ้านป้อหย่าลู่

อ.แม่สอด จ.ตาก

บ้านแม่ปะเหนือ ต.แม่ปะ เชื�อมต่อ ทน.แม่สอด

51. ก่อสร้างถนนผิวทาง คสล. สายทาง ม.1

ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก - ต.สามหมื�น อ.แม่ระมาด

50. ก่อสร้างถนน คสล. ม.11 บ้านลานสาง

ต.โมโกร เชื�อมต่อ ทต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก

49. ก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านแม่กุแช้

อ.อุ้มผาง จ.ตาก

ต.หนองหลวง เชื�อมต่อ บ้านกอทะ ต.แม่จัน

48. ก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านเดลอคี

อ.แม่สอด จ.ตาก

ตก.ถ.1-0038 บ้านแม่ตาวสันแป่ - บ้านห้วยม่วง

47. ก่อสร้างถนนผิวทาง คสล. สายทางที�

ต.นาโบสถ์ เชื�อมต่อ บ้านประดาง อ.วังเจ้า

46. ก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านนาโบสถ์

ปี 2557

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,770,000

ปี 2558

936,900.00

997,000.00

936,000.00

500,000.00

984,000.00

1,795,000.00

576,000.00

ปี 2559

รายจ่ายจริง

-

-

-

-

-

-

800,000.00

ปี 2560
-

-

-

-

-

-

1,922,000 -

ปี 2561

-

-

-

-

-

100.00

-

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2562

-

-

-

-

-

-

-
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อ.อุ้มผาง จ.ตาก

วะครึโค๊ะ ต.โมโกร เชื�อมต่อ ทต.แม่กลอง

60. ก่อสร้างท่อเหลี�ยม คสล. สายทางบ้าน

ต.แม่สอง เชื�อมต่อ ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง

59. ก่อสร้างท่อเหลี�ยม คสล. สายทางบ้านแม่สอง

ทม.ตาก เชื�อม ม.6 ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก

58. ก่อสร้างถนน คสล. สายทางที� ตก.ถ.1-0035

ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก

สายทางที� ตก.ถ.1-0036 ทม.ตาก - ม.1

57. โครงการถนนปลอดภัย ติดตั�งไฟฟ้าแสงสว่าง

ต.นํ�ารึม เชื�อมเขต ทม.ตาก อ.เมืองตาก จ.ตาก

56. ก่อสร้างถนน คสล. ม.5 บ้านเขาไม้แก้ว

ต.โมโกร เชื�อมต่อ ทต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก

55. ก่อสร้างถนน คสล. ม.2 บ้านตะเป่อพู

ต.แม่ปะ เชื�อม ทน.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก

54. ก่อสร้างถนน คสล. ม.10 สายทางบ้านมารวย

ต.แม่จะเรา เชื�อมต่อ ม.4 ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด

53. ก่อสร้างถนนผิวทาง คสล. สายทาง ม.2

ปี 2557

-

-

-

-

-

-

-

-

ปี 2558

-

-

-

-

-

-

-

-

339,000.00

640,000.00

802,000.00

1,388,000.00

810,186.19

500,000.00

459,000.00

730,000.00

ปี 2559

รายจ่ายจริง
ปี 2560

-

-

-

-

-

-

-

-

ปี 2561

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2562

-

-

-

-

-

-

-

-
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อ.สามเงา จ.ตาก จํานวน 8 จุด

67. ติดตั�งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ต.บ้านนา

ม.4 ต.คีรีราษฏร์ อ.พบพระ จ.ตาก

กลางนํ�า เฉลิมพระเกียรติประจําอําเภอพบพระ

66. ก่อสร้างถนน คสล. สายทางสวนสาธารณะ

ต.คีรีราษฎร์ - บ้านสามยอดดอย ต.ช่องแคบ

65. ก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านชิบาโบ

ต.หนองหลวง อ.เมืองตาก จ.ตาก

64. ก่อสร้างพนังป้องกันตลิ�งริมแม่นํ�าปิง

อ.บ้านตาก จ.ตาก

ต.ตากตก เชื�อมต่อ บ้านดงยาง ทต.ทุ่งกระเชาะ

63. ก่อสร้างถนน คสล. สายทาง ม.11

ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก

บ้านสะแกเครือ เชื�อม ม.9 บ้านลานเต็ง

62. ก่อสร้างฝายนํ�าล้นคลองแม่ระกา ม.3

ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก

บ้านหนองนกปีกกา เชื�อม ม.8 บ้านนํ�าดิบควง

61. ก่อสร้างฝายนํ�าล้นเก็บกักนํ�า ม.3

ปี 2557

-

-

-

-

-

-

-

-

-

300,000.00

-

-

-

678,000.00

ปี 2558

475,500.00

707,000.00

1,247,000.00

1,000,000.00

923,500.00

994,500.00

993,000.00

ปี 2559

รายจ่ายจริง

-

-

-

-

-

-

735,000.00

ปี 2560

-

-

-

-

-

-

500,000 -

ปี 2561

-

-

100.00

-

-

-

-

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2562

-

-

-

-

-

-

-
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บ้านแปโดทะ ต.อุ้มผาง เชื�อม ต.โมโกร อ.อุ้มผาง

74. ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามลําห้วยอุ้มผาง

บ้านวังหวาย-บ้านยางโองนํ�า อ.สามเงา-อ.บ้านตาก

สัญญาณไฟกระพริบ สายทางที� ตก.ถ.1-0011

73. โครงการถนนปลอดภัย ติดตั�งไฟฟ้าแสงสว่าง

อบต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก

สายทาง ม.4 บ้านยะแม๊ะเหนือ เชื�อมต่อ

72. ก่อสร้างถนนผิวทาง คสล. (เลี�ยงเมือง)

แม่กลอง เชื�อมต่อ ม.1 บ้านอุ้มผาง อ.อุ้มผาง

71. ก่อสร้างถนนผิวทาง คสล. สายทางเทศบาล

ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

ม.1 ต.แม่วะหลวง เชื�อมต่อบ้านแม่เหวย ม.4

70. ก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านซอแขระกา

ต.สามหมื�น เชื�อมต่อ ม.2 ต.แม่ตื�น อ.แม่ระมาด

69. ก่อสร้างถนนผิวทาง คสล. สายทาง ม.3

เชื�อม ทต.บ้านตาก อ.บ้านตาก จ.ตาก

ถนนพหลโยธิน (สายเก่า) ม.7 ต.ตากออก

68. โครงการถนนปลอดภัย ติดตั�งไฟฟ้าแสงสว่าง

-

-

-

-

-

-

240,000.00

ปี 2557

-

-

675,000.00

980,000.00

937,000.00

794,000.00

1,380,000.00

ปี 2558

-

-

-

-

-

-

680,000.00

ปี 2559

รายจ่ายจริง

-

-

-

-

-

-

3,180,000.00

ปี 2560

ปี 2561

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2562

-

-

-

-

-

-

-
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- บ้านยางโองนํ�า อ.บ้านตาก จ.ตาก

สายทางที� ตก.ถ.1-0011 บ้านวังหวาย อ.สามเงา

81. โครงการถนนปลอดภัย ติดตั�งไฟฟ้าแสงสว่าง

เขต อบต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก

80. ก่อสร้างรางระบายนํ�า เขต ทต.อุ้มผาง เชื�อม

ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก

บ้านนํ�าดิบ ต.สมอโคน อ.บ้านตาก เชื�อม

79. ก่อสร้างถนนผิวทาง คสล. สายทาง ม.7

อ.เมืองตาก เชื�อมต่อ ม.1 ต.ตากตก อ.บ้านตาก

78.ก่อสร้างถนนผิวทาง คสล. ม.5 ต.หนองบัวเหนือ

ต.แม่กลอง เชื�อม ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก

77. ก่อสร้างถนน คสล. สายเลี�ยงเมืองบ้านแม่กลอง

ระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ส่องสว่าง

76. ก่อสร้างแพโป๊ะ จํานวน 4 ทุ่นลอยพร้อม

อ.บ้านตาก จ.ตาก

บ้านหนองงิ�ว ต.ตากตก เชื�อม ต.ทุ่งกระเชาะ

75. ก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านหินโค้ว,

ปี 2557

-

-

-

-

-

-

-

ปี 2558

-

-

-

-

-

-

-

ปี 2559

รายจ่ายจริง

-

-

-

-

-

-

-

498,000.00

288,000.00

470,000.00

599,000.00

270,000.00

-

945,000.00

ปี 2560
-

-

-

-

-

-

1,689,300 -

ปี 2561

-

-

-

-

-

100.00

-

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2562

-

-

-

-

-

-

-

77

เชื�อม ม.9 ต.นํ�ารึม อ.เมืองตาก จ.ตาก

พร้อมเครื�องหมายจราจร สายทางเทศบาลเมืองตาก

87. โครงการถนนปลอดภัย ติดตั�งไฟฟ้าแสงสว่าง

บ้านวังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก

สายทางที� ตก.ถ.1-0013 บ้านดงลาน-

86. โครงการถนนปลอดภัย ติดตั�งไฟฟ้าแสงสว่าง

ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก

ตก.ถ.1-0017 บ้านตลาดรวมไทย-บ้านผากระเจ้อ

85. ติดตั�งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ สายทางที�

ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก

ตก.ถ.1-0018 บ้านคีรีน้อย-บ้านทรัพย์อนันต์

84. ติดตั�งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ สายทางที�

บ้านปางส้าน อ.แม่สอด จ.ตาก

สายทางที� ตก.ถ.1-0028 บ้านแม่ละเมา-

83. โครงการถนนปลอดภัย ติดตั�งไฟฟ้าแสงสว่าง

บ้านตีนธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก

โซล่าเซลล์ สายทางที� ตก.ถ.1-0029 บ้านต้นผึ�ง-

82. โครงการถนนปลอดภัย ติดตั�งระบบไฟฟ้า

ปี 2557

-

-

-

-

-

-

ปี 2558

-

-

-

-

-

-

ปี 2559

รายจ่ายจริง

-

-

-

-

-

-

499,000.00

499,000.00

248,000.00

248,000.00

495,000.00

496,000.00

ปี 2560

-

-

-

-

498,000 -

495,000 -

ปี 2561

-

-

-

-

100.00

100.00

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2562

-

-

-

-

-

-
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บ้านหนองหลวง ต.หนองหลวง อ.อุ้มผาง จ.ตาก

95. ขุดสระเก็บกักนํ�าสาธารณะ (แก้มลิง) ม.1

บ้านเซอทะ ต.หนองหลวง อ.อุ้มผาง จ.ตาก

94. ขุดสระเก็บกักนํ�าสาธารณะ (แก้มลิง) ม.2

บ้านเดลอคี ต.หนองหลวง อ.อุ้มผาง จ.ตาก

93. ขุดสระเก็บกักนํ�าสาธารณะ (แก้มลิง) ม.3

ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก

92. ขุดสระเก็บกักนํ�าสาธารณะ (แก้มลิง) ม.2

ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก

91. ขุดสระเก็บกักนํ�าสาธารณะ (แก้มลิง) ม.1

ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

90. ขุดสระเก็บกักนํ�าสาธารณะ ม.3

อ.แม่สอด จ.ตาก

ตก.ถ.1-0027 บ้านแม่กึ�ดสามท่า-บ้านสันป่าไร่

89. ก่อสร้างท่อเหลี�ยม คสล. สายทางที�

บ้านวังเจ้า (อ.เมืองตาก-อ.วังเจ้า) จ.ตาก

สายทางที� ตก.ถ.1-0002 บ้านหนองปรือ-

88. ก่อสร้างท่อเหลี�ยมระบายนํ�า (Box Culvert)

ปี 2557

-

-

-

-

-

-

-

-

ปี 2558

-

-

-

-

-

-

-

-

ปี 2559

รายจ่ายจริง

-

-

-

-

-

-

-

-

359,000.00

339,000.00

349,000.00

497,000.00

497,000.00

380,000.00

362,000.00

611,000.00

ปี 2560

ปี 2561

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2562

-

-

-

-

-

-

-

-
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บ้านกิ�วห้าง อ.อุ้มผาง เชื�อมต่อ ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก

102. ก่อสร้างท่อเหลี�ยม คสล. ข้ามลําห้วยสาธารณะ

ต.แม่อุสุ เชื�อมต่อ ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

101. ก่อสร้างท่อเหลี�ยม คสล. บ้านแม่ปะน้อยปู่ ม.5

เชื�อมต่อ ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

100. ก่อสร้างท่อเหลี�ยม คสล. บ้านมอทะ ต.แม่อุสุ

ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

99. ก่อสร้างฝายนํ�าล้นกักเก็บนํ�า ม.1 บ้านใหม่

อ.แม่สอด จ.ตาก

อุทิศ ทน.แม่สอด เชื�อมต่อ ถนนอินทรคีรี

98. ก่อสร้างเขื�อนป้องกันตลิ�งพัง สายทางอะมีนา

ขนาดใหญ่ ม.7,9 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก

97. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน

ม.14 บ้านใหม่เจริญธรรม ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก

ม.12 บ้านตลุกแขม ม.12 บ้านหนองมะค่า

ม.10 บ้านดงชัฎก้อม เชื�อมต่อ ม.4 บ้านชะลาดระฆัง

96. ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองแม่ละกา

ปี 2557

-

-

-

-

-

-

-

ปี 2558

-

-

-

-

-

-

-

415,000.00

500,000.00

500,000.00

1,429,000.00

1,150,000.00

3,492,000.00

1,997,000.00

ปี 2559

รายจ่ายจริง
ปี 2560

-

-

-

-

-

-

-

ปี 2561

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2562

-

-

-

-

-

-

-
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บ้านทุ่งมะขามป้อม อ.แม่ระมาด จ.ตาก

สายทางที� ตก.ถ.1-0032 บ้านแม่ระมาดน้อย -

108. โครงการถนนปลอดภัยติดตั�งไฟฟ้าแสงสว่าง

บ้านสันป่าตึง องแม่ระมาด จ.ตาก

สายทางที� ตก.ถ.1-0031 บ้านแม่ระมาดน้อย -

107. โครงการถนนปลอดภัยติดตั�งไฟฟ้าแสงสว่าง

หวาย (อ.บ้านตาก - อ.สามเงา) จ.ตาก

สายทางที� ตก.ถ.1-0010 บ้านยางโองนํ�า - บ้านวัง

106. โครงการถนนปลอดภัยติดตั�งไฟฟ้าแสงสว่าง

บ้านมาบป่าแฝก อ.เมือง จ.ตาก

สายทางที� ตก.ถ..-01004 บ้านคลองขยางโพง -

105. โครงการถนนปลอดภัยติดตั�งไฟฟ้าแสงสว่าง

อ.เมือง จ.ตาก

สายทางที� ตก.ถ.1-0002 บ้านหนองปรือ-บ้านวังเจ้า

104. โครงการถนนปลอดภัยติดตั�งไฟฟ้าแสงสว่าง

เชื�อมต่อ ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก

103. ก่อสร้างสะพาน คสล. ม.2 ต.แม่กลอง

ปี 2557

-

-

-

-

-

-

ปี 2558

-

-

-

-

-

-

ปี 2559

รายจ่ายจริง

-

-

-

-

-

-

ปี 2560

-

-

-

-

-

-

498,000 -

497,000 -

496,000 -

498,000 -

497,000 -

848,100 -

ปี 2561

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2562

-

-

-

-

-

-
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ต.โป่งแดง อ.เมือง จ.ตาก

117. ก่อสร้างถนน คสล. บ้านวังประจบ ถึง ม.1

เชื�อมต่อ ต.สามหมื�น อ.แม่ระมาด จ.ตาก

116. ก่อสร้างถนน คสล. ม.11 ต.แม่ท้อ อ.เมือง

เชื�อมต่อ ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

115. ก่อสร้างถนนเป็นผิว คสล. บ้านมอทะ ต.แม่อุสุ

เชื�อมต่อ บ้านตะโบคี ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

114. ก่อสร้างถนน คสล. บ้านขุนห้วย ต.แม่ต้าน

ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก

113. ก่อสร้างถนน คสล.ม.3 ต.แม่กลอง เชื�อมต่อ

เชื�อมต่อ ต.หนองหลวง อ.อุ้มผาง จ.ตาก

112. ก่อสร้างถนน คสล.บ้านซอแม่โก ต.แม่จัน

ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก

111. ก่อสร้างถนน คสล. ม.4 ต.แม่กลองเชื�อมต่อ

ต.หนองหลวง อ.อุ้มผาง จ.ตาก

110. ก่อสร้างถนน คสล. ม.2 ต.แม่จัน เชื�อมต่อ

บ้านเจดีย์โค๊ะ ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก

109. ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสามยอดดอย -

ปี 2557

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ปี 2558

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ปี 2559

รายจ่ายจริง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ปี 2560

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500,000 -

698,000 -

498,000 -

498,000 -

499,300 -

498,000 -

1,248,800 -

1,499,600 -

1,499,000 -

ปี 2561

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2562

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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หมู่ที� 8 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก

125. ก่อสร้างท่อลอดเหลี�ยม คสล. (Box Culvert)

1-0009 บ้านแม่บอน - บ้านตะฝั�งสูง อ.บ้านตาก

124. โครงการถนนปลอดภัย สายทางที� ตก ถ.

1-0013 บ้านดงลาน - บ้านวังหมัน อ.สามเงา

123. โครงการถนนปลอดภัย สายทางที� ตก ถ.

ต.นาโบสถ์ เชื�อมต่อ ม.6 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า

122. ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านท่าทองแดง ม.7

ต.นาโบสถ์ เชื�อมต่อ ม.6 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า

121. ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านวังนํ�าเย็น ม.8

ต่อ ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก

120. ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านคลองเชียงทองเชื�อม

จ.กําแพงเพชร

ต.เชียงทอง เชื�อมต่อบ้านมอรังงาม ต.โกสัมพี

119. ก่อสร้างถนน คสล. บ้านใหม่เสรีธรรม ม.10

เชื�อมต่อ ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก

118. ก่อสร้างถนน คสล. ม.3 บ้านหนองงิ�ว ต.ตากตก

ปี 2557

-

-

-

-

-

-

-

-

ปี 2558

-

-

-

-

-

-

-

-

ปี 2559

รายจ่ายจริง

-

-

-

-

-

-

-

-

ปี 2560

-

-

-

-

-

-

-

-

400,000 -

498,000 -

491,000 -

500,000 -

492,000 -

500,000 -

500,000 -

1,500,000 -

ปี 2561

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2562

-

-

-

-

-

-

-

-
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ไฟฟ้าส่องสว่างในพื�นที� ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง

133. ติดตั�งระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ (Solar Cell)

เชื�อมต่อ ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

132. ก่อสร้างถนน คสล. บ้านปะน้อยปู่ ม.5 ต.แม่อุสุ

เชื�อมต่อบ้านลอเคาะ ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

131. ก่อสร้างถนน คสล. บ้านป้อยาลู้ ม.7 ต.แม่ต้าน

ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก

130. ก่อสร้างถนน คสล. ม.1 ต.แม่กลอง เชื�อมต่อ

ต.หนองหลวง อ.อุ้มผาง จ.ตาก

129. ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนุโพ ต.แม่จัน เชื�อมต่อ

เชื�อมต่อบ้านดงปู ต.หนองบัวใต้ อ.เมือง จ.ตาก

ขุดลอกลําห้วยลานสาง ม.4 บ้านลานสาง ต.แม่ท้อ

128. ก่อสร้างเขื�อนกันตลิ�งป้องกันนํ�ากัดเซาะพร้อม

ต.สมอโคน อ.บ้านตากเชื�อมต่อ ต.ไม้งาม อ.เมือง

127. ก่อสร้างฝายนํ�าล้นห้วยแม่ปะแหนะ ม.8

ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก

126. ขยายเขตท่อส่งนํ�าประปาหมู่บ้าน ม.7, 9

ปี 2557

-

-

-

-

-

-

-

-

ปี 2558

-

-

-

-

-

-

-

-

ปี 2559

รายจ่ายจริง

-

-

-

-

-

-

-

-

ปี 2560

-

-

-

-

-

-

-

498,000 -

498,000 -

500,000 -

500,000 -

499,000 -

998,000 -

499,000 -

ปี 2561

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2562

-

-

-

-

-

-

-

-
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- บ้านพุสะแก อ.เมือง จ.ตาก

โซล่าเซลล์ สายทางที� ตก.ถ.1-0005 บ้านตลุกกลางทุ่ง

139. โครงการถนนปลอดภัย ติดตั�งระบบไฟฟ้า

บ้านนํ�ารึม อ.เมือง จ.ตาก

โซล่าเซลล์ สายทางที� ตก.ถ.1-0003 บ้านลานขวาง -

138. โครงการถนนปลอดภัย ติดตั�งระบบไฟฟ้า

บ้านแม่ตาวสันแป่ - บ้านห้วยม่วง อ.แม่สอด จ.ตาก

137. ก่อสร้างถนน คสล. สายทางที� ตก.ถ.1-0038

ต.นาโบสถ์ เชื�อม บ.ผาผึ�ง ม.6 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า

136. ก่อสร้างสะพาน คสล. บ้านท่าทองแดง ม.7

เชื�อม ม.3 ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก

135. ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามลําห้วยนา ม.1

ต.แม่จะเรา เชื�อม ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก

134.ก่อสร้างสะพาน คสล.บ้านแม่จะเรา ม.3

ต.วังลึก อ.บ้านด่านลานหอย

บ้านชะลาดระฆัง ต.โป่งแดงเชื�อมต่อบ้านวังลึก

133. ก่อสร้างสะพาน คสล. บ้านคลองตะแบก ม.5

ปี 2557

-

-

-

-

-

-

-

ปี 2558

-

-

-

-

-

-

-

ปี 2559

รายจ่ายจริง

-

-

-

-

-

-

-

ปี 2560

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,000,000 -

2,000,000 -

ปี 2561

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

-

-

499,500

499,500

2,178,000

1,199,000

700,000

ปี 2562
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บ้านแม่กุหลวง - บ้านผารู อ.แม่สอด จ.ตาก

ชนิดความสูง 9.00 ม. สายทางที� ตก.ถ.1-0019

145. โครงการถนนปลอดภัย ติดตั�งไฟฟ้าแสงสว่าง

บ้านทรัพย์อนันต์ อ.พบพระ จ.ตาก

สายทางที� ตก.ถ.1-0018 บ้านคีรีน้อย -

144. โครงการถนนปลอดภัย ติดตั�งไฟฟ้าแสงสว่าง

บ้านยางโองนํ�า อ.บ้านตาก - บ้านวังหวาย อ.สามเงา

ชนิดความสูง 9.00 ม. สายทางที� ตก.ถ.1-0010

143. โครงการถนนปลอดภัย ติดตั�งไฟฟ้าแสงสว่าง

บ้านวังหวาย - บ้านสามเงา อ.สามเงา จ.ตาก

ชนิดความสูง 9.00 ม. สายทางที� ตก.ถ.1-0012

142. โครงการถนนปลอดภัย ติดตั�งไฟฟ้าแสงสว่าง

บ้านแม่บอน - บ้านตะฝั�งสูง อ.บ้านตาก จ.ตาก

ชนิดความสูง 9.00 ม. สายทางที� ตก.ถ.1-0009

141. โครงการถนนปลอดภัย ติดตั�งไฟฟ้าแสงสว่าง

บ้านสระทอง อ.บ้านตาก - บ้านสามไร่ อ.เมือง จ.ตาก

ชนิดความสูง 9.00 ม. สายทางที� ตก.ถ.1-0008

140. โครงการถนนปลอดภัย ติดตั�งไฟฟ้าแสงสว่าง

ปี 2557

-

-

-

-

-

-

ปี 2558

-

-

-

-

-

-

ปี 2559

รายจ่ายจริง

-

-

-

-

-

-

ปี 2560

-

-

-

-

-

-

ปี 2561

-

-

-

-

-

-

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

498,000

499,500

499,000

499,000

499,000

499,000

ปี 2562
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บ้านตีนธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก

โซล่าเซลล์ สายทางที� ตก.ถ.1-0029 บ้านต้นผึ�ง -

151. โครงการถนนปลอดภัย ติดตั�งระบบไฟฟ้า

ทางเข้าบ้านแม่ละเมา - บ้านปางส้าน อ.แม่สอด จ.ตาก

ชนิดความสูง 9.00 ม. สายทางที� ตก.ถ.1-0028

150. โครงการถนนปลอดภัย ติดตั�งไฟฟ้าแสงสว่าง

บ้านวังตะเคียน อ.แม่สอด จ.ตาก

ชนิดความสูง 9.00 ม. สายทางที� ตก.ถ.1-0026

149. โครงการถนนปลอดภัย ติดตั�งไฟฟ้าแสงสว่าง

บ้านท่าอาจ อ.แม่สอด จ.ตาก

ชนิดความสูง 9.00 ม. สายทางที� ตก.ถ.1-0025

148. โครงการถนนปลอดภัย ติดตั�งไฟฟ้าแสงสว่าง

บ้านห้วยม่วง - บ้านแม่ตาวสันโรงเรียน อ.แม่สอด

ชนิดความสูง 9.00 ม. สายทางที� ตก.ถ.1-0022

147. โครงการถนนปลอดภัย ติดตั�งไฟฟ้าแสงสว่าง

- บ้านห้วยผักหละ อ.แม่สอด จ.ตาก

จราจร สายทางที� ตก.ถ.1-0020 บ้านใหม่แม่โกนเกน

146. โครงการถนนปลอดภัย ติดตั�งเครื�องหมาย

ปี 2557

-

-

-

-

-

-

ปี 2558

-

-

-

-

-

-

ปี 2559

รายจ่ายจริง

-

-

-

-

-

-

ปี 2560

-

-

-

-

-

-

ปี 2561

-

-

-

-

-

-

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

499,500

498,000

498,000

498,000

498,000

404,000

ปี 2562
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เชื�อม ม.1 บ.ดงยาง ต.ทุง่ กระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก

157. ก่อสร้างถนน คสล. ม.3 บ้านหนองงิ�ว ต.ตากตก

เชื�อมต่อ ม.1 บ.ดงยาง ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก

156. ก่อสร้างถนน คสล. ม.2 บ้านหินโค้ว ต.ตากตก

ม.4 ต.ตากตก - ต.หนองบัวเหนือ อ.เมือง จ.ตาก

ชนิดความสูง 9.0 ม. สายทางที� ตก.ถ.1-0039

155. โครงการถนนปลอดภัย ติดตั�งไฟฟ้าแสงสว่าง

- บ้านไผ่สีซอ อ.เมือง จ.ตาก

โซล่าเซลล์ สายทางที� ตก.ถ.1-0034 บ้านหนองมะเกลือ

154. โครงการถนนปลอดภัย ติดตั�งระบบไฟฟ้า

- บ้านสันป่าตึง อ.แม่ระมาด จ.ตาก

โซล่าเซลล์ สายทางที� ตก.ถ.1-0031 บ้านแม่ระมาดน้อย

153. โครงการถนนปลอดภัย ติดตั�งระบบไฟฟ้า

สองแคว - บ้านสันป่าไร่ อ.แม่ระมาด จ.ตาก

โซล่าเซลล์ สายทางที� ตก.ถ.1-0030 บ้านแม่จะเรา

152. โครงการถนนปลอดภัย ติดตั�งระบบไฟฟ้า

ปี 2557

-

-

-

-

-

-

ปี 2558

-

-

-

-

-

-

ปี 2559

รายจ่ายจริง

-

-

-

-

-

-

ปี 2560

-

-

-

-

-

-

ปี 2561

-

-

-

-

-

-

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

496,000

496,000

499,000

499,500

499,500

499,500
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ต.นาโบสถ์ เชื�อม ม.6 บ้านผึ�ง ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า

164. ก่อสร้างถนน คสล. ม.7 บ้านท่าทองแดง

ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กําแพงเพชร

ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก เชื�อม ม.6 บ.ไร่ลําปาง (บ.ไทยทวี)

163. ก่อสร้างถนน คสล. สายทาง ม.13 บ้านชุมนุมกลาง

อ.วังเจ้า จ.ตาก

ต.ประดาง เชื�อม ม.6 บ้านใหม่พรสวรรค์ ต.นาโบสถ์

162. ก่อสร้างถนน คสล. ม.2 บ้านคลองเชียงทอง

ต.ตากออก เชื�อม ม.6 บ. สมอโคน ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก

161. ก่อสร้างถนน คสล. สายทาง ม.1 บ้านปากร้องห้วยจี�

เชื�อม ม.7 บ.ตะฝ� งั สูง ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก

160. ก่อสร้างถนน คสล. สายทาง ทต.บ้านตาก

เชื�อม ม.7 บ.ตะฝั�งสูง ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก

ชนิดความสูง 9.0 ม. ถนนพหลโยธิน ทต.บ้านตาก

159. โครงการถนนปลอดภัย ติดตั�งไฟฟ้าแสงสว่าง

ต.โป่งแดง อ.เมือง จ.ตาก

ต.สมอโคน อ.บ้านตาก เชื�อม ม.2 บ้านหนังตาสัก

158. ก่อสร้างถนน คสล. ม.9 บ้านชัยมงคล

ปี 2557

-

-

-

-

-

-

-

ปี 2558

-

-

-

-

-

-

-

ปี 2559

รายจ่ายจริง

-

-

-

-

-

-

-

ปี 2560

-

-

-

-

-

-

-

ปี 2561

-

-

-

-

-

-

-

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

495,000

492,000

494,000

498,000

721,000

310,000

983,000
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ต.วังประจบ อ.เมือง จ.ตาก

บ้านไผ่สีซอ ต.ตลุกกลางทุ่ง เชื�อม ม.5 บ้านหนองร่ม

170. ก่อสร้างถนนเป็นผิวทาง คสล. สายทาง ม.4

ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กําแพงเพชร

ต.วังหิน อ.เมือง จ.ตาก เชื�อม ม.11 บ้านหนองตาอิฐ

169. ก่อสร้างถนนเป็นผิวทาง คสล. สายทาง ม.8

ม.2 บ้านแม่ไข ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก

บ้านปากห้วยกลาง ต.หนองบัวเหนือ อ.เมือง เชื�อม

168. ก่อสร้างถนนเป็นผิวทาง คสล. สายทาง ม.7

บ้านลีซอ อ.เมือง เชื�อม ม.6 บ.ผาผึง� ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก

167. ก่อสร้างถนนเป็นผิวทาง คสล. สายทาง ม.10

ม.2 บ.คลองเชียงทอง ต.ประดาง อ.วังเจ้า จ.ตาก

บ้านห้วยทรายสอง ต.หนองบัวใต้ อ.เมือง เชื�อม

166. ก่อสร้างถนนเป็นผิวทาง คสล. ม.6

ทต.วังเจ้า เชื�อม ม.5 บ.เด่นคา ต.เชียงทอง อ.วังเจ้ า จ.ตาก

165. ก่อสร้างถนน คสล. สายทาง ซอยวังนํ�าใจ

ปี 2557

-

-

-

-

-

-

ปี 2558

-

-

-

-

-

-

ปี 2559

รายจ่ายจริง

-

-

-

-

-

-

ปี 2560

-

-

-

-

-

-

ปี 2561

-

-

-

-

-

-

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

498,000

498,000

493,000

490,000

493,000

493,000
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ม.3 ต.สะแกเคลือ ต.วังประจบ อ.เมือง จ.ตาก

176. โครงการก่อสร้างฝายเก็บนํ�าคลองแม่ระกา

และ ม.2 บ.ป่ ายางเหนือ ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก

พร้อมเดินท่อส่งนํ�าในพื�นที� ม.7,9 บ้านแม่ยะ อ.บ้านตาก

175. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน

อ.พบพระ จ.ตาก

ต.ช่องแคบ เชื�อม ม.1 บ้านคีรน
ี ้อย ต.รวมไทยพัฒนา

174. ก่อสร้างถนน คสล. สายทาง ม.12 บ้านใหม่ กม.5

อ.พบพระ จ.ตาก

ต.ช่องแคบ เชื�อม ม. 1 บ้านคีรีน้อย ต.รวมไทยพัฒนา

173. ก่อสร้างถนน คสล. สายทาง ม.15 บ้านสมบูรณ์ทรัพย์

อ.เมือง จ.ตาก

บ้านปางสา ต.ป่ามะม่วง เชื�อม บ้านห้วยนึ�ง ต.แม่ท้อ

172. ก่อสร้างถนนเป็นผิวทาง คสล. สายทาง ม.4

อ.เมือง จ.ตาก

บ้านลานห้วยเดื�อ ต.โป่ งแดง เชื�อม ม.3 บ.บ่อไม้หว้า ต.นํ�ารึม

171. ก่อสร้างถนนเป็นผิวทาง คสล. สายทาง ม.1

ปี 2557

-

-

-

-

-

-

ปี 2558

-

-

-

-

-

-

ปี 2559

รายจ่ายจริง

-

-

-

-

-

-

ปี 2560

-

-

-

-

-

-

ปี 2561

-

-

-

-

-

-

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

995,500

500,000

491,000

491,000

499,000

498,000
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อ.เมืองตาก จ.ตาก

บ้านคลองขยางโพรง - บ้านมาบป่าแฝก

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางที� ตก.ถ.1-0004

4. ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง

สายทางบ้านหนองปรือ- บ้านวังเจ้า อ.วังเจ้า จ.ตาก

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางที� ตก.ถ.1-0002

3. ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง

บ้านตะเคียนด้วน - บ้านสบยม อ.วังเจ้า จ.ตาก

คอนกรีต สายทางที� ตก.ถ.1-0001

2. ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติก

200 ปี

1. ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที�ดินและสิ�งก่อสร้าง

สายทาง ม.9 ต.นํ�ารึม เชื�อม ทม.ตาก อ.เมือง จ.ตาก

177. โครงการก่อสร้างระบบระบายนํ�า คสล.
-

-

-

1,980,000.00

3,399,999.00

ปี 2557
-

-

-

-

1,500,000.00

ปี 2558

-

-

-

700,000.00

1,530,000.00

ปี 2559

รายจ่ายจริง

-

-

1,860,000.00

1,847,000.00

868,000.00

ปี 2560
-

1,991,000

1,950,000

1,962,000 -

400,000 -

ปี 2561

0.35

2.51

23.55

100.00

100.00

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

1,998,000

1,999,000

1,500,000

-

750,000
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อ.สามเงา - บ้านยางโองนํ�า อ.บ้านตาก จ.ตาก

คอนกรีต สายทางที� ตก.ถ.1-0011 บ้านวังหวาย

9. ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัสท์ติก

บ้านยางโองนํ�า อ.บ้านตาก - บ้านวังหวาย อ.สามเงา

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางที� ตก.ถ.1-0010

8. ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง

บ้านสระทอง อ.บ้านตาก- บ้านไร่ อ.เมืองตาก จ.ตาก

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางที� ตก.ถ.1-0008

7. ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง

บ้านนํ�าดิบ อ.เมืองตาก จ.ตาก - อ.บ้านตาก จ.ตาก

Recycling) สายทางที� ตก.ถ.1-0007 ทางเข้า

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place

6. ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง

- บ้านพุสะแก อ.เมืองตาก

หรือ คสล.สายทางที� ตก.ถ.1-0005 บ้านตลุกกลางทุ่ง

5. ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติก

-

1,230,000.00

-

-

968,000.00

ปี 2557

-

959,000.00

-

-

1,520,000.00

ปี 2558

-

-

-

1,089,000.00

1,080,000.00

ปี 2559

รายจ่ายจริง

-

1,853,000.00

1,814,000.00

1,815,000.00

1,830,000.00

ปี 2560

-

-

1,950,000

1,950,000 -

1,995,000 -

ปี 2561

1.18

23.59

0.25

100.00

-

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

-

1,973,000

1,490,000

1,990,000

1,988,000
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-

ติกคอนกรีต สายทางที� ตก.ถ.1-0016 บ้านเก้า

รวมไทย - บ้านทรัพย์อนันต์ อ.พบพระ จ.ตาก

-

991,000.00

959,000.00

1,979,000.00

950,000.00

14. ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์

บ้านยะพอ อ.พบพระ

สายทางที� ตก.ถ.1-0015 บ้านมอเกอร์ยาง-

13. ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง คสล.

-บ้านสองแคว อ.สามเงา จ.ตาก

คอนกรีต สายทางที� ตก.ถ.1-0014 บ้านวังไคร้

12. ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลติก

- บ้านวังหมัน อ.สามเงา

Recycling สายทางที� ตก.ถ.1-0013 บ้านดงลาน

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place

11. ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง

ต.วังหมันอ.สามเงา - บ้านสามเงา ต.สามเงา อ.สามเงา

ติกคอนกรีต สายทางที� ตก.ถ.1-0012 บ้านวังหวาย

10. ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์

ปี 2557

ปี 2558

-

-

-

-

-

-

2,278,000.00

1,672,000.00

1,683,000.00

1,557,000.00

ปี 2559

รายจ่ายจริง

-

1,590,000.00

1,865,000.00

1,809,000.00

1,880,000.00

ปี 2560

1,900,000

-

1,936,000

-

1,997,000 -

ปี 2561

4.74

-

2.79

-

100.00

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

-

-

1,990,000

-

1,990,000
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คสล. สายทาง บ้านแม่บอน-บ้านตะฝั�งสูง อ.บ้านตาก

20. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง

อ.แม่สอด จ.ตาก

สายทางที� ตก.ถ.1-0021 บ้านแม่ก-ุ บ้านแม่ตาว

19. ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง คสล.

โกนแกน - บ้านห้วยผักหละ อ.แม่สอด

คอนกรีตสายทางที� ตก.ถ.1-0020 บ้านใหม่แม่

18. ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวแอสฟัลท์ติก

บ้านแม่กุหลวง-บ้านผารู อ.แม่สอด จ.ตาก

ติกคอนกรีต สายทางที� ตก.ถ.1-0019

17. ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์

- บ้านทรัพย์อนันต์ ต.ช่องแคบ อ.พบพระ

ติกคอนกรีต สายทางที� ตก.ถ.1-0018 บ้านคีรีน้อย

16. ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์

รวมไทย - บ้านผากระเจ้อ อ.พบพระ จ.ตาก

ติกคอนกรีต สายทางที� ตก.ถ.1-0017 บ้านตลาด

15. ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์
-

1,155,000.00

-

1,199,000.00

1,037,000.00

765,000.00

ปี 2557

-

-

-

-

-

1,195,000.00

ปี 2558
-

-

1,853,000.00

1,857,000.00

1,849,000.00

1,065,020.46

ปี 2559

รายจ่ายจริง

-

-

1,515,000.00

1,695,000.00

1,628,000.00

1,835,000.00

ปี 2560

-

-

1,995,000 -

1,874,000 -

-

1,925,000 -

ปี 2561

-

100.00

100.00

100.00

-

100.00

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

-

-

-

-

-

1,990,000

ปี 2562
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อ.แม่ระมาด จ.ตาก

บ้านแม่กึ�ดสามท่า-บ้านสันป่าไร่ อ.แม่สอด,

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางที� ตก.ถ. 1-0027

25. ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง

1-0026 บ้านวังตะเคียน อ.แม่สอด จ.ตาก

และผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางที� ตก.ถ.

24. ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง คสล.

บ้านแม่ตาวริมเมย - บ้านปากห้วยแม่ปะ อ.แม่สอด

Recycling และ คสล. สายทางที� ตก.ถ.1-0024

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place

23. ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง

- บ้านแม่ตาวกลาง อ.แม่สอด จ.ตาก

คอนกรีตสายทางที� ตก.ถ.1-0023 บ้านแม่กุใหม่ท่าซุง

22. ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติก

บ้านแม่ตาวสันโรงเรียน อ.แม่สอด จ.ตาก

ติกคอนกรีต สายทางที� ตก.ถ.1-0022 บ้านห้วยม่วง-

21. ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์

2,165,000.00

768,000.00

916,000.00

-

875,000.00

ปี 2557

-

-

-

-

1,679,000.00

ปี 2558

1,556,171.16

-

1,539,187.22

-

1,927,000.00

ปี 2559

รายจ่ายจริง

1,780,000.00

-

1,602,000.00

1,740,000.00

1,748,000.00

ปี 2560
-

1,995,000

-

-

1,995,000 -

ปี 2561

74.69

-

100.00

100.00

-

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

-

-

3,485,000

-

1,945,000

ปี 2562
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บ้านห้วยกะโหลก - บ้านแม่กื�ดใหม่ อ.แม่สอด จ.ตาก

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางที� ตก.ถ. 1-0033

31. ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง

บ้านแม่ระมาดน้อย-บ้านทุ่งมะขามป้อม อ.แม่ระมาด

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางที� ตก.ถ.1-0032

30. ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง

แม่ระมาดน้อย - บ้านสันป่าตึง อ.แม่ระมาด จ.ตาก

ติกคอนกรีต สายทางที� ตก.ถ.1-0031

29. ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์

บ้านแม่จะเราสองแคว-บ้านสันป่าไร่ อ.แม่ระมาด

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางที� ตก.ถ.1-0030

28. ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง

บ้านต้นผึ�ง-บ้านตีนธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางที� ตก.ถ.1-0029

27. ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง

บ้านปางส้าน อ.แม่สอด จ.ตาก

สายทางที� ตก.ถ.1-0028 ทางเข้าบ้านแม่ละเมา-

26. ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง คสล.
-

-

998,000.00

-

-

1,800,000.00

ปี 2557

-

-

-

-

1,872,000.00

998,000.00

ปี 2558
-

1,542,100.90

1,603,995.70

-

1,599,000.00

1,613,949.90

ปี 2559

รายจ่ายจริง

-

848,000.00

1,810,000.00

-

-

1,990,000.00

ปี 2560
-

1,970,000 -

1,950,000

1,995,000 -

-

1,995,000 -

ปี 2561

21.78

2.21

100.00

-

100.00

-

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

-

-

-

-

1,541,000

1,993,000

ปี 2562
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อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

บ้านมอโอโก ต.แม่สอง-บ้านดอกไม้สด ต.แม่อุสุ

36. ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. สายทาง

ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก

คอนกรีต สายริมนํ�าปิง ต.หนองบัวใต้ เชื�อม

35. ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติก

ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก

คอนกรีต สายทางที� ตก.ถ.1-0036 ทม.ตาก-ม.1

34. ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติก

ต.วังหิน อ.เมือง จ.ตาก

สายทางที� ตก.ถ.1-0035 ทม.ตาก - ม.6

33. ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง คสล.

บ้านหนองมะเกลือ - บ้านไผ่สีซอ อ.เมืองตาก

คอนกรีต/ คสล. สายทางที� ตก.ถ.1-0034

32. ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติก

498,000.00

987,000.00

1,500,000.00

965,000.00

992,000.00

ปี 2557
-

-

731,000.00

2,889,000.00

954,700.00

ปี 2558

-

-

1,439,000.00

-

1,413,000.00

ปี 2559

รายจ่ายจริง

-

-

-

-

239,000.00

ปี 2560

-

-

1,900,000

-

1,950,000 -

ปี 2561

-

-

5.84

100.00

100.00

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

-

-

-

2,011,000

1,127,000

ปี 2562

98

ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก

ม.6 บ้านหนองกระทุ่ม ต.โป่งแดง-บ้านเด่นไม้ซุง

42. ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง คสล.

อ.เมือง จ.ตาก

ม.1 บ้านวังประจบ ต.วังประจบ เชื�อม ต.โป่งแดง

41. ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง คสล.

ต.ไม้งาม เชื�อม ต.นํ�ารึม อ.เมือง จ.ตาก

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.7 บ้านหนองกะโห้

40. ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง

ท่อจ่ายนํ�า ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก

39. ปรับปรุงระบบประปาและไฟฟ้าพร้อม

บ้านแพะ ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ทม.ตาก เชื�อม

38. ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง

อ.แม่สอด จ.ตาก

สายทาง ทน.แม่สอด เชื�อม ทางหลวงแผ่นดิน

ไหล่ทางลาดยาง พร้อมปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง

37. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลาดยางและ

-

-

-

375,000.00

988,000.00

1,808,000.00

ปี 2557

-

-

-

728,000.00

1,567,000.00

750,000.00

ปี 2558

ปี 2559

รายจ่ายจริง

-

-

-

-

-

-

ปี 2560

-

-

-

-

-

-

ปี 2561

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2562

-

-

-

-

-
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ต.หนองบัวใต้ อ.เมือง จ.ตาก

สายทาง ม.4 บ้านลานสาง ต.แม่ท้อ เชื�อม

48. ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง คสล.

เชื�อม ทต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก

ผิวทาง คสล. สายทางบ้านแหลมแค ทม.ตาก

47. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยซ่อมแซมเป็น

บ้านคีรีน้อย ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ

สายทางบ้านสมบูรณ์ทรัพย์ ต.ช่องแคบ เชื�อม

46. ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง คสล.

บ้านค้างภิบาล ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเขตสุขาภิบาล-

45. ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง

สมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี อ.เมือง จ.ตาก

44.ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสะพานแขวน

อ.บ้านตาก จ.ตาก

43. ปรับปรุงระบบประปาตําบลแม่สลิด
-

-

-

-

-

1,980,000.00

ปี 2557

560,000.00

480,000.00

-

-

-

507,000.00

ปี 2558

-

-

-

-

443,000.00

1,797,000.00

ปี 2559

รายจ่ายจริง

-

-

-

-

-

324,000.00

ปี 2560

ปี 2561

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2562

-

-

-

-

-

-
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อ.บ้านตาก จ.ตาก

54. ปรับปรุงท่อส่งนํ�าบ้านแม่พะยวบ ต.เกาะตะเภา

ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก

สายทาง ม.3 บ้านบ่อไม้หว้า ต.นํ�ารึม เชื�อม

53. ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง คสล.

ม.9 ต.นํ�ารึม เชื�อมต่อ ทม.ตาก อ.เมืองตาก จ.ตาก

52. ปรับปรุงถนนโดยขยายผิวทาง คสล. สายทาง

บ้านเกษตรพัฒนา ม.8 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก

สายทางบ้านซอโอ ม.2 ต.ช่องแคบ เชื�อม

51. ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง คสล.

ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก

สายทางถนนทางเข้าบ่อขยะ ต.แม่สอด เชื�อมต่อ

50. ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง คสล.

อ.แม่สอด จ.ตาก

สรรพาการ ต.แม่สอด เชื�อมต่อ ต.พระธาตุผาแดง

ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางถนนสมัคร

49. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยซ่อมแซมเป็น

ปี 2557

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

797,000.00

750,000.00

ปี 2558

ปี 2559

รายจ่ายจริง

-

-

-

-

-

-

-

-

1,148,000.00

398,000.00

186,000.00

324,000.00

ปี 2560

ปี 2561

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2562

-

-

-

-

-

-
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นครแม่สอดเชื�อมถนนอินทรคีรี อ.แม่สอด จ.ตาก

62 ปรับปรุงติดตั�งระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางเทศบาล

อ.เมืองตาก จ.ตาก

1-0036 เทศบาลเมืองตากเชื�อม ม.1 ต.ไม้งาม

61. ปรับปรุงถนนและรางระบายนํ�า สายทางที� ตถ

เชื�อม ม.1 ต.ประดาง อ.วังเจ้า จ.ตาก

60. ขุดลอกคลองสบยม ม. 4-9 ต.เชียงทอง

ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก

59. ขุดลอกคลองแม่ระวาน ม.5 บ้านแม่ระวาน

อ.บ้านตาก จ.ตาก

58. ขุดลอกคลองบ้านดงยาง ต.ทุ่งกระเชาะ

ต.วังประจบ อ.เมือง จ.ตาก

57. ขุดลอกคลอง ม.3 บ้านสะแกเครือ

ต.โป่งแดง อ.เมือง จ.ตาก

56. ขุดลอกคลอง ม.14 บ้านใหม่เจริญธรรม

ต.แม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก

55. ขุดลอกอ่างเก็บนํ�า ม.3 บ้านห้วยพลู

ปี 2557

-

-

-

-

-

-

-

-

ปี 2558

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,190,000.00

ปี 2559

รายจ่ายจริง

-

380,000.00

303,000.00

499,000.00

303,000.00

199,928.59

298,000.00

345,000.00

ปี 2560

ปี 2561

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2562

-

-

-

-

-

-

-

-
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ม.11 เชื�อม ม. 8 ต.แม่ตื�น อ.แม่ระมาด จ.ตาก

"เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 5 ธ.ค. 54

69. ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามลําห้วยแม่ตื�น

เมืองตาก เชื�อมตําบลวังหิน อ.เมือง จ.ตาก

คสล. บริเวณถนนสายทางกิตติขจร เขตเทศบาล

68. ปรับปรุงลานอเนกประสงค์โดยซ่อมแซมเป็นผิว

เชื�อม ม.1 ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก

67. ปรับปรุงถนนโดยเป็น คสล. เขตเทศบาลเมืองตาก

เซื�อมเขตตําบลวังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก

คอนกรีต ซอยเทศบาล 7 เขตเทศบาลเมืองตาก

66. ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัสติก

ต.วังหิน อ.เมือง จ.ตาก

สายหน้าพิพิธภัณฑ์เขตเทศบาลเมืองตาก เชื�อม

65.ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิว คสล.

ตําบลไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก

ทางถนนจอมพล เขตเทศบาลเมืองตาก เชื�อมเขต

64. ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิว คสล. สาย

ริมนํ�าปิง" อ.เมือง จ.ตาก

63. ปรับปรุงอาคาร "สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

ปี 2557

-

-

-

-

-

-

-

ปี 2558

-

-

-

-

-

-

-

400,000.00

770,000.00

500,000.00

944,000.00

609,000.00

537,000.00

1,560,000.00

ปี 2559

รายจ่ายจริง

-

-

-

-

-

-

2,000,000.00

ปี 2560

ปี 2561

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
ปี 2562

-

-

-

-

-

-

-
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อ.เมือง จ.ตาก

สายทางที� ตก.ถ.1-0003 บ้านลานขวาง - บ้านนํ�ารึม

75. ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติก

บ้านเด่นมะขาม อ.เมือง จ.ตาก

สายทางที� ตก.ถ.1-0037 บ้านลานขวาง -

คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place) สายทางที�

74. ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติก

บ้านตลุกกลางทุ่ง อ.เมือง จ.ตาก

-

-

-

73. ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต สายทางที� ตก.ถ.1-0006 บ้านบ่อไม้หว้า -

-

-

-

72. ปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติบริเวณหลังวัดพร้าว

ตากเชื�อมต่อเทศบาลเมืองตาก

สายหน้าสํานักงานประมงเชื�อมเขตเทศบาลเมืองตาก

71 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวแอสฟัลท์ติก

เชื�อมต่อ ม.7 ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก

70. ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ม.1 ต.แม่ละเมา

ปี 2557

ปี 2558

-

-

-

-

-

-

ปี 2559

รายจ่ายจริง

-

-

-

-

-

-

ปี 2560

-

-

-

-

-

-

-

-

-

300,000 -

1,500,000 -

500,000 -

ปี 2561

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

-

-

-

900,000

2,202,000

1,994,000
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54,346,794.00
54,346,794.00

รวมงบลงทุน

-

-

-

-

-

รวมค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง

บ้านคลองขยางโพรง - บ้านมาบป่าแฝก อ.เมือง จ.ตาก

80. ปรับปรุงท่อเหลี�ยม คสล. สายทางที� ตก.ถ.1-0004

บ้านกล้อทอ ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก

สายทาง ม.1 บ้านหนองหลวง ต.แม่กลอง เชื�อม ม.2

79. ปรับปรุงโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีต

บ้านกล้อทอ ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก

สายทาง ม.3 บ้านเดลอคี ต.แม่กลอง เชื�อม ม.2

78. ปรับปรุงโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีต

พระเจ้าตากสินมหาราช อ.เมือง จ.ตาก

77. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลสมเด็จ

ตําบลวาเล่ย์ เชื�อม ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก

76. ปรับปรุงลาดคันทาง คสล. สายทางบ้านวาเล่ย์

ปี 2557

-

-

-

-

-

37,178,200.00

37,178,200.00

ปี 2558

-

-

-

-

-

79,789,011.53

79,789,011.53

ปี 2559

รายจ่ายจริง

-

-

-

-

-

65,910,928.59

65,910,928.59

ปี 2560

-

-

-

-

-

75,590,100 -

75,590,100 -

ปี 2561

14.49

14.49

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

64,640,000

64,640,000

300,000

998,500

998,500

600,000

500,000
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รวมค่าใช้สอย

3. คชจ.ในการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ตามหลัก 3RS

และของเสียอันตรายชุมชน

2. คชจ.ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรวม

1. คชจ.ในการรณรงค์เพื�อลดขยะมูลฝอย

ที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการ

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ

ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ�งปฏิกูล

146,850.00

-

-

146,850.00

75,940,538.76

-

รวมงบอุดหนุน

รวมงานไฟฟ้าถนน

-

-

รวมเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น

เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

ปี 2557

-

-

-

360,560.00

-

-

360,560.00

63,214,963.93

ปี 2558

-

-

-

271,921.00

-

187,644.00

84,277.00

102,199,840.31

ปี 2559

รายจ่ายจริง

290,309.00

-

167,080.00

123,229.00

92,616,505.34

1,425,000.00

1,425,000.00

1,425,000.00

ปี 2560

-

-

-

500,000

-

300,000

200,000

-

92,811,900 -

ปี 2561

50.00

100.00

-

-

100.00

12.66

-

-

-

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

-

-

-

750,000

100,000

300,000

200,000

150,000

81,066,000
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146,850.00
124,662,724.75

รวมแผนงานเคหะและชุมชน

-

รวมงบอุดหนุน

รวมกําจัดขยะมูลฝอยและสิ�งปฏิกูล

-

-

146,850.00

รวมเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น

เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

รวมงบดําเนินงาน

ปี 2557

109,185,615.92

360,560.00

-

-

-

360,560.00

ปี 2558

157,400,325.99

271,921.00

-

-

-

271,921.00

ปี 2559

รายจ่ายจริง

149,485,563.94

2,590,309.00

2,300,000.00

2,300,000.00

2,300,000.00

290,309.00

ปี 2560

154,437,900 -

500,000

-

-

-

500,000

ปี 2561

9.25

50.00

-

-

-

50.00

ยอดต่าง (%)

ประมาณการ

140,156,000

750,000

-

-

-

750,000
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5. คชจ.ในการอบรมลูกเสือชาวบ้านเทิดไท้องค์ราชัน

เพื�อสร้างความสมานฉันท์

4. คชจ.ในการสร้างจิตสํานึกปกป้องสถาบันชาติ

3. คชจ.ในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้นําท้องที�/ท้องถิ�น

เพิ�มพูนทักษะผู้บริหารและผู้นําท้องถิ�นจังหวัดตาก

2. คชจ.ในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื�อ

ท้องถิ�นในจังหวัดตาก

1. คชจ.ในการสร้างเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์

ที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการ

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ

ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

100,000.00

-

1,551,680.00

628,225.00

214,500.00

-

ปี 2557

199,500.00

-

3,756,800.00

596,870.00

237,850.00

-

ปี 2558

200,000.00

-

1,909,440.00

600,000.00

261,675.00

-

ปี 2559

รายจ่ายจริง

-

199,800.00

99,900.00

3,696,460.00

565,500.00

296,770.00

ปี 2560

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

150,000

100,000

2,100,000

600,000

300,000

-

ปี 2561

66.67

-

27.38

-

-

-

ยอดต่าง(%)

ประมาณการ

250,000

100,000

2,675,000

600,000

300,000

-
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-

8. คชจ.ในการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติฯ

9. คชจ.ในการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

1,648,780.00
200,000.00
39,750.00

19. คชจ.ในการฝึกอบรมเพื�อเพิ�มศักยภาพให้กับผู้สูงอายุ

20. คชจ.ในการจัดงาน "วันต่อต้านยาเสพติด"

447,810.00

17. คชจ.ในการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล

18. คชจ.ในการฝึกอบรมเพื�อเสริมสร้างครอบครัวที�อบอุ่น

68,800.00

-

-

693,395.00

-

98,500.00

16. คชจ.ในการจัดโครงการ อบจ.สัญจร

อาหารแก่อาสาสมัครสาธารณสุข

15. คชจ.ในการฝึกอบรมด้านจัดการสุขาภิบาล

แก่อาสาสมัครสาธารณสุข

14. คชจ.ในการฝึกอบรมด้านอนามัยสิ�งแวดล้อม

ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขระดับต่างๆ

13. คชจ.ในการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เครือข่าย

12. คชจ.ในการเพิ�มศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข

11. คชจ.ในการฝึกอบรมให้ความรู้การแพทย์ฉุกเฉิน

ควบคุมป้องกันโรค

399,410.00

-

7. คชจ.ในการประชาสัมพันธ์เคลื�อนที�ฯ

10. คชจ.ในการฝึกอบรมเพิ�มศักยภาพเครือข่าย

-

6. คชจ.ในการฝึกอบรมเพิ�มพูนทักษะการใช้ภาษาฯ

ปี 2557

41,900.00

-

-

-

-

-

-

897,200.00

-

-

2,650,620.00

-

-

-

-

ปี 2558

43,900.00

-

-

-

-

-

-

788,900.00

1,839,190.00

-

-

-

-

-

-

ปี 2559

รายจ่ายจริง

45,000.00

-

-

-

-

598,100.00

2,792,328.00

999,900.00

-

-

-

-

4,155,640.00

85,325.00

97,771.00

ปี 2560

50,000

450,000

-

-

-

600,000 -

-

1,000,000 -

-

-

-

-

-

100,000

100,000

ปี 2561

-

100.00

-

-

-

10.95

-

100.00

-

-

-

100.00

-

-

-

ยอดต่าง(%)

ประมาณการ

50,000

200,000

-

-

-

534,300

-

-

-

-

-

50,000

-

100,000

100,000
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และทักษะในการดํารงชีวิตให้กับเด็กและเยาวชน

30. คชจ.ในการฝึกอบรมเพื�อส่งเสริมสุขภาพ

ให้แก่เด็กและเยาวชน
-

-

29. คชจ.ในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื�อ

ส่งเสริมจิตสํานึกที�ดีต่อสังคมและสิ�งแวดล้อม

-

28. คชจ.โครงการชุมชนต้นแบบแห่งความดี

ในภาคการเกษตรจังหวัดตาก

27. คชจ.ในการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ
-

87,325.00

26. คชจ.ในการให้ความรู้เกี�ยวกับประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

162,750.00

25. คชจ.ในการฝึกอบรมการบริหารจัดการสหกรณ์

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

24. คชจ.ในการส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลัก
141,111.00

124,326.00

23. คชจ.ในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชนในการจัดทําแผนชุมชน

37,140.00

99,070.00

22. คชจ.ในการจัดโครงการเยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติด

แก่องค์กรเด็กและเยาวชน

21. คชจ.ในการเสริมสร้างเครือข่ายและให้ความรู้

ปี 2557

-

-

-

-

61,694.00

79,310.00

203,829.50

-

-

99,895.00

ปี 2558

-

-

-

-

85,235.50

-

125,199.00

-

-

-

ปี 2559

รายจ่ายจริง

-

-

149,500.00

399,700.00

149,952.00

293,495.00

-

-

122,005.00

115,670.00

ปี 2560

100,000

400,000 -

1,040,000 -

-

-

150,000 -

200,000

-

-

ปี 2561

-

37.50

8.65

-

-

33.33

-

-

-

ยอดต่าง(%)

ประมาณการ

100,000

250,000

950,000

-

-

100,000

200,000

-

-
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-

37. คชจ.ในการฝึกอบรมให้ความรู้เกี�ยวกับ

-

40. คชจ.ในการลดความเสี�ยงโรคเรื�อรัง อบจ.ตาก

41. คชจ.ในการฝึกอบรมทบทวนความรู้

ชุดปฏิบัติการกู้ชีพ อปท.และอาสาสมัคร

-

39. คชจ.ในการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคที�สําคัญ

ติดต่อที�สําคัญในจังหวัดตาก

38. คชจ.ในการฝึกอบรมการป้องกันควบคุมโรค
-

-

36. คชจ.ในการฝึกอบรมการสร้างรอยยิ�มให้กับผู้สูงอายุ

โภชนาการและการออกกําลังกายสําหรับผู้สูงอายุ

-

-

-

-

-

35. คชจ.ในการฝึกอบรมเพื�อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ที�เท่าเทียมระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย

34. คชจ.ในการฝึกอบรมการสร้างสิทธิ�และโอกาส

ศักยภาพของเด็กและเยาวชน

33. คชจ.ในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื�อพัฒนา

การดูแลสุขภาพผู้พิการ

32. คชจ.ในการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสิทธิและ

เครือข่ายผู้สูงอายุ

31. คชจ. ในการฝึกอบรมเพื�อพัฒนาชมรม/

ปี 2557

155,580.00

64,054.00

177,745.00

252,800.00

-

-

200,000.00

4,425,700.00

-

-

-

ปี 2558

-

78,969.00

-

596,165.00

-

-

93,980.00

-

-

-

-

ปี 2559

รายจ่ายจริง

-

-

-

468,095.00

-

149,600.00

199,600.00

90,800.00

-

399,700.00

75,715.00

ปี 2560

-

-

-

300,000 -

-

-

100,000

-

-

-

50,000 -

ปี 2561

-

-

-

100.00

-

-

50.00

-

-

-

100.00

ยอดต่าง(%)

ประมาณการ

-

-

200,000

-

-

-

150,000

-

600,000

-

-
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เจตคติของสังคมโดยปราศจากอคติทางเพศ

49. คชจ.ในการฝึกอบรมส่งเสริมการปรับเปลี�ยน

เขตเศรษฐกิจพิเศษ

48. คชจ.ในการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื�นที�

ความเข้าใจและทักษะการเลี�ยงดูบุตรที�ถูกต้องฯ

47. คชจ.ในการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาความรู้

บุคคลในครอบครัว

ด้านการพัฒนาสุขภาพอนามัยที�ดีของสตรีและ

46. คชจ.ในการฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้

และบุคคลในครอบครัว

-

-

-

-

-

45. คชจ.ในการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนา

ทางด้านขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของสตรี

-

-

80,759.50

44. คชจ.ในการฝึกอบรมส่งเสริมการเลี�ยงโคขุน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

43. คชจ.ในการสร้างงานสร้างอาชีพเพื�อรองรับ

และจัดทําแผนพัฒนา อบจ.ตาก

บูรณาการจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.

42. คชจ.ในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื�อ

ปี 2557

-

-

-

-

-

-

142,838.00

63,161.00

ปี 2558

300,000.00

199,545.00

1,000,000.00

200,000.00

1,746,000.00

-

81,212.00

97,107.00

ปี 2559

รายจ่ายจริง

-

-

726,600.00

-

1,284,400.00

447,662.00

304,867.00

85,173.00

ปี 2560

-

-

-

-

-

150,000

500,000 -

450,000 -

ปี 2561

-

-

-

100.00

-

33.33

40.00

100.00

ยอดต่าง(%)

ประมาณการ

-

-

-

350,000

-

200,000

300,000

-

ปี 2562
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ยาเสพติด

57. คชจ.ในโครงการชุมชนเข้มแข็งเพื�อเอาชนะ

พัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน

56. คชจ.ในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื�อ

และสุขภาพจิตผู้สูงอายุ

55. คชจ.ในการฝึกอบรมการส่งเสริมสุขภาพกาย

ยาสําหรับผู้สูงอายุ

54. คชจ.ในการฝึกอบรมเกี�ยวกับอาหารและ

ในระบอบประชาธิปไตยแก่สตรีและบุคคลในครอบครัว

53. คชจ.ในการฝึกอบรมให้ความรู้เรื�องการเมือง

บุคคลในครอบครัว

พระราชดําริ หลักเศรษฐกิจพอเพียงแก่สตรีและ

52. คชจ.ในการฝึกอบรมให้ความรู้ตามแนว

ให้สามารถพึ�งตนเองได้

ด้านอาชีพของกลุ่มสตรีและบุคคลในครอบครัว

51. คชจ.ในการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะความรู้

ทรัพยากรและสิ�งแวดล้อม

และบุคคลในครอบครัวมีความรู้เรื�องการจัดการ

50. คชจ.ในการฝึกอบรมการส่งเสริมให้สตรี

-

-

-

-

-

-

-

-

ปี 2557

-

-

-

-

-

-

-

ปี 2558

99,800.00

377,200.00

50,000.00

100,000.00

-

-

1,655,000.00

300,000.00

ปี 2559

รายจ่ายจริง

-

-

-

-

-

-

800,000.00

1,450,000.00

ปี 2560

-

400,000 -

-

-

-

400,000

-

-

ปี 2561

-

100.00

-

-

-

-

-

-

ยอดต่าง(%)

ประมาณการ

-

-

-

-

-

400,000

-

-

ปี 2562

113

สิ�งแวดล้อมของสตรีและบุคคลในครอบครัว

65. คชจ. ในการฝึกอบรมส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากร

ของสตรีและบุคคลในครอบครัว

64. คชจ. ในการฝึกอบรมส่งเสริมการดูแลอนามัยที�ดี

อาชีพของสตรีและบุคคลในครอบครัว

63. คชจ.ในการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาการสร้าง

และบุคคลในครอบครัว

62. คชจ.ในการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพสตรี

ของกลุ่มสตรีและบุคคลในครอบครัว

การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ�น

61. คชจ.ในการฝึกอบรมเพื�อสร้างจิตสํานึกด้าน

การจัดการอนามัยสิ�งแวดล้อม

60. คชจ. ในการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา

ส่วนท้องถิ�นในเขตจังหวัดตาก

ทําและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

59. คชจ.ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัด

ท้องถิ�นในจังหวัดตาก

58 คชจ.ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนา

-

-

-

-

-

-

-

-

ปี 2557

-

-

-

-

-

-

-

-

ปี 2558

-

-

-

-

-

-

213,163.00

87,709.00

ปี 2559

รายจ่ายจริง

-

1,200,000.00

650,000.00

839,000.00

-

-

-

81,080.00

ปี 2560

240,000

260,000 -

800,000 -

200,000 -

600,000 -

800,000 -

350,000 -

100,000 -

ปี 2561

66.67

100.00

100.00

100.00

100.00

25.00

57.14

100.00

ยอดต่าง(%)

ประมาณการ

400,000

-

-

-

-

600,000

150,000

-
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-

68. คชจ.ในการฝึกอบรมให้ความรู้เกี�ยวกับงานสาธารณสุขฯ

69. คชจ.ในการฝึกอบรมพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน

70. คชจ.ในการฝึกอบรมเกี�ยวกับงานคุ้มครองผู้บริโภค

71. คชจ.ในการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพใน

-

73. คชจ.ในการฝึกอบรมเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพที�ดี

74. คชจ.ในการฝึกอบรมส่งเสริมการสร้างสุขภาวะที�ดีฯ

75. คชจ.ในการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านทันตสาธารณสุข

76. คชจ.ในการฝึกอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพ

-

78. คชจ.ในการฝึกอบรมให้ความรู้การควบคุม

โรคอุบัติใหม่

-

77. คชจ.ในการฝึกอบรมให้ความรู้สุขภาพจิตในชุมชน

และการออกกําลังกาย

-

72. คชจ.ในการฝึกอบรมให้ความรู้การรักษาโรคเบื�องต้น

ครอบครัวและชุมชน

-

-

67. คชจ. ในการฝึกอบรมเพื�อพัฒนาศักยภาพ อสม.

ในครอบครัว

ปกครองในระบอบประชิปไตยแก่สตรีและบุคคล

66. คชจ. ในการฝึกอบรมพัฒนาบทบาทการเมืองการ

ปี 2557

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ปี 2558

-

-

-

-

-

-

-

-

82,575.00

-

-

-

-

ปี 2559

รายจ่ายจริง
ปี 2560

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500,000

1,200,000 -

600,000

300,000

ปี 2561

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

-

20.00

100.00

-

150.00

ยอดต่าง(%)

ประมาณการ

100,000

100,000

130,000

100,000

400,000

600,000

500,000

1,000,000

-

600,000

-

600,000

750,000

ปี 2562
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3,958,800.00
10,782,131.50

รวมงบดําเนินงาน

3,958,800.00

6,823,331.50

รวมค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ค่าวัสดุ

รวมค่าใช้สอย

-

85. คชจ.พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของ

ผลิตภัณฑ์ (OTOP)

-

84. คชจ.โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ

การผลิตลําไยจังหวัดตาก

83. คชจ.ในการส่งเสริมการปลูกและพัฒนาศักยภาพ
-

-

82. คชจ.ในการฝึกอบรมเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง

ของสตรีและบุคคลในครอบครัว

-

-

-

81. คชจ.ในการฝึกอบรมให้ความรู้การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค

ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส

80. คชจ.ในการฝึกอบรมให้ความรู้การดูแลผู้ป่วย

ควบคุมโรคเอดส์

79. คชจ.ในการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและ

ปี 2557

16,230,346.50

1,923,000.00

1,923,000.00

14,307,346.50

-

-

-

-

-

-

-

ปี 2558

13,706,484.50

494,520.00

494,520.00

13,211,964.50

-

-

-

-

-

-

-

ปี 2559

รายจ่ายจริง

-

-

-

-

-

-

-

24,115,108.00

-

-

24,115,108.00

ปี 2560

15,740,000

-

-

15,740,000

-

-

-

-

-

-

-

ปี 2561

1.58

-

-

1.58

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

ยอดต่าง(%)

ประมาณการ

15,989,300

-

-

15,989,300

100,000

100,000

100,000

600,000

100,000

100,000

100,000

ปี 2562
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700,000.00
700,000.00
11,897,131.50
11,897,131.50

รวมงบอุดหนุน

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวมแผนงานสร้างความความเข้มแข็งของชุมชน

700,000.00

-

415,000.00

-

415,000.00

415,000.00

รวมเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น

เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

รวมงบลงทุน

รวมค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง

รวมค่าครุภัณฑ์

1. เครื�องพ่นหมอกควัน จํานวน 2 เครื�อง

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

ปี 2557

17,930,346.50

17,930,346.50

1,700,000.00

1,700,000.00

1,700,000.00

-

-

-

-

-

ปี 2558

16,586,484.50

16,586,484.50

2,880,000.00

2,880,000.00

1,680,000.00

1,200,000.00

-

-

-

-

ปี 2559

รายจ่ายจริง

-

-

-

-

25,615,108.00

25,615,108.00

1,500,000.00

1,500,000.00

400,000.00

1,100,000.00

ปี 2560

16,022,000

16,022,000

282,000

282,000

282,000

-

-

-

-

-

ปี 2561

1.98

1.98

24.11

24.11

24.11

-

-

-

-

-

ยอดต่าง(%)

ประมาณการ

16,339,300

16,339,300

350,000

350,000

350,000

-

-

-

-

-
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43,200.00
93,300.00
94,552.00
94,275.00
67,200.00
12,000.00

2. คชจ.ในการจัดฝึกอบรมทักษะการเล่นกีฬาฯ

3. คชจ.ในการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านกีฬาฯ

4. คชจ.ในการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนฯ

5. คชจ.ในการส่งเสริมการแข่งขันกีฬานักเรียนฯ

6. คชจ.ในการส่งเสริมจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูฯ

167,000.00

1. คชจ.ในการส่งเสริมสุขภาพและออกกําลังกายฯ

ที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการ

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ

ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

งานกีฬาและนันทนาการ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ปี 2557

21,600.00

244,290.00

95,768.00

99,750.00

99,825.00

41,400.00

93,010.00

ปี 2558

12,000.00

-

-

-

100,000.00

40,800.00

98,471.81

ปี 2559

รายจ่ายจริง

-

-

-

-

98,520.00

42,300.00

301,938.63

ปี 2560

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

50,000

-

-

-

100,000

50,000

300,000

ปี 2561

-

-

-

-

-

-

-

ยอดต่าง(%)

ประมาณการ

50,000

-

-

-

100,000

50,000

300,000

ปี 2562

118

528,726.00

11. คชจ.ในการจัดการแข่งขันกีฬา อบจ.ตากคัพ

18,510.00
203,623.15
131,120.00

วัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

183,235.00

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุก่อสร้าง

33,135.00

วัสดุงานบ้านงานครัว

4,983,956.41

48,806.70

รวมค่าใช้สอย

198,196.41

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าวัสดุ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

สนามกีฬา อบจ.ตาก

-

1,124,065.00

10. คชจ.ในการแข่งขันกีฬา-กรีฑาระดับอําเภอฯ

12. คชจ.ในการฝึกอบรมการบริหารและให้บริการ

120,170.00

848,349.00

1,592,923.00

9. คชจ.ในการจัดแข่งขันกีฬาโดยเป็นเจ้าภาพฯ

อบจ.สัมพันธ์เกมส์ 17 จังหวัดภาคเหนือ

8. คชจ.ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา

7. คชจ.ในการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ�นฯ

ปี 2557

156,740.00

169,116.80

48,870.00

99,229.00

82,890.00

49,947.00

4,247,596.80

199,314.80

-

488,500.00

966,020.00

94,802.00

-

1,803,317.00

ปี 2558

40,000.00

111,314.45

61,850.00

49,945.00

39,134.00

49,956.00

3,782,999.12

153,759.31

100,000.00

447,400.00

1,200,550.00

154,600.00

-

1,475,418.00

ปี 2559

รายจ่ายจริง

-

-

148,570.00

106,038.50

32,650.00

55,345.00

69,640.00

61,639.00

2,517,582.98

372,548.35

100,000.00

1,356,296.00

-

245,980.00

ปี 2560

150,000

200,000

80,000

50,000

50,000

50,000

3,150,000 -

200,000

200,000

1,100,000 -

1,050,000

100,000 -

-

-

ปี 2561

-

-

-

-

-

-

7.94

-

-

13.64

-

100.00

-

-

ยอดต่าง(%)

ประมาณการ

150,000

200,000

80,000

50,000

50,000

50,000

2,900,000

200,000

200,000

950,000

1,050,000

-

-

-
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5,976,397.26

รวมงบดําเนินงาน

6. จัดซื�อเครื�องดูดฝุ่น จํานวน 1 ตัว

จํานวน 744 ตัว

5. เก้าอี�พลาสติก ขนาด 40x38x80 ซม.

-

-

-

4. เก้าอี�พลาสติก ขนาด 40x36x80 ซม.

จํานวน 60 ตัว

-

-

3. โต๊ะอเนกประสงค์ จํานวน 30 ตัว

จํานวน 1 เครื�อง

2. เครื�องพิมพ์บัตรพลาสติกแบบหน้าเดียว

ขนาด 36,000 BTU จํานวน 2 เครื�อง

-

992,440.85

99,990.00

274,021.00

รวมค่าวัสดุ

1. เครื�องปรับอากาศชนิดติดตั�งหรือชนิดแขวน

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

วัสดุกีฬา

วัสดุการเกษตร

ปี 2557

-

-

-

-

-

142,000.00

5,279,232.60

1,031,635.80

175,773.00

249,070.00

ปี 2558

-

525,000.00

13,200.00

81,000.00

70,000.00

88,000.00

4,520,333.57

737,334.45

86,674.00

298,461.00

ปี 2559

รายจ่ายจริง

-

-

-

-

-

-

3,414,040.48

896,457.50

99,865.00

322,710.00

ปี 2560

14,000 -

-

-

-

-

-

4,140,500 -

990,500

100,000

310,500

ปี 2561

100.00

-

-

-

-

-

5.43

2.52

25.00

-

ยอดต่าง(%)

ประมาณการ

-

-

-

-

-

-

3,915,500

1,015,500

125,000

310,500
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จํานวน 1 ตัว

4. หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 250 KVA

-

298,000.00

2. เครื�องขยายเสียงพร้อมติดตั�ง จํานวน 1 ชุด

3. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จํานวน 1 ชุด

260,000.00

9,800.00

1. โคมไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมอุปกรณ์ฯ

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

1. ปั�มลม จํานวน 1 เครื�อง

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

5. เครื�องไดโว่ ขนาด 2 นิ�ว จํานวน 2 ตัว
-

-

4. เครื�องปั�มนํ�าแบบหอยโข่ง ขนาดไม่น้อยกว่า

2 แรงม้า จํานวน 2 ตัว

-

18,500.00

2. เครื�องแต่งกิ�ง จํานวน 1 เครื�อง

3. เครื�องปั�มนํ�าพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จํานวน 1 ชุด

13,000.00

1. เครื�องหว่านปุ๋ย จํานวน 2 เครื�อง

ครุภัณฑ์การเกษตร

ปี 2557

245,000.00

-

290,000.00

-

-

-

95,000.00

-

-

ปี 2558

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ปี 2559

รายจ่ายจริง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

350,000.00

ปี 2560

100,000 -

-

-

-

20,000 -

150,000 -

-

-

-

ปี 2561

100.00

-

-

-

100.00

100.00

-

-

-

ยอดต่าง(%)

ประมาณการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

5. เครื�องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จํานวน 2 ตัว

945,100.00

-

4. จัดซื�อชุดดัมเบล จํานวน 1 ชุด

รวมค่าครุภัณฑ์

-

99,000.00

2. สกอร์บอร์ดไฟฟ้า จํานวน 1 ชุด

3. ชุดออกกําลังกายกลางแจ้ง จํานวน 10 ชุด

98,000.00

1. พื�นสนามเซปักตะกร้อ จํานวน 1 ชุด

ครุภัณฑ์กีฬา

1. เลื�อยยนต์ (เลื�อยโซ่) จํานวน 1 เครื�อง
14,800.00

-

4. เครื�องกรองนํ�าสแตนเลส จํานวน 2 ตัว

ครุภัณฑ์โรงงาน

-

96,000.00

2. เครื�องกรองนํ�าดื�ม

3. เครื�องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 2 เครื�อง

38,000.00

1. เครื�องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 4 เครื�อง

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ปี 2557

942,000.00

-

170,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

ปี 2558

1,602,200.00

-

825,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

ปี 2559

รายจ่ายจริง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

350,000.00

ปี 2560

498,500

100,000 -

-

-

-

15,000 -

22,000 -

30,000 -

47,500 -

-

-

ปี 2561

100.00

100.00

-

-

-

100.00

100.00

100.00

100.00

-

-

ยอดต่าง(%)

ประมาณการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

3. ก่อสร้างรั�วสนามกีฬา (บริเวณทิศตะวันตก)

4. ก่อสร้างอาคารศูนย์ฟิตเนสและวิทยาศาสตร์

-

2. ติดตั�งระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสนามกีฬาเทน

3. ค่าขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั�งหม้อแปลงไฟฟ้า

ขนาด 240 เควีเอ จํานวน 1 จุด ภายในสนามกีฬา

-

1. ติดตั�งระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสนามกีฬา

ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปโภค

อะคลิลิกพร้อมตีเส้นสนามฯ

7. ค่าติดตั�งพื�นยางสังเคราะห์เคลือบด้วยสาร
-

-

6. ค่าก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก สําหรับเป็น

ที�จอดรถภายในสนามกีฬา

-

5. ก่อสร้างอาคารบริการสนามเทนนิส

การกีฬาพร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 แห่ง

-

2,992,000.00

2. ก่อสร้างลานออกกําลังกายกลางแจ้ง 1 แห่ง

1. ก่อสร้างสนามเทนนิส

ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปการ

ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง

ปี 2557

-

-

-

-

-

-

-

230,000.00

3,000,000.00

-

ปี 2558

-

-

1,439,150.00

-

-

986,557.76

6,539,939.00

-

-

-

ปี 2559

รายจ่ายจริง

-

-

-

-

-

1,240,000.00

1,000,000.00

-

570,524.00

999,000.00

ปี 2560

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ปี 2561

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ยอดต่าง(%)

ประมาณการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

5. ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขาชาย สุขาหญิง

-

7. ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารสนามกีฬาเปตอง

8. ปรับปรุงภูมิทัศน์ถมดินปูหญ้าด้านข้างสระนํ�า

-

10. ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร

-

11. ค่าปรับปรุงสนามกีฬาวู๊ดบอลโดยการปูหญ้านวลน้อย

12. ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโรงพละศึกษา 1000 ที�นั�ง

สนามกีฬาฟุตบอล 1

-

9. ปรับปรุงเปลี�ยนกระเบื�องสระว่ายนํ�า

สนามฟุตบอล 2

-

6. ทาสีพื�นผิวสนามเทนนิส

ด้านซ้าย-ขวา อาคารอัฒจรรย์ สนามฟุตบอล 1

-

200,000.00

85,000.00

200,000.00

-

4. ปรับปรุงอาคารสระว่ายนํ�า

3. ค่าปรับปรุงห้องพักนักกีฬาฯ

2. ค่าปรับปรุงทาสีอาคารสระว่ายนํ�าฯ

1. ค่าปรับปรุงทาสีแนวฟุตบาลฯ

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที�ดินและสิ�งก่อสร้าง

4. ก่อสร้างถนน คสล. ข้างสนามเทนนิส

ปี 2557

-

-

-

-

145,000.00

145,000.00

1,159,000.00

260,000.00

389,000.00

-

-

-

-

ปี 2558

-

-

-

740,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

440,000.00

ปี 2559

รายจ่ายจริง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

454,000.00

299,000.00

ปี 2560

1,000,000 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ปี 2561

100.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ยอดต่าง(%)

ประมาณการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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12,398,497.26

รวมงานกีฬาและนันทนาการ

1. คชจ.ในการศึกษาวิเคราะห์วิจัยฯ

ที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการ

รายจ่ายเกี�ยวกับการรับรองและพิธีการ

ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

25,000.00

267,375.00

2,000,000.00

รวมงบอุดหนุน

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ�น

2,000,000.00

-

รวมเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที�เป็นสาธารณประโยชน์

2,000,000.00

4,422,100.00

รวมงบลงทุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

3,477,000.00

-

รวมค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง

13. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเปตอง

ปี 2557

100,000.00

514,800.00

11,549,232.60

-

-

-

-

6,270,000.00

5,328,000.00

-

ปี 2558

99,750.00

667,148.00

16,668,180.33

400,000.00

400,000.00

400,000.00

-

11,747,846.76

10,145,646.76

-

ปี 2559

รายจ่ายจริง

-

35,000.00

180,664.40

8,726,564.48

400,000.00

400,000.00

400,000.00

-

4,912,524.00

4,562,524.00

ปี 2560

100,000

500,000

6,039,000 -

400,000

400,000

400,000

-

1,498,500 -

1,000,000 -

-

ปี 2561

-

-

21.77

-

-

-

-

72.71

59.10

100.00

ยอดต่าง(%)

ประมาณการ

100,000

500,000

4,724,500

400,000

400,000

400,000

-

409,000

409,000

409,000
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71,165.00
1,240,015.00

9. คชจ.ในการส่งเสริมกิจกรรมการถือศีลอด

10. คชจ.ในการฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้

296,348.00

12. คชจ.ในการอบรมและศึกษาดูงานบุคลากร

กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ

-

159,362.50

14. คชจ.ในการอบรมพระสังฆาธิการ

15. คชจ.ในการส่งเสริมเครือข่ายวัฒนธรรมของ

197,000.00

13. คชจ.ในการอบรมบุคลากรด้านพิธีกรรมทางศาสนา

พิธีกรรมทางศาสนาอบรมพระภิกษุสงฆ์ ไวยาวัจกรฯ

99,000.00

11. คชจ.ในการจัดงานวันระลึกพระศาสดาฯ

ด้านการปฏิบัติตามหลักศาสนาพุทธฯ

36,816.00

-

222,435.00

8. คชจ.ในการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาฯ

7. คชจ.ในการร่วมสืบสานประเพณีบุญบั�งไฟ

6. คชจ.ในการร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์

-

366,000.00

4. คชจ.ในการร่วมสืบสานประเพณีขึ�นธาตุฯ

5. คชจ.ในการร่วมสืบสานประเพณีสรงนํ�าพระธาตุฯ

990,070.00

6,892,506.94

3. คชจ.ในการจัดงานปีใหม่ชาวไทยภูเขา

2. คชจ.ในการจัดงานตากสินฯ

ปี 2557

207,850.00

-

-

-

-

-

-

-

329,650.00

210,000.00

-

500,920.00

784,200.00

6,255,638.34

ปี 2558

299,880.00

-

-

-

-

782,930.00

-

20,400.00

220,000.00

200,000.00

-

523,000.00

-

3,529,442.38

ปี 2559

รายจ่ายจริง

399,970.00

-

-

-

-

799,890.00

-

15,000.00

315,000.00

156,000.00

120,000.00

460,000.00

-

2,977,612.46

ปี 2560

400,000

-

-

-

-

800,000 -

-

100,000 -

350,000 -

250,000

90,000

310,000

-

6,400,000

ปี 2561

-

-

-

-

-

50.00

-

50.00

14.29

-

-

3.23

-

-

ยอดต่าง(%)

ประมาณการ

400,000

-

-

-

-

400,000

-

50,000

300,000

250,000

90,000

320,000

-

6,400,000
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พิธีกรรมทางด้านพระพุทธศาสนาฯ

23. คชจ.ในการจัดอบรมพัฒนาทักษะและ

การปฏิบัติตามหลักศาสนาคริสต์

22. คชจ.ในการจัดอบรมส่งเสริมให้ความรู้ด้าน

การปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลามฯ

21. คชจ.ในการจัดอบรมส่งเสริมให้ความรู้ด้าน

ชนเผ่าเครือไต จ.ตาก

20. คชจ.ในการร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม

ชนเผ่าปกากะญอ จ.ตาก

19. คชจ.ในการร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม

ชนเผ่าม้ง จ.ตาก

18. คชจ.ในการร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม

ธรรมศึกษา บาลีศึกษาฯ

17. คชจ.ในการอบรมส่งเสริมให้ความรู้

ภูมิปัญญาท้องถิ�นในเขตพื�นที�จังหวัดตาก

16. คชจ.ในการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและ

-

-

-

-

-

-

300,000.00

-

ปี 2557

1,967,550.00

-

-

-

-

-

189,675.00

134,450.00

ปี 2558

774,740.00

179,940.00

91,500.00

50,000.00

304,065.00

778,375.00

384,215.00

-

ปี 2559

รายจ่ายจริง

-

574,905.00

174,210.00

98,210.00

50,000.00

196,498.00

280,000.00

559,680.00

ปี 2560

600,000 -

180,000 -

150,000 -

100,000

450,000

750,000

600,000 -

-

ปี 2561

50.00

16.67

4.00

-

22.22

4.00

50.00

-

ยอดต่าง(%)

ประมาณการ

300,000

150,000

144,000

100,000

550,000

780,000

300,000

-
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และวัฒนธรรม
11,163,093.44
11,163,093.44

รวมงบดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

-

รวมค่าใช้สอย

30. คชจ.ในการจัดฝึกอบรมด้านประเพณีศิลปะ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

29. คชจ.ในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์สมเด็จ

และภูมิปัญญาท้องถิ�นจังหวัดตาก

28. คชจ.ในการจัดฝึกอบรมเครือข่ายวัฒนธรรม

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ�นฯ

27. คชจ.ในการจัดฝึกอบรมถ่ายทอดศิลปะ

ปราชญ์ชาวบ้านฯ

26. คชจ.ในการฝึกอบรมเพิ�มศักยภาพเครือข่าย

และภูมิปัญญาท้องถิ�นฯ

25. คชจ.ในการจัดทําทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน

สรงนํ�าศาลหลักเมืองเก่าจังหวัดตาก

24. คชจ.ในการสืบสานประเพณีบวงสรวงและ

ปี 2557

11,194,733.34

11,194,733.34

-

-

-

-

-

-

ปี 2558

9,103,973.38

9,103,973.38

-

-

-

71,240.00

75,368.00

1,980.00

50,000.00

ปี 2559

รายจ่ายจริง

8,968,498.86

8,968,498.86

-

1,329,500.00

-

99,447.00

92,782.00

4,130.00

50,000.00

ปี 2560

12,480,000 -

12,480,000 -

-

-

200,000

100,000

-

-

50,000

ปี 2561

5.58

5.58

100.00

-

-

-

-

-

-

ยอดต่าง(%)

ประมาณการ

11,784,000

11,784,000

300,000

-

200,000

100,000

-

-

50,000
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5,142,805.00
5,142,805.00
16,402,898.44

รวมงบอุดหนุน

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ�น

1,997,000.00

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

รวมเงินอุดหนุน

3,145,805.00

97,000.00

รวมงบลงทุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น

เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

97,000.00

97,000.00

-

รวมค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง

1. ซ่อมแซมบูรณะศาลหลักเมือง จ.ตาก

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที�ดินและสิ�งก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง

งบลงทุน

ปี 2557

14,194,733.34

3,000,000.00

3,000,000.00

2,000,000.00

1,000,000.00

-

-

-

-

ปี 2558

11,090,173.38

1,986,200.00

1,986,200.00

1,986,200.00

-

-

-

-

-

ปี 2559

รายจ่ายจริง

-

-

-

-

-

10,967,701.36

1,999,202.50

1,999,202.50

1,999,202.50

ปี 2560

15,980,000 -

3,500,000 -

3,500,000 -

3,500,000 -

-

-

-

-

-

ปี 2561

13.74

42.86

42.86

42.86

-

-

-

-

-

ยอดต่าง(%)

ประมาณการ

13,784,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

-

-

-

-

-
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-

7. คชจ.ในการฝึกอบรมด้านบริการท่องเที�ยว

รองรับสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

8. คชจ.ในโครงการรถไฟนําเที�ยว

9. คชจ.ในการจัดงานวันอนุรักษ์ช้างไทย

กระทงสายแข่งเรือพายโบราณ อ.บ้านตาก

-

868,000.00

5. คชจ.ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที�ยว จ.ตาก

6. คชจ.ในการจัดงานประเพณีต้นกําเนิด

119,725.00

-

490,000.00

66,350.00

-

4. คชจ.ในการอนุรักษ์กล้วยไม้ "ขี�เสือชมช้าง"

3. คชจ.ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที�ยว

มวยคาดเชือกงานตากสินฯ

2. คชจ.ในการจัดกิจกรรมมวยไทยและ

1. คชจ.ในโครงการป่าชุมชนแหล่งท่องเที�ยว

ที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการ

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ

ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที�ยว

ปี 2557

-

-

-

150,000.00

2,860,770.00

349,847.00

-

438,000.00

-

-

ปี 2558

50,000.00

37,532.00

215,095.00

-

2,393,303.00

499,818.00

-

495,000.00

-

-

ปี 2559

รายจ่ายจริง

-

-

78,625.00

-

112,565.00

-

-

-

-

496,000.00

ปี 2560

80,000 -

100,000 -

150,000

-

500,000 -

-

300,000 -

500,000

-

120,000

ปี 2561

100.00

100.00

-

-

100.00

-

66.67

-

-

258.33

ยอดต่าง(%)

ประมาณการ

-

-

150,000

-

-

-

100,000

500,000

-

430,000
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-

11. คชจ.ในการจัดนิทรรศการส่งเสริมการ

1. รถราง จํานวน 1 คัน

รวมค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

รวมงบดําเนินงาน

-

-

1,544,075.00

-

-

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

รวมค่าวัสดุ

-

วัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น

ค่าวัสดุ

1,544,075.00

-

ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม

รวมค่าใช้สอย

-

12. คชจ.ในการฝึกอบรมมัคคุเทศก์คืนถิ�น

ท่องเที�ยวจังหวัดตาก

-

10. คชจ.ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที�ยวจังหวัดตาก

ปี 2557

1,985,000.00

1,985,000.00

3,798,617.00

-

-

-

3,798,617.00

-

-

-

-

ปี 2558

-

-

3,708,724.00

17,976.00

-

17,976.00

3,690,748.00

-

-

-

-

ปี 2559

รายจ่ายจริง

-

-

1,327,245.41

16,402.50

-

16,402.50

1,310,842.91

2,153.91

86,755.00

-

534,744.00

ปี 2560

-

-

2,270,000 -

50,000

20,000

30,000

2,220,000 -

20,000

150,000

300,000

-

ปี 2561

-

-

29.07

60.00

150.00

-

31.08

150.00

100.00

100.00

-

ยอดต่าง(%)

ประมาณการ

-

-

1,610,000.00

80,000.00

50,000

30,000

1,530,000

50,000

150,000

150,000

-
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ

200,000.00

-

600,000.00

รวมงบลงทุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น

เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

600,000.00

-

-

-

600,000.00

รวมค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง

ตากสิน ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้า

2. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวทาง

ธารารักษ์ ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก

1. ก่อสร้างลานแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณนํ�าตก

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที�ดินและสิ�งก่อสร้าง

1. ก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอบรมสิ�งแวดล้อม

ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปการ

1. พัฒนาถํ�าแม่อุสุ (สร้างห้องสุขา)

อาคารต่าง ๆ

ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง

ปี 2557

100,000.00

3,000,000.00

2,985,000.00

1,000,000.00

-

-

1,000,000.00

-

ปี 2558

3,000,000.00

4,131,845.00

920,000.00

920,000.00

920,000.00

-

-

-

ปี 2559

รายจ่ายจริง

-

-

-

-

997,000.00

997,000.00

-

997,000.00

ปี 2560

100,000

4,150,000

-

-

-

-

-

ปี 2561

-

-

-

-

-

-

-

ยอดต่าง(%)

ประมาณการ

100,000

4,150,000

-

-

-

-

-
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350,000.00
350,000.00
2,494,075.00
31,295,470.70

รวมงบอุดหนุน

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที�ยว

วมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

150,000.00

รวมเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที�เป็นสาธารณประโยชน์

ปี 2557

35,777,582.94

10,033,617.00

3,250,000.00

3,250,000.00

150,000.00

ปี 2558

39,668,922.71

11,910,569.00

7,281,845.00

7,281,845.00

150,000.00

ปี 2559

รายจ่ายจริง

22,168,511.25

2,474,245.41

150,000.00

150,000.00

150,000.00

ปี 2560

28,689,000 -

6,670,000 -

4,400,000

4,400,000

150,000

ปี 2561

14.36

9.15

1.14

1.14

33.33

ยอดต่าง(%)

ประมาณการ

24,568,500

6,060,000

4,450,000

4,450,000

200,000
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ทํานา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสนบาท

3. คชจ.ในการประกวดแปลงนาสาธิตภูมิปัญญาไทย

ได้เงิน 1 แสนบาท

2. คชจ.ในการส่งเสริมภูมิปัญญาไทยทํานา 1 ไร่

จากสารพิษ

1. คชจ.ในการส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดภัย

ที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการ

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ

ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

งานส่งเสริมการเกษตร

แผนงานการเกษตร

-

114,040.00

162,038.50

98,000.00

ปี 2557

36,650.00

110,189.00

178,357.50

-

ปี 2558

-

219,785.00

230,587.50

-

ปี 2559

รายจ่ายจริง

-

212,180.00

449,290.00

-

ปี 2560

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

-

200,000

250,000

100,000 -

ปี 2561

-

-

-

100.00

ยอดต่าง(%)

ประมาณการ

-

200,000

250,000

-
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-

10. คชจ.ในการส่งเสริมการเพาะเห็ดและการแปรรูป

11. คชจ.ในการจัดงานวันเกษตรแฟร์

12. คชจ.ในการส่งเสริมและพัฒนาการปลูกมัน

สําปะหลัง

-

-

127,436.00

98,000.00

300,000.00

97,054.00

9. คชจ.ในการส่งเสริมการเลี�ยงโคขุน

กลุ่มอาชีพในภาคการเกษตรจังหวัดตาก

8. คชจ.ในการส่งเสริมการพัฒนาเครือข่าย

การผลิตลําไย จ.ตาก

7. คชจ.ในการส่งเสริมการปลูกและพัฒนาศักยภาพ

ปล่อยพันธุ์ปลาสู่แหล่งนํ�า

6. คชจ.ในการปลูกไม้ผล ชุมชนรักษา

อาเซียน

เกษตรเพื�อก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ

5. คชจ.ในการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการ

การเกษตรยั�งยืน

4. คชจ.ในการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื�อ

ปี 2557

-

-

-

94,302.00

292,280.00

-

-

-

134,298.00

ปี 2558

90,110.00

199,010.00

419,704.00

507,168.00

-

99,329.00

-

-

141,348.00

ปี 2559

รายจ่ายจริง

-

199,935.00

-

76,767.00

-

-

-

-

91,576.00

ปี 2560

-

200,000

-

-

-

-

-

-

150,000

ปี 2561

-

115.00

-

-

-

-

-

-

-

ยอดต่าง(%)

ประมาณการ

-

430,000

-

-

-

-

-

-

150,000
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996,568.50

รวมงบดําเนินงาน

172,500.00
1,169,068.50

รวมงบอุดหนุน

รวมงานส่งเสริมการเกษตร

121,450.00
298,600.00

1. คชจ.ในการสร้างฝายชะลอนํ�า

2. คชจ.โครงการกล้าไม้เพื�อการอนุรักษ์ฯ

ที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการ

ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

งานอนุรักษ์แหล่งนํ�าและป่าไม้

172,500.00

รวมเงินอุดหนุน

172,500.00

996,568.50

-

รวมค่าใช้สอย

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

การแปรรูปอาหาร

13. คชจ.ส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมงและ

ปี 2557

99,850.00

31,725.00

1,015,076.50

169,000.00

169,000.00

169,000.00

846,076.50

846,076.50

-

ปี 2558

98,430.00

398,281.00

2,057,041.50

150,000.00

150,000.00

150,000.00

1,907,041.50

1,907,041.50

-

ปี 2559

รายจ่ายจริง

-

297,150.00

1,179,748.00

150,000.00

150,000.00

150,000.00

1,029,748.00

1,029,748.00

-

ปี 2560

-

-

1,074,000

174,000 -

174,000 -

174,000 -

900,000

900,000

-

ปี 2561

-

-

23.84

13.79

13.79

13.79

31.11

31.11

100.00

ยอดต่าง(%)

ประมาณการ

-

-

1,330,000

150,000

150,000

150,000

1,180,000

1,180,000

150,000
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143,412.00
236,405.00
281,529.00
148,265.00

4. คชจ.ในการประกวดป่าชุมชน

5. คชจ.ในการฝึกอบรมสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ฯ

6. คชจ.ในการพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชน จ.ตาก

7. คชจ.ในการขยายเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์

กับวิถีแห่งความพอเพียง
1,456,145.00
1,456,145.00

รวมงบดําเนินงาน

-

-

รวมค่าใช้สอย

13. คชจ.โครงการจิตอาสาเพื�อการพัฒนาลํานํ�า

มาจากพระราชดําริฯ

12. คชจ.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื�อง

11. คชจ.ในการอนุรักษ์ดิน นํ�า ป่า

10. คชจ.ในการพัฒนาป่าไม้ ต.บ้านนา
-

-

9. คชจ.ในโครงการสร้างฝายชะลอนํ�า เพื�อเฉลิม

พระเกียรติ�สมเด็จพระเทพฯ

-

8. คชจ.ในการปลูกต้นไม้

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อมหมู่บ้าน

226,484.00

3. คชจ.ในโครงการศาสตร์พระราชาอนุรักษ์ฯ

ปี 2557

1,459,962.00

1,459,962.00

-

-

147,400.00

124,880.00

-

-

124,279.00

528,480.00

241,830.00

161,518.00

ปี 2558

2,505,536.00

2,505,536.00

-

-

-

-

-

-

173,195.00

1,648,280.00

187,350.00

-

ปี 2559

รายจ่ายจริง

2,501,575.00

2,501,575.00

-

-

90,621.00

-

-

-

-

458,614.00

1,516,145.00

139,045.00

-

ปี 2560

2,250,000 -

2,250,000 -

-

-

-

-

100,000

-

600,000 -

1,050,000 -

300,000 -

200,000

ปี 2561

26.67

26.67

100.00

100.00

-

-

-

-

66.67

52.38

50.00

100.00

ยอดต่าง(%)

ประมาณการ

1,650,000

1,650,000

300,000

200,000

-

-

100,000

-

200,000

500,000

150,000

200,000

ปี 2562
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1,456,145.00
2,625,213.50

รวมแผนงานการเกษตร

-

รวมงบอุดหนุน

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนํ�าและป่าไม้

-

-

รวมเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที�เป็นสาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

ปี 2557

2,625,038.50

1,609,962.00

150,000.00

150,000.00

150,000.00

ปี 2558

4,812,577.50

2,755,536.00

250,000.00

250,000.00

250,000.00

ปี 2559

รายจ่ายจริง

3,831,323.00

2,651,575.00

150,000.00

150,000.00

150,000.00

ปี 2560

3,324,000 -

2,250,000 -

-

-

-

ปี 2561

10.35

26.67

-

-

-

ยอดต่าง(%)

ประมาณการ

2,980,000

1,650,000

-

-

-

ปี 2562
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1,078,519.00

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

48,201,850.60

1,318,317.58

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

รวมงบกลาง

6,094,600.00

สํารองจ่าย

ด้านสถานีขนส่ง

400,000.00

5,928,014.02

ค่าชําระดอกเบี�ย

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

33,382,400.00

ค่าชําระหนี�เงินต้น

งบกลาง

งานงบกลาง

แผนงานงบกลาง

ปี 2557

46,913,891.21

1,313,000.18

5,820,000.00

380,000.00

1,140,144.00

4,637,347.02

33,623,400.01

ปี 2558

41,713,469.33

1,308,663.65

942,000.00

779,000.00

1,207,912.00

3,604,493.68

33,871,400.00

ปี 2559

รายจ่ายจริง

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

40,670,205.51

1,321,751.15

-

1,351,900.00

1,154,251.00

2,716,903.36

34,125,400.00

ปี 2560

51,977,900 -

1,850,000 -

10,000,000

1,142,500

1,800,000

2,800,000 -

8.26

47.14

-

36.11

-

21.43

9.40

ยอดต่าง(%)

34,385,400 -

ปี 2561

ประมาณการ

47,686,000

978,000

10,000,000

1,555,000

1,800,000

2,200,000

31,153,000

ปี 2562
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3,066,894.04
51,268,744.64
51,268,744.64
306,847,246.56

รวมบําเหน็จบํานาญ

รวมงานงบกลาง

รวมแผนงานงบกลาง

รวมทุกแผนงาน

พนักงานจ้างเสียชีวิตระหว่างการปฏิบัติหน้าที�ฯ

-

236,024.04

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา

เงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการ ลูกจ้างประจํา

180,870.00

2,650,000.00

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบํานาญ

ส่วนท้องถิ�น (กบท.)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ

บําเหน็จ /บํานาญ

ปี 2557

302,484,714.78

50,161,700.97

50,161,700.97

3,247,809.76

-

254,502.80

293,306.96

2,700,000.00

ปี 2558

345,418,658.16

45,821,186.49

45,821,186.49

4,107,717.16

-

813,961.80

304,368.00

2,989,387.36

ปี 2559

รายจ่ายจริง

415,464,430.47

45,242,687.77

45,242,687.77

4,572,482.26

-

1,281,881.34

304,368.00

2,986,232.92

ปี 2560

450,000,000

56,298,400 -

56,298,400 -

4,320,500

-

950,000

350,000

-

7.27

7.27

4.62

100.00

-

-

0.02

ยอดต่าง(%)

3,020,500 -

ปี 2561

ประมาณการ

450,000,000

52,206,000

52,206,000

4,520,000

200,000

950,000

350,000

3,020,000

ปี 2562

140
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ค่าใช้จา่ ยในการบริหารงานบุคลากร (ที�ตั�งจ่ายจากเงินรายได้ ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(1) เงินเดือน (ข้าราชการส่วนท้องถิ�น)

ตั�งจ่ายรวมทั�งสิ�น

46,100,180

บาท

(2) เงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร (ข้าราชการส่วนท้องถิ�น)

ตั�งจ่ายรวมทั�งสิ�น

1,318,800

บาท

(3) เงินเพิ�มอื�น ๆ ที�จ่ายควบกับเงินเดือน

ตั�งจ่ายรวมทั�งสิ�น

1,175,920

บาท

(4) เงินค่าจ้างประจํา

ตั�งจ่ายรวมทั�งสิ�น

1,830,000

บาท

(5) เงินค่าจ้างชั�วคราว (ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง)

ตั�งจ่ายรวมทั�งสิ�น

29,510,520

บาท

(6) เงินเพิ�มอื�น ๆ ที�จ่ายควบกับค่าจ้างชั�วคราว

ตั�งจ่ายรวมทั�งสิ�น

1,320,198

บาท

(7) ค่าเช่าบ้าน

ตั�งจ่ายรวมทั�งสิ�น

400,000

บาท

(8) ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ตั�งจ่ายรวมทั�งสิ�น

400,000

บาท

(9) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.)

ตั�งจ่ายรวมทั�งสิ�น

350,000

บาท

(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

ตั�งจ่ายรวมทั�งสิ�น

1,830,000

บาท

(11) เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญฯ (กบท.)

ตั�งจ่ายรวมทั�งสิ�น

3,034,542

บาท

(12) เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา

ตั�งจ่ายรวมทั�งสิ�น

950,000

บาท

(13) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์

ตั�งจ่ายรวมทั�งสิ�น

3,000,000

บาท

ตั�งจ่ายรวมทั�งสิ�น

200,000

บาท

รวมเป็นเงินทั�งสิ�น

91,420,160

บาท

แก่ อปท. (โบนัส)
(14) เงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการ ลูกจ้างประจํา
พนักงานจ้างหรือผู้มีสิทธิได้รับตามกฏหมายขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดตาก ที�เสียชีวิตระหว่างรับราชการ

หมายเหตุ : คิดเป็นร้อยละ 20.32 ของรายจ่ายที�ตั�งจ่ายจากรายได้ ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท
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υϔτΩϔλυϔτχϒϟϏϗτζνυϒσϔεΣϔυυϔτΪΕϔτΩμνυϒσϔευϔτΪΕϔτιϓϧωϣν
νυϒΪϬϔνϗΩμνυϒσϔεπϊ
ϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζηϔΣ
ϏϬϔϟςϏϟσϙϏΩηϔΣΪϓΩύωϓζηϔΣ
νυϒσϔεΣϔυυϔτΪΕϔτυωσιϓϨΩόϖϨλμϔιΪΕϔτΪϔΣυϔτϣζΖΪϓζϟΣϦμϟϏΩύσωζςϔϋϗΪϓζόυυϠχϒύσωζϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλιϓϧωϣνϠτΣϟνϦλ
ϠξλΩϔλμυϖύϔυΩϔλιϓϧωϣν
Ωϔλμυϖύϔυιϓϧωϣν

υωσ

62,503,100

μϔι

ΩμμϚΦχϔΣυ

υωσ

29,557,840

μϔι

υωσ

10,297,080

μϔι

ϟΩϖλϟζϙϏλλϔτΣυϏΩλϔτΣ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλϟΩϖλϟζϙϏλλϔτΣϏμΪϟζϙϏλχϒμϔιϠχϒυϏΩ
λϔτΣϏμΪΪϬϔλωληϬϔϠύλΕΩηϬϔϠύλΕΩχϒμϔιηΕϏ
ϟζϙϏλΪϬϔλωλϟζϙϏληϔσυϒϟμϗτμϠχϒύλϓΩόϙϏόϓϧΩΣϔυιϗϧϟΣϗϧτωΤΖϏΩηϓϨΩΪΕϔτ
ΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣνχϓζϏμΪ
ϟΩϖλΦΕϔηϏμϠιλνυϒΪϬϔηϬϔϠύλΕΩλϔτΣυϏΩλϔτΣ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλϟΩϖλΦΕϔηϏμϠιλνυϒΪϬϔηϬϔϠύλΕΩλϔτΣϏμΪϟζϙϏλ
χϒμϔιυϏΩλϔτΣϏμΪΪϬϔλωληϬϔϠύλΕΩηϬϔϠύλΕΩ
χϒμϔιηΕϏϟζϙϏλΪϬϔλωλϟζϙϏληϔσυϒϟμϗτμϠχϒύλϓΩόϙϏόϓϧΩΣϔυ
ιϗϧϟΣϗϧτωΤΖϏΩηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣνχϓζϏμΪ
ϟΩϖλΦΕϔηϏμϠιλπϖϟϊϋλϔτΣυϏΩλϔτΣ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλϟΩϖλΦΕϔηϏμϠιλπϖϟϊϋλϔτΣϏμΪϟζϙϏλχϒμϔιυϏΩ
λϔτΣϏμΪΪϬϔλωληϬϔϠύλΕΩηϬϔϠύλΕΩχϒμϔιηΕϏ
ϟζϙϏλΪϬϔλωλϟζϙϏληϔσυϒϟμϗτμϠχϒύλϓΩόϙϏόϓϧΩΣϔυιϗϧϟΣϗϧτωΤΖϏΩηϓϨΩΪΕϔτ
ΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣνχϓζϏμΪ 
ϟΩϖλϟζϙϏλϟχΤϔλϚΣϔυιϗϧνυϘΣϋϔλϔτΣϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλϟΩϖλϟζϙϏλϟχΤϔλϚΣϔυλϔτΣϏμΪΪϬϔλωληϬϔϠύλΕΩηϬϔϠύλΕΩ
χϒμϔιηΕϏϟζϙϏλϠχϒϟΩϖλϟζϙϏλιϗϧνυϘΣϋϔλϔτΣϏμΪ
ΪϬϔλωληϬϔϠύλΕΩηϬϔϠύλΕΩχϒμϔιηΕϏ
ϟζϙϏλΪϬϔλωλϟζϙϏληϔσυϒϟμϗτμϠχϒύλϓΩόϙϏόϓϧΩΣϔυιϗϧϟΣϗϧτωΤΖϏΩηϓϨΩΪΕϔτ
ΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣνχϓζϏμΪ 
ϟΩϖλΦΕϔηϏμϠιλόσϔάϖΣόςϔϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔηϏμϠιλυϔτϟζϙϏλΤϏΩνυϒκϔλόςϔϏμΪϟζϙϏλ
χϒμϔιυϏΩνυϒκϔλόςϔϏμΪΪϬϔλωληϬϔϠύλΕΩϥ
χϒμϔιόσϔάϖΣόςϔϏμΪΪϬϔλωληϬϔϠύλΕΩϥ
χϒμϔιΪϬϔλωλϟζϙϏληϔσυϒϟμϗτμϠχϒύλϓΩόϙϏόϓϧΩΣϔυιϗϧϟΣϗϧτω
ΤΖϏΩηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϖΪΣϔυόςϔϏμΪ
ϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτνυϒΪϬϔ

ΪϬϔλωλ

1,399,320

μϔι

ΪϬϔλωλ

300,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

300,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

1,032,960

μϔι

ΪϬϔλωλ

7,264,800

μϔι

υωσ

19,260,760

μϔι

ϟΩϖλϟζϙϏλπλϓΣΩϔλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλϟΩϖλϟζϙϏλΤΖϔυϔάΣϔυϏμΪπυΖϏσιϓϨΩϟΩϖλνυϓμνυϚΩϟΩϖλ
ϟζϙϏλΪϬϔλωλϏϓηυϔΪϬϔλωλϟζϙϏληϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣ
νχϓζϏμΪΪϬϔλωλϏϓηυϔμϔιΣϏΩΣϖΪΣϔυόςϔϏμΪ
ΪϬϔλωλϏϓηυϔμϔιΣϏΩΣϔυϟΪΖϔ
ύλΖϔιϗϧΪϬϔλωλϏϓηυϔμϔιϠχϒύλΕωτηυωΪόϏμςϔτ
ϢλΪϬϔλωλϏϓηυϔμϔι 

ΪϬϔλωλ

15,111,140

μϔι

ϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτΣϔυϟσϙϏΩ
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ϟΩϖλϟπϖϧσηΕϔΩϥΤϏΩπλϓΣΩϔλ
ΪϬϔλωλ
เพือ
� จ่ายเป็ นค่าตอบแทนเป็ นรายเดือนของข้าราชการ อบจ. ทีไ� ด้รบั เงิน
ประจําตําแหน่ งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ งได้รบั
ค่าตอบแทนเป็ นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่ งทีไ� ด้รบั อยูเ่ ดิม
ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัด
ตาก เรือ
� ง หลักเกณฑ์และเงือ
� นไขเกีย� วกับอัตราเงินเดือนและวิธก
ี ารจ่ายเงิน
เดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน
� (ฉบับที� 7) ลงวันที� 25 พฤษภาคม 2559
ได้แก่ ตําแหน่ งปลัด อบจ. จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 10,000 บาท ต่อเดือน
ตําแหน่ งรองปลัด อบจ. จํานวน 2 อัตราๆ ละ 5,600 บาท ต่อเดือน จํานวน
12 เดือน ตําแหน่ งหัวหน้าสํานักปลัด อบจ. ตําแหน่ งผูอ
้ าํ นวยการกอง
กิจการสภา อบจ. ตําแหน่ งผูอ
้ าํ นวยการกองการเจ้าหน้าที� จํานวน 3 อัตรา
ๆ ละ 5,600 บาท ต่อเดือน จํานวน 12 เดือน ค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือน ตําแหน่ งชํานาญการพิเศษ จํานวน 1 อัตราๆ ละ 3,500 บาทต่อ
เดือน จํานวน 12 เดือน เงินเพิม
� สําหรับตําแหน่ งทีม
� เี หตุพเิ ศษตําแหน่ ง
นิตก
ิ ร (พ.ต.ก.) เงินเพิม
� การครองชีพชั�วคราวให้แก่ขา้ ราชการ อบจ. เงิน
เพิม
� สําหรับคุณวุฒท
ิ ี� ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด รับรองว่าคุณวุฒน
ิ น
� ั เป็ นคุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหน่ งทีไ� ด้
รับแต่งตัง� และเงินเพิม
� อืน
� ๆ ให้แก่ขา้ ราชการ อบจ. ตัง� จ่ายจากเงินรายได้
(สํานักปลัด อบจ. 417,600 บาท และ กองกิจการสภา อบจ. 109,200
บาท และกองการเจ้าหน้าที� 80,320 บาท)

607,120

μϔι

ϟΩϖλνυϒΪϬϔηϬϔϠύλΕΩ
เพือ
� จ่ายเป็ นเงินประจําตําแหน่ งให้แก่ขา้ ราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดทีไ� ด้รบั เงินประจําตําแหน่ ง ได้แก่ ตําแหน่ งปลัด อบจ. จํานวน 1
อัตรา ๆ ละ 10,000 บาท ต่อเดือน รองปลัด อบจ. จํานวน 2 อัตราๆ ละ
5,600 บาท ต่อเดือน จํานวน 12 เดือน หัวหน้าสํานักปลัด อบจ. ผู้
อํานวยการกองกิจการสภา อบจ. ผูอ
้ าํ นวยการกองการเจ้าหน้าที� จํานวน
3 อัตรา ๆ ละ 5,600 บาท ต่อเดือน จํานวน 12 เดือน และตําแหน่ ง
หัวหน้าฝ่ าย จํานวน 8 อัตราๆ ละ 1,500 บาท ต่อเดือน จํานวน 12
เดือน ตัง� จ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัด อบจ. 357,600 บาท, กอง
กิจการสภา อบจ. 121,200 บาท, และกองการเจ้าหน้าที� 121,200
บาท)
ΦΕϔηϏμϠιλπλϓΣΩϔλΪΖϔΩ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔηϏμϠιλϟΩϖλνυϓμνυϚΩΦΕϔηϏμϠιλϢύΖϠΣΕπλϓΣΩϔλ
ΪΖϔΩΪϬϔλωλϏϓηυϔΪϬϔλωλϟζϙϏληϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣ
νχϓζϏμΪΪϬϔλωλϏϓηυϔμϔιϠχϒΣϏΩΣϖΪΣϔυόςϔϏμΪ
ΪϬϔλωλϏϓηυϔμϔι
ϟΩϖλϟπϖϧσηΕϔΩϥΤϏΩπλϓΣΩϔλΪΖϔΩ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλϟΩϖλϟπϖϧσΣϔυΦυϏΩάϗπάϓϧωΦυϔωϟΩϖλϟπϖϧσϏϙϧλϥϢύΖϠΣΕπλϓΣΩϔλ
ΪΖϔΩΪϬϔλωλϏϓηυϔΪϬϔλωλϟζϙϏληϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣ
νχϓζϏμΪΪϬϔλωλϏϓηυϔμϔιϠχϒΣϏΩΣϖΪΣϔυόςϔϏμΪ
ΪϬϔλωλϏϓηυϔμϔι

ΪϬϔλωλ

600,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

2,762,900

μϔι

ΪϬϔλωλ

179,600

μϔι
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ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

υωσ

32,337,660

μϔι

υωσ

3,870,000

μϔι

ΦΕϔηϏμϠιλξϛΖναϖμϓηϖυϔάΣϔυϏϓλϟνϦλνυϒϡτάλΙϠΣΕϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλ
ΪϬϔλωλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔηϏμϠιλύυϙϏϟΩϖλυϔΩωϓχϠΣΕΦεϒΣυυσΣϔυύυϙϏΣυυσΣϔυιϗϧ
ναϖμϓηϖύλΖϔιϗϧϟΣϗϧτωΣϓμΣϔυόϏμϠΤΕΩΤϓλόϏμϟνχϗϧτλόϔτΩϔλόϏμΦϓζ
ϟχϙϏΣύυϙϏΣϔυΦϓζϟχϙϏΣϟνϦλΤΖϔυϔάΣϔυύυϙϏΣϔυΦϓζϟχϙϏΣχϛΣΪΖϔΩνυϒΪϬϔΣϔυ
όυυύϔπλϓΣΩϔλΪΖϔΩϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζηϔΣϟΩϖλυϔΩωϓχύυϙϏΦΕϔ
ηϏμϠιλϠΣΕΦεϒΣυυσΣϔυόϏμόωλΦωϔσξϖζϟΣϗϧτωΣϓμωϖλϓτϑΦΕϔϟΩϖλυϔΩωϓχ
ΣϔυνυϓμνυϚΩνυϒόϖικϖςϔπνυϒόϖικϖξχΣϔυναϖμϓηϖΩϔλυϔάΣϔυϏΩΦΙΣϔυ
μυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζηϔΣ ϟΩϖλϡμλϓό ϢύΖϠΣΕΤΖϔυϔάΣϔυϏμΪηϔΣχϛΣΪΖϔΩ
νυϒΪϬϔϠχϒπλϓΣΩϔλΪΖϔΩηϔσςϔυΣϖΪϟΩϖλυϔΩωϓχύυϙϏΦΕϔηϏμϠιλϏϙϧλϥϠχϒ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλϥϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσωϓόζϚϟΣϗϧτωΣϓμΣϔυ
ζϬϔϟλϖλΣϔυόϏμϠχϒϏϙϧλϥϑχϑηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣνχϓζϏμΪ
μϔιϠχϒΣϏΩΣϔυϟΪΖϔύλΖϔιϗϧμϔι
ΦΕϔϟμϗϨτνυϒάϚσ
ΪϬϔλωλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϟμϗϨτνυϒάϚσΣυυσΣϔυόςϔϏμΪηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩ
ΣϖΪΣϔυόςϔϏμΪ
ΦΕϔηϏμϠιλΣϔυναϖμϓηϖΩϔλλϏΣϟωχϔυϔάΣϔυ
ΪϬϔλωλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔηϏμϠιλΣϔυναϖμϓηϖΩϔλλϏΣϟωχϔυϔάΣϔυΤϏΩΤΖϔ
υϔάΣϔυχϛΣΪΖϔΩϠχϒπλϓΣΩϔλΪΖϔΩΤϏΩϏμΪηϔΣηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτ
ϣζΖ όϬϔλϓΣνχϓζϏμΪμϔιΣϏΩΣϖΪΣϔυόςϔϏμΪ
μϔιΣϏΩΣϔυϟΪΖϔύλΖϔιϗϧμϔιϠχϒύλΕωτηυωΪόϏμ
ςϔτϢλμϔι
ΦΕϔϢάΖόϏτ
υωσ

3,150,000

μϔι

20,000

μϔι

700,000

μϔι

25,537,660

μϔι

3,589,560

μϔι

456,000

μϔι

300,000

μϔι

ΦΕϔηϏμϠιλ

υϔτΪΕϔτϟπϙϧϏϢύΖϣζΖσϔέϘϧΩμυϖΣϔυ
υϔτΪΕϔτϟπϙϧϏϢύΖϣζΖσϔέϘϧΩμυϖΣϔυ όϬϔλϓΣνχϓζϏμΪ

ΪϬϔλωλ

ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϟάΕϔϟΦυϙϧϏΩθΕϔτϟϏΣόϔυΦΕϔΣυϒζϔϋθΕϔτϟϏΣόϔυΦΕϔϟτϦμ
ύλϓΩόϙϏύυϙϏϟΤΖϔνΣύλϓΩόϙϏΦΕϔέϓΣρϏΣΦΕϔΣϬϔΪϓζόϖϧΩναϖΣϛχΦΕϔϡΨϋεϔϠχϒ
ϟξτϠπυΕΦΕϔκυυσϟλϗτσηΕϔΩϥΦΕϔϟμϗϨτνυϒΣϓλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλΦζϗ
ηϔσΦϬϔπϖπϔΣϋϔΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪΖϔΩϟύσϔιϬϔΦωϔσόϒϏϔζΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλ
ΣϔυΪΖϔΩϟύσϔζϛϠχυϓΣϋϔΦωϔσνχϏζςϓτΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪΖϔΩ
ϟύσϔμυϖΣϔυΦΕϔχΩλϔσθωϔτπυϒπυϢλύλϓΩόϙϏπϖσπΙΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλϥιϗϧϟΣϗϧτω
ΤΖϏΩηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣνχϓζϏμΪ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυϟξτϠπυΕνυϒάϔόϓσπϓλκΙιϔΩόθϔλϗωϖιτϚ όϬϔλϓΣ ΪϬϔλωλ
νχϓζϏμΪ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϟξτϠπυΕνυϒάϔ
όϓσπϓλκΙιϔΩόθϔλϗωϖιτϚηΕϔΩϥϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλϥιϗϧΪϬϔϟνϦλϠχϒϟΣϗϧτωΤΖϏΩΣϓμ
ΩϔλλϗϨϟνϦλϣνηϔσπυϒυϔάμϓίίϓηϖϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζπϊ
ϠχϒϠΣΖϣΤϟπϖϧσϟηϖσϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ
 ύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣ
νχϓζϏμΪ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυΪϓζιϬϔωϔυόϔυϏμΪηϔΣ όϬϔλϓΣνχϓζϏμΪ
ΪϬϔλωλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔΪϓζιϬϔωϔυόϔυϏμΪ
ηϔΣϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλϥιϗϧΪϬϔϟνϦλϠχϒϟΣϗϧτωΤΖϏΩΣϓμΩϔλλϗϨϟνϦλϣνηϔσπυϒ
υϔάμϓίίϓηϖϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζπϊϠχϒϠΣΖϣΤϟπϖϧσ
ϟηϖσϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ
 ύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣ
νχϓζϏμΪ
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ΪϬϔλωλ

40,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

100,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

100,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

100,000

μϔι

ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυΪϓζιϬϔνΖϔτνυϒάϔόϓσπϓλκΙ ΦϓηϟϏϔιΙ  όϬϔλϓΣνχϓζ ΪϬϔλωλ
ϏμΪ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔΪϓζιϬϔνΖϔτ
ΦϓηϟϏϔιΙϣωλϖχνυϒάϔόϓσπϓλκΙξχΩϔλΣϖΪΣυυσΤϏΩϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλ
ΪϓΩύωϓζηϔΣωϓλόϬϔΦϓίΤϏΩάϔηϖϊϔόλϔϠχϒπυϒσύϔΣϋϓηυϖτΙϠχϒϟύηϚΣϔυεΙ
νϓΪΪϚμϓληϔσιϗϧυϓβμϔχόϓϧΩΣϔυηχϏζιϓϨΩνϗϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλϥιϗϧΪϬϔϟνϦλϠχϒ
ϟΣϗϧτωΤΖϏΩΣϓμΩϔλλϗϨϟνϦλϣνηϔσπυϒυϔάμϓίίϓηϖϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩ
ύωϓζπϊ2540ϠχϒϠΣΖϣΤϟπϖϧσϟηϖσϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧ
νϗ πϊ2561-2564 ύλΖϔιϗϧ141χϬϔζϓμιϗϧ26ηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτ
ϣζΖ όϬϔλϓΣνχϓζϏμΪ

670,000

μϔι

ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυπϓδλϔϠχϒνυϓμνυϚΩϟωϦμϣέηΙϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυ
ΪϬϔλωλ
όΕωλΪϓΩύωϓζηϔΣ όϬϔλϓΣνχϓζϏμΪ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔπϓδλϔϠχϒνυϓμνυϚΩ
ϟωϦμϣέηΙϏμΪηϔΣZZZWDNSDRJRWKϟνϦλϣνηϔσπυϒυϔάμϓίίϓηϖ
ϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζπϊϠχϒϠΣΖϣΤϟπϖϧσϟηϖσϠχϒϟνϦλϣν
ηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμ
ιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣνχϓζϏμΪ

100,000

μϔι

ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυΪϓζιϬϔϠξΕλπϓμΤΕϔωΦωϔσϟΦχϙϧϏλϣύωϏμΪηϔΣ
όϬϔλϓΣνχϓζϏμΪ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔΪϓζιϬϔϠξΕλπϓμΤΕϔω
ΦωϔσϟΦχϙϧϏλϣύωϏμΪηϔΣϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλϥιϗϧΪϬϔϟνϦλϠχϒϟΣϗϧτωΤΖϏΩΣϓμ
ΩϔλλϗϨϟνϦλϣνηϔσπυϒυϔάμϓίίϓηϖϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζπϊ
ϠχϒϠΣΖϣΤϟπϖϧσϟηϖσϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ
 ύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣ
νχϓζϏμΪ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυΪϓζιϬϔύλϓΩόϙϏυϔτΩϔλξχΣϔυναϖμϓηϖΩϔλνυϒΪϬϔνϗ
όϬϔλϓΣνχϓζϏμΪ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔΪϓζιϬϔύλϓΩόϙϏ
υϔτΩϔλξχΣϔυναϖμϓηϖΩϔλνυϒΪϬϔνϗϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλϥιϗϧΪϬϔϟνϦλϠχϒϟΣϗϧτω
ΤΖϏΩΣϓμΩϔλλϗϨϟνϦλϣνηϔσπυϒυϔάμϓίίϓηϖϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζπϊ
ϠχϒϠΣΖϣΤϟπϖϧσϟηϖσϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ
 ύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣ
νχϓζϏμΪ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυΪϓζιϬϔΦϛΕσϙϏϠλϒλϬϔϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζ
ηϔΣ όϬϔλϓΣνχϓζϏμΪ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔΪϓζιϬϔΦϛΕσϙϏϠλϒλϬϔ
ϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζηϔΣϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλϥιϗϧΪϬϔϟνϦλϠχϒϟΣϗϧτωΤΖϏΩ
ΣϓμΩϔλλϗϨϟνϦλϣνηϔσπυϒυϔάμϓίίϓηϖϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζπϊ
ϠχϒϠΣΖϣΤϟπϖϧσϟηϖσϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ
 ύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣ
νχϓζϏμΪ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυΪϓζιϬϔόϙϧϏωϗζϗιϓϊλΙμυυτϔτόυϚν όϬϔλϓΣνχϓζϏμΪ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔΪϓζιϬϔόϙϧϏωϗζϗιϓϊλΙ
μυυτϔτόυϚνϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλϥιϗϧΪϬϔϟνϦλϠχϒϟΣϗϧτωΤΖϏΩΣϓμΩϔλλϗϨϟνϦλϣν
ηϔσπυϒυϔάμϓίίϓηϖϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζπϊ2540ϠχϒϠΣΖϣΤ
ϟπϖϧσϟηϖσϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ2561-2564
ύλΖϔιϗϧ141χϬϔζϓμιϗϧ25ηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣνχϓζϏμΪ
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υϔτΪΕϔτϟπϙϧϏϢύΖσϔέϘϧΩμυϖΣϔυ ΣϏΩΣϖΪΣϔυόςϔϏμΪ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϟτϦμύλϓΩόϙϏύυϙϏϟΤΖϔνΣύλϓΩόϙϏΦΕϔϟάΕϔιυϓπτΙόϖλΦΕϔϡΨϋεϔ
ϠχϒϟξτϠπυΕΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔμυϖΣϔυϏϙϧλϥϑχϑηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩ
ΣϖΪΣϔυόςϔϏμΪ
υϔτΪΕϔτϟπϙϧϏϢύΖσϔέϘϧΩμυϖΣϔυ ΣϏΩΣϔυϟΪΖϔύλΖϔιϗϧ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϟτϦμύλϓΩόϙϏύυϙϏϟΤΖϔνΣύλϓΩόϙϏΦΕϔϟάΕϔιυϓπτΙόϖλΦΕϔϡΨϋεϔ
ϠχϒϟξτϠπυΕΦΕϔΪΖϔΩΪϓζιϬϔυϒμμβϔλΤΖϏσϛχμϚΦχϔΣυΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔμυϖΣϔυ
ϏϙϧλϥϑχϑηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϟΪΖϔύλΖϔιϗϧ
υϔτΪΕϔτϟπϙϧϏϢύΖσϔέϘϧΩμυϖΣϔυ ύλΕωτηυωΪόϏμςϔτϢλ

ΪϬϔλωλ

30,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

149,600

μϔι

ΪϬϔλωλ

500

μϔι

310,000

μϔι

100,000

μϔι

500,000

μϔι

ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϟτϦμύλϓΩόϙϏύυϙϏϟΤΖϔνΣύλϓΩόϙϏΦΕϔϟάΕϔιυϓπτΙόϖλΦΕϔΪΖϔΩ
ϟύσϔμυϖΣϔυϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλϥϑχϑηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ύλΕωτηυωΪ
όϏμςϔτϢλ
υϔτΪΕϔτϟΣϗϧτωΣϓμΣϔυυϓμυϏΩϠχϒπϖκϗΣϔυ
ΪϬϔλωλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔυϓμυϏΩϢλΣϔυηΖϏλυϓμμϚΦΦχύυϙϏΦεϒμϚΦΦχιϗϧσϔλϖϟιϊ
ΩϔληυωΪΩϔλύυϙϏϟτϗϧτσάσύυϙϏιϓϊλϊϘΣϋϔζϛΩϔλΣϖΪΣϔυΤϏΩϏΩΦΙΣϔυ
μυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζηϔΣ ηϓϨΩΩμνυϒσϔεϣζΖϣσΕϟΣϖλνϗχϒΤϏΩυϔτϣζΖΪυϖΩ
ΤϏΩνϗΩμνυϒσϔειϗϧχΕωΩσϔϡζτϣσΕυωσυϔτϣζΖΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλϟΫπϔϒΣϖΪϟΩϖλ
ΣϛΖϟΩϖλΪΕϔτΤϔζϟΩϖλόϒόσϠχϒϟΩϖλιϗϧσϗξϛΖϏϚιϖϊϢύΖ υϔτϣζΖΪυϖΩ
νϗΪϬϔλωλμϔι ΦΕϔϟχϗϨτΩυϓμυϏΩϢλΣϔυνυϒάϚσ
όςϔϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζΣϔυνυϒάϚσΦεϒΣυυσΣϔυόςϔϏΩΦΙΣϔυ
μυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζΣϔυνυϒάϚσΦεϒΣυυσΣϔυύυϙϏΦεϒϏλϚΣυυσΣϔυιϗϧϣζΖ
υϓμϠηΕΩηϓϨΩηϔσΣΰύσϔτύυϙϏηϔσυϒϟμϗτμύυϙϏύλϓΩόϙϏόϓϧΩΣϔυΤϏΩΣυϒιυωΩ
σύϔζϣιτύυϙϏΣϔυνυϒάϚσυϒύωΕϔΩϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζηϔΣΣϓμ
ύλΕωτΣϔυνΣΦυϏΩιΖϏΩθϖϧλϏϙϧλύυϙϏΣϔυνυϒάϚσυϒύωΕϔΩϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλ
ΪϓΩύωϓζηϔΣΣϓμυϓβωϖόϔύΣϖΪύυϙϏϟϏΣάλϠχϒΣϔυνυϒάϚσϏϙϧλϥηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλ
υϔτϣζΖ όϬϔλϓΣνχϓζϏμΪμϔιϠχϒΣϏΩΣϔυϟΪΖϔ
ύλΖϔιϗϧμϔι
υϔτΪΕϔτϟΣϗϧτωϟλϙϧϏΩΣϓμΣϔυναϖμϓηϖυϔάΣϔυιϗϧϣσΕϟΤΖϔχϓΣϋεϒυϔτΪΕϔτύσωζϏϙϧλϥ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυοϘΣϏμυσϠχϒϊϘΣϋϔζϛΩϔληϔσύχϓΣΣϔυμυϖύϔυ ΪϬϔλωλ
ΣϖΪΣϔυμΖϔλϟσϙϏΩιϗϧζϗ όϬϔλϓΣνχϓζϏμΪ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυ
ωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔϟμϗϨτϟχϗϨτΩΦΕϔϟάΕϔιϗϧπϓΣΦΕϔόσλϔΦϚεωϖιτϔΣυΦΕϔΤϏΩ
όσλϔΦϚεϢλΣϔυζϛΩϔλΦΕϔτϔλπϔύλϒΦΕϔϟάΕϔόθϔλιϗϧϏμυσΦΕϔνΖϔτ
ϡΦυΩΣϔυΦΕϔΪϓζζϏΣϣσΖπϖκϗϟνϖζνϖζΦΕϔωϓόζϚϏϚνΣυεΙϟΦυϙϧϏΩϟΤϗτλΦΕϔθΕϔτ
ϟϏΣόϔυΦΕϔπϖσπΙϟϏΣόϔυϠχϒόϖϧΩπϖσπΙϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλιϗϧΪϬϔϟνϦλϢλΣϔυοϘΣ
ϏμυσϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυοϘΣ
ϏμυσϠχϒΣϔυϟΤΖϔυϓμΣϔυοϘΣϏμυσΤϏΩϟΪΖϔύλΖϔιϗϧιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒ
ϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣνχϓζϏμΪ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυϟζϖλιϔΩϣνυϔάΣϔυιϓϨΩϢλυϔάϏϔεϔΪϓΣυϠχϒλϏΣυϔά ΪϬϔλωλ
ϏϔεϔΪϓΣυΤϏΩλϔτΣϏμΪυϏΩλϔτΣϏμΪϟχΤϔλϚΣϔυλϔτΣϏμΪιϗϧνυϘΣϋϔ
λϔτΣϏμΪΤΖϔυϔάΣϔυχϛΣΪΖϔΩϠχϒπλϓΣΩϔλΪΖϔΩΤϏΩϏμΪηϔΣΤΖϔυϔάΣϔυ
ϏϙϧλϥϟΪΖϔύλΖϔιϗϧιΖϏΩθϖϧλϠχϒμϚΦΦχξϛΖιϗϧάΕωτναϖμϓηϖύλΖϔιϗϧυϔάΣϔυϢύΖΣϓμϏμΪ
ηϔΣ όϬϔλϓΣνχϓζϏμΪ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϟμϗϨτϟχϗϨτΩϟζϖλιϔΩΦΕϔπϔύλϒΦΕϔϟάΕϔιϗϧπϓΣΦΕϔμυϖΣϔυΪϏζ
υθΦΕϔξΕϔλιϔΩζΕωλπϖϟϊϋΦΕϔκυυσϟλϗτσΣϔυϢάΖόλϔσμϖλΦΕϔΤϏΩΤωϓίΦΕϔ
πωΩσϔχϓτάΕϏζϏΣϣσΖΣυϒϟάΖϔζϏΣϣσΖπωΩσϔχϔπωΩύυϗζϠχϒϏϙϧλϥϟνϦλ
ϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυϟζϖλιϔΩϣν
υϔάΣϔυΤϏΩϟΪΖϔύλΖϔιϗϧιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϠΣΖϣΤϟπϖϧσϟηϖσϠχϒηϔσ
ΣΰύσϔτυϒϟμϗτμΤΖϏμϓΩΦϓμΦϬϔόϓϧΩύυϙϏύλϓΩόϙϏόϓϧΩΣϔυΣϬϔύλζηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣ
ϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣνχϓζϏμΪ
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003ΦΕϔϢάΖΪϔΕ τηϔσϡΦυΩΣϔυΪϓζΣϔυϟχϙϏΣηϓϨΩξϛμ
Ζ υϖύϔυϠχϒόσϔάϖΣόςϔ
ϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζηϔΣ ΣϏΩΣϖΪΣϔυόςϔϏμΪ

ΪϬϔλωλ

ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩϟΤϗτλ
ϠχϒϏϚνΣυεΙΦΕϔηϏμϠιλΦεϒΣυυσΣϔυηΕϔΩϥϠχϒξϛΖάΕωτϟύχϙϏΣΣηϏμΪ
ηϔΣξϏΣΣηϏμΪηϔΣΦΕϔλϬϨϔσϓλϟάϙϨϏϟπχϖΩϠχϒύχΕϏχϙϧλΦΕϔϟμϗϨτϟχϗϨτΩΦΕϔ
ϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔΤλύϗμμϓηυϠχϒΦΕϔπϖσπΙμϓίάϗυϔτάϙϧϏ
ξϛΖσϗόϖικϖϟχϙϏΣηϓϨΩΦΕϔπϖσπΙμϓίάϗυϔτάϙϧϏξϛΖϟόϗτόϖικϖϟχϙϏΣηϓϨΩΦΕϔθΕϔτϟϏΣόϔυΦΕϔ
πϖσπΙϟϏΣόϔυϠχϒόϖϧΩπϖσπΙΦΕϔχΕωΩϟωχϔόϬϔύυϓμϟΪΖϔύλΖϔιϗϧϢλΣϔυυϓμϠΪΖΩϟύηϚ
ϣσΕϣνϢάΖόϖικϖϟχϙϏΣηϓϨΩϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλϥιϗϧΪϬϔϟνϦλϠχϒϟΣϗϧτωΤΖϏΩόϬϔύυϓμΩϔλ
λϗϨϟνϦλϣνηϔσπυϒυϔάμϓίίϓηϖϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζπϊ
ϠχϒϠΣΖϣΤϟπϖϧσϟηϖσϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ
± ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩ
ΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϖΪΣϔυόςϔϏμΪ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυοϘΣϏμυσϟπϙϧϏπϓδλϔϊϓΣτςϔπΩϔλΣϖΪΣϔυόςϔ
ΪϬϔλωλ
ϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζηϔΣ ΣϏΩΣϖΪΣϔυόςϔϏμΪ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυ
ωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔϟάΕϔιϗϧπϓΣΦΕϔϟμϗϨτϟχϗϨτΩΦΕϔτϔλπϔύλϒΦΕϔόσλϔΦϚε
ωϖιτϔΣυΦΕϔνΖϔτϡΦυΩΣϔυΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔΪϓζόθϔλιϗϧΦΕϔθΕϔτϟϏΣόϔυΦΕϔπϖσπΙ
ϟϏΣόϔυϠχϒόϖϧΩπϖσπΙΦΕϔωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩϟΤϗτλϠχϒϏϚνΣυεΙϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλιϗϧΪϬϔ
ϟνϦλϢλΣϔυοϘΣϏμυσϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτΦΕϔϢάΖ
ΪΕϔτϢλΣϔυοϘΣϏμυσϠχϒΣϔυϟΤΖϔυϓμΣϔυοϘΣϏμυσΤϏΩϟΪΖϔύλΖϔιϗϧιΖϏΩθϖϧλπϊ
ϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ± 
ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτ
ϣζΖ ΣϏΩΣϖΪΣϔυόςϔϏμΪ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυϟζϖλιϔΩϣνυϔάΣϔυιϓϨΩϢλυϔάϏϔεϔΪϓΣυϠχϒλϏΣυϔά ΪϬϔλωλ
ϏϔεϔΪϓΣυΤϏΩνυϒκϔλόςϔϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζυϏΩνυϒκϔλόςϔ
ϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζόσϔάϖΣόςϔϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζΤΖϔ
υϔάΣϔυχϛΣΪΖϔΩπλϓΣΩϔλΪΖϔΩΤϏΩϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζηϔΣϠχϒξϛΖιϗϧϣζΖ
υϓμΦϬϔόϓϧΩϠηΕΩηϓϨΩϢύΖναϖμϓηϖυϔάΣϔυΤϏΩϏμΪηϔΣ ΣϏΩΣϖΪΣϔυόςϔϏμΪ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϟμϗϨτϟχϗϨτΩϟζϖλιϔΩΦΕϔπϔύλϒΦΕϔϟάΕϔιϗϧπϓΣΦΕϔμυϖΣϔυΪϏζ
υθειΕϔϏϔΣϔϊτϔλΦΕϔξΕϔλιϔΩζΕωλπϖϟϊϋΦΕϔκυυσϟλϗτσϢλΣϔυϢάΖ
όλϔσμϖλΦΕϔΤϏΩΤωϓίπωΩσϔχϓτΤϏΩυϔΩωϓχάΕϏζϏΣϣσΖϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτ
ϏϙϧλιϗϧΪϬϔϟνϦλϠχϒϟΣϗϧτωΤΖϏΩόϬϔύυϓμΩϔλλϗϨηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϖΪΣϔυ
όςϔϏμΪ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυνβσλϖϟιϊΤΖϔυϔάΣϔυχϛΣΪΖϔΩϠχϒπλϓΣΩϔλΪΖϔΩ
ΤϏΩϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζηϔΣ ΣϏΩΣϔυϟΪΖϔύλΖϔιϗϧ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυ
ωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔόσλϔΦϚεωϖιτϔΣυΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔΪϓζϠχϒηΣϠηΕΩόθϔλ
ιϗϧΦΕϔωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩϟΤϗτλϠχϒϏϚνΣυεΙϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλιϗϧΪϬϔϟνϦλϢλΣϔυοϘΣ
ϏμυσϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυοϘΣ
ϏμυσϠχϒΣϔυϟΤΖϔυϓμΣϔυοϘΣϏμυσΤϏΩϟΪΖϔύλΖϔιϗϧιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒ
ϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϟΪΖϔύλΖϔιϗϧ

ΪϬϔλωλ

15,000,000

μϔι

300,000

μϔι

400,000

μϔι

50,000

μϔι
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ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυοϘΣϏμυσζΖϔλΦϚεκυυσϠχϒΪυϖτκυυσΤϏΩ
μϚΦχϔΣυϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζηϔΣ ΣϏΩΣϔυϟΪΖϔύλΖϔιϗϧ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυ
ωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔόσλϔΦϚεωϖιτϔΣυΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔΪϓζϠχϒηΣϠηΕΩόθϔλ
ιϗϧΦΕϔωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩϟΤϗτλϠχϒϏϚνΣυεΙϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλιϗϧΪϬϔϟνϦλϢλΣϔυοϘΣ
ϏμυσϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυοϘΣ
ϏμυσϠχϒΣϔυϟΤΖϔυϓμΣϔυοϘΣϏμυσΤϏΩϟΪΖϔύλΖϔιϗϧιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒ
ϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϟΪΖϔύλΖϔιϗϧ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυϟόυϖσόυΖϔΩϊϓΣτςϔπΣϔυναϖμϓηϖΩϔλΤϏΩΤΖϔ
υϔάΣϔυϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζηϔΣ ΣϏΩΣϔυϟΪΖϔύλΖϔιϗϧ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυ
ωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔόσλϔΦϚεωϖιτϔΣυΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔΪϓζϠχϒηΣϠηΕΩόθϔλ
ιϗϧΦΕϔωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩϟΤϗτλϠχϒϏϚνΣυεΙϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλιϗϧΪϬϔϟνϦλϢλΣϔυοϘΣ
ϏμυσϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυοϘΣ
ϏμυσϠχϒΣϔυϟΤΖϔυϓμΣϔυοϘΣϏμυσΤϏΩϟΪΖϔύλΖϔιϗϧιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒ
ϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϟΪΖϔύλΖϔιϗϧ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυϟόυϖσόυΖϔΩϊϓΣτςϔπΣϔυναϖμϓηϖΩϔλΤϏΩπλϓΣΩϔλ
ΪΖϔΩϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζηϔΣ ΣϏΩΣϔυϟΪΖϔύλΖϔιϗϧ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυ
ωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔόσλϔΦϚεωϖιτϔΣυΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔΪϓζϠχϒηΣϠηΕΩόθϔλ
ιϗϧΦΕϔωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩϟΤϗτλϠχϒϏϚνΣυεΙϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλιϗϧΪϬϔϟνϦλϢλΣϔυοϘΣ
ϏμυσϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυοϘΣ
ϏμυσϠχϒΣϔυϟΤΖϔυϓμΣϔυοϘΣϏμυσΤϏΩϟΪΖϔύλΖϔιϗϧιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒ
ϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϟΪΖϔύλΖϔιϗϧ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυοϘΣϏμυσπϓδλϔΦωϔσυϛΖϠχϒιϓΣϋϒζΖϔλΣϔυ
ναϖμϓηϖΩϔλΤϏΩμϚΦχϔΣυϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζηϔΣ ΣϏΩΣϔυϟΪΖϔύλΖϔιϗϧ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυ
ωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔϟάΕϔιϗϧπϓΣΦΕϔόσλϔΦϚεωϖιτϔΣυΦΕϔΤϏΩόσλϔΦϚεϢλ
ΣϔυζϛΩϔλΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔΪϓζϠχϒηΣϠηΕΩόθϔλιϗϧΦΕϔωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩϟΤϗτλϠχϒ
ϏϚνΣυεΙΦΕϔνΖϔτϡΦυΩΣϔυΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔυθμϓόνυϓμϏϔΣϔϊϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλιϗϧ
ΪϬϔϟνϦ λϢλΣϔυοϘ ΣϏμυσϟνϦ λϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτΦΕϔ
ϢάΖΪϔΕ τϢλΣϔυοϘ ΣϏμυσϠχϒΣϔυϟΤΖϔυϓμΣϔυοϘ ΣϏμυσΤϏΩϟΪΖϔύλΖϔιϗϧιϏ
Ζ Ωθϖϧλ
πϊϠχϒϟνϦ λϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ 
 ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυ
ϟΪΖϔύλΖϔιϗϧ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυοϘΣϏμυσπϓδλϔιϓΣϋϒΣϔυπϛζϢλιϗϧάϚσάλ ΣϏΩ
ΣϔυϟΪΖϔύλΖϔιϗϧ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυ
ωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔόσλϔΦϚεωϖιτϔΣυΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔΪϓζϠχϒηΣϠηΕΩόθϔλ
ιϗϧΦΕϔωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩϟΤϗτλϠχϒϏϚνΣυεΙϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλιϗϧΪϬϔϟνϦλϢλΣϔυοϘΣ
ϏμυσϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυοϘΣ
ϏμυσϠχϒΣϔυϟΤΖϔυϓμΣϔυοϘΣϏμυσΤϏΩϟΪΖϔύλΖϔιϗϧιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒ
ϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϟΪΖϔύλΖϔιϗϧ

ΪϬϔλωλ

100,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

100,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

100,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

500,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

50,000

μϔι
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ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυνυϒάϚσόϓσσλϔξϛΖμυϖύϔυΤΖϔυϔάΣϔυχϛΣΪΖϔΩ
νυϒΪϬϔϠχϒπλϓΣΩϔλΪΖϔΩΤϏΩϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζηϔΣ ΣϏΩΣϔυϟΪΖϔ
ύλΖϔιϗϧ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυ
ωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔόσλϔΦϚεωϖιτϔΣυΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔΪϓζϠχϒηΣϠηΕΩόθϔλ
ιϗϧΦΕϔωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩϟΤϗτλϠχϒϏϚνΣυεΙϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλιϗϧΪϬϔϟνϦλϢλΣϔυοϘΣ
ϏμυσϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυοϘΣ
ϏμυσϠχϒΣϔυϟΤΖϔυϓμΣϔυοϘΣϏμυσΤϏΩϟΪΖϔύλΖϔιϗϧιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒ
ϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϟΪΖϔύλΖϔιϗϧ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυϟζϖλιϔΩϣνυϔάΣϔυιϓϨΩϢλυϔάϏϔεϔΪϓΣυϠχϒλϏΣυϔά
ϏϔεϔΪϓΣυΤϏΩλϔτΣϏμΪυϏΩλϔτΣϏμΪϟχΤϔλϚΣϔυλϔτΣϏμΪιϗϧνυϘΣϋϔ
λϔτΣϏμΪΦεϒΣυυσΣϔυΤΖϔυϔάΣϔυϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζ ΣΪΪ 
νυϒκϔλόςϔϏμΪυϏΩνυϒκϔλόςϔϏμΪόσϔάϖΣόςϔϏμΪΤΖϔυϔάΣϔυ
χϛΣΪΖϔΩϠχϒπλϓΣΩϔλΪΖϔΩΤϏΩϏμΪηϔΣΤΖϔυϔάΣϔυϏϙϧλϥϟΪΖϔύλΖϔιϗϧιΖϏΩθϖϧλ
ϠχϒμϚΦΦχξϛΖάΕωτναϖμϓηϖύλΖϔιϗϧυϔάΣϔυϢύΖΣϓμϏμΪηϔΣ ΣϏΩΣϔυϟΪΖϔύλΖϔιϗϧ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϟμϗϨτϟχϗϨτΩϟζϖλιϔΩΦΕϔπϔύλϒΦΕϔϟάΕϔιϗϧπϓΣΦΕϔχΩιϒϟμϗτλΦΕϔ
μυϖΣϔυΪϏζυθΦΕϔξΕϔλιϔΩζΕωλπϖϟϊϋΦΕϔκυυσϟλϗτσΣϔυϢάΖόλϔσμϖλΦΕϔ
ΤϏΩΤωϓίΦΕϔπωΩσϔχϓτάΕϏζϏΣϣσΖΣυϒϟάΖϔζϏΣϣσΖπωΩσϔχϔπωΩ
ύυϗζϠχϒϏϙϧλϥηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϟΪΖϔύλΖϔιϗϧ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυϟζϖλιϔΩϣνυϔάΣϔυιϓϨΩϢλυϔάϏϔεϔΪϓΣυϠχϒλϏΣυϔά
ϏϔεϔΪϓΣυΤϏΩΤΖϔυϔάΣϔυχϛΣΪΖϔΩϠχϒπλϓΣΩϔλΪΖϔΩΤϏΩϏμΪηϔΣΤΖϔ
υϔάΣϔυϏϙϧλϥϟΪΖϔύλΖϔιϗϧιΖϏΩθϖϧλϠχϒμϚΦΦχξϛΖιϗϧάΕωτναϖμϓηϖύλΖϔιϗϧυϔάΣϔυϢύΖΣϓμ
ϏμΪηϔΣ ύλΕωτηυωΪόϏμςϔτϢλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϟμϗϨτϟχϗϨτΩϟζϖλιϔΩΦΕϔπϔύλϒΦΕϔϟάΕϔιϗϧπϓΣΦΕϔχΩιϒϟμϗτλΦΕϔ
μυϖΣϔυΪϏζυθΦΕϔξΕϔλιϔΩζΕωλπϖϟϊϋΦΕϔκυυσϟλϗτσΣϔυϢάΖόλϔσμϖλΦΕϔ
ΤϏΩΤωϓίΦΕϔπωΩσϔχϓτάΕϏζϏΣϣσΖΣυϒϟάΖϔζϏΣϣσΖπωΩσϔχϔπωΩ
ύυϗζϠχϒϏϙϧλϥηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ύλΕωτηυωΪόϏμςϔτϢλ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυμυϖύϔυΪϓζΣϔυϊϛλτΙϟΦυϙϏΤΕϔτϟπϙϧϏϠΣΖϣΤνϓίύϔ
ϠχϒόΕΩϟόυϖσΣϔυσϗόΕωλυΕωσϢλΣϔυπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλ(Clinic Center) ϏΩΦΙΣϔυ
μυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζηϔΣ ΣϏΩϠξλϠχϒΩμνυϒσϔε
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυ
ωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔϟμϗϨτϟχϗϨτΩΦΕϔόσλϔΦϚεωϖιτϔΣυΦΕϔϟάΕϔιϗϧπϓΣΦΕϔτϔλ
πϔύλϒΦΕϔϟάΕϔόθϔλιϗϧΦΕϔωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩϟΤϗτλϠχϒϏϚνΣυεΙΦΕϔθΕϔτϟϏΣόϔυΦΕϔ
πϖσπΙϟϏΣόϔυϠχϒόϖϧΩπϖσπΙϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλιϗϧΪϬϔϟνϦλόϬϔύυϓμΩϔλλϗϨϟνϦλϣν
ηϔσπυϒυϔάμϓίίϓηϖϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζπϊϠχϒϠΣΖϣΤ
ϟπϖϧσϟηϖσϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ± ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩϠξλϠχϒΩμ
νυϒσϔε
ΦΕϔμϬϔυϚΩυϓΣϋϔϠχϒέΕϏσϠέσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔμϬϔυϚΩυϓΣϋϔέΕϏσϠέσΦυϚςϓεγΙτϔλπϔύλϒϠχϒΦυϚςϓεγΙ
ϏϙϧλϥϟάΕλϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙάλϖζηΕϔΩϥϟΦυϙϧϏΩνυϓμ
ϏϔΣϔϊϟΦυϙϧϏΩϟόϗτΩτϔλπϔύλϒνΖϔτνυϒάϔόϓσπϓλκΙϟΦυϙϧϏΩπΕλτϔΣϬϔΪϓζ
τϚΩϠχϒιυϓπτΙόϖλϏϙϧλϥηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣνχϓζϏμΪ
μϔιΣϏΩΣϖΪΣϔυόςϔϏμΪμϔιΣϏΩΣϔυϟΪΖϔ
ύλΖϔιϗϧμϔιϠχϒύλΕωτηυωΪόϏμςϔτϢλμϔι

ΪϬϔλωλ

300,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

720,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

15,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

50,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

1,307,000

μϔι

150

ΦΕϔωϓόζϚ
ωϓόζϚόϬϔλϓΣΩϔλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔΪϓζέϙϨϏωϓόζϚόϬϔλϓΣΩϔλ
ηΕϔΩϥϟάΕλΣυϒζϔϋύσϘΣζϖλόϏνϔΣΣϔϣσΖμυυιϓζτϔΩχμϠρΖσηυϔ
τϔΩΦχϖνέϏΩΣϔωχωζϟτϦμΣυϒζϔϋκΩάϔηϖύλϓΩόϙϏ
πϖσπΙΣϔϠρλϬϨϔηϔχΦυϗσϟιϗτσλϬϨϔζϙϧσόϬϔύυϓμμυϖΣϔυνυϒάϔάλϢλόϬϔλϓΣ
ΩϔλϑχϑηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣνχϓζϏμΪμϔιΣϏΩ
ΣϖΪΣϔυόςϔϏμΪμϔιΣϏΩΣϔυϟΪΖϔύλΖϔιϗϧμϔιϠχϒ
ύλΕωτηυωΪόϏμςϔτϢλμϔι
ωϓόζϚϣρρΖϔϠχϒωϖιτϚ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔωϓόζϚϣρρΖϔςϔτϢλϏϔΦϔυόϬϔλϓΣΩϔλϠχϒςϔτλϏΣϏϔΦϔυ
όϬϔλϓΣΩϔλϣζΖϠΣΕϏϚνΣυεΙϠχϒϏϒϣύχΕϟΦυϙϧϏΩσϙϏϟΦυϙϧϏΩϢάΖϣρρΖϔϠχϒϠόΩ
όωΕϔΩύχϏζϣρρΖϔόϔτϣρρΖϔνχϓϩΣϣρρΖϔϣρυϔωϣρνυϒζϓμϠχϒϣρ
ϏϙϧλϥΤϔύχϏζϣρρΖϔρχϛϏϏϟυόϟέληΙόϔτϏϔΣϔϊύυϙϏϟόϔϏϔΣϔϊόϬϔύυϓμ
ωϖιτϚϟΦυϙϧϏΩυϓμϡιυιϓϊλΙΪϔλυϓμόϓίίϔεζϔωϟιϗτσϡΦσϣρρΖϔπυΖϏσΤϔ
ύυϙϏΣΖϔλϣσϡΦυϡρλΤϔηϓϨΩϣσϡΦυϡρλάϖϨλόΕωλωϖιτϚϑχϑηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλ
υϔτϣζΖ όϬϔλϓΣνχϓζϏμΪμϔιϠχϒΣϏΩΣϔυϟΪΖϔ
ύλΖϔιϗϧμϔι
ωϓόζϚΩϔλμΖϔλΩϔλΦυϓω
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔΪϓζέϙϨϏωϓόζϚΩϔλμΖϔλΩϔλΦυϓωϟάΕλϠΣΖωλϬϨϔΪϔλυϏΩϣσΖ
ΣωϔζλϬϨϔτϔχΖϔΩηΕϔΩϥθϓΩΤτϒόμϛΕλϬϨϔύϏσζϓμΣχϖϧλόϟνυτΙνυϓμϏϔΣϔϊϑχϑ
ηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣνχϓζϏμΪμϔιϠχϒΣϏΩΣϔυϟΪΖϔ
ύλΖϔιϗϧμϔι
ωϓόζϚΣΕϏόυΖϔΩ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔΪϓζέϙϨϏωϓόζϚΣΕϏόυΖϔΩϏϚνΣυεΙΣΕϏόυΖϔΩϟάΕλνϛλ
έϗϟσληΙύϖλιυϔτιΕϏλϬϨϔμϔζϔχιΕϏλϬϨϔϠχϒϏϚνΣυεΙνυϒνϔϟόϗτσΪϏμϑχϑ
ηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣνχϓζϏμΪ
ωϓόζϚτϔλπϔύλϒϠχϒΤλόΕΩ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔΪϓζέϙϨϏϏϒϣύχΕωϓόζϚϏϚνΣυεΙΤϏΩτϔλπϔύλϒτϔΩ
λϏΣϠμηϟηϏυϗϧύϓωϟιϗτλϑχϑηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣνχϓζϏμΪ
ωϓόζϚϟάϙϨϏϟπχϖΩϠχϒύχΕϏχϙϧλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔλϬϨϔσϓλζϗϟέχλϬϨϔσϓλϟμλέϖλλϬϨϔσϓλΪϔυμϗλϬϨϔσϓλϟΦυϙϧϏΩϑχϑηϓϨΩ
ΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣνχϓζϏμΪ
ωϓόζϚϡΨϋεϔϠχϒϟξτϠπυΕ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦ λΦΕϔωϓ όζϚϡΨϋεϔϠχϒϟξτϠπυΕόϖϧΩΤϏΩϟΦυϙϧϏΩσϙϏϟΦυϙϧϏΩϢάΖ
ϟΣϧϗτω ΣϓμΩϔλϡΨϋεϔϟάΕλΦΕϔθΕϔλΦΕϔΣυϒζϔϋϡρ ϡηΖΦΕϔϠμηϟηϏυΙυϗϧ
ΦΕϔϠξΕλϟσσϡσυϗϧΣϔυΙζόϬϔύυϓ μΣχΖϏΩθΕϔτυϛνυϒμμ ζϖΪη
ϖ ϏχΣυϒζϔϋϟΤϗτλ
ϡνόϟηϏυ ΙπϛΣ
Ε ϓλόϗϑχϑϢλΣϔυϟξτϠπυΕΤϔΕ ωόϔυΤϏΩ ιϔΩυϔάΣϔυϢλ
ΣϖΪΣϔυΤϏΩϏμΪ ηϓϨ ΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓ Σνχϓ ζϏμΪ 
μϔιΣϏΩΣϖΪΣϔυόςϔϏμΪμϔιϠχϒΣϏΩΣϔυϟΪΖϔύλΖϔιϗϧ
μϔι
ωϓόζϚΦϏσπϖωϟηϏυΙ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦ λΦΕϔΪϓζέϙϨϏϠξΕλύυϙϏΪϔλμϓλιϘΣΤΖϏσϛχϟινμϓλιϘΣΤΖϏσϛχϠϐλ
ζϗϨϣζυΙρύϓωπϖσπΙύυϙϏϠιΕλπϖσπΙόϔϬ ύυϓμϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙΦϏσπϖωϟηϏυΙηχϓμξΩ
ύσϘΣόϬϔύυϓμϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙϟχϟέϏυΙϠξΕλΣυϏΩϠόΩΣυϒζϔϋηΕϏϟλϙϧϏΩόϔτ ϟΦ
ϟμϖχϟσϔόΙϟΦυϙϧϏΩϏΕϔλϠχϒμϓλιϘΣΤΖϏσϛχϑχϑηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ
όϬϔλϓΣνχϓζϏμΪμϔιΣϏΩΣϖΪΣϔυόςϔϏμΪ 
μϔιΣϏΩΣϔυϟΪΖϔύλΖϔιϗϧμϔιϠχϒύλΕ ωτηυωΪόϏμ ςϔτϢλ
μϔι

υωσ

2,930,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

410,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

155,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

55,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

50,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

350,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

1,370,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

50,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

460,000

μϔι

151

ωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩζϓμϟπχϖΩ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔΪϓζέϙϨϏωϓόζϚζϓμϟπχϖΩϟάΕλύϓωΫϗζλϬϨϔζϓμϟπχϖΩθϓΩζϓμϟπχϖΩιΕϏ
ζϛζηϓωύλϏλόϔτόΕΩλϬϨϔζϓμϟπχϖΩϠχϒϏϚνΣυεΙιϗϧϟΣϗϧτωΤΖϏΩϢλΣϔυναϖμϓηϖΩϔλ
ζϓμϟπχϖΩϑχϑηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣνχϓζϏμΪ
ΩμχΩιϚλ
ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ

ΪϬϔλωλ

30,000

υωσ
υωσ

507,600

ΦυϚςϓεγΙόϬϔλϓΣΩϔλ
ΦΕϔΪϓζέϙϨϏϟΦυϙϧϏΩνυϓμϏϔΣϔϊϠμμϠτΣόΕωλάλϖζηϖζξλϓΩ σϗυϒμμρϏΣ
ΪϬϔλωλ
ϏϔΣϔϊ ΤλϔζϣσΕηϬϧϔΣωΕϔμϗιϗτϛπυΖϏσηϖζηϓϨΩ όϬϔλϓΣνχϓζϏμΪ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔΪϓζέϙϨϏϟΦυϙϧϏΩνυϓμϏϔΣϔϊϠμμϠτΣόΕωλάλϖζηϖζξλϓΩ σϗυϒμμ
ρϏΣϏϔΣϔϊ ΤλϔζϣσΕηϬϧϔΣωΕϔμϗιϗτϛπυΖϏσηϖζ
ηϓϨΩΪϬϔλωλϟΦυϙϧϏΩϥχϒμϔιϟνϦλϟΩϖλμϔιϟπϙϧϏϢάΖϢλ
ΣϖΪΣϔυΤϏΩϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζηϔΣΪϓζέϙϨϏηϔσμϓίάϗυϔΦϔσϔηυβϔλ
ΦυϚςϓεγΙϟνϦλϣνηϔσύλϓΩόϙϏΣυσόΕΩϟόυϖσΣϔυνΣΦυϏΩιΖϏΩθϖϧλζΕωλ
σϔΣιϗϧσιωχΩωϓλιϗϧσϖθϚλϔτλϠχϒϟνϦλϣνηϔσ
ϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟπϖϧσϟηϖσ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧ  ηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣνχϓζϏμΪ
ΦΕϔΪϓζέϙϨϏϟΦυϙϧϏΩϡιυϊϓπιΙάλϖζϡάωΙϟμϏυΙ όϬϔλϓΣνχϓζϏμΪ
ΪϬϔλωλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔΪϓζέϙϨϏϟΦυϙϧϏΩϡιυϊϓπιΙάλϖζϡάωΙϟμϏυΙΪϬϔλωλϟΦυϙϧϏΩϥ
χϒμϔιϟνϦλϟΩϖλμϔιϟπϙϧϏϢάΖϢλΣϖΪΣϔυΤϏΩϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυ
όΕωλΪϓΩύωϓζΪϓζέϙϨϏηϔσυϔΦϔιΖϏΩθϖϧλϟλϙϧϏΩΪϔΣϣσΕσϗΣϬϔύλζϣωΖϢλμϓίάϗυϔΦϔ
σϔηυβϔλΦυϚςϓεγΙϟνϦλϣνηϔσύλϓΩόϙϏΣυσόΕΩϟόυϖσΣϔυνΣΦυϏΩιΖϏΩ
θϖϧλζΕωλσϔΣιϗϧσιωχΩωϓλιϗϧσϖθϚλϔτλϠχϒϟνϦλ
ϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟπϖϧσϟηϖσ ΦυϓϨΩ
ιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧ  ηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣ
νχϓζϏμΪ
ΦΕϔΪϓζέϙϨϏηϛΖζΖϔλμλιϘμζΖϔλχΕϔΩιϘμϟνϖζνϖζΤλϔζϣσΕλΖϏτΣωΕϔ80x40x160 ΪϬϔλωλ
ϟέληϖϟσηυ ΣϏΩΣϖΪΣϔυόςϔϏμΪ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔΪϓζέϙϨϏηϛΖζΖϔλμλιϘμζΖϔλχΕϔΩιϘμϟνϖζνϖζΤλϔζϣσΕλΖϏτ
ΣωΕϔ80x40x160ϟέληϖϟσηυΪϬϔλωλ2ύχϓΩϥχϒ7,500μϔιϟνϦλ
ϟΩϖλ15,000μϔιϟπϙϧϏϢάΖϢλΣϖΪΣϔυΤϏΩΣϏΩΣϖΪΣϔυόςϔϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυ
όΕωλΪϓΩύωϓζΪϓζέϙϨϏηϔσυϔΦϔιΖϏΩθϖϧλϟλϙϧϏΩΪϔΣϣσΕσϗΣϬϔύλζϣωΖϢλμϓίάϗυϔΦϔ
σϔηυβϔλΦυϚςϓεγΙϟνϦλϣνηϔσύλϓΩόϙϏΣυσόΕΩϟόυϖσΣϔυνΣΦυϏΩιΖϏΩ
θϖϧλζΕωλσϔΣιϗϧσι0808.2ω1134χΩωϓλιϗϧ9σϖθϚλϔτλ2558ϠχϒϟνϦλ
ϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ2561±2564 ϟπϖϧσϟηϖσ ΦυϓϨΩιϗϧ3
ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧ31χϬϔζϓμιϗϧ2(5 ηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϖΪΣϔυ
όςϔϏμΪ

μϔι

μϔι
507,600 μϔι
56,000

μϔι

4,000

μϔι

15,000

μϔι

152

ΦυϚςϓεγΙϣρρΖϔϠχϒωϖιτϚ
ΦΕϔΪϓζέϙϨϏϡιυιϓϊλΙϠϏχϏϗζϗ(LED TV) ϠμμSmart TV υϒζϓμΦωϔσ
ΪϬϔλωλ
χϒϟϏϗτζΪϏςϔπx 1080 πϖΣϟέχΤλϔζλϖϨωπυΖϏσηϖζηϓϨΩ όϬϔλϓΣ
νχϓζϏμΪ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔΪϓζέϙϨϏϡιυιϓϊλΙϠϏχϏϗζϗ /('79 Ϡμμ6PDUW79
υϒζϓμΦωϔσχϒϟϏϗτζΪϏςϔπ1920[1080πϖΣϟέχΤλϔζ48λϖϨωπυΖϏσ
ηϖζηϓϨΩΪϬϔλωλ2ϟΦυϙϧϏΩϥχϒ21,300μϔιϟνϦλϟΩϖλ42,600μϔιϟπϙϧϏϢάΖ
ϢλΣϖΪΣϔυΤϏΩόϬϔλϓΣνχϓζϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζΪϓζέϙϨϏηϔσμϓίάϗυϔΦϔ
σϔηυβϔλΦυϚςϓεγΙϡζτσϗΦϚεχϓΣϋεϒζϓΩλϗϨ
υϒζϓμΦωϔσχϒϟϏϗτζϟνϦλΦωϔσχϒϟϏϗτζΤϏΩΪϏ
ςϔπ 5HVROXWLRQ 1920[1080πϖΣϟέχϠμμ6PDUW79
ΤλϔζιϗϧΣϬϔύλζϟνϦλΤλϔζΪϏςϔπΤϓϨληϬϧϔ48λϖϨω
ϠόζΩςϔπζΖωτύχϏζςϔπϠμμ/('%DFNOLJKW
όϔσϔυθϟάϙϧϏσηΕϏϏϖλϟηϏυΙϟλϦηϣζΖ 6PDUW79
άΕϏΩηΕϏ+'0,ϣσΕλΖϏτΣωΕϔ2άΕϏΩόϓίίϔεϟπϙϧϏΣϔυϟάϙϧϏσηΕϏόϓίίϔε
ςϔπϠχϒϟόϗτΩ
άΕϏΩηΕϏ86%ϣσΕλΖϏτΣωΕϔ1άΕϏΩόϓίίϔευϏΩυϓμϣρχΙςϔπϟπχΩϠχϒ
ςϔπτληυΙ
σϗηϓωυϓμόϓίίϔεζϖΪϖηϏχ 'LJLWDO Ϣληϓω
ϟνϦλϣνηϔσύλϓΩόϙϏΣυσόΕΩϟόυϖσΣϔυνΣΦυϏΩιΖϏΩθϖϧλζΕωλσϔΣιϗϧσι
0808.2ω1134χΩωϓλιϗϧ9σϖθϚλϔτλ2558ϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔ
ιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ25612564 ϟπϖϧσϟηϖσ ΦυϓϨΩιϗϧ3 ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧ30
χϬϔζϓμιϗϧ1(2 ηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣνχϓζϏμΪ

42,600

μϔι

153

ΦυϚςϓεγΙΦϏσπϖωϟηϏυΙ
ΦΕϔΪϓζέϙϨϏϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙϡλΖημϚΗΣόϬϔύυϓμΩϔλνυϒσωχξχ όϬϔλϓΣ
ΪϬϔλωλ
νχϓζϏμΪ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔΪϓζέϙϨϏϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙϡλΖημϚΗΣόϬϔύυϓμΩϔλνυϒσωχ
ξχΪϬϔλωλ3ϟΦυϙϧϏΩϥχϒ21,000μϔιϟνϦλϟΩϖλ63,000μϔιϟπϙϧϏϢάΖϢλ
ΣϖΪΣϔυΤϏΩόϬϔλϓΣνχϓζϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζΪϓζέϙϨϏηϔσϟΣεγΙυϔΦϔ
ΣχϔΩϠχϒΦϚεχϓΣϋεϒπϙϨλβϔλΦυϚςϓεγΙΦϏσπϖωϟηϏυΙΤϏΩΣυϒιυωΩζϖΪϖιϓχϟπϙϧϏ
ϟϊυϋβΣϖΪϠχϒόϓΩΦσυϔΦϔιΖϏΩθϖϧλϟλϙϧϏΩΪϔΣϣσΕσϗΣϬϔύλζϣωΖϢλμϓίάϗυϔΦϔ
σϔηυβϔλΦυϚςϓεγΙϡζτσϗΦϚεχϓΣϋεϒπϙϨλβϔλζϓΩλϗϨ
σϗύλΕωτνυϒσωχξχΣχϔΩ &38 ϣσΕλΖϏτΣωΕϔ2ϠΣλύχϓΣ 2FRUH 
ΪϬϔλωλ1ύλΕωτϡζτσϗΦϚεχϓΣϋεϒϏτΕϔΩϢζϏτΕϔΩύλϘϧΩύυϙϏζϗΣωΕϔζϓΩλϗϨ
1 ϢλΣυεϗιϗϧσϗύλΕωτΦωϔσΪϬϔϠμμ&DFKH0HPRU\ΤλϔζϣσΕλΖϏτ
ΣωΕϔ20%ηΖϏΩσϗΦωϔσϟυϦωόϓίίϔελϔώϖΣϔπϙϨλβϔλϣσΕλΖϏτΣωΕϔ3.0*+]
ϠχϒσϗύλΕωτνυϒσωχξχζΖϔλΣυϔρϖΣ *UDSKLFV3URFHVVLQJ8QLW ϣσΕ
λΖϏτΣωΕϔ8ϠΣλύυϙϏ
2 ϢλΣυεϗιϗϧσϗύλΕωτΦωϔσΪϬϔϠμμ&DFKH0HPRU\ΤλϔζϣσΕλΖϏτ
ΣωΕϔ30%ηΖϏΩσϗΦωϔσϟυϦωόϓίίϔελϔώϖΣϔπϙϨλβϔλϣσΕλΖϏτΣωΕϔ2.5*+]
ϠχϒσϗϟιΦϡλϡχτϗϟπϖϧσόϓίίϔελϔώϖΣϔϣζΖϢλΣυεϗιϗϧηΖϏΩϢάΖΦωϔσόϔσϔυθϢλ
ΣϔυνυϒσωχξχόϛΩ
σϗύλΕωτΦωϔσΪϬϔύχϓΣ 5$0 άλϖζDDR4ύυϙϏζϗΣωΕϔΤλϔζϣσΕλΖϏτ
ΣωΕϔ8*%
σϗύλΕωτΪϓζϟΣϦμΤΖϏσϛχ +DUG'ULYH ΤλϔζΦωϔσΪϚϣσΕλΖϏτΣωΕϔ17%
ύυϙϏάλϖζ6ROLG6WDWH'ULYHΤλϔζΦωϔσΪϚϣσΕλΖϏτΣωΕϔ120*%
ΪϬϔλωλ1ύλΕωτ
σϗΪϏςϔπιϗϧυϏΩυϓμΦωϔσχϒϟϏϗτζϣσΕλΖϏτΣωΕϔ1,366[7683L[HOϠχϒσϗ
ΤλϔζϣσΕλΖϏτΣωΕϔ12λϖϨω
σϗ'9'5:ύυϙϏζϗΣωΕϔϠμμηϖζηϓϨΩςϔτϢλ ,QWHUQDO ύυϙϏςϔτ
λϏΣ ([WHUQDO ΪϬϔλωλ1ύλΕωτ
σϗάΕϏΩϟάϙϧϏσηΕϏυϒμμϟΦυϙϏΤΕϔτ 1HWZRUN,QWHUIDFH 
Ϡμμ10/100/1000%DVH7ύυϙϏζϗΣωΕϔΪϬϔλωλϣσΕλΖϏτΣωΕϔ1άΕϏΩ
σϗάΕϏΩϟάϙϧϏσηΕϏ ,QWHUIDFH Ϡμμ86%2.0ύυϙϏζϗΣωΕϔϣσΕλΖϏτΣωΕϔ3
άΕϏΩ
σϗάΕϏΩϟάϙϧϏσηΕϏϠμμ+'0,ύυϙϏ9*$ΪϬϔλωλϣσΕλΖϏτΣωΕϔ1άΕϏΩ
όϔσϔυθϢάΖΩϔλϣζΖϣσΕλΖϏτΣωΕϔ:L)L ,(((802.11EJQDF 
ϠχϒBluetooth
ϟνϦλϣνηϔσύλϓΩόϙϏΣυσόΕΩϟόυϖσΣϔυνΣΦυϏΩιΖϏΩθϖϧλζΕωλσϔΣιϗϧσι
0808.2ω1134χΩωϓλιϗϧ9σϖθϚλϔτλ2558ϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔ
ιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ25612564 ϟπϖϧσϟηϖσ ΦυϓϨΩιϗϧ3 ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧ31
χϬϔζϓμιϗϧ3(1 ηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣνχϓζϏμΪ

63,000

μϔι

154

ΦΕϔΪϓζέϙϨϏϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙϠμμΫϗζύσϘΣπυΖϏσηϖζηϓϨΩθϓΩύσϘΣπϖσπΙ(Ink Tank ΪϬϔλωλ
Printer) όϬϔλϓΣνχϓζϏμΪ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔΪϓζέϙϨϏϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙϠμμΫϗζύσϘΣπυΖϏσηϖζηϓϨΩθϓΩύσϘΣ
πϖσπΙ ,QN7DQN3ULQWHU ΪϬϔλωλ2ϟΦυϙϧϏΩϥχϒ4,300μϔιϟνϦλ
ϟΩϖλ8,600μϔιϟπϙϧϏϢάΖϢλΣϖΪΣϔυΤϏΩόϬϔλϓΣνχϓζϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλ
ΪϓΩύωϓζΪϓζέϙϨϏηϔσϟΣεγΙυϔΦϔΣχϔΩϠχϒΦϚεχϓΣϋεϒπϙϨλβϔλΦυϚςϓεγΙ
ΦϏσπϖωϟηϏυΙΤϏΩΣυϒιυωΩζϖΪϖιϓχϟπϙϧϏϟϊυϋβΣϖΪϠχϒόϓΩΦσυϔΦϔιΖϏΩ
θϖϧλϟλϙϧϏΩΪϔΣϣσΕσϗΣϬϔύλζϣωΖϢλμϓίάϗυϔΦϔσϔηυβϔλΦυϚςϓεγΙϡζτσϗ
ΦϚεχϓΣϋεϒπϙϨλβϔλζϓΩλϗϨ
ϟνϦλϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙϠμμΫϗζύσϘΣπυΖϏσηϖζηϓϨΩθϓΩύσϘΣ
πϖσπΙ ,QN7DQN3ULQWHU ΪϔΣϡυΩΩϔλξϛΖξχϖη
σϗΦωϔσχϒϟϏϗτζϢλΣϔυπϖσπΙϣσΕλΖϏτΣωΕϔ1,200x1,200GSL
σϗΦωϔσϟυϦωϢλΣϔυπϖσπΙυΕϔΩΤϔωζϬϔϣσΕλΖϏτΣωΕϔ20ύλΖϔηΕϏλϔιϗ SSP 
ύυϙϏ8.8ςϔπηΕϏλϔιϗ ipm)
σϗΦωϔσϟυϦωϢλΣϔυπϖσπΙυΕϔΩόϗϣσΕλΖϏτΣωΕϔ10ύλΖϔηΕϏλϔιϗ SSP 
ύυϙϏ4.5ςϔπηΕϏλϔιϗ ipm)
σϗάΕϏΩϟάϙϧϏσηΕϏ ,QWHUIDFH Ϡμμ86%2.0ύυϙϏζϗΣωΕϔΪϬϔλωλϣσΕλΖϏτ
ΣωΕϔ1άΕϏΩ
σϗθϔζϢόΕΣυϒζϔϋϣζΖϣσΕλΖϏτΣωΕϔ50ϠξΕλ
όϔσϔυθϢάΖϣζΖΣϓμA4/HWWHU/HJDOϠχϒCustom
ϟνϦλϣνηϔσύλϓΩόϙϏΣυσόΕΩϟόυϖσΣϔυνΣΦυϏΩιΖϏΩθϖϧλζΕωλσϔΣιϗϧσι
0808.2ω1134χΩωϓλιϗϧ9σϖθϚλϔτλ2558ϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔ
ιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ25612564 ϟπϖϧσϟηϖσ ΦυϓϨΩιϗϧ3 ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧ31
χϬϔζϓμιϗϧ3(2 ηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣνχϓζϏμΪ

8,600

μϔι

ΦΕϔΪϓζέϙϨϏϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙϠμμΫϗζύσϘΣ(Inkjet Printer) όϬϔύυϓμΣυϒζϔϋ ΪϬϔλωλ
ΤλϔζA3 όϬϔλϓΣνχϓζϏμΪ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔΪϓζέϙϨϏϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙϠμμΫϗζύσϘΣ ,QNMHW3ULQWHU όϬϔύυϓμ
ΣυϒζϔϋΤλϔζA3ΪϬϔλωλ2ϟΦυϙϧϏΩϥχϒ7,100μϔιϟνϦλϟΩϖλ14,200
μϔιϟπϙϧϏϢάΖϢλΣϖΪΣϔυΤϏΩόϬϔλϓΣνχϓζϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζΪϓζέϙϨϏ
ηϔσϟΣεγΙυϔΦϔΣχϔΩϠχϒΦϚεχϓΣϋεϒπϙϨλβϔλΦυϚςϓεγΙΦϏσπϖωϟηϏυΙ
ΤϏΩΣυϒιυωΩζϖΪϖιϓχϟπϙϧϏϟϊυϋβΣϖΪϠχϒόϓΩΦσυϔΦϔιΖϏΩθϖϧλϟλϙϧϏΩΪϔΣϣσΕσϗ
ΣϬϔύλζϣωΖϢλμϓίάϗυϔΦϔσϔηυβϔλΦυϚςϓεγΙϡζτσϗΦϚεχϓΣϋεϒπϙϨλβϔλζϓΩλϗϨ
ϢάΖϟιΦϡλϡχτϗϠμμπΕλύσϘΣ Inkjet)
σϗΦωϔσχϒϟϏϗτζϢλΣϔυπϖσπΙϣσΕλΖϏτΣωΕϔ1,200x1,200GSL
σϗΦωϔσϟυϦωϢλΣϔυπϖσπΙυΕϔΩΤϔωζϬϔόϬϔύυϓμΣυϒζϔϋΤλϔζA4ϣσΕλΖϏτ
ΣωΕϔ30ύλΖϔηΕϏλϔιϗ SSP ύυϙϏ10.2ςϔπηΕϏλϔιϗ ipm)
σϗΦωϔσϟυϦωϢλΣϔυπϖσπΙυΕϔΩόϗόϬϔύυϓμΣυϒζϔϋΤλϔζA4ϣσΕλΖϏτΣωΕϔ17
ύλΖϔηΕϏλϔιϗ SSP ύυϙϏ8.1ςϔπηΕϏλϔιϗ ipm)
σϗάΕϏΩϟάϙϧϏσηΕϏ ,QWHUIDFH Ϡμμ86%2.0ύυϙϏζϗΣωΕϔΪϬϔλωλϣσΕλΖϏτ
ΣωΕϔ1άΕϏΩ
σϗθϔζϢόΕΣυϒζϔϋϣζΖϣσΕλΖϏτΣωΕϔ100ϠξΕλ
όϔσϔυθϢάΖϣζΖΣϓμA3$4/HWWHU/HJDOϠχϒCustom
ϟνϦλϣνηϔσύλϓΩόϙϏΣυσόΕΩϟόυϖσΣϔυνΣΦυϏΩιΖϏΩθϖϧλζΕωλσϔΣιϗϧσι
0808.2ω1134χΩωϓλιϗϧ9σϖθϚλϔτλ2558ϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔ
ιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ25612564 ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧ247χϬϔζϓμιϗϧ5(16
ηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣνχϓζϏμΪ

14,200

μϔι

155

ΦΕϔΪϓζέϙϨϏϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙάλϖζϟχϟέϏυΙύυϙϏάλϖζLED όϗϠμμNetwork
ΪϬϔλωλ
όϬϔλϓΣνχϓζϏμΪ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔΪϓζέϙϨϏϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙάλϖζϟχϟέϏυΙύυϙϏάλϖζ/('
όϗϠμμ1HWZRUNΪϬϔλωλ1ϟΦυϙϧϏΩϟνϦλϟΩϖλ10,000μϔιϟπϙϧϏϢάΖϢλ
ΣϖΪΣϔυΤϏΩόϬϔλϓΣνχϓζϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζΪϓζέϙϨϏηϔσϟΣεγΙυϔΦϔ
ΣχϔΩϠχϒΦϚεχϓΣϋεϒπϙϨλβϔλΦυϚςϓεγΙΦϏσπϖωϟηϏυΙΤϏΩΣυϒιυωΩζϖΪϖιϓχϟπϙϧϏ
ϟϊυϋβΣϖΪϠχϒόϓΩΦσυϔΦϔιΖϏΩθϖϧλϟλϙϧϏΩΪϔΣϣσΕσϗΣϬϔύλζϣωΖϢλμϓίάϗυϔΦϔ
σϔηυβϔλΦυϚςϓεγΙϡζτσϗΦϚεχϓΣϋεϒπϙϨλβϔλζϓΩλϗϨ
σϗΦωϔσχϒϟϏϗτζϢλΣϔυπϖσπΙϣσΕλΖϏτΣωΕϔ600x600GSL
σϗΦωϔσϟυϦωϢλΣϔυπϖσπΙυΕϔΩΤϔωζϬϔϣσΕλΖϏτΣωΕϔ18ύλΖϔηΕϏλϔιϗ ppm)
σϗΦωϔσϟυϦωϢλΣϔυπϖσπΙυΕϔΩόϗϣσΕλΖϏτΣωΕϔ18ύλΖϔηΕϏλϔιϗ ppm)
όϔσϔυθπϖσπΙϟϏΣόϔυΣχϓμύλΖϔϏϓηϡλσϓηϖϣζΖ
σϗύλΕωτΦωϔσΪϬϔ 0HPRU\ ΤλϔζϣσΕλΖϏτΣωΕϔ1280%
σϗάΕϏΩϟάϙϧϏσηΕϏ ,QWHUIDFH Ϡμμ86%2.0ύυϙϏζϗΣωΕϔΪϬϔλωλϣσΕλΖϏτ
ΣωΕϔ1άΕϏΩ
σϗάΕϏΩϟάϙϧϏσηΕϏυϒμμϟΦυϙϏΤΕϔτ 1HWZRUN,QWHUIDFH 
Ϡμμ10/100%DVH7ύυϙϏζϗΣωΕϔΪϬϔλωλϣσΕλΖϏτΣωΕϔ1
άΕϏΩύυϙϏόϔσϔυθϢάΖΩϔλξΕϔλϟΦυϙϏΤΕϔτϣυΖόϔτ :L)L ϣζΖ
σϗθϔζϢόΕΣυϒζϔϋϣζΖϣσΕλΖϏτΣωΕϔ250ϠξΕλ
όϔσϔυθϢάΖϣζΖΣϓμA4/HWWHU/HJDOϠχϒCustom
ϟνϦλϣνηϔσύλϓΩόϙϏΣυσόΕΩϟόυϖσΣϔυνΣΦυϏΩιΖϏΩθϖϧλζΕωλσϔΣιϗϧσι
0808.2ω1134χΩωϓλιϗϧ9σϖθϚλϔτλ2558ϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔ
ιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ25612564 ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧ247χϬϔζϓμιϗϧ5(15
ηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣνχϓζϏμΪ

10,000

μϔι

156

ΦΕϔΪϓζέϙϨϏϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙόϬϔύυϓμΩϔλνυϒσωχξχϠμμιϗϧ ΪϏΤλϔζ ΪϬϔλωλ
ϣσΕλΖϏτΣωΕϔλϖϨω  ΣϏΩΣϖΪΣϔυόςϔϏμΪ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔΪϓζέϙϨϏϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙόϬϔύυϓμΩϔλνυϒσωχξχϠμμιϗϧ1
 ΪϏΤλϔζϣσΕλΖϏτΣωΕϔ19λϖϨω ΪϬϔλωλ4ϟΦυϙϧϏΩϥχϒ22,000μϔιϟνϦλ
ϟΩϖλ88,000μϔιϟπϙϧϏϢάΖϢλΣϖΪΣϔυΤϏΩΣϏΩΣϖΪΣϔυόςϔϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυ
όΕωλΪϓΩύωϓζΪϓζέϙϨϏηϔσϟΣεγΙυϔΦϔΣχϔΩϠχϒΦϚεχϓΣϋεϒπϙϨλβϔλΦυϚςϓεγΙ
ΦϏσπϖωϟηϏυΙΤϏΩΣυϒιυωΩζϖΪϖιϓχϟπϙϧϏϟϊυϋβΣϖΪϠχϒόϓΩΦσυϔΦϔιΖϏΩ
θϖϧλϟλϙϧϏΩΪϔΣϣσΕσϗΣϬϔύλζϣωΖϢλμϓίάϗυϔΦϔσϔηυβϔλΦυϚςϓεγΙϠχϒϟλϙϧϏΩΪϔΣ
σϗμϚΦχϔΣυϟπϖϧσΤϘϨλσϗνυϖσϔεΩϔλϟπϖϧσΤϘϨλΩϔλϟϏΣόϔυϟπϖϧσΤϘϨλϠχϒϟπϙϧϏιζ
ϠιλΤϏΩϟζϖσιϗϧϢάΖϏτϛΕϢλνϓΪΪϚμϓλέϘϧΩσϗϏϔτϚΣϔυϢάΖΩϔλσϔλϔλϟΣϖζΣϔυϟόϙϧϏσ
όςϔπΪϔΣΣϔυϢάΖΩϔλϡζτσϗΦϚεχϓΣϋεϒπϙϨλβϔλζϓΩλϗϨ
σϗύλΕωτνυϒσωχξχΣχϔΩ &38 ϣσΕλΖϏτΣωΕϔ4ϠΣλύχϓΣ 4FRUH 
ΪϬϔλωλ1ύλΕωτσϗύλΕωτΦωϔσΪϬϔϠμμ&DFKH0HPRU\ΤλϔζϣσΕλΖϏτ
ΣωΕϔ60%σϗΦωϔσϟυϦωόϓίίϔελϔώϖΣϔπϙϨλβϔλϣσΕλΖϏτΣωΕϔ3.0*+]
σϗύλΕωτνυϒσωχξχϟπϙϧϏϠόζΩςϔπϡζτσϗΦϚεχϓΣϋεϒϏτΕϔΩϢζϏτΕϔΩ
ύλϘϧΩύυϙϏζϗΣωΕϔζϓΩλϗϨ
1 ϟνϦλϠξΩωΩΪυϟπϙϧϏϠόζΩςϔπϠτΣΪϔΣϠξΩωΩΪυύχϓΣιϗϧσϗύλΕωτΦωϔσΪϬϔ
ΤλϔζϣσΕλΖϏτΣωΕϔ2*%ύυϙϏ
2 σϗύλΕωτνυϒσωχξχϟπϙϧϏϠόζΩςϔπηϖζηϓϨΩϏτϛΕςϔτϢλύλΕωτνυϒσωχξχ
ΣχϔΩϠμμ*UDSKLFV3URFHVVLQJ8QLWιϗϧόϔσϔυθϢάΖύλΕωτΦωϔσ
ΪϬϔύχϓΣϢλΣϔυϠόζΩςϔπΤλϔζϣσΕλΖϏτΣωΕϔ2*%ύυϙϏ
3 σϗύλΕωτνυϒσωχξχϟπϙϧϏϠόζΩςϔπιϗϧσϗΦωϔσόϔσϔυθϢάΖύλΕωτΦωϔσ
ΪϬϔύχϓΣϢλΣϔυϠόζΩςϔπΤλϔζϣσΕλΖϏτΣωΕϔ2*%
σϗύλΕωτΦωϔσΪϬϔύχϓΣ 5$0 άλϖζDDR4ύυϙϏζϗΣωΕϔσϗΤλϔζϣσΕλΖϏτ
ΣωΕϔ4*%
σϗύλΕωτΪϓζϟΣϦμΤΖϏσϛχ +DUG'ULYH άλϖζ6$7$ύυϙϏζϗΣωΕϔΤλϔζ
ΦωϔσΪϚϣσΕλΖϏτΣωΕϔ17%ύυϙϏάλϖζ6ROLG6WDWH'ULYHΤλϔζΦωϔσΪϚϣσΕ
λΖϏτΣωΕϔ120*%ΪϬϔλωλ1ύλΕωτ
σϗ'9'5:ύυϙϏζϗΣωΕϔΪϬϔλωλ1ύλΕωτ
σϗάΕϏΩϟάϙϧϏσηΕϏυϒμμϟΦυϙϏΤΕϔτ 1HWZRUN,QWHUIDFH 
Ϡμμ10/100/1000%DVH7ύυϙϏζϗΣωΕϔΪϬϔλωλϣσΕλΖϏτΣωΕϔ1άΕϏΩ
σϗάΕϏΩϟάϙϧϏσηΕϏ ,QWHUIDFH Ϡμμ86%2.0ύυϙϏζϗΣωΕϔϣσΕλΖϏτΣωΕϔ3
άΕϏΩ
σϗϠνΖλπϖσπΙϠχϒϟσΖϔόΙ
σϗΪϏςϔπϠμμ/('ύυϙϏζϗΣωΕϔσϗ&RQWUDVW5DWLRϣσΕλΖϏτ
ΣωΕϔ600:1ϠχϒσϗΤλϔζϣσΕλΖϏτΣωΕϔ19λϖϨωΪϬϔλωλ1ύλΕωτ
ϟνϦλϣνηϔσύλϓΩόϙϏΣυσόΕΩϟόυϖσΣϔυνΣΦυϏΩιΖϏΩθϖϧλζΕωλσϔΣιϗϧσι
0808.2ω1134χΩωϓλιϗϧ9σϖθϚλϔτλ2558ϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔ
ιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ2561±2564 ϟπϖϧσϟηϖσ ΦυϓϨΩιϗϧ3 ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧ32
χϬϔζϓμιϗϧ3(10 ηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϖΪΣϔυόςϔϏμΪ

88,000

μϔι

157

ΦΕϔΪϓζέϙϨϏϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙάλϖζϟχϟέϏυΙύυϙϏάλϖζLED ΤϔωζϬϔάλϖζ
ΪϬϔλωλ
Network Ϡμμιϗϧ ύλΖϔλϔιϗ  ΣϏΩΣϖΪΣϔυόςϔϏμΪ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔΪϓζέϙϨϏϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙάλϖζϟχϟέϏυΙύυϙϏάλϖζ/('Τϔω
ζϬϔάλϖζ1HWZRUNϠμμιϗϧ1 27ύλΖϔλϔιϗ ΪϬϔλωλ4ϟΦυϙϧϏΩϥ
χϒ7,900μϔιϟνϦλϟΩϖλ31,600μϔιϟπϙϧϏϢάΖϢλΣϖΪΣϔυΤϏΩΣϏΩΣϖΪΣϔυ
όςϔϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζΪϓζέϙϨϏηϔσϟΣεγΙυϔΦϔΣχϔΩϠχϒ
ΦϚεχϓΣϋεϒπϙϨλβϔλΦυϚςϓεγΙΦϏσπϖωϟηϏυΙΤϏΩΣυϒιυωΩζϖΪϖιϓχϟπϙϧϏ
ϟϊυϋβΣϖΪϠχϒόϓΩΦσυϔΦϔιΖϏΩθϖϧλϟλϙϧϏΩΪϔΣϣσΕσϗΣϬϔύλζϣωΖϢλμϓίάϗυϔΦϔ
σϔηυβϔλΦυϚςϓεγΙϠχϒϟλϙϧϏΩΪϔΣσϗμϚΦχϔΣυϟπϖϧσΤϘϨλσϗνυϖσϔεΩϔλϟπϖϧσ
ΤϘϨλΩϔλϟϏΣόϔυϟπϖϧσΤϘϨλϠηΕϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙσϗϣσΕϟπϗτΩπϏηΕϏΣϔυϢάΖΩϔλΤϏΩϟΪΖϔ
ύλΖϔιϗϧϡζτσϗΦϚεχϓΣϋεϒπϙϨλβϔλζϓΩλϗϨ
σϗΦωϔσχϒϟϏϗτζϢλΣϔυπϖσπΙϣσΕλΖϏτΣωΕϔ1,200[1,200GSL
σϗΦωϔσϟυϦωϢλΣϔυπϖσπΙυΕϔΩϣσΕλΖϏτΣωΕϔ27ύλΖϔηΕϏλϔιϗ ppm)
όϔσϔυθπϖσπΙϟϏΣόϔυΣχϓμύλΖϔϏϓηϡλσϓηϖϣζΖ
σϗύλΕωτΦωϔσΪϬϔ 0HPRU\ ΤλϔζϣσΕλΖϏτΣωΕϔ1280%
σϗάΕϏΩϟάϙϧϏσηΕϏ ,QWHUIDFH Ϡμμ86%2.0ύυϙϏζϗΣωΕϔΪϬϔλωλϣσΕλΖϏτ
ΣωΕϔ1άΕϏΩ
σϗάΕϏΩϟάϙϧϏσηΕϏυϒμμϟΦυϙϏΤΕϔτ 1HWZRUN,QWHUIDFH 
Ϡμμ10/100%DVH7ύυϙϏζϗΣωΕϔΪϬϔλωλϣσΕλΖϏτΣωΕϔ1άΕϏΩύυϙϏ
όϔσϔυθϢάΖΩϔλξΕϔλϟΦυϙϏΤΕϔτϣυΖόϔτ :L)L ϣζΖ
σϗθϔζϢόΕΣυϒζϔϋϣζΖυωσΣϓλϣσΕλΖϏτΣωΕϔ250ϠξΕλ
όϔσϔυθϢάΖϣζΖΣϓμA4/HWWHU/HJDOϠχϒ&XVWRP
ϟνϦλϣνηϔσύλϓΩόϙϏΣυσόΕΩϟόυϖσΣϔυνΣΦυϏΩιΖϏΩθϖϧλζΕωλσϔΣιϗϧσι
0808.2ω1134χΩωϓλιϗϧ9σϖθϚλϔτλ2558ϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔ
ιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ2561±2564 ϟπϖϧσϟηϖσ ΦυϓϨΩιϗϧ3 ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧ32
χϬϔζϓμιϗϧ3(11 ηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϖΪΣϔυόςϔϏμΪ

31,600

μϔι

ΦΕϔΪϓζέϙϨϏϟΦυϙϧϏΩόϬϔυϏΩϣρρΖϔΤλϔζVA ΣϏΩΣϖΪΣϔυόςϔϏμΪ

10,000

μϔι

ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔΪϓζέϙϨϏϟΦυϙϧϏΩόϬϔυϏΩϣρρΖϔΤλϔζ8009$ΪϬϔλωλ4
ϟΦυϙϧϏΩϥχϒ2,500μϔιϟνϦλϟΩϖλ10,000μϔιϟπϙϧϏϢάΖϢλΣϖΪΣϔυΤϏΩΣϏΩ
ΣϖΪΣϔυόςϔϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζΪϓζέϙϨϏηϔσϟΣεγΙυϔΦϔΣχϔΩϠχϒ
ΦϚεχϓΣϋεϒπϙϨλβϔλΦυϚςϓεγΙΦϏσπϖωϟηϏυΙΤϏΩΣυϒιυωΩζϖΪϖιϓχϟπϙϧϏ
ϟϊυϋβΣϖΪϠχϒόϓΩΦσυϔΦϔιΖϏΩθϖϧλϟλϙϧϏΩΪϔΣϣσΕσϗΣϬϔύλζϣωΖϢλμϓίάϗυϔΦϔ
σϔηυβϔλΦυϚςϓεγΙϟπϙϧϏϢάΖϟνϦλϟΦυϙϧϏΩόϬϔυϏΩϣρρΖϔϢύΖΣϓμϟΦυϙϧϏΩ
ΦϏσπϖωϟηϏυΙιϗϧΪϓζύϔϢύσΕϟπϙϧϏνΖϏΩΣϓλΣϔυϟΣϖζϣρρΖϔΤϓζΤΖϏΩΪϔΣΣϔυ
ΣυϒάϔΣϣρηΣϣρϟΣϖλϟνϦληΖλϡζτσϗΦϚεχϓΣϋεϒπϙϨλβϔλζϓΩλϗϨ
σϗΣϬϔχϓΩϣρρΖϔζΖϔλλϏΣϣσΕλΖϏτΣωΕϔ8009$ 480:DWWV 
όϔσϔυθόϬϔυϏΩϣρρΖϔϣζΖϣσΕλΖϏτΣωΕϔ15λϔιϗ
ϟνϦλϣνηϔσύλϓΩόϙϏΣυσόΕΩϟόυϖσΣϔυνΣΦυϏΩιΖϏΩθϖϧλζΕωλσϔΣιϗϧσι
0808.2ω1134χΩωϓλιϗϧ9σϖθϚλϔτλ2558ϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔ
ιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ2561±2564 ϟπϖϧσϟηϖσ ΦυϓϨΩιϗϧ3 ϏμΪηϔΣύλΖϔ33
χϬϔζϓμιϗϧ3(12 ηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϖΪΣϔυόςϔϏμΪ

ΪϬϔλωλ

158

ΦΕϔΪϓζέϙϨϏϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙόϬϔύυϓμΩϔλνυϒσωχξχϠμμιϗϧ ΪϏςϔπ ΪϬϔλωλ
ΤλϔζϣσΕλΖϏτΣωΕϔλϖϨω  ΣϏΩΣϔυϟΪΖϔύλΖϔιϗϧ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔΪϓζέϙϨϏϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙόϬϔύυϓμΩϔλνυϒσωχξχϠμμιϗϧ2
 ΪϏςϔπΤλϔζϣσΕλΖϏτΣωΕϔ19λϖϨω ΪϬϔλωλ2ϟΦυϙϧϏΩϥχϒ30,000
μϔιϟνϦλϟΩϖλ60,000μϔιϟπϙϧϏϢάΖϢλΣϖΪΣϔυΤϏΩΣϏΩΣϔυϟΪΖϔύλΖϔιϗϧΪϓζέϙϨϏ
ηϔσϟΣεγΙυϔΦϔΣχϔΩϠχϒΦϚεχϓΣϋεϒπϙϨλβϔλΦυϚςϓεγΙΦϏσπϖωϟηϏυΙ
ΤϏΩΣυϒιυωΩζϖΪϖιϓχϟπϙϧϏϟϊυϋβΣϖΪϠχϒόϓΩΦσυϔΦϔιΖϏΩθϖϧλϟλϙϧϏΩΪϔΣϣσΕσϗ
ΣϬϔύλζϣωΖϢλμϓίάϗυϔΦϔσϔηυβϔλΦυϚςϓεγΙϠχϒϟλϙϧϏΩΪϔΣϟΦυϙϧϏΩ
ΦϏσπϖωϟηϏυΙσϗϣσΕϟπϗτΩπϏηΕϏΪϬϔλωλμϚΦχϔΣυϢλΣϔυναϖμϓηϖΩϔλζΖϔληΕϔΩϥ
ϠχϒϟπϙϧϏϢάΖϢλΣϔυνυϓμνυϚΩβϔλΤΖϏσϛχϠχϒυϏΩυϓμΤΖϏσϛχΩϔλμϚΦχϔΣυϏμΪ
ηϔΣϡζτσϗΦϚεχϓΣϋεϒπϙϨλβϔλζϓΩλϗϨ
σϗύλΕωτνυϒσωχξχΣχϔΩ &38 ϣσΕλΖϏτΣωΕϔ4ϠΣλύχϓΣ 4FRUH 
ΪϬϔλωλ1ύλΕωτσϗύλΕωτΦωϔσΪϬϔϠμμ&DFKH0HPRU\ΤλϔζϣσΕλΖϏτ
ΣωΕϔ80%σϗΦωϔσϟυϦωόϓίίϔελϔώϖΣϔπϙϨλβϔλϣσΕλΖϏτΣωΕϔ3.2*+]
σϗύλΕωτνυϒσωχξχϟπϙϧϏϠόζΩςϔπϡζτσϗΦϚεχϓΣϋεϒϏτΕϔΩϢζϏτΕϔΩ
ύλϘϧΩύυϙϏζϗΣωΕϔζϓΩλϗϨ
1 ϟνϦλϠξΩωΩΪυϟπϙϧϏϠόζΩςϔπϠτΣΪϔΣϠξΩωΩΪυύχϓΣιϗϧσϗύλΕωτΦωϔσΪϬϔ
ΤλϔζϣσΕλΖϏτΣωΕϔ2*%ύυϙϏ
2 σϗύλΕωτνυϒσωχξχϟπϙϧϏϠόζΩςϔπηϖζηϓϨΩϏτϛΕςϔτϢλύλΕωτνυϒσωχξχ
ΣχϔΩϠμμ*UDSKLFV3URFHVVLQJ8QLWιϗϧόϔσϔυθϢάΖύλΕωτΦωϔσ
ΪϬϔύχϓΣϢλΣϔυϠόζΩςϔπΤλϔζϣσΕλΖϏτΣωΕϔ2*%ύυϙϏ
3 σϗύλΕωτνυϒσωχξχϟπϙϧϏϠόζΩςϔπιϗϧσϗΦωϔσόϔσϔυθϢλΣϔυϢάΖύλΕωτ
ΦωϔσΪϬϔύχϓΣϢλΣϔυϠόζΩςϔπΤλϔζϣσΕλΖϏτΣωΕϔ2*%
σϗύλΕωτΦωϔσΪϬϔύχϓΣ 5$0 άλϖζDDR4ύυϙϏζϗΣωΕϔσϗΤλϔζϣσΕλΖϏτ
ΣωΕϔ8*%
σϗύλΕωτΪϓζϟΣϦμΤΖϏσϛχ +DUG'ULYH άλϖζ6$7$ύυϙϏζϗΣωΕϔΤλϔζ
ΦωϔσΪϚϣσΕλΖϏτΣωΕϔ27%ύυϙϏάλϖζ6ROLG6WDWH'ULYHΤλϔζΦωϔσΪϚϣσΕ
λΖϏτΣωΕϔ240*%ΪϬϔλωλ1ύλΕωτ
σϗ'9'5:ύυϙϏζϗΣωΕϔΪϬϔλωλ1ύλΕωτ
σϗάΕϏΩϟάϙϧϏσηΕϏυϒμμϟΦυϙϏΤΕϔτ 1HWZRUN,QWHUIDFH 
Ϡμμ10/100%DVH7ύυϙϏζϗΣωΕϔΪϬϔλωλϣσΕλΖϏτΣωΕϔ1άΕϏΩ
σϗάΕϏΩϟάϙϧϏσηΕϏ ,QWHUIDFH Ϡμμ86%2.0ύυϙϏζϗΣωΕϔϣσΕλΖϏτΣωΕϔ3
άΕϏΩ
σϗϠνΖλπϖσπΙϠχϒϟσϔόΙ
σϗΪϏςϔπϠμμ/('ύυϙϏζϗΣωΕϔσϗ&RQWUDVW5DWLRϣσΕλΖϏτ
ΣωΕϔ6001ϠχϒσϗΤλϔζϣσΕλΖϏτΣωΕϔ19λϖϨωΪϬϔλωλ1ύλΕωτ
ϟνϦλϣνηϔσύλϓΩόϙϏΣυσόΕΩϟόυϖσΣϔυνΣΦυϏΩιΖϏΩθϖϧλζΕωλσϔΣιϗϧσι
0808.2ω1134χΩωϓλιϗϧ9σϖθϚλϔτλ2558ϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔ
όϗϧιΖϏΩθϖϧλνϗ πϊ25612564 ϟπϖϧσϟηϖσ ΦυϓϨΩιϗϧ3 ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧ33
χϬϔζϓμιϗϧ3(15 ηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϟΪΖϔύλΖϔιϗϧ

60,000

μϔι

159

ΦΕϔΪϓζέϙϨϏϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙϡλΖημϚΗΣόϬϔύυϓμΩϔλνυϒσωχξχ ΣϏΩΣϔυ ΪϬϔλωλ
ϟΪΖϔύλΖϔιϗϧ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔΪϓζέϙϨϏϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙϡλΖημϚΗΣόϬϔύυϓμΩϔλνυϒσωχ
ξχΪϬϔλωλ1ϟΦυϙϧϏΩϥχϒ21,000μϔιϟνϦλϟΩϖλ21,000μϔιϟπϙϧϏϢάΖϢλ
ΣϖΪΣϔυΤϏΩΣϏΩΣϔυϟΪΖϔύλΖϔιϗϧΪϓζέϙϨϏηϔσϟΣεγΙυϔΦϔΣχϔΩϠχϒΦϚεχϓΣϋεϒ
πϙϨλβϔλΦυϚςϓεγΙΦϏσπϖωϟηϏυΙΤϏΩΣυϒιυωΩΣυϒιυωΩζϖΪϖιϓχϟπϙϧϏϟϊυϋβΣϖΪ
ϠχϒόϓΩΦσυϔΦϔιΖϏΩθϖϧλϟλϙϧϏΩΪϔΣϣσΕσϗΣϬϔύλζϣωΖϢλμϓίάϗυϔΦϔσϔηυβϔλ
ΦυϚςϓεγΙϡζτσϗΦϚεχϓΣϋεϒπϙϨλβϔλζϓΩλϗϨ
σϗύλΕωτνυϒσωχξχΣχϔΩ &38 ϣσΕλΖϏτΣωΕϔ2ϠΣλύχϓΣ 2FRUH 
ΪϬϔλωλ1ύλΕωτϡζτσϗΦϚεχϓΣϋεϒϏτΕϔΩϢζϏτΕϔΩύλϘϧΩύυϙϏζϗΣωΕϔζϓΩλϗϨ
1 ϢλΣυεϗιϗϧσϗύλΕωτΦωϔσΪϬϔϠμμ&DFKH0HPRU\ΤλϔζϣσΕλΖϏτ
ΣωΕϔ20%ηΖϏΩσϗΦωϔσϟυϦωόϓίίϔελϔώϖΣϔπϙϨλβϔλϣσΕλΖϏτΣωΕϔ3.0*+]
ϠχϒσϗύλΕωτνυϒσωχξχζΖϔλΣυϔρϖΣ *UDSKLFV3URFHVVLQJ8QLW ϣσΕ
λΖϏτΣωΕϔ8ϠΣλύυϙϏ
2 ϢλΣυεϗιϗϧσϗύλΕωτΦωϔσΪϬϔϠμμ&DFKH0HPRU\ΤλϔζϣσΕλΖϏτ
ΣωΕϔ30%ηΖϏΩσϗΦωϔσϟυϦωόϓίίϔελϔώϖΣϔπϙϨλβϔλϣσΕλΖϏτΣωΕϔ2.5*+]
ϠχϒσϗϟιΦϡλϡχτϗϟπϖϧσόϓίίϔελϔώϖΣϔϣζΖϢλΣυεϗιϗϧηΖϏΩϢάΖΦωϔσόϔσϔυθϢλ
ΣϔυνυϒσωχξχόϛΩ
σϗύλΕωτΦωϔσΪϬϔύχϓΣ 5$0 άλϖζDDR4ύυϙϏζϗΣωΕϔΤλϔζϣσΕλΖϏτ
ΣωΕϔ8*%
σϗύλΕωτΪϓζϟΣϦμΤΖϏσϛχ +DUG'ULYH ΤλϔζΦωϔσΪϚϣσΕλΖϏτΣωΕϔ17%
ύυϙϏάλϖζ6ROLG6WDWH'ULYHΤλϔζΦωϔσΪϚϣσΕλΖϏτΣωΕϔ120*%
ΪϬϔλωλ1ύλΕωτ
σϗΪϏςϔπιϗϧυϏΩυϓμΦωϔσχϒϟϏϗτζϣσΕλΖϏτΣωΕϔ1,366[7683L[HOϠχϒσϗ
ΤλϔζϣσΕλΖϏτΣωΕϔ12λϖϨω
σϗ'9'5:ύυϙϏζϗΣωΕϔϠμμηϖζηϓϨΩςϔτϢλ ,QWHUQDO ύυϙϏςϔτ
λϏΣ ([WHUQDO ΪϬϔλωλ1ύλΕωτ
σϗάΕϏΩϟάϙϧϏσηΕϏυϒμμϟΦυϙϏΤΕϔτ 1HWZRUN,QWHUIDFH 
Ϡμμ10/100%DVH7ύυϙϏζϗΣωΕϔΪϬϔλωλϣσΕλΖϏτΣωΕϔ1άΕϏΩ
σϗάΕϏΩϟάϙϧϏσηΕϏ ,QWHUIDFH Ϡμμ86%2.0ύυϙϏζϗΣωΕϔϣσΕλΖϏτΣωΕϔ3
άΕϏΩ
σϗάΕϏΩϟάϙϧϏσηΕϏϠμμ+'0,ύυϙϏ9*$ΪϬϔλωλϣσΕλΖϏτΣωΕϔ1άΕϏΩ
όϔσϔυθϢάΖΩϔλϣζΖϣσΕλΖϏτΣωΕϔ:L)L ,(((802.11EJQDF 
Ϡχϒ%OXHWRRWK
ϟνϦλϣνηϔσύλϓΩόϙϏΣυσόΕΩϟόυϖσΣϔυνΣΦυϏΩιΖϏΩθϖϧλζΕωλσϔΣιϗϧσι
0808.2ω1134χΩωϓλιϗϧ9σϖθϚλϔτλ2558ϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔ
ιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ25612564 ϟπϖϧσϟηϖσ ΦυϓϨΩιϗϧ3 ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧ33
χϬϔζϓμιϗϧ3(16 ηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϟΪΖϔύλΖϔιϗϧ

21,000

μϔι

160

ΦΕϔΪϓζέϙϨϏϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙάλϖζϟχϟέϏυΙύυϙϏάλϖζLED ΤϔωζϬϔ 
ΪϬϔλωλ
ύλΖϔλϔιϗ  ΣϏΩΣϔυϟΪΖϔύλΖϔιϗϧ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔΪϓζέϙϨϏϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙάλϖζϟχϟέϏυΙύυϙϏάλϖζ/('ΤϔωζϬϔ 18
ύλΖϔλϔιϗ ΪϬϔλωλ1ϟΦυϙϧϏΩϥχϒ2,600μϔιϟνϦλϟΩϖλ2,600μϔιϟπϙϧϏ
ϢάΖϢλΣϖΪΣϔυΤϏΩΣϏΩΣϔυϟΪΖϔύλΖϔιϗϧΪϓζέϙϨϏηϔσϟΣεγΙυϔΦϔΣχϔΩϠχϒ
ΦϚεχϓΣϋεϒπϙϨλβϔλΦυϚςϓεγΙΦϏσπϖωϟηϏυΙΤϏΩΣυϒιυωΩζϖΪϖιϓχϟπϙϧϏ
ϟϊυϋβΣϖΪϠχϒόϓΩΦσυϔΦϔιΖϏΩθϖϧλϟλϙϧϏΩΪϔΣϣσΕσϗΣϬϔύλζϣωΖϢλμϓίάϗυϔΦϔ
σϔηυβϔλΦυϚςϓεγΙϡζτσϗΦϚεχϓΣϋεϒπϙϨλβϔλζϓΩλϗϨ
σϗΦωϔσχϒϟϏϗτζϢλΣϔυπϖσπΙϣσΕλΖϏτΣωΕϔ600x600GSL
σϗΦωϔσϟυϦωϢλΣϔυπϖσπΙυΕϔΩϣσΕλΖϏτΣωΕϔ18ύλΖϔηΕϏλϔιϗ ppm)
σϗύλΕωτΦωϔσΪϬϔ 0HPRU\ ΤλϔζϣσΕλΖϏτΣωΕϔ80%
σϗάΕϏΩϟάϙϧϏσηΕϏ ,QWHUIDFH ύυϙϏ86%2.0ύυϙϏζϗΣωΕϔΪϬϔλωλϣσΕλΖϏτ
ΣωΕϔ1άΕϏΩ
σϗθϔζϢόΕΣυϒζϔϋϣζΖϣσΕλΖϏτΣωΕϔ150ϠξΕλ
όϔσϔυθϢάΖϣζΖΣϓμA4/HWWHU/HJDOϠχϒ&XVWRP
ϟνϦλϣνηϔσύλϓΩόϙϏΣυσόΕΩϟόυϖσΣϔυνΣΦυϏΩιΖϏΩθϖϧλζΕωλσϔΣιϗϧσι
0808.2ω1134χΩωϓλιϗϧ9σϖθϚλϔτλ2558ϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔ
ιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ25612564 ϟπϖϧσϟηϖσ ΦυϓϨΩιϗϧ3 ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧ33
χϬϔζϓμιϗϧ3(18 ηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϟΪΖϔύλΖϔιϗϧ

2,600

μϔι

ΦΕϔΪϓζέϙϨϏϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙάλϖζϟχϟέϏυΙύυϙϏάλϖζLED ΤϔωζϬϔάλϖζ
ΪϬϔλωλ
Network Ϡμμιϗϧ ύλΖϔλϔιϗ  ΣϏΩΣϔυϟΪΖϔύλΖϔιϗϧ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔΪϓζέϙϨϏϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙάλϖζϟχϟέϏυΙύυϙϏάλϖζ/('Τϔω
ζϬϔάλϖζ1HWZRUNϠμμιϗϧ2 33ύλΖϔλϔιϗ ΪϬϔλωλ1ϟΦυϙϧϏΩϥ
χϒ15,000μϔιϟνϦλϟΩϖλ15,000μϔιϟπϙϧϏϢάΖϢλΣϖΪΣϔυΤϏΩΣϏΩΣϔυϟΪΖϔ
ύλΖϔιϗϧΪϓζέϙϨϏηϔσϟΣεγΙυϔΦϔΣχϔΩϠχϒΦϚεχϓΣϋεϒπϙϨλβϔλΦυϚςϓεγΙ
ΦϏσπϖωϟηϏυΙΤϏΩΣυϒιυωΩζϖΪϖιϓχϟπϙϧϏϟϊυϋβΣϖΪϠχϒόϓΩΦσυϔΦϔιΖϏΩ
θϖϧλϟλϙϧϏΩΪϔΣϣσΕσϗΣϬϔύλζϣωΖϢλμϓίάϗυϔΦϔσϔηυβϔλΦυϚςϓεγΙϡζτσϗ
ΦϚεχϓΣϋεϒπϙϨλβϔλζϓΩλϗϨ
σϗΦωϔσχϒϟϏϗτζϢλΣϔυπϖσπΙϣσΕλΖϏτΣωΕϔ1,200x1,200GSL
σϗΦωϔσϟυϦωϢλΣϔυπϖσπΙυΕϔΩϣσΕλΖϏτΣωΕϔ33ύλΖϔηΕϏλϔιϗ SSP 
όϔσϔυθπϖσπΙϟϏΣόϔυΣχϓμύλΖϔϏϓηϡλσϓηϖϣζΖ
σϗύλΕωτΦωϔσΪϬϔ 0HPRU\ ΤλϔζϣσΕλΖϏτΣωΕϔ1280%
σϗάΕϏΩϟάϙϧϏσηΕϏ ,QWHUIDFH Ϡμμ86%2.0ύυϙϏζϗΣωΕϔΪϬϔλωλϣσΕλΖϏτ
ΣωΕϔ1άΕϏΩ
σϗάΕϏΩϟάϙϧϏσηΕϏυϒμμϟΦυϙϏΤΕϔτ 1HWZRUN,QWHUIDFH 
Ϡμμ10/100%DVH7ύυϙϏζϗΣωΕϔΪϬϔλωλϣσΕλΖϏτΣωΕϔ1
άΕϏΩύυϙϏόϔσϔυθϢάΖΩϔλξΕϔλϟΦυϙϏΤΕϔτϣυΖόϔτ :L)L ϣζΖ
σϗθϔζϢόΕΣυϒζϔϋϣζΖϣσΕλΖϏτΣωΕϔ250ϠξΕλ
όϔσϔυθϢάΖϣζΖΣϓμA4/HWWHU/HJDOϠχϒ&XVWRP
ϟνϦλϣνηϔσύλϓΩόϙϏΣυσόΕΩϟόυϖσΣϔυνΣΦυϏΩιΖϏΩθϖϧλζΕωλσϔΣιϗϧσι
0808.2ω1134χΩωϓλιϗϧ9σϖθϚλϔτλ2558ϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔ
ιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ25612564 ϟπϖϧσϟηϖσ ΦυϓϨΩιϗϧ3 ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧ34
χϬϔζϓμιϗϧ3(19 ηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϟΪΖϔύλΖϔιϗϧ

15,000

μϔι

161

ΦΕϔΪϓζέϙϨϏόϠΣλϟλϏυΙόϬϔύυϓμΩϔλϟΣϦμϟϏΣόϔυυϒζϓμϊϛλτΙμυϖΣϔυϠμμιϗϧ ΪϬϔλωλ
ΣϏΩΣϔυϟΪΖϔύλΖϔιϗϧ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔΪϓζέϙϨϏόϠΣλϟλϏυΙόϬϔύυϓμΩϔλϟΣϦμϟϏΣόϔυυϒζϓμϊϛλτΙ
μυϖΣϔυϠμμιϗϧ2ΪϬϔλωλ1ϟΦυϙϧϏΩϥχϒ29,000μϔιϟνϦλϟΩϖλ29,000
μϔιϟπϙϧϏϢάΖϢλΣϖΪΣϔυΣϏΩΣϔυϟΪΖϔύλΖϔιϗϧΪϓζέϙϨϏηϔσϟΣεγΙυϔΦϔΣχϔΩϠχϒ
ΦϚεχϓΣϋεϒπϙϨλβϔλΦυϚςϓεγΙΦϏσπϖωϟηϏυΙΤϏΩΣυϒιυωΩζϖΪϖιϓχϟπϙϧϏ
ϟϊυϋβΣϖΪϠχϒόϓΩΦσυϔΦϔιΖϏΩθϖϧλϟλϙϧϏΩΪϔΣϣσΕσϗΣϬϔύλζϣωΖϢλμϓίάϗυϔΦϔ
σϔηυβϔλΦυϚςϓεγΙϟπϙϧϏΣϔυζϬϔϟλϖλΣϔυμϓλιϘΣΤΖϏσϛχξΕϔλυϒμμ
ΦϏσπϖωϟηϏυΙηϔσϡΦυΩΣϔυϊϛλτΙμυϖύϔυΤΖϏσϛχμϚΦχϔΣυιΖϏΩθϖϧλϠύΕΩ
άϔηϖϡζτσϗΦϚεχϓΣϋεϒπϙϨλβϔλζϓΩλϗϨ
ϟνϦλόϠΣλϟλϏυΙάλϖζνΖϏλΣυϒζϔϋΤλϔζA4
Ϗϓηϡλσϓηϖ $XWR'RFXPHQW)HHGHU ϣζΖϣσΕλΖϏτΣωΕϔ50ϠξΕλ
όϔσϔυθόϠΣλϟϏΣόϔυϣζΖ2ύλΖϔϠμμϏϓηϡλσϓηϖ
σϗΦωϔσχϒϟϏϗτζϢλΣϔυόϠΣλόϛΩόϚζϣσΕλΖϏτΣωΕϔ600x600GSL
σϗΦωϔσϟυϦωϢλΣϔυόϠΣλΣυϒζϔϋΤλϔζA4ϣζΖϣσΕλΖϏτΣωΕϔ40SSP
όϔσϔυθόϠΣλϟϏΣόϔυϣζΖϣσΕλΖϏτΣωΕϔΣυϒζϔϋΤλϔζA4
σϗάΕϏΩϟάϙϧϏσηΕϏ ,QWHUIDFH Ϡμμ86%2.0ύυϙϏζϗΣωΕϔΪϬϔλωλϣσΕλΖϏτ
ΣωΕϔ1άΕϏΩ
ϟνϦλϣνηϔσύλϓΩόϙϏΣυσόΕΩϟόυϖσΣϔυνΣΦυϏΩιΖϏΩθϖϧλζΕωλσϔΣιϗϧσι
0808.2ω1134χΩωϓλιϗϧ9σϖθϚλϔτλ2558ϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔ
ιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ25612564 ϟπϖϧσϟηϖσ ΦυϓϨΩιϗϧ3 ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧ34
χϬϔζϓμιϗϧ3(20 ηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϟΪΖϔύλΖϔιϗϧ

29,000

μϔι

ΦΕϔΪϓζέϙϨϏϟΦυϙϧϏΩόϬϔυϏΩϣρρΖϔΤλϔζVA ΣϏΩΣϔυϟΪΖϔύλΖϔιϗϧ

10,000

μϔι

ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔΪϓζέϙϨϏϟΦυϙϧϏΩόϬϔυϏΩϣρρΖϔΤλϔζ8009$ΪϬϔλωλ4
ϟΦυϙϧϏΩϥχϒ2,500μϔιϟνϦλϟΩϖλ10,000μϔιϟπϙϧϏϢάΖϢλΣϖΪΣϔυΤϏΩΣϏΩ
ΣϔυϟΪΖϔύλΖϔιϗϧΪϓζέϙϨϏηϔσϟΣεγΙυϔΦϔΣχϔΩϠχϒΦϚεχϓΣϋεϒπϙϨλβϔλΦυϚςϓεγΙ
ΦϏσπϖωϟηϏυΙΤϏΩΣυϒιυωΩζϖΪϖιϓχϟπϙϧϏϟϊυϋβΣϖΪϠχϒόϓΩΦσυϔΦϔιΖϏΩ
θϖϧλϟλϙϧϏΩΪϔΣϣσΕσϗΣϬϔύλζϣωΖϢλμϓίάϗυϔΦϔσϔηυβϔλΦυϚςϓεγΙϟπϙϧϏϢάΖϟνϦλ
ϟΦυϙϧϏΩόϬϔυϏΩϣρρΖϔϢύΖΣϓμϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙιϗϧΪϓζύϔϢύσΕϠχϒιζϠιλ
ϟΦυϙϧϏΩόϬϔυϏΩϣρρΖϔιϗϧάϬϔυϚζϟπϙϧϏνΖϏΩΣϓλΣϔυϟΣϖζϣρρΖϔΤϓζΤΖϏΩΪϔΣΣϔυ
ΣυϒάϔΣϣρηΣϣρϟΣϖλϟνϦληΖλϡζτσϗΦϚεχϓΣϋεϒπϙϨλβϔλζϓΩλϗϨ
σϗΣϬϔχϓΩϣρρΖϔζΖϔλλϏΣϣσΕλΖϏτΣωΕϔ8009$ 480:DWWV 
όϔσϔυθόϬϔυϏΩϣρρΖϔϣζΖϣσΕλΖϏτΣωΕϔ15λϔιϗ
ϟνϦλϣνηϔσύλϓΩόϙϏΣυσόΕΩϟόυϖσΣϔυνΣΦυϏΩιΖϏΩθϖϧλζΕωλσϔΣιϗϧσι
0808.2ω1134χΩωϓλιϗϧ9σϖθϚλϔτλ2558ϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔ
ιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ25612564 ϟπϖϧσϟηϖσ ΦυϓϨΩιϗϧ3 ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧ33
χϬϔζϓμιϗϧ3(17 ηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϟΪΖϔύλΖϔιϗϧ

ΪϬϔλωλ

162

ΦΕϔΪϓζέϙϨϏϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙόϬϔύυϓμΩϔλνυϒσωχξχϠμμιϗϧ ΪϏΤλϔζ ΪϬϔλωλ
ϣσΕλΖϏτΣωΕϔλϖϨω  ύλΕωτηυωΪόϏμςϔτϢλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔΪϓζέϙϨϏϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙόϬϔύυϓμΩϔλνυϒσωχξχϠμμιϗϧ1
 ΪϏΤλϔζϣσΕλΖϏτΣωΕϔ19λϖϨω ΪϬϔλωλ1ϟΦυϙϧϏΩϥχϒ22,000μϔιϟνϦλ
ϟΩϖλ22,000μϔιϟπϙϧϏϢάΖϢλΣϖΪΣϔυΤϏΩύλΕωτηυωΪόϏμςϔτϢλΪϓζέϙϨϏηϔσ
ϟΣεγΙυϔΦϔΣχϔΩϠχϒΦϚεχϓΣϋεϒπϙϨλβϔλΦυϚςϓεγΙΦϏσπϖωϟηϏυΙΤϏΩΣυϒ
ιυωΩζϖΪϖιϓχϟπϙϧϏϟϊυϋβΣϖΪϠχϒόϓΩΦσυϔΦϔιΖϏΩθϖϧλϟλϙϧϏΩΪϔΣϣσΕσϗΣϬϔύλζϣωΖ
ϢλμϓίάϗυϔΦϔσϔηυβϔλΦυϚςϓεγΙϠχϒϟλϙϧϏΩΪϔΣϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙϣσΕϟπϗτΩ
πϏηΕϏΣϔυναϖμϓηϖΩϔλϢλζΖϔληΕϔΩϥιϗϧσϗνυϖσϔεϟπϖϧσΤϘϨλΪϔΣςϔυΣϖΪϢλ
νϓΪΪϚμϓλϡζτσϗΦϚεχϓΣϋεϒπϙϨλβϔλζϓΩλϗϨ
σϗύλΕωτνυϒσωχξχΣχϔΩ &38 ϣσΕλΖϏτΣωΕϔ4ϠΣλύχϓΣ 4FRUH 
ΪϬϔλωλ1ύλΕωτσϗύλΕωτΦωϔσΪϬϔϠμμ&DFKH0HPRU\ΤλϔζϣσΕλΖϏτ
ΣωΕϔ60%σϗΦωϔσϟυϦωόϓίίϔελϔώϖΣϔπϙϨλβϔλϣσΕλΖϏτΣωΕϔ3.0*+]
σϗύλΕωτνυϒσωχξχϟπϙϧϏϠόζΩςϔπϡζτσϗΦϚεχϓΣϋεϒϏτΕϔΩϢζϏτΕϔΩ
ύλϘϧΩύυϙϏζϗΣωΕϔζϓΩλϗϨ
1 ϟνϦλϠξΩωΩΪυϟπϙϧϏϠόζΩςϔπϠτΣΪϔΣϠξΩωΩΪυύχϓΣιϗϧσϗύλΕωτΦωϔσΪϬϔ
ΤλϔζϣσΕλΖϏτΣωΕϔ2*%ύυϙϏ
2 σϗύλΕωτνυϒσωχξχϟπϙϧϏϠόζΩςϔπηϖζηϓϨΩϏτϛΕςϔτϢλύλΕωτνυϒσωχξχ
ΣχϔΩϠμμ*UDSKLFV3URFHVVLQJ8QLWιϗϧόϔσϔυθϢάΖύλΕωτΦωϔσ
ΪϬϔύχϓΣϢλΣϔυϠόζΩςϔπΤλϔζϣσΕλΖϏτΣωΕϔ2*%ύυϙϏ
3 σϗύλΕωτνυϒσωχξχϟπϙϧϏϠόζΩςϔπιϗϧσϗΦωϔσόϔσϔυθϢλΣϔυϢάΖύλΕωτ
ΦωϔσΪϬϔύχϓΣϢλΣϔυϠόζΩςϔπΤλϔζϣσΕλΖϏτΣωΕϔ2*%
σϗύλΕωτΦωϔσΪϬϔύχϓΣ 5$0 άλϖζDDR4ύυϙϏζϗΣωΕϔσϗΤλϔζϣσΕλΖϏτ
ΣωΕϔ4*%
σϗύλΕωτΪϓζϟΣϦμΤΖϏσϛχ +DUG'ULYH άλϖζ6$7$ύυϙϏζϗΣωΕϔΤλϔζ
ΦωϔσΪϚϣσΕλΖϏτΣωΕϔ17%ύυϙϏάλϖζ6ROLG6WDWH'LVNΤλϔζΦωϔσΪϚϣσΕ
λΖϏτΣωΕϔ120*%ΪϬϔλωλ1ύλΕωτ
σϗ'9'5:ύυϙϏζϗΣωΕϔΪϬϔλωλ1ύλΕωτ
σϗάΕϏΩϟάϙϧϏσηΕϏυϒμμϟΦυϙϏΤΕϔτ 1HWZRUN,QWHUIDFH 
Ϡμμ10/100/1000%DVH7ύυϙϏζϗΣωΕϔΪϬϔλωλϣσΕλΖϏτΣωΕϔ1άΕϏΩ
σϗάΕϏΩϟάϙϧϏσηΕϏ ,QWHUIDFH Ϡμμ86%2.0ύυϙϏζϗΣωΕϔϣσΕλΖϏτΣωΕϔ3
άΕϏΩ
σϗϠνΖλπϖσπΙϠχϒϟσϔόΙ
σϗΪϏςϔπϠμμ/('ύυϙϏζϗΣωΕϔσϗ&RQWUDVW5DWLRϣσΕλΖϏτ
ΣωΕϔ600:1ϠχϒσϗΤλϔζϣσΕλΖϏτΣωΕϔ19λϖϨωΪϬϔλωλ1ύλΕωτ
ϟνϦλϣνηϔσύλϓΩόϙϏΣυσόΕΩϟόυϖσΣϔυνΣΦυϏΩιΖϏΩθϖϧλζΕωλσϔΣιϗϧσι
0808.2ω1134χΩωϓλιϗϧ9σϖθϚλϔτλ2558ϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔ
ιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ2561±2564 ϟπϖϧσϟηϖσ ΦυϓϨΩιϗϧ3 ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧ34
χϬϔζϓμιϗϧ3(21 ηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ύλΕωτηυωΪόϏμςϔτϢλ

22,000

μϔι

163

ΦΕϔΪϓζέϙϨϏϟΦυϙϧϏΩόϬϔυϏΩϣρρΖϔΤλϔζVA ύλΕωτηυωΪόϏμςϔτ
ΪϬϔλωλ
Ϣλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔΪϓζέϙϨϏϟΦυϙϧϏΩόϬϔυϏΩϣρρΖϔΤλϔζ8009$ΪϬϔλωλ2
ϟΦυϙϧϏΩϥχϒ2,500μϔιϟνϦλϟΩϖλ5,000μϔιϟπϙϧϏϢάΖϢλΣϖΪΣϔυΤϏΩ
ύλΕωτηυωΪόϏμςϔτϢλΪϓζέϙϨϏηϔσϟΣεγΙυϔΦϔΣχϔΩϠχϒΦϚεχϓΣϋεϒπϙϨλ
βϔλΦυϚςϓεγΙΦϏσπϖωϟηϏυΙΤϏΩΣυϒιυωΩζϖΪϖιϓχϟπϙϧϏϟϊυϋβΣϖΪϠχϒ
όϓΩΦσυϔΦϔιΖϏΩθϖϧλϟλϙϧϏΩΪϔΣϣσΕσϗΣϬϔύλζϣωΖϢλμϓίάϗυϔΦϔσϔηυβϔλ
ΦυϚςϓεγΙϟπϙϧϏϢάΖϟνϦλϟΦυϙϧϏΩόϬϔυϏΩϣρρΖϔϢύΖΣϓμϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙιϗϧΪϓζύϔ
ϢύσΕϠχϒιζϠιλΤϏΩϟζϖσέϘϧΩάϬϔυϚζέϘϧΩσϗϏϔτϚΣϔυϢάΖΩϔλσϔλϔλϟΣϖζΣϔυϟόϙϧϏσ
όςϔπϟπϙϧϏνΖϏΩΣϓλΣϔυϟΣϖζϣρρΖϔΤϓζΤΖϏΩΪϔΣΣϔυΣυϒάϔΣϣρηΣϣρ
ϟΣϖλϟνϦληΖλϡζτσϗΦϚεχϓΣϋεϒπϙϨλβϔλζϓΩλϗϨ
σϗΣϬϔχϓΩϣρρΖϔζΖϔλλϏΣϣσΕλΖϏτΣωΕϔ8009$ 480:DWWV
όϔσϔυθόϬϔυϏΩϣρρΖϔϣζΖϣσΕλΖϏτΣωΕϔ15λϔιϗ
ϟνϦλϣνηϔσύλϓΩόϙϏΣυσόΕΩϟόυϖσΣϔυνΣΦυϏΩιΖϏΩθϖϧλζΕωλσϔΣιϗϧσι
0808.2ω1134χΩωϓλιϗϧ9σϖθϚλϔτλ2558ϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔ
ιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ2561±2564 ϟπϖϧσϟηϖσ ΦυϓϨΩιϗϧ3 ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧ34
χϬϔζϓμιϗϧ3(22 ηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ύλΕωτηυωΪόϏμςϔτϢλ

5,000

μϔι

ΩμυϔτΪΕϔτϏϙϧλ

υωσ

100,000

μϔι

υϔτΪΕϔτϏϙϧλ

υωσ

100,000

μϔι

100,000

μϔι

7,404,000

μϔι

υωσ

5,931,300

μϔι

υωσ

5,931,300

μϔι

ϟΩϖλϟζϙϏλπλϓΣΩϔλ
ΪϬϔλωλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλϟΩϖλϟζϙϏλΤΖϔυϔάΣϔυϏμΪπυΖϏσιϓϨΩϟΩϖλνυϓμνυϚΩϟΩϖλ
ϟζϙϏλΪϬϔλωλϏϓηυϔΪϬϔλωλϟζϙϏληϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩ
ϠξλϠχϒΩμνυϒσϔε
ϟΩϖλϟπϖϧσηΕϔΩϥΤϏΩπλϓΣΩϔλ
ΪϬϔλωλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔηϏμϠιλϟνϦλυϔτϟζϙϏλΤϏΩΤΖϔυϔάΣϔυϏμΪιϗϧϣζΖυϓμϟΩϖλ
νυϒΪϬϔηϬϔϠύλΕΩηϔσΣΰύσϔτωΕϔζΖωτϟΩϖλϟζϙϏλϠχϒϟΩϖλνυϒΪϬϔηϬϔϠύλΕΩϣζΖ
υϓμΦΕϔηϏμϠιλϟνϦλυϔτϟζϙϏλϟιΕϔΣϓμϏϓηυϔϟΩϖλνυϒΪϬϔηϬϔϠύλΕΩιϗϧϣζΖυϓμϏτϛΕ
ϟζϖσηϔσνυϒΣϔϊΦεϒΣυυσΣϔυΤΖϔυϔάΣϔυϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλ
ΪϓΩύωϓζΪϓΩύωϓζηϔΣϟυϙϧϏΩύχϓΣϟΣεγΙϠχϒϟΩϙϧϏλϣΤϟΣϗϧτωΣϓμϏϓηυϔϟΩϖλϟζϙϏλ
ϠχϒωϖκϗΣϔυΪΕϔτϟΩϖλϟζϙϏλϠχϒνυϒϡτάλΙηϏμϠιλϏϙϧλ Ϋμϓμιϗϧ χΩωϓλ
ιϗϧπφϋςϔΦσϣζΖϠΣΕξϛΖϏϬϔλωτΣϔυΣϏΩϠξλϠχϒΩμ
νυϒσϔεϟζϙϏλχϒμϔιΪϬϔλωλϟζϙϏλϟΩϖλϟπϖϧσΣϔυΦυϏΩάϗπάϓϧω
ΦυϔωϢύΖϠΣΕΤΖϔυϔάΣϔυϏμΪϟΩϖλϟπϖϧσόϬϔύυϓμΦϚεωϚδϖιϗϧΣπύυϙϏΦεϒ
ΣυυσΣϔυΣχϔΩΤΖϔυϔάΣϔυϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζυϓμυϏΩωΕϔΦϚεωϚδϖλϓϨλ
ϟνϦλΦϚεόσμϓηϖϟΫπϔϒηϬϔϠύλΕΩιϗϧϣζΖυϓμϠηΕΩηϓϨΩϠχϒϟΩϖλϟπϖϧσϏϙϧλϥϢύΖϠΣΕΤΖϔ
υϔάΣϔυϏμΪηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩϠξλϠχϒΩμνυϒσϔε

5,061,360

μϔι

67,200

μϔι

υϔτΪΕϔτϏϙϧλ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυΪΖϔΩιϗϧνυϘΣϋϔόϬϔυωΪΦωϔσπϘΩπϏϢΪΤϏΩξϛΖυϓμμυϖΣϔυ ΪϬϔλωλ
ϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζηϔΣ όϬϔλϓΣνχϓζϏμΪ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΪΖϔΩϏΩΦΙΣυύυϙϏόθϔμϓλ
ιϗϧϟνϦλΣχϔΩϟπϙϧϏϟνϦλξϛΖζϬϔϟλϖλΣϔυόϬϔυωΪΦωϔσπϘΩπϏϢΪΤϏΩξϛΖυϓμμυϖΣϔυιϗϧσϗ
ηΕϏΣϔυϢύΖμυϖΣϔυΤϏΩϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζηϔΣηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩ
θϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϏμΪηϔΣύλΖϔχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣ
ϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣνχϓζϏμΪ
ΩϔλωϔΩϠξλόθϖηϖϠχϒωϖάϔΣϔυ
υωσ
ΩμμϚΦχϔΣυ
ϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτνυϒΪϬϔ

164

ϟΩϖλνυϒΪϬϔηϬϔϠύλΕΩ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλϟΩϖλνυϒΪϬϔηϬϔϠύλΕΩϢύΖϠΣΕξϛΖϏϬϔλωτΣϔυΣϏΩϠξλϠχϒΩμ
νυϒσϔεΪϬϔλωλϏϓηυϔϥχϒμϔιϠχϒύϓωύλΖϔ
οΕϔτΪϬϔλωλϏϓηυϔϥχϒμϔιΪϬϔλωλϟζϙϏληϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλ
υϔτϣζΖ ΣϏΩϠξλϠχϒΩμνυϒσϔε
ΦΕϔηϏμϠιλπλϓΣΩϔλΪΖϔΩ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔηϏμϠιλϟΩϖλνυϓμνυϚΩΦΕϔηϏμϠιλϢύΖϠΣΕπλϓΣΩϔλ
ΪΖϔΩΪϬϔλωλϏϓηυϔΪϬϔλωλϟζϙϏληϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩϠξλ
ϠχϒΩμνυϒσϔε
ϟΩϖλϟπϖϧσηΕϔΩϥΤϏΩπλϓΣΩϔλΪΖϔΩ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλϟΩϖλϟπϖϧσΣϔυΦυϏΩάϗπάϓϧωΦυϔωϟΩϖλϟπϖϧσϏϙϧλϥϢύΖϠΣΕπλϓΣΩϔλ
ΪΖϔΩΪϬϔλωλϏϓηυϔΪϬϔλωλϟζϙϏληϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩϠξλ
ϠχϒΩμνυϒσϔε
ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

ΪϬϔλωλ

121,200

μϔι

ΪϬϔλωλ

644,640

μϔι

ΪϬϔλωλ

36,900

μϔι

υωσ

1,405,000

μϔι

υωσ

300,000

μϔι

ΦΕϔηϏμϠιλΣϔυναϖμϓηϖΩϔλλϏΣϟωχϔυϔάΣϔυ
ΪϬϔλωλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔηϏμϠιλΣϔυναϖμϓηϖΩϔλλϏΣϟωχϔυϔάΣϔυΤϏΩΤΖϔ
υϔάΣϔυχϛΣΪΖϔΩνυϒΪϬϔϠχϒπλϓΣΩϔλΪΖϔΩΤϏΩϏμΪηϔΣηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτ
ϣζΖ ΣϏΩϠξλϠχϒΩμνυϒσϔε
ΦΕϔϢάΖόϏτ
υωσ

300,000

μϔι

735,000

μϔι

85,000

μϔι

300,000

μϔι

50,000

μϔι

ΦΕϔηϏμϠιλ

υϔτΪΕϔτϟπϙϧϏϢύΖϣζΖσϔέϘϧΩμυϖΣϔυ
υϔτΪΕϔτϟπϙϧϏϢύΖϣζΖσϔέϘϧΩμυϖΣϔυ

ΪϬϔλωλ

ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔθΕϔτϟϏΣόϔυΦΕϔϟτϦμύλϓΩόϙϏύυϙϏϟΤΖϔνΣύλϓΩόϙϏΦΕϔϟάΕϔ
ιυϓπτΙόϖλΦΕϔϡΨϋεϔϠχϒϟξτϠπυΕΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔμυϖΣϔυϑχϑηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλ
υϔτϣζΖ ΣϏΩϠξλϠχϒΩμνυϒσϔε
υϔτΪΕϔτϟΣϗϧτωϟλϙϧϏΩΣϓμΣϔυναϖμϓηϖυϔάΣϔυιϗϧϣσΕϟΤΖϔχϓΣϋεϒυϔτΪΕϔτύσωζϏϙϧλϥ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυΪϓζιϬϔϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλ
ΪϬϔλωλ
ΪϓΩύωϓζηϔΣ ΣϏΩϠξλϠχϒΩμνυϒσϔε
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυ
ωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔϟμϗϨτϟχϗϨτΩΦΕϔόσλϔΦϚεωϖιτϔΣυΦΕϔϟάΕϔιϗϧπϓΣΦΕϔτϔλ
πϔύλϒΦΕϔϟάΕϔόθϔλιϗϧΦΕϔωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩϟΤϗτλϠχϒϏϚνΣυεΙΦΕϔθΕϔτϟϏΣόϔυΦΕϔ
πϖσπΙϟϏΣόϔυϠχϒόϖϧΩπϖσπΙϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλιϗϧΪϬϔϟνϦλόϬϔύυϓμΩϔλλϗϨϟνϦλϣν
ηϔσπυϒυϔάμϓίίϓηϖϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζπϊϠχϒϠΣΖϣΤ
ϟπϖϧσϟηϖσϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ± 
ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτ
ϣζΖ ΣϏΩϠξλϠχϒΩμνυϒσϔε
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυηϖζηϔσϠχϒνυϒϟσϖλξχϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ
ΪϬϔλωλ
ϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζηϔΣ ΣϏΩϠξλϠχϒΩμνυϒσϔε
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυ
ωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔϟμϗϨτϟχϗϨτΩΦΕϔόσλϔΦϚεωϖιτϔΣυΦΕϔϟάΕϔιϗϧπϓΣΦΕϔτϔλ
πϔύλϒΦΕϔϟάΕϔόθϔλιϗϧΦΕϔωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩϟΤϗτλϠχϒϏϚνΣυεΙΦΕϔθΕϔτϟϏΣόϔυΦΕϔ
πϖσπΙϟϏΣόϔυϠχϒόϖϧΩπϖσπΙϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλιϗϧΪϬϔϟνϦλόϬϔύυϓμΩϔλλϗϨϟνϦλϣν
ηϔσπυϒυϔάμϓίίϓηϖϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζπϊϠχϒϠΣΖϣΤ
ϟπϖϧσϟηϖσϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ± 
ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩϠξλϠχϒΩμ
νυϒσϔε

165

50,000

μϔι

150,000

μϔι

100,000

μϔι

370,000

μϔι

100,000

μϔι

20,000

μϔι

250,000

μϔι

67,700

μϔι

υωσ

67,700

μϔι

ΪϬϔλωλ

800

μϔι

ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυνυϒόϔλΣϔυΪϓζιϬϔϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗΪϓΩύωϓζ
ΪϬϔλωλ
ηϔΣ ΣϏΩϠξλϠχϒΩμνυϒσϔε
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυ
ωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔόσλϔΦϚεωϖιτϔΣυΦΕϔϟμϗϨτϟχϗϨτΩΦΕϔϟάΕϔιϗϧπϓΣΦΕϔτϔλ
πϔύλϒΦΕϔϟάΕϔόθϔλιϗϧΦΕϔωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩϟΤϗτλϠχϒϏϚνΣυεΙΦΕϔθΕϔτϟϏΣόϔυΦΕϔ
πϖσπΙϟϏΣόϔυϠχϒόϖϧΩπϖσπΙϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλιϗϧΪϬϔϟνϦλόϬϔύυϓμΩϔλλϗϨϟνϦλϣν
ηϔσπυϒυϔάμϓίίϓηϖϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζπϊϠχϒϠΣΖϣΤ
ϟπϖϧσϟηϖσϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ± ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩϠξλϠχϒΩμ
νυϒσϔε
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυϟζϖλιϔΩϣνυϔάΣϔυΤϏΩΤΖϔυϔάΣϔυχϛΣΪΖϔΩϠχϒπλϓΣΩϔλ ΪϬϔλωλ
ΪΖϔΩΤϏΩϏμΪΤΖϔυϔάΣϔυϏϙϧλϥϟΪΖϔύλΖϔιϗϧιΖϏΩθϖϧλϠχϒμϚΦΦχξϛΖιϗϧάΕωτναϖμϓηϖ
ύλΖϔιϗϧυϔάΣϔυϢύΖΣϓμϏμΪηϔΣ ΣϏΩϠξλϠχϒΩμνυϒσϔε
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϟμϗϨτϟχϗϨτΩΦΕϔπϔύλϒΦΕϔϟάΕϔιϗϧπϓΣΦΕϔμυϖΣϔυΪϏζυθειΕϔ
ϏϔΣϔϊτϔλΦΕϔξΕϔλιϔΩζΕωλπϖϟϊϋΦΕϔκυυσϟλϗτσϢλΣϔυϢάΖόλϔσμϖλϠχϒ
ϏϙϧλϥηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩϠξλϠχϒΩμνυϒσϔε
ΦΕϔμϬϔυϚΩυϓΣϋϔϠχϒέΕϏσϠέσ
ΪϬϔλωλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔμϬϔυϚΩυϓΣϋϔέΕϏσϠέσωϓόζϚΦυϚςϓεγΙϠχϒιυϓπτΙόϖλϏϙϧλϥΤϏΩ
ΣϏΩϠξλϠχϒΩμνυϒσϔεϟάΕλυθτληΙϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙ
ΦϏσπϖωϟηϏυΙϟΦυϙϧϏΩνυϓμϏϔΣϔϊϟΦυϙϧϏΩϡιυόϔυϠχϒϏϙϧλϥηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλ
υϔτϣζΖ ΣϏΩϠξλϠχϒΩμνυϒσϔε
ΦΕϔωϓόζϚ
υωσ
ωϓόζϚόϬϔλϓΣΩϔλ
ΪϬϔλωλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦ λΦΕϔΪϓζέϙϨϏωϓόζϚόϔϬ λϓΣΩϔληΕϔΩϥ ϟάΕλΣυϒζϔϋύσϘΣζϖλόϏ
νϔΣΣϔϣσΖμυυιϓζτϔΩχμϠρΖ σηυϔτϔΩΦχϖνέϏΩΣϔωχωζϟτϦμ
ΣυϒζϔϋκΩάϔηϖύλϓΩόϙϏ πϖσπΙΣϔϠρλϬϨϔηϔχΦυϗσϟιϗτσλϬϨϔζϙϧσόϬϔύυϓμ
μυϖΣϔυνυϒάϔάλϢλόϬϔλϓΣ ΩϔλϑχϑηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩϠξλϠ
χϒΩμνυϒσϔε
ωϓόζϚϡΨϋεϔϠχϒϟξτϠπυΕ
ΪϬϔλωλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔΪϓζέϙϨϏωϓόζϚϡΨϋεϔϠχϒϟξτϠπυΕόϖϧΩΤϏΩϟΦυϙϧϏΩσϙϏϟΦυϙϧϏΩϢάΖ
ϟΣϗϧτωΣϓμΩϔλϡΨϋεϔϟάΕλΦΕϔθΕϔλΦΕϔϠξΕλϟσσϡσυϗόηϖϩΣόϬϔύυϓμΣχΖϏΩθΕϔτ
υϛνυϒμμζϖΪϖηϏχΣυϒζϔϋϟΤϗτλϡνόϟηϏυΙπϛΕΣϓλόϗϑχϑηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτ
ϣζΖ ΣϏΩϠξλϠχϒΩμνυϒσϔε
ωϓόζϚΦϏσπϖωϟηϏυΙ
ΪϬϔλωλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔΪϓζέϙϨϏϠξΕλμϓλιϘΣΤΖϏσϛχύϓωπϖσπΙύυϙϏϠθμπϖσπΙόϬϔύυϓμ
ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙΦϏσπϖωϟηϏυΙηχϓμξΩύσϘΣόϬϔύυϓμϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙ
ϟχϟέϏυΙϠξΕλΣυϏΩϠόΩόϔτϟΦϟμϖχϟσϔόΙϟΦυϙϧϏΩϏΕϔλϠχϒμϓλιϘΣΤΖϏσϛχϑχϑ
ηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩϠξλϠχϒΩμνυϒσϔε
ΩμχΩιϚλ
υωσ
ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ
ΦυϚςϓεγΙόϬϔλϓΣΩϔλ
ΦΕϔΪϓζέϙϨϏϟΦυϙϧϏΩϡιυϊϓπιΙάλϖζϡάωΙϟμϏυΙ ΣϏΩϠξλϠχϒΩμνυϒσϔε
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔΪϓζέϙϨϏϟΦυϙϧϏΩϡιυϊϓπιΙάλϖζϡάωΙϟμϏυΙΪϬϔλωλϟΦυϙϧϏΩϥ
χϒμϔιϟνϦλϟΩϖλμϔιϟπϙϧϏϢάΖϢλΣϖΪΣϔυΤϏΩΣϏΩϠξλϠχϒΩμ
νυϒσϔεΪϓζέϙϨϏηϔσυϔΦϔιΖϏΩθϖϧλϟλϙϧϏΩΪϔΣϣσΕσϗΣϬϔύλζϣωΖϢλμϓίάϗυϔΦϔ
σϔηυβϔλΦυϚςϓεγΙϟνϦλϣνηϔσύλϓΩόϙϏΣυσόΕΩϟόυϖσΣϔυνΣΦυϏΩιΖϏΩ
θϖϧλζΕωλσϔΣιϗϧσιωχΩωϓλιϗϧσϖθϚλϔτλϠχϒϟνϦλ
ϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ± ϟπϖϧσϟηϖσ ΦυϓϨΩ
ιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧ  ηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩϠξλ
ϠχϒΩμνυϒσϔε 
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ΦυϚςϓεγΙΦϏσπϖωϟηϏυΙ
ΦΕϔΪϓζέϙϨϏϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙόϬϔύυϓμΩϔλνυϒσωχξχϠμμιϗϧ ΪϏΤλϔζϣσΕ ΪϬϔλωλ
λΖϏτΣωΕϔλϖϨω  ΣϏΩϠξλϠχϒΩμνυϒσϔε
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔΪϓζέϙϨϏϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙόϬϔύυϓμΩϔλνυϒσωχξχϠμμιϗϧ1
 ΪϏΤλϔζϣσΕλΖϏτΣωΕϔ19λϖϨω ΪϬϔλωλ1ϟΦυϙϧϏΩϥχϒ22,000μϔιϟνϦλ
ϟΩϖλ22,000μϔιϟπϙϧϏϢάΖϢλΩϔλΤϏΩΣϏΩϠξλϠχϒΩμνυϒσϔεΪϓζέϙϨϏηϔσ
ϟΣεγΙυϔΦϔΣχϔΩϠχϒΦϚεχϓΣϋεϒπϙϨλβϔλΦυϚςϓεγΙΦϏσπϖωϟηϏυΙΤϏΩΣυϒ
ιυωΩζϖΪϖιϓχϟπϙϧϏϟϊυϋβΣϖΪϠχϒόϓΩΦσυϔΦϔιΖϏΩθϖϧλϟλϙϧϏΩΪϔΣϣσΕσϗΣϬϔύλζϣωΖ
ϢλμϓίάϗυϔΦϔσϔηυβϔλΦυϚςϓεγΙϟπϙϧϏιζϠιλΤϏΩϟζϖσιϗϧϢάΖϏτϛΕϢλνϓΪΪϚμϓλέϘϧΩ
σϗϏϔτϚΣϔυϢάΖΩϔλσϔλϔλϟΣϖζΣϔυϟόϙϧϏσόςϔπΪϔΣΣϔυϢάΖΩϔλϡζτσϗ
ΦϚεχϓΣϋεϒπϙϨλβϔλζϓΩλϗϨ
σϗύλΕωτνυϒσωχξχΣχϔΩ &38 ϣσΕλΖϏτΣωΕϔ4ϠΣλύχϓΣ 4FRUH 
ΪϬϔλωλ1ύλΕωτσϗύλΕωτΦωϔσΪϬϔϠμμ&DFKH0HPRU\ΤλϔζϣσΕλΖϏτ
ΣωΕϔ60%σϗΦωϔσϟυϦωόϓίίϔελϔώϖΣϔπϙϨλβϔλϣσΕλΖϏτΣωΕϔ3.0*+]
σϗύλΕωτνυϒσωχξχϟπϙϧϏϠόζΩςϔπϡζτσϗΦϚεχϓΣϋεϒϏτΕϔΩϢζϏτΕϔΩ
ύλϘϧΩύυϙϏζϗΣωΕϔζϓΩλϗϨ
1 ϟνϦλϠξΩωΩΪυϟπϙϧϏϠόζΩςϔπϠτΣΪϔΣϠξΩωΩΪυύχϓΣιϗϧσϗύλΕωτΦωϔσΪϬϔ
ΤλϔζϣσΕλΖϏτΣωΕϔ2*%ύυϙϏ
2 σϗύλΕωτνυϒσωχξχϟπϙϧϏϠόζΩςϔπηϖζηϓϨΩϏτϛΕςϔτϢλύλΕωτνυϒσωχξχ
ΣχϔΩϠμμ*UDSKLFV3URFHVVLQJ8QLWιϗϧόϔσϔυθϢάΖύλΕωτΦωϔσ
ΪϬϔύχϓΣϢλΣϔυϠόζΩςϔπΤλϔζϣσΕλΖϏτΣωΕϔ2*%ύυϙϏ
3 σϗύλΕωτνυϒσωχξχϟπϙϧϏϠόζΩςϔπιϗϧσϗΦωϔσόϔσϔυθϢλΣϔυϢάΖύλΕωτ
ΦωϔσΪϬϔύχϓΣϢλΣϔυϠόζΩςϔπΤλϔζϣσΕλΖϏτΣωΕϔ2*%
σϗύλΕωτΦωϔσΪϬϔύχϓΣ 5$0 άλϖζDDR4ύυϙϏζϗΣωΕϔσϗΤλϔζϣσΕλΖϏτ
ΣωΕϔ4*%
σϗύλΕωτΪϓζϟΣϦμΤΖϏσϛχ +DUG'ULYH άλϖζ6$7$ύυϙϏζϗΣωΕϔΤλϔζ
ΦωϔσΪϚϣσΕλΖϏτΣωΕϔ17%ύυϙϏάλϖζ6ROLG6WDWH'ULYHΤλϔζΦωϔσΪϚϣσΕ
λΖϏτΣωΕϔ120*%ΪϬϔλωλ1ύλΕωτ
σϗ'9'5:ύυϙϏζϗΣωΕϔΪϬϔλωλ1ύλΕωτ
σϗάΕϏΩϟάϙϧϏσηΕϏυϒμμϟΦυϙϏΤΕϔτ 1HWZRUN,QWHUIDFH 
Ϡμμ10/100/1000%DVH7ύυϙϏζϗΣωΕϔΪϬϔλωλϣσΕλΖϏτΣωΕϔ1άΕϏΩ
σϗάΕϏΩϟάϙϧϏσηΕϏ ,QWHUIDFH Ϡμμ86%2.0ύυϙϏζϗΣωΕϔϣσΕλΖϏτΣωΕϔ3
άΕϏΩ
σϗϠνΖλπϖσπΙϠχϒϟσϔόΙ
σϗΪϏςϔπϠμμ/('ύυϙϏζϗΣωΕϔσϗ&RQWUDVW5DWLRϣσΕλΖϏτ
ΣωΕϔ600:1ϠχϒσϗΤλϔζϣσΕλΖϏτΣωΕϔ19λϖϨωΪϬϔλωλ1ύλΕωτ
ϟνϦλϣνηϔσύλϓΩόϙϏΣυσόΕΩϟόυϖσΣϔυνΣΦυϏΩιΖϏΩθϖϧλζΕωλσϔΣιϗϧσι
0808.2ω1134χΩωϓλιϗϧ9σϖθϚλϔτλ2558ϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔ
ιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ2561±2564 ϟπϖϧσϟηϖσ ΦυϓϨΩιϗϧ3 ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧ32
χϬϔζϓμιϗϧ3(6 ηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩϠξλϠχϒΩμνυϒσϔε

22,000

μϔι
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ΦΕϔΪϓζέϙϨϏϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙϡλΖημϚΗΣόϬϔύυϓμΩϔλνυϒσωχξχ ΣϏΩϠξλϠχϒ ΪϬϔλωλ
Ωμνυϒσϔε
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔΪϓζέϙϨϏϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙϡλΖημϚΗΣόϬϔύυϓμΩϔλνυϒσωχ
ξχΪϬϔλωλ1ϟΦυϙϧϏΩϥχϒ21,000μϔιϟνϦλϟΩϖλ21,000μϔιϟπϙϧϏϢάΖϢλ
ΣϖΪΣϔυΤϏΩΣϏΩϠξλϠχϒΩμνυϒσϔεΪϓζέϙϨϏηϔσϟΣεγΙυϔΦϔΣχϔΩϠχϒ
ΦϚεχϓΣϋεϒπϙϨλβϔλΦυϚςϓεγΙΦϏσπϖωϟηϏυΙΤϏΩΣυϒιυωΩζϖΪϖιϓχϟπϙϧϏ
ϟϊυϋβΣϖΪϠχϒόϓΩΦσυϔΦϔιΖϏΩθϖϧλϟλϙϧϏΩΪϔΣϣσΕσϗΣϬϔύλζϣωΖϢλμϓίάϗυϔΦϔ
σϔηυβϔλΦυϚςϓεγΙϟπϙϧϏιζϠιλΤϏΩϟζϖσιϗϧϢάΖϏτϛΕϢλνϓΪΪϚμϓλέϘϧΩσϗϏϔτϚΣϔυϢάΖ
ΩϔλσϔλϔλϟΣϖζΣϔυϟόϙϧϏσόςϔπΪϔΣΣϔυϢάΖΩϔλϡζτσϗΦϚεχϓΣϋεϒπϙϨλ
βϔλζϓΩλϗϨ
σϗύλΕωτνυϒσωχξχΣχϔΩ &38 ϣσΕλΖϏτΣωΕϔ2ϠΣλύχϓΣ 2FRUH 
ΪϬϔλωλ1ύλΕωτϡζτσϗΦϚεχϓΣϋεϒϏτΕϔΩϢζϏτΕϔΩύλϘϧΩύυϙϏζϗΣωΕϔζϓΩλϗϨ
1 ϢλΣυεϗιϗϧσϗύλΕωτΦωϔσΪϬϔϠμμ&DFKH0HPRU\ΤλϔζϣσΕλΖϏτ
ΣωΕϔ20%ηΖϏΩσϗΦωϔσϟυϦωόϓίίϔελϔώϖΣϔπϙϨλβϔλϣσΕλΖϏτΣωΕϔ3.0*+]
ϠχϒσϗύλΕωτνυϒσωχξχζΖϔλΣυϔρϖΣ *UDSKLFV3URFHVVLQJ8QLW ϣσΕ
λΖϏτΣωΕϔ8ϠΣλύυϙϏ
2 ϢλΣυεϗιϗϧσϗύλΕωτΦωϔσΪϬϔϠμμ&DFKH0HPRU\ΤλϔζϣσΕλΖϏτ
ΣωΕϔ30%ηΖϏΩσϗΦωϔσϟυϦωόϓίίϔελϔώϖΣϔπϙϨλβϔλϣσΕλΖϏτΣωΕϔ2.5*+]
ϠχϒσϗϟιΦϡλϡχτϗϟπϖϧσόϓίίϔελϔώϖΣϔϣζΖϢλΣυεϗιϗϧηΖϏΩϢάΖΦωϔσόϔσϔυθϢλ
ΣϔυνυϒσωχξχόϛΩ
σϗύλΕωτΦωϔσΪϬϔύχϓΣ 5$0 άλϖζDDR4ύυϙϏζϗΣωΕϔΤλϔζϣσΕλΖϏτ
ΣωΕϔ8*%
σϗύλΕωτΪϓζϟΣϦμΤΖϏσϛχ +DUG'ULYH ΤλϔζΦωϔσΪϚϣσΕλΖϏτΣωΕϔ17%
ύυϙϏάλϖζ6ROLG6WDWH'ULYHΤλϔζΦωϔσΪϚϣσΕλΖϏτΣωΕϔ120*%
ΪϬϔλωλ1ύλΕωτ
σϗΪϏςϔπιϗϧυϏΩυϓμΦωϔσχϒϟϏϗτζϣσΕλΖϏτΣωΕϔ1,366[7683L[HOϠχϒσϗ
ΤλϔζϣσΕλΖϏτΣωΕϔ12λϖϨω
σϗ'9'5:ύυϙϏζϗΣωΕϔϠμμηϖζηϓϨΩςϔτϢλ ,QWHUQDO ύυϙϏςϔτ
λϏΣ ([WHUQDO ΪϬϔλωλ1ύλΕωτ
σϗάΕϏΩϟάϙϧϏσηΕϏυϒμμϟΦυϙϏΤΕϔτ 1HWZRUN,QWHUIDFH 
Ϡμμ10/100/1000%DVH7ύυϙϏζϗΣωΕϔΪϬϔλωλϣσΕλΖϏτΣωΕϔ1άΕϏΩ
σϗάΕϏΩϟάϙϧϏσηΕϏ ,QWHUIDFH Ϡμμ86%2.0ύυϙϏζϗΣωΕϔϣσΕλΖϏτΣωΕϔ3
άΕϏΩ
σϗάΕϏΩϟάϙϧϏσηΕϏϠμμ+'0,ύυϙϏ9*$ΪϬϔλωλϣσΕλΖϏτΣωΕϔ1άΕϏΩ
όϔσϔυθϢάΖΩϔλϣζΖϣσΕλΖϏτΣωΕϔ:L)L 802.11EJQDF 
Ϡχϒ%OXHWRRWK
ϟνϦλϣνηϔσύλϓΩόϙϏΣυσόΕΩϟόυϖσΣϔυνΣΦυϏΩιΖϏΩθϖϧλζΕωλσϔΣιϗϧσι
0808.2ω1134χΩωϓλιϗϧ9σϖθϚλϔτλ2558ϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔ
ιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ2561±2564 ϟπϖϧσϟηϖσ ΦυϓϨΩιϗϧ3 ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧ32
χϬϔζϓμιϗϧ3(7 ηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩϠξλϠχϒΩμνυϒσϔε

21,000

μϔι

168

18,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

5,900

μϔι

υωσ

18,728,000

μϔι

υωσ

8,631,500

μϔι

υωσ

8,631,500

μϔι

ΪϬϔλωλ

8,095,920

μϔι

ΦΕϔΪϓζέϙϨϏόϠΣλϟλϏυΙόϬϔύυϓμΩϔλϟΣϦμϟϏΣόϔυυϒζϓμϊϛλτΙμυϖΣϔυϠμμιϗϧ ΪϬϔλωλ
ΣϏΩϠξλϠχϒΩμνυϒσϔε
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔΪϓζέϙϨϏόϠΣλϟλϏυΙόϬϔύυϓμΩϔλϟΣϦμϟϏΣόϔυυϒζϓμϊϛλτΙ
μυϖΣϔυϠμμιϗϧ1ΪϬϔλωλ1ϟΦυϙϧϏΩϥχϒ18,000μϔιϟνϦλϟΩϖλ18,000
μϔιϟπϙϧϏϢάΖϢλΣϖΪΣϔυΤϏΩΣϏΩϠξλϠχϒΩμνυϒσϔεϢλΣϔυναϖμϓηϖΩϔλ
υϒμμόϔυόλϟιϊμυϖύϔυΪϓζΣϔυϟϏΣόϔυΪϓζέϙϨϏηϔσϟΣεγΙυϔΦϔΣχϔΩϠχϒ
ΦϚεχϓΣϋεϒπϙϨλβϔλΦυϚςϓεγΙΦϏσπϖωϟηϏυΙΤϏΩΣυϒιυωΩζϖΪϖιϓχϟπϙϧϏ
ϟϊυϋβΣϖΪϠχϒόϓΩΦσυϔΦϔιΖϏΩθϖϧλϟλϙϧϏΩΪϔΣϣσΕσϗΣϬϔύλζϣωΖϢλμϓίάϗυϔΦϔ
σϔηυβϔλΦυϚςϓεγΙϡζτσϗΦϚεχϓΣϋεϒπϙϨλβϔλζϓΩλϗϨ
ϟνϦλόϠΣλϟλϏυΙάλϖζνΖϏλΣυϒζϔϋA4
Ϗϓηϡλσϓηϖ $XWR'RFXPHQW)HHGHU ϣζΖϣσΕλΖϏτΣωΕϔ50ϠξΕλ
όϔσϔυθόϠΣλϟϏΣόϔυϣζΖ2ύλΖϔϠμμϏϓηϡλσϓηϖ
σϗΦωϔσχϒϟϏϗτζϢλΣϔυόϠΣλόϛΩόϚζϣσΕλΖϏτΣωΕϔ600x600GSL
σϗΦωϔσϟυϦωϢλΣϔυόϠΣλΣυϒζϔϋΤλϔζA4ϣσΕλΖϏτΣωΕϔ20SSP
όϔσϔυθόϠΣλϟϏΣόϔυϣζΖϣσΕλΖϏτΣωΕϔΣυϒζϔϋΤλϔζA4
σϗάΕϏΩϟάϙϧϏσηΕϏ ,QWHUIDFH ύυϙϏ86%2.0ύυϙϏζϗΣωΕϔΪϬϔλωλϣσΕλΖϏτ
ΣωΕϔ1άΕϏΩ
ϟνϦλϣνηϔσύλϓΩόϙϏΣυσόΕΩϟόυϖσΣϔυνΣΦυϏΩιΖϏΩθϖϧλζΕωλσϔΣιϗϧσι
0808.2ω1134χΩωϓλιϗϧ9σϖθϚλϔτλ2558ϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔ
ιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ2561±2564 ϟπϖϧσϟηϖσ ΦυϓϨΩιϗϧ3 ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧ32
χϬϔζϓμιϗϧ3(8 ηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩϠξλϠχϒΩμνυϒσϔε
ΦΕϔΪϓζέϙϨϏϟΦυϙϧϏΩόϬϔυϏΩϣρρΖϔΤλϔζkVA ΣϏΩϠξλϠχϒΩμνυϒσϔε
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔΪϓζέϙϨϏϟΦυϙϧϏΩόϬϔυϏΩϣρρΖϔΤλϔζ1N9$ΪϬϔλωλ1
ϟΦυϙϧϏΩϥχϒ5,900μϔιϟνϦλϟΩϖλ5,900μϔιϟπϙϧϏϢάΖϢλΣϖΪΣϔυΤϏΩΣϏΩ
ϠξλϠχϒΩμνυϒσϔεΪϓζέϙϨϏηϔσϟΣεγΙυϔΦϔΣχϔΩϠχϒΦϚεχϓΣϋεϒπϙϨλβϔλ
ΦυϚςϓεγΙΦϏσπϖωϟηϏυΙΤϏΩΣυϒιυωΩζϖΪϖιϓχϟπϙϧϏϟϊυϋβΣϖΪϠχϒόϓΩΦσυϔΦϔ
ιΖϏΩθϖϧλϟλϙϧϏΩΪϔΣϣσΕσϗΣϬϔύλζϣωΖϢλμϓίάϗυϔΦϔσϔηυβϔλΦυϚςϓεγΙϟπϙϧϏϢάΖ
ϟνϦλϟΦυϙϧϏΩόϬϔυϏΩϣρρΖϔϢύΖΣϓμϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙιϗϧΪϓζύϔϢύσΕϟπϙϧϏνΖϏΩΣϓλ
ΣϔυϟΣϖζϣρρΖϔΤϓζΤΖϏΩΪϔΣΣϔυΣυϒάϔΣϣρηΣϣρϟΣϖλϟνϦληΖλϡζτσϗ
ΦϚεχϓΣϋεϒπϙϨλβϔλζϓΩλϗϨ
σϗΣϬϔχϓΩϣρρΖϔζΖϔλλϏΣϣσΕλΖϏτΣωΕϔ1N9$ 600:DWWV
όϔσϔυθόϬϔυϏΩϣρρΖϔϣζΖϣσΕλΖϏτΣωΕϔ15λϔιϗ
ϟνϦλϣνηϔσύλϓΩόϙϏΣυσόΕΩϟόυϖσΣϔυνΣΦυϏΩιΖϏΩθϖϧλζΕωλσϔΣιϗϧσι
0808.2ω1134χΩωϓλιϗϧ9σϖθϚλϔτλ2558ϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔ
ιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ2561±2564 ϟπϖϧσϟηϖσ ΦυϓϨΩιϗϧ3 ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧ32
χϬϔζϓμιϗϧ3(9 ηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩϠξλϠχϒΩμνυϒσϔε
ΩϔλμυϖύϔυΩϔλΦχϓΩ
ΩμμϚΦχϔΣυ
ϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτνυϒΪϬϔ
ϟΩϖλϟζϙϏλπλϓΣΩϔλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλϟΩϖλϟζϙϏλΤΖϔυϔάΣϔυϏμΪπυΖϏσιϓϨΩϟΩϖλνυϓμνυϚΩϟΩϖλ
ϟζϙϏλΪϬϔλωλϏϓηυϔΪϬϔλωλϟζϙϏληϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩ
ΦχϓΩ
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ϟΩϖλϟπϖϧσηΕϔΩϥΤϏΩπλϓΣΩϔλ
ΪϬϔλωλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔηϏμϠιλϟνϦλυϔτϟζϙϏλΤϏΩΤΖϔυϔάΣϔυϏμΪιϗϧϣζΖυϓμϟΩϖλ
νυϒΪϬϔηϬϔϠύλΕΩηϔσΣΰύσϔτωΕϔζΖωτϟΩϖλϟζϙϏλϠχϒϟΩϖλνυϒΪϬϔηϬϔϠύλΕΩϣζΖ
υϓμΦΕϔηϏμϠιλϟνϦλυϔτϟζϙϏλϟιΕϔΣϓμϏϓηυϔϟΩϖλνυϒΪϬϔηϬϔϠύλΕΩιϗϧϣζΖυϓμϏτϛΕ
ϟζϖσηϔσνυϒΣϔϊΦεϒΣυυσΣϔυΤΖϔυϔάΣϔυϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλ
ΪϓΩύωϓζΪϓΩύωϓζηϔΣϟυϙϧϏΩύχϓΣϟΣεγΙϠχϒϟΩϙϧϏλϣΤϟΣϗϧτωΣϓμϏϓηυϔϟΩϖλ
ϟζϙϏλϠχϒωϖκϗΣϔυΪΕϔτϟΩϖλϟζϙϏλϠχϒνυϒϡτάλΙηϏμϠιλϏϙϧλ Ϋμϓμιϗϧ χΩ
ωϓλιϗϧπφϋςϔΦσϣζΖϠΣΕξϛΖϏϬϔλωτΣϔυΣϏΩΦχϓΩϟζϙϏλ
χϒμϔιΪϬϔλωλϟζϙϏλϟΩϖλϟπϖϧσΣϔυΦυϏΩάϗπάϓϧωΦυϔωϢύΖϠΣΕΤΖϔ
υϔάΣϔυϏμΪϟΩϖλϟπϖϧσόϬϔύυϓμΦϚεωϚδϖιϗϧΣπύυϙϏΦεϒΣυυσΣϔυΣχϔΩΤΖϔ
υϔάΣϔυϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζυϓμυϏΩωΕϔΦϚεωϚδϖλϓϨλϟνϦλΦϚεόσμϓηϖ
ϟΫπϔϒηϬϔϠύλΕΩιϗϧϣζΖυϓμϠηΕΩηϓϨΩϠχϒϟΩϖλϟπϖϧσϏϙϧλϥϢύΖϠΣΕΤΖϔυϔάΣϔυϏμΪ
ηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΦχϓΩ
ϟΩϖλνυϒΪϬϔηϬϔϠύλΕΩ
ΪϬϔλωλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλϟΩϖλνυϒΪϬϔηϬϔϠύλΕΩϢύΖϠΣΕξϛΖϏϬϔλωτΣϔυΣϏΩ
ΦχϓΩΪϬϔλωλϏϓηυϔϥχϒμϔιϠχϒύϓωύλΖϔοΕϔτΪϬϔλωλϏϓηυϔϥ
χϒμϔιΪϬϔλωλϟζϙϏληϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΦχϓΩ
ΦΕϔηϏμϠιλπλϓΣΩϔλΪΖϔΩ
ΪϬϔλωλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔηϏμϠιλϟΩϖλνυϓμνυϚΩΦΕϔηϏμϠιλϢύΖϠΣΕπλϓΣΩϔλΪΖϔΩ
ΤϏΩϏμΪηϔΣΪϬϔλωλϏϓηυϔΪϬϔλωλϟζϙϏληϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτ
ϣζΖ ΣϏΩΦχϓΩ
ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ
υωσ
ΦΕϔηϏμϠιλ
ΦΕϔηϏμϠιλξϛΖναϖμϓηϖυϔάΣϔυϏϓλϟνϦλνυϒϡτάλΙϠΣΕϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔηϏμϠιλΦεϒΣυυσΣϔυΪϓζέϙϨϏύυϙϏΪϓζΪΖϔΩΦεϒΣυυσΣϔυ
ηυωΪΣϔυΪΖϔΩϠχϒξϛΖΦωμΦϚσΩϔλΣΕϏόυΖϔΩΤϏΩϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζ
ηϔΣηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΦχϓΩ
ΦΕϔηϏμϠιλΣϔυναϖμϓηϖΩϔλλϏΣϟωχϔυϔάΣϔυ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔηϏμϠιλΣϔυναϖμϓηϖΩϔλλϏΣϟωχϔυϔάΣϔυΤϏΩΤΖϔ
υϔάΣϔυχϛΣΪΖϔΩνυϒΪϬϔϠχϒπλϓΣΩϔλΪΖϔΩΤϏΩϏμΪηϔΣηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτ
ϣζΖ ΣϏΩΦχϓΩ
ΦΕϔϟάΕϔμΖϔλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλϟΩϖλΦΕϔϟάΕϔμΖϔλΤϏΩΤΖϔυϔάΣϔυΤϏΩϏμΪηϔΣηϔσόϖικϖιϗϧΪϒϣζΖ
υϓμηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτΦΕϔϟάΕϔμΖϔλΤϏΩΤΖϔυϔάΣϔυόΕωλ
ιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϠΣΖϣΤϟπϖϧσϟηϖσηϔσυϒϟμϗτμύυϙϏύλϓΩόϙϏόϓϧΩΣϔυιϗϧ
ϟΣϗϧτωΤΖϏΩηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΦχϓΩ
ϟΩϖλάΕωτϟύχϙϏΣϔυϊϘΣϋϔμϚηυ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλϟΩϖλάΕωτϟύχϙϏΣϔυϊϘΣϋϔμϚηυΤϏΩΤΖϔυϔάΣϔυϠχϒχϛΣΪΖϔΩ
νυϒΪϬϔΤϏΩϏμΪηϔΣηϔσόϖικϖιϗϧΦωυΪϒϣζΖυϓμηϔσυϒϟμϗτμύυϙϏύλϓΩόϙϏόϓϧΩ
ΣϔυιϗϧϟΣϗϧτωΤΖϏΩηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΦχϓΩ
ΦΕϔϢάΖόϏτ
υϔτΪΕϔτϟπϙϧϏϢύΖϣζΖσϔέϘϧΩμυϖΣϔυ
υϔτΪΕϔτϟπϙϧϏϢύΖϣζΖσϔέϘϧΩμυϖΣϔυ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔκυυσϟλϗτσηΕϔΩϥΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔμυϖΣϔυΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔμυϖΣϔυξϛΖ
άΕωτϟΪΖϔπλϓΣΩϔλπϓόζϚΦΕϔθΕϔτϟϏΣόϔυΦΕϔϟτϦμύλϓΩόϙϏύυϙϏϟΤΖϔνΣύλϓΩόϙϏΦΕϔ
έϓΣρϏΣΦΕϔηϓΣόϖϧΩναϖΣϛχΦΕϔϡΨϋεϔϠχϒϟξτϠπυΕνυϒάϔόϓσπϓλκΙϑχϑηϓϨΩ
ΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΦχϓΩ

67,200

μϔι

139,200

μϔι

329,180

μϔι

9,703,000

μϔι

υωσ

1,250,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

100,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

350,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

400,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

400,000

μϔι

υωσ

318,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

118,000

μϔι
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υϔτΪΕϔτϟΣϗϧτωϟλϙϧϏΩΣϓμΣϔυναϖμϓηϖυϔάΣϔυιϗϧϣσΕϟΤΖϔχϓΣϋεϒυϔτΪΕϔτύσωζϏϙϧλϥ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυϟζϖλιϔΩϣνυϔάΣϔυϢλυϔάϏϔεϔΪϓΣυΤϏΩΤΖϔυϔάΣϔυ
ΪϬϔλωλ
χϛΣΪΖϔΩνυϒΪϬϔϠχϒπλϓΣΩϔλΪΖϔΩΤϏΩϏμΪηϔΣ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϟμϗϨτϟχϗϨτΩϟζϖλιϔΩΦΕϔπϔύλϒΦΕϔϟάΕϔιϗϧπϓΣΦΕϔμυϖΣϔυΪϏζ
υθειΕϔϏϔΣϔϊτϔλΦΕϔξΕϔλιϔΩζΕωλπϖϟϊϋΦΕϔκυυσϟλϗτσϢλΣϔυϢάΖόλϔσ
μϖλϠχϒϏϙϧλϥηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΦχϓΩ
ΦΕϔμϬϔυϚΩυϓΣϋϔϠχϒέΕϏσϠέσ
ΪϬϔλωλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔμϬϔυϚΩυϓΣϋϔύυϙϏέΕϏσϠέσιυϓπτΙόϖλΦυϚςϓεγΙτϔλπϔύλϒϠχϒ
ΦυϚςϓεγΙϏϙϧλϥϟάΕλυθτληΙϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙϠχϒιυϓπτΙόϖλϏϙϧλϥηϓϨΩ
ΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΦχϓΩ
ΦΕϔωϓόζϚ
υωσ

100,000

μϔι

100,000

μϔι

1,015,000

μϔι

500,000

μϔι

15,000

μϔι

500,000

μϔι

7,120,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

4,200,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

1,600,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

350,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

450,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

520,000

μϔι

ωϓόζϚόϬϔλϓΣΩϔλ
ΪϬϔλωλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔΪϓζέϙϨϏωϓόζϚόϬϔλϓΣΩϔληΕϔΩϥϟάΕλΣυϒζϔϋπϖσπΙόσϚζϟΩϖλ
όζυϓμΪΕϔτμϓίάϗϠτΣνυϒϟςιηΕϔΩϥζϖλόϏΣυϒζϔϋθΕϔτϟϏΣόϔυϠμμ
πϖσπΙηΕϔΩϥϢμϟόυϦΪυϓμϟΩϖλϢμϏλϚίϔηϏϚνΣυεΙϟΦυϙϧϏΩϟΤϗτλϑχϑηϓϨΩΪΕϔτ
ΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΦχϓΩ
ωϓόζϚϡΨϋεϔϠχϒϟξτϠπυΕ
ΪϬϔλωλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔΪϓζέϙϨϏωϓόζϚϡΨϋεϔϠχϒϟξτϠπυΕόϖϧΩΤϏΩϟΦυϙϧϏΩσϙϏϟΦυϙϧϏΩϢάΖ
ϟΣϗϧτωΣϓμΩϔλϡΨϋεϔϟάΕλΦΕϔθΕϔλΦΕϔϠξΕλϟσσϡσυϗόηϖΦόϬϔύυϓμΣχΖϏΩθΕϔτυϛν
υϒμμζϖΪϖηϏχΣυϒζϔϋϟΤϗτλϡνόϟηϏυΙπϛΕΣϓλόϗϑχϑϢλΣϔυϟξτϠπυΕΤΕϔωόϔυ
ΤϏΩιϔΩυϔάΣϔυϢλΣϖΪΣϔυΤϏΩϏμΪηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΦχϓΩ
ωϓόζϚΦϏσπϖωϟηϏυΙ
ΪϬϔλωλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔΪϓζέϙϨϏωϓόζϚΦϏσπϖωϟηϏυΙϟάΕλΣυϒζϔϋΦϏσπϖωϟηϏυΙξΖϔ
ύσϘΣύσϘΣΦϏσπϖωϟηϏυΙϠξΕλζϖόΣΙϠξΕλέϗζϗϠξΕλμϓλιϘΣΤΖϏσϛχύϓωπϖσπΙύυϙϏ
ϠθμπϖσπΙόϬϔύυϓμϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙΦϏσπϖωϟηϏυΙηχϓμξΩύσϘΣόϬϔύυϓμϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙ
ϟχϟέϏυΙϠξΕλΣυϏΩϠόΩόϔτϟΦϟμϖχϟσϔόΙϟΦυϙϧϏΩϏΕϔλϠχϒμϓλιϘΣΤΖϏσϛχϑχϑ
ηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΦχϓΩ
ΦΕϔόϔκϔυεϛνϡςΦ
υωσ
ΦΕϔϣρρΖϔ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυϢάΖϣρρΖϔϢλϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζ
ηϔΣηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΦχϓΩ
ΦΕϔλϬϨϔνυϒνϔΦΕϔλϬϨϔμϔζϔχ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυϢάΖλϬϨϔνυϒνϔϢλϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζ
ηϔΣηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΦχϓΩ
ΦΕϔμυϖΣϔυϡιυϊϓπιΙ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυϢάΖϡιυϊϓπιΙϢλϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζ
ηϔΣηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΦχϓΩ
ΦΕϔμυϖΣϔυϣνυϋεϗτΙ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϣνυϋεϗτΙΦΕϔκλϔεϓηϖΦΕϔζωΩηυϔϣνυϋεϗτϔΣυΦΕϔϟάΕϔηϛΖ
ϣνυϋεϗτΙΦΕϔκυυσϟλϗτσΣϔυϡϏλϟΩϖλϢλυϒμμμυϖύϔυΣϔυϟΩϖλΣϔυΦχϓΩςϔΦ
υϓβϠμμϏϖϟχϦΣιυϏλϖΣόΙ *)0,6 ηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΦχϓΩ
ΦΕϔμυϖΣϔυόϙϧϏόϔυϠχϒϡιυΦσλϔΦσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔμυϖΣϔυιϔΩζΖϔλϡιυΦσλϔΦσηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩ
ΦχϓΩ
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ΩμχΩιϚλ

υωσ

393,500

μϔι

υωσ

393,500

μϔι

ΪϬϔλωλ

55,000

μϔι

ΦΕϔΪϓζέϙϨϏϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙζϗζκυυσζϔΤλϔζλϖϨω ΣϏΩΦχϓΩ
ΪϬϔλωλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦ λΦΕϔΪϓζέϙϨϏϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙζζ
ϗ κυυσζϔΤλϔζ18λϖϨωΪϬϔλωλ1 
ϟΦυϙϧϏΩϥχϒ 20,000μϔιϟνϦ λϟΩϖλ20,000μϔιϟπϙϧϏϢάΖϢλΣϖΪΣϔυ
ΤอΩΣϏΩΦχϓΩΪϓζέϙϨϏ ηϔσυϔΦϔιΖϏΩθϖϧλϟλϙϧϏΩΪϔΣϣσΕσΣ
ϗ ϔϬ ύλζϣωΖϢλμϓίάϗ
υϔΦϔ σϔηυβϔλ ΦυϚςε
ϓ γΙϡζτσϗΦε
Ϛ χϓΣϋεϒπϙϨλβϔλζϓΩλϗϨ
ϠνΖ λϏϓΣϋυςϔϋϔϏϓΩΣφϋσϗ46ϠνΖ λ
ϠνΖ λϏϓΣϋυςϔϋϔϣιτσϗ46ϠνΖ λ σϔΣΣωΕϔϟΦυϙϧϏΩιϓϧωϣν1ϠνΖ λ Ϡχะ
ϠνΖ λϏϓΣϋυϠθωχΕϔΩόϚζσϗ10ϠνΖ λ
Ε ΩϣρϏϓΣϋυΤλϔζ
 ΣχϣΣϢλΣϔυπϖσπΙϏΣ
ϓ ϋυμλϠνΖ λϟνϦ λ ϠμμτΣύωϗ σϗάϏ
12ηϓωηΕϏ1λϖϨω 
ϠνΖ λϏϓΣϋυάϓζϟΪλ ϟπυϔϒϟνϦ λΣϔυύχΕϏηϓωϏϓΣϋυχϘΣχΩϣνϢλϠνΖ λΪϒϣσΕχμ
ϟχϙϏληχϏζϏϔτϚ ϟΦυϙϧϏΩϟνϦ λϟΦυϙϧϏΩιϗϧσΦ
ϗ ωϔσΦΩιλϠΤϦΩϠυΩϟπυϔϒϡΦυΩ
όυΖϔΩϟνϦ λϟύχϦΣΣχΖϔ 
ηϓωθϓΩϠχϒοϔΦυϏμϟνϦ λϡχύϒξόσϠΤϦΩϠυΩιλιϔλϣσΕϠηΣΩΕϔτϣσΕϟΣϖζ
όλϖσϟσϙϧϏόϗχμϟχϙϏλόϔσϔυθπΕλϢύσΕϣζΖ 
ϟνϦ λϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙζζ
ϗ ιϗϧπσ
ϖ πΙζωΖ τΦωϔσϟυϦωϣζΖΦχΕϏΩϠΦχΕωΣΖϔλϏϓΣϋυϣσΕηζ
ϖ
ΤϓζϟμϔϠυΩϟύσϔϒιϗϧΪϒϢάΖ ΩϔλύλϓΣ 
ΣϔυωϔΩηϓωϏϓΣϋυϟνϦ λϠμμκυυσζϔ ϟΣϋσεϗ ηϓωϏϓΣϋυ άϓζϟΪλόωτΩϔσ 
σϗιϧη
ϗ Ϩϓ Ω υϒτϒμυυทัดได้5υϒτϒ 111/12221/23) 
ΣΖϔλϏϓΣϋυϟνϦ λϟύχϦΣόνυϖΩιλιϔληΕϏΣϔυζϗζόϒμϓζϣσΕΩϏπϓμιϓϨ ΩόΕωλ
μλ ύυϙϏόΕωλχΕϔΩΪϘΩϣσΕύ Σ
ϓ ηχϏζΣϔχ 
σϗΣχϣΣχϦϏΣΣυϒϟάΖϔύωϗ ιϓΩϨ ιϗϧϏτϛϢΕ λός ϔπνΣηϖϠχϒϟωχϔΣζπϖσπΙϏϓΣϋυ
Ϡθωμλ ΣυϒϟάΖϔύωϗΪϒ ϟΦχϙϧϏλχΩϣζΖϡζτΣ ϔυΣζϠνΖ λόϬϔύυϓμπϖσπΙϏ ϓΣϋυ
ϠθωμλϟιΕϔλϓϨ λ 
σϗ ΦϔλϠνΗ ντϔωϠχϒσϗυϒμμϠιϦνϟνϦ λϠμμκυυσζϔϠχϒϏϓ ηϡλσϓ ηϖ 
θϏζ ϠΦυΕύυϙϏνυϒΣϏμϠΦυΕ ύυϙϏόϓ μϠΦυΕϣζΖόϒζωΣυωζϟυϦωηϓϨΩϠηΕ13
λϖϨω ϣν ΪλθϘΩ24λϖϨωϡζτϣσΕηϏ
Ζ ΩϢάΖϟΦυϙϧϏΩσϙϏϢζϥιϓϨΩόϖλ
Ϩ 
σϗάϏ
Ε ΩόϬϔύυϓμηϗϟόΖλ ιϬϔμϓίάϗϢύΖπυΖϏσϢλ ϟΦυϙϧϏΩ 
σϗυϒμμάχϏϠΦυΕϟπϙϧϏνΖ ϏΩΣϓλΣϔυόϘΣύυϏ
ϟνϦ λϣνηϔσύλϓΩόϙϏกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ�นζΕωλσϔΣιϗϧσι
0808.2ω1134 χΩωϓλιϗϧ9σϖθλ
Ϛ ϔτλ2558ϠχϒϟνϦ λϣνηϔσϠξλ
πϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ 25612564 ϟπϖϧσϟηϖσ ΦυϓϨ Ωιϗϧ 3 ϏμΪ ηϔΣ 
ύλΖϔιϗϧ31χϬϔζϓμιϗϧ2(7)ηϓϨ ΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΦχϓΩ

20,000

μϔι

ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ
ΦυϚςϓεγΙόϬϔλϓΣΩϔλ
ΦΕϔΪϓζέϙϨϏηϛΖϟύχϦΣϢόΕϟϏΣόϔυϠμμμϔλ ΣϏΩΦχϓΩ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔΪϓζέϙϨϏηϛΖϟύχϦΣϢόΕϟϏΣόϔυϠμμ2μϔλΪϬϔλωλ10ηϛΖϥ
χϒ5,500μϔιϟνϦλϟΩϖλ55,000μϔιϟπϙϧϏϢάΖϢλΣϖΪΣϔυΤϏΩΣϏΩΦχϓΩΪϓζ
έϙϨϏηϔσυϔΦϔσϔηυβϔλΦυϚςϓεγΙϟπϙϧϏόϒζωΣϠχϒϟπϗτΩπϏηΕϏΣϔυϢάΖ
ΩϔλϡζτσϗΦϚεχϓΣϋεϒπϙϨλβϔλζϓΩλϗϨ
σϗσϙϏΪϓμάλϖζμϖζ
σϗϠξΕλάϓϨλνυϓμυϒζϓμ3άϖϨλ
ΦϚεόσμϓηϖηϔσσϔηυβϔλξχϖηςϓεγΙϏϚηόϔύΣυυσ σϏΣ 
ϟνϦλϣνηϔσύλϓΩόϙϏΣυσόΕΩϟόυϖσΣϔυνΣΦυϏΩιΖϏΩθϖϧλζΕωλσϔΣιϗϧσι
0808.2ω1134χΩωϓλιϗϧ9σϖθϚλϔτλ2558ϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔ
ιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ25612564 ϟπϖϧσϟηϖσ ΦυϓϨΩιϗϧ3 ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧ31
χϬϔζϓμιϗϧ2(6 ηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΦχϓΩ
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ΦυϚςϓεγΙΦϏσπϖωϟηϏυΙ
ΦΕϔΪϓζέϙϨϏϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙόϬϔύυϓμΩϔλνυϒσωχξχϠμμιϗϧ ΪϏΤλϔζ ΪϬϔλωλ
ϣσΕλΖϏτΣωΕϔλϖϨω  ΣϏΩΦχϓΩ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦ λΦΕϔΪϓζέϙϨϏϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙόϬϔύυϓμΩϔλνυϒσωχξχϠμμιϧϗ
1  ΪϏΤλϔζϣσΕλΖϏτΣωΕϔ19λϖϨω ΪϬϔλωλ13ϟΦυϙϧϏΩϥχϒ22,000
μϔιϟνϦ λϟΩϖλ286,000 μϔιϟπϙϧϏϢάΖϢλΣϖΪΣϔυΤϏΩΣϏΩΦχϓΩΪϓζέϙϨϏ
ηϔσ ϟΣεγΙυϔΦϔΣχϔΩϠχϒΦϚεχϓΣϋεϒπϙϨλβϔλΦυϚςε
ϓ γΙΦϏσπϖωϟηϏυΙΤϏΩ
ΣυϒιυωΩζϖΪι
ϖ χϓ ϟπϙϧϏϟϊυϋβΣϖΪϠχϒόϓΩΦσυϔΦϔιΖϏΩθϖϧλϟλϙϧϏΩΪϔΣ
ϓ γΙϟπϙϧϏιζϠιλΤϏΩ
ϣσΕσΣ
ϗ ϔϬ ύλζϣωΖ ϢλμϓίάϗυϔΦϔσϔηυβϔλΦυϚςε
ϟζϖσιϗϧϢάΖϏτϛν
Ε Ϊϓ ΪϚμλ
ϓ έϘϧΩσϗ ϏϔτϚΣϔυϢάΖΩϔλσϔλϔλϟΣϖζΦωϔσάϬϔυϚζϟόϙϧϏσ
όςϔπΣϔυϢάΖΩϔλϡζτσϗ ΦϚεχϓΣϋεϒπϙϨλβϔλζϓΩλϗϨ σϗύλΕ ωτνυϒσωχξχ
ΣχϔΩ &38 ϣσΕλΖϏτΣωΕϔ4ϠΣλύχϓΣ 4FRUH ΪϬϔλωλ1ύλΕ ωτ
σϗύλΕ ωτΦωϔσΪϬϔϠμμ&DFKH0HPRU\ΤλϔζϣσΕλΖϏτ ΣωΕϔ60%
ϖ ϔπϙϨλβϔλϣσΕλΖϏτΣωΕϔ3.0*+]σϗύλΕ ωτ
σϗΦωϔσϟυϦωόϓίίϔελϔώΣ
νυϒσωχξχϟπϙϧϏϠόζΩςϔπϡζτσϗΦε
Ϛ χϓΣϋεϒϏτΕϔΩϢζϏτΕϔΩ ύλϘϧΩύυϙϏ
ζϗΣωΕϔζϓΩλϗϨ
1 ϟνϦ λϠξΩωΩΪυϟπϙϧϏϠόζΩςϔπϠτΣΪϔΣϠξΩωΩΪυύχϓΣιϗϧσύ
ϗ λΕ ωτΦωϔσ
จϬϔΤλϔζϣσΕλΖϏτΣωΕϔ2*%ύυϙϏ
2 σϗύλΕ ωτνυϒσωχξχϟπϙϧϏϠόζΩςϔπηϖζηϓϨ ΩϏτϛς
Ε ϔτϢλύλΕ ωτνυϒσωχξχ
ΣχϔΩϠμμ*UDSKLFV3URFHVVLQJ8QLWιϗϧόϔσϔυθϢάΖύλΕ ωτΦωϔσΪϬϔ
ύχϓ ΣϢλΣϔυϠόζΩςϔπΤλϔζϣσΕλΖϏτΣωΕϔ2*%ύυϙϏ
3 σϗύλΕ ωτνυϒσωχξχϟπϙϧϏϠόζΩςϔπιϗϧσΦ
ϗ ωϔσόϔσϔυθϢλΣϔυϢάΖ
ύλΕ ωτ ΦωϔσΪϬϔύχϓ ΣϢλΣϔυϠόζΩςϔπΤλϔζϣσΕλΖϏτΣωΕϔ2*%
σϗύλΕ ωτΦωϔσ ΪϬϔύχϓ Σ 5$0 άλϖζDDR4ύυϙϏζϗΣωΕϔσϗΤλϔζϣσΕλΖϏτ
ΣωΕϔ4*% 
σϗύλΕ ωτΪϓ ζϟΣϦμΤΖϏσϛχ +DUG'ULYH άλϖζ6$7$ύυϙϏζϗΣωΕϔΤλϔζ
ΦωϔσΪϚϣσΕλΖϏτΣωΕϔ17%ύυϙϏάλϖζ6ROLG6WDWH'ULYHΤλϔζΦωϔσΪϚϣσΕ
λΖϏτΣωΕϔ120*%ΪϬϔλωλ1ύλΕ ωτ 
σϗ'9'5:ύυϙϏζϗΣωΕϔΪϬϔλωλ1ύλΕ ωτ 
σϗάϏ
Ε ΩϟάϙϧϏσηΕϏυϒμμϟΦυϙϏΤΕϔτ 1HWZRUN,QWHUIDFH Ϡμμ1
0/100/1000%DVH7ύυϙϏζϗΣωΕϔΪϬϔλωλϣσΕλΖϏτΣωΕϔ1άΕϏΩ 
σϗάϏ
Ε ΩϟάϙϧϏσηΕϏ ,QWHUIDFH Ϡμμ86%2.0ύυϙϏζϗΣωΕϔϣσΕλΖϏτΣωΕϔ3
άΕϏΩ
σϗϠνΖ λπϖσπΙϠχϒϟσϔόΙ 
σϗΪϏςϔπϠμμ/('ύυϙϏζϗΣωΕϔσϗ&RQWUDVW5DWLRϣσΕλΖϏτ
ΣωΕϔ6001ϠχϒσϗΤλϔζϣσΕλΖϏτΣωΕϔ19λϖϨωΪϬϔλωλ1ύλΕ ωτ
ϟνϦ นϣν ηϔσύλϓ ΩόϙϏΣυσόΕΩϟόυϖσΣϔυνΣΦυϏΩιΖϏΩθϖϧλζΕωλσϔΣιϗϧσι
0808.2ω1134χΩωϓ λιϗϧ9σϖθλ
Ϛ ϔτλ2558ϠχϒϟνϦ λϣνηϔσϠξλ
πϓδλϔ ιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ25612564 ϟπϖϧσϟηϖσ ΦυϓϨ Ωιϗϧ3 
ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧ33 χϬϔζϓ μιϗϧ3(13 ηϓϨ ΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΦχϓ Ω

286,000

μϔι
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ΪϬϔλωλ

32,500

μϔι

υωσ

819,000

μϔι

ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

υωσ

500,000

μϔι

ΦΕϔϢάΖόϏτ

υωσ

300,000

μϔι

200,000

μϔι

100,000

μϔι

200,000

μϔι

100,000

μϔι

ΦΕϔΪϓζέϙϨϏϟΦυϙϧϏΩόϬϔυϏΩϣρρΖϔΤλϔζVA ΣϏΩΦχϓΩ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔΪϓζέϙϨϏϟΦυϙϧϏΩόϬϔυϏΩϣρρΖϔΤλϔζ8009$ΪϬϔλωλ13
ϟΦυϙϧϏΩϥχϒ2,500μϔιϟνϦλϟΩϖλ32,500μϔιϟπϙϧϏϢάΖϢλΣϖΪΣϔυΤϏΩΣϏΩ
ΦχϓΩΪϓζέϙϨϏηϔσϟΣεγΙυϔΦϔΣχϔΩϠχϒΦϚεχϓΣϋεϒπϙϨλβϔλΦυϚςϓεγΙ
ΦϏσπϖωϟηϏυΙΤϏΩΣυϒιυωΩζϖΪϖιϓχϟπϙϧϏϟϊυϋβΣϖΪϠχϒόϓΩΦσυϔΦϔιΖϏΩ
θϖϧλϟλϙϧϏΩΪϔΣϣσΕσϗΣϬϔύλζϣωΖϢλμϓίάϗυϔΦϔσϔηυβϔλΦυϚςϓεγΙϟπϙϧϏιζϠιλ
ΤϏΩϟζϖσιϗϧϢάΖϏτϛΕνϓΪΪϚμϓλέϘϧΩσϗϏϔτϚΣϔυϢάΖΩϔλσϔλϔλϟΣϖζΦωϔσάϬϔυϚζϟόϙϧϏσ
όςϔπΣϔυϢάΖΩϔλϠχϒϢάΖϟνϦλϟΦυϙϧϏΩόϬϔυϏΩϣρρΖϔϢύΖΣϓμϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙιϗϧ
ΪϓζύϔϢύσΕϟπϙϧϏνΖϏΩΣϓλΣϔυϟΣϖζϣρρΖϔΤϓζΤΖϏΩΪϔΣΣϔυΣυϒάϔΣϣρηΣϣρ
ϟΣϖλϟνϦληΖλϡζτσϗΦϚεχϓΣϋεϒπϙϨλβϔλζϓΩλϗϨ
σϗΣϬϔχϓΩϣρρΖϔζΖϔλλϏΣϣσΕλΖϏτΣωΕϔ8009$ 480:DWWV
όϔσϔυθόϬϔυϏΩϣρρΖϔϣζΖϣσΕλΖϏτΣωΕϔ15λϔιϗ
ϟνϦλϣνηϔσύλϓΩόϙϏΣυσόΕΩϟόυϖσΣϔυνΣΦυϏΩιΖϏΩθϖϧλζΕωλσϔΣιϗϧσι
0808.2ω1134χΩωϓλιϗϧ9σϖθϚλϔτλ2558ϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔ
ιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ25612564 ϟπϖϧσϟηϖσ ΦυϓϨΩιϗϧ3 ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧ33
χϬϔζϓμιϗϧ3(14 ηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΦχϓΩ
ϠξλΩϔλΣϔυυϓΣϋϔΦωϔσόΩμςϔτϢλ
ΩϔλνΖϏΩΣϓλςϓτοΕϔτπχϟυϙϏλϠχϒυϒΩϓμϏϓΦΦϗςϓτ

υϔτΪΕϔτϟΣϗϧτωϟλϙϧϏΩΣϓμΣϔυναϖμϓηϖυϔάΣϔυιϗϧϣσΕϟΤΖϔχϓΣϋεϒυϔτΪΕϔτύσωζϏϙϧλϥ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυνΖϏΩΣϓλϠχϒχζϏϚμϓηϖϟύηϚιϔΩθλλϢλάΕωΩϟιϊΣϔχ
ΪϬϔλωλ
όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔΪϓζύϔωϓόζϚόϖϧΩΤϏΩ
ϟπϙϧϏϏϬϔλωτΦωϔσόϒζωΣϠχϒμυϖΣϔυνυϒάϔάλϢλΣϔυϟζϖλιϔΩΤϏΩ
νυϒάϔάλϢλάΕωΩϟιϊΣϔχηΕϔΩϥΦΕϔΪϓζιϬϔόϙϧϏνυϒάϔόϓσπϓλκΙΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλ
ΣϔυΪϓζΣϖΪΣυυσϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτιϗϧϏϙϧλϥιϗϧΪϬϔϟνϦλϠχϒϟΣϗϧτωΤΖϏΩϢλΣϔυΪϓζ
ΩϔλϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτΣϔυϟμϖΣΪΕϔτΦΕϔϢάΖΪΕϔτ
ϢλΣϔυΪϓζΩϔλΣϔυϠΤΕΩΤϓλΣϗώϔϠχϒΣϔυόΕΩλϓΣΣϗώϔϟΤΖϔυΕωσΣϔυϠΤΕΩΤϓλΣϗώϔ
ΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλ
όϗϧνϗ πϊ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλ
υϔτϣζΖ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ 
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυϟόυϖσόυΖϔΩϊϓΣτςϔπάϚσάλζΖϔλΣϔυνΖϏΩΣϓλϠχϒ
ΪϬϔλωλ
μυυϟιϔόϔκϔυεςϓτ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυ
ωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔϟμϗϨτϟχϗϨτΩΦΕϔϟάΕϔιϗϧπϓΣΦΕϔτϔλπϔύλϒΦΕϔόσλϔΦϚε
ωϖιτϔΣυΦΕϔΤϏΩόσλϔΦϚεϢλΣϔυζϛΩϔλΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔΪϓζόθϔλιϗϧΦΕϔΪΖϔΩ
ϟύσϔυθμϓόνυϓμϏϔΣϔϊΦΕϔλϬϨϔσϓλϟάϙϨϏϟπχϖΩΦΕϔωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩϟΤϗτλϠχϒ
ϏϚνΣυεΙΦΕϔθΕϔτϟϏΣόϔυΦΕϔπϖσπΙϟϏΣόϔυϠχϒόϖϧΩπϖσπΙϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλιϗϧΪϬϔ
ϟνϦλϢλΣϔυοϘΣϏμυσϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτΦΕϔϢάΖ
ΪΕϔτϢλΣϔυοϘΣϏμυσϠχϒΣϔυϟΤΖϔυϓμΣϔυοϘΣϏμυσΤϏΩϟΪΖϔύλΖϔιϗϧιΖϏΩθϖϧλπϊ
ϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧΤΖϏιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ΦΕϔωϓόζϚ
υωσ
ωϓόζϚωϖιτϔϊϔόηυΙύυϙϏΣϔυϠπιτΙ
ΪϬϔλωλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔΪϓζέϙϨϏϠϏχΣϏϐϏχΙόϬϔχϗξΖϔπϓλϠξχλϬϨϔτϔηΕϔΩϥόϔττϔΩχϛΣ
τϔΩϟωάςϓεγΙϟΦσϗςϓεγΙθϚΩσϙϏϑχϑόϬϔύυϓμϢάΖϢλυθπτϔμϔχΫϚΣ
ϟΫϖλςϔυΣϖΪΣϛΖάϗπΣϛΖςϓτϠχϒιϗϧϟΣϗϧτωΤΖϏΩηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣΣϔυ
άΕϔΩ

174

ωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩϠηΕΩΣϔτ
ΪϬϔλωλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔΪϓζέϙϨϏωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩϠηΕΩΣϔτόϬϔύυϓμϢάΖϢλΣϖΪΣϔυΤϏΩϏΩΦΙΣϔυ
μυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζηϔΣηϔσςϔυΣϖΪνΖϏΩΣϓλϠχϒμυυϟιϔόϔκϔυεςϓτςϔυΣϖΪ
ΣϛΖάϗπΣϛΖςϓτϠχϒιϗϧϟΣϗϧτωΤΖϏΩϟάΕλϟΦυϙϧϏΩϠμμϟόϙϨϏΣϔΩϟΣΩϟΦυϙϧϏΩύσϔτθϚΩ
ϟιΖϔυϏΩϟιΖϔϟΤϦσΤϓζύσωΣθϚΩσϙϏϑχϑϠχϒϏϙϧλϥιϗϧϟΣϗϧτωΤΖϏΩηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλ
υϔτϣζΖ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ΩμχΩιϚλ
υωσ
ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ
υωσ
ΦυϚςϓεγΙόϬϔλϓΣΩϔλ
ΦΕϔΪϓζέϙϨϏϟΦυϙϧϏΩνυϓμϏϔΣϔϊϠμμϠτΣόΕωλάλϖζηϖζξλϓΩ σϗυϒμμρϏΣ
ΪϬϔλωλ
ϏϔΣϔϊ ΤλϔζϣσΕηϬϧϔΣωΕϔμϗιϗτϛπυΖϏσηϖζηϓϨΩ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔΪϓζέϙϨϏϟΦυϙϧϏΩνυϓμϏϔΣϔϊϠμμϠτΣόΕωλάλϖζηϖζξλϓΩ σϗυϒμμ
ρϏΣϏϔΣϔϊ ΤλϔζϣσΕηϬϧϔΣωΕϔ24,000μϗιϗτϛπυΖϏσηϖζηϓϨΩΪϬϔλωλ1
άϚζϥχϒ28,000μϔιϟνϦλϟΩϖλ28,000μϔιϟπϙϧϏϢάΖϢλΣϖΪΣϔυΤϏΩϊϛλτΙ
νΖϏΩΣϓλϠχϒμυυϟιϔόϔκϔυεςϓτϏμΪηϔΣΪϓζέϙϨϏηϔσμϓίάϗυϔΦϔσϔηυβϔλ
ΦυϚςϓεγΙϡζτσϗυϔτχϒϟϏϗτζζϓΩλϗϨ
άλϖζηϖζξλϓΩΤλϔζϣσΕηϬϧϔΣωΕϔ24,000μϗιϗτϛ
ϟΦυϙϧϏΩνυϓμϏϔΣϔϊηΖϏΩϣζΖυϓμΣϔυυϓμυϏΩσϔηυβϔλξχϖηςϓεγΙ
ϏϚηόϔύΣυυσϠχϒΫχϔΣνυϒύτϓζϣρρΖϔϟμϏυΙ5
ηΖϏΩϟνϦλϟΦυϙϧϏΩνυϓμϏϔΣϔϊιϗϧνυϒΣϏμόϬϔϟυϦΪυϛνιϓϨΩάϚζιϓϨΩύλΕωτόΕΩΦωϔσ
ϟτϦλϠχϒύλΕωτυϒμϔτΦωϔσυΖϏλΪϔΣϡυΩΩϔλϟζϗτωΣϓλ
ϟνϦλϟΦυϙϧϏΩνυϓμϏϔΣϔϊιϗϧσϗυϒμμρϏΣϏϔΣϔϊϟάΕλϠξΕλρϏΣ
ϏϔΣϔϊηϒϠΣυΩϣρρΖϔ (OHFWULFJULGV ύυϙϏϟΦυϙϧϏΩξχϖηνυϒΪϚ
ϣρρΖϔ ,RQL]HU ϟνϦληΖλόϔσϔυθζϓΣΪϓμϏλϚςϔΦοϚΕλχϒϏϏΩϠχϒϏϚνΣυεΙ
όϔσϔυθιϬϔΦωϔσόϒϏϔζϣζΖ
σϗΦωϔσύλΕωΩϟωχϔΣϔυιϬϔΩϔλΤϏΩΦϏσϟπυόϟέϏυΙ
ϟνϦλϣνηϔσύλϓΩόϙϏΣυσόΕΩϟόυϖσΣϔυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλζΕωλσϔΣιϗϧσι
0808.2ω1134χΩωϓλιϗϧ9σϖθϚλϔτλ2558ϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔ
ιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ2561πϊ2564 ϟπϖϧσϟηϖσ ΦυϓϨΩιϗϧ3 ύλΖϔιϗϧ35χϬϔζϓμ
ιϗϧ3(1 ηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ

100,000

μϔι

μϔι
319,000 μϔι
319,000

28,000

μϔι

175

ΦυϚςϓεγΙϣρρΖϔϠχϒωϖιτϚ
ΦΕϔΪϓζέϙϨϏϟΦυϙϧϏΩυϓμόΕΩωϖιτϚάλϖζσϙϏθϙϏVHF/FM ΤλϔζΣϬϔχϓΩόΕΩϣσΕηϬϧϔΣωΕϔ ΪϬϔλωλ
ωϓηηΙ ϠμμόϓΩϟΦυϔϒύΙΦωϔσθϗϧνυϒϟςι  όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔΪϓζέϙϨϏϟΦυϙϧϏΩυϓμόΕΩωϖιτϚάλϖζσϙϏθϙϏ9+))0ΤλϔζΣϬϔχϓΩόΕΩ
ϣσΕηϬϧϔΣωΕϔ5ωϓηηΙ ϠμμόϓΩϟΦυϔϒύΙΦωϔσθϗϧνυϒϟςι2 ΪϬϔλωλ8
ϟΦυϙϧϏΩϟνϦλϟΩϖλ96,000μϔιϟπϙϧϏϢάΖϢλΣϖΪΣϔυΤϏΩϊϛλτΙνΖϏΩΣϓλϠχϒ
μυυϟιϔόϔκϔυεςϓτϏμΪηϔΣΪϓζέϙϨϏηϔσμϓίάϗυϔΦϔσϔηυβϔλ
ΦυϚςϓεγΙϟνϦλΣϔυϟπϖϧσνυϒόϖικϖςϔπΣϔυϢύΖμυϖΣϔυάΕωτϟύχϙϏνυϒάϔάλϢλ
ςϔυΣϖΪϢύΖμυϖΣϔυόϔκϔυεϒϢλζΖϔλΣϔυνΖϏΩΣϓλϠχϒμυυϟιϔόϔκϔυεςϓτϡζτ
σϗυϔτχϒϟϏϗτζζϓΩλϗϨ
ϟνϦλϟΦυϙϧϏΩυϓμόΕΩωϖιτϚΦσλϔΦσυϒμμ9+))0άλϖζσϙϏθϙϏσϗΣϬϔχϓΩόΕΩϣσΕ
ηϬϧϔΣωΕϔ5ωϓηηΙ
ϟνϦλϟΦυϙϧϏΩυϓμόΕΩωϖιτϚΦσλϔΦσϠμμόϓΩϟΦυϔϒύΙΦωϔσθϗϧ V\QWKHVL]HG 
νυϒϟςι2όϔσϔυθϡνυϠΣυσΦωϔσθϗϧωϖιτϚξΕϔλέϏρϠωυΙΦϏσπϖωϟηϏυΙ
ϣζΖϠχϒξϛΖϢάΖϣσΕόϔσϔυθηϓϨΩΦωϔσθϗϧωϖιτϚϣζΖϟϏΩΪϔΣςϔτλϏΣ
όϔσϔυθϢάΖΩϔλάΕϏΩΦωϔσθϗϧωϖιτϚϣζΖηχϏζτΕϔλΦωϔσθϗϧωϖιτϚ1361740+]
σϗάΕϏΩΦωϔσθϗϧωϖιτϚϢάΖΩϔλϣσΕλΖϏτΣωΕϔ128άΕϏΩ
ϢάΖΣϓμϠμηϟηϏυϗϧάλϖζνυϒΪϚϣρϢύσΕϣζΖ
σϗυϒμμ'70)(QFRGHU ϢάΖϟνϖζυϗπϗιϟηϏυΙ ιϗϧηϖζηϓϨΩσϔπυΖϏσϟΦυϙϧϏΩ
υϓμόΕΩωϖιτϚΦσλϔΦσϡζτϣσΕϟνϦλϠμμ2SWLRQERDUGιϗϧϟχϙϏΣηϖζηϓϨΩϠξΩ
ωΩΪυϟπϖϧσςϔτύχϓΩ
πυΖϏσϏϚνΣυεΙϠιΕλάϔυΙΪϟόϔτϔΩΦχϖμύχϓΩΦϛΕσϙϏΣϔυϢάΖΩϔλ
ϟνϦλϣνηϔσύλϓΩόϙϏΣυσόΕΩϟόυϖσΣϔυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλζΕωλσϔΣιϗϧσι
0808.2ω1134χΩωϓλιϗϧ9σϖθϚλϔτλ2558ϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλ
πϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ2561πϊ2564 ϟπϖϧσϟηϖσ ΦυϓϨΩιϗϧ3 ύλΖϔιϗϧ35
χϬϔζϓμιϗϧ2(1 ηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ

96,000

μϔι

176

ΦυϚςϓεγΙωϖιτϔϊϔόηυΙύυϙϏΣϔυϠπιτΙ
ΦΕϔΪϓζέϙϨϏϟΦυϙϧϏΩηϖζηϔσΣϔυιϬϔΩϔλΤϏΩύϓωϢΪϠχϒόϓίίϔεάϗπ όϬϔλϓΣΣϔυ ΪϬϔλωλ
άΕϔΩ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔΪϓζέϙϨϏϟΦυϙϧϏΩηϖζηϔσΣϔυιϬϔΩϔλΤϏΩύϓωϢΪϠχϒόϓίίϔε
άϗπΪϬϔλωλ1ϟΦυϙϧϏΩϟνϦλϟΩϖλ95,000μϔιϟπϙϧϏϢάΖϢλΣϖΪΣϔυΤϏΩϊϛλτΙ
νΖϏΩΣϓλϠχϒμυυϟιϔόϔκϔυεςϓτϏμΪηϔΣϟπϙϧϏϟνϦλΣϔυϟπϖϧσνυϒόϖικϖςϔπ
ΣϔυϢύΖμυϖΣϔυάΕωτϟύχϙϏνυϒάϔάλϢλςϔυΣϖΪϢύΖμυϖΣϔυόϔκϔυεϒϢλζΖϔλ
ΣϔυνΖϏΩΣϓλϠχϒμυυϟιϔόϔκϔυεςϓτΪϓζέϙϨϏηϔσυϔΦϔιΖϏΩθϖϧλϟλϙϧϏΩΪϔΣϣσΕ
ϣζΖΣϬϔύλζϣωΖϢλμϓίάϗυϔΦϔσϔηυβϔλΦυϚςϓεγΙϡζτσϗυϔτχϒϟϏϗτζζϓΩλϗϨ
ωϓζΦχϙϧλϣρρΖϔΤϏΩύϓωϢΪ (&* όϔσϔυθϟχϙϏΣιϬϔΣϔυωϓζϣζΖ
Ϡμμ3OHDGύυϙϏ5OHDGϡζτϣσΕηΖϏΩϟνχϗϧτλόϔτχϗζ
όϔσϔυθΤτϔτυϛνΦχϙϧλ *DLQ6HOHFWLRQ ϣζΖϣσΕλΖϏτΣωΕϔ5
ϠμμΦϙϏX0.125;0.25;0.5
όϔσϔυθιϬϔΣϔυωϖϟΦυϔϒύΙϏϔΣϔυϟηΖλξϖζνΣηϖΤϏΩ
ύϓωϢΪ $UUK\WKPLD$QDO\VLV ϠχϒόϔσϔυθηυωΪύϔ3DFHPDNHUϣζΖ
όϔσϔυθωϓζΦωϔσϏϖϧσηϓωΤϏΩϏϏΣέϖϟΪλϢλϟχϙϏζϣζΖηϓϨΩϠηΕ1±100%
όϔσϔυθωϓζϏϓηυϔάϗπΪυϣζΖηϓϨΩϠηΕ25±300ΦυϓϨΩηΕϏλϔιϗΦΕϔΦωϔσϠσΕλτϬϔ
ϢλΣϔυωϓζ3ΦυϓϨΩηΕϏλϔιϗ
ςϔΦϠόζΩΦωϔσζϓλϡχύϖηϠμμςϔτλϏΣ 1,%3 όϔσϔυθωϓζΦωϔσζϓλ
ϡχύϖηϣζΖιϓϨΩϠμμΦωμΦϚσϟϏΩ 0DQXDO ϠμμϏϓηϡλσϓηϖ $XWRPDWLF 
ϠχϒϠμμηΕϏϟλϙϧϏΩϣζΖ Continuous)
ςϔΦωϓζϏϓηυϔΣϔυύϔτϢΪ 5(63 ωϓζϏϓηυϔΣϔυύϔτϢΪϠμμωϖκϗTransWKRUDFLFLPSHGDQFHωϓζϏϓηυϔΣϔυύϔτϢΪϣζΖηϓϨΩϠηΕ0±120ΦυϓϨΩηΕϏ
λϔιϗϢλξϛΖϢύίΕϠχϒ0-150ΦυϓϨΩϢλϟζϦΣιϔυΣ
ςϔΦωϓζϏϚεύςϛσϖυΕϔΩΣϔτ 7(03 ϢάΖωϖκϗΣϔυωϓζ
Ϡμμ7KHUPDOUHVLVWDQFHόϔσϔυθωϓζϏϚεύςϛσϖυΕϔΩΣϔτϣζΖηϓϨΩϠηΕάΕωΩ050ϬC
ηϓωϟΦυϙϧϏΩσϗϠμηϟηϏυϗϧάλϖζάϔυΙΪϣρϣζΖϢάΖΩϔλϣζΖϣσΕλΖϏτΣωΕϔ150λϔιϗ
ϟνϦλϣνηϔσύλϓΩόϙϏΣυσόΕΩϟόυϖσΣϔυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλζΕωλσϔΣιϗϧσι
0808.2ω1134χΩωϓλιϗϧ9σϖθϚλϔτλ2558ϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλ
πϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ2561πϊ2564 ϟπϖϧσϟηϖσ ΦυϓϨΩιϗϧ3 ύλΖϔιϗϧ35
χϬϔζϓμιϗϧ1(1 ηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ

95,000

μϔι

177

100,000

μϔι

υωσ

9,684,500

μϔι

υωσ

8,879,500

μϔι

υωσ

8,879,500

μϔι

ϟΩϖλϟζϙϏλπλϓΣΩϔλ
ΪϬϔλωλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλϟΩϖλϟζϙϏλΤΖϔυϔάΣϔυϏμΪπυΖϏσιϓϨΩϟΩϖλνυϓμνυϚΩϟΩϖλ
ϟζϙϏλΪϬϔλωλϏϓηυϔΪϬϔλωλϟζϙϏληϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυ
ϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ϟΩϖλϟπϖϧσηΕϔΩϥΤϏΩπλϓΣΩϔλ
ΪϬϔλωλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔηϏμϠιλϟνϦλυϔτϟζϙϏλΤϏΩΤΖϔυϔάΣϔυϏμΪιϗϧϣζΖυϓμϟΩϖλ
νυϒΪϬϔηϬϔϠύλΕΩηϔσΣΰύσϔτωΕϔζΖωτϟΩϖλϟζϙϏλϠχϒϟΩϖλνυϒΪϬϔηϬϔϠύλΕΩϣζΖ
υϓμΦΕϔηϏμϠιλϟνϦλυϔτϟζϙϏλϟιΕϔΣϓμϏϓηυϔϟΩϖλνυϒΪϬϔηϬϔϠύλΕΩιϗϧϣζΖυϓμϏτϛΕ
ϟζϖσηϔσνυϒΣϔϊΦεϒΣυυσΣϔυΤΖϔυϔάΣϔυϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζ
ΪϓΩύωϓζηϔΣϟυϙϧϏΩύχϓΣϟΣεγΙϠχϒϟΩϙϧϏλϣΤϟΣϗϧτωΣϓμϏϓηυϔϟΩϖλϟζϙϏλϠχϒωϖκϗ
ΣϔυΪΕϔτϟΩϖλϟζϙϏλϠχϒνυϒϡτάλΙηϏμϠιλϏϙϧλ Ϋμϓμιϗϧ χΩωϓλ
ιϗϧπφϋςϔΦσϣζΖϠΣΕξϛΖϏϬϔλωτΣϔυΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ωϓδλκυυσϟζϙϏλχϒμϔιΪϬϔλωλϟζϙϏλϟΩϖλϟπϖϧσΣϔυΦυϏΩάϗπ
άϓϧωΦυϔωϢύΖϠΣΕΤΖϔυϔάΣϔυϏμΪϟΩϖλϟπϖϧσόϬϔύυϓμΦϚεωϚδϖιϗϧΣπύυϙϏΦεϒ
ΣυυσΣϔυΣχϔΩΤΖϔυϔάΣϔυϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζυϓμυϏΩωΕϔΦϚεωϚδϖλϓϨλ
ϟνϦλΦϚεόσμϓηϖϟΫπϔϒηϬϔϠύλΕΩιϗϧϣζΖυϓμϠηΕΩηϓϨΩϠχϒϟΩϖλϟπϖϧσϏϙϧλϥϢύΖϠΣΕΤΖϔ
υϔάΣϔυϏμΪηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ωϓδλκυυσ
ϟΩϖλνυϒΪϬϔηϬϔϠύλΕΩ
ΪϬϔλωλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλϟΩϖλνυϒΪϬϔηϬϔϠύλΕΩϢύΖϠΣΕξϛΖϏϬϔλωτΣϔυΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔ
ϠχϒωϓδλκυυσΪϬϔλωλϏϓηυϔϥχϒμϔιϠχϒύϓωύλΖϔ
οΕϔτΪϬϔλωλϏϓηυϔϥχϒμϔιΪϬϔλωλϟζϙϏληϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλ
υϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ

4,873,800

μϔι

67,200

μϔι

121,200

μϔι

ΦΕϔΪϓζέϙϨϏϟΦυϙϧϏΩΣυϒηϚΣύϓωϢΪζΖωτϣρρΖϔϠμμϏϓηϡλσϓηϖAutomated
ΪϬϔλωλ
External Defibrillator (AED) όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔΪϓζέϙϨϏϟΦυϙϧϏΩΣυϒηϚΣύϓωϢΪζΖωτϣρρΖϔϠμμ
Ϗϓηϡλσϓηϖ$XWRPDWHG([WHUQDO'HILEULOODWRU $(' ΪϬϔλωλ1
ϟΦυϙϧϏΩϟνϦλϟΩϖλ100,000μϔιϟπϙϧϏϢάΖϢλΣϖΪΣϔυΤϏΩϊϛλτΙνΖϏΩΣϓλϠχϒ
μυυϟιϔόϔκϔυεςϓτϏμΪηϔΣϟπϙϧϏϟνϦλΣϔυϟπϖϧσνυϒόϖικϖςϔπΣϔυϢύΖμυϖΣϔυ
άΕωτϟύχϙϏνυϒάϔάλϢλςϔυΣϖΪϢύΖμυϖΣϔυόϔκϔυεϒϢλζΖϔλΣϔυνΖϏΩΣϓλϠχϒ
μυυϟιϔόϔκϔυεςϓτΪϓζέϙϨϏηϔσυϔΦϔιΖϏΩθϖϧλϟλϙϧϏΩΪϔΣϣσΕϣζΖΣϬϔύλζϣωΖϢλ
μϓίάϗυϔΦϔσϔηυβϔλΦυϚςϓεγΙϡζτσϗυϔτχϒϟϏϗτζζϓΩλϗϨ
ϟνϦλϟΦυϙϧϏΩΣυϒηϚΣύϓωϢΪϠμμϏϓηϡλσϓηϖΤλϔζϟχϦΣλϬϨϔύλϓΣϟμϔ
ϢάΖπχϓΩΩϔλΪϔΣ%DWWHULHVάλϖζ123$/LWKLXP
όϔσϔυθϠλϒλϬϔΣϔυϢάΖΩϔλϢύΖΣϓμξϛΖϢάΖιϓϨΩϠμμϟόϗτΩπϛζςϔϋϔϣιτϠχϒΤΖϏ
ΦωϔσςϔϋϔϏϓΩΣφϋιϗϧνυϔΣαμλύλΖϔΪϏ
ϢάΖυϛνΦχϙϧλϢλΣϔυΣυϒηϚΣύϓωϢΪ5HFWLOLQHDU%LSKDVLF
όϔσϔυθνυϒΪϚϣρρΖϔϠμμϏϓηϡλσϓηϖϟσϙϧϏπμΦωϔσξϖζνΣηϖιϗϧηΖϏΩΣϔυΣϔυ
ΣυϒηϚΣύϓωϢΪϠχϒόϔσϔυθΦΩόθϔλςϔπΣϔυνυϒΪϚϣρρΖϔϣωΖϣζΖλϔλϣσΕηϬϧϔ
ΣωΕϔ30ωϖλϔιϗόϔσϔυθϟπϖϧσυϒζϓμπχϓΩΩϔλϣζΖϟϏΩϡζτϏϓηϡλσϓηϖϡζτσϗ
πχϓΩΩϔλόϛΩόϚζϣσΕλΖϏτΣωΕϔ200-%LSKDVLF
ϟνϦλϣνηϔσύλϓΩόϙϏΣυσόΕΩϟόυϖσΣϔυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλζΕωλσϔΣιϗϧσι
0808.2ω1134χΩωϓλιϗϧ9σϖθϚλϔτλ2558ϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔ
ιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ2561πϊ2564 ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ4 ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧ84χϬϔζϓμιϗϧ2ηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ϠξλΩϔλΣϔυϊϘΣϋϔ
ΩϔλμυϖύϔυιϓϧωϣνϟΣϗϧτωΣϓμΣϔυϊϘΣϋϔ
ΩμμϚΦχϔΣυ
ϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτνυϒΪϬϔ

178

ΦΕϔηϏμϠιλπλϓΣΩϔλΪΖϔΩ
ΪϬϔλωλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔηϏμϠιλϟΩϖλνυϓμνυϚΩΦΕϔηϏμϠιλϢύΖϠΣΕπλϓΣΩϔλ
ΪΖϔΩΪϬϔλωλϏϓηυϔΪϬϔλωλϟζϙϏληϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒ
ϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυ
ϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ϟΩϖλϟπϖϧσηΕϔΩϥΤϏΩπλϓΣΩϔλΪΖϔΩ
ΪϬϔλωλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλϟΩϖλϟπϖϧσΣϔυΦυϏΩάϗπάϓϧωΦυϔωϟΩϖλϟπϖϧσϏϙϧλϥϢύΖϠΣΕπλϓΣΩϔλ
ΪΖϔΩΪϬϔλωλϏϓηυϔΪϬϔλωλϟζϙϏληϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒ
ϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυ
ϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ
υωσ

3,492,400

μϔι

324,900

μϔι

805,000

μϔι

υωσ

200,000

μϔι

ΦΕϔηϏμϠιλΣϔυναϖμϓηϖΩϔλλϏΣϟωχϔυϔάΣϔυ
ΪϬϔλωλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔηϏμϠιλΣϔυναϖμϓηϖΩϔλλϏΣϟωχϔυϔάΣϔυΤϏΩΤΖϔ
υϔάΣϔυχϛΣΪΖϔΩνυϒΪϬϔϠχϒπλϓΣΩϔλΪΖϔΩΤϏΩϏμΪηϔΣηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτ
ϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ΦΕϔϢάΖόϏτ
υωσ

200,000

μϔι

300,000

μϔι

50,000

μϔι

200,000

μϔι

50,000

μϔι

305,000

μϔι

100,000

μϔι

5,000

μϔι

ΦΕϔηϏμϠιλ

υϔτΪΕϔτϟπϙϧϏϢύΖϣζΖσϔέϘϧΩμυϖΣϔυ
υϔτΪΕϔτϟπϙϧϏϢύΖϣζΖσϔέϘϧΩμυϖΣϔυ

ΪϬϔλωλ

ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔθΕϔτϟϏΣόϔυΦΕϔϟτϦμύλϓΩόϙϏύυϙϏϟΤΖϔνΣύλϓΩόϙϏΦΕϔϟάΕϔ
ιυϓπτΙόϖλΦΕϔϡΨϋεϔϠχϒϟξτϠπυΕΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔμυϖΣϔυϑχϑηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλ
υϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
υϔτΪΕϔτϟΣϗϧτωϟλϙϧϏΩΣϓμΣϔυναϖμϓηϖυϔάΣϔυιϗϧϣσΕϟΤΖϔχϓΣϋεϒυϔτΪΕϔτύσωζϏϙϧλϥ
1ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυϟζϖλιϔΩϣνυϔάΣϔυΤϏΩΤΖϔυϔάΣϔυχϛΣΪΖϔΩϠχϒπλϓΣΩϔλ ΪϬϔλωλ
ΪΖϔΩΤϏΩ
ϏμΪΤΖϔυϔάΣϔυϏϙϧλϥϟΪΖϔύλΖϔιϗϧιΖϏΩθϖϧλϠχϒμϚΦΦχξϛΖιϗϧάΕωτναϖμϓηϖύλΖϔιϗϧ
υϔάΣϔυϢύΖΣϓμϏμΪηϔΣ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϟμϗϨτϟχϗϨτΩϟζϖλιϔΩΦΕϔπϔύλϒΦΕϔϟάΕϔιϗϧπϓΣΦΕϔμυϖΣϔυΪϏζ
υθειΕϔϏϔΣϔϊτϔλΦΕϔξΕϔλιϔΩζΕωλπϖϟϊϋΦΕϔκυυσϟλϗτσϢλΣϔυϢάΖόλϔσ
μϖλϠχϒϏϙϧλϥηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ωϓδλκυυσ
ΦΕϔμϬϔυϚΩυϓΣϋϔϠχϒέΕϏσϠέσ
ΪϬϔλωλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔμϬϔυϚΩυϓΣϋϔέΕϏσϠέσωϓόζϚΦυϚςϓεγΙϠχϒιυϓπτΙόϖλϏϙϧλϥΤϏΩ
ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσϟάΕλυθτληΙϟΦυϙϧϏΩ
ΦϏσπϖωϟηϏυΙϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙΦϏσπϖωϟηϏυΙϟΦυϙϧϏΩνυϓμϏϔΣϔϊϟΦυϙϧϏΩϡιυ
όϔυϠχϒϏϙϧλϥηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ωϓδλκυυσ
ΦΕϔωϓόζϚ
υωσ
ωϓόζϚόϬϔλϓΣΩϔλ
ΪϬϔλωλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔΪϓζέϙϨϏωϓόζϚόϬϔλϓΣΩϔλ
ηΕϔΩϥϟάΕλΣυϒζϔϋύσϘΣζϖλόϏνϔΣΣϔϣσΖμυυιϓζτϔΩχμϠρΖσηυϔ
τϔΩΦχϖνέϏΩΣϔωχωζϟτϦμΣυϒζϔϋλϬϨϔζϙϧσόϬϔύυϓμμυϖΣϔυνυϒάϔάλϑχϑ
ηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ωϓόζϚϡΨϋεϔϠχϒϟξτϠπυΕ
ΪϬϔλωλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔΪϓζέϙϨϏωϓόζϚϡΨϋεϔϠχϒϟξτϠπυΕόϖϧΩΤϏΩϟΦυϙϧϏΩσϙϏϟΦυϙϧϏΩϢάΖ
ϟΣϗϧτωΣϓμΩϔλϡΨϋεϔϟάΕλΦΕϔθΕϔλΦΕϔϠξΕλϟσσϡσυϗόηϖϩΣόϬϔύυϓμΣχΖϏΩθΕϔτ
υϛνυϒμμζϖΪϖηϏχΣυϒζϔϋϟΤϗτλϡνόϟηϏυΙπϛΕΣϓλόϗϑχϑηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτ
ϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ

179

ωϓόζϚΦϏσπϖωϟηϏυΙ
ΪϬϔλωλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔΪϓζέϙϨϏϠξΕλμϓλιϘΣΤΖϏσϛχύϓωπϖσπΙύυϙϏϠθμπϖσπΙόϬϔύυϓμ
ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙΦϏσπϖωϟηϏυΙηχϓμξΩύσϘΣόϬϔύυϓμϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙ
ϟχϟέϏυΙϠξΕλΣυϏΩϠόΩόϔτϟΦϟμϖχϟσϔόΙϟΦυϙϧϏΩϏΕϔλϠχϒμϓλιϘΣΤΖϏσϛχϑχϑ
ηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ΩϔλυϒζϓμΣΕϏλωϓτϟυϗτλϠχϒνυϒθσϊϘΣϋϔ
υωσ
ΩμϟΩϖλϏϚζύλϚλ
υωσ
ϟΩϖλϏϚζύλϚλ

υωσ

ϟΩϖλϏϚζύλϚλϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλ
ϏϚζύλϚλόϬϔλϓΣΩϔλϟιϊμϔχϟσϙϏΩηϔΣ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ΪϬϔλωλ
ωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏϟιΦϡλϡχτϗ
όϔυόλϟιϊ ηϔσύλϓΩόϙϏόϬϔλϓΣΩϔλϟιϊμϔχϟσϙϏΩ
ηϔΣιϗϧηΣχΩωϓλιϗϧϟσϋϔτλϏϬϔϟςϏϟσϙϏΩ
ηϔΣΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλ
πϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔ
Ϡχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλόϬϔλϓΣΩϔλϟιϊμϔχηϬϔμχπμπυϒ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ΪϬϔλωλ
ωϓδλκυυσ
เพือ
� จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดหาสือ
� การเรียนการสอน (สือ
� เทคโนโลยี
สารสนเทศ) ตามหนังสือสํานักงานเทศบาลตําบลพบพระ ที� ตก
52701/321 ลงวันที� 20 เมษายน 2561 อําเภอพบพระ จังหวัดตาก
เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
� พ.ศ. 2559 และเป็ นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน
� สีป
� ี
(พ.ศ.2561-2564) เปลีย� นแปลง (ครัง� ที� 4) อบจ.ตาก หน้าที� 74 ลําดับ
ที� 1 ตัง� จ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไปและในกรณี เงินอุดหนุนทั�วไปไม่เพียง
พอให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
ϏϚζύλϚλόϬϔλϓΣΩϔλϟιϊμϔχηϬϔμχιϚΕΩύχωΩ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ΪϬϔλωλ
ωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏϟιΦϡλϡχτϗ
όϔυόλϟιϊ ηϔσύλϓΩόϙϏόϬϔλϓΣΩϔλϟιϊμϔχηϬϔμχιϚΕΩ
ύχωΩιϗϧηΣχΩωϓλιϗϧϟσϋϔτλϏϬϔϟςϏϠσΕ
υϒσϔζΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλ
πϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔ
Ϡχϒωϓδλκυυσ

200,000

μϔι

μϔι
23,300,000 μϔι
23,300,000

23,300,000

μϔι

250,000

μϔι

100,000

μϔι

200,000

μϔι

180

ϏϚζύλϚλϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωληϬϔμχπυϒκϔηϚ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏϟιΦϡλϡχτϗ
όϔυόλϟιϊ ηϔσύλϓΩόϙϏϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωληϬϔμχπυϒ
κϔηϚιϗϧηΣχΩωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχπυϒκϔηϚϏϬϔϟςϏ
ϠσΕυϒσϔζΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτ
ϟΩϖλϏϚζύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσ
ϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔ
Ϡχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωληϬϔμχπυϒκϔηϚξϔϠζΩ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔ
Ϡχϒωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ ΦυϚςϓεγΙ
Σϗώϔ ηϔσύλϓΩόϙϏϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωληϬϔμχπυϒκϔηϚξϔ
ϠζΩιϗϧηΣχΩωϓλιϗϧϟσϋϔτλϏϬϔϟςϏ
ϠσΕόϏζΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλ
πϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔ
Ϡχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλόϬϔλϓΣΩϔλϟιϊμϔχηϬϔμχϠσΕΪϒϟυϔ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ ΦυϚςϓεγΙ
Σϗώϔ ηϔσύλϓΩόϙϏόϬϔλϓΣΩϔλϟιϊμϔχηϬϔμχϠσΕΪϒϟυϔιϗϧηΣχΩ
ωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχϠσΕΪϒϟυϔϏϬϔϟςϏϠσΕυϒσϔζΪϓΩύωϓζ
ηϔΣϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζύλϚλΤϏΩ
ϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩ
θϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔ
Ϡχϒωϓδλκυυσ
ϟΩϖλϏϚζύλϚλόΕωλυϔάΣϔυ
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλύλϏΩϟόϙϏπϖιτϔΦσ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏϟιΦϡλϡχτϗ
όϔυόλϟιϊ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλύλϏΩϟόϙϏπϖιτϔΦσιϗϧϊκ
χΩωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχωϓΩνυϒΪμϏϬϔϟςϏ
ϟσϙϏΩηϔΣΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλ
ϏϚζύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλ
πϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔ
Ϡχϒωϓδλκυυσ

ΪϬϔλωλ

200,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

95,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

300,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

200,000

μϔι
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ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλμΖϔλωϓΩνυϒΪμ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏϟιΦϡλϡχτϗ
όϔυόλϟιϊ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλμΖϔλωϓΩνυϒΪμιϗϧϊκ
χΩωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχωϓΩνυϒΪμϏϬϔϟςϏ
ϟσϙϏΩηϔΣΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλ
ϏϚζύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλ
πϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔ
Ϡχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλϟζΕλϣσΖέϚΩωϖιτϔΦσ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏϟιΦϡλϡχτϗ
όϔυόλϟιϊ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλϟζΕλϣσΖέϚΩωϖιτϔΦσιϗϧϊκ
χΩωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχϠσΕόχϖζϏϬϔϟςϏμΖϔλ
ηϔΣΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλ
πϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔ
Ϡχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλμΖϔλύΖωτϠσΕμϏλ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏϟιΦϡλϡχτϗ
όϔυόλϟιϊ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλμΖϔλύΖωτϠσΕμϏλιϗϧϊκ
χΩωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχϠσΕόχϖζϏϬϔϟςϏμΖϔλ
ηϔΣΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλ
πϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔ
Ϡχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλμΖϔλιϚΕΩΣυϒϟάϔϒ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏϟιΦϡλϡχτϗ
όϔυόλϟιϊ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλμΖϔλιϚΕΩΣυϒϟάϔϒιϗϧϊκ
χΩωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχιϚΕΩΣυϒϟάϔϒϏϬϔϟςϏ
μΖϔληϔΣΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλ
ϏϚζύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσ
ϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔ
Ϡχϒωϓδλκυυσ

ΪϬϔλωλ

100,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

265,886

μϔι

ΪϬϔλωλ

55,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

150,000

μϔι

182

ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλϊυϗωϖιτϔ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ

ΪϬϔλωλ

ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏϟιΦϡλϡχτϗ
όϔυόλϟιϊ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλϊυϗωϖιτϔιϗϧϊκχΩωϓλ
ιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχϟΣϔϒηϒϟςϔϏϬϔϟςϏμΖϔληϔΣΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλ
ϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩ
όΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ
 ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩ
ΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣ
ΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλμΖϔλϠσΕπϒτωμ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ΪϬϔλωλ
ωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏϟιΦϡλϡχτϗ
όϔυόλϟιϊ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλμΖϔλϠσΕπϒτωμιϗϧϊκ
χΩωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχϟΣϔϒηϒϟςϔϏϬϔϟςϏ
μΖϔληϔΣΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλ
ϏϚζύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλ
πϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔ
Ϡχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλάϚσάλμΖϔλϠσΕτϒ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ΪϬϔλωλ
ωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏϟιΦϡλϡχτϗ
όϔυόλϟιϊ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλάϚσάλμΖϔλϠσΕτϒιϗϧϊκ
χΩωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχϟΣϔϒηϒϟςϔϏϬϔϟςϏ
μΖϔληϔΣΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλ
ϏϚζύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλ
πϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔ
Ϡχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλμΖϔλΦχϏΩϣσΖϠζΩ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ΪϬϔλωλ
ωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏϟιΦϡλϡχτϗ
όϔυόλϟιϊ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλμΖϔλΦχϏΩϣσΖϠζΩιϗϧϊκ
χΩωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχτΣΣυϒμϓηυϏϬϔϟςϏ
όϔσϟΩϔΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλ
πϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗ
ϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυ
ϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ

100,000

μϔι

150,000

μϔι

100,000

μϔι

150,000

μϔι

183

ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλμΖϔλωϓΩϣΦυΖσϖηυςϔπιϗϧ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔ ΪϬϔλωλ
Ϡχϒωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏϟιΦϡλϡχτϗ
όϔυόλϟιϊ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλμΖϔλωϓΩϣΦυΖσϖηυςϔπιϗϧιϗϧϊκ
χΩωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχωϓΩύσϓλϏϬϔϟςϏόϔσ
ϟΩϔΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζύλϚλ
ΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔ
ιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔ
Ϡχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλμΖϔλλϔϡμόθΙ λΖϏσσϖηυϏλϚΣϚχ  ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔ
ΪϬϔλωλ
ϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏϟιΦϡλϡχτϗ
όϔυόλϟιϊ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλμΖϔλλϔϡμόθΙ λΖϏσσϖηυϏλϚΣϚχ ιϗϧϊκ
χΩωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχλϔϡμόθΙϏϬϔϟςϏωϓΩ
ϟΪΖϔΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζύλϚλ
ΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔ
ιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔ
Ϡχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλμΖϔλωϓΩηϬϔχϘΩ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ ΪϬϔλωλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏϟιΦϡλϡχτϗ
όϔυόλϟιϊ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλμΖϔλωϓΩηϬϔχϘΩιϗϧϊκχΩ
ωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχλϔϡμόθΙϏϬϔϟςϏωϓΩϟΪΖϔΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣν
ηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩ
όΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ
 ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμ
ιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩ
πϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλμΖϔλϢύσΕϟόυϗκυυσ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ΪϬϔλωλ
ωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏϟιΦϡλϡχτϗ
όϔυόλϟιϊ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλμΖϔλϢύσΕϟόυϗκυυσιϗϧϊκ
χΩωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχϟάϗτΩιϏΩϏϬϔϟςϏωϓΩ
ϟΪΖϔΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζύλϚλ
ΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔ
ιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλ
ϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυ
ϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ

200,000

μϔι

300,000

μϔι

100,000

μϔι

100,000

μϔι

184

ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλμΖϔλϊυϗΦϗυϗυϓΣϋΙ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ΪϬϔλωλ
ωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏϟιΦϡλϡχτϗ
όϔυόλϟιϊ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλμΖϔλϊυϗΦϗυϗυϓΣϋΙιϗϧϊκ
χΩωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχϟάϗτΩιϏΩϏϬϔϟςϏωϓΩ
ϟΪΖϔΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζύλϚλ
ΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔ
ιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔ
Ϡχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλμΖϔλϠσΕΣϙϨζύχωΩΣϓίϣάτσϖηυςϔπιϗϧ ΣϏΩΣϔυ ΪϬϔλωλ
ϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏϟιΦϡλϡχτϗ
όϔυόλϟιϊ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλμΖϔλϠσΕΣϙϨζύχωΩΣϓίϣάτσϖηυςϔπ
ιϗϧιϗϧϊκχΩωϓλιϗϧσϗλϔΦσηϬϔμχϠσΕ
ΣϔϋϔϏϬϔϟςϏϠσΕόϏζΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτ
ωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλ
ϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩ
ιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλ
ΣυεϗϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυ
ϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλμΖϔλϠσΕνϒϢηΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ ΪϬϔλωλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏϟιΦϡλϡχτϗ
όϔυόλϟιϊ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλμΖϔλϠσΕνϒϢηΖιϗϧϊκ
χΩωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχϠσΕνϒϏϬϔϟςϏ
ϠσΕόϏζΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλ
πϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλ
ϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυ
ϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλμΖϔλϠσΕΣϙϨζόϔσιΕϔ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ΪϬϔλωλ
ωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏϟιΦϡλϡχτϗ
όϔυόλϟιϊ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλμΖϔλϠσΕΣϙϨζόϔσιΕϔιϗϧϊκ
χΩωϓλιϗϧσϗλϔΦσηϬϔμχϠσΕΣϔϋϔϏϬϔϟςϏ
ϠσΕόϏζΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλ
πϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔ
Ϡχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλϠσΕόϏζ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ΪϬϔλωλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏϟιΦϡλϡχτϗ
όϔυόλϟιϊ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλϠσΕόϏζιϗϧϊκχΩ
ωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχϠσΕόϏζϏϬϔϟςϏϠσΕόϏζΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣν
ηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩ
όΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ
 ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩ
ΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣ
ΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ

200,000

μϔι

200,000

μϔι

300,000

μϔι

200,000

μϔι

475,000

μϔι

185

ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλμΖϔλύΖωτσΕωΩ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ ΪϬϔλωλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏϟιΦϡλϡχτϗ
όϔυόλϟιϊ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλμΖϔλύΖωτσΕωΩιϗϧϊκ
χΩωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχιΕϔόϔτχωζϏϬϔϟςϏ
ϠσΕόϏζΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλ
πϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔ
Ϡχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλμΖϔλύΖωτνχϔύχζ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ΪϬϔλωλ
ωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏϟιΦϡλϡχτϗ
όϔυόλϟιϊ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλμΖϔλύΖωτνχϔύχζιϗϧϊκ
χΩωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχζΕϔλϠσΕχϒ
ϟσϔϏϬϔϟςϏϠσΕόϏζΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔ
ζΖωτϟΩϖλϏϚζύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣν
ηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩ
ιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλ
ΣυεϗϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυ
ϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλμΖϔλνϔΩόΖϔλ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ ΪϬϔλωλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏϟιΦϡλϡχτϗ
όϔυόλϟιϊ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλμΖϔλνϔΩόΖϔλιϗϧϊκ
χΩωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχζΕϔλϠσΕχϒ
ϟσϔϏϬϔϟςϏϠσΕόϏζΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔ
ζΖωτϟΩϖλϏϚζύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣν
ηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩ
ιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλ
ΣυεϗϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυ
ϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλϣιτυϓβωϖιτϔ μΖϔλύΖωττϒϏϚ  ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔ
ΪϬϔλωλ
ϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏϟιΦϡλϡχτϗ
όϔυόλϟιϊ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλϣιτυϓβωϖιτϔ μΖϔλύΖωττϒϏϚ ιϗϧϊκ
χΩωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχζΕϔλϠσΕχϒ
ϟσϔϏϬϔϟςϏϠσΕόϏζΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔ
ζΖωτϟΩϖλϏϚζύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣν
ηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩ
ιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλ
ΣυεϗϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυ
ϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλίϔεωϖϊϖϋΰΙ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ ΪϬϔλωλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏϟιΦϡλϡχτϗ
όϔυόλϟιϊ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλίϔεωϖϊϖϋΰΙιϗϧϊκχΩ
ωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχπϒωϏϏϬϔϟςϏϠσΕόϏζΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣν
ηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩ
όΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ
 ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩ
ΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣ
ΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ

400,000

μϔι

200,000

μϔι

200,000

μϔι

200,000

μϔι

200,000

μϔι

186

ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλμΖϔλΦΖϔΩςϖμϔχ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏϟιΦϡλϡχτϗ
όϔυόλϟιϊ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλμΖϔλΦΖϔΩςϖμϔχιϗϧϊκ
χΩωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχπυϒκϔηϚξϔ
ϠζΩϏϬϔϟςϏϠσΕόϏζΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣνϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩ
σύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊ
ϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ
 ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμ
ιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩ
πϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλμΖϔλϠσΕΣϚϟύλϙϏ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏϟιΦϡλϡχτϗ
όϔυόλϟιϊ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλμΖϔλϠσΕΣϚϟύλϙϏιϗϧϊκ
χΩωϓλιϗϧσϗλϔΦσηϬϔμχϠσΕΣϚϏϬϔϟςϏ
ϠσΕόϏζΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλ
πϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔ
Ϡχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλάϚσάλμΖϔλϠσΕηϔωΣχϔΩσϖηυςϔπιϗϧ ΣϏΩΣϔυ
ϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏϟιΦϡλϡχτϗ
όϔυόλϟιϊ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλάϚσάλμΖϔλϠσΕηϔωΣχϔΩσϖηυςϔπ
ιϗϧιϗϧϊκχΩωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχϠσΕ
ηϔωϏϬϔϟςϏϠσΕόϏζΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔ
ζΖωτϟΩϖλϏϚζύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣν
ηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩ
ιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλ
ΣυεϗϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυ
ϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλμΖϔλϠσΕηϔωϠπϒ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏϟιΦϡλϡχτϗ
όϔυόλϟιϊ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλμΖϔλϠσΕηϔωϠπϒιϗϧϊκ
χΩωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχϠσΕηϔωϏϬϔϟςϏ
ϠσΕόϏζΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλ
πϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔ
Ϡχϒωϓδλκυυσ

ΪϬϔλωλ

200,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

105,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

110,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

100,000

μϔι
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ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλμΖϔλύϓωοϔτ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ

ΪϬϔλωλ

ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏϟιΦϡλϡχτϗ
όϔυόλϟιϊ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλμΖϔλύϓωοϔτιϗϧϊκ
χΩωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχπυϒκϔηϚξϔ
ϠζΩϏϬϔϟςϏϠσΕόϏζΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔ
ζΖωτϟΩϖλϏϚζύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣν
ηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩ
ιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλ
ΣυεϗϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυ
ϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλμΖϔλϠσΕνϒϟύλϙϏ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ΪϬϔλωλ
ωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏϟιΦϡλϡχτϗ
όϔυόλϟιϊ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλμΖϔλϠσΕνϒϟύλϙϏιϗϧϊκ
χΩωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχϠσΕνϒϏϬϔϟςϏ
ϠσΕόϏζΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλ
πϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλ
ϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυ
ϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλμΖϔλιΕϔϏϔΪ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ΪϬϔλωλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏϟιΦϡλϡχτϗ
όϔυόλϟιϊ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλμΖϔλιΕϔϏϔΪιϗϧϊκ
χΩωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχιΕϔόϔτχωζϏϬϔϟςϏ
ϠσΕόϏζΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλ
πϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔ
Ϡχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλμΖϔλϠσΕηϔωϢύσΕ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ΪϬϔλωλ
ωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏϟιΦϡλϡχτϗ
όϔυόλϟιϊ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλμΖϔλϠσΕηϔωϢύσΕιϗϧϊκ
χΩωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχπυϒκϔηϚξϔ
ϠζΩϏϬϔϟςϏϠσΕόϏζΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣνϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩ
σύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊ
ϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ
 ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμ
ιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩ
πϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ

80,000

μϔι

200,000

μϔι

200,000

μϔι

200,000

μϔι

188

ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλμΖϔλϠσΕηϔωϢηΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏϟιΦϡλϡχτϗ
όϔυόλϟιϊ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλμΖϔλϠσΕηϔωϢηΖιϗϧϊκ
χΩωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχϠσΕηϔωϏϬϔϟςϏ
ϠσΕόϏζΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλ
πϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλ
ϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυ
ϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλύΖωτλϬϨϔλϓΣωϖιτϔ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏϟιΦϡλϡχτϗ
όϔυόλϟιϊ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλύΖωτλϬϨϔλϓΣωϖιτϔιϗϧϊκ
χΩωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχπμπυϒϏϬϔϟςϏπμ
πυϒΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλ
πϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔ
Ϡχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτληϬϔυωΪηυϒϟωλάϔτϠζλμΖϔλϠσΕϏϏΣϐϛ ΣϏΩΣϔυ
ϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏϟιΦϡλϡχτϗ
όϔυόλϟιϊ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτληϬϔυωΪηυϒϟωλάϔτϠζλμΖϔλϠσΕϏϏΣ
ϐϛιϗϧϊκχΩωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχωϔ
ϟχΕτΙϏϬϔϟςϏπμπυϒΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔ
ζΖωτϟΩϖλϏϚζύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣν
ηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩ
ιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλ
ΣυεϗϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυ
ϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλμΖϔλσϏϟΣϏ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏϟιΦϡλϡχτϗ
όϔυόλϟιϊ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλμΖϔλσϏϟΣϏιϗϧϊκχΩ
ωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχωϔϟχΕτΙϏϬϔϟςϏπμπυϒΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣν
ηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩ
όΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ
 ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩ
ΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣ
ΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ

ΪϬϔλωλ

200,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

100,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

100,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

100,000

μϔι
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ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλυωσϣιτπϓδλϔ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ΪϬϔλωλ
ωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏϟιΦϡλϡχτϗ
όϔυόλϟιϊ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλυωσϣιτπϓδλϔιϗϧϊκ
χΩωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχωϔϟχΕτΙϏϬϔϟςϏπμ
πυϒΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλ
πϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔ
Ϡχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλμΖϔλτϒπϏ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ΪϬϔλωλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏϟιΦϡλϡχτϗ
όϔυόλϟιϊ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλμΖϔλτϒπϏιϗϧϊκχΩ
ωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχωϔϟχΕτΙϏϬϔϟςϏπμπυϒΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣν
ηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩ
όΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ
 ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩ
ΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣ
ΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλνΕϔϣσΖϏϚιϖϊ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ ΪϬϔλωλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏϟιΦϡλϡχτϗ
όϔυόλϟιϊ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλνΕϔϣσΖϏϚιϖϊιϗϧϊκ
χΩωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχΦϗυϗυϔϋΰυΙϏϬϔϟςϏ
πμπυϒΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλ
πϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλ
ϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυ
ϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλυωσϣιτπϓδλϔ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ΪϬϔλωλ
ωϓδλκυυσ
เพือ
� จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดหาสือ
� การเรียนการสอน (สือ
� เทคโนโลยี
สารสนเทศ) ตามหนังสือโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 ที� ศธ
04056.0516/106 ลงวันที� 11 เมษายน 2561 ตําบลคีรีราษฎร์ อําเภอ
พบพระ จังหวัดตาก เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
� พ.ศ. 2559 และเป็ นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิน
� สีป
� ี (พ.ศ.2561-2564) เปลีย� นแปลง (ครัง� ที� 4) อบจ.ตาก
หน้าที� 74 ลําดับที� 1 ตัง� จ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไปและในกรณี เงินอุดหนุน
ทั�วไปไม่เพียงพอให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλμΖϔλνΕϔΦϔϢύσΕ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ΪϬϔλωλ
ωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏϟιΦϡλϡχτϗ
όϔυόλϟιϊ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλμΖϔλνΕϔΦϔϢύσΕιϗϧϊκ
χΩωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχΦϗυϗυϔϋΰυΙϏϬϔϟςϏ
πμπυϒΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλ
πϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔ
Ϡχϒωϓδλκυυσ

100,000

μϔι

100,000

μϔι

100,000

μϔι

100,000

μϔι

100,000

μϔι
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ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλμΖϔλυΕσϟΣχΖϔ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏϟιΦϡλϡχτϗ
όϔυόλϟιϊ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλμΖϔλυΕσϟΣχΖϔιϗϧϊκ
χΩωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχΦϗυϗυϔϋΰυΙϏϬϔϟςϏ
πμπυϒΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλ
πϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔ
Ϡχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλμΖϔλυΕσϟΣχΖϔ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏϟιΦϡλϡχτϗ
όϔυόλϟιϊ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλμΖϔλυΕσϟΣχΖϔιϗϧϊκ
χΩωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχΦϗυϗυϔϋΰυΙϏϬϔϟςϏπμ
πυϒΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλ
πϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔ
Ϡχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλμΖϔλυΕσϟΣχΖϔ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏϟιΦϡλϡχτϗ
όϔυόλϟιϊ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλμΖϔλυΕσϟΣχΖϔιϗϧϊκ
χΩωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχΦϗυϗυϔϋΰυΙϏϬϔϟςϏ
πμπυϒΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλ
πϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔ
Ϡχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλμΖϔλάΕϏΩϠΦμ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏϟιΦϡλϡχτϗ
όϔυόλϟιϊ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλμΖϔλάΕϏΩϠΦμιϗϧϊκ
χΩωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχάΕϏΩϠΦμϏϬϔϟςϏπμ
πυϒΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλ
πϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔ
Ϡχϒωϓδλκυυσ

ΪϬϔλωλ

100,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

100,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

100,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

100,000

μϔι
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ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλϏυϚεϟσκϔ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ

ΪϬϔλωλ

ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏϟιΦϡλϡχτϗ
όϔυόλϟιϊ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλϏυϚεϟσκϔιϗϧϊκχΩ
ωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχάΕϏΩϠΦμϏϬϔϟςϏπμπυϒΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλ
ϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩ
όΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ
 ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩ
ΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣ
ΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλμΖϔλΤϚλύΖωτάΕϏΩϠΦμ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ΪϬϔλωλ
ωϓδλκυυσ
เพือ
� จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดหาสือ
� การเรียนการสอน (สือ
� เทคโนโลยี
สารสนเทศ) ตามหนังสือโรงเรียนบ้านขุนห้วยช่องแคบ ที� ศธ
04056.0512/059 ลงวันที� 5 เมษายน 2561 ตําบลช่องแคบ อําเภอ
พบพระ จังหวัดตาก เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
� พ.ศ. 2559 และเป็ นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิน
� สีป
� ี (พ.ศ.2561-2564) เปลีย� นแปลง (ครัง� ที� 4) อบจ.ตาก
หน้าที� 74 ลําดับที� 1 ตัง� จ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไปและในกรณี เงินอุดหนุน
ทั�วไปไม่เพียงพอให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλμΖϔλιϗΣϒϟνΕϏ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ ΪϬϔλωλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏϟιΦϡλϡχτϗ
όϔυόλϟιϊ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλμΖϔλιϗΣϒϟνΕϏιϗϧϊκ
χΩωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχάΕϏΩϠΦμϏϬϔϟςϏπμ
πυϒΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλ
πϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔ
Ϡχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλϣιτυϔϋΰυΙΦϗυϗ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ΪϬϔλωλ
ωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏϟιΦϡλϡχτϗ
όϔυόλϟιϊ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλϣιτυϔϋΰυΙΦϗυϗιϗϧϊκ
χΩωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχάΕϏΩϠΦμϏϬϔϟςϏπμ
πυϒΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλ
πϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔ
Ϡχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλυωσϣιτπϓδλϔ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ΪϬϔλωλ
ωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏϟιΦϡλϡχτϗ
όϔυόλϟιϊ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλυωσϣιτπϓδλϔιϗϧϊκ
χΩωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχυωσϣιτ
πϓδλϔϏϬϔϟςϏπμπυϒΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτ
ωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλ
ϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩ
ιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλ
ΣυεϗϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυ
ϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ

100,000

μϔι

100,000

μϔι

100,000

μϔι

100,000

μϔι

100,000

μϔι
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ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλυωσϣιτπϓδλϔ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏϟιΦϡλϡχτϗ
όϔυόλϟιϊ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλυωσϣιτπϓδλϔιϗϧϊκ
χΩωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχυωσϣιτ
πϓδλϔϏϬϔϟςϏπμπυϒΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτ
ωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλ
ϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩ
ιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλ
ΣυεϗϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυ
ϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλυωσϣιτπϓδλϔ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏϟιΦϡλϡχτϗ
όϔυόλϟιϊ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλυωσϣιτπϓδλϔιϗϧϊκ
χΩωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχυωσϣιτ
πϓδλϔϏϬϔϟςϏπμπυϒΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτ
ωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλ
ϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩ
ιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλ
ΣυεϗϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυ
ϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλυωσϣιτπϓδλϔ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏϟιΦϡλϡχτϗ
όϔυόλϟιϊ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλυωσϣιτπϓδλϔιϗϧϊκ
χΩωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχάΕϏΩϠΦμϏϬϔϟςϏπμ
πυϒΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλ
πϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔ
Ϡχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλμΖϔλϠσΕόχϒϟύλϙϏ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏϟιΦϡλϡχτϗ
όϔυόλϟιϊ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλμΖϔλϠσΕόχϒϟύλϙϏιϗϧϊκ
χΩωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχϠσΕύχϒϏϬϔϟςϏιΕϔ
όϏΩτϔΩΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλ
πϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔ
Ϡχϒωϓδλκυυσ

ΪϬϔλωλ

100,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

100,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

100,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

300,000

μϔι
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ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλμΖϔλϠσΕϏϏΣξϔυϛ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ΪϬϔλωλ
ωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏϟιΦϡλϡχτϗ
όϔυόλϟιϊ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλμΖϔλϠσΕϏϏΣξϔυϛιϗϧϊκ
χΩωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχϠσΕύχϒϏϬϔϟςϏιΕϔ
όϏΩτϔΩΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλ
πϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔ
Ϡχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλμΖϔλϠσΕϡπ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ΪϬϔλωλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏϟιΦϡλϡχτϗ
όϔυόλϟιϊ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλμΖϔλϠσΕϡπιϗϧϊκ
χΩωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχϠσΕηΖϔλϏϬϔϟςϏιΕϔ
όϏΩτϔΩΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλ
πϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔ
Ϡχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλμΖϔλΤϚλύΖωτϠσΕηΖϔλ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ΪϬϔλωλ
ωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏϟιΦϡλϡχτϗ
όϔυόλϟιϊ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλμΖϔλΤϚλύΖωτϠσΕηΖϔλιϗϧϊκ
χΩωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχϠσΕηΖϔλϏϬϔϟςϏιΕϔ
όϏΩτϔΩΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλ
πϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔ
Ϡχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλμΖϔλϠσΕηϙϧλ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ΪϬϔλωλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏϟιΦϡλϡχτϗ
όϔυόλϟιϊ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλμΖϔλϠσΕηϙϧλιϗϧϊκχΩ
ωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχιΕϔόϏΩτϔΩϏϬϔϟςϏιΕϔόϏΩτϔΩΪϓΩύωϓζ
ηϔΣϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζύλϚλΤϏΩ
ϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩ
θϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔ
Ϡχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλμΖϔλϠσΕΪωϔΩ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ ΪϬϔλωλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏϟιΦϡλϡχτϗ
όϔυόλϟιϊ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλμΖϔλϠσΕΪωϔΩιϗϧϊκ
χΩωϓλιϗϧσϗλϔΦσηϬϔμχιΕϔόϏΩτϔΩϏϬϔϟςϏιΕϔ
όϏΩτϔΩΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλ
πϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔ
Ϡχϒωϓδλκυυσ

400,000

μϔι

200,000

μϔι

300,000

μϔι

300,000

μϔι

300,000

μϔι

194

ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλάϚσάλμΖϔλιΕϔόϏΩτϔΩ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ΪϬϔλωλ
ωϓδλκυυσ
เพือ
� จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดหาสือ
� การเรียนการสอน (สือ
� เทคโนโลยี
สารสนเทศ) ตามหนังสือโรงเรียนชุมชนบ้าน ท่าสองยาง ที� ศธ
04056.0316/150 ลงวันที� 5 เมษายน 2561 ตําบลท่าสองยาง อําเภอ
ท่าสองยาง จังหวัดตาก เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
� พ.ศ. 2559 และเป็ นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิน
� สีป
� ี (พ.ศ.2561 -2564) เปลีย� นแปลง (ครัง� ที� 4) อบจ.ตาก
หน้าที� 74 ลําดับที� 1 ตัง� จ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไปและในกรณี เงินอุดหนุน
ทั�วไปไม่เพียงพอให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλμΖϔλύλϏΩμϓω ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ΪϬϔλωλ
ωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏϟιΦϡλϡχτϗ
όϔυόλϟιϊ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλμΖϔλύλϏΩμϓωιϗϧϊκ
χΩωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχϠσΕϏϚόϚϏϬϔϟςϏιΕϔόϏΩ
τϔΩΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλ
πϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔ
Ϡχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλμΖϔλΪΣνΣ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ΪϬϔλωλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏϟιΦϡλϡχτϗ
όϔυόλϟιϊ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλμΖϔλΪΣνΣιϗϧϊκχΩ
ωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχΤϒϟλΪϙϨϏϏϬϔϟςϏϠσΕυϒσϔζΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλ
ϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩ
όΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ
 ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμ
ιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩ
πϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλμΖϔλϠσΕΪϒϟυϔόϏΩϠΦω ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ΪϬϔλωλ
ωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏϟιΦϡλϡχτϗ
όϔυόλϟιϊ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλμΖϔλϠσΕΪϒϟυϔόϏΩϠΦωιϗϧϊκ
χΩωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχϠσΕΪϒϟυϔϏϬϔϟςϏ
ϠσΕυϒσϔζΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτ
ϟΩϖλϏϚζύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσ
ϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔ
Ϡχϒωϓδλκυυσ

450,000

μϔι

400,000

μϔι

100,000

μϔι

300,000

μϔι

195

ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλμΖϔλύΖωτλΣϠχ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ΪϬϔλωλ
ωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏϟιΦϡλϡχτϗ
όϔυόλϟιϊ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλμΖϔλύΖωτλΣϠχιϗϧϊκ
χΩωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχϠσΕυϒσϔζϏϬϔϟςϏ
ϠσΕυϒσϔζΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλ
ϏϚζύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλ
πϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔ
Ϡχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλμΖϔλύΖωτϡป่ Ω ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ΪϬϔλωλ
ωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦ λΦΕϔϢάΖΪϔΕ τϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏϟιΦϡλϡχτϗόϔυ
όλϟιϊ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλμΖϔλύΖωτϡป่ Ωιϗϧϊκ 
χΩωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχϠσΕηϧλ
ϙ ϏϬϔϟςϏϠσΕυϒσϔζΪϓΩύωϓζηϔΣ
ϟνϦ λϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυ
νΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦ λϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ
πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμ
ιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗ ϟΩϖλϏϚζ ύλϚλιϓϧωϣνϣσΕ
ϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ

120,000

μϔι

120,000

μϔι

ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλΣχϔϡύσυϔάϟόλϔ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ΪϬϔλωλ
ωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏϟιΦϡλϡχτϗ
όϔυόλϟιϊ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλΣχϔϡύσυϔάϟόλϔιϗϧϊκ
χΩωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχΤϒϟλΪϙϨϏϏϬϔϟςϏϠσΕ
υϒσϔζΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλ
πϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔ
Ϡχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλμΖϔλΤϒϟλΪϙϨϏ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ ΪϬϔλωλ

120,000

μϔι

140,000

μϔι

เพือ
� จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดหาสือ
� การเรียนการสอน (สือ
� เทคโนโลยี
สารสนเทศ) ตามหนังสือโรงเรียนบ้านขะเนจื�อ ที� ศธ 04056.0218/80 ลง
วันที� 19 มีนาคม 2561 ตําบลขะเนจื�อ อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เป็ น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
� พ.ศ. 2559 และเป็ นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน
� สีป
� ี (พ.ศ.
2561 -2564) เปลีย� นแปลง (ครัง� ที� 4) อบจ.ตาก หน้าที� 74 ลําดับที� 1
ตัง� จ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไปและในกรณี เงินอุดหนุนทั�วไปไม่เพียงพอให้
เบิกจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλμΖϔλϠσΕυϒσϔζλΖϏτ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ΪϬϔλωλ
ωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏϟιΦϡλϡχτϗ
όϔυόλϟιϊ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλμΖϔλϠσΕυϒσϔζλΖϏτιϗϧϊκ
χΩωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχΤϒϟλΪϙϨϏϏϬϔϟςϏϠσΕ
υϒσϔζΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλ
πϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔ
Ϡχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλμΖϔλύΖωτμΩ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ ΪϬϔλωλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏϟιΦϡλϡχτϗ
όϔυόλϟιϊ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλμΖϔλύΖωτμΩιϗϧϊκ
χΩωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχϠσΕΪϒϟυϔϏϬϔϟςϏ
ϠσΕυϒσϔζΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλ
ϏϚζύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλ
πϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔ
Ϡχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλμΖϔλϠσΕυϒσϔζυϔϋΰร์μϔϬ υϚΩ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔ ΪϬϔλωλ
Ϡχϒωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦ λΦΕϔϢάΖΪϔΕ τϢλΣϔυΪϓ ζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏϟιΦ
ϡλϡχτϗ όϔυόλϟιϊ ηϔσύλϓ ΩόϙϏϡυΩϟυϗτλμΖϔλϠσΕυϒσϔζυϔϋΰυ์μϔϬ υϚΩ
ιϗϧϊκ χΩωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχϠσΕυϒσϔζ
ϏϬϔϟςϏϠσΕυϒσϔζΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦ λϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔ
ζΖωτϟΩϖλϏϚζ ύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦ λ
ϣνηϔσϠξλ πϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗν
ϧ ϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ
ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧω
ϣνϠχϒϢλΣυεϗ ϟΩϖλϏϚζ ύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ
ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔ Ϡχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλμΖϔλιϚΕΩσϒΤϔσνΖϏσ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ΪϬϔλωλ
ωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏϟιΦϡλϡχτϗ
όϔυόλϟιϊ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλμΖϔλιϚΕΩσϒΤϔσνΖϏσιϗϧϊκ
χΩωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχπυϒκϔηϚϏϬϔϟςϏϠσΕ
υϒσϔζΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλ
πϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔ
Ϡχϒωϓδλκυυσ

200,000

μϔι

200,000

μϔι

200,000

μϔι

200,000

μϔι
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ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλμΖϔλϠσΕχϒσϚΖΩωϖιτϔ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏϟιΦϡλϡχτϗ
όϔυόλϟιϊ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλμΖϔλϠσΕχϒσϚΖΩωϖιτϔιϗϧϊκ
χΩωϓλιϗϧσϗλϔΦσηϬϔμχϠσΕχϒσϚΖΩϏϬϔϟςϏϏϚΖσ
ξϔΩΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλ
πϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔ
Ϡχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλμΖϔλϠσΕΣχϏΩϟΣΕϔ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏϟιΦϡλϡχτϗ
όϔυόλϟιϊ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλμΖϔλϠσΕΣχϏΩϟΣΕϔιϗϧϊκ
χΩωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχϠσΕΣχϏΩϏϬϔϟςϏϏϚΖσ
ξϔΩΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλ
πϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔ
Ϡχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλμΖϔλϠσΕΣχϏΩϢύσΕ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏϟιΦϡλϡχτϗ
όϔυόλϟιϊ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλμΖϔλϠσΕΣχϏΩϢύσΕιϗϧϊκ
χΩωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχϠσΕΣχϏΩϏϬϔϟςϏϏϚΖσ
ξϔΩΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλ
πϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔ
Ϡχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλμΖϔλύλϏΩύχωΩ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏϟιΦϡλϡχτϗ
όϔυόλϟιϊ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλμΖϔλύλϏΩύχωΩιϗϧϊκ
χΩωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχύλϏΩύχωΩϏϬϔϟςϏ
ϏϚΖσξϔΩΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλ
πϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλ
ϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυ
ϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ

ΪϬϔλωλ

200,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

350,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

200,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

200,000

μϔι
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ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλΤϚλύΖωτμΖϔλυϚΕΩ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ΪϬϔλωλ
ωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏϟιΦϡλϡχτϗ
όϔυόλϟιϊ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλΤϚλύΖωτμΖϔλυϚΕΩιϗϧϊκ
χΩωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχύλϏΩύχωΩϏϬϔϟςϏ
ϏϚΖσξϔΩΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλ
πϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔ
Ϡχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλμΖϔλΣχΖϏιϏ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ ΪϬϔλωλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏϟιΦϡλϡχτϗ
όϔυόλϟιϊ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλμΖϔλΣχΖϏιϏιϗϧϊκχΩ
ωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχϠσΕΪϓλϏϬϔϟςϏϏϚΖσξϔΩΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣν
ηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩ
όΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ
 ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμ
ιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩ
πϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλιΕϔλξϛΖύίϖΩωϖϣχϏσϔητΣϚχ μΖϔλϟνϖΩϟΦχϖϧΩ  ΣϏΩΣϔυ ΪϬϔλωλ
ϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏϟιΦϡλϡχτϗ
όϔυόλϟιϊ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλιΕϔλξϛΖύίϖΩωϖϣχϏσϔητΣϚχ μΖϔλϟνϖΩ
ϟΦχϖϧΩ ιϗϧϊκχΩωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχϠσΕ
ΪϓλϏϬϔϟςϏϏϚΖσξϔΩΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔ
ζΖωτϟΩϖλϏϚζύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣν
ηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩ
ιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλ
ΣυεϗϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυ
ϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλμΖϔλλϚϟέϒϡνχΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ΪϬϔλωλ
ωϓδλκυυσ
เพือ
� จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดหาสือ
� การเรียนการสอน (สือ
� เทคโนโลยี
สารสนเทศ) ตามหนังสือโรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ ที� ศธ 04056.0414/52
ลงวันที� 20 เมษายน 2561 ตําบลแม่จน
ั อําเภออุม
้ ผาง จังหวัดตาก เป็ นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
� พ.ศ. 2559 และเป็ นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน
� สีป
� ี (พ.ศ.
2561 -2564) เปลีย� นแปลง (ครัง� ที� 4) อบจ.ตาก หน้าที� 74 ลําดับที� 1
ตัง� จ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไปและในกรณี เงินอุดหนุนทั�วไปไม่เพียงพอให้
เบิกจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

200,000

μϔι

200,000

μϔι

200,000

μϔι

200,000

μϔι

199

ϏϚζύλϚλσύϔωϖιτϔχϓτσύϔΪϚώϔχΩΣυευϔάωϖιτϔχϓτ ωϓζιΕϔλϔΪϓΩύωϓζ
ηϔΣ  ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
เพือ
� จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดหาสือ
� การเรียนการสอน (สือ
� เทคโนโลยี
สารสนเทศ) ตามหนังสือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(วัดท่า
นา จังหวัดตาก) ที� ศธ 6116.2(1)6 ลงวันที� 20 เมษายน 2561 ตําบล
หนองบัวใต้ อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เป็ นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
� พ.ศ. 2559
และเป็ นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน
� สีป
� ี (พ.ศ.2561 -2564) เปลีย� นแปลง
(ครัง� ที� 4) อบจ.ตาก หน้าที� 74 ลําดับที� 1 ตัง� จ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป
และในกรณี เงินอุดหนุนทั�วไปไม่เพียงพอให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้ (กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλϡόςεωυΦϚεωϖιτϔ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏϟιΦϡλϡχτϗ
όϔυόλϟιϊ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλϡόςεωυΦϚεωϖιτϔιϗϧνό
χΩωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχϠσΕόϏζϏϬϔϟςϏ
ϠσΕόϏζΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλ
πϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔ
Ϡχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτληϔΣόϖλυϔάϔλϚόυεΙ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ωϓδλκυυσ
เพือ
� จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดหาสือ
� การเรียนการสอน (สือ
� เทคโนโลยี
สารสนเทศ) ตามหนังสือโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ที� ศธ
04055.016/079 ลงวันที� 2 เมษายน 2561 ตําบลหนองหลวง อําเภอ
เมืองตาก จังหวัดตาก เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
� พ.ศ. 2559 และเป็ นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิน
� สีป
� ี (พ.ศ.2561 -2564) เปลีย� นแปลง (ครัง� ที� 4) อบจ.ตาก
หน้าที� 74 ลําดับที� 1 ตัง� จ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไปและในกรณี เงินอุดหนุน
ทั�วไปไม่เพียงพอให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλϡόηϊϘΣϋϔΪϓΩύωϓζηϔΣ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏϟιΦϡλϡχτϗ
όϔυόλϟιϊ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλϡόηϊϘΣϋϔΪϓΩύωϓζηϔΣιϗϧϊκ
χΩωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχνΕϔσϒσΕωΩϏϬϔϟςϏ
ϟσϙϏΩηϔΣΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλ
ϏϚζύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλ
πϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔ
Ϡχϒωϓδλκυυσ

ΪϬϔλωλ

150,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

150,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

200,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

90,000

μϔι

200

ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλμΖϔλϠσΕϏσΣϖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏϟιΦϡλϡχτϗ
όϔυόλϟιϊ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλμΖϔλϠσΕϏσΣϖιϗϧϊκ
χΩωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχϠσΕωϒύχωΩϏϬϔϟςϏ
ιΕϔόϏΩτϔΩΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλ
ϏϚζύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλ
πϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔ
Ϡχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλμΖϔλϟέϏιϒ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏϟιΦϡλϡχτϗ
όϔυόλϟιϊ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλμΖϔλϟέϏιϒιϗϧϊκχΩ
ωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχύλϏΩύχωΩϏϬϔϟςϏϏϚΖσξϔΩΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλ
ϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩ
όΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ
 ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμ
ιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩ
πϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλμΖϔλύλϏΩϟάϗτΩΦϔ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ ΦυϚςϓεγΙ
ζληυϗ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλμΖϔλύλϏΩϟάϗτΩΦϔιϗϧϊκ
χΩωϓλιϗϧσϗλϔΦσηϬϔμχτΣΣυϒμϓηυϏϬϔϟςϏ
όϔσϟΩϔΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλ
πϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔ
Ϡχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλμΖϔλϠσΕΣϔϋϔ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ ΦυϚςϓεγΙ
ζληυϗ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλμΖϔλϠσΕΣϔϋϔιϗϧϊκχΩ
ωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχϠσΕΣϔϋϔϏϬϔϟςϏϠσΕόϏζΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλ
ϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩ
όΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ
 ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμ
ιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩ
πϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλϏλϚμϔχωϓΩϟΪΖϔ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ ΦυϚςϓεγΙ
ζληυϗ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλϏλϚμϔχωϓΩϟΪΖϔιϗϧϊκχΩωϓλ
ιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχϟάϗτΩιϏΩϏϬϔϟςϏωϓΩϟΪΖϔΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣν
ηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩ
όΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ
 ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμ
ιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩ
πϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ

ΪϬϔλωλ

400,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

300,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

200,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

150,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

200,000

μϔι
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ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλμΖϔλωϓΩλϬϨϔϟτϦλ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ΪϬϔλωλ
ωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ ΦυϚςϓεγΙ
ζληυϗ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλμΖϔλωϓΩλϬϨϔϟτϦλιϗϧϊκχΩωϓλ
ιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχλϔϡμόθΙϏϬϔϟςϏωϓΩϟΪΖϔΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣνηϔσ
υϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλ
ιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ
 ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμ
ιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩ
πϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλϠσΕόϏζ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ΪϬϔλωλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ ΦυϚςϓεγΙ
ζληυϗ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλϠσΕόϏζιϗϧϊκχΩωϓλ
ιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχϠσΕόϏζϏϬϔϟςϏϠσΕόϏζΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣν
ηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩ
όΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ
 ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩ
ΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣ
ΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλμΖϔλιϚΕΩθϬϨϔ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ΪϬϔλωλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ ΦυϚςϓεγΙ
ζληυϗ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλμΖϔλιϚΕΩθϬϨϔιϗϧϊκχΩωϓλ
ιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχϠσΕηΖϔλϏϬϔϟςϏιΕϔόϏΩτϔΩΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣν
ηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩ
όΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ
 ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμ
ιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩ
πϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλμΖϔλύΖωτλΣΣΣ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ΪϬϔλωλ
ωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ ΦυϚςϓεγΙ
ζληυϗ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλμΖϔλύΖωτλΣΣΣιϗϧϊκχΩ
ωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχϠσΕύχϒϏϬϔϟςϏιΕϔόϏΩτϔΩΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλ
ϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩ
όΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ
 ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμ
ιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩ
πϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλάϚσάλμΖϔλϠσΕηΖϔλ υϔϋΰυμϬϔυϚΩ  ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔ
ΪϬϔλωλ
ϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ ΦυϚςϓεγΙ
ζληυϗ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλάϚσάλμΖϔλϠσΕηΖϔλ υϔϋΰυμϬϔυϚΩ ιϗϧϊκ
χΩωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχϠσΕηΖϔλϏϬϔϟςϏιΕϔ
όϏΩτϔΩΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλ
πϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔ
Ϡχϒωϓδλκυυσ

100,000

μϔι

175,000

μϔι

300,000

μϔι

136,300

μϔι

300,000

μϔι
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ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλμΖϔλϠσΕόχϒ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ

ΪϬϔλωλ

ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ ΦυϚςϓεγΙ
ζληυϗ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλμΖϔλϠσΕόχϒιϗϧϊκχΩωϓλ
ιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχϠσΕύχϒϏϬϔϟςϏιΕϔόϏΩτϔΩΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣν
ηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩ
όΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ
 ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμ
ιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩ
πϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλμΖϔλϠσΕϡπ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ΪϬϔλωλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ ΦυϚςϓεγΙ
ζληυϗ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλμΖϔλϠσΕϡπιϗϧϊκχΩωϓλ
ιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχϠσΕηΖϔλϏϬϔϟςϏιΕϔόϏΩτϔΩΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣν
ηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩ
όΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ
 ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμ
ιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩ
πϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλμΖϔλϠσΕωϒύχωΩ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ΪϬϔλωλ
ωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ ΦυϚςϓεγΙ
ζληυϗ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλμΖϔλϠσΕωϒύχωΩιϗϧϊκ
χΩωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχϠσΕωϒύχωΩϏϬϔϟςϏ
ιΕϔόϏΩτϔΩΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλ
ϏϚζύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλ
πϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔ
Ϡχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλμΖϔλϏϛΕύϛΕ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ΪϬϔλωλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ ΦυϚςϓεγΙ
ζληυϗ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλμΖϔλϏϛΕύϛΕιϗϧϊκχΩωϓλ
ιϗϧσϗλϔΦσηϬϔμχϠσΕηΖϔλϏϬϔϟςϏιΕϔόϏΩτϔΩΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣν
ηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩ
όΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ
 ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩ
ΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣ
ΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλμΖϔλϠσΕΣχϏΩϢύσΕ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ΪϬϔλωλ
ωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ ΦυϚςϓεγΙ
ζληυϗ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλμΖϔλϠσΕΣχϏΩϢύσΕιϗϧϊκ
χΩωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχϠσΕΣχϏΩϏϬϔϟςϏϏϚΖσ
ξϔΩΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλ
πϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔ
Ϡχϒωϓδλκυυσ

300,000

μϔι

100,000

μϔι

300,000

μϔι

300,000

μϔι

120,000

μϔι
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ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλάϚσάλμΖϔλπμπυϒ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ ΦυϚςϓεγΙ
ζληυϗ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλάϚσάλμΖϔλπμπυϒιϗϧϊκ
χΩωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχπμπυϒϏϬϔϟςϏπμ
πυϒΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλ
πϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔ
Ϡχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλάϚσάλμΖϔλϠσΕτϒ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ ΦυϚςϓεγΙ
Σϗώϔ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλάϚσάλμΖϔλϠσΕτϒιϗϧϊκχΩ
ωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχϟΣϔϒηϒϟςϔϏϬϔϟςϏμΖϔληϔΣΪϓΩύωϓζ
ηϔΣϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζύλϚλΤϏΩ
ϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩ
θϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔ
Ϡχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλμΖϔλλϔηϔϡπ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ ΦυϚςϓεγΙ
Σϗώϔ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλμΖϔλλϔηϔϡπιϗϧϊκχΩωϓλ
ιϗϧσϗλϔΦσηϬϔμχωϓΩΪϓλιυΙϏϬϔϟςϏόϔσϟΩϔΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣν
ηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩ
όΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ
 ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμ
ιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩ
πϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλωϓΩύωϔτωϖιτϔΦσ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ ΦυϚςϓεγΙ
Σϗώϔ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλωϓΩύωϔτωϖιτϔΦσιϗϧϊκχΩ
ωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχωϓΩύσϓλϏϬϔϟςϏόϔσϟΩϔΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣν
ηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩ
όΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ
 ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμ
ιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩ
πϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλξϔξϘϨΩωϖιτϔΦσ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ ΦυϚςϓεγΙ
Σϗώϔ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλξϔξϘϨΩωϖιτϔΦσιϗϧϊκχΩωϓλ
ιϗϧΣϚσςϔπϓλκΙηϬϔμχϟάϗτΩιϏΩϏϬϔϟςϏωϓΩϟΪΖϔΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣν
ηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩ
όΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ
 ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμ
ιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩ
πϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ

ΪϬϔλωλ

100,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

200,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

100,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

50,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

100,000

μϔι

204

ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλμΖϔλϠσΕνϒϢηΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ ΪϬϔλωλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ ΦυϚςϓεγΙ
Σϗώϔ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλμΖϔλϠσΕνϒϢηΖιϗϧϊκχΩωϓλ
ιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχϠσΕνϒϏϬϔϟςϏϠσΕόϏζΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣνηϔσ
υϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλ
ιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ
 ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμ
ιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩ
πϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλμΖϔλύσϙϧλφϔάϓτ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ΪϬϔλωλ
ωϓδλκυυσ

100,000

μϔι

100,000

μϔι

120,000

μϔι

200,000

μϔι

100,000

μϔι

ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦ λΦΕϔϢάΖΪϔΕ τϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ ΦυϚςε
ϓ γΙ Σϗώϔ ηϔσ
ύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλμΖϔλύσϙϧλφϔάϓτιϗϧϊκχΩωϓλιϗϧ
9ϟσϋϔτληϬϔμχπμπυϒϏϬϔϟςϏπμπυϒΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦ λϣνηϔσυϒϟμϗτμ
ΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλ ιΖϏΩθϖϧλπϊ
ϠχϒϟνϦ λϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ  ϟνχϗϧτλ
ϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμ ιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣν
ϠχϒϢλΣυεϗ ϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩ πϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ
ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ

ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλμΖϔλνΕϔϣυΕ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ

ΪϬϔλωλ

ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ ΦυϚςϓεγΙ
Σϗώϔ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλμΖϔλνΕϔϣυΕιϗϧϊκχΩωϓλ
ιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχΤϒϟλΪϙϨϏϏϬϔϟςϏϠσΕυϒσϔζΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣν
ηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩ
όΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ
 ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμ
ιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩ
πϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ 
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλμΖϔλόϔσύσϙϧλ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ΪϬϔλωλ
ωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ ΦυϚςϓεγΙ
Σϗώϔ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλμΖϔλόϔσύσϙϧλιϗϧϊκχΩωϓλ
ιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχόϔσύσϙϧλϏϬϔϟςϏϠσΕυϒσϔζΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλ
ϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩ
όΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ
 ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμ
ιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩ
πϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλμΖϔλωϔϟχΕτΙ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ΪϬϔλωλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ ΦυϚςϓεγΙ
Σϗώϔ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλμΖϔλωϔϟχΕτΙιϗϧϊκχΩωϓλ
ιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχωϔϟχΕτΙϏϬϔϟςϏπμπυϒΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣνηϔσ
υϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλ
ιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ
 ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμ
ιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩ
πϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
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ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλμΖϔλύΖωτλΣΣΣ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ΪϬϔλωλ
ωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ ΦυϚςϓεγΙ
Σϗώϔ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλμΖϔλύΖωτλΣΣΣιϗϧϊκχΩ
ωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχϠσΕύχϒϏϬϔϟςϏιΕϔόϏΩτϔΩΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλ
ϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩ
όΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ
 ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμ
ιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩ
πϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλμΖϔλϠσΕόχϒ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ ΪϬϔλωλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ ΦυϚςϓεγΙ
Σϗώϔ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλμΖϔλϠσΕόχϒιϗϧϊκχΩωϓλ
ιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχϠσΕύχϒϏϬϔϟςϏιΕϔόϏΩτϔΩΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣν
ηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩ
όΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ
 ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμ
ιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩ
πϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλμΖϔλύλϏΩμϓω ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ΪϬϔλωλ
ωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ ΦυϚςϓεγΙ
Σϗώϔ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλμΖϔλύλϏΩμϓωιϗϧϊκχΩωϓλ
ιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχϠσΕϏϚόϚϏϬϔϟςϏιΕϔόϏΩτϔΩΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣν
ηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩ
όΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ
 ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμ
ιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩ
πϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ 
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλμΖϔนป่ ϔϣυΕϟύλϙϏ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ΪϬϔλωλ
ωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦ λΦΕϔϢάΖΪϔΕ τϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ ΦυϚςε
ϓ γΙ Σϗώϔ 
ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλμΖϔλป่ ϔϣυΕϟύλϙϏιϗϧϊκχΩωϓλ ιϗϧ
ϟσϋϔτληϬϔμχπυϒκϔηϚϏϬϔϟςϏϠσΕυϒσϔζΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦ λϣν
ηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩ
όΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦ λϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ
πϊ  ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμ
ιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗ ϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩ
πϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλμΖϔλϠσΕΣχϏΩϟΣΕϔ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ΪϬϔλωλ
ωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ ΦυϚςϓεγΙ
Σϗώϔ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλμΖϔλϠσΕΣχϏΩϟΣΕϔιϗϧϊκχΩ
ωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχϠσΕΣχϏΩϏϬϔϟςϏϏϚΖσξϔΩΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣν
ηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩ
όΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ
 ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμ
ιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩ
πϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ

463,700

μϔι

200,000

μϔι

400,000

μϔι

150,000

μϔι

100,000

μϔι
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ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλμΖϔλϠσΕχϒσϚΖΩωϖιτϔ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ ΦυϚςϓεγΙ
Σϗώϔ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλμΖϔλϠσΕχϒσϚΖΩωϖιτϔιϗϧϊκχΩ
ωϓλιϗϧσϗλϔΦσηϬϔμχϠσΕχϒσϚΖΩϏϬϔϟςϏϏϚΖσξϔΩΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣν
ηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩ
όΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ
 ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμ
ιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩ
πϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλμΖϔλύΖωτϠσΕμϏλ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ ΦυϚςϓεγΙ
Σϗώϔ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλμΖϔλύΖωτϠσΕμϏλιϗϧϊκχΩωϓλ
ιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχϠσΕόχϖζϏϬϔϟςϏμΖϔληϔΣΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣν
ηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩ
όΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ
 ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμ
ιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩ
πϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλϡόηϊϘΣϋϔΪϓΩύωϓζηϔΣ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ ΦυϚςϓεγΙ
Σϗώϔ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλϡόηϊϘΣϋϔΪϓΩύωϓζηϔΣιϗϧϊκ
χΩωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχνΕϔσϒσΕωΩϏϬϔϟςϏ
ϟσϙϏΩηϔΣΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλ
ϏϚζύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλ
πϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔ
Ϡχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλάϚσάλμΖϔλϠσΕΣϚλΖϏτ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυ
όϏλωϖιτϔϊϔόηυΙ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλάϚσάλμΖϔλϠσΕΣϚλΖϏτιϗϧϊκ
χΩωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχϠσΕΣϚϏϬϔϟςϏ
ϠσΕόϏζΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλ
πϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔ
Ϡχϒωϓδλκυυσ

ΪϬϔλωλ

200,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

345,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

110,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

150,000

μϔι
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100,000

μϔι

200,000

μϔι

ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυ
όϏλωϖιτϔϊϔόηυΙ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλμΖϔλιϚΕΩθϬϨϔιϗϧϊκ
χΩωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχϠσΕηΖϔλϏϬϔϟςϏιΕϔ
όϏΩτϔΩΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλ
πϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλ
ϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυ
ϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλμΖϔλπϒϟζΗϒ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ΪϬϔλωλ

70,000

μϔι

ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυ
όϏλωϖάϔάϗπ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλμΖϔλπϒϟζΗϒιϗϧϊκ
χΩωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχπυϒκϔηϚξϔ
ϠζΩϏϬϔϟςϏϠσΕόϏζΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔ
ζΖωτϟΩϖλϏϚζύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣν
ηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩ
ιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλ
ΣυεϗϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυ
ϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλμΖϔλόϓλνΕϔϣυΕ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ ΪϬϔλωλ

200,000

μϔι

34,114

μϔι

ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτληϬϔυωΪηυϒϟωλάϔτϠζλΦΕϔτπυϒϟΪΖϔηϔΣόΩϟΦυϔϒύΙ ΪϬϔλωλ
ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυ
όϏλωϖιτϔϊϔόηυΙ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτληϬϔυωΪηυϒϟωλάϔτϠζλΦΕϔτπυϒ
ϟΪΖϔηϔΣόΩϟΦυϔϒύΙιϗϧϊκχΩωϓλ
ιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχλϔϡμόθΙϏϬϔϟςϏωϓΩϟΪΖϔΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣνηϔσ
υϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλ
ιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ
 ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμ
ιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩ
πϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλμΖϔλιϚΕΩθϬϨϔ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ΪϬϔλωλ

ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυ
όϏλωϖάϔάϗπ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλμΖϔλόϓλνΕϔϣυΕιϗϧϊκ
χΩωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχπυϒκϔηϚϏϬϔϟςϏϠσΕ
υϒσϔζΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλ
πϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔ
Ϡχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλϟζΕλϣσΖέϚΩωϖιτϔΦσ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ΪϬϔλωλ
ωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏύΖϏΩ
όσϚζ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλϟζΕλϣσΖέϚΩωϖιτϔΦσιϗϧϊκχΩ
ωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχϠσΕόχϖζϏϬϔϟςϏμΖϔληϔΣΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλ
ϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩ
όΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ
 ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμ
ιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩ
πϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
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ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλμΖϔλΦΖϔΩςϖμϔχ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ΪϬϔλωλ
ωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏύΖϏΩ
όσϚζ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλμΖϔλΦΖϔΩςϖμϔχιϗϧϊκχΩωϓλ
ιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχπυϒκϔηϚξϔϠζΩϏϬϔϟςϏϠσΕόϏζΪϓΩύωϓζ
ηϔΣϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζύλϚλΤϏΩ
ϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩ
θϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔ
Ϡχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλμΖϔλύλϏΩμϓω ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ΪϬϔλωλ
ωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏύΖϏΩ
όσϚζ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλμΖϔλύλϏΩμϓωιϗϧϊκχΩωϓλ
ιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχϠσΕϏϚόϚϏϬϔϟςϏιΕϔόϏΩτϔΩΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣν
ηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩ
όΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ
 ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμ
ιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩ
πϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ΩϔλυϒζϓμσϓκτσϊϘΣϋϔ
υωσ

50,000

μϔι

200,000

μϔι

2,300,000

μϔι

ΩμϟΩϖλϏϚζύλϚλ

υωσ

2,300,000

μϔι

ϟΩϖλϏϚζύλϚλ

υωσ

2,300,000

μϔι

417,500

μϔι

150,000

μϔι

ϟΩϖλϏϚζύλϚλόΕωλυϔάΣϔυ
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλιΕϔόϏΩτϔΩωϖιτϔΦσ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ΪϬϔλωλ
ωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏϟιΦϡλϡχτϗ
όϔυόλϟιϊ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλιΕϔόϏΩτϔΩωϖιτϔΦσιϗϧϊκ
χΩωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχϠσΕηΖϔλϏϬϔϟςϏιΕϔόϏΩ
τϔΩΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλ
πϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔ
Ϡχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλϠσΕΣϚωϖιτϔΦσ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ΪϬϔλωλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏϟιΦϡλϡχτϗ
όϔυόλϟιϊ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλϠσΕΣϚωϖιτϔΦσιϗϧϊκχΩ
ωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχϠσΕΣϚϏϬϔϟςϏϠσΕόϏζΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣν
ηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩ
όΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ
 ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμ
ιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩ
πϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
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ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλϠσΕΪϒϟυϔωϖιτϔΦσ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ΪϬϔλωλ
ωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏϟιΦϡλϡχτϗ
όϔυόλϟιϊ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλϠσΕΪϒϟυϔωϖιτϔΦσιϗϧϊκ
χΩωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχϠσΕΪϒϟυϔϏϬϔϟςϏϠσΕ
υϒσϔζΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλ
πϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔ
Ϡχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλόυυπωϖιτϔΦσ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ΪϬϔλωλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ ΦυϚςϓεγΙ
ζληυϗ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλόυυπωϖιτϔΦσιϗϧϊκχΩ
ωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχϠσΕόϏζϏϬϔϟςϏϠσΕόϏζΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣν
ηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩ
όΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ
 ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμ
ιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩ
πϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλιΕϔόϏΩτϔΩωϖιτϔΦσ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ΪϬϔλωλ
ωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ ΦυϚςϓεγΙ
ζληυϗ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλιΕϔόϏΩτϔΩωϖιτϔΦσιϗϧϊκ
χΩωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχϠσΕηΖϔλϏϬϔϟςϏιΕϔόϏΩ
τϔΩΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλ
πϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔ
Ϡχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλόϔσϟΩϔωϖιτϔΦσ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ ΪϬϔλωλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ ΦυϚςϓεγΙ
ζληυϗ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλόϔσϟΩϔωϖιτϔΦσιϗϧϊκχΩ
ωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχόϔσϟΩϔϏϬϔϟςϏόϔσϟΩϔΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣν
ηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩ
όΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ
 ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμ
ιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩ
πϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλϠσΕΪϒϟυϔωϖιτϔΦσ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ΪϬϔλωλ
ωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ ΦυϚςϓεγΙ
ζληυϗ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλϠσΕΪϒϟυϔωϖιτϔΦσιϗϧϊκχΩ
ωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχϠσΕΪϒϟυϔϏϬϔϟςϏϠσΕυϒσϔζΪϓΩύωϓζ
ηϔΣϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζύλϚλΤϏΩ
ϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩ
θϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔ
Ϡχϒωϓδλκυυσ

200,000

μϔι

850,000

μϔι

332,500

μϔι

150,000

μϔι

100,000

μϔι
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ϏϚζύλϚλϡυΩϟυϗτλπμπυϒωϖιτϔΦσ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ

ΪϬϔλωλ

100,000

ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυ
όϏλωϖάϔάϗπ ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩϟυϗτλπμπυϒωϖιτϔΦσιϗϧϊκ
χΩωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχπμπυϒϏϬϔϟςϏπμ
πυϒΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλ
πϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλ
ϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυ
ϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ΩϔλϊϘΣϋϔϣσΕΣϬϔύλζυϒζϓμ
ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

υωσ
υωσ

2,050,000

υωσ

1,050,000

μϔι

100,000

μϔι

250,000

μϔι

250,000

μϔι

ΦΕϔϢάΖόϏτ

υϔτΪΕϔτϟΣϗϧτωϟλϙϧϏΩΣϓμΣϔυναϖμϓηϖυϔάΣϔυιϗϧϣσΕϟΤΖϔχϓΣϋεϒυϔτΪΕϔτύσωζϏϙϧλϥ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυοϘΣϏμυσόϓσσλϔΣϔυΪϓζΣϔυϊϘΣϋϔϟπϙϧϏπϓδλϔιΖϏΩ ΪϬϔλωλ
θϖϧλ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔΪϓζόθϔλιϗϧΦΕϔ
ωϓόζϚΦΕϔϟΦυϙϧϏΩϟΤϗτλϠχϒϏϚνΣυεΙΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔμυϖΣϔυΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυ
ωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔόσλϔΦϚεωϖιτϔΣυΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔΪϓζόθϔλιϗϧΦΕϔνΖϔτ
ϡΦυΩΣϔυϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλιϗϧΪϬϔϟνϦλϢλΣϔυοϘΣϏμυσϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμ
ΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυοϘΣϏμυσϠχϒΣϔυϟΤΖϔυϓμΣϔυοϘΣ
ϏμυσΤϏΩϟΪΖϔύλΖϔιϗϧιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩ
θϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣ
ϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣ
ϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυοϘΣϏμυσϠχϒπϓδλϔΦυϛϠχϒμϚΦχϔΣυιϔΩΣϔυϊϘΣϋϔ ΪϬϔλωλ
όϛΕσϔηυβϔλσϙϏϏϔάϗπ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυ
ωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔϟάΕϔιϗϧπϓΣΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔυθμϓόνυϓμϏϔΣϔϊΦΕϔλϬϨϔσϓλϟάϙϨϏ
ϟπχϖΩΦΕϔόσλϔΦϚεωϖιτϔΣυΦΕϔωϓόζϚΦΕϔϟΦυϙϧϏΩϟΤϗτλϠχϒϏϚνΣυεΙΦΕϔνΖϔτ
ϡΦυΩΣϔυϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλιϗϧΪϬϔϟνϦλϢλΣϔυοϘΣϏμυσϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμ
ΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυοϘΣϏμυσϠχϒΣϔυϟΤΖϔυϓμΣϔυοϘΣ
ϏμυσΤϏΩϟΪΖϔύλΖϔιϗϧιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩ
θϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔ
Ϡχϒωϓδλκυυσ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυΪϓζοϘΣϏμυσπϓδλϔζΖϔλϟϊυϋβΣϖΪπϏϟπϗτΩ ΣϏΩ
ΪϬϔλωλ
ΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυ
ωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔϟάΕϔιϗϧπϓΣΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔυθμϓόνυϓμϏϔΣϔϊΦΕϔόσλϔΦϚε
ωϖιτϔΣυΦΕϔωϓόζϚΦΕϔϟΦυϙϧϏΩϟΤϗτλϠχϒϏϚνΣυεΙΦΕϔλϬϨϔσϓλϟάϙϨϏϟπχϖΩΦΕϔνΖϔτ
ϡΦυΩΣϔυϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλιϗϧΪϬϔϟνϦλϢλΣϔυοϘΣϏμυσϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμ
ΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυοϘΣϏμυσϠχϒΣϔυϟΤΖϔυϓμΣϔυοϘΣ
ϏμυσΤϏΩϟΪΖϔύλΖϔιϗϧιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩ
θϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣ
ϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣ
ϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ

μϔι

μϔι
1,050,000 μϔι

211

ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυοϘΣϏμυσϠχϒϊϘΣϋϔζϛΩϔλϠύχΕΩϟυϗτλυϛΖλϏΣόθϔλιϗϧ
ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυ
ωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔϟάΕϔιϗϧπϓΣΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔυθνυϓμϏϔΣϔϊΦΕϔόσλϔΦϚε
ωϖιτϔΣυΦΕϔωϓόζϚΦΕϔϟΦυϙϧϏΩϟΤϗτλϠχϒϏϚνΣυεΙΦΕϔλϬϨϔσϓλϟάϙϨϏϟπχϖΩΦΕϔνΖϔτ
ϡΦυΩΣϔυϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλιϗϧΪϬϔϟνϦλϢλΣϔυοϘΣϏμυσϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμ
ΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυοϘΣϏμυσϠχϒΣϔυϟΤΖϔυϓμΣϔυοϘΣ
ϏμυσΤϏΩϟΪΖϔύλΖϔιϗϧιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩ
θϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣ
ϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣ
ϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυοϘΣϏμυσϢύΖΦωϔσυϛΖϢλΣϔυόΕΩϟόυϖσϠχϒπϓδλϔ
ιϓΣϋϒϏϔάϗπ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔΪϓζόθϔλιϗϧΦΕϔ
ωϓόζϚΦΕϔϟΦυϙϧϏΩϟΤϗτλϠχϒϏϚνΣυεΙΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔμυϖΣϔυΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυ
ωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔϟμϗϨτϟχϗϨτΩΦΕϔτϔλπϔύλϒΦΕϔϟάΕϔιϗϧπϓΣΦΕϔόσλϔΦϚε
ωϖιτϔΣυϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλιϗϧΪϬϔϟνϦλϢλΣϔυοϘΣϏμυσϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμ
ΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυοϘΣϏμυσϠχϒΣϔυϟΤΖϔυϓμΣϔυοϘΣ
ϏμυσΤϏΩϟΪΖϔύλΖϔιϗϧιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩ
θϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣ
ϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣ
ϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυηϖζηϔσϠχϒνυϒϟσϖλξχϠξλπϓδλϔΣϔυϊϘΣϋϔόϗϧνϗ
ΤϏΩϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζηϔΣ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔΪϓζιϬϔϟϏΣόϔυΦΕϔ
ϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔϟμϗϨτϟχϗϨτΩΦΕϔτϔλπϔύλϒΦΕϔϟάΕϔιϗϧ
πϓΣϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλϥιϗϧΪϬϔϟνϦλόϬϔύυϓμΩϔλλϗϨϟνϦλϣνηϔσπυϒυϔάμϓίίϓηϖ
ϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζπϊϠχϒϠΣΖϣΤϟπϖϧσϟηϖσϠχϒηϔσϠξλ
πϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔ
Ϡχϒωϓδλκυυσ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυνυϒόϔλΣϔυΪϓζιϬϔϠξλπϓδλϔΣϔυϊϘΣϋϔόϗϧνϗΤϏΩ
ϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλϢλΪϓΩύωϓζηϔΣ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυ
ωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔωϓόζϚόϬϔλϓΣΩϔλΦΕϔΪϓζιϬϔϟϏΣόϔυΦΕϔϟμϗϨτϟχϗϨτΩΦΕϔτϔλ
πϔύλϒΦΕϔϟάΕϔιϗϧπϓΣΦΕϔόσλϔΦϚεωϖιτϔΣυϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλϥιϗϧΪϬϔϟνϦλ
όϬϔύυϓμΩϔλλϗϨϟνϦλϣνηϔσπυϒυϔάμϓίίϓηϖϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζπϊ
ϠχϒϠΣΖϣΤϟπϖϧσϟηϖσϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ
 ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλ
ιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτ
ϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ

ΪϬϔλωλ

250,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

100,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

50,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

50,000

μϔι
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ΩμϟΩϖλϏϚζύλϚλ

υωσ

1,000,000

μϔι

ϟΩϖλϏϚζύλϚλ

υωσ

1,000,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

300,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

100,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

100,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

100,000

μϔι

ϟΩϖλϏϚζύλϚλόΕωλυϔάΣϔυ
ϏϚζύλϚλωϖιτϔχϓτΣϔυϏϔάϗπμΖϔληϔΣ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏϟιΦϡλϡχτϗ
όϔυόλϟιϊ ηϔσύλϓΩόϙϏωϖιτϔχϓτΣϔυϏϔάϗπμΖϔληϔΣιϗϧϊκ
χΩωϓλιϗϧΣϚσςϔπϓλκΙηϬϔμχηϔΣϏϏΣϏϬϔϟςϏμΖϔλ
ηϔΣΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλ
πϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔ
Ϡχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλϊϛλτΙΣϔυϊϘΣϋϔλϏΣυϒμμϠχϒΣϔυϊϘΣϋϔηϔσϏϓκτϔϊϓτϏϬϔϟςϏ
ϠσΕόϏζ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏϟιΦϡλϡχτϗ
όϔυόλϟιϊ ηϔσύλϓΩόϙϏϊϛλτΙΣϔυϊϘΣϋϔλϏΣυϒμμϠχϒΣϔυϊϘΣϋϔηϔσ
ϏϓκτϔϊϓτϏϬϔϟςϏϠσΕόϏζιϗϧϊκχΩωϓλ
ιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχϠσΕνϒϏϬϔϟςϏϠσΕόϏζΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣνηϔσ
υϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλ
ιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ
 ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμ
ιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩ
πϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλϊϛλτΙΣϔυϊϘΣϋϔλϏΣυϒμμϠχϒΣϔυϊϘΣϋϔηϔσϏϓκτϔϊϓτϏϬϔϟςϏπμ
πυϒ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏϟιΦϡλϡχτϗ
όϔυόλϟιϊ ηϔσύλϓΩόϙϏϊϛλτΙΣϔυϊϘΣϋϔλϏΣυϒμμϠχϒΣϔυϊϘΣϋϔηϔσ
ϏϓκτϔϊϓτϏϬϔϟςϏπμπυϒιϗϧϊκχΩωϓλ
ιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχπμπυϒϏϬϔϟςϏπμπυϒΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣν
ηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩ
όΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ
 ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμ
ιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩ
πϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλϊϛλτΙΣϔυϊϘΣϋϔλϏΣυϒμμϠχϒΣϔυϊϘΣϋϔηϔσϏϓκτϔϊϓτϏϬϔϟςϏϏϚΖσ
ξϔΩ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏϟιΦϡλϡχτϗ
όϔυόλϟιϊ ηϔσύλϓΩόϙϏϊϛλτΙΣϔυϊϘΣϋϔλϏΣυϒμμϠχϒΣϔυϊϘΣϋϔηϔσ
ϏϓκτϔϊϓτϏϬϔϟςϏϏϚΖσξϔΩιϗϧϊκχΩωϓλ
ιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχϏϚΖσξϔΩϏϬϔϟςϏϏϚΖσξϔΩΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣνηϔσ
υϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλ
ιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ
 ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμ
ιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩ
πϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ 

213

300,000

μϔι

100,000

μϔι

υωσ

86,961,600

μϔι

υωσ

86,961,600

μϔι

υωσ

86,961,600

μϔι

ΦΕϔηϏμϠιλξϛΖναϖμϓηϖυϔάΣϔυϏϓλϟνϦλνυϒϡτάλΙϠΣΕϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλ
ΪϬϔλωλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦ λΦΕϔνΕ ωτΣϔυόϬϔύυϓμϏϔόϔόσϓΦυόϔκϔυεόϚΤνυϒΪϬϔύσϛμ
Ε ϔΖ λ
Ϗόσ ΪϓΩύωϓζηϔΣυϔτχϒμϔιΦλϟζϙϏλΪϬϔλωλΦλϢλ
Σϔυ ϟυϗτλυϛΦ
Ζ ωμΦϛΣ
Ε ϔυναϖμηϓ Ωϖ ϔλΪυϖΩϢλπϙϨλιϗϧΣϔυζϛϠχόϓΩΦσιϗϧάωΕ τϟύχϙϏ
ϟΣϙϨϏΣϛχ ΣϓλϢλάϚσάλΣϔυζϛϠχόϚΤςϔπΣϔυυϓΣϋϔπτϔμϔχϟμϙϨϏΩηΖλϠχϒηΕϏ
ϟλϙϧϏΩΪϔΣ ϡυΩπτϔμϔχΣϔυρϙ ϨλρϛόςϔπυΕϔΩΣϔτυωσθϘΩΣϔυάΕωτϟύχϙϏξϛι
Ζ ϗ
ϧάωΕ τηλϟϏΩ ϣσΕϣζΖϢύΖσό
ϗ Τ
Ϛ ςϔπΣϔτϠχϒόϚΤςϔπΪϖηζϗηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλ
ιϓϧωϣν ΣϏΩ ΣϖΪΣϔυόςϔϏμΪ
ϠξλΩϔλϟΦύϒϠχϒάϚσάλ

86,961,600

μϔι

υωσ

58,340,000

μϔι

υωσ

37,980,600

μϔι

υωσ

37,980,600

μϔι

ΪϬϔλωλ

12,957,960

μϔι

ϏϚζύλϚλωϖιτϔχϓτΣϔυϏϔάϗπμΖϔληϔΣ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ΪϬϔλωλ
ωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυ
όϏλωϖάϔάϗπ ηϔσύλϓΩόϙϏωϖιτϔχϓτΣϔυϏϔάϗπμΖϔληϔΣιϗϧϊκ
χΩωϓλιϗϧΣϚσςϔπϓλκΙηϬϔμχηϔΣϏϏΣϏϬϔϟςϏμΖϔλ
ηϔΣΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλ
πϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλ
ϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυ
ϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ϏϚζύλϚλϊϛλτΙΣϔυϊϘΣϋϔλϏΣυϒμμϠχϒΣϔυϊϘΣϋϔηϔσϏϓκτϔϊϓτϏϬϔϟςϏ
ΪϬϔλωλ
ϠσΕόϏζ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζύϔόϙϧϏΣϔυϟυϗτλΣϔυόϏλ όϙϧϏύΖϏΩ
όσϚζ ηϔσύλϓΩόϙϏϊϛλτΙΣϔυϊϘΣϋϔλϏΣυϒμμϠχϒΣϔυϊϘΣϋϔηϔσϏϓκτϔϊϓτ
ϏϬϔϟςϏϠσΕόϏζιϗϧϊκχΩωϓλιϗϧϟσϋϔτληϬϔμχ
ϠσΕνϒϏϬϔϟςϏϠσΕόϏζΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτ
ωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλ
ϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩ
ιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλ
ΣυεϗϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυ
ϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ϠξλΩϔλόϔκϔυεόϚΤ
ΩϔλμυϖΣϔυόϔκϔυεόϚΤϠχϒΩϔλόϔκϔυεόϚΤϏϙϧλ
ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ
ΦΕϔηϏμϠιλ

ΩϔλμυϖύϔυιϓϧωϣνϟΣϗϧτωΣϓμϟΦύϒϠχϒάϚσάλ
ΩμμϚΦχϔΣυ
ϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτνυϒΪϬϔ
ϟΩϖλϟζϙϏλπλϓΣΩϔλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλϟΩϖλϟζϙϏλΤΖϔυϔάΣϔυϏμΪπυΖϏσιϓϨΩϟΩϖλνυϓμνυϚΩϟΩϖλ
ϟζϙϏλΪϬϔλωλϏϓηυϔΪϬϔλωλϟζϙϏληϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣ
ΣϔυάΕϔΩ
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ϟΩϖλϟπϖϧσηΕϔΩϥΤϏΩπλϓΣΩϔλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦ λΦΕϔηϏμϠιλϟνϦ λυϔτϟζϙϏλΤϏΩΤΖϔυϔάΣϔυϏμΪιϗϧϣζΖυϓμϟΩϖλ
νυϒΪϬϔηϬϔϠύλΕ ΩηϔσΣΰύσϔτωΕϔζΖωτϟΩϖλϟζϙϏλϠχϒϟΩϖλνυϒΪϬϔηϬϔϠύλΕ ΩϣζΖ
υϓμΦΕϔηϏμϠιλϟνϦ λυϔτϟζϙϏλϟιΕϔΣϓμϏϓηυϔϟΩϖλνυϒΪϬϔηϬϔϠύλΕ ΩιϗϧϣζΖυϓμϏτϛΕ
ϟζϖσηϔσνυϒΣϔϊΦεϒΣυυσΣϔυΤΖϔυϔάΣϔυϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλ ΪϓΩύωϓζ
ΪϓΩύωϓζηϔΣϟυϙϧϏΩύχϓΣϟΣεγΙϠχϒϟΩϙϧϏλϣΤϟΣϗϧτωΣϓμϏϓηυϔϟΩϖλϟζϙϏλ Ϡχϒ
ωϖκΣ
ϗ ϔυΪΕϔτϟΩϖλϟζϙϏλϠχϒνυϒϡτάλΙηϏμϠιλϏϙϧλ Ϋμϓμιϗϧ χΩωϓλ ιϗϧ
πφϋςϔΦσϣζΖϠΣΕηϔϬ ϠύλΕ ΩξϛϏ
Ζ ϔϬ λωτΣϔυόϬϔλϓΣΣϔυ άΕϔΩΪϬϔλωλ
ϏϓηυϔϥχϒμϔιηΕϏϟζϙϏλΪϬϔλωλϟζϙϏλξϛอ
Ζ าํ λωτΣϔυόΕωλ
ωϖϊωΣυυσΣΕϏόυΖϔΩξϛϏ
Ζ ϔϬ λωτΣϔυόΕωλπϓ δλϔϡΦυΩόυΖϔΩπϙϨλ βϔλΪϬϔλωλ
Ϗϓ ηυϔϥχϒμϔιηΕϏϟζϙϏλΪϬϔλωλϟζϙϏλϠχϒ ηϬϔϠύλΕ Ω
ωϖϊω ΣυϡτκϔάϬϔλϔίΣϔυπϖϟϊϋϟζϙϏλ χϒμϔιΪϬϔλωλϟζϙϏλ
ϟΩϖλϟπϖϧσΣϔυΦυϏΩάϗπάϓϧ ωΦυϔωϢύΖϠΣΕΤϔΖ υϔάΣϔυϏμΪϟΩϖλϟπϖϧσόϬϔύυϓ μΦϚε
วϚδι
ϖ ϧϗ ΣπύυϙϏΦεϒΣυυσΣϔυΣχϔΩΤΖϔ υϔάΣϔυϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλ
ΪϓΩύωϓ ζυϓ μυϏΩωΕϔΦϚεωϚδλ
ϖ λ
ϓ Ϩ ϟνϦ λΦϚεόσμϓ ηϖ ϟΫπϔϒηϬϔϠύλΕ ΩιϗϧϣζΖυ μ
ϓ
ϠηΕΩηϓϨ ΩϠχϒϟΩϖλϟπϖϧσϏϙϧλϥϢύΖϠΣΕΤϔΖ υϔάΣϔυϏμΪηϓϨ ΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ
όϬϔλϓ ΣΣϔυάΕϔΩ
ϟΩϖλνυϒΪϬϔηϬϔϠύλΕΩ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦ λϟΩϖλνυϒΪϬϔηϬϔϠύλΕ ΩΤϏΩξϛϏ
Ζ ϔϬ λωτΣϔυόϬϔλϓΣΣϔυ άΕϔΩΪϬϔλωλ
ϏϓηυϔϥχϒμϔιηΕϏϟζϙϏλΪϬϔλωλϟζϙϏλξϛϏ
Ζ ϔϬ λωτΣϔυόΕωλ
ωϖϊωΣυυσΣΕϏόυΖϔΩξϛϏ
Ζ ϔϬ λωτΣϔυόΕωλπϓδλϔϡΦυΩόυΖϔΩπϙϨλ βϔλΪϬϔλωλ
ϏϓηυϔϥχϒμϔιηΕϏϟζϙϏλύϓωύλΖϔ οΕ ϔτΪϬϔλωλϏϓηυϔϥχϒ
μϔιηϬϔϠύλΕ ΩωϖϊωΣυϡτκϔάϬϔλϔίΣϔυ πϖϟϊϋϟζϙϏλχϒ
μϔιηϬϔϠύλΕ ΩωϖϊωΣυϡτκϔάϬϔλϔίΣϔυϟζϙϏλ χϒμϔιϠχϒ
ηϬϔϠύλΕ ΩνυϒϟςιωϖάϔΣϔυυϒζϓ μάϬϔλϔίΣϔυϢλόϔτ ΩϔλωϖάϔάϗπϟΫπϔϒ
όθϔνϓητΣυυσϟζϙϏλ χϒμϔιΪϬϔλωλϟζϙϏληϓϨ ΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλ
υϔτϣζΖ όϬϔλϓ ΣΣϔυάΕϔΩ
ΦΕϔΪΖϔΩχϛΣΪΖϔΩνυϒΪϬϔ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔΪΖϔΩχϛΣΪΖϔΩνυϒΪϬϔπυΖϏσιϓϨΩϟΩϖλνυϓμνυϚΩΦΕϔΪΖϔΩ
νυϒΪϬϔΪϬϔλωλϏϓηυϔΪϬϔλωλϟζϙϏληϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣ
ΣϔυάΕϔΩ
ΦΕϔηϏμϠιλπλϓΣΩϔλΪΖϔΩ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦ λΦΕϔηϏμϠιλϟΩϖλνυϓμνυϚΩΦΕϔηϏμϠιλϢύΖϠΣΕπλϓΣΩϔλΪΖϔΩ
ΪϬϔλωλ2ϏϓηυϔΪϬϔλωλϟζϙϏληϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ
όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ϟΩϖλϟπϖϧσηΕϔΩϥΤϏΩπλϓΣΩϔλΪΖϔΩ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλϟΩϖλϟπϖϧσΣϔυΦυϏΩάϗπάϓϧωΦυϔωϟΩϖλϟπϖϧσϏϙϧλϥϢύΖϠΣΕπλϓΣΩϔλ
ΪΖϔΩΪϬϔλωλϏϓηυϔΪϬϔλωλϟζϙϏληϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣ
ΣϔυάΕϔΩ
ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ
ΦΕϔηϏμϠιλ
ΦΕϔηϏμϠιλΣϔυναϖμϓηϖΩϔλλϏΣϟωχϔυϔάΣϔυ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦ λΦΕϔηϏμϠιλΣϔυναϖμηϓ Ωϖ ϔλλϏΣϟωχϔυϔάΣϔυΤϏΩ
ΤΖϔυϔάΣϔυχϛΣΪΖϔΩπλϓΣΩϔλΪΖϔΩΤϏΩϏμΪηϔΣηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ
όϬϔλϓΣ ΣϔυάΕϔΩ

ΪϬϔλωλ

367,200

μϔι

ΪϬϔλωλ

337,200

μϔι

ΪϬϔλωλ

1,830,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

21,735,100

μϔι

ΪϬϔλωλ

753,140

μϔι

υωσ
υωσ

16,946,000

ΪϬϔλωλ

300,000

μϔι
300,000 μϔι
μϔι
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ΦΕϔϢάΖόϏτ
υϔτΪΕϔτϟπϙϧϏϢύΖϣζΖσϔέϘϧΩμυϖΣϔυ
υϔτΪΕϔτϟπϙϧϏϢύΖϣζΖσϔέϘϧΩμυϖΣϔυ

υωσ

10,430,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

1,200,000

μϔι

500,000

μϔι

180,000

μϔι

ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔμυϖΣϔυϟάΕλΦΕϔΪΖϔΩϠυΩΩϔλϢλΣϔυμυϖΣϔυ
ηΕϔΩϥυωσιϓϨΩΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔμυϖΣϔυζΖϔλϏϙϧλϥέϘϧΩσϖϢάΕϟνϦλΣϔυνυϒΣϏμζϓζ
ϠνχΩηΕϏϟηϖσΦυϚςϓεγΙύυϙϏόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩϢζϠχϒϏτϛΕϢλΦωϔσυϓμξϖζάϏμΤϏΩξϛΖ
υϓμΪΖϔΩΦΕϔζϛϠχόωλύτΕϏσΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔηϓζύίΖϔόϏΩΤΖϔΩιϔΩΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔ
ϟΦυϙϧϏΩόϛμλϬϨϔΦΕϔϠμΣύϔσόϓσςϔυϒΦΕϔμυϖΣϔυΣϬϔΪϓζνχωΣσζύλϛτϚΩΦΕϔ
ϠόζΩϠμμΦΕϔέΕϏσιυϓπτΙόϖλΦΕϔΪΖϔΩϠυΩΩϔλϢλΣϔυέΕϏσϠέσμϬϔυϚΩυϓΣϋϔ
θλλχϔζτϔΩθλλΦϏλΣυϗηΦΕϔΪΖϔΩϠυΩΩϔλϢλΣϔυόϬϔυωΪΣϔυϟΣϦμυϔΣ
ϣσΖΣϖϧΩϣσΖϢλΣϔυναϖμϓηϖΩϔλΤϏΩϟΦυϙϧϏΩΪϓΣυΣχΦΕϔκυυσϟλϗτσϠχϒΦΕϔχΩ
ιϒϟμϗτληΕϔΩϥΦΕϔΪϓζιϬϔνυϒΣϓλςϓτυθτληΙϟΦυϙϧϏΩΪϓΣυΣχηϔσπυϒυϔά
μϓίίϓηϖΦϚΖσΦυϏΩξϛΖνυϒόμςϓτΪϔΣυθΦΕϔΤλΤτϒϠχϒόϖϧΩναϖΣϛχΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔΤϚζ
χϏΣιΕϏυϒμϔτλϬϨϔΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυνυϒζϓμηΣϠηΕΩϏϔΦϔυόθϔλιϗϧϟλϙϧϏΩϢλ
ϡϏΣϔόηΕϔΩϥΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔιϬϔΦωϔσόϒϏϔζΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔμϬϔυϚΩυϓΣϋϔϟΦυϙϧϏΩΪϓΣυ
ΣχΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔμυϖΣϔυηυωΪόϏμΦϚεςϔπλϬϨϔυϒμμνυϒνϔύσϛΕμΖϔλιϗϧϏτϛΕϢλ
ΦωϔσυϓμξϖζάϏμΤϏΩϏμΪΦΕϔΪΖϔΩθΕϔτϟϏΣόϔυΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔμυϖΣϔυόϓίίϔε
ϏϖλϟηϏυΙϟλϦηΤϏΩόϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩϑχϑηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
υϔτΪΕϔτϟΣϗϧτωϟλϙϧϏΩΣϓμΣϔυναϖμϓηϖυϔάΣϔυιϗϧϣσΕϟΤΖϔχϓΣϋεϒυϔτΪΕϔτύσωζϏϙϧλϥ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυϟόυϖσόυΖϔΩϊϓΣτςϔπΣϔυναϖμϓηϖΩϔλΤϏΩμϚΦχϔΣυ
ΪϬϔλωλ
όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυ
ωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔϟμϗϨτϟχϗϨτΩΦΕϔϟάΕϔιϗϧπϓΣΦΕϔόσλϔΦϚεωϖιτϔΣυΦΕϔΤϏΩ
όσλϔΦϚεϢλΣϔυζϛΩϔλΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔυθμϓόνυϓμϏϔΣϔϊΦΕϔλϬϨϔσϓλϟάϙϨϏϟπχϖΩΦΕϔ
ΪΖϔΩϟύσϔΪϓζζϏΣϣσΖϢλπϖκϗϟνϖζνϖζΦΕϔτϔλπϔύλϒΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔΪϓζόθϔλ
ιϗϧΦΕϔωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩϟΤϗτλϠχϒϏϚνΣυεΙΦΕϔθΕϔτϟϏΣόϔυΦΕϔπϖσπΙϟϏΣόϔυϠχϒόϖϧΩ
πϖσπΙΦΕϔνΖϔτϡΦυΩΣϔυΦΕϔΣυϒϟνΘϔϢόΕϟϏΣόϔυόϬϔύυϓμξϛΖϟΤΖϔϏμυσϠχϒΦΕϔϢάΖ
ΪΕϔτϏϙϧλιϗϧΪϬϔϟνϦλϢλΣϔυοϘΣϏμυσϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔ
ζΖωτΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυοϘΣϏμυσϠχϒΣϔυϟΤΖϔυϓμΣϔυοϘΣϏμυσΤϏΩϟΪΖϔύλΖϔιϗϧ
ιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ
 ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτ
ϣζΖ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ 
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυόϓσσλϔϟόυϖσόυΖϔΩΦωϔσυϛΖΦωϔσϟΤΖϔϢΪζΖϔλυϒϟμϗτμ ΪϬϔλωλ
ΣΰύσϔτϠχϒΤΖϏΣϬϔύλζΣϔυπϓδλϔνυϓμνυϚΩϠχϒέΕϏσϠέσϡΦυΩόυΖϔΩπϙϨλβϔλ
ΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυ
ωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔϟμϗϨτϟχϗϨτΩΦΕϔϟάΕϔιϗϧπϓΣΦΕϔόσλϔΦϚεωϖιτϔΣυΦΕϔτϔλ
πϔύλϒΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔΪϓζζϏΣϣσΖϢλπϖκϗϟνϖζνϖζΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔΪϓζόθϔλιϗϧΦΕϔ
ωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩϟΤϗτλϠχϒϏϚνΣυεΙΦΕϔθΕϔτϟϏΣόϔυΦΕϔπϖσπΙϟϏΣόϔυϠχϒόϖϧΩ
πϖσπΙΦΕϔνΖϔτϡΦυΩΣϔυΦΕϔΣυϒϟνΘϔϢόΕϟϏΣόϔυόϬϔύυϓμξϛΖϟΤΖϔϏμυσϠχϒΦΕϔϢάΖ
ΪΕϔτϏϙϧλιϗϧΪϬϔϟνϦλϢλΣϔυοϘΣϏμυσϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔ
ζΖωτΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυοϘΣϏμυσϠχϒΣϔυϟΤΖϔυϓμΣϔυοϘΣϏμυσΤϏΩϟΪΖϔύλΖϔιϗϧ
ιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ
 ϟπϖϧσϟηϖσ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτ
ΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ 
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ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυϏμυσϟόυϖσόυΖϔΩΦωϔσϟΤΖϔϢΪζΖϔλϟΤηϟϊυϋβΣϖΪ
ΪϬϔλωλ
πϖϟϊϋΤϏΩμϚΦχϔΣυϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυ
ωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔϟμϗϨτϟχϗϨτΩΦΕϔϟάΕϔιϗϧπϓΣΦΕϔόσλϔΦϚεωϖιτϔΣυΦΕϔτϔλ
πϔύλϒΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔΪϓζζϏΣϣσΖϢλπϖκϗϟνϖζνϖζΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔΪϓζΦΕϔωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩ
ϟΤϗτλϠχϒϏϚνΣυεΙΦΕϔϟάΕϔϏϚνΣυεΙηΕϔΩϥϢλΣϔυοϘΣϏμυσΦΕϔθΕϔτϟϏΣόϔυΦΕϔ
πϖσπΙϟϏΣόϔυϠχϒόϖϧΩπϖσπΙΦΕϔνΖϔτϡΦυΩΣϔυΦΕϔΣυϒϟνΘϔϢόΕϟϏΣόϔυόϬϔύυϓμξϛΖ
ϟΤΖϔϏμυσϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλιϗϧΪϬϔϟνϦλϢλΣϔυοϘΣϏμυσϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμ
ΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυοϘΣϏμυσϠχϒΣϔυϟΤΖϔυϓμΣϔυοϘΣ
ϏμυσΤϏΩϟΪΖϔύλΖϔιϗϧιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩ
θϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟπϖϧσϟηϖσ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμ
ιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ 
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυϟζϖλιϔΩϣνυϔάΣϔυΤϏΩΤΖϔυϔάΣϔυχϛΣΪΖϔΩϠχϒπλϓΣΩϔλ ΪϬϔλωλ
ΪΖϔΩΤϏΩϏμΪΤΖϔυϔάΣϔυϏϙϧλϥϟΪΖϔύλΖϔιϗϧιΖϏΩθϖϧλϠχϒμϚΦΦχξϛΖιϗϧάΕωτναϖμϓηϖ
ύλΖϔιϗϧυϔάΣϔυϢύΖΣϓμϏμΪηϔΣ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϟμϗϨτϟχϗϨτΩϟζϖλιϔΩΦΕϔπϔύλϒΦΕϔϟάΕϔιϗϧπϓΣΦΕϔμυϖΣϔυΪϏζ
υθειΕϔϏϔΣϔϊτϔλΦΕϔξΕϔλιϔΩζΕωλπϖϟϊϋΦΕϔκυυσϟλϗτσϢλΣϔυϢάΖόλϔσ
μϖλϠχϒϏϙϧλϥηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ΦΕϔμϬϔυϚΩυϓΣϋϔϠχϒέΕϏσϠέσ
ΪϬϔλωλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔμϬϔυϚΩυϓΣϋϔύυϙϏέΕϏσϠέσωϓόζϚΦυϚςϓεγΙιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ
ΤϏΩϏμΪϟάΕλϟΦυϙϧϏΩΪϓΣυΣχυθτληΙϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙϟΦυϙϧϏΩ
πϖσπΙϟΦυϙϧϏΩνυϓμϏϔΣϔϊϏϔΦϔυόϬϔλϓΣΩϔλμΖϔλπϓΣΤΖϔυϔάΣϔυϠχϒϏϙϧλϥϢύΖ
ϏτϛΕϢλόςϔπζϗηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ΦΕϔωϓόζϚ
υωσ

300,000

μϔι

1,750,000

μϔι

6,500,000

μϔι

6,216,000

μϔι

ωϓόζϚόϬϔλϓΣΩϔλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔΪϓζέϙϨϏωϓόζϚόϬϔλϓΣΩϔλ
ηΕϔΩϥϟάΕλΣυϒζϔϋύσϘΣζϖλόϏνϔΣΣϔϣσΖμυυιϓζτϔΩχμϠρΖσηυϔ
τϔΩΦχϖνέϏΩΣϔωχωζϟτϦμΣυϒζϔϋκΩάϔηϖΦΕϔθΕϔτπϖσπΙϟΤϗτωΦΕϔϠμμ
πϖσπΙϑχϑηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ωϓόζϚϣρρΖϔϠχϒωϖιτϚ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔωϓόζϚϣρρΖϔϣζΖϠΣΕϏϚνΣυεΙϠχϒϏϒϣύχΕϟΦυϙϧϏΩσϙϏϟΦυϙϧϏΩϢάΖ
ϣρρΖϔϠχϒϠόΩόωΕϔΩϠχϒϏϙϧλϥϟάΕλύχϏζϣρρΖϔόϔτϣρρΖϔνχϓϩΣϣρρΖϔϣρ
υϔωϣρνυϒζϓμΤϔύχϏζϣρρΖϔρχϛϏϏϟυόϟέληΙόϔτϏϔΣϔϊάϖϨλόΕωλ
ωϖιτϚϑχϑιϗϧϟνϦλιυϓπτΙόϖλΤϏΩϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζηϔΣηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣ
ϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ

ΪϬϔλωλ

336,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

200,000

μϔι

ωϓόζϚΩϔλμΖϔλΩϔλΦυϓω
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔΪϓζέϙϨϏωϓόζϚΩϔλμΖϔλΩϔλΦυϓωϟάΕλϠνυΩϣσΖΣωϔζϣσΖθϛ
πϙϨλθϓΩΤτϒθϓΩλϬϨϔλϬϨϔτϔχΖϔΩιϬϔΦωϔσόϒϏϔζλϬϨϔτϔζϓμΣχϖϧλΣυϒζϔϋ
άϬϔυϒόϟνυτΙνυϓμϏϔΣϔϊϠχϒωϓόζϚϏϙϧλϥιϗϧΪϬϔϟνϦλϑχϑόϬϔύυϓμϢάΖϢλΣϖΪΣϔυ
υθόϚΤϔϟΦχϙϧϏλιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ωϓόζϚτϔλπϔύλϒϠχϒΤλόΕΩ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔΪϓζέϙϨϏϏϒϣύχΕάϖϨλόΕωλωϓόζϚϏϚνΣυεΙΤϏΩτϔλπϔύλϒτϔΩ
λϏΣϠμηϟηϏυϗϧύϓωϟιϗτλϠξΩΣϓϨλΪυϔΪυΣυωτΪυϔΪυϑχϑηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλ
υϔτϣζΖ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ωϓόζϚϡΨϋεϔϠχϒϟξτϠπυΕ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦ λΦΕϔΪϓζέϙϨϏωϓόζϚϡΨϋεϔϠχϒϟξτϠπυΕόϖϧΩΤϏΩϟΦυϙϧϏΩσϙϏϟΦυϙϧϏΩϢάΖ
ϟΣϗϧτωΣϓμΩϔλϡΨϋεϔϠχϒϟξτϠπυΕϟάΕλΦΕϔθΕϔλΦΕϔΣυϒζϔϋϡρϡηΖΦΕϔϠξΕλ
ϟσσϡσυϗϧΣϔυΙζόϬϔύυϓμΣχΖϏΩθΕϔτυϛνζϖΪη
ϖ ϏχΦΕϔϣσΖϏζϓ ϠξΕλνΖ ϔτΣυϒζϔϋ
ϟΤϗτλ ϡνόϟηϏυΙπϛΣ
Ε λ
ϓ όϗϑχϑηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ

ΪϬϔλωλ

30,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

5,000,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

20,000

μϔι
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ωϓόζϚΦϏσπϖωϟηϏυΙ
ΪϬϔλωλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦ λΦΕϔΪϓζέϙϨϏϠξΕλύυϙϏΪϔλμϓλιϘΣΤΖϏσϛχϟινμϓλιϘΣΤΖϏσϛχ
ϠϐλζϗϨϣζυΙρύϓωπϖσπΙύυϙϏϠιΕλπϖσπΙόϔϬ ύυϓμϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙΦϏσπϖωϟηϏυΙ
ηχϓμξΩ ύσϘΣόϬϔύυϓμϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙϟχϟέϏυΙϠξΕλΣυϏΩϠόΩΣυϒζϔϋηΕϏ
ϟλϙϧϏΩόϔτ ϟΦϟμϖχϟσϔόΙϟΦυϙϧϏΩϏΕϔλϠχϒμϓλιϘΣΤΖϏσϛχϑχϑηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣ
ϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ωϓόζϚόϬϔυωΪ
ΪϬϔλωλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔΪϓζέϙϨϏωϓόζϚιϗϧϢάΖϢλΣϔυόϬϔυωΪϏϚνΣυεΙιϗϧϟΣϗϧτωΤΖϏΩΣϓμΣϔυ
όϬϔυωΪϏϚνΣυεΙιϗϧϢάΖΣϓμΣχΖϏΩόϬϔυωΪϟάΕλόϗόϟνυτΙϟάϙϏΣξΖϔ
ϠζΩσϗζΪϏμϠμηϟηϏυϗϧΣχΖϏΩόϬϔυωΪϠχϒωϓόζϚϏϚνΣυεΙϏϙϧλϥϑχϑόϬϔύυϓμ
ϢάΖϢλΣϖΪΣϔυόϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩϟπϙϧϏϢάΖϢλΣϔυόϬϔυωΪόϖϧΩόϔκϔυεϒνυϒϡτάλΙϢλ
ϟΤηπϙϨλιϗϧΪϓΩύωϓζηϔΣϟάΕλΣϔυόϬϔυωΪθλλΣϔυόϬϔυωΪχϬϔύΖωτχϬϔ
ΦχϏΩϠύχΕΩλϬϨϔϟπϙϧϏΣϔυϟΣϋηυϠχϒϏϙϧλϥϑχϑηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣ
ΣϔυάΕϔΩ
ΩμχΩιϚλ
υωσ

600,000

μϔι

30,000

μϔι

3,413,400

μϔι

υωσ

2,983,400

μϔι

ΪϬϔλωλ

35,000

μϔι

ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔΪϓζέϙϨϏ
πϓζχσΤλϔζλϖϨωΪϬϔλωληϓωϥχϒμϔιυωσϟνϦλ
ϟΩϖλμϔιϟπϙϧϏϢάΖϢλΣϖΪΣϔυΤϏΩόΕωλωϖϊωΣυυσΣΕϏόυΖϔΩόϬϔλϓΣΣϔυ
άΕϔΩΪϓζέϙϨϏηϔσυϔΦϔιΖϏΩθϖϧλϟλϙϧϏΩΪϔΣϣσΕσϗΣϬϔύλζϣωΖϢλμϓίάϗυϔΦϔ
σϔηυβϔλΦυϚςϓεγΙϟπϙϧϏιζϠιλΤϏΩϟζϖσιϗϧϟόϙϧϏσόςϔπϠχϒάϬϔυϚζϟνϦλϣν
ηϔσύλϓΩόϙϏΣυσόΕΩϟόυϖσΣϔυνΣΦυϏΩιΖϏΩθϖϧλζΕωλσϔΣιϗϧσιω
χΩωϓλιϗϧσϖθϚλϔτλϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧ
νϗ πϊ ϟπϖϧσϟηϖσ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμ
ιϗϧ  ηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ 
ΦυϚςϓεγΙτϔλπϔύλϒϠχϒΤλόΕΩ
ΦΕϔΪϓζέϙϨϏυθμυυιϚΣ ζϗϟέχ Τλϔζηϓλ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ΪϬϔλωλ

2,400,000

μϔι

ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ
ΦυϚςϓεγΙόϬϔλϓΣΩϔλ
ΦΕϔΪϓζέϙϨϏπϓζχσΤλϔζλϖϨω όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ

ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔΪϓζέϙϨϏυθμυυιϚΣ ζϗϟέχ ΤλϔζηϓλνυϖσϔηυΦωϔσΪϚΣυϒ
μϏΣόϛμϣσΕηϬϧϔΣωΕϔέϗέϗάλϖζΤϓμϟΦχϙϧϏλχΖϏυϒμμΤϓμϟΦχϙϧϏλ
Ϗϓηϡλσϓηϖ ϟΣϗτυΙϏϏϡηΖ ύΖϏΩϡζτόϔυϟνϦλϠμμζϓμϟμϖϨχϠΦϦμνυϒηϛΣυϒμϒ
ϟνϦλϠμμόϬϔϟυϦΪυϛνϠχϒϏϚνΣυεΙϏϙϧλϥηϔσσϔηυβϔλξϛΖ
ξχϖηΪϬϔλωλΦϓλϥχϒμϔιϟνϦλϟΩϖλμϔιϟπϙϧϏ
ϢάΖϢλΣϖΪΣϔυΤϏΩϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζηϔΣΪϓζέϙϨϏηϔσυϔΦϔιΖϏΩ
θϖϧλϟλϙϧϏΩΪϔΣϣσΕσϗΣϬϔύλζϣωΖϢλμϓίάϗυϔΦϔσϔηυβϔλΦυϚςϓεγΙέϘϧΩσϗπϙϨλιϗϧ
όΕωλϢύίΕϟνϦλςϛϟΤϔόϛΩάϓλσϗΦωϔσΣωΖϔΩϟνϦλϏϓλζϓμόϏΩΤϏΩςϔΦϟύλϙϏσϗ
ϏϔεϔϟΤηηϖζηΕϏΣϓμΪϓΩύωϓζϏϙϧλΪϓΩύωϓζϠχϒνυϒϟιϊϟόΖλιϔΩΣϔυ
ΦσλϔΦσϣντϓΩπϙϨλιϗϧηΕϔΩϥϟπϙϧϏϢύΖμυϖΣϔυϠΣΕνυϒάϔάλϢλιΖϏΩθϖϧλιϔΩΦζ
ϟΦϗϨτωϠχϒσϗυϒτϒιϔΩϣΣχϠχϒϟλϙϧϏΩΪϔΣυθιϗϧσϗϏτϛΕϢλνϓΪΪϚμϓλσϗόςϔπϟΣΕϔϢάΖ
ΩϔλσϔλϔλζϓΩλϓϨλϟπϙϧϏΦωϔσυωζϟυϦωϠχϒσϗΦωϔσνχϏζςϓτϢλΣϔυναϖμϓηϖΩϔλ
ηϔσςϔυΣϖΪΤϏΩϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζηϔΣΪϬϔϟνϦληΖϏΩϢάΖτϔλπϔύλϒ
ιϗϧσϗνυϒόϖικϖςϔπϢλΣϔυϢάΖΩϔλόϛΩϟνϦλϣνηϔσύλϓΩόϙϏΣυσόΕΩϟόυϖσΣϔυ
νΣΦυϏΩιΖϏΩθϖϧλζΕωλσϔΣιϗϧσιωχΩωϓλ
ιϗϧσϖθϚλϔτλϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ
 ϟπϖϧσϟηϖσ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧ  ηϓϨΩ
ΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ 
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ΦυϚςϓεγΙϣρρΖϔϠχϒωϖιτϚ
ΦΕϔΪϓζέϙϨϏυϒμμΣχΖϏΩωΩΪυνϖζ CCTV) ηϖζηϓϨΩμυϖϟωεόϒπϔλόσϡςάΣυϚΩ
ΪϬϔλωλ
υϓηλϡΣόϖλιυΙνϗ όϒπϔλϠΤωλ ϏϬϔϟςϏϟσϙϏΩΪϓΩύωϓζηϔΣ όϬϔλϓΣΣϔυ
άΕϔΩ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔΪϓζέϙϨϏυϒμμΣχΖϏΩωΩΪυνϖζ &&79 ηϖζηϓϨΩμυϖϟωεόϒπϔλ
όσϡςάΣυϚΩυϓηλϡΣόϖλιυΙ200νϗ όϒπϔλϠΤωλ ϏϬϔϟςϏϟσϙϏΩΪϓΩύωϓζ
ηϔΣΪϬϔλωλ1άϚζϟνϦλϟΩϖλ400,000μϔιϡζτΪϓζέϙϨϏηϔσϟΣεγΙυϔΦϔ
ΣχϔΩϠχϒΦϚεχϓΣϋεϒπϙϨλβϔλΤϏΩυϒμμΣχΖϏΩωΩΪυϡιυιϓϊλΙωΩΪυνϖζ
ΤϏΩΣυϒιυωΩζϖΪϖιϓχϟπϙϧϏϟϊυϋβΣϖΪϠχϒόϓΩΦσυϔΦϔιΖϏΩθϖϧλϟλϙϧϏΩΪϔΣϣσΕσϗ
ΣϬϔύλζϣωΖϢλμϓίάϗυϔΦϔσϔηυβϔλΦυϚςϓεγΙϟνϦλΣϔυϟπϖϧσνυϒόϖικϖςϔπΣϔυ
υϓΣϋϔΦωϔσνχϏζςϓτμυϖϟωεόϒπϔλόσϡςάΣυϚΩυϓηλϡΣόϖλιυΙ200
νϗ όϒπϔλϠΤωλ ϢύΖΣϓμνυϒάϔάλιϗϧϟΤΖϔσϔιΕϏΩϟιϗϧτωϡζτσϗυϔτχϒϟϏϗτζ
ζϓΩλϗϨΪϓζύϔϠχϒηϖζηϓϨΩυϒμμΣχΖϏΩωΩΪυνϖζϠχϒϏϚνΣυεΙηΕϔΩϥιϓϨΩ
ύσζΪϬϔλωλϏϚνΣυεΙιϗϧιϬϔΣϔυηϖζηϓϨΩσϗϏτΕϔΩλΖϏτζϓΩηΕϏϣνλϗϨ
1ΣχΖϏΩϡιυιϓϊλΙωΩΪυνϖζάλϖζϟΦυϙϏΤΕϔτϠμμσϚσσϏΩΦΩιϗϧόϬϔύυϓμηϖζηϓϨΩ
ςϔτλϏΣϏϔΦϔυΪϬϔλωλ6άϚζόϬϔύυϓμϢάΖϢλΩϔλυϓΣϋϔΦωϔσνχϏζςϓτιϓϧωϣν
2ϏϚνΣυεΙΣυϒΪϔτόϓίίϔεϠμμ3R( 3R(/26ZLWFK Τλϔζ8
άΕϏΩΪϬϔλωλ2ϟΦυϙϧϏΩ
3ϟΦυϙϧϏΩόϬϔυϏΩϣρΤλϔζ8009DΪϬϔλωλ2ϟΦυϙϧϏΩ
4όϔτλϬϔόϓίίϔεϡΦυΩΤΕϔτϢτϠΣΖωλϬϔϠόΩςϔτλϏΣϏϔΦϔυΤλϔζ6
ϠΣλΪϬϔλωλ450ϟσηυ
5ηϛΖΪϓζϟΣϦμϏϚνΣυεΙςϔτλϏΣϏϔΦϔυ
ϟνϦλϣνηϔσύλϓΩόϙϏΣυσόΕΩϟόυϖσΣϔυνΣΦυϏΩιΖϏΩθϖϧλζΕωλσϔΣιϗϧσι
0808.2ω1134χΩωϓλιϗϧ9σϖθϚλϔτλ2558ϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔ
ιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ2561-2564 ϟπϖϧσϟηϖσ ΦυϓϨΩιϗϧ3 ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧ23
χϬϔζϓμιϗϧ3ηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ 
ΦυϚςϓεγΙϡΨϋεϔϠχϒϟξτϠπυΕ
ΦΕϔΪϓζέϙϨϏΣχΖϏΩθΕϔτςϔπλϖϧΩυϒμμζϖΪϖηϏχΦωϔσχϒϟϏϗτζχΖϔλπϖΣϟέχ
ΪϬϔλωλ
όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔΪϓζέϙϨϏΣχΖϏΩθΕϔτςϔπλϖϧΩυϒμμζϖΪϖηϏχΦωϔσχϒϟϏϗτζ20
χΖϔλπϖΣϟέχΪϬϔλωλ2ηϓωϥχϒ19,300μϔιϟνϦλϟΩϖλ38,600μϔιϟπϙϧϏ
ϢάΖϢλΣϖΪΣϔυΤϏΩόΕωλωϖϊωΣυυσΣΕϏόυΖϔΩόϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩΪϬϔλωλ1ηϓωόΕωλ
πϓδλϔϡΦυΩόυΖϔΩπϙϨλβϔλόϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩΪϬϔλωλ1ηϓωϡζτΪϓζέϙϨϏηϔσμϓίάϗ
υϔΦϔσϔηυβϔλΦυϚςϓεγΙϡζτσϗΦϚεχϓΣϋεϒζϓΩλϗϨ
1 ϟνϦλΣχΖϏΩΦϏσϠπΦ &RPSDFW'LJLWDO&DPHUD
2 ΦωϔσχϒϟϏϗτζιϗϧΣϬϔύλζϟνϦλΦωϔσχϒϟϏϗτζιϗϧϟέϦλϟέϏυΙ
ςϔπ ,PDJH6HQVRU
3 σϗυϒμμϠρχάϢληϓω
4 όϔσϔυθθϏζϟνχϗϧτλόϙϧϏμϓλιϘΣΤΖϏσϛχϣζΖϏτΕϔΩόϒζωΣϟσϙϧϏΤΖϏσϛχϟηϦσύυϙϏ
ϟσϙϧϏηΖϏΩΣϔυϟνχϗϧτλ
5 όϔσϔυθϡϏλθΕϔτΤΖϏσϛχΪϔΣΣχΖϏΩϣντϓΩϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙϣζΖ
6 σϗΣυϒϟνΘϔμυυΪϚΣχΖϏΩ
ϟνϦλϣνηϔσύλϓΩόϙϏΣυσόΕΩϟόυϖσΣϔυνΣΦυϏΩιΖϏΩθϖϧλζΕωλσϔΣιϗϧσι
0808.2ω1134χΩωϓλιϗϧ9σϖθϚλϔτλ2558ϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔ
ιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ2561-2564 ϟπϖϧσϟηϖσ ΦυϓϨΩιϗϧ3 ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧ36
χϬϔζϓμιϗϧ3(1 ηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ 

400,000

μϔι

38,600

μϔι
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ΦυϚςϓεγΙΦϏσπϖωϟηϏυΙ
ΦΕϔΪϓζέϙϨϏϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙϠμμΫϗζύσϘΣ(Inkjet Printer) όϬϔύυϓμΣυϒζϔϋ
ΪϬϔλωλ
ΤλϔζA3 όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔΪϓζέϙϨϏϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙϠμμΫϗζύσϘΣ ,QNMHW3ULQWHU όϬϔύυϓμ
ΣυϒζϔϋΤλϔζA3ΪϬϔλωλ8ϟΦυϙϧϏΩϥχϒ7,100μϔιϟνϦλϟΩϖλ56,800
μϔιϟπϙϧϏϢάΖϢλΣϖΪΣϔυΤϏΩοΕϔτΣΕϏόυΖϔΩϠχϒέΕϏσμϬϔυϚΩόΕωλπϓδλϔϡΦυΩ
όυΖϔΩπϙϨλβϔλόϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩϡζτΪϓζέϙϨϏηϔσϟΣεγΙυϔΦϔΣχϔΩϠχϒ
ΦϚεχϓΣϋεϒπϙϨλβϔλΦυϚςϓεγΙΦϏσπϖωϟηϏυΙΤϏΩΣυϒιυωΩζϖΪϖιϓχϟπϙϧϏ
ϟϊυϋβΣϖΪϠχϒόϓΩΦσυϔΦϔιΖϏΩθϖϧλϟλϙϧϏΩΪϔΣϣσΕσϗΣϬϔύλζϣωΖϢλμϓίάϗυϔΦϔ
σϔηυβϔλΦυϚςϓεγΙϟπϙϧϏϟνϦλΣϔυϟπϖϧσνυϒόϖικϖςϔπϢλΣϔυναϖμϓηϖΩϔλϠχϒ
ιζϠιλΤϏΩϟζϖσιϗϧϟόϙϧϏσόςϔπϡζτσϗΦϚεχϓΣϋεϒπϙϨλβϔλζϓΩλϗϨ
ϢάΖϟιΦϡλϡχτϗϠμμπΕλύσϘΣ Inkjet)
σϗΦωϔσχϒϟϏϗτζϢλΣϔυπϖσπΙϣσΕλΖϏτΣωΕϔ1,200x1,200GSL
σϗΦωϔσϟυϦωϢλΣϔυπϖσπΙυΕϔΩΤϔωζϬϔόϬϔύυϓμΣυϒζϔϋΤλϔζA4ϣσΕλΖϏτ
ΣωΕϔ30ύλΖϔηΕϏλϔιϗ SSP ύυϙϏ10.2ςϔπηΕϏλϔιϗ ipm)
σϗΦωϔσϟυϦωϢλΣϔυπϖσπΙυΕϔΩόϗόϬϔύυϓμΣυϒζϔϋΤλϔζA4ϣσΕλΖϏτΣωΕϔ17
ύλΖϔηΕϏλϔιϗ SSP ύυϙϏ8.1ςϔπηΕϏλϔιϗ ipm)
σϗάΕϏΩϟάϙϧϏσηΕϏ ,QWHUIDFH Ϡμμ86%2.0ύυϙϏζϗΣωΕϔΪϬϔλωλϣσΕλΖϏτ
ΣωΕϔ1άΕϏΩ
σϗθϔζϢόΕΣυϒζϔϋϣζΖϣσΕλΖϏτΣωΕϔ100ϠξΕλ
όϔσϔυθϢάΖϣζΖΣϓμA3$4/HWWHU/HJDOϠχϒ&XVWRP
ϟνϦλϣνηϔσύλϓΩόϙϏΣυσόΕΩϟόυϖσΣϔυνΣΦυϏΩιΖϏΩθϖϧλζΕωλσϔΣιϗϧσι
0808.2ω1134χΩωϓλιϗϧ9σϖθϚλϔτλ2558ϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔ
ιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ2561-2564 ϟπϖϧσϟηϖσ ΦυϓϨΩιϗϧ3 ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧ37
ΤΖϏιϗϧ6(1 ηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ 
ΦΕϔΪϓζέϙϨϏϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙάλϖζϟχϟέϏυΙύυϙϏάλϖζLED ΤϔωζϬϔϠμμNetwork ΪϬϔλωλ
όϬϔύυϓμΣυϒζϔϋΤλϔζA3 όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔΪϓζέϙϨϏϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙάλϖζϟχϟέϏυΙύυϙϏάλϖζ/('Τϔω
ζϬϔϠμμ1HWZRUNόϬϔύυϓμΣυϒζϔϋΤλϔζA3ΪϬϔλωλ1ϟΦυϙϧϏΩϟνϦλ
ϟΩϖλ53,000μϔιϟπϙϧϏϢάΖϢλΣϖΪΣϔυΤϏΩοΕϔτΣΕϏόυΖϔΩϠχϒέΕϏσμϬϔυϚΩόΕωλ
πϓδλϔϡΦυΩόυΖϔΩπϙϨλβϔλόϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩϡζτΪϓζέϙϨϏηϔσϟΣεγΙυϔΦϔΣχϔΩ
ϠχϒΦϚεχϓΣϋεϒπϙϨλβϔλΦυϚςϓεγΙΦϏσπϖωϟηϏυΙΤϏΩΣυϒιυωΩζϖΪϖιϓχϟπϙϧϏ
ϟϊυϋβΣϖΪϠχϒόϓΩΦσυϔΦϔιΖϏΩθϖϧλϟλϙϧϏΩΪϔΣϣσΕσϗΣϬϔύλζϣωΖϢλμϓίάϗυϔΦϔ
σϔηυβϔλΦυϚςϓεγΙϟπϙϧϏϟνϦλΣϔυϟπϖϧσνυϒόϖικϖςϔπϢλΣϔυναϖμϓηϖΩϔλϠχϒιζ
ϠιλΤϏΩϟζϖσιϗϧϟόϙϧϏσόςϔπϡζτσϗΦϚεχϓΣϋεϒπϙϨλβϔλζϓΩλϗϨ
σϗΦωϔσχϒϟϏϗτζϢλΣϔυπϖσπΙϣσΕλΖϏτΣωΕϔ1,200x1,200GSL
σϗΦωϔσϟυϦωϢλΣϔυπϖσπΙυΕϔΩόϬϔύυϓμΣυϒζϔϋA4ϣσΕλΖϏτΣωΕϔ35ύλΖϔηΕϏ
λϔιϗ ppm)
σϗΦωϔσϟυϦωϢλΣϔυπϖσπΙυΕϔΩόϬϔύυϓμΣυϒζϔϋA3ϣσΕλΖϏτΣωΕϔ18ύλΖϔηΕϏ
λϔιϗ ppm)
σϗύλΕωτΦωϔσΪϬϔ 0HPRU\ ΤλϔζϣσΕλΖϏτΣωΕϔ2560%
σϗάΕϏΩϟάϙϧϏσηΕϏ ,QWHUIDFH Ϡμμ86%2.0ύυϙϏζϗΣωΕϔΪϬϔλωλϣσΕλΖϏτ
ΣωΕϔ1άΕϏΩ
σϗάΕϏΩϟάϙϧϏσηΕϏυϒμμϟΦυϙϏΤΕϔτ 1HWZRUN,QWHUIDFH 
Ϡμμ10/100%DVH7ύυϙϏζϗΣωΕϔΪϬϔλωλϣσΕλΖϏτΣωΕϔ1άΕϏΩ
σϗθϔζϢόΕΣυϒζϔϋϣζΖϣσΕλΖϏτΣωΕϔ250ϠξΕλ
όϔσϔυθϢάΖϣζΖΣϓμA3$4/HWWHU/HJDOϠχϒ&XVWRP
ϟνϦλϣνηϔσύλϓΩόϙϏΣυσόΕΩϟόυϖσΣϔυνΣΦυϏΩιΖϏΩθϖϧλζΕωλσϔΣιϗϧσι
0808.2ω1134χΩωϓλιϗϧ9σϖθϚλϔτλ2558ϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔ
ιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ2561-2564 ϟπϖϧσϟηϖσ ΦυϓϨΩιϗϧ3 ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧ37
ΤΖϏιϗϧ6(2 ηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ 

56,800

μϔι

53,000

μϔι
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ΦΕϔιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ

υωσ

430,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

430,000

μϔι

υωσ

81,066,000

μϔι

ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

υωσ

16,426,000

μϔι

ΦΕϔωϓόζϚ

υωσ

16,426,000

μϔι

ωϓόζϚΣΕϏόυΖϔΩ
ΪϬϔλωλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔΪϓζέϙϨϏωϓόζϚΣΕϏόυΖϔΩϏϚνΣυεΙΣΕϏόυΖϔΩϟάΕλνϛλ
έϗϟσληΙύϖλιυϔτιΕϏΦόχύϖλΦχϚΣτϔΩσϒηϏτϣσΖΣυϒϟμϙϨϏΩόϗϟόϔύχϓΣ
ϡΦΖΩϟόϔυϓϨωϠϏόρϓχιΙόϬϔϟυϦΪυϛνξΖϔΣυϒζϔϋηϒνϛχωζΣυϒζϔϋιυϔτχωζ
ϟάϙϧϏσϣρρΖϔϢμύϖλϟΪϗτυϢμϟχϙϧϏτηϓζϟύχϦΣζϏΣόωΕϔλνΖϔτΪυϔΪυϑχϑ
όϬϔύυϓμϢάΖϢλΣϖΪΣϔυόϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩϟπϙϧϏΣϔυνυϓμνυϚΩμϬϔυϚΩυϓΣϋϔέΕϏσ
ϠέσϠχϒπϓδλϔόϖϧΩόϔκϔυεϒνυϒϡτάλΙϢλϟΤηπϙϨλιϗϧΪϓΩύωϓζηϔΣϟάΕλΣΕϏ
όυΖϔΩθλλχϛΣυϓΩΣΕϏόυΖϔΩθλλύϖλΦχϚΣθλλόϔτιϔΩύχϓΣιϗϧϟάϙϧϏσηΕϏυϒύωΕϔΩ
ηϬϔμχυϒύωΕϔΩϏϬϔϟςϏθλλιϗϧϏτϛΕϢλΦωϔσυϓμξϖζάϏμΤϏΩϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυ
όΕωλΪϓΩύωϓζηϔΣνυϓμνυϚΩϠχϒέΕϏσϠέσθλλχϛΣυϓΩνυϓμνυϚΩϠχϒέΕϏσϠέσ
θλλύϖλΦχϚΣϢλϟΤηπϙϨλιϗϧΪϓΩύωϓζηϔΣϑχϑϡζτϢάΖϟΦυϙϧϏΩΪϓΣυΣχΤϏΩ
ϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζηϔΣζϬϔϟλϖλΣϔυηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣ
ΣϔυάΕϔΩ
ωϓόζϚϟάϙϨϏϟπχϖΩϠχϒύχΕϏχϙϧλ
ΪϬϔλωλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔΪϓζέϙϨϏλϬϨϔσϓλζϗϟέχλϬϨϔσϓλϟμλέϖλλϬϨϔσϓλΪϔυμϗλϬϨϔσϓλ
ϟΦυϙϧϏΩϑχϑόϬϔύυϓμϢάΖϢλΣϖΪΣϔυόϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩΣϔυΤλτΖϔτϟΦυϙϧϏΩόϛμ
λϬϨϔΣϔυνυϓμνυϚΩμϬϔυϚΩυϓΣϋϔέΕϏσϠέσϠχϒπϓδλϔόϖϧΩόϔκϔυεϒνυϒϡτάλΙ
ϢλϟΤηπϙϨλιϗϧΪϓΩύωϓζηϔΣϟάΕλΤϚζχϏΣΦχϏΩΤϚζϠχϒΤτϔτόυϒϟΣϦμλϬϨϔΤϚζ
χϏΣϏΕϔΩϟΣϦμλϬϨϔύσϛΕμΖϔλΣΕϏόυΖϔΩθλλχϛΣυϓΩϠχϒϟόΖλιϔΩύχϓΣιϗϧϟάϙϧϏσηΕϏ
υϒύωΕϔΩηϬϔμχυϒύωΕϔΩϏϬϔϟςϏνυϓμνυϚΩϠχϒέΕϏσϠέσθλλχϛΣυϓΩϢλϟΤη
πϙϨλιϗϧΪϓΩύωϓζηϔΣνυϓμπϙϨλιϗϧΣΕϏόυΖϔΩϊϛλτΙΪϓΣυΣχϏμΪηϔΣϡΦυΩΣϔυ
πϓδλϔχϬϔλϬϨϔ ΦχϏΩϠσΕυϒΣϔ ΣϓμάϗωϖημλωϖθϗϠύΕΩΦωϔσπϏϟπϗτΩϟπϙϧϏ
νυϒϡτάλΙΦωϔσόϚΤΤϏΩνυϒάϔάλϢλπϙϨλιϗϧηϬϔμχϡνΕΩϠζΩϠχϒηϬϔμχωϓΩ
νυϒΪμϏϬϔϟςϏϟσϙϏΩΪϓΩύωϓζηϔΣϑχϑϡζτϢάΖϟΦυϙϧϏΩΪϓΣυΣχΤϏΩϏΩΦΙΣϔυ
μυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζηϔΣζϬϔϟλϖλΣϔυϟνϦλϣνηϔσπυϒυϔάμϓίίϓηϖϏΩΦΙΣϔυ
μυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζπϊϠΣΖϣΤϟπϖϧσϟηϖσϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔ
ιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ

2,000,000

μϔι

14,426,000

μϔι

ΦΕϔΪΖϔΩιϗϧνυϘΣϋϔέϘϧΩϟΣϗϧτωΣϓμόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩύυϙϏϟπϙϧϏϢύΖϣζΖσϔέϘϧΩόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ
ϟΩϖλάζϟάτΦΕϔΩϔλΣΕϏόυΖϔΩηϔσόϓίίϔϠμμνυϓμυϔΦϔΤϏΩϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλ
ΪϓΩύωϓζηϔΣ ΣϏΩΦχϓΩ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλϟΩϖλάζϟάτΦΕϔΩϔλΣΕϏόυΖϔΩηϔσόϓίίϔϠμμνυϓμυϔΦϔΤϏΩ
ϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζηϔΣηϔσυϒϟμϗτμϠχϒύλϓΩόϙϏόϓϧΩΣϔυιϗϧϟΣϗϧτω
ΤΖϏΩηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΦχϓΩ
ΩϔλϣρρΖϔθλλ
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ΩμχΩιϚλ
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υωσ

64,640,000

μϔι

υωσ

64,640,000

μϔι

700,000

μϔι

1,199,000

μϔι

2,178,000

μϔι

ΦΕϔΣΕϏόυΖϔΩόϖϧΩόϔκϔυεϛνϡςΦ
ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩόϒπϔλΦϏλΣυϗηϟόυϖσϟύχϦΣΤΖϔσχϬϔύΖωτλϔύσϛΕιϗϧ
ΪϬϔλωλ
ϟιϊμϔχηϬϔμχϏϚΖσξϔΩϟάϙϧϏσύσϛΕιϗϧϏμηϏϚΖσξϔΩϏϬϔϟςϏϏϚΖσξϔΩΪϓΩύωϓζηϔΣ
όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩόϒπϔλΦϏλΣυϗηϟόυϖσϟύχϦΣΤΖϔσχϬϔύΖωτ
λϔύσϛΕιϗϧϟιϊμϔχηϬϔμχϏϚΖσξϔΩϟάϙϧϏσύσϛΕιϗϧϏμηϏϚΖσξϔΩϏϬϔϟςϏϏϚΖσ
ξϔΩΪϓΩύωϓζηϔΣΤλϔζξϖωΪυϔΪυΣωΖϔΩϟσηυτϔωϟσηυ ϣσΕσϗ
ιϔΩϟιΖϔ πυΖϏσθλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσϟύχϦΣϟάϙϧϏσΦϏιϓϨΩόϏΩοϓϧΩϠχϒηϖζηϓϨΩνΖϔτ
άϙϧϏϡΦυΩΣϔυνΖϔτηϔσυϔτχϒϟϏϗτζϠχϒϠμμϠνχλΤϏΩόϬϔλϓΣΣϔυ
άΕϔΩϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϟΩϖλμϔιϟνϦλϣν
ηϔσπυϒυϔάμϓίίϓηϖϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζπϊϠχϒϠΣΖϣΤ
ϟπϖϧσϟηϖσϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟπϖϧσ
ϟηϖσ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτ
ϣζΖ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩόϒπϔλΦϏλΣυϗηϟόυϖσϟύχϦΣΤΖϔσχϬϔύΖωτόϔκϔυεϒ
ΪϬϔλωλ
μΖϔλιΕϔιϏΩϠζΩύσϛΕιϗϧηϬϔμχλϔϡμόθΙϟάϙϧϏσμΖϔλξϔξϘϨΩύσϛΕιϗϧηϬϔμχϟάϗτΩ
ιϏΩϏϬϔϟςϏωϓΩϟΪΖϔΪϓΩύωϓζηϔΣ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩόϒπϔλΦϏλΣυϗηϟόυϖσϟύχϦΣΤΖϔσχϬϔύΖωτ
όϔκϔυεϒμΖϔλιΕϔιϏΩϠζΩύσϛΕιϗϧηϬϔμχλϔϡμόθΙϟάϙϧϏσμΖϔλξϔξϘϨΩύσϛΕ
ιϗϧηϬϔμχϟάϗτΩιϏΩϏϬϔϟςϏωϓΩϟΪΖϔΪϓΩύωϓζηϔΣΤλϔζξϖωΪυϔΪυ
ΣωΖϔΩϟσηυτϔωϟσηυ ϣσΕσϗιϔΩϟιΖϔ ϠχϒθλλΦϏλΣυϗη
ϟόυϖσϟύχϦΣϟάϙϧϏσΦϏόϒπϔλΦϏλΣυϗηϟόυϖσϟύχϦΣξϖωΪυϔΪυ
ΣωΖϔΩϟσηυπυΖϏσηϖζηϓϨΩνΖϔτΪυϔΪυϠχϒνΖϔτάϙϧϏϡΦυΩΣϔυηϔσυϔτ
χϒϟϏϗτζϠχϒϠμμϠνχλΤϏΩόϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζ
ηϔΣϟνϦλϟΩϖλμϔιϟνϦλϣνηϔσπυϒυϔάμϓίίϓηϖϏΩΦΙΣϔυ
μυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζπϊϠχϒϠΣΖϣΤϟπϖϧσϟηϖσϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλ
πϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟπϖϧσϟηϖσ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩθλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσϟύχϦΣόϔτιϔΩιϗϧηΣθ
ΪϬϔλωλ
μΖϔλϠσΕηϔωόϓλϠνΕμΖϔλύΖωτσΕωΩϏϬϔϟςϏϠσΕόϏζΪϓΩύωϓζηϔΣ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩθλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσϟύχϦΣόϔτιϔΩιϗϧηΣθ
μΖϔλϠσΕηϔωόϓλϠνΕμΖϔλύΖωτσΕωΩϏϬϔϟςϏϠσΕόϏζΪϓΩύωϓζ
ηϔΣΤλϔζξϖωΪυϔΪυΣωΖϔΩϟσηυυϒτϒιϔΩτϔωΣσ
ύλϔϟσηυύυϙϏυωσπϙϨλιϗϧζϬϔϟλϖλΣϔυϣσΕλΖϏτΣωΕϔηϔυϔΩ
ϟσηυηϔσυϔτχϒϟϏϗτζϠχϒϠμμϠνχλΤϏΩόϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυ
όΕωλΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϟΩϖλμϔιϟνϦλϣνηϔσπυϒυϔάμϓίίϓηϖ
ϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζπϊϠχϒϠΣΖϣΤϟπϖϧσϟηϖσϠχϒϟνϦλϣν
ηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩ
ιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣΣϔυ
άΕϔΩ
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ϡΦυΩΣϔυθλλνχϏζςϓτηϖζηϓϨΩυϒμμϟόϔϣρρΖϔϡέχΕϔϟέχχΙ(Solar cell)
ϣρρΖϔϠόΩόωΕϔΩϢλπϙϨλιϗϧόϔτιϔΩιϗϧηΣθμΖϔλχϔλΤωϔΩμΖϔλλϬϨϔυϘσ
ϏϬϔϟςϏϟσϙϏΩΪϓΩύωϓζηϔΣ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϡΦυΩΣϔυθλλνχϏζςϓτηϖζηϓϨΩυϒμμϟόϔϣρρΖϔϡέχΕϔ
ϟέχχΙ 6RODUFHOO ϣρρΖϔϠόΩόωΕϔΩϢλπϙϨλιϗϧόϔτιϔΩιϗϧηΣθ
μΖϔλχϔλΤωϔΩμΖϔλλϬϨϔυϘσϏϬϔϟςϏϟσϙϏΩΪϓΩύωϓζηϔΣηϔσυϔτ
χϒϟϏϗτζϠχϒϠμμϠνχλΤϏΩόϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζ
ηϔΣϟνϦλϟΩϖλμϔιϟνϦλϣνηϔσπυϒυϔάμϓίίϓηϖϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυ
όΕωλΪϓΩύωϓζπϊϠχϒϠΣΖϣΤϟπϖϧσϟηϖσϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔ
ιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟπϖϧσϟηϖσ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ϡΦυΩΣϔυθλλνχϏζςϓτηϖζηϓϨΩυϒμμϟόϔϣρρΖϔϡέχΕϔϟέχχΙ(Solar cell)
ϣρρΖϔϠόΩόωΕϔΩϢλπϙϨλιϗϧόϔτιϔΩιϗϧηΣθμΖϔληχϚΣΣχϔΩιϚΕΩμΖϔλπϚ
όϒϠΣϏϬϔϟςϏϟσϙϏΩΪϓΩύωϓζηϔΣ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϡΦυΩΣϔυθλλνχϏζςϓτηϖζηϓϨΩυϒμμϟόϔϣρρΖϔϡέχΕϔ
ϟέχχΙ 6RODUFHOO ϣρρΖϔϠόΩόωΕϔΩϢλπϙϨλιϗϧόϔτιϔΩιϗϧηΣθ
μΖϔληχϚΣΣχϔΩιϚΕΩμΖϔλπϚόϒϠΣϏϬϔϟςϏϟσϙϏΩΪϓΩύωϓζηϔΣηϔσ
υϔτχϒϟϏϗτζϠχϒϠμμϠνχλΤϏΩόϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζ
ηϔΣϟνϦλϟΩϖλμϔιϟνϦλϣνηϔσπυϒυϔάμϓίίϓηϖϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυ
όΕωλΪϓΩύωϓζπϊϠχϒϠΣΖϣΤϟπϖϧσϟηϖσϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔ
ιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟπϖϧσϟηϖσ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ϡΦυΩΣϔυθλλνχϏζςϓτηϖζηϓϨΩϣρρΖϔϠόΩόωΕϔΩάλϖζΦωϔσόϛΩϟόϔ
ϟσηυόϔτιϔΩιϗϧηΣθμΖϔλόυϒιϏΩϏϬϔϟςϏμΖϔληϔΣμΖϔλόϔσϣυΕ
ϏϬϔϟςϏϟσϙϏΩΪϓΩύωϓζηϔΣ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϡΦυΩΣϔυθλλνχϏζςϓτηϖζηϓϨΩϣρρΖϔϠόΩόωΕϔΩάλϖζΦωϔσόϛΩ
ϟόϔϟσηυόϔτιϔΩιϗϧηΣθμΖϔλόυϒιϏΩϏϬϔϟςϏμΖϔλ
ηϔΣμΖϔλόϔσϣυΕϏϬϔϟςϏϟσϙϏΩΪϓΩύωϓζηϔΣηϔσυϔτχϒϟϏϗτζϠχϒϠμμ
ϠνχλΤϏΩόϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλ
ϟΩϖλμϔιϟνϦλϣνηϔσπυϒυϔάμϓίίϓηϖϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩ
ύωϓζπϊϠχϒϠΣΖϣΤϟπϖϧσϟηϖσϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧ
νϗ πϊ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλ
υϔτϣζΖ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ϡΦυΩΣϔυθλλνχϏζςϓτηϖζηϓϨΩϣρρΖϔϠόΩόωΕϔΩάλϖζΦωϔσόϛΩϟόϔ
ϟσηυόϔτιϔΩιϗϧηΣθμΖϔλϠσΕμϏλμΖϔληϒοϓϧΩόϛΩϏϬϔϟςϏμΖϔληϔΣ
ΪϓΩύωϓζηϔΣ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϡΦυΩΣϔυθλλνχϏζςϓτηϖζηϓϨΩϣρρΖϔϠόΩόωΕϔΩάλϖζΦωϔσόϛΩ
ϟόϔϟσηυόϔτιϔΩιϗϧηΣθμΖϔλϠσΕμϏλμΖϔληϒοϓϧΩ
όϛΩϏϬϔϟςϏμΖϔληϔΣΪϓΩύωϓζηϔΣηϔσυϔτχϒϟϏϗτζϠχϒϠμμϠνχλΤϏΩόϬϔλϓΣ
ΣϔυάΕϔΩϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϟΩϖλμϔιϟνϦλϣν
ηϔσπυϒυϔάμϓίίϓηϖϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζπϊϠχϒϠΣΖϣΤϟπϖϧσ
ϟηϖσϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
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ϡΦυΩΣϔυθλλνχϏζςϓτηϖζηϓϨΩϣρρΖϔϠόΩόωΕϔΩάλϖζΦωϔσόϛΩϟόϔ
ϟσηυόϔτιϔΩιϗϧηΣθμΖϔλτϔΩϡϏΩλϬϨϔϏϬϔϟςϏμΖϔληϔΣμΖϔλωϓΩύωϔτ
ϏϬϔϟςϏόϔσϟΩϔΪϓΩύωϓζηϔΣ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϡΦυΩΣϔυθλλνχϏζςϓτηϖζηϓϨΩϣρρΖϔϠόΩόωΕϔΩάλϖζΦωϔσόϛΩ
ϟόϔϟσηυόϔτιϔΩιϗϧηΣθμΖϔλτϔΩϡϏΩλϬϨϔϏϬϔϟςϏμΖϔλ
ηϔΣμΖϔλωϓΩύωϔτϏϬϔϟςϏόϔσϟΩϔΪϓΩύωϓζηϔΣηϔσυϔτχϒϟϏϗτζϠχϒϠμμ
ϠνχλΤϏΩόϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλ
ϟΩϖλμϔιϟνϦλϣνηϔσπυϒυϔάμϓίίϓηϖϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩ
ύωϓζπϊϠχϒϠΣΖϣΤϟπϖϧσϟηϖσϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧ
νϗ πϊ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλ
υϔτϣζΖ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ϡΦυΩΣϔυθλλνχϏζςϓτηϖζηϓϨΩϣρρΖϔϠόΩόωΕϔΩάλϖζΦωϔσόϛΩϟόϔ
ϟσηυόϔτιϔΩιϗϧηΣθμΖϔλωϓΩύωϔτμΖϔλόϔσϟΩϔϏϬϔϟςϏόϔσϟΩϔ
ΪϓΩύωϓζηϔΣ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϡΦυΩΣϔυθλλνχϏζςϓτηϖζηϓϨΩϣρρΖϔϠόΩόωΕϔΩάλϖζΦωϔσόϛΩ
ϟόϔϟσηυόϔτιϔΩιϗϧηΣθμΖϔλωϓΩύωϔτμΖϔλόϔσ
ϟΩϔϏϬϔϟςϏόϔσϟΩϔΪϓΩύωϓζηϔΣηϔσυϔτχϒϟϏϗτζϠχϒϠμμϠνχλΤϏΩόϬϔλϓΣ
ΣϔυάΕϔΩϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϟΩϖλμϔιϟνϦλϣν
ηϔσπυϒυϔάμϓίίϓηϖϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζπϊϠχϒϠΣΖϣΤϟπϖϧσ
ϟηϖσϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλ
ϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτ
ϣζΖ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ϡΦυΩΣϔυθλλνχϏζςϓτηϖζηϓϨΩυϒμμϟόϔϣρρΖϔϡέχΕϔϟέχχΙ(Solar cell)
ϣρρΖϔϠόΩόωΕϔΩϢλπϙϨλιϗϧόϔτιϔΩιϗϧηΣθμΖϔλΦϗυϗλΖϏτμΖϔλιυϓπτΙ
ϏλϓληΙϏϬϔϟςϏπμπυϒΪϓΩύωϓζηϔΣ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϡΦυΩΣϔυθλλνχϏζςϓτηϖζηϓϨΩυϒμμϟόϔϣρρΖϔϡέχΕϔ
ϟέχχΙ 6RODUFHOO ϣρρΖϔϠόΩόωΕϔΩϢλπϙϨλιϗϧόϔτιϔΩιϗϧηΣθ
μΖϔλΦϗυϗλΖϏτμΖϔλιυϓπτΙϏλϓληΙϏϬϔϟςϏπμπυϒΪϓΩύωϓζηϔΣηϔσ
υϔτχϒϟϏϗτζϠχϒϠμμϠνχλΤϏΩόϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζ
ηϔΣϟνϦλϟΩϖλμϔιϟνϦλϣνηϔσπυϒυϔάμϓίίϓηϖϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυ
όΕωλΪϓΩύωϓζπϊϠχϒϠΣΖϣΤϟπϖϧσϟηϖσϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔ
ιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟπϖϧσϟηϖσ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ϡΦυΩΣϔυθλλνχϏζςϓτηϖζηϓϨΩϣρρΖϔϠόΩόωΕϔΩάλϖζΦωϔσόϛΩϟόϔ
ϟσηυόϔτιϔΩιϗϧηΣθμΖϔλϠσΕΣϚύχωΩμΖϔλξϔυϛϏϬϔϟςϏϠσΕόϏζ
ΪϓΩύωϓζηϔΣ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϡΦυΩΣϔυθλλνχϏζςϓτηϖζηϓϨΩϣρρΖϔϠόΩόωΕϔΩάλϖζΦωϔσόϛΩ
ϟόϔϟσηυόϔτιϔΩιϗϧηΣθμΖϔλϠσΕΣϚύχωΩμΖϔλξϔυϛϏϬϔϟςϏ
ϠσΕόϏζΪϓΩύωϓζηϔΣηϔσυϔτχϒϟϏϗτζϠχϒϠμμϠνχλΤϏΩόϬϔλϓΣΣϔυ
άΕϔΩϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϟΩϖλμϔιϟνϦλϣν
ηϔσπυϒυϔάμϓίίϓηϖϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζπϊϠχϒϠΣΖϣΤϟπϖϧσ
ϟηϖσϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλ
ϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτ
ϣζΖ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
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ϡΦυΩΣϔυθλλνχϏζςϓτηϖζηϓϨΩϟΦυϙϧϏΩύσϔτΪυϔΪυόϔτιϔΩιϗϧηΣθ
μΖϔλϢύσΕϠσΕϡΣλϟΣλμΖϔλύΖωτξϓΣύχϒϏϬϔϟςϏϠσΕόϏζΪϓΩύωϓζηϔΣ
όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϡΦυΩΣϔυθλλνχϏζςϓτηϖζηϓϨΩϟΦυϙϧϏΩύσϔτΪυϔΪυόϔτιϔΩ
ιϗϧηΣθμΖϔλϢύσΕϠσΕϡΣλϟΣλμΖϔλύΖωτξϓΣύχϒϏϬϔϟςϏ
ϠσΕόϏζΪϓΩύωϓζηϔΣηϔσυϔτχϒϟϏϗτζϠχϒϠμμϠνχλΤϏΩόϬϔλϓΣΣϔυ
άΕϔΩϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϟΩϖλμϔιϟνϦλϣν
ηϔσπυϒυϔάμϓίίϓηϖϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζπϊϠχϒϠΣΖϣΤϟπϖϧσ
ϟηϖσϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλ
ϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτ
ϣζΖ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ϡΦυΩΣϔυθλλνχϏζςϓτηϖζηϓϨΩϣρρΖϔϠόΩόωΕϔΩάλϖζΦωϔσόϛΩϟόϔ
ϟσηυόϔτιϔΩιϗϧηΣθμΖϔλύΖωτσΕωΩμΖϔλϠσΕηϔωόϓλϡυΩϟυϗτλ
ϏϬϔϟςϏϠσΕόϏζΪϓΩύωϓζηϔΣ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϡΦυΩΣϔυθλλνχϏζςϓτηϖζηϓϨΩϣρρΖϔϠόΩόωΕϔΩάλϖζΦωϔσόϛΩ
ϟόϔϟσηυόϔτιϔΩιϗϧηΣθμΖϔλύΖωτσΕωΩμΖϔλϠσΕηϔωόϓλ
ϡυΩϟυϗτλϏϬϔϟςϏϠσΕόϏζΪϓΩύωϓζηϔΣηϔσυϔτχϒϟϏϗτζϠχϒϠμμϠνχλΤϏΩ
όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλ
ϟΩϖλμϔιϟνϦλϣνηϔσπυϒυϔάμϓίίϓηϖϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩ
ύωϓζπϊϠχϒϠΣΖϣΤϟπϖϧσϟηϖσϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧ
νϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμ
ιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ϡΦυΩΣϔυθλλνχϏζςϓτηϖζηϓϨΩϣρρΖϔϠόΩόωΕϔΩάλϖζΦωϔσόϛΩϟόϔ
ϟσηυόϔτιϔΩιϗϧηΣθμΖϔλιΕϔϏϔΪϏϬϔϟςϏϠσΕόϏζΪϓΩύωϓζηϔΣ
όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϡΦυΩΣϔυθλλνχϏζςϓτηϖζηϓϨΩϣρρΖϔϠόΩόωΕϔΩάλϖζΦωϔσόϛΩ
ϟόϔϟσηυόϔτιϔΩιϗϧηΣθμΖϔλιΕϔϏϔΪϏϬϔϟςϏ
ϠσΕόϏζΪϓΩύωϓζηϔΣηϔσυϔτχϒϟϏϗτζϠχϒϠμμϠνχλΤϏΩόϬϔλϓΣΣϔυ
άΕϔΩϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϟΩϖλμϔιϟνϦλϣν
ηϔσπυϒυϔάμϓίίϓηϖϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζπϊϠχϒϠΣΖϣΤϟπϖϧσ
ϟηϖσϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟπϖϧσ
ϟηϖσ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣ
ΣϔυάΕϔΩ
ϡΦυΩΣϔυθλλνχϏζςϓτηϖζηϓϨΩϣρρΖϔϠόΩόωΕϔΩάλϖζΦωϔσόϛΩϟόϔ
ϟσηυόϔτιϔΩιϗϧηΣθμΖϔλωϓΩηϒϟΦϗτλϏϬϔϟςϏϠσΕόϏζΪϓΩύωϓζηϔΣ
όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϡΦυΩΣϔυθλλνχϏζςϓτηϖζηϓϨΩϣρρΖϔϠόΩόωΕϔΩάλϖζΦωϔσόϛΩ
ϟόϔϟσηυόϔτιϔΩιϗϧηΣθμΖϔλωϓΩηϒϟΦϗτλϏϬϔϟςϏ
ϠσΕόϏζΪϓΩύωϓζηϔΣηϔσυϔτχϒϟϏϗτζϠχϒϠμμϠνχλΤϏΩόϬϔλϓΣΣϔυ
άΕϔΩϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϟΩϖλμϔιϟνϦλϣν
ηϔσπυϒυϔάμϓίίϓηϖϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζπϊϠχϒϠΣΖϣΤϟπϖϧσ
ϟηϖσϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟπϖϧσ
ϟηϖσ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣ
ΣϔυάΕϔΩ

ΪϬϔλωλ

404,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

498,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

498,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

498,000

μϔι
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ϡΦυΩΣϔυθλλνχϏζςϓτηϖζηϓϨΩϣρρΖϔϠόΩόωΕϔΩάλϖζΦωϔσόϛΩϟόϔ
ϟσηυόϔτιϔΩιϗϧηΣθιϔΩϟΤΖϔμΖϔλϠσΕχϒϟσϔμΖϔλνϔΩόΖϔλϏϬϔϟςϏ
ϠσΕόϏζΪϓΩύωϓζηϔΣ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϡΦυΩΣϔυθλλνχϏζςϓτηϖζηϓϨΩϣρρΖϔϠόΩόωΕϔΩάλϖζΦωϔσόϛΩ
ϟόϔϟσηυόϔτιϔΩιϗϧηΣθιϔΩϟΤΖϔμΖϔλϠσΕχϒϟσϔμΖϔλ
νϔΩόΖϔλϏϬϔϟςϏϠσΕόϏζΪϓΩύωϓζηϔΣηϔσυϔτχϒϟϏϗτζϠχϒϠμμϠνχλΤϏΩ
όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλ
ϟΩϖλμϔιϟνϦλϣνηϔσπυϒυϔάμϓίίϓηϖϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩ
ύωϓζπϊϠχϒϠΣΖϣΤϟπϖϧσϟηϖσϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧ
νϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμ
ιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ϡΦυΩΣϔυθλλνχϏζςϓτηϖζηϓϨΩυϒμμϟόϔϣρρΖϔϡέχΕϔϟέχχΙ(Solar cell)
ϣρρΖϔϠόΩόωΕϔΩϢλπϙϨλιϗϧόϔτιϔΩιϗϧηΣθμΖϔληΖλξϘϨΩμΖϔληϗλκϔηϚ
ϏϬϔϟςϏϠσΕυϒσϔζΪϓΩύωϓζηϔΣ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϡΦυΩΣϔυθλλνχϏζςϓτηϖζηϓϨΩυϒμμϟόϔϣρρΖϔϡέχΕϔ
ϟέχχΙ 6RODUFHOO ϣρρΖϔϠόΩόωΕϔΩϢλπϙϨλιϗϧόϔτιϔΩιϗϧηΣθ
μΖϔληΖλξϘϨΩμΖϔληϗλκϔηϚϏϬϔϟςϏϠσΕυϒσϔζΪϓΩύωϓζηϔΣηϔσυϔτ
χϒϟϏϗτζϠχϒϠμμϠνχλΤϏΩόϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζ
ηϔΣϟνϦλϟΩϖλμϔιϟνϦλϣνηϔσπυϒυϔάμϓίίϓηϖϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυ
όΕωλΪϓΩύωϓζπϊϠχϒϠΣΖϣΤϟπϖϧσϟηϖσϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔ
ιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟπϖϧσϟηϖσ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ϡΦυΩΣϔυθλλνχϏζςϓτηϖζηϓϨΩυϒμμϟόϔϣρρΖϔϡέχΕϔϟέχχΙ(Solar cell)
ϣρρΖϔϠόΩόωΕϔΩϢλπϙϨλιϗϧόϔτιϔΩιϗϧηΣθμΖϔλϠσΕΪϒϟυϔόϏΩ
ϠΦωμΖϔλόϓλνΕϔϣυΕϏϬϔϟςϏϠσΕυϒσϔζΪϓΩύωϓζηϔΣ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϡΦυΩΣϔυθλλνχϏζςϓτηϖζηϓϨΩυϒμμϟόϔϣρρΖϔϡέχΕϔ
ϟέχχΙ 6RODUFHOO ϣρρΖϔϠόΩόωΕϔΩϢλπϙϨλιϗϧόϔτιϔΩιϗϧηΣθ
μΖϔλϠσΕΪϒϟυϔόϏΩϠΦωμΖϔλόϓλνΕϔϣυΕϏϬϔϟςϏϠσΕυϒσϔζΪϓΩύωϓζ
ηϔΣηϔσυϔτχϒϟϏϗτζϠχϒϠμμϠνχλΤϏΩόϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυ
όΕωλΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϟΩϖλμϔιϟνϦλϣνηϔσπυϒυϔάμϓίίϓηϖ
ϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζπϊϠχϒϠΣΖϣΤϟπϖϧσϟηϖσϠχϒϟνϦλϣν
ηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟπϖϧσϟηϖσ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ϡΦυΩΣϔυθλλνχϏζςϓτηϖζηϓϨΩυϒμμϟόϔϣρρΖϔϡέχΕϔϟέχχΙ(Solar cell)
ϣρρΖϔϠόΩόωΕϔΩϢλπϙϨλιϗϧόϔτιϔΩιϗϧηΣθμΖϔλϠσΕυϒσϔζλΖϏτμΖϔλ
όϓλνΕϔηϘΩϏϬϔϟςϏϠσΕυϒσϔζΪϓΩύωϓζηϔΣ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϡΦυΩΣϔυθλλνχϏζςϓτηϖζηϓϨΩυϒμμϟόϔϣρρΖϔϡέχΕϔ
ϟέχχΙ 6RODUFHOO ϣρρΖϔϠόΩόωΕϔΩϢλπϙϨλιϗϧόϔτιϔΩιϗϧηΣθ
μΖϔλϠσΕυϒσϔζλΖϏτμΖϔλόϓλνΕϔηϘΩϏϬϔϟςϏϠσΕυϒσϔζΪϓΩύωϓζ
ηϔΣηϔσυϔτχϒϟϏϗτζϠχϒϠμμϠνχλΤϏΩόϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυ
όΕωλΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϟΩϖλμϔιϟνϦλϣνηϔσπυϒυϔάμϓίίϓηϖ
ϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζπϊϠχϒϠΣΖϣΤϟπϖϧσϟηϖσϠχϒϟνϦλϣν
ηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟπϖϧσϟηϖσ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ

ΪϬϔλωλ

498,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

499,500

μϔι

ΪϬϔλωλ

499,500

μϔι

ΪϬϔλωλ

499,500

μϔι
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ϡΦυΩΣϔυθλλνχϏζςϓτηϖζηϓϨΩυϒμμϟόϔϣρρΖϔϡέχΕϔϟέχχΙ(Solar cell) ΪϬϔλωλ
ϣρρΖϔϠόΩόωΕϔΩϢλπϙϨλιϗϧόϔτιϔΩιϗϧηΣθμΖϔλύλϏΩσϒϟΣχϙϏ
μΖϔλϣξΕόϗέϏϏϬϔϟςϏϟσϙϏΩΪϓΩύωϓζηϔΣ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϡΦυΩΣϔυθλλνχϏζςϓτηϖζηϓϨΩυϒμμϟόϔϣρρΖϔϡέχΕϔ
ϟέχχΙ 6RODUFHOO ϣρρΖϔϠόΩόωΕϔΩϢλπϙϨλιϗϧόϔτιϔΩιϗϧηΣθ
μΖϔλύλϏΩσϒϟΣχϙϏμΖϔλϣξΕόϗέϏϏϬϔϟςϏϟσϙϏΩΪϓΩύωϓζηϔΣηϔσ
υϔτχϒϟϏϗτζϠχϒϠμμϠνχλΤϏΩόϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζ
ηϔΣϟνϦλϟΩϖλμϔιϟνϦλϣνηϔσπυϒυϔάμϓίίϓηϖϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυ
όΕωλΪϓΩύωϓζπϊϠχϒϠΣΖϣΤϟπϖϧσϟηϖσϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔ
ιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟπϖϧσϟηϖσ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ϡΦυΩΣϔυθλλνχϏζςϓτηϖζηϓϨΩϣρρΖϔϠόΩόωΕϔΩάλϖζΦωϔσόϛΩϟόϔ ΪϬϔλωλ
ϟσηυόϔτιϔΩιϗϧηΣθύσϛΕιϗϧηϬϔμχηϔΣηΣϏϬϔϟςϏμΖϔληϔΣηϬϔμχ
ύλϏΩμϓωϟύλϙϏϏϬϔϟςϏϟσϙϏΩΪϓΩύωϓζηϔΣ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϡΦυΩΣϔυθλλνχϏζςϓτηϖζηϓϨΩϣρρΖϔϠόΩόωΕϔΩάλϖζΦωϔσόϛΩ
ϟόϔϟσηυόϔτιϔΩιϗϧηΣθύσϛΕιϗϧηϬϔμχηϔΣηΣϏϬϔϟςϏ
μΖϔληϔΣηϬϔμχύλϏΩμϓωϟύλϙϏϏϬϔϟςϏϟσϙϏΩΪϓΩύωϓζηϔΣηϔσυϔτχϒϟϏϗτζ
ϠχϒϠμμϠνχλΤϏΩόϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλ
ϟΩϖλμϔιϟνϦλϣνηϔσπυϒυϔάμϓίίϓηϖϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩ
ύωϓζπϊϠχϒϠΣΖϣΤϟπϖϧσϟηϖσϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧ
νϗ πϊ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλ
υϔτϣζΖ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩθλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσϟύχϦΣόϔτιϔΩύσϛι
Ε ϧϗ 
ΪϬϔλωλ
μΖϔλύϖλϡΦΖωηϬϔμχηϔΣηΣϟάϙϧϏσหมูท
่ �ี 1 μΖϔλζΩτϔΩηϬϔμχιϚΩΕ ΣυϒϟάϔϒϏϬϔϟςϏ
μΖϔληϔΣΪϓ Ωύωϓ ζηϔΣ όϬϔλϓ ΣΣϔυάΕϔΩ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦ λΦΕϔโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมูท
่ ี� 2
บ้านหินโค้ว ตําบลตากตก เชือ
� ม หมูท
่ ี� 1 บ้านดงยาง ตําบลทุง่ กระเชาะ
อําเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15
เมตร ระยะทาง 0.230 กม. หรือรวมพื�นทีด
� าํ เนินการไม่น้อยกว่า 1,150
ตารางเมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนของสํานักการช่าง องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตาก เป็ นเงิน 496,000 บาท เป็ นไปตามพระราช
บัญญัตอ
ิ งค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิม
� เติม และเป็ น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิน
� สีป
� ี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข (ครัง� ที� 2)
อบจ.ตาก หน้าที� 7 ลําดับที� 21 ตัง� จ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการช่าง)

499,500

μϔι

499,000

μϔι

496,000

μϔι

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมูท
่ ี� 3 บ้านหนอง ΪϬϔλωλ
งิว� ตําบลตากตก เชือ
� ม หมูท
่ ี� 1 บ้านดงยาง ตําบลทุง่ กระเชาะ อําเภอบ้านตาก
จังหวัดตาก
ϟπϙϧϏจ่ายϟνϦ λΦΕϔโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมูท
่ ี� 3
บ้านหนองงิว� ตําบลตากตก เชือ
� ม หมูท
่ ี� 1 บ้านดงยาง ตําบลทุง่ กระเชาะ
อําเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15
เมตร ระยะ ทาง 0.230 กม. หรือรวมพื�นทีด
� าํ เนินการไม่น้อยกว่า 1,150
ตารางเมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนของสํานักการช่าง องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตาก เป็ นเงิน 496,000 บาท เป็ นไปตามพระราช
บัญญัตอ
ิ งค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิม
� เติม และเป็ น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิน
� สีป
� ี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข (ครัง� ที� 2)
อบจ.ตาก หน้าที� 1 ลําดับที� 253 ตัง� จ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการช่าง)

496,000

μϔι
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ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩθλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσϟύχϦΣόϔτιϔΩύσϛΕιϗϧμΖϔλάϓτ
ΪϬϔλωλ
σΩΦχηϬϔμχόσϏϡΦλϏϬϔϟςϏμΖϔληϔΣϟάϙϧϏσύσϛΕιϗϧμΖϔλύλϏΩηϔόϓΣηϬϔμχ
ϡνΕΩϠζΩϏϬϔϟςϏϟσϙϏΩΪϓΩύωϓζηϔΣ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩθλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσϟύχϦΣόϔτιϔΩύσϛΕ
ιϗϧμΖϔλάϓτσΩΦχηϬϔμχόσϏϡΦλϏϬϔϟςϏμΖϔληϔΣϟάϙϧϏσύσϛΕιϗϧμΖϔλ
ύλϏΩηϔόϓΣηϬϔμχϡνΕΩϠζΩϏϬϔϟςϏϟσϙϏΩΪϓΩύωϓζηϔΣΤλϔζξϖωΪυϔΪυ
ΣωΖϔΩϟσηυύλϔϟσηυυϒτϒιϔΩΣσύυϙϏυωσπϙϨλιϗϧ
ζϬϔϟλϖλΣϔυϣσΕλΖϏτΣωΕϔηϔυϔΩϟσηυηϔσυϔτχϒϟϏϗτζϠχϒϠμμ
ϠνχλΤϏΩόϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλ
ϟΩϖλμϔιϟνϦλϣνηϔσπυϒυϔάμϓίίϓηϖϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩ
ύωϓζπϊϠχϒϠΣΖϣΤϟπϖϧσϟηϖσϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧ
νϗ πϊ ϟπϖϧσϟηϖσ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμ
ιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
025โครงการถนนปลอดภัยติดตั� ง ไฟฟ้ าแสงสว่าง ชนิดความ
ΪϬϔλωλ
สูงเสา 9 .00 เมตร ถนนพหลโยธิน เทศบาลตําบลบ้านตาก
เชื�อม หมู่ที� 7 บ้านตะฝั�งสูง ตําบลตากออก อําเภอบ้านตาก
จังหวัดตาก (สํานักการช่าง)
ϟπϙϧϏจ่ายϟνϦ λΦΕϔโครงการถนนปลอดภัย ติดตัง� ไฟฟ้ าแสงสว่าง ชนิดความ
สูงเสา 9.00 เมตร ถนนพหลโยธิน เทศบาลตําบลบ้านตาก เชือ
� ม หมูท
่ ี� 7
บ้านตะฝั�งสูง ตําบลตากออก อําเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ตามรายละเอียด
และแบบแปลนของสํานักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เป็ นเงิน
310,000 บาท เป็ นไปตามพระราชบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิม
� เติม และเป็ นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน
� สีป
� ี
(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข (ครัง� ที� 2) อบจ.ตาก หน้าที� 12 ลําดับที� 16
ตัง� จ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการช่าง)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเทศบาลตําบล
ΪϬϔλωλ
บ้านตาก เชือ
� ม หมูท
่ ี� 7 บ้านตะฝั�งสูง ตําบลตากออก อําเภอบ้านตาก
จังหวัดตาก
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦ λΦΕϔโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง
เทศบาลตําบลบ้านตาก เชือ
� ม หมูท
่ ี� 7 บ้านตะฝั�งสูง ตําบลตากออก อําเภอ
บ้านตาก จังหวัดตาก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ระยะทาง 0.350 กม. หรือรวมพื�นทีด
� าํ เนินการไม่น้อยกว่า 1,750 ตาราง
เมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนของสํานักการช่าง องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตาก เป็ นเงิน 721,000 บาท เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิม
� เติม และเป็ นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิน
� สีป
� ี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข (ครัง� ที� 2) อบจ.ตาก
หน้าที� 11 ลําดับที� 17 ตัง� จ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการช่าง)
ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩθλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσϟύχϦΣόϔτιϔΩύσϛι
Ε ϧϗ μΖϔλ
ΪϬϔλωλ
νϔΣυΖϏΩύΖωτΪϗϨηϬϔμχηϔΣϏϏΣϟάϙϧϏσύσϛι
Ε ϧϗ บ้านสมอโคน ηϬϔμχόσϏϡΦλ
ϏϬϔϟςϏμΖϔληϔΣΪϓΩύωϓζηϔΣ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦ λΦΕϔโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่
ที� 1 บ้านปากร้องห้วยจี� ตําบลตากออก เชือ
� ม หมูท
่ ี� 6 บ้านสมอโคน ตําบล
สมอโคน อําเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
หนา 0.20 เมตร ระยะทาง 0.170 กม. หรือรวมพื�นทีด
� าํ เนินการไม่น้อย
กว่า 850 ตารางเมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนของสํานักการช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เป็ นเงิน 498,000 บาท เป็ นไปตามพระ
ราชบัญญัตอ
ิ งค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิม
� เติม
พ.ศ.2546 และเป็ นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน
� สีป
� ี (พ.ศ.2561-2564)
แก้ไข (ครัง� ที� 2) อบจ.ตาก หน้าที� 13 ลําดับที� 18 ตัง� จ่ายจากเงินรายได้
(สํานักการช่าง)

983,000

μϔι

310,000

μϔι

721,000

μϔι

498,000

μϔι
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ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩθλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσϟύχϦΣόϔτιϔΩύσϛΕιϗϧμΖϔλΦχϏΩ ΪϬϔλωλ
ϟάϗτΩιϏΩηϬϔμχνυϒζϔΩϟάϙϧϏσηΕϏύσϛΕιϗϧμΖϔλϢύσΕπυόωυυΦΙηϬϔμχλϔϡμόθΙ
ϏϬϔϟςϏωϓΩϟΪΖϔΪϓΩύωϓζηϔΣ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩθλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσϟύχϦΣόϔτιϔΩύσϛΕ
ιϗϧμΖϔλΦχϏΩϟάϗτΩιϏΩηϬϔμχνυϒζϔΩϟάϙϧϏσηΕϏύσϛΕιϗϧμΖϔλϢύσΕ
πυόωυυΦΙηϬϔμχλϔϡμόθΙϏϬϔϟςϏωϓΩϟΪΖϔΪϓΩύωϓζηϔΣΤλϔζξϖωΪυϔΪυ
ΣωΖϔΩϟσηυυϒτϒιϔΩτϔωΣσύλϔϟσηυύυϙϏυωσ
πϙϨλιϗϧζϬϔϟλϖλΣϔυϣσΕλΖϏτΣωΕϔηϔυϔΩϟσηυηϔσυϔτχϒϟϏϗτζϠχϒϠμμ
ϠνχλΤϏΩόϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλ
ϟΩϖλμϔιϟνϦλϣνηϔσπυϒυϔάμϓίίϓηϖϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩ
ύωϓζπϊϠχϒϠΣΖϣΤϟπϖϧσϟηϖσϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧ
νϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμ
ιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมูท
่ ี� 13 บ้านชุมนุม
ΪϬϔλωλ

494,000

μϔι

492,000

μϔι

495,000

μϔι

493,000

μϔι

กลาง ตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจ้า จังหวัดตาก เชือ
� ม หมูท
่ ี� 6 บ้านไร่ลาํ ปาง (บ้าน
ไทยทวี) ตําบลโกสัมพี อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร  όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ

ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦ λΦΕϔโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ที�
13 บ้านชุมนุมกลาง ตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจ้า จังหวัดตาก เชื�อม
หมู่ ที� 6 บ้านไร่ลําปาง (บ้านไทยทวี) ตําบลโกสั มพี อําเภอโกสั มพีนคร
จังหวั ดกําแพงเพชร ขนาดผิวจราจรกว้ าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 0.220 กม.
หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื�นที�ดําเนินการไม่น้อยกว่า
1,100 ตาราง เมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนของสํานั กการช่าง องค์การ
บริหารส่วนจั งหวั ดตาก เป็ นเงิน 492,000 บาท เป็ นไปตาม
พระราชบั ญญั ติองค์การบริหารส่ วนจั งหวั ด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ�ม
เติมและเป็ นไปตามแผนพั ฒนาท้องถิ�นสี�ปี (พ.ศ.2561-2564)
แก้ไข (คร�ังที� 2) อบจ.ตาก หน้าที� 8 ลําดั บที� 34 ต�ังจ่ายจากเงินรายได้
(สํานั กการช่าง)

ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩθλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσϟύχϦΣόϔτιϔΩύσϛΕιϗϧμΖϔλιΕϔιϏΩ ΪϬϔλωλ
ϠζΩηϬϔμχλϔϡμόθΙϟάϙϧϏσηΕϏύσϛΕιϗϧμΖϔλξϔξϘϨΩηϬϔμχϟάϗτΩιϏΩϏϬϔϟςϏωϓΩϟΪΖϔ
ΪϓΩύωϓζηϔΣ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩθλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσϟύχϦΣόϔτιϔΩύσϛΕ
ιϗϧμΖϔλιΕϔιϏΩϠζΩηϬϔμχλϔϡμόθΙϟάϙϧϏσηΕϏύσϛΕιϗϧμΖϔλξϔξϘϨΩηϬϔμχ
ϟάϗτΩιϏΩϏϬϔϟςϏωϓΩϟΪΖϔΪϓΩύωϓζηϔΣΤλϔζξϖωΪυϔΪυΣωΖϔΩϟσηυυϒτϒ
ιϔΩτϔωΣσύλϔϟσηυύυϙϏυωσπϙϨλιϗϧζϬϔϟλϖλΣϔυϣσΕλΖϏτ
ΣωΕϔηϔυϔΩϟσηυηϔσυϔτχϒϟϏϗτζϠχϒϠμμϠνχλΤϏΩόϬϔλϓΣΣϔυ
άΕϔΩϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϟΩϖλμϔιϟνϦλϣν
ηϔσπυϒυϔάμϓίίϓηϖϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζπϊϠχϒϠΣΖϣΤϟπϖϧσ
ϟηϖσϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλ
ϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτ
ϣζΖ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩθλλΦϏλΣυϗηϟόυϖσϟύχϦΣόϔτιϔΩέϏτωϓΩλϬϨϔϢΪ
ΪϬϔλωλ
ϟιϊμϔχηϬϔμχωϓΩϟΪΖϔϟάϙϧϏσηΕϏ หมูท
่ ี� 5 บ้านเด่นคา ηϬϔμχϟάϗτΩιϏΩϏϬϔϟςϏ
ωϓΩϟΪΖϔΪϓΩύωϓζηϔΣ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦ λΦΕϔโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซอย
วังนํ�าใจ เทศบาลตําบลวั งเจ้า เชื�อมต่อ หมูท
่ �ี 5 บ้านเด่นคา ตําบลเชียงทอง
อําเภอวั งเจ้า จั งหวั ดตาก ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทางยาว
0.140 กม. หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื�นทีด
� าํ เนินการไม่น้อยกว่า 1,120
ตารางเมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนของสํานักการช่าง องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตาก เป็ นเงิน 493,000 บาท เป็ นไปตามพระราช
บัญญัตอ
ิ งค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิม
� เติม และ
เป็ นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน
� สีป
� ี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข (ครัง� ที� 2)
อบจ.ตาก หน้าที� 9 ลําดับที� 38 ตัง� จ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการช่าง)
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โครงการก่อสร้างถนนเป็ นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมูท
่ ี� 6 ΪϬϔλωλ
บ้านห้วยทรายสอง ตําบลหนองบัวใต้ อําเภอเมือง เชือ
� ม หมูท
่ ี� 2 บ้านคลอง
เชียงทอง ตําบลประดาง อําเภอวังเจ้า จังหวัดตาก όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦ λΦΕϔโครงการก่อสร้างถนนเป็ นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทาง หมูท
่ ี� 6 บ้านห้วยทรายสอง ตําบลหนองบัวใต้ อําเภอเมือง เชือ
� ม หมูท
่ ี�
2 บ้านคลองเชียงทอง ตําบลประดาง อําเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 0.245 กม. หนา 0.15 เมตร หรือรวม
พื�นทีด
� าํ เนินการไม่น้อยกว่า 1,225 ตารางเมตร ตามรายละเอียดและแบบ
แปลนของสํานักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เป็ นเงิน
493,000 บาท เป็ นไปตามพระราชบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิม
� เติม และเป็ นไปตามแผน พัฒนาท้องถิน
� สีป
� ี
(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข (ครัง� ที� 2) อบจ.ตาก หน้าที� 5 ลําดับที� 17
ตัง� จ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการช่าง)
โครงการก่อสร้างถนนเป็ นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหมูท
่ ี� 10 ΪϬϔλωλ
บ้านลีซอ ตําบลแม่ทอ
้ อําเภอเมือง เชือ
� มโยง หมูท
่ ี� 6 บ้านผาผึง� ตําบลเชียง
ทอง อําเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦ λΦΕϔโครงการก่อสร้างถนนเป็ นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางหมูท
่ ี� 10 บ้านลีซอ ตําบลแม่ทอ
้ อําเภอเมือง เชือ
� มโยง หมูท
่ ี� 6 บ้านผา
ผึง� ตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร
ระยะทางยาว 0.255 กม. หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื�นทีด
� าํ เนินการไม่
น้อยกว่า 1,147.50 ตารางเมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนของสํานัก
การช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เป็ นเงิน 490,000 บาท เป็ นไป
ตามพระราชบัญญัตอ
ิ งค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิม
�
เติม และเป็ นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน
� สีป
� ี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข
(ครัง� ที� 2) อบจ.ตาก หน้าที� 2 ลําดับที� 7 ตัง� จ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการ
ช่าง)
โครงการก่อสร้างถนนเป็ นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมูท
่ ี� 7 ΪϬϔλωλ
บ้านปากห้วยกลาง ตําบลหนองบัวเหนือ อําเภอเมือง เชือ
� ม หมูท
่ ี� 2 บ้าน
แม่ไข ตําบลทุง่ กระเชาะ อําเภอบ้านตาก จังหวัดตาก όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦ λΦΕϔโครงการก่อสร้างถนนเป็ นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทาง หมูท
่ ี� 7 บ้านปากห้วยกลาง ตําบลหนองบัวเหนือ อําเภอเมือง เชือ
� ม
หมูท
่ ี� 2 บ้านแม่ไข ตําบลทุง่ กระเชาะ อําเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 0.245 กม. หนา 0.15 เมตร หรือ
รวมพื�นทีด
� าํ เนินการไม่น้อยกว่า 1,225 ตารางเมตร ตามรายละเอียดและ
แบบแปลนของสํานักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เป็ นเงิน
493,000 บาท เป็ นไปตามพระราชบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิม
� เติม และเป็ นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน
� สีป
� ี
(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข (ครัง� ที� 2) อบจ.ตาก หน้าที� 6 ลําดับที� 18
ตัง� จ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการช่าง)
โครงการก่อสร้างถนนเป็ นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหมูท
่ ี� 8 ΪϬϔλωλ
ตําบลวังหิน อําเภอเมือง จังหวัดตาก เชือ
� ม หมูท
่ ี� 11 บ้านหนองตาอิฐ ตําบล
โกสัมพี อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦ λΦΕϔโครงการก่อสร้างถนนเป็ นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางหมูท
่ ี� 8 ตําบลวังหิน อําเภอเมือง จังหวัดตาก เชือ
� ม หมูท
่ ี� 11 บ้าน
หนองตาอิฐ ตําบลโกสัมพี อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร ผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 0.235 กม. หนา 0.15 เมตร หรือ
รวมพื�นทีด
� าํ เนินการไม่น้อยกว่า 1,175 ตารางเมตร ตามรายละเอียดและ
แบบแปลนของสํานักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เป็ นเงิน
498,000 บาท เป็ นไปตามพระราชบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิม
� เติม และเป็ นไปตามแผน พัฒนาท้องถิน
� สีป
� ี
(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข (ครัง� ที� 2) อบจ.ตาก หน้าที� 14 ลําดับที� 19
ตัง� จ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการช่าง)
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ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩθλλϟνϦλξϖωιϔΩΦϏλΣυϗηϟόυϖσϟύχϦΣόϔτιϔΩύσϛΕιϗϧ
μΖϔλϣξΕόϗέϏηϬϔμχηχϚΣΣχϔΩιϚΕΩϟάϙϧϏσύσϛΕιϗϧμΖϔλύλϏΩυΕσηϬϔμχωϓΩνυϒΪμ
ϏϬϔϟςϏϟσϙϏΩΪϓΩύωϓζηϔΣ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦ λΦΕϔϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩθλλϟνϦ λξϖωιϔΩΦϏλΣυϗηϟόυϖσϟύχϦΣ
όϔτιϔΩύσϛι
Ε ϧϗ μΖϔλϣξΕόέ
ϗ ϏηϬϔμχηχϚΣΣχϔΩιϚΩΕ ϟάϙϧϏσύσϛι
Ε ϧϗ 
μΖϔλύλϏΩυΕσηϬϔμχωϓ ΩνυϒΪμϏϬϔϟςϏϟσϙϏΩΪϓ Ωύωϓ ζηϔΣξϖωΪυϔΪυ ΣωΖϔΩ
ϟσηυυϒτϒιϔΩτϔωΣσύλϔϟσηυύυϙϏυωσ
πϙϨλιϗϧζϔϬ ϟλϖλΣϔυϣσΕλΖϏτΣωΕϔηϔυϔΩϟσηυηϔσυϔτχϒϟϏϗτζϠχϒ
ϠμμϠνχλΤϏΩόϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦ λϟΩϖλ
μϔιϟνϦ λϣνηϔσπυϒυϔάμϓίίϓηϏϖ ΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζ
πϊϠχϒϠΣΖϣΤϟπϖϧσϟηϖσϠχϒϟνϦ λϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗν
ϧ ϗ
πϊ ϟπϖϧσϟηϖσ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμ ιϗϧ
ηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
โครงการก่อสร้างถนนเป็ นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมูท
่ ี� 1
บ้านลานห้วยเดือ
� ตําบลโป่ งแดง เชือ
� ม หมูท
่ ี� 3 บ้านบ่อไม้หว้า ตําบลนํ�ารึม
อําเภอเมือง จังหวัดตาก όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦ λΦΕϔโครงการก่อสร้างถนนเป็ นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทาง หมูท
่ ี� 1 บ้านลานห้วยเดือ
� ตําบลโป่ งแดง เชือ
� ม หมูท
่ ี� 3 บ้านบ่อ
ไม้หว้า ตําบลนํ�ารึม อําเภอเมือง จังหวัดตาก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ระยะทางยาว 0.240 กม. หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื�นทีด
� าํ เนินการไม่
น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนของงสํานัก
การช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เป็ นเงิน 498,000 บาท เป็ นไป
ตามพระราชบัญญัตอ
ิ งค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไข
เพิม
� เติม และเป็ นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน
� สีป
� ี (พ.ศ.2561-2564)
แก้ไข (ครัง� ที� 2) อบจ.ตาก หน้าที� 4 ลําดับที� 10 ตัง� จ่ายจากเงินรายได้
(สํานักการช่าง)
ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩθλλϟνϦλξϖωιϔΩΦϏλΣυϗηϟόυϖσϟύχϦΣόϔτιϔΩύσϛΕιϗϧ
μΖϔλνϔΩόϔηϬϔμχνΕϔσϒσΕωΩϟάϙϧϏσύσϛΕιϗϧμΖϔλύΖωτλϘϧΩηϬϔμχϠσΕιΖϏϏϬϔϟςϏ
ϟσϙϏΩΪϓΩύωϓζηϔΣ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩθλλϟνϦλξϖωιϔΩΦϏλΣυϗηϟόυϖσϟύχϦΣόϔτ
ιϔΩύσϛΕιϗϧμΖϔλνϔΩόϔηϬϔμχνΕϔσϒσΕωΩϟάϙϧϏσύσϛΕιϗϧμΖϔλύΖωτλϘϧΩηϬϔμχ
ϠσΕιΖϏϏϬϔϟςϏϟσϙϏΩΪϓΩύωϓζηϔΣξϖωΪυϔΪυΣωΖϔΩϟσηυυϒτϒιϔΩ
τϔωΣσύλϔϟσηυύυϙϏυωσπϙϨλιϗϧζϬϔϟλϖλΣϔυϣσΕλΖϏτ
ΣωΕϔηϔυϔΩϟσηυηϔσυϔτχϒϟϏϗτζϠχϒϠμμϠνχλΤϏΩόϬϔλϓΣΣϔυ
άΕϔΩϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϟΩϖλμϔιϟνϦλϣν
ηϔσπυϒυϔάμϓίίϓηϖϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζπϊϠχϒϠΣΖϣΤϟπϖϧσ
ϟηϖσϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟπϖϧσ
ϟηϖσ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτ
ϣζΖ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
โครงการก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหมูท
่ ี�
15 บ้านสมบูรณ์ ทรัพย์ ตําบลช่องแคบ เชือ
� ม หมูท
่ ี� 1 บ้านคีรีน้อย
ตําบลรวมไทยพัฒนา อําเภอพบพระ จังหวัดตาก όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦ λΦΕϔโครงการก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง
หมูท
่ ี� 15 บ้านสมบูรณ์ ทรัพย์ ตําบลช่องแคบ เชือ
� ม หมูท
่ ี� 1 บ้านคีรีน้อย
ตําบลรวมไทยพัฒนา อําเภอพบพระ จังหวัดตาก ขนาดผิวจราจรกว้าง
5.00 เมตร ระยะทางยาว 0.155 กม. หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื�นที�
ดําเนินการไม่น้อยกว่า 775 ตารางเมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลน
ของสํานักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เป็ นเงิน 491,000 บาท
เป็ นไปตามพระราชบัญญัตอ
ิ งค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และ
แก้ไขเพิม
� เติม และเป็ นไปตามแผน พัฒนาท้องถิน
� สีป
� ี (พ.ศ.2561-2564)
แก้ไข (ครัง� ที� 2) อบจ.ตาก หน้าที� 10 ลําดับที� 61 ตัง� จ่ายจากเงินรายได้
(สํานักการช่าง)
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โครงการก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมูท
่ ี� 12
ΪϬϔλωλ
บ้านใหม่ ก.ม.5 ตําบลช่องแคบ เชือ
� ม หมูท
่ ี� 1 บ้านคีรีน้อย ตําบลรวมไทย
พัฒนา อําเภอพบพระ จังหวัดตาก  όϬϔλϓ ΣΣϔυάΕϔΩ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦ λΦΕϔโครงการก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท
าง หมูท
่ ี� 12 บ้านใหม่ ก.ม.5 ตําบลช่องแคบ เชือ
� ม หมูท
่ ี� 1 บ้านคีรีน้อย
ตําบลรวมไทยพัฒนา อําเภอพบพระ จังหวัดตาก ขนาดผิวจราจรกว้าง
5.00 เมตร ระยะทางยาว 0.155 กม. หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื�นที�
ดําเนินการไม่น้อยกว่า 775 ตารางเมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลน
ของสํานักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เป็ นเงิน 491,000 บาท
เป็ นไปตามพระราชบัญญัตอ
ิ งค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และ
แก้ไขเพิม
� เติม และเป็ นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน
� สีป
� ี (พ.ศ.2561 2564) แก้ไข (ครัง� ที� 2) อบจ.ตาก หน้าที� 15 ลําดับที� 22 ตัง� จ่ายจากเงิน
รายได้ (สํานักการช่าง)
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่ บ้าน พร้อมเดินท่อส่งนํ�า ในพื�นที�
ΪϬϔλωλ

491,000

μϔι

500,000

μϔι

995,500

μϔι

750,000

μϔι

หมู่ที� 7, หมู่ที� 9 บ้านแม่ยะ ตําบลเกาะตะเภา อําเภอบ้านตากและพื�นที�
หมู่ที� 2 บ้านป่ ายางเหนือ ตําบลย่านรี อําเภอสามเงา จังหวัดตาก όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ

ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦ λΦΕϔโครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ
่ า้ น พร้อมเดินท่อส่ง
นํ�า ในพื�นที� หมูท
่ ี� 7, หมูท
่ ี� 9 บ้านแม่ยะ ตําบลเกาะตะเภา อําเภอบ้านตาก
และพื�นที� หมูท
่ ี� 2 บ้านป่ ายางเหนือ ตําบลย่านรี อําเภอสามเงา จังหวัดตาก
ตามแบบแปลนสํานั กการช่าง องค์การบริหารส่วนจั งหวั ดตาก เป็ นเงิน
500,000 บาท เป็ นไปตามพระราชบั ญญั ติองค์ การบริหารส่วนจั งหวั ด
พ.ศ.2540 และแก้ ไขเพิ�มเติมและเป็ นไปตามแผนพั ฒนาท้องถิ�นสี�ปี
(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข (คร�ังที� 2) อบจ.ตาก หน้ าที� 16 ลําดั บที� 24
ต�ังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานั กการช่าง)
ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩοϔτϟΣϦμΣϓΣλϬϨϔΦχϏΩϠσΕυϒΣϔύσϛΕιϗϧμΖϔλόϒϠΣϟΦυϙϏ ΪϬϔλωλ
ηϬϔμχωϓΩνυϒΪμϏϬϔϟςϏϟσϙϏΩΪϓΩύωϓζηϔΣ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩοϔτϟΣϦμΣϓΣλϬϨϔΦχϏΩϠσΕυϒΣϔύσϛΕιϗϧμΖϔλ
όϒϠΣϟΦυϙϏηϬϔμχωϓΩνυϒΪμϏϬϔϟςϏϟσϙϏΩΪϓΩύωϓζηϔΣΣΕϏόυΖϔΩόϓλοϔτ
όϛΩϟσηυΦωϔσΣωΖϔΩϟσηυτϔωϟσηυΦωϔσχϔζ
ηχϖϧΩηϔσυϔτχϒϟϏϗτζϠμμϠνχλόϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλ
ΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦ λϟΩϖλμϔιϟνϦ λϣνηϔσπυϒυϔάμϓίίϓηϏ
ϖ ΩΦΙΣϔυ
μυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζπϊϠχϒϠΣΖϣΤϟπϖϧσϟηϖσϠχϒϟνϦ λϣνηϔσϠξλ
πϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟπϖϧσϟηϖσ ΦυϓϨΩιϗϧ 
ϏμΪ ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩυϒμμυϒμϔτλϬϨϔΦϏλΣυϗηϟόυϖσϟύχϦΣόϔτιϔΩύσϛΕιϗϧ ΪϬϔλωλ
ηϬϔμχλϬϨϔυϘσϟάϙϧϏσϟΤηϟιϊμϔχϟσϙϏΩηϔΣϏϬϔϟςϏϟσϙϏΩΪϓΩύωϓζηϔΣ όϬϔλϓΣΣϔυ
άΕϔΩ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϡΦυΩΣϔυΣΕϏόυΖϔΩυϒμμυϒμϔτλϬϨϔΦϏλΣυϗηϟόυϖσϟύχϦΣόϔτ
ιϔΩύσϛΕιϗϧηϬϔμχλϬϨϔυϘσϟάϙϧϏσϟΤηϟιϊμϔχϟσϙϏΩηϔΣϏϬϔϟςϏϟσϙϏΩΪϓΩύωϓζ
ηϔΣηϔσυϔτχϒϟϏϗτζϠχϒϠμμϠνχλΤϏΩόϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυ
όΕωλΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϟΩϖλμϔιϟνϦλϣνηϔσπυϒυϔάμϓίίϓηϖ
ϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζπϊϠχϒϠΣΖϣΤϟπϖϧσϟηϖσϠχϒϟνϦλϣν
ηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩ
ιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧΤΖϏιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
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ΦΕϔμϬϔυϚΩυϓΣϋϔϠχϒνυϓμνυϚΩιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ
ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩθλλϡζτέΕϏσϠέσϟνϦλξϖωιϔΩϠϏόρϓχιΙηϖΣΦϏλΣυϗη ΪϬϔλωλ
ϡζτωϖκϗPavement In-Place Recycling) όϔτιϔΩιϗϧηΣθμΖϔλ
ηϒϟΦϗτλζΖωλμΖϔλόμτσϏϬϔϟςϏωϓΩϟΪΖϔΪϓΩύωϓζηϔΣ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩθλλϡζτέΕϏσϠέσϟνϦλξϖωιϔΩϠϏόρϓχιΙ
ηϖΣΦϏλΣυϗη ϡζτωϖκϗ3DYHPHQW,Q3ODFH5HF\FOLQJ όϔτιϔΩ
ιϗϧηΣθμΖϔληϒϟΦϗτλζΖωλμΖϔλόμτσϏϬϔϟςϏωϓΩϟΪΖϔΪϓΩύωϓζ
ηϔΣΤλϔζξϖωΪυϔΪυΣωΖϔΩϟσηυυϒτϒιϔΩτϔωΣσ
ύλϔϟσηυύυϙϏυωσπϙϨλιϗϧζϬϔϟλϖλΣϔυϣσΕλΖϏτΣωΕϔηϔυϔΩ
ϟσηυηϔσυϔτχϒϟϏϗτζϠχϒϠμμϠνχλΤϏΩόϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυ
όΕωλΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϟΩϖλμϔιϟνϦλϣνηϔσπυϒυϔάμϓίίϓηϖ
ϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζπϊϠχϒϠΣΖϣΤϟπϖϧσϟηϖσϠχϒϟνϦλϣν
ηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩ
ιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλ
ΣυεϗϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣΣϔυ
άΕϔΩ
ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩθλλϡζτέΕϏσϠέσϟνϦλξϖωιϔΩϠϏόρϓχιΙηϖΣΦϏλΣυϗη ΪϬϔλωλ
ϡζτωϖκϗPavement In-Place Recycling) όϔτιϔΩιϗϧηΣθ
μΖϔλύλϏΩνυϙϏμΖϔλωϓΩϟΪΖϔ ϏϬϔϟςϏϟσϙϏΩϏϬϔϟςϏωϓΩϟΪΖϔ ΪϓΩύωϓζηϔΣ όϬϔλϓΣ
ΣϔυάΕϔΩ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩθλλϡζτέΕϏσϠέσϟνϦλξϖωιϔΩϠϏόρϓχιΙ
ηϖΣΦϏλΣυϗη ϡζτωϖκϗ3DYHPHQW,Q3ODFH5HF\FOLQJ όϔτιϔΩ
ιϗϧηΣθμΖϔλύλϏΩνυϙϏμΖϔλωϓΩϟΪΖϔ ϏϬϔϟςϏϟσϙϏΩϏϬϔϟςϏωϓΩ
ϟΪΖϔ ΪϓΩύωϓζηϔΣΤλϔζξϖωΪυϔΪυΣωΖϔΩϟσηυυϒτϒιϔΩ
τϔωΣσύλϔϟσηυύυϙϏυωσπϙϨλιϗϧζϬϔϟλϖλΣϔυϣσΕλΖϏτ
ΣωΕϔηϔυϔΩϟσηυηϔσυϔτχϒϟϏϗτζϠχϒϠμμϠνχλΤϏΩόϬϔλϓΣΣϔυ
άΕϔΩϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϟΩϖλμϔιϟνϦλϣν
ηϔσπυϒυϔάμϓίίϓηϖϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζπϊϠχϒϠΣΖϣΤϟπϖϧσ
ϟηϖσϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλ
ϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧω
ϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτ
ϣζΖ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩθλλϡζτέΕϏσϠέσϟνϦλξϖωιϔΩϠϏόρϓχιΙηϖΣΦϏλΣυϗη ΪϬϔλωλ
ϡζτωϖκϗPavement In-Place Recycling) όϔτιϔΩιϗϧηΣθ
μΖϔλΦχϏΩΤτϔΩϡπυΩμΖϔλσϔμνΕϔϠοΣϏϬϔϟςϏϟσϙϏΩΪϓΩύωϓζηϔΣ όϬϔλϓΣΣϔυ
άΕϔΩ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩθλλϡζτέΕϏσϠέσϟνϦλξϖωιϔΩϠϏόρϓχιΙ
ηϖΣΦϏλΣυϗη ϡζτωϖκϗ3DYHPHQW,Q3ODFH5HF\FOLQJ όϔτιϔΩ
ιϗϧηΣθμΖϔλΦχϏΩΤτϔΩϡπυΩμΖϔλσϔμνΕϔϠοΣϏϬϔϟςϏ
ϟσϙϏΩΪϓΩύωϓζηϔΣΤλϔζξϖωΪυϔΪυΣωΖϔΩϟσηυυϒτϒιϔΩ
τϔωΣσύλϔϟσηυύυϙϏυωσπϙϨλιϗϧζϬϔϟλϖλΣϔυϣσΕλΖϏτ
ΣωΕϔηϔυϔΩϟσηυηϔσυϔτχϒϟϏϗτζϠχϒϠμμϠνχλΤϏΩόϬϔλϓΣΣϔυ
άΕϔΩϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϟΩϖλμϔιϟνϦλϣν
ηϔσπυϒυϔάμϓίίϓηϖϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζπϊϠχϒϠΣΖϣΤϟπϖϧσ
ϟηϖσϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλ
ϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧω
ϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτ
ϣζΖ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ

1,500,000

μϔι

1,999,000

μϔι

1,998,000

μϔι
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ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩθλλϡζτέΕϏσϠέσϟνϦλξϖωιϔΩϠϏόρϓχιΙηϖΣΦϏλΣυϗη ΪϬϔλωλ
όϔτιϔΩιϗϧηΣθμΖϔλμΕϏϣσΖύωΖϔηϬϔμχλϬϨϔυϘσμΖϔληχϚΣΣχϔΩιϚΕΩ
ηϬϔμχηχϚΣΣχϔΩιϚΕΩϏϬϔϟςϏϟσϙϏΩΪϓΩύωϓζηϔΣ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩθλλϡζτέΕϏσϠέσϟνϦλξϖωιϔΩϠϏόρϓχιΙ
ηϖΣΦϏλΣυϗηόϔτιϔΩιϗϧηΣθμΖϔλμΕϏϣσΖύωΖϔηϬϔμχλϬϨϔυϘσμΖϔλ
ηχϚΣΣχϔΩιϚΕΩηϬϔμχηχϚΣΣχϔΩιϚΕΩϏϬϔϟςϏϟσϙϏΩΪϓΩύωϓζηϔΣΤλϔζξϖωΪυϔΪυ
ΣωΖϔΩϟσηυυϒτϒιϔΩτϔωΣσύλϔϟσηυύυϙϏυωσ
πϙϨλιϗϧζϬϔϟλϖλΣϔυϣσΕλΖϏτΣωΕϔηϔυϔΩϟσηυηϔσυϔτχϒϟϏϗτζϠχϒϠμμ
ϠνχλΤϏΩόϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλ
ϟΩϖλμϔιϟνϦλϣνηϔσπυϒυϔάμϓίίϓηϖϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩ
ύωϓζπϊϠχϒϠΣΖϣΤϟπϖϧσϟηϖσϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧ
νϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμ
ιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩ
πϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩθλλϡζτέΕϏσϠέσϟνϦλξϖωιϔΩϠϏόρϓχιΙηϖΣΦϏλΣυϗη ΪϬϔλωλ
ϡζτωϖκϗPavement In-Place Recycling) όϔτιϔΩιϗϧηΣθιϔΩ
ϟΤΖϔμΖϔλλϬϨϔζϖμ ϏϬϔϟςϏϟσϙϏΩϏϬϔϟςϏμΖϔληϔΣ ΪϓΩύωϓζηϔΣ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩθλλϡζτέΕϏσϠέσϟνϦλξϖωιϔΩϠϏόρϓχιΙ
ηϖΣΦϏλΣυϗη ϡζτωϖκϗ3DYHPHQW,Q3ODFH5HF\FOLQJ όϔτιϔΩ
ιϗϧηΣθιϔΩϟΤΖϔμΖϔλλϬϨϔζϖμ ϏϬϔϟςϏϟσϙϏΩϏϬϔϟςϏμΖϔληϔΣ ΪϓΩύωϓζ
ηϔΣΤλϔζξϖωΪυϔΪυΣωΖϔΩϟσηυυϒτϒιϔΩτϔωΣσ
ύλϔϟσηυύυϙϏυωσπϙϨλιϗϧζϬϔϟλϖλΣϔυϣσΕλΖϏτΣωΕϔηϔυϔΩ
ϟσηυηϔσυϔτχϒϟϏϗτζϠχϒϠμμϠνχλΤϏΩόϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυ
όΕωλΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϟΩϖλμϔιϟνϦλϣνηϔσπυϒυϔάμϓίίϓηϖ
ϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζπϊϠχϒϠΣΖϣΤϟπϖϧσϟηϖσϠχϒϟνϦλϣν
ηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩ
ιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλ
ΣυεϗϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣΣϔυ
άΕϔΩ
ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩθλλϡζτέΕϏσϠέσϟνϦλξϖωιϔΩϠϏόρϓχιΙηϖΣΦϏλΣυϗη ΪϬϔλωλ
ϡζτωϖκϗPavement In-Place Recycling) όϔτιϔΩιϗϧηΣθμΖϔλ
όυϒιϏΩϏϬϔϟςϏμΖϔληϔΣμΖϔλόϔσϣυΕϏϬϔϟςϏϟσϙϏΩΪϓΩύωϓζηϔΣ όϬϔλϓΣΣϔυ
άΕϔΩ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩθλλϡζτέΕϏσϠέσϟνϦλξϖωιϔΩϠϏόρϓχιΙ
ηϖΣΦϏλΣυϗη ϡζτωϖκϗ3DYHPHQW,Q3ODFH5HF\FOLQJ όϔτιϔΩ
ιϗϧηΣθμΖϔλόυϒιϏΩϏϬϔϟςϏμΖϔληϔΣμΖϔλόϔσϣυΕϏϬϔϟςϏ
ϟσϙϏΩΪϓΩύωϓζηϔΣΤλϔζξϖωΪυϔΪυΣωΖϔΩϟσηυυϒτϒιϔΩ
τϔωϟσηυύλϔϟσηυύυϙϏσϗπϙϨλιϗϧϣσΕλΖϏτΣωΕϔηϔυϔΩ
ϟσηυηϔσυϔτχϒϟϏϗτζϠχϒϠμμϠνχλΤϏΩόϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυ
όΕωλΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϟΩϖλμϔιϟνϦλϣνηϔσπυϒυϔάμϓίίϓηϖ
ϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζπϊϠχϒϠΣΖϣΤϟπϖϧσϟηϖσϠχϒϟνϦλϣν
ηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩ
ιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλ
ΣυεϗϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣΣϔυ
άΕϔΩ

1,994,000

μϔι

1,988,000

μϔι

1,990,000

μϔι

234

ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩθλλϡζτέΕϏσϠέσϟνϦλξϖωιϔΩϠϏόρϓχιΙηϖΣ
ΪϬϔλωλ
ΦϏλΣυϗη ϡζτωϖκϗPavement In-Place Recycling) όϔτιϔΩιϗϧηΣθ
μΖϔλτϔΩϡϏΩλϬϨϔϏϬϔϟςϏμΖϔληϔΣμΖϔλωϓΩύωϔτϏϬϔϟςϏόϔσϟΩϔ
ΪϓΩύωϓζηϔΣ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩθλλϡζτέΕϏσϠέσϟνϦλξϖωιϔΩϠϏόρϓχιΙ
ηϖΣΦϏλΣυϗη ϡζτωϖκϗ3DYHPHQW,Q3ODFH5HF\FOLQJ όϔτιϔΩ
ιϗϧηΣθμΖϔλτϔΩϡϏΩλϬϨϔϏϬϔϟςϏμΖϔληϔΣμΖϔλωϓΩύωϔτϏϬϔϟςϏ
όϔσϟΩϔΪϓΩύωϓζηϔΣΤλϔζξϖωΪυϔΪυΣωΖϔΩϟσηυυϒτϒιϔΩ
τϔωϟσηυύλϔϟσηυύυϙϏσϗπϙϨλιϗϧϣσΕλΖϏτΣωΕϔηϔυϔΩ
ϟσηυηϔσυϔτχϒϟϏϗτζϠχϒϠμμϠνχλΤϏΩόϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυ
όΕωλΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϟΩϖλμϔιϟνϦλϣνηϔσπυϒυϔάμϓίίϓηϖ
ϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζπϊϠχϒϠΣΖϣΤϟπϖϧσϟηϖσϠχϒϟνϦλϣν
ηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩ
ιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλ
ΣυεϗϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣΣϔυ
άΕϔΩ
ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩθλλϡζτέΕϏσϠέσϟνϦλξϖωιϔΩϠϏόρϓχιΙηϖΣΦϏλΣυϗη ΪϬϔλωλ
ϡζτωϖκϗPavement In-Place Recycling)όϔτιϔΩιϗϧηΣθμΖϔλ
ωϓΩύωϔτϏϬϔϟςϏόϔσϟΩϔ±μΖϔλτϔΩϡϏΩλϬϨϔϏϬϔϟςϏμΖϔληϔΣΪϓΩύωϓζηϔΣ όϬϔλϓΣ
ΣϔυάΕϔΩ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩθλλϡζτέΕϏσϠέσϟνϦλξϖωιϔΩϠϏόρϓχιΙ
ηϖΣΦϏλΣυϗη ϡζτωϖκϗ3DYHPHQW,Q3ODFH5HF\FOLQJ όϔτιϔΩ
ιϗϧηΣθμΖϔλωϓΩύωϔτϏϬϔϟςϏόϔσϟΩϔ±μΖϔλτϔΩϡϏΩλϬϨϔϏϬϔϟςϏμΖϔλ
ηϔΣΪϓΩύωϓζηϔΣΤλϔζξϖωΪυϔΪυΣωΖϔΩϟσηυυϒτϒιϔΩ
τϔωϟσηυύλϔϟσηυύυϙϏσϗπϙϨλιϗϧϣσΕλΖϏτΣωΕϔηϔυϔΩ
ϟσηυηϔσυϔτχϒϟϏϗτζϠχϒϠμμϠνχλΤϏΩόϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυ
όΕωλΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϟΩϖλμϔιϟνϦλϣνηϔσπυϒυϔάμϓίίϓηϖ
ϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζπϊϠχϒϠΣΖϣΤϟπϖϧσϟηϖσϠχϒϟνϦλϣν
ηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλ
ϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩθλλϡζτέΕϏσϠέσϟνϦλξϖωιϔΩϠϏόρϓχιΙηϖΣΦϏλΣυϗη ΪϬϔλωλ
ϡζτωϖκϗPavement In-Place Recycling) όϔτιϔΩιϗϧηΣθμΖϔλ
ωϓΩϣΦυΖμΖϔλόϏΩϠΦωϏϬϔϟςϏόϔσϟΩϔΪϓΩύωϓζηϔΣ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩθλλϡζτέΕϏσϠέσϟνϦλξϖωιϔΩϠϏόρϓχιΙ
ηϖΣΦϏλΣυϗη ϡζτωϖκϗ3DYHPHQW,Q3ODFH5HF\FOLQJ όϔτιϔΩ
ιϗϧηΣθμΖϔλωϓΩϣΦυΖμΖϔλόϏΩϠΦωϏϬϔϟςϏόϔσϟΩϔΪϓΩύωϓζ
ηϔΣΤλϔζξϖωΪυϔΪυΣωΖϔΩϟσηυυϒτϒιϔΩτϔωΣσ
ύλϔϟσηυύυϙϏυωσπϙϨλιϗϧζϬϔϟλϖλΣϔυϣσΕλΖϏτΣωΕϔηϔυϔΩ
ϟσηυηϔσυϔτχϒϟϏϗτζϠχϒϠμμϠνχλΤϏΩόϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυ
όΕωλΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϟΩϖλμϔιϟνϦλϣνηϔσπυϒυϔάμϓίίϓηϖ
ϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζπϊϠχϒϠΣΖϣΤϟπϖϧσϟηϖσϠχϒϟνϦλϣν
ηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩ
ιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλ
ΣυεϗϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣΣϔυ
άΕϔΩ

1,490,000

μϔι

1,973,000

μϔι

1,990,000

μϔι

235

ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩθλλϡζτέΕϏσϠέσϟνϦλξϖωιϔΩϠϏόρϓχιΙηϖΣΦϏλΣυϗη ΪϬϔλωλ
όϔτιϔΩιϗϧηΣθμΖϔλϟΣΖϔυωσϣιτμΖϔλιυϓπτΙϟΪυϖίϏϬϔϟςϏπμπυϒ
ΪϓΩύωϓζηϔΣ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩθλλϡζτέΕϏσϠέσϟνϦλξϖωιϔΩϠϏόρϓχιΙ
ηϖΣΦϏλΣυϗηόϔτιϔΩιϗϧηΣθμΖϔλϟΣΖϔυωσϣιτμΖϔλιυϓπτΙ
ϟΪυϖίϏϬϔϟςϏπμπυϒΪϓΩύωϓζηϔΣξϖωΪυϔΪυΣωΖϔΩϟσηυυϒτϒιϔΩ
ζϬϔϟλϖλΣϔυΣσύλϔϟσηυύυϙϏυωσπϙϨλιϗϧζϬϔϟλϖλΣϔυϣσΕλΖϏτ
ΣωΕϔηϔυϔΩϟσηυηϔσυϔτχϒϟϏϗτζϠχϒϠμμϠνχλΤϏΩόϬϔλϓΣΣϔυ
άΕϔΩϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϟΩϖλμϔιϟνϦλϣν
ηϔσπυϒυϔάμϓίίϓηϖϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζπϊϠχϒϠΣΖϣΤ
ϟπϖϧσϟηϖσϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ
 ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμ
ιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩ
πϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩθλλϡζτέΕϏσϠέσϟνϦλξϖωιϔΩΦϏλΣυϗηϟόυϖσϟύχϦΣ
ΪϬϔλωλ
όϔτιϔΩιϗϧηΣθμΖϔλϠσΕΣϚμΖϔλϠσΕηϔωϏϬϔϟςϏϠσΕόϏζΪϓΩύωϓζηϔΣ
όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩθλλϡζτέΕϏσϠέσϟνϦλξϖωιϔΩΦϏλΣυϗη
ϟόυϖσϟύχϦΣόϔτιϔΩιϗϧηΣθμΖϔλϠσΕΣϚμΖϔλϠσΕηϔωϏϬϔϟςϏ
ϠσΕόϏζΪϓΩύωϓζηϔΣΤλϔζξϖωΪυϔΪυΣωΖϔΩϟσηυυϒτϒιϔΩ
τϔωΣσύλϔϟσηυύυϙϏυωσπϙϨλιϗϧζϬϔϟλϖλΣϔυϣσΕλΖϏτ
ΣωΕϔηϔυϔΩϟσηυηϔσυϔτχϒϟϏϗτζϠχϒϠμμϠνχλΤϏΩόϬϔλϓΣΣϔυ
άΕϔΩϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϟΩϖλμϔιϟνϦλϣν
ηϔσπυϒυϔάμϓίίϓηϖϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζπϊϠχϒϠΣΖϣΤ
ϟπϖϧσϟηϖσϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ
 ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμ
ιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩ
πϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩθλλϡζτέΕϏσϠέσϟνϦλξϖωιϔΩϠϏόρϓχιΙηϖΣΦϏλΣυϗη ΪϬϔλωλ
ϡζτωϖκϗPavement In-Place Recycling) όϔτιϔΩιϗϧηΣθ
μΖϔλϠσΕηϔωυϖσϟστμΖϔλνϔΣύΖωτϠσΕνϒϏϬϔϟςϏϠσΕόϏζΪϓΩύωϓζηϔΣ όϬϔλϓΣ
ΣϔυάΕϔΩ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩθλλϡζτέΕϏσϠέσϟνϦλξϖωιϔΩϠϏόρϓχιΙ
ηϖΣΦϏλΣυϗη ϡζτωϖκϗ3DYHPHQW,Q3ODFH5HF\FOLQJ όϔτιϔΩ
ιϗϧηΣθμΖϔλϠσΕηϔωυϖσϟστμΖϔλνϔΣύΖωτϠσΕνϒϏϬϔϟςϏ
ϠσΕόϏζΪϓΩύωϓζηϔΣΤλϔζξϖωΪυϔΪυΣωΖϔΩϟσηυυϒτϒιϔΩ
τϔωΣσύλϔϟσηυύυϙϏυωσπϙϨλιϗϧζϬϔϟλϖλΣϔυϣσΕλΖϏτ
ΣωΕϔηϔυϔΩϟσηυηϔσυϔτχϒϟϏϗτζϠχϒϠμμϠνχλΤϏΩόϬϔλϓΣΣϔυ
άΕϔΩϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϟΩϖλμϔιϟνϦλϣν
ηϔσπυϒυϔάμϓίίϓηϖϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζπϊϠχϒϠΣΖϣΤϟπϖϧσ
ϟηϖσϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλ
ϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτ
ϣζΖμϔιϠχϒηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧω
ϣνμϔιϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτ
ΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ

1,990,000

μϔι

1,990,000

μϔι

1,945,000

μϔι
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ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩΤτϔτξϖωΪυϔΪυΦϏλΣυϗηϟόυϖσϟύχϦΣϠχϒχϛΣυϓΩμζϏϓζ
ΪϬϔλωλ
ϠλΕλόϔτιϔΩιϗϧηΣθμΖϔλϠσΕΣϙϨζόϔσιΕϔμΖϔλόϓλνΕϔϣυΕϏϬϔϟςϏϠσΕ
υϒσϔζΪϓΩύωϓζηϔΣ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩΤτϔτξϖωΪυϔΪυΦϏλΣυϗηϟόυϖσϟύχϦΣϠχϒ
χϛΣυϓΩμζϏϓζϠλΕλόϔτιϔΩιϗϧηΣθμΖϔλϠσΕΣϙϨζόϔσιΕϔμΖϔλόϓλνΕϔ
ϣυΕϏϬϔϟςϏϠσΕυϒσϔζΪϓΩύωϓζηϔΣΤτϔτξϖωΪυϔΪυΦϏλΣυϗηϟόυϖσϟύχϦΣΤΖϔΩ
χϒϟσηυΦωϔστϔωϟσηυϠχϒΤτϔτξϖωΪυϔΪυχϛΣυϓΩμζϏϓζ
ϠλΕλΤΖϔΩχϒϟσηυΦωϔστϔωϟσηυπυΖϏσνυϓμνυϚΩξϖωΪυϔΪυ
ΦϏλΣυϗηϟόυϖσϟύχϦΣΣωΖϔΩϟσηυΦωϔστϔωϟσηυϠχϒηϖζηϓϨΩ
νΖϔτΪυϔΪυνΖϔτϡΦυΩΣϔυηϔσυϔτχϒϟϏϗτζϠχϒϠμμϠνχλΤϏΩόϬϔλϓΣΣϔυ
άΕϔΩϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϟΩϖλμϔιϟνϦλϣν
ηϔσπυϒυϔάμϓίίϓηϖϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζπϊϠχϒϠΣΖϣΤϟπϖϧσ
ϟηϖσϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟπϖϧσ
ϟηϖσ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτ
ϣζΖ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩθλλϡζτέΕϏσϠέσϟνϦλξϖωιϔΩϠϏόρϓχιΙηϖΣΦϏλΣυϗη ΪϬϔλωλ
ϡζτωϖκϗPavement In-Place Recycling) όϔτιϔΩιϗϧηΣθμΖϔλ
ϠσΕυϒσϔζλΖϏτμΖϔλιϚΕΩσϒΤϔσνΖϏσϏϬϔϟςϏϠσΕυϒσϔζΪϓΩύωϓζηϔΣ όϬϔλϓΣ
ΣϔυάΕϔΩ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩθλλϡζτέΕϏσϠέσϟνϦλξϖωιϔΩϠϏόρϓχιΙ
ηϖΣΦϏλΣυϗη ϡζτωϖκϗ3DYHPHQW,Q3ODFH5HF\FOLQJ όϔτιϔΩ
ιϗϧηΣθμΖϔλϠσΕυϒσϔζλΖϏτμΖϔλιϚΕΩσϒΤϔσνΖϏσϏϬϔϟςϏϠσΕ
υϒσϔζΪϓΩύωϓζηϔΣΤλϔζξϖωΪυϔΪυΣωΖϔΩϟσηυυϒτϒιϔΩ
τϔωΣσύλϔϟσηυύυϙϏυωσπϙϨλιϗϧζϬϔϟλϖλΣϔυϣσΕλΖϏτ
ΣωΕϔηϔυϔΩϟσηυηϔσυϔτχϒϟϏϗτζϠχϒϠμμϠνχλΤϏΩόϬϔλϓΣΣϔυ
άΕϔΩϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϟΩϖλμϔιϟνϦλϣν
ηϔσπυϒυϔάμϓίίϓηϖϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζπϊϠχϒϠΣΖϣΤϟπϖϧσ
ϟηϖσϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλ
ϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτ
ϣζΖ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩθλλϡζτέΕϏσϠέσϟνϦλξϖωιϔΩϠϏόρϓχιΙηϖΣΦϏλΣυϗη ΪϬϔλωλ
ϡζτωϖκϗPavement In-Place Recycling) όϔτιϔΩιϗϧηΣθμΖϔλ
ύΖωτΣϒϡύχΣ±μΖϔλϠσΕΣϙϨζϢύσΕϏϬϔϟςϏϠσΕόϏζΪϓΩύωϓζηϔΣ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩθλλϡζτέΕϏσϠέσϟνϦλξϖωιϔΩϠϏόρϓχιΙ
ηϖΣΦϏλΣυϗη ϡζτωϖκϗ3DYHPHQW,Q3ODFH5HF\FOLQJ όϔτιϔΩ
ιϗϧηΣθμΖϔλύΖωτΣϒϡύχΣ±μΖϔλϠσΕΣϙϨζϢύσΕϏϬϔϟςϏ
ϠσΕόϏζΪϓΩύωϓζηϔΣΤλϔζξϖωΪυϔΪυΣωΖϔΩϟσηυυϒτϒιϔΩ
τϔωΣσύλϔϟσηυύυϙϏυωσπϙϨλιϗϧζϬϔϟλϖλΣϔυϣσΕλΖϏτ
ΣωΕϔηϔυϔΩϟσηυηϔσυϔτχϒϟϏϗτζϠχϒϠμμϠνχλΤϏΩόϬϔλϓΣΣϔυ
άΕϔΩϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϟΩϖλμϔιϟνϦλϣν
ηϔσπυϒυϔάμϓίίϓηϖϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζπϊϠχϒϠΣΖϣΤϟπϖϧσ
ϟηϖσϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλ
ϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτ
ϣζΖ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ

3,485,000

μϔι

1,993,000

μϔι

1,541,000

μϔι
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ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩθλλϡζτΣΕϏόυΖϔΩϟνϦλξϖωιϔΩΦϏλΣυϗηϟόυϖσϟύχϦΣόϔτ
ιϔΩιϗϧηΣθϟιϊμϔχϟσϙϏΩηϔΣύσϛΕιϗϧηϬϔμχωϓΩύϖλϏϬϔϟςϏϟσϙϏΩ
ΪϓΩύωϓζηϔΣ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩθλλϡζτΣΕϏόυΖϔΩϟνϦλξϖωιϔΩΦϏλΣυϗη
ϟόυϖσϟύχϦΣόϔτιϔΩιϗϧηΣθϟιϊμϔχϟσϙϏΩηϔΣύσϛΕιϗϧηϬϔμχωϓΩ
ύϖλϏϬϔϟςϏϟσϙϏΩΪϓΩύωϓζηϔΣΤλϔζξϖωΪυϔΪυΣωΖϔΩϟσηυυϒτϒιϔΩ
τϔωΣσύλϔϟσηυύυϙϏυωσπϙϨλιϗϧζϬϔϟλϖλΣϔυϣσΕλΖϏτ
ΣωΕϔηϔυϔΩϟσηυηϔσυϔτχϒϟϏϗτζϠχϒϠμμϠνχλΤϏΩόϬϔλϓΣΣϔυ
άΕϔΩϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϟΩϖλμϔιϟνϦλϣν
ηϔσπυϒυϔάμϓίίϓηϖϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζπϊϠχϒϠΣΖϣΤϟπϖϧσ
ϟηϖσϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλ
ϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτ
ϣζΖ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩθλλϡζτΣΕϏόυΖϔΩϟνϦλξϖωιϔΩΦϏλΣυϗηϟόυϖσϟύχϦΣόϔτ
ιϔΩιϗϧηΣθϟιϊμϔχϟσϙϏΩηϔΣύσϛΕιϗϧηϬϔμχϣσΖΩϔσϏϬϔϟςϏϟσϙϏΩ
ΪϓΩύωϓζηϔΣ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩθλλϡζτΣΕϏόυΖϔΩϟνϦλξϖωιϔΩΦϏλΣυϗη
ϟόυϖσϟύχϦΣόϔτιϔΩιϗϧηΣθϟιϊμϔχϟσϙϏΩηϔΣύσϛΕιϗϧηϬϔμχϣσΖ
ΩϔσϏϬϔϟςϏϟσϙϏΩΪϓΩύωϓζηϔΣΤλϔζξϖωΪυϔΪυΣωΖϔΩϟσηυυϒτϒιϔΩ
τϔωΣσύλϔϟσηυύυϙϏυωσπϙϨλιϗϧζϬϔϟλϖλΣϔυϣσΕλΖϏτ
ΣωΕϔηϔυϔΩϟσηυηϔσυϔτχϒϟϏϗτζϠχϒϠμμϠνχλΤϏΩόϬϔλϓΣΣϔυ
άΕϔΩϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϟΩϖλμϔιϟνϦλϣν
ηϔσπυϒυϔάμϓίίϓηϖϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζπϊϠχϒϠΣΖϣΤϟπϖϧσ
ϟηϖσϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλ
ϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτ
ϣζΖ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩθλλϡζτέΕϏσϠέσϟνϦλξϖωιϔΩϠϏόρϓχιΙηϖΣΦϏλΣυϗη
ϡζτωϖκϗPavement In-Place Recycling) όϔτιϔΩιϗϧηΣθ
μΖϔλχϔλΤωϔΩμΖϔλϟζΕλσϒΤϔσϏϬϔϟςϏϟσϙϏΩΪϓΩύωϓζηϔΣ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩθλλϡζτέΕϏσϠέσϟνϦλξϖωιϔΩϠϏόρϓχιΙ
ηϖΣΦϏλΣυϗη ϡζτωϖκϗ3DYHPHQW,Q3ODFH5HF\FOLQJ όϔτιϔΩ
ιϗϧηΣθμΖϔλχϔλΤωϔΩμΖϔλϟζΕλσϒΤϔσϏϬϔϟςϏϟσϙϏΩΪϓΩύωϓζ
ηϔΣΤλϔζξϖωΪυϔΪυΣωΖϔΩϟσηυυϒτϒιϔΩτϔωΣσ
ύλϔϟσηυύυϙϏυωσπϙϨλιϗϧζϬϔϟλϖλΣϔυϣσΕλΖϏτΣωΕϔηϔυϔΩ
ϟσηυηϔσυϔτχϒϟϏϗτζϠχϒϠμμϠνχλΤϏΩόϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυ
όΕωλΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϟΩϖλμϔιϟνϦλϣνηϔσπυϒυϔάμϓίίϓηϖ
ϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζπϊϠχϒϠΣΖϣΤϟπϖϧσϟηϖσϠχϒϟνϦλϣν
ηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩ
ιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣΣϔυ
άΕϔΩ
ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩθλλϡζτέΕϏσϠέσϟνϦλξϖωιϔΩϠϏόρϓχιΙηϖΣΦϏλΣυϗη
όϔτιϔΩιϗϧηΣθμΖϔλχϔλΤωϔΩμΖϔλλϬϨϔυϘσϏϬϔϟςϏϟσϙϏΩΪϓΩύωϓζηϔΣ
όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦ λΦΕϔϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩθλλϡζτέΕϏσϠέσϟνϦ λξϖωιϔΩ
ϠϏόρϓχιΙ ηϖΣΦϏλΣυϗηόϔτιϔΩιϗϧηΣθμΖϔλχϔλΤωϔΩμΖϔλ
λ้ําυϘσϏϬϔϟςϏ ϟσϙϏΩΪϓΩύωϓζηϔΣΤλϔζξϖωΪυϔΪυΣωΖϔΩϟσηυυϒτϒ
ιϔΩ τϔω60ΣσύλϔϟσηυύυϙϏυωσπϙϨλιϗϧζϔϬ ϟλϖλΣϔυϣσΕ
λΖϏτ ΣωΕϔ0ηϔυϔΩϟσηυηϔσυϔτχϒϟϏϗτζϠχϒϠμμϠνχλΤϏΩ
όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦ λϟΩϖλμϔιϟνϦ
λϣν ηϔσ πυϒυϔάμϓίίϓηϏ
ϖ ΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζπϊϠχϒϠΣΖϣΤ
ϟπϧϖσ ϟηϖσϠχϒϟνϦ λϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ
πϊ  ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩ ιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧ
χϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩ ΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλ υϔτϣζΖ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ

ΪϬϔλωλ

1,127,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

2,011,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

2,202,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

900,000

μϔι
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ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩχϔζΦϓλιϔΩΦϏλΣυϗηϟόυϖσϟύχϦΣόϔτιϔΩμΖϔλωϔϟχΕτΙ ΪϬϔλωλ
ηϬϔμχωϔϟχΕτΙϏϬϔϟςϏπμπυϒΪϓΩύωϓζηϔΣ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩχϔζΦϓλιϔΩΦϏλΣυϗηϟόυϖσϟύχϦΣόϔτιϔΩ
μΖϔλωϔϟχΕτΙηϬϔμχωϔϟχΕτΙϟάϙϧϏσηϬϔμχυωσϣιτπϓδλϔϏϬϔϟςϏπμπυϒΪϓΩύωϓζ
ηϔΣΤλϔζτϔωΤϏμθλλϟσηυχϔζϟιΦϏλΣυϗηϟόυϖσϟύχϦΣ
πυΖϏσϟυϗτΩύϖλϢύίΕϢλΣχΕϏΩ*DELRQ 0DWWKHVVιϓϨ ΩόϏΩζΖϔληϔσ
υϔτ χϒϟϏϗτζϠχϒϠμμϠνχλΤϏΩόϬϔλϓ ΣΣϔυάΕϔΩϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓ Ωύωϓ ζ
ηϔΣϟνϦ λϟΩϖλμϔιϟνϦ λϣνηϔσπυϒυϔάμϓ ίίϓ ηϏ
ϖ ΩΦΙΣϔυμυϖύϔυ
όΕωλΪϓ Ωύωϓ ζπϊϠΣΖϣΤϟπϖϧσϟηϖσϠχϒϟνϦ λϣνηϔσϠξλπϓ δλϔιΖϏΩ
θϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟπϖϧσϟηϖσ ΦυϓϨ Ωιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧ
χϬϔζϓ μ ιϗϧηϓϨ ΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓ ΣΣϔυάΕϔΩ
ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩςϛσϖιϓϊλΙμυϖϟωεϊϔχόσϟζϦΪπυϒϟΪΖϔηϔΣόϖλσύϔυϔά
ΪϬϔλωλ
ϏϬϔϟςϏϟσϙϏΩΪϓΩύωϓζηϔΣ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩςϛσϖιϓϊλΙμυϖϟωεϊϔχόσϟζϦΪπυϒϟΪΖϔ
ηϔΣόϖλσύϔυϔάϏϬϔϟςϏϟσϙϏΩΪϓΩύωϓζηϔΣϡζτνυϓμνυϚΩχϔλϠϏόρϓχιΙηϖΣ
ΦϏλΣυϗηυωσπϙϨλιϗϧζϬϔϟλϖλΣϔυϣσΕλΖϏτΣωΕϔηϔυϔΩϟσηυηϔσυϔτ
χϒϟϏϗτζϠχϒϠμμϠνχλΤϏΩόϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζ
ηϔΣϟνϦλϟΩϖλμϔιϟνϦλϣνηϔσπυϒυϔάμϓίίϓηϖϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυ
όΕωλΪϓΩύωϓζπϊϠχϒϠΣΖϣΤϟπϖϧσϟηϖσϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔ
ιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟπϖϧσϟηϖσ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ 
ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩθλλϡζτέΕϏσϠέσϟνϦ λξϖωιϔΩϠϏόρϓχιΙηΣ
ϖ ΦϏλΣυϗη ΪϬϔλωλ
Overlay) όϔτιϔΩύσϛι
Ε ϧϗ μΖϔλϟζχϏΦϗηϬϔμχϠσΕΣχϏΩϟάϙϧϏσύσϛι
Ε ϧϗ 
μΖϔλΣχΖϏιϏηϬϔμχϠσΕΪλ
ϓ ϏϬϔϟςϏϏϚσ
Ζ ξϔΩΪϓΩύωϓζηϔΣ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦ λΦΕϔϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩθλλϡζτέΕϏσϠέσϟνϦ λξϖωιϔΩϠϏόρϓχιΙ
ηϖΣΦϏλΣυϗη 2YHUOa\ όϔτιϔΩύσϛι
Ε ϧϗ μΖϔλϟζχϏΦϗηϬϔμχϠσΕΣχϏΩ
ϟάϙϧϏσύσϛι
Ε ϧϗ μΖϔλΣχΖϏιϏηϬϔμχϠσΕΪλ
ϓ ϏϬϔϟςϏϏϚσ
Ζ ξϔΩΪϓΩύωϓζ ηϔΣΤλϔζ
ξϖωΪυϔΪυΣωΖϔΩϟσηυυϒτϒιϔΩ τϔωϟσηυύλϔϟσηυ
ύυϙϏυωσπϙϨλιϗϧζϔϬ ϟλϖλΣϔυϣσΕλΖϏτ ΣωΕϔηϔυϔΩϟσηυηϔσυϔτχϒ
ϟϏϗτζϠχϒϠμμϠνχλΤϏΩόϬϔλϓΣΣϔυ άΕϔΩϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζηϔΣ
ϟνϦ λϟΩϖλμϔιϟνϦ λϣν ηϔσπυϒυϔάμϓίίϓηϏ
ϖ ΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλ
ΪϓΩύωϓζπϊϠχϒϠΣΖϣΤϟπϖϧσϟηϖσϠχϒϟνϦ λϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩ
θϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟπϖϧσ ϟηϖσ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧ
χϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ

500,000

μϔι

600,000

μϔι

998,500

μϔι

ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩθλλϡζτέΕϏσϠέσϟνϦ λξϖωιϔΩϠϏόρϓχιΙηΣ
ϖ ΦϏλΣυϗη ΪϬϔλωλ
Overlay) όϔτιϔΩύσϛι
Ε ϧϗ μΖϔλύλϏΩύχωΩηϬϔμχϠσΕΣχϏΩϟάϙϧϏσ
ύσϛι
Ε ϧϗ μΖϔλΣχΖϏιϏηϬϔμχϠσΕΪλ
ϓ ϏϬϔϟςϏϏϚσ
Ζ ξϔΩΪϓΩύωϓζηϔΣ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦ λΦΕϔϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩθλλϡζτέΕϏσϠέσϟνϦ λξϖωιϔΩϠϏόρϓχιΙ
ηϖΣΦϏλΣυϗη 2YHUOa\ όϔτιϔΩύσϛι
Ε ϧϗ μΖϔλύλϏΩύχωΩηϬϔμχϠσΕΣχϏΩ
ϟάϙϧϏσύσϛι
Ε ϧϗ μΖϔλΣχΖϏιϏηϬϔμχϠσΕΪλ
ϓ ϏϬϔϟςϏϏϚσ
Ζ ξϔΩΪϓΩύωϓζ ηϔΣΤλϔζ
ξϖωΪυϔΪυΣωΖϔΩϟσηυυϒτϒιϔΩ τϔωϟσηυύλϔϟσηυ
ύυϙϏυωσπϙϨλιϗϧζϔϬ ϟλϖλΣϔυϣσΕλΖϏτ ΣωΕϔηϔυϔΩϟσηυηϔσυϔτχϒ
ϟϏϗτζϠχϒϠμμϠνχλΤϏΩόϬϔλϓΣΣϔυ άΕϔΩϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζηϔΣ
ϟνϦ λϟΩϖλμϔιϟνϦ λϣν ηϔσπυϒυϔάμϓίίϓηϏ
ϖ ΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλ
ΪϓΩύωϓζπϊϠχϒϠΣΖϣΤϟπϖϧσ ϟηϖσϠχϒϟνϦ λϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩ
θϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟπϖϧσ ϟηϖσ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧ
χϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτ ϣζΖ όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ

998,500

μϔι

239

ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩιΕϏϟύχϗϧτσΦϏλΣυϗηϟόυϖσϟύχϦΣόϔτιϔΩιϗϧηΣθ
ΪϬϔλωλ
μΖϔλΦχϏΩΤτϔΩϡπυΩμΖϔλσϔμνΕϔϠοΣϏϬϔϟςϏϟσϙϏΩΪϓΩύωϓζηϔΣ
όϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩιΕϏϟύχϗϧτσΦϏλΣυϗηϟόυϖσϟύχϦΣόϔτιϔΩ
ιϗϧηΣθμΖϔλΦχϏΩΤτϔΩϡπυΩμΖϔλσϔμνΕϔϠοΣϏϬϔϟςϏ
ϟσϙϏΩΪϓΩύωϓζηϔΣΤλϔζάΕϏΩ;ϟσηυ;ϟσηυΦωϔστϔω
ΤΖϔΩχϒϟσηυηϔσυϔτχϒϟϏϗτζϠχϒϠμμϠνχλΤϏΩόϬϔλϓΣΣϔυ
άΕϔΩϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζηϔΣϟνϦλϟΩϖλμϔιϟνϦλϣν
ηϔσπυϒυϔάμϓίίϓηϖϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζπϊϠχϒϠΣΖϣΤϟπϖϧσ
ϟηϖσϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟπϖϧσ
ϟηϖσ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣ
ΣϔυάΕϔΩ
ΩϔλΣϬϔΪϓζΤτϒσϛχοϏτϠχϒόϖϧΩναϖΣϛχ
υωσ

300,000

μϔι

750,000

μϔι

ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

υωσ

750,000

μϔι

ΦΕϔϢάΖόϏτ

υωσ

750,000

μϔι

150,000

μϔι

300,000

μϔι

200,000

μϔι

υϔτΪΕϔτϟπϙϧϏϢύΖϣζΖσϔέϘϧΩμυϖΣϔυ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυξχϖηόϙϧϏυευΩΦΙζΖϔλΣϔυΪϓζΣϔυΤτϒ ΣϏΩϠξλϠχϒ ΪϬϔλωλ
Ωμνυϒσϔε
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔΪϓζιϬϔϠξΕλπϓμ
νυϒάϔόϓσπϓλκΙϟυϙϧϏΩΣϔυμυϖύϔυΪϓζΣϔυΤτϒϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλιϗϧΪϬϔϟνϦλ
όϬϔύυϓμΩϔλλϗϨϟνϦλϣνηϔσπυϒυϔάμϓίίϓηϖϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζπϊ
ϠχϒϠΣΖϣΤϟπϖϧσϟηϖσϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ
± ϟπϖϧσϟηϖσ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩ
ΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩϠξλϠχϒΩμνυϒσϔε
υϔτΪΕϔτϟΣϗϧτωϟλϙϧϏΩΣϓμΣϔυναϖμϓηϖυϔάΣϔυιϗϧϣσΕϟΤΖϔχϓΣϋεϒυϔτΪΕϔτύσωζϏϙϧλϥ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυμυϖύϔυΪϓζΣϔυΤτϒσϛχοϏτυωσϠχϒΤϏΩϟόϗτϏϓληυϔτ ΪϬϔλωλ
άϚσάλ ΣϏΩϠξλϠχϒΩμνυϒσϔε
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυ
ωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔόσλϔΦϚεωϖιτϔΣυΦΕϔτϔλπϔύλϒΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔΪϓζ
όθϔλιϗϧπυΖϏσϟΦυϙϧϏΩϟόϗτΩΦΕϔνΖϔτϡΦυΩΣϔυΦΕϔθΕϔτϟϏΣόϔυΦΕϔπϖσπΙϟϏΣόϔυ
ϠχϒόϖϧΩπϖσπΙΦΕϔΣυϒϟνΘϔϢόΕϟϏΣόϔυΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔΤλόΕΩϠχϒΣϬϔΪϓζΤτϒΤϏΩϟόϗτ
ϏϓληυϔτΦΕϔωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩϟΤϗτλϠχϒϏϚνΣυεΙϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλιϗϧΪϬϔϟνϦλόϬϔύυϓμ
ΩϔλλϗϨϟνϦλϣνηϔσπυϒυϔάμϓίίϓηϖϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζπϊ
ϠχϒϠΣΖϣΤϟπϖϧσϟηϖσϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ
± ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτ
ϣζΖ ΣϏΩϠξλϠχϒΩμνυϒσϔε
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυυευΩΦΙϟπϙϧϏχζΤτϒσϛχοϏτ ΣϏΩϠξλϠχϒΩμ
ΪϬϔλωλ
νυϒσϔε
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦ λΦΕϔϢάΖΪϔΕ τϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυ
ωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔόσλϔΦϚεωϖιτϔΣυΦΕϔτϔλπϔύλϒΦΕϔϟάΕϔιϗϧ πϓΣΦΕϔ
ωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩϟΤϗτλϠχϒϏϚνΣυεΙ ΦΕϔνΖ ϔτϡΦυΩΣϔυΦΕϔΣυϒϟνΘ ϔϢόΕ
ϟอΣόϔυΦΕϔθΕϔτϟϏΣόϔυΦΕϔπϖσπΙϟϏΣόϔυϠχϒόϖϧΩπϖσπΙΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔΪϓζ
λϖιυυϊΣϔυΦΕϔηΣϠηΕΩόθϔλιϗϧπυΖϏσϟΦυϙϧϏΩϟόϗτΩΦΕϔιϬϔνΖ ϔτϡυχϏϓπ Ϡχϒ
ΦΕϔϢάΖΪϔΕ τϏϙϧλιϗϧΪϔϬ ϟνϦ λϢλΣϔυοϘ ΣϏμυσϟνϦ λϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτ
ωΕϔζΖωτΦΕϔϢάΖΪϔΕ τϢλΣϔυοϘ ΣϏμυσϠχϒΣϔυϟΤΖϔυϓμΣϔυοϘ ΣϏμυσΤϏΩϟΪΖϔ
ύλΖϔιϗϧιϏ
Ζ ΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦ λϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ
± ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩϠξλ
ϠχϒΩμνυϒσϔε

240

100,000

μϔι

υωσ

16,339,300

μϔι

ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

υωσ

15,989,300

μϔι

ΦΕϔϢάΖόϏτ

υωσ

15,989,300

μϔι

300,000

μϔι

600,000

μϔι

2,675,000

μϔι

ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυΪϓζΣϔυΤτϒϠμμσϗόΕωλυΕωσηϔσύχϓΣ3Rs ΣϏΩ
ΪϬϔλωλ
ϠξλϠχϒΩμνυϒσϔε
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυ
ωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔόσλϔΦϚεωϖιτϔΣυΦΕϔωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩϟΤϗτλϠχϒ
ϏϚνΣυεΙΦΕϔνΖϔτϡΦυΩΣϔυΦΕϔτϔλπϔύλϒΦΕϔΣυϒϟνΘϔϢόΕϟϏΣόϔυΦΕϔηΣϠηΕΩ
όθϔλιϗϧπυΖϏσϟΦυϙϧϏΩϟόϗτΩΦΕϔθΕϔτϟϏΣόϔυΦΕϔπϖσπΙϟϏΣόϔυϠχϒόϖϧΩπϖσπΙϠχϒ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλιϗϧΪϬϔϟνϦλϢλΣϔυοϘΣϏμυσϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩ
σύϔζϣιτωΕϔζΖωτΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυοϘΣϏμυσϠχϒΣϔυϟΤΖϔυϓμΣϔυοϘΣϏμυσ
ΤϏΩϟΪΖϔύλΖϔιϗϧιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧ
νϗ πϊ± ϟπϖϧσϟηϖσ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμ
ιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩϠξλϠχϒΩμνυϒσϔε
ϠξλΩϔλόυΖϔΩΦωϔσϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩάϚσάλ
ΩϔλόΕΩϟόυϖσϠχϒόλϓμόλϚλΦωϔσϟΤΖσϠΤϦΩάϚσάλ

υϔτΪΕϔτϟΣϗϧτωϟλϙϧϏΩΣϓμΣϔυναϖμϓηϖυϔάΣϔυιϗϧϣσΕϟΤΖϔχϓΣϋεϒυϔτΪΕϔτύσωζϏϙϧλϥ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυόυΖϔΩϟΦυϙϏΤΕϔτλϓΣνυϒάϔόϓσπϓλκΙιΖϏΩθϖϧλϢλ
ΪϬϔλωλ
ΪϓΩύωϓζηϔΣ όϬϔλϓΣνχϓζϏμΪ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυ
ωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔϟμϗϨτϟχϗϨτΩΦΕϔϟάΕϔιϗϧπϓΣΦΕϔτϔλπϔύλϒΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔΪϓζ
ζϏΣϣσΖπϖκϗϟνϖζνϖζΦΕϔόσλϔΦϚεωϖιτϔΣυΦΕϔΤϏΩόσλϔΦϚεϢλΣϔυζϛΩϔλΦΕϔ
ΣυϒϟνΘϔϢόΕϟϏΣόϔυΦΕϔνΖϔτϡΦυΩΣϔυΦΕϔθΕϔτϟϏΣόϔυΦΕϔπϖσπΙϟϏΣόϔυϠχϒόϖϧΩ
πϖσπΙΦΕϔωϓόζϚϏϚνΣυεΙϠχϒϟΦυϙϧϏΩϟΤϗτλϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλιϗϧΪϬϔϟνϦλϢλΣϔυοϘΣ
ϏμυσϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυοϘΣ
ϏμυσϠχϒΣϔυϟΤΖϔυϓμΣϔυοϘΣϏμυσΤϏΩϟΪΖϔύλΖϔιϗϧιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒ
ϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣνχϓζϏμΪ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυοϘΣϏμυσϠχϒϊϘΣϋϔζϛΩϔλϟπϖϧσπϛλιϓΣϋϒξϛΖμυϖύϔυ ΪϬϔλωλ
ϠχϒξϛΖλϬϔιΖϏΩθϖϧλΪϓΩύωϓζηϔΣ όϬϔλϓΣνχϓζϏμΪ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυ
ωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔϟμϗϨτϟχϗϨτΩΦΕϔϟάΕϔιϗϧπϓΣΦΕϔτϔλπϔύλϒΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔΪϓζ
ζϏΣϣσΖπϖκϗϟνϖζνϖζΦΕϔόσλϔΦϚεωϖιτϔΣυΦΕϔϟάΕϔόθϔλιϗϧϏμυσΦΕϔνΖϔτ
ϡΦυΩΣϔυΦΕϔθΕϔτϟϏΣόϔυΦΕϔπϖσπΙϟϏΣόϔυϠχϒόϖϧΩπϖσπΙΦΕϔωϓόζϚϏϚνΣυεΙϠχϒ
ϟΦυϙϧϏΩϟΤϗτλϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλιϗϧΪϬϔϟνϦλϢλΣϔυοϘΣϏμυσϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμ
ΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυοϘΣϏμυσϠχϒΣϔυϟΤΖϔυϓμΣϔυοϘΣ
ϏμυσΤϏΩϟΪΖϔύλΖϔιϗϧιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩ
θϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣ
ϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣνχϓζϏμΪ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσπϓδλϔϊϓΣτςϔπξϛΖλϬϔιΖϏΩιϗϧιΖϏΩθϖϧλξϛΖλϬϔ ΪϬϔλωλ
άϚσάλΣχϚΕσπχϓΩσωχάλϏΩΦΙΣυηΕϔΩϥϠχϒνυϒάϔάλ όϬϔλϓΣνχϓζϏμΪ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυ
ωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔϟμϗϨτϟχϗϨτΩΦΕϔϟάΕϔιϗϧπϓΣΦΕϔτϔλπϔύλϒΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔΪϓζ
ζϏΣϣσΖπϖκϗϟνϖζνϖζΦΕϔόσλϔΦϚεωϖιτϔΣυΦΕϔϟάΕϔόθϔλιϗϧϏμυσΦΕϔνΖϔτ
ϡΦυΩΣϔυΦΕϔθΕϔτϟϏΣόϔυΦΕϔπϖσπΙϟϏΣόϔυϠχϒόϖϧΩπϖσπΙΦΕϔωϓόζϚϏϚνΣυεΙϠχϒ
ϟΦυϙϧϏΩϟΤϗτλϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλιϗϧΪϬϔϟνϦλϢλΣϔυοϘΣϏμυσϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμ
ΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυοϘΣϏμυσϠχϒΣϔυϟΤΖϔυϓμΣϔυοϘΣ
ϏμυσΤϏΩϟΪΖϔύλΖϔιϗϧιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩ
θϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣνχϓζϏμΪ
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ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυόλϓμόλϚλΣϔυζϬϔϟλϖλΩϔλχϛΣϟόϙϏάϔωμΖϔλϟιϖζϣιΖ
ϏΩΦΙυϔάϓλ όϬϔλϓΣνχϓζϏμΪ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυ
ωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔϟμϗϨτϟχϗϨτΩΦΕϔϟάΕϔιϗϧπϓΣΦΕϔτϔλπϔύλϒΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔΪϓζ
ζϏΣϣσΖπϖκϗϟνϖζνϖζΦΕϔόσλϔΦϚεωϖιτϔΣυΦΕϔϟάΕϔόθϔλιϗϧϏμυσΦΕϔνΖϔτ
ϡΦυΩΣϔυΦΕϔθΕϔτϟϏΣόϔυΦΕϔπϖσπΙϟϏΣόϔυϠχϒόϖϧΩπϖσπΙΦΕϔωϓόζϚϏϚνΣυεΙϠχϒ
ϟΦυϙϧϏΩϟΤϗτλϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλιϗϧΪϬϔϟνϦλϢλΣϔυοϘΣϏμυσϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμ
ΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυοϘΣϏμυσϠχϒΣϔυϟΤΖϔυϓμΣϔυοϘΣ
ϏμυσΤϏΩϟΪΖϔύλΖϔιϗϧιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩ
θϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣνχϓζϏμΪ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυόυΖϔΩΪϖηόϬϔλϘΣνΣνΖϏΩόθϔμϓλΤϏΩάϔηϖϟπϙϧϏόυΖϔΩ
ΦωϔσόσϔλΫϓλιΙ όϬϔλϓΣνχϓζϏμΪ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦ λΦΕϔϢάΖΪϔΕ τϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔ
Ϗϔύϔυ ωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔϟμϗϨτϟχϗϨτΩΦΕϔϟάΕϔιϗϧπΣϓ ΦΕϔτϔλπϔύλϒΦΕϔΪΖϔΩ
ϟύσϔΪϓζ ζϏΣϣσΖπκϖ ϟϗ νϖ ζνϖ ζΦΕϔόσλϔΦϚεωϖιτϔΣυΦΕϔϟάΕϔόθϔλιϗϧ Ϗμυσ
ΦΕϔνΖ ϔτϡΦυΩΣϔυΦΕϔθΕϔτϟϏΣόϔυΦΕϔπϖσπΙϟϏΣόϔυϠχϒόϖϧΩπϖσπΙΦΕϔ ωϓόζϚϏν
Ϛ
ΣυεΙ ϠχϒϟΦυϙϧϏΩϟΤϗτλϠχϒΦΕϔϢάΖΪϔΕ τϏϙϧλιϗϧΪϔϬ ϟνϦ λϢλΣϔυοϘ Σ ϏμυσϟνϦ λ
ϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτΦΕϔϢάΖΪϔΕ τϢλΣϔυοϘ Σ ϏμυσϠχϒ
ΣϔυϟΤΖϔυϓμΣϔυοϘ ΣϏμυσΤϏΩϟΪΖϔύλΖϔιϗϧιϏ
Ζ ΩθϖϧλπϊϠχϒ
ϟνϦ λϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϏμΪ ηϔΣ
ύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣνχϓζϏμΪ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυοϘΣϏμυσϟπϖϧσπϛλιϓΣϋϒΣϔυϢάΖςϔϋϔϟπϙϧϏΣϔυϟνϦλ
λϓΣνυϒάϔόϓσπϓλκΙϠμμσϙϏϏϔάϗπ όϬϔλϓΣνχϓζϏμΪ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυ
ωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔϟμϗϨτϟχϗϨτΩΦΕϔϟάΕϔιϗϧπϓΣΦΕϔτϔλπϔύλϒΦΕϔόσλϔΦϚε
ωϖιτϔΣυΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔΪϓζζϏΣϣσΖπϖκϗϟνϖζνϖζΦΕϔνΖϔτϡΦυΩΣϔυΦΕϔθΕϔτ
ϟϏΣόϔυΦΕϔπϖσπΙϟϏΣόϔυϠχϒόϖϧΩπϖσπΙΦΕϔωϓόζϚϏϚνΣυεΙϠχϒϟΦυϙϧϏΩϟΤϗτλϠχϒ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλιϗϧΪϬϔϟνϦλϢλΣϔυοϘΣϏμυσϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩ
σύϔζϣιτωΕϔζΖωτΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυοϘΣϏμυσϠχϒΣϔυϟΤΖϔυϓμΣϔυοϘΣϏμυσ
ΤϏΩϟΪΖϔύλΖϔιϗϧιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧ
νϗ πϊ ϏμΪηϔΣύλΖϔχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτ
ϣζΖ όϬϔλϓΣνχϓζϏμΪ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυνυϒάϔόϓσπϓλκΙϟΦχϙϧϏλιϗϧϏμΪηϔΣπμ
νυϒάϔάλ όϬϔλϓΣνχϓζϏμΪ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦ λΦΕϔϢάΖΪϔΕ τϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυ
ωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔϟάΕϔιϗϧπΣϓ ΦΕϔτϔλπϔύλϒΦΕϔϟμϗϨτϟχϗϨτΩΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔΪϓζ
ζϏΣϣσΖπκϖ ϟϗ νϖ ζνϖ ζΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔΪϓζόθϔλιϗϧΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔϟΦυϙϧϏΩϟόϗτΩΦΕϔ
θΕϔτ ϟϏΣόϔυΦΕϔπϖσπΙϟϏΣόϔυϠχϒόϖϧΩπϖσπΙΦΕϔωϓόζϚϏν
Ϛ ΣυεΙ ϠχϒϟΦυϙϧϏΩ
ϟΤϗτλϠχϒ ΦΕϔϢάΖΪϔΕ τϏϙϧλϥιϗϧΪϔϬ ϟνϦ λϠχϒϟΣϗϧτωΤΖϏΩϢλΣϔυΪϓζΩϔλϟνϦ λϣν
ηϔσυϒϟμϗτμ ΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτΣϔυϟμϖΣΪΕϔτΦΕϔϢάΖΪϔΕ τϢλΣϔυΪϓζ
ΩϔλΣϔυΪϓζΣϔυ ϠΤΕΩΤϓλΣϗώϔϠχϒΣϔυόΕΩλϓΣΣϗώϔϟΤΖϔυΕωσΣϔυϠΤΕΩΤϓλΣϗώϔ
ΤϏΩϏΩΦΙΣυ νΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦ λϣνηϔσϠξλ
πϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧ νϗ  πϊ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧ
ηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλ υϔτϣζΖ όϬϔλϓΣνχϓζϏμΪ

ΪϬϔλωλ

250,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

100,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

100,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

100,000

μϔι
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ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυοϘΣϏμυσύχϓΣόϛηυΣϔυπϓδλϔιϓΣϋϒζΖϔλ
ΪϬϔλωλ
ϟιΦϡλϡχτϗόϔυόλϟιϊόϬϔύυϓμΣϔυιϬϔΩϔλ όϬϔλϓΣνχϓζϏμΪ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυ
ωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔϟμϗϨτϟχϗϨτΩΦΕϔϟάΕϔιϗϧπϓΣΦΕϔτϔλπϔύλϒΦΕϔόσλϔΦϚε
ωϖιτϔΣυΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔΪϓζζϏΣϣσΖπϖκϗϟνϖζνϖζΦΕϔϟάΕϔόθϔλιϗϧϏμυσΦΕϔνΖϔτ
ϡΦυΩΣϔυΦΕϔθΕϔτϟϏΣόϔυΦΕϔπϖσπΙϟϏΣόϔυϠχϒόϖϧΩπϖσπΙΦΕϔωϓόζϚϏϚνΣυεΙϠχϒ
ϟΦυϙϧϏΩϟΤϗτλϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλιϗϧΪϬϔϟνϦλϢλΣϔυοϘΣϏμυσϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμ
ΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυοϘΣϏμυσϠχϒΣϔυϟΤΖϔυϓμΣϔυοϘΣ
ϏμυσΤϏΩϟΪΖϔύλΖϔιϗϧιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩ
θϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣ
ϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣνχϓζϏμΪ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυοϘΣϏμυσόΕΩϟόυϖσόϚΤςϔπϢλΦυϏμΦυϓωϠχϒ
ΪϬϔλωλ
άϚσάλ ΣϏΩΣϖΪΣϔυϏμΪ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυ
ωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔόσλϔΦϚεωϖιτϔΣυΦΕϔΤϏΩόσλϔΦϚεϢλΣϔυζϛΩϔλΦΕϔ
ϟάΕϔιϗϧπϓΣΦΕϔτϔλπϔύλϒΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔΪϓζόθϔλιϗϧΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔϟΦυϙϧϏΩϟόϗτΩΦΕϔ
ΪΖϔΩϟύσϔυθμϓόνυϓμϏϔΣϔϊΦΕϔϟμϗϨτϟχϗϨτΩΦΕϔλϬϨϔσϓλϟάϙϨϏϟπχϖΩΦΕϔϡΨϋεϔ
νυϒάϔόϓσπϓλκΙϟξτϠπυΕΦΕϔθΕϔτϟϏΣόϔυΦΕϔπϖσπΙϟϏΣόϔυϠχϒόϖϧΩπϖσπΙΦΕϔ
ϟάΕϔιϗϧπϓΣΦΕϔνΖϔτϡΦυΩΣϔυΦΕϔωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩϟΤϗτλϠχϒϏϚνΣυεΙϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτ
ϏϙϧλιϗϧΪϬϔϟνϦλϢλΣϔυοϘΣϏμυσϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔ
ζΖωτΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυοϘΣϏμυσϠχϒΣϔυϟΤΖϔυϓμΣϔυοϘΣϏμυσΤϏΩϟΪΖϔύλΖϔιϗϧ
ιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ±
 ϟπϖϧσϟηϖσ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣ
ϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϖΪΣϔυόςϔϏμΪ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυοϘΣϏμυσόΕΩϟόυϖσόϚΤςϔπϠχϒπϓδλϔΣϔυΪϓζΣϔυ ΪϬϔλωλ
ϏλϔσϓτόϖϧΩϠωζχΖϏσ ΣϏΩΣϖΪΣϔυόςϔϏμΪ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦ λΦΕϔϢάΖΪϔΕ τϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυ ωΕϔΩ
ϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔόσλϔΦϚεωϖιτϔΣυΦΕϔϟάΕϔιϗϧπΣϓ ΦΕϔΤϏΩόσλϔΦϚεϢλ ΣϔυζϛΩϔλ
ΦΕϔτϔλπϔύλϒΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔΪϓζόθϔλιϗϧΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔϟΦυϙϧϏΩ ϟόϗτΩΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔ
υθμϓόνυϓμϏϔΣϔϊΦΕϔϟμϗϨτϟχϗϨτΩΦΕϔλϬϨϔσϓλϟάϙϨϏϟπχϖΩΦΕϔ ϡΨϋεϔνυϒ
άϔόϓσπϓλκΙϟξτϠπυΕΦΕϔθΕϔτϟϏΣόϔυΦΕϔπϖσπΙϟϏΣόϔυϠχϒόϖϧΩ πϖσπΙΦΕϔνΖ ϔτ
ϡΦυΩΣϔυΦΕϔωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩϟΤϗτλϠχϒϏϚνΣυεΙ ϠχϒΦΕϔϢάΖΪϔΕ τϏϙϧλιϗϧ ΪϬϔϟνϦ λϢλΣϔυοϘ Σ
ϏμυσϟνϦ λϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτΦΕϔϢάΖΪϔΕ τϢλΣϔυοϘ ΣϏμ
υσϠχϒΣϔυϟΤΖϔυϓμΣϔυοϘ ΣϏμυσΤϏΩϟΪΖϔύλΖϔιϗϧιϏ
Ζ ΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦ λϣν
ηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ± ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓΩιϗϧ 
ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϖΪΣϔυόςϔϏμΪ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυοϘΣϏμυσπϓδλϔυϒμμόϚΤςϔπςϔΦνυϒάϔάλ
ΪϬϔλωλ
ΣϏΩΣϖΪΣϔυόςϔϏμΪ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυ
ωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔόσλϔΦϚεωϖιτϔΣυΦΕϔΤϏΩόσλϔΦϚεϢλΣϔυζϛΩϔλΦΕϔ
ϟάΕϔιϗϧπϓΣΦΕϔϟμϗϨτϟχϗϨτΩΦΕϔλϬϨϔσϓλϟάϙϨϏϟπχϖΩΦΕϔϡΨϋεϔνυϒάϔόϓσπϓλκΙϟξτ
ϠπυΕΦΕϔθΕϔτϟϏΣόϔυΦΕϔπϖσπΙϟϏΣόϔυϠχϒόϖϧΩπϖσπΙΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔΪϓζόθϔλ
ιϗϧΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔϟΦυϙϧϏΩϟόϗτΩΦΕϔτϔλπϔύλϒΦΕϔϟάΕϔϠππυΖϏσϟυϙϏχϔΣΪϛΩΦΕϔ
νΖϔτϡΦυΩΣϔυΦΕϔωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩϟΤϗτλϠχϒϏϚνΣυεΙϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλιϗϧΪϬϔϟνϦλϢλ
ΣϔυοϘΣϏμυσϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλ
ΣϔυοϘΣϏμυσϠχϒΣϔυϟΤΖϔυϓμΣϔυοϘΣϏμυσΤϏΩϟΪΖϔύλΖϔιϗϧιΖϏΩθϖϧλπϊ
ϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ± 
ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτ
ϣζΖ ΣϏΩΣϖΪΣϔυόςϔϏμΪ

50,000

μϔι

1,000,000

μϔι

600,000

μϔι

600,000

μϔι

243

ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυοϘΣϏμυσϢύΖΦωϔσυϛΖΣϔυυϓΣϋϔϡυΦϢλϟμϙϨϏΩηΖλ
ΪϬϔλωλ
ΣϏΩΣϖΪΣϔυόςϔϏμΪ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυ
ωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔόσλϔΦϚεωϖιτϔΣυΦΕϔΤϏΩόσλϔΦϚεϢλΣϔυζϛΩϔλΦΕϔ
ϟάΕϔιϗϧπϓΣΦΕϔϟμϗϨτϟχϗϨτΩΦΕϔλϬϨϔσϓλϟάϙϨϏϟπχϖΩΦΕϔϡΨϋεϔνυϒάϔόϓσπϓλκΙϟξτ
ϠπυΕΦΕϔθΕϔτϟϏΣόϔυΦΕϔπϖσπΙϟϏΣόϔυϠχϒόϖϧΩπϖσπΙΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔΪϓζόθϔλ
ιϗϧΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔϟΦυϙϧϏΩϟόϗτΩΦΕϔτϔλπϔύλϒΦΕϔϟάΕϔϠππυΖϏσϟυϙϏχϔΣΪϛΩΦΕϔ
νΖϔτϡΦυΩΣϔυΦΕϔωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩϟΤϗτλϠχϒϏϚνΣυεΙϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλιϗϧΪϬϔϟνϦλϢλ
ΣϔυοϘΣϏμυσϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλ
ΣϔυοϘΣϏμυσϠχϒΣϔυϟΤΖϔυϓμΣϔυοϘΣϏμυσΤϏΩϟΪΖϔύλΖϔιϗϧιΖϏΩθϖϧλπϊ
ϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ± ϟπϖϧσ
ϟηϖσ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτ
ϣζΖ ΣϏΩΣϖΪΣϔυόςϔϏμΪ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυοϘΣϏμυσϟόυϖσόυΖϔΩπφηϖΣυυσόϚΤςϔπιϗϧζϗΤϏΩ ΪϬϔλωλ
νυϒάϔάλ ΣϏΩΣϖΪΣϔυόςϔϏμΪ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυ
ωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔϟμϗϨτϟχϗϨτΩΦΕϔϟάΕϔιϗϧπΣϓ ΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔυθμϓόνυϓμ ϏϔΣϔϊ
ΦΕϔλϬϨϔσϓλϟάϙϨϏϟπχϖΩΦΕϔτϔλπϔύλϒΦΕϔόσλϔΦϚεωϖιτϔΣυΦΕϔΤϏΩόσ
λϔΦϚεϢλΣϔυζϛΩϔλΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔΪϓζόθϔλιϗϧΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔϟΦυϙϧϏΩ ϟόϗτΩΦΕϔ
τϔλπϔύλϒΦΕϔΣυϒϟνΘ ϔϢόΕϟϏΣόϔυΦΕϔνΖ ϔτϡΦυΩΣϔυΦΕϔ ϡΨϋεϔ
νυϒάϔόϓσπϓλκΙϟξτϠπυΕΦΕϔθΕϔτϟϏΣόϔυΦΕϔπϖσπΙϟϏΣόϔυϠχϒόϖϧΩ πϖσπΙ
ΦΕϔωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩϟΤϗτλϠχϒϏϚνΣυεΙ ϠχϒΦΕϔϢάΖΪϔΕ τϏϙϧλιϗϧΪϔϬ ϟνϦ λϢλΣϔυοϘ ΣϏμ
υσϟνϦ λϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτΦΕϔϢάΖΪϔΕ τϢλΣϔυοϘ Σ
ϏμυσϠχϒΣϔυϟΤΖϔυϓμΣϔυοϘ ΣϏμυσΤϏΩϟΪΖϔύλΖϔιϗϧιϏ
Ζ Ωθϖϧλπϊ
Ϡχϒ ϟνϦ λϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ± ϟπϖϧσϟηϖσ
ΦυϓϨΩ ιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ
ΣϏΩΣϖΪΣϔυ όςϔϏμΪ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυοϘΣϏμυσϢύΖΦωϔσυϛΖϟΣϗϧτωΣϓμΩϔλόϔκϔυεόϚΤ
ΪϬϔλωλ
σϛχβϔλ ΣϏΩΣϖΪΣϔυόςϔϏμΪ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυ
ωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔπϔύλϒϟζϖλιϔΩΦΕϔόσλϔΦϚεωϖιτϔΣυΦΕϔΤϏΩ
όσλϔΦϚεϢλΣϔυζϛΩϔλΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔΪϓζόθϔλιϗϧΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔϟΦυϙϧϏΩϟόϗτΩΦΕϔ
τϔλπϔύλϒΦΕϔϟμϗϨτϟχϗϨτΩΦΕϔϟάΕϔιϗϧπϓΣΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔυθμϓόνυϓμϏϔΣϔϊΦΕϔ
λϬϨϔσϓλϟάϙϨϏϟπχϖΩΦΕϔΣυϒϟνΘϔϢόΕϟϏΣόϔυΦΕϔνΖϔτϡΦυΩΣϔυΦΕϔϡΨϋεϔνυϒάϔ
όϓσπϓλκΙϟξτϠπυΕΦΕϔθΕϔτϟϏΣόϔυΦΕϔπϖσπΙϟϏΣόϔυϠχϒόϖϧΩπϖσπΙΦΕϔ
ωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩϟΤϗτλϠχϒϏϚνΣυεΙϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλιϗϧΪϬϔϟνϦλϢλΣϔυοϘΣ
ϏμυσϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυοϘΣ
ϏμυσϠχϒΣϔυϟΤΖϔυϓμΣϔυοϘΣϏμυσΤϏΩϟΪΖϔύλΖϔιϗϧιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒ
ϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ± ϟνχϗϧτλ
ϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτ
ϣζΖ ΣϏΩΣϖΪΣϔυόςϔϏμΪ

500,000

μϔι

600,000

μϔι

600,000

μϔι

244

ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυοϘΣϏμυσζΖϔλΣϔυΪϓζΣϔυόϚΤϔςϖμϔχϏϔύϔυ ΣϏΩ
ΣϖΪΣϔυόςϔϏμΪ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυ
ωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔπϔύλϒϟζϖλιϔΩΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔυθΦΕϔϟάΕϔιϗϧπϓΣΦΕϔ
όσλϔΦϚεωϖιτϔΣυΦΕϔΤϏΩόσλϔΦϚεϢλΣϔυζϛΩϔλΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔΪϓζόθϔλ
ιϗϧΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔϟΦυϙϧϏΩϟόϗτΩΦΕϔτϔλπϔύλϒΦΕϔϟμϗϨτϟχϗϨτΩΦΕϔΣυϒϟνΘϔϢόΕ
ϟϏΣόϔυΦΕϔνΖϔτϡΦυΩΣϔυΦΕϔθΕϔτϟϏΣόϔυΦΕϔπϖσπΙϟϏΣόϔυϠχϒόϖϧΩπϖσπΙΦΕϔ
ωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩϟΤϗτλϠχϒϏϚνΣυεΙϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλιϗϧΪϬϔϟνϦλϢλΣϔυοϘΣ
ϏμυσϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυοϘΣ
ϏμυσϠχϒΣϔυϟΤΖϔυϓμΣϔυοϘΣϏμυσΤϏΩϟΪΖϔύλΖϔιϗϧιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒ
ϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ± ϟνχϗϧτλ
ϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτ
ϣζΖ ΣϏΩΣϖΪΣϔυόςϔϏμΪ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυοϘΣϏμυσόΕΩϟόυϖσΣϔυόυΖϔΩόϚΤςϔωϒιϗϧζϗϢλάϚσάλ
ΣϏΩΣϖΪΣϔυόςϔϏμΪ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυ
ωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔόσλϔΦϚεωϖιτϔΣυΦΕϔΤϏΩόσλϔΦϚεϢλΣϔυζϛΩϔλΦΕϔ
τϔλπϔύλϒΦΕϔϟάΕϔιϗϧπϓΣΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔυθμϓόνυϓμϏϔΣϔϊΦΕϔλϬϨϔσϓλϟάϙϨϏ
ϟπχϖΩΦΕϔνΖϔτϡΦυΩΣϔυΦΕϔθΕϔτϟϏΣόϔυΦΕϔπϖσπΙϟϏΣόϔυϠχϒόϖϧΩπϖσπΙΦΕϔ
ωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩϟΤϗτλϠχϒϏϚνΣυεΙϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλιϗϧΪϬϔϟνϦλϢλΣϔυοϘΣ
ϏμυσϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυοϘΣ
ϏμυσϠχϒΣϔυϟΤΖϔυϓμΣϔυοϘΣϏμυσΤϏΩϟΪΖϔύλΖϔιϗϧιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒ
ϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ± ϟπϖϧσϟηϖσ ΦυϓϨΩ
ιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϖΪΣϔυ
όςϔϏμΪ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυοϘΣϏμυσϢύΖΦωϔσυϛΖζΖϔλιϓληόϔκϔυεόϚΤ ΣϏΩ
ΣϖΪΣϔυόςϔϏμΪ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυ
ωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔόσλϔΦϚεωϖιτϔΣυΦΕϔΤϏΩόσλϔΦϚεϢλΣϔυζϛΩϔλΦΕϔ
τϔλπϔύλϒΦΕϔϟάΕϔιϗϧπϓΣΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔυθμϓόνυϓμϏϔΣϔϊΦΕϔλϬϨϔσϓλϟάϙϨϏ
ϟπχϖΩΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔόθϔλιϗϧΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔϟΦυϙϧϏΩϟόϗτΩΦΕϔνΖϔτϡΦυΩΣϔυΦΕϔθΕϔτ
ϟϏΣόϔυΦΕϔπϖσπΙϟϏΣόϔυϠχϒόϖϧΩπϖσπΙΦΕϔωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩϟΤϗτλϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλ
ιϗϧΪϬϔϟνϦλϢλΣϔυοϘΣϏμυσϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυοϘΣϏμυσϠχϒΣϔυϟΤΖϔυϓμΣϔυοϘΣϏμυσΤϏΩϟΪΖϔύλΖϔιϗϧιΖϏΩ
θϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ±
 ϟπϖϧσϟηϖσ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλ
υϔτϣζΖ ΣϏΩΣϖΪΣϔυόςϔϏμΪ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυοϘΣϏμυσϢύΖΦωϔσυϛΖΣϔυζϛϠχόϚΤςϔπϠχϒΣϔυϏϏΣ
ΣϬϔχϓΩΣϔτ ΣϏΩΣϖΪΣϔυόςϔϏμΪ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυ
ωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔόσλϔΦϚεωϖιτϔΣυΦΕϔΤϏΩόσλϔΦϚεϢλΣϔυζϛΩϔλΦΕϔ
τϔλπϔύλϒΦΕϔϟάΕϔιϗϧπϓΣΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔυθμϓόνυϓμϏϔΣϔϊΦΕϔλϬϨϔσϓλϟάϙϨϏ
ϟπχϖΩΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔόθϔλιϗϧΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔϟΦυϙϧϏΩϟόϗτΩΦΕϔΤϏΩυϔΩωϓχΦΕϔνΖϔτ
ϡΦυΩΣϔυΦΕϔθΕϔτϟϏΣόϔυΦΕϔπϖσπΙϟϏΣόϔυϠχϒόϖϧΩπϖσπΙΦΕϔωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩϟΤϗτλ
ϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλιϗϧΪϬϔϟνϦλϢλΣϔυοϘΣϏμυσϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩ
σύϔζϣιτωΕϔζΖωτΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυοϘΣϏμυσϠχϒΣϔυϟΤΖϔυϓμΣϔυοϘΣϏμυσ
ΤϏΩϟΪΖϔύλΖϔιϗϧιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧ
νϗ πϊ± ϟπϖϧσϟηϖσ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμ
ιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϖΪΣϔυόςϔϏμΪ

ΪϬϔλωλ

534,300

μϔι

ΪϬϔλωλ

400,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

100,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

130,000

μϔι
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ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυοϘΣϏμυσϢύΖΦωϔσυϛΖόϚΤςϔπΪϖηϢλάϚσάλ ΣϏΩ
ΣϖΪΣϔυόςϔϏμΪ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυ
ωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔόσλϔΦϚεωϖιτϔΣυΦΕϔΤϏΩόσλϔΦϚεϢλΣϔυζϛΩϔλΦΕϔ
τϔλπϔύλϒΦΕϔϟάΕϔιϗϧπϓΣΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔυθμϓόνυϓμϏϔΣϔϊΦΕϔλϬϨϔσϓλϟάϙϨϏ
ϟπχϖΩΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔόθϔλιϗϧΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔϟΦυϙϧϏΩϟόϗτΩΦΕϔνΖϔτϡΦυΩΣϔυΦΕϔθΕϔτ
ϟϏΣόϔυΦΕϔπϖσπΙϟϏΣόϔυϠχϒόϖϧΩπϖσπΙΦΕϔωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩϟΤϗτλϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλ
ιϗϧΪϬϔϟνϦλϢλΣϔυοϘΣϏμυσϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυοϘΣϏμυσϠχϒΣϔυϟΤΖϔυϓμΣϔυοϘΣϏμυσΤϏΩϟΪΖϔύλΖϔιϗϧιΖϏΩ
θϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ±
 ϟπϖϧσϟηϖσ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλ
υϔτϣζΖ ΣϏΩΣϖΪΣϔυόςϔϏμΪ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυοϘΣϏμυσϢύΖΦωϔσυϛΖΣϔυΦωμΦϚσϡυΦϏϚμϓηϖϢύσΕ
ΣϏΩΣϖΪΣϔυόςϔϏμΪ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυ
ωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔόσλϔΦϚεωϖιτϔΣυΦΕϔΤϏΩόσλϔΦϚεϢλΣϔυζϛΩϔλΦΕϔ
τϔλπϔύλϒΦΕϔϟάΕϔιϗϧπϓΣΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔυθμϓόνυϓμϏϔΣϔϊΦΕϔλϬϨϔσϓλϟάϙϨϏ
ϟπχϖΩΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔόθϔλιϗϧΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔϟΦυϙϧϏΩϟόϗτΩΦΕϔνΖϔτϡΦυΩΣϔυΦΕϔθΕϔτ
ϟϏΣόϔυΦΕϔπϖσπΙϟϏΣόϔυϠχϒόϖϧΩπϖσπΙΦΕϔωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩϟΤϗτλϠχϒΦΕϔϢάΖΪϔΕ τϏ
ϙϧλ ιϗϧΪϔϬ ϟνϦ λϢλΣϔυοϘ ΣϏμυσϟνϦ λϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτ
ΦΕϔϢάΖΪϔΕ τϢλΣϔυοϘ ΣϏμυσϠχϒΣϔυϟΤΖϔυϓμΣϔυοϘ ΣϏμυσΤϏΩϟΪΖϔύλΖϔιϗϧιϏ
Ζ Ω
θϖϧλ π ϊϠχϒϟνϦ λϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ±
 ϟπϖϧσϟηϖσ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣ
ϟΩϖλυϔτζΖ ΣϏΩΣϖΪΣϔυόςϔϏμΪ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυοϘΣϏμυσϢύΖΦωϔσυϛΖΣϔυνΖϏΩΣϓλϠχϒΦωμΦϚσϡυΦ
ϟϏζόΙ ΣϏΩΣϖΪΣϔυόςϔϏμΪ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυ
ωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔόσλϔΦϚεωϖιτϔΣυΦΕϔΤϏΩόσλϔΦϚεϢλΣϔυζϛΩϔλΦΕϔ
ϟάΕϔιϗϧπϓΣΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔυθμϓόνυϓμϏϔΣϔϊΦΕϔλϬϨϔσϓλϟάϙϨϏϟπχϖΩΦΕϔΪΖϔΩ
ϟύσϔόθϔλιϗϧΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔϟΦυϙϧϏΩϟόϗτΩΦΕϔνΖϔτϡΦυΩΣϔυΦΕϔθΕϔτϟϏΣόϔυΦΕϔ
πϖσπΙϟϏΣόϔυϠχϒόϖϧΩπϖσπΙΦΕϔωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩϟΤϗτλϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλιϗϧΪϬϔϟνϦλϢλ
ΣϔυοϘΣϏμυσϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλ
ΣϔυοϘΣϏμυσϠχϒΣϔυϟΤΖϔυϓμΣϔυοϘΣϏμυσΤϏΩϟΪΖϔύλΖϔιϗϧιΖϏΩθϖϧλπϊ
ϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ± ϟπϖϧσ
ϟηϖσ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩ
ΣϖΪΣϔυόςϔϏμΪ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυοϘΣϏμυσϢύΖΦωϔσυϛΖΣϔυζϛϠχξϛΖνΕωττϔΣϣυΖϠχϒξϛΖ
ζΖϏτϡϏΣϔό ΣϏΩΣϖΪΣϔυόςϔϏμΪ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυ
ωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔόσλϔΦϚεωϖιτϔΣυΦΕϔΤϏΩόσλϔΦϚεϢλΣϔυζϛΩϔλΦΕϔ
τϔλπϔύλϒΦΕϔϟάΕϔιϗϧπϓΣΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔυθμϓόνυϓμϏϔΣϔϊΦΕϔλϬϨϔσϓλϟάϙϨϏ
ϟπχϖΩΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔόθϔλιϗϧΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔϟΦυϙϧϏΩϟόϗτΩΦΕϔνΖϔτϡΦυΩΣϔυΦΕϔθΕϔτ
ϟϏΣόϔυΦΕϔπϖσπΙϟϏΣόϔυϠχϒόϖϧΩπϖσπΙΦΕϔωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩϟΤϗτλϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλ
ιϗϧΪϬϔϟνϦλϢλΣϔυοϘΣϏμυσϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυοϘΣϏμυσϠχϒΣϔυϟΤΖϔυϓμΣϔυοϘΣϏμυσΤϏΩϟΪΖϔύλΖϔιϗϧιΖϏΩ
θϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ±
 ϟπϖϧσϟηϖσ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλ
υϔτϣζΖ ΣϏΩΣϖΪΣϔυόςϔϏμΪ

ΪϬϔλωλ

100,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

100,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

100,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

100,000

μϔι
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ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυοϘΣϏμυσνΖϏΩΣϓλΦωμΦϚσϡυΦιϗϧόϬϔΦϓί ΣϏΩ
ΣϖΪΣϔυόςϔϏμΪ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυ
ωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔόσλϔΦϚεωϖιτϔΣυΦΕϔΤϏΩόσλϔΦϚεϢλΣϔυζϛΩϔλΦΕϔ
τϔλπϔύλϒΦΕϔϟάΕϔιϗϧπϓΣΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔυθμϓόνυϓμϏϔΣϔϊΦΕϔλϬϨϔσϓλϟάϙϨϏ
ϟπχϖΩΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔόθϔλιϗϧΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔϟΦυϙϧϏΩϟόϗτΩΦΕϔνΖϔτϡΦυΩΣϔυΦΕϔθΕϔτ
ϟϏΣόϔυΦΕϔπϖσπΙϟϏΣόϔυϠχϒόϖϧΩπϖσπΙΦΕϔωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩϟΤϗτλϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλ
ιϗϧΪϬϔϟνϦλϢλΣϔυοϘΣϏμυσϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυοϘΣϏμυσϠχϒΣϔυϟΤΖϔυϓμΣϔυοϘΣϏμυσΤϏΩϟΪΖϔύλΖϔιϗϧιΖϏΩ
θϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ±
 ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτ
ΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϖΪΣϔυόςϔϏμΪ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυοϘΣϏμυσϢύΖΦωϔσυϛΖΣϔυϟόυϖσόυΖϔΩςϛσϖΦϚΖσΣϓλϡυΦ
ΣϏΩΣϖΪΣϔυόςϔϏμΪ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυ
ωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔόσλϔΦϚεωϖιτϔΣυΦΕϔΤϏΩόσλϔΦϚεϢλΣϔυζϛΩϔλΦΕϔ
τϔλπϔύλϒΦΕϔϟάΕϔιϗϧπϓΣΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔυθμϓόνυϓμϏϔΣϔϊΦΕϔλϬϨϔσϓλϟάϙϨϏ
ϟπχϖΩΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔόθϔλιϗϧΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔϟΦυϙϧϏΩϟόϗτΩΦΕϔνΖϔτϡΦυΩΣϔυΦΕϔθΕϔτ
ϟϏΣόϔυΦΕϔπϖσπΙϟϏΣόϔυϠχϒόϖϧΩπϖσπΙΦΕϔωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩϟΤϗτλϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλ
ιϗϧΪϬϔϟνϦλϢλΣϔυοϘΣϏμυσϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτΦΕϔ
ϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυοϘΣϏμυσϠχϒΣϔυϟΤΖϔυϓμΣϔυοϘΣϏμυσΤϏΩϟΪΖϔύλΖϔιϗϧιΖϏΩθϖϧλπ
ϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ± 
ϟπϖϧσϟηϖσ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτ
ϣζΖ ΣϏΩΣϖΪΣϔυόςϔϏμΪ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυοϘΣϏμυσϢύΖΦωϔσυϛΖηϔσϠλωπυϒυϔάζϬϔυϖύχϓΣ
ϟϊυϋβΣϖΪπϏϟπϗτΩϠΣΕόηυϗϠχϒμϚΦΦχϢλΦυϏμΦυϓω ΣϏΩΣϖΪΣϔυόςϔϏμΪ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυ
ωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔόσλϔΦϚεωϖιτϔΣυΦΕϔΤϏΩόσλϔΦϚεϢλΣϔυζϛΩϔλΦΕϔ
τϔλπϔύλϒΦΕϔϟάΕϔιϗϧπϓΣΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔυθμϓόνυϓμϏϔΣϔϊΦΕϔλϬϨϔσϓλϟάϙϨϏ
ϟπχϖΩΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔόθϔλιϗϧΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔϟΦυϙϧϏΩϟόϗτΩΦΕϔνΖϔτϡΦυΩΣϔυΦΕϔθΕϔτ
ϟϏΣόϔυΦΕϔπϖσπΙϟϏΣόϔυϠχϒόϖϧΩπϖσπΙΦΕϔωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩϟΤϗτλϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλ
ιϗϧΪϬϔϟνϦλϢλΣϔυοϘΣϏμυσϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυοϘΣϏμυσϠχϒΣϔυϟΤΖϔυϓμΣϔυοϘΣϏμυσΤϏΩϟΪΖϔύλΖϔιϗϧιΖϏΩ
θϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ±
 ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτ
ΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϖΪΣϔυόςϔϏμΪ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυοϘΣϏμυσόΕΩϟόυϖσΣϔυζϛϠχόϚΤςϔπϏλϔσϓτιϗϧζϗΤϏΩ
όηυϗϠχϒμϚΦΦχϢλΦυϏμΦυϓω ΣϏΩΣϖΪΣϔυόςϔϏμΪ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυ
ωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔόσλϔΦϚεωϖιτϔΣυΦΕϔΤϏΩόσλϔΦϚεϢλΣϔυζϛΩϔλΦΕϔ
τϔλπϔύλϒΦΕϔϟάΕϔιϗϧπϓΣΦΕϔλϬϨϔσϓλϟάϙϨϏϟπχϖΩΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔόθϔλιϗϧΦΕϔΪΖϔΩ
ϟύσϔϟΦυϙϧϏΩϟόϗτΩΦΕϔϟάΕϔϠππυΖϏσϟυϙϏχϔΣΪϛΩΦΕϔνΖϔτϡΦυΩΣϔυΦΕϔθΕϔτ
ϟϏΣόϔυΦΕϔπϖσπΙϟϏΣόϔυϠχϒόϖϧΩπϖσπΙΦΕϔωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩϟΤϗτλϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλ
ιϗϧΪϬϔϟνϦλϢλΣϔυοϘΣϏμυσϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυοϘΣϏμυσϠχϒΣϔυϟΤΖϔυϓμΣϔυοϘΣϏμυσΤϏΩϟΪΖϔύλΖϔιϗϧιΖϏΩ
θϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ±
 ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτ
ΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϖΪΣϔυόςϔϏμΪ

ΪϬϔλωλ

200,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

100,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

400,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

350,000

μϔι
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ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυοϘΣϏμυσόΕΩϟόυϖσΣϔυϏλϚυϓΣϋΙιυϓπτϔΣυόϖϧΩϠωζ ΪϬϔλωλ
χΖϏσΤϏΩόηυϗϠχϒμϚΦΦχϢλΦυϏμΦυϓω ΣϏΩΣϖΪΣϔυόςϔϏμΪ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦ λΦΕϔϢάΖΪϔΕ τϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑเช่นΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυ
ωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔόσλϔΦϚεωϖιτϔΣυΦΕϔΤϏΩόσλϔΦϚεϢλΣϔυζϛ Ωϔλ
ΦΕϔτϔλπϔύλϒΦΕϔϟάΕϔιϗϧπΣϓ ΦΕϔλϬϨϔσϓλϟάϙϨϏϟπχϖΩΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔόθϔλιϗϧΦΕϔΪΖϔΩ
ϟύσϔϟΦυϙϧϏΩϟόϗτΩΦΕϔϟάΕϔϠππυΖϏσϟυϙϏχϔΣΪϛΩΦΕϔνΖ ϔτϡΦυΩΣϔυΦΕϔθΕϔτ
ϟϏΣόϔυΦΕϔπϖσπΙϟϏΣόϔυϠχϒόϖϧΩπϖσπΙΦΕϔωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩϟΤϗτλϠχϒΦΕϔϢάΖΪϔΕ τ
Ϗϙϧλ ιϗϧΪϔϬ ϟνϦ λϢλΣϔυοϘ ΣϏμυσϟνϦ λϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔ
ζΖωτΦΕϔϢάΖΪϔΕ τϢλΣϔυοϘ ΣϏμυσϠχϒΣϔυϟΤΖϔυϓμΣϔυοϘ ΣϏμυσΤϏΩϟΪΖϔ
ύλΖϔιϗϧιϏ
Ζ Ωθϖϧλπ ϊϠχϒϟνϦ λϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ
πϊ± ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧ
ηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϖΪΣϔυόςϔϏμΪ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυοϘΣϏμυσπϓδλϔμιμϔιΣϔυϟσϙϏΩΣϔυνΣΦυϏΩ ΪϬϔλωλ
ϢλυϒμϏμνυϒάϔκϖνϣητϠΣΕΣχϚΕσόηυϗϠχϒμϚΦΦχϢλΦυϏμΦυϓω ΣϏΩΣϖΪΣϔυόςϔ
ϏμΪ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυ
ωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔόσλϔΦϚεωϖιτϔΣυΦΕϔΤϏΩόσλϔΦϚεϢλΣϔυζϛΩϔλΦΕϔ
τϔλπϔύλϒΦΕϔϟάΕϔιϗϧπΣϓ ΦΕϔλϬϨϔσϓλϟάϙϨϏϟπχϖΩΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔόθϔλιϗϧΦΕϔΪΖϔΩ
ϟύσϔϟΦυϙϧϏΩϟόϗτΩΦΕϔϟάΕϔϠππυΖϏσϟυϙϏχϔΣΪϛΩΦΕϔνΖ ϔτϡΦυΩΣϔυΦΕϔθΕϔτ
ϟϏΣόϔυΦΕϔπϖσπΙϟϏΣόϔυϠχϒόϖϧΩπϖσπΙΦΕϔωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩϟΤϗτλϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλ
ιϗϧΪϔϬ ϟνϦ λϢλΣϔυοϘ ΣϏμυσϟνϦ λϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτΦ
Εϔ ϢάΖΪϔΕ τϢλΣϔυοϘ ΣϏμυσϠχϒΣϔυϟΤΖϔυϓμΣϔυοϘ ΣϏμυσΤϏΩϟΪΖϔύλΖϔιϗϧιϏ
Ζ Ωθϖϧλ
π ϊϠχϒϟνϦ λϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ±
 ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧ
ηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτ ϣζΖ ΣϏΩΣϖΪΣϔυόςϔϏμΪ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυοϘΣϏμυσϟόυϖσόυΖϔΩΦυϏμΦυϓωϟΤΖσϠΤϦΩΤϏΩόηυϗ ΪϬϔλωλ
ϠχϒμϚΦΦχϢλΦυϏμΦυϓω ΣϏΩΣϖΪΣϔυόςϔϏμΪ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦ λΦΕϔϢάΖΪϔΕ τϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυ
ωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔόσλϔΦϚεωϖιτϔΣυΦΕϔΤϏΩόσλϔΦϚεϢλΣϔυζϛΩϔλ
ΦΕϔτϔλπϔύλϒΦΕϔϟάΕϔιϗϧπΣϓ ΦΕϔλϬϨϔσϓλϟάϙϨϏϟπχϖΩΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔόθϔλιϗϧ
ΦΕϔ ΪΖϔΩϟύσϔϟΦυϙϧϏΩϟόϗτΩΦΕϔϟάΕϔϠππυΖϏσϟυϙϏχϔΣΪϛΩΦΕϔνΖ ϔτϡΦυΩΣϔυ
ΦΕϔθΕϔτ ϟϏΣόϔυΦΕϔπϖσπΙϟϏΣόϔυϠχϒόϖϧΩπϖσπΙΦΕϔωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩϟΤϗτλϠχϒΦΕϔ
ϢάΖΪϔΕ τϏϙϧλιϗϧΪϔϬ ϟνϦ λϢλΣϔυοϘ ΣϏμυσϟνϦ λϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩ
σύาζϣιτωΕϔζΖωτΦΕϔϢάΖΪϔΕ τϢλΣϔυοϘ ΣϏμυσϠχϒΣϔυϟΤΖϔυϓμΣϔυοϘ ΣϏμυσ
ΤϏΩϟΪΖϔύλΖϔιϗϧιϏ
Ζ Ωθϖϧλ πϊϠχϒϟνϦ λϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩ
θϖϧλόϗϧνϗ πϊ±  ϟπϖϧσϟηϖσ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧ
χϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϖΪΣϔυόςϔϏμΪ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυοϘΣϏμυσϟπϙϧϏόΕΩϟόυϖσΣϔυπϓδλϔΦϚεςϔπάϗωϖηξϛΖ ΪϬϔλωλ
όϛΩϏϔτϚ ΣϏΩΣϖΪΣϔυόςϔϏμΪ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυ
ωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔόσλϔΦϚεωϖιτϔΣυΦΕϔτϔλπϔύλϒΦΕϔϟάΕϔιϗϧπϓΣΦΕϔϟμϗϨτ
ϟχϗϨτΩΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔΪϓζόθϔλιϗϧΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔϟΦυϙϧϏΩϟόϗτΩΦΕϔΣυϒϟνΘϔϢόΕ
ϟϏΣόϔυΦΕϔνΖϔτϡΦυΩΣϔυΦΕϔθΕϔτϟϏΣόϔυΦΕϔπϖσπΙϟϏΣόϔυϠχϒόϖϧΩπϖσπΙΦΕϔ
ωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩϟΤϗτλϠχϒϏϚνΣυεΙϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλιϗϧΪϬϔϟνϦλϢλΣϔυοϘΣ
ϏμυσϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυοϘΣ
ϏμυσϠχϒΣϔυϟΤΖϔυϓμΣϔυοϘΣϏμυσΤϏΩϟΪΖϔύλΖϔιϗϧιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒ
ϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ± ϟνχϗϧτλ
ϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτ
ϣζΖ ΣϏΩΣϖΪΣϔυόςϔϏμΪ

400,000

μϔι

750,000

μϔι

600,000

μϔι

150,000

μϔι
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ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυοϘΣϏμυσόΕΩϟόυϖσΣϔυϟπϖϧσϊϓΣτςϔπϢύΖΣϓμξϛΖόϛΩ
ΪϬϔλωλ
ϏϔτϚ ΣϏΩΣϖΪΣϔυόςϔϏμΪ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυ
ωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔόσλϔΦϚεωϖιτϔΣυΦΕϔτϔλπϔύλϒΦΕϔϟμϗϨτϟχϗϨτΩΦΕϔϟάΕϔ
ιϗϧπϓΣΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔΪϓζόθϔλιϗϧΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔϟΦυϙϧϏΩϟόϗτΩΦΕϔΣυϒϟνΘϔϢόΕ
ϟϏΣόϔυΦΕϔνΖϔτϡΦυΩΣϔυΦΕϔθΕϔτϟϏΣόϔυΦΕϔπϖσπΙϟϏΣόϔυϠχϒόϖϧΩπϖσπΙΦΕϔ
ωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩϟΤϗτλϠχϒϏϚνΣυεΙϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλιϗϧΪϬϔϟνϦλϢλΣϔυοϘΣ
ϏμυσϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυοϘΣ
ϏμυσϠχϒΣϔυϟΤΖϔυϓμΣϔυοϘΣϏμυσΤϏΩϟΪΖϔύλΖϔιϗϧιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒ
ϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ± ϟνχϗϧτλ
ϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτ
ϣζΖ ΣϏΩΣϖΪΣϔυόςϔϏμΪ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυοϘΣϏμυσϟπϙϧϏόΕΩϟόυϖσόϚΤςϔπϠχϒιϓΣϋϒϢλΣϔυ ΪϬϔλωλ
ζϬϔυΩάϗωϖηϢύΖΣϓμϟζϦΣϠχϒϟτϔωάλ ΣϏΩΣϖΪΣϔυόςϔϏμΪ

200,000

μϔι

100,000

μϔι

600,000

μϔι

250,000

μϔι

ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦ λΦΕϔϢάΖΪϔΕ τϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυ ωΕϔΩϠχϒ
ϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔϟάΕϔιϗϧπΣϓ ΦΕϔτϔλπϔύλϒΦΕϔόσλϔΦϚεωϖιτϔΣυΦΕϔΤϏΩ όσλϔΦϚεϢλ
ΣϔυζϛΩϔλΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔυθμϓόνυϓμϏϔΣϔϊค่าจ้างเหมาจัดสถานที� ΦΕϔλϬϨϔσϓλϟάϙϨϏ
ϟπχϖΩΦΕϔ νΖ ϔτϡΦυΩΣϔυΦΕϔθΕϔτϟϏΣόϔυΦΕϔπϖσπΙϟϏΣόϔυϠχϒόϖϧΩπϖσπΙΦΕϔωϓόζϚ
ϟΦυϙϧϏΩ ϟΤϗτλϠχϒϏϚνΣυεΙ ϠχϒΦΕϔϢάΖΪϔΕ τϏϙϧλιϗϧΪϔϬ ϟνϦ λϢλΣϔυοϘ ΣϏμυσϟνϦ λϣν
ηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτΦΕϔϢάΖΪϔΕ τϢλΣϔυοϘ ΣϏμυσϠχϒΣϔυϟΤΖϔυϓμ
ΣϔυοϘ ΣϏμυσΤϏΩϟΪΖϔύλΖϔιϗϧιϏ
Ζ ΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦ λϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩ
θϖϧλόϗϧνϗ πϊ± ϟπϖϧσϟηϖσ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ ηϔΣύλΖϔχϬϔζϓμιϗϧ
ηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϖΪΣϔυόςϔϏμΪ

ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυοϘΣϏμυσϠχϒϊϘΣϋϔζϛΩϔλϟπϙϧϏπϓδλϔϊϓΣτςϔπ
ΪϬϔλωλ
ΤϏΩϟζϦΣϠχϒϟτϔωάλ ΣϏΩΣϖΪΣϔυόςϔϏμΪ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυ
ωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔϟάΕϔιϗϧπϓΣΦΕϔόσλϔΦϚεωϖιτϔΣυΦΕϔΤϏΩόσλϔΦϚεϢλ
ΣϔυζϛΩϔλΦΕϔτϔλπϔύλϒΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔυθμϓόνυϓμϏϔΣϔϊΦΕϔλϬϨϔσϓλϟάϙϨϏ
ϟπχϖΩΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔΪϓζόθϔλιϗϧΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔϟΦυϙϧϏΩϟόϗτΩΦΕϔνΖϔτϡΦυΩΣϔυΦΕϔ
θΕϔτϟϏΣόϔυΦΕϔπϖσπΙϟϏΣόϔυϠχϒόϖϧΩπϖσπΙΦΕϔωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩϟΤϗτλϠχϒϏϚνΣυεΙ
ϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλιϗϧΪϬϔϟνϦλϢλΣϔυοϘΣϏμυσϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩ
σύϔζϣιτωΕϔζΖωτΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυοϘΣϏμυσϠχϒΣϔυϟΤΖϔυϓμΣϔυοϘΣϏμυσ
ΤϏΩϟΪΖϔύλΖϔιϗϧιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧ
νϗ πϊ± ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϖΪΣϔυόςϔϏμΪ

ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυοϘΣϏμυσϠχϒϊϘΣϋϔζϛΩϔλϟπϙϧϏόΕΩϟόυϖσΪϖηόϬϔλϘΣιϗϧ ΪϬϔλωλ
ζϗηΕϏόϓΩΦσϠχϒόϖϧΩϠωζχΖϏσϢύΖΣϓμϟζϦΣϠχϒϟτϔωάλ ΣϏΩΣϖΪΣϔυόςϔϏμΪ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυ
ωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔόσλϔΦϚεωϖιτϔΣυΦΕϔΤϏΩόσλϔΦϚεϢλΣϔυζϛΩϔλΦΕϔ
τϔλπϔύλϒΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔυθμϓόνυϓμϏϔΣϔϊΦΕϔλϬϨϔσϓλϟάϙϨϏϟπχϖΩΦΕϔϟάΕϔιϗϧ
πϓΣΦΕϔνΖϔτϡΦυΩΣϔυΦΕϔθΕϔτϟϏΣόϔυΦΕϔπϖσπΙϟϏΣόϔυϠχϒόϖϧΩπϖσπΙΦΕϔ
ωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩϟΤϗτλϠχϒϏϚνΣυεΙϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλιϗϧΪϬϔϟνϦλϢλΣϔυοϘΣ
ϏμυσϟνϦ λϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτΦΕϔϢάΖΪϔΕ τϢλΣϔυοϘ Σ
ϏμυσϠχϒΣϔυϟΤΖϔυϓμΣϔυοϘ ΣϏμυσΤϏΩϟΪΖϔύλΖϔιϗϧιϏ
Ζ Ωθϖϧλπϊ
Ϡχϒ ϟνϦ λϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ± ϏμΪ ηϔΣ
ύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϖΪΣϔυόςϔ
ϏμΪ 

249

ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυΪϓζΩϔλ³ωϓληΕϏηΖϔλτϔϟόπηϖζ´ ΣϏΩΣϖΪΣϔυόςϔ
ϏμΪ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυ
ωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔΪϓζόθϔλιϗϧπυΖϏσϟΦυϙϧϏΩϟόϗτΩϠχϒϣρ
νυϒζϓμΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔωΩζληυϗΦΕϔηϏμϠιλΣϔυϠόζΩΦΕϔτϔλπϔύλϒΦΕϔϢάΖ
ΪΕϔτϢλΣϔυνυϒάϔόϓσπϓλκΙΦΕϔλϬϨϔσϓλϟάϙϨϏϟπχϖΩΦΕϔωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩϟΤϗτλϠχϒ
ϏϚνΣυεΙϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλϥιϗϧΪϬϔϟνϦλϠχϒϟΣϗϧτωΤΖϏΩϢλΣϔυΪϓζΩϔλϟνϦλϣν
ηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτΣϔυϟμϖΣΪΕϔτΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζ
ΩϔλΣϔυϠΤΕΩΤϓλΣϗώϔϠχϒΣϔυόΕΩλϓΣΣϗώϔϟΤΖϔυΕωσΣϔυϠΤΕΩΤϓλΣϗώϔΤϏΩ
ϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩ
θϖϧλόϗϧνϗ πϊ± ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣ
ϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϖΪΣϔυόςϔϏμΪ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυοϘΣϏμυσϟάϖΩναϖμϓηϖΣϔυΣϔυΪϓζιϬϔϠχϒνυϒόϔλ
ϠξλπϓδλϔΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλϢλϟΤηΪϓΩύωϓζηϔΣ ΣϏΩϠξλϠχϒ
Ωμνυϒσϔε
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλΣϔυϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔ
ϏϔύϔυωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔϟμϗϨτϟχϗϨτΩΦΕϔόσλϔΦϚεωϖιτϔΣυΦΕϔϟάΕϔιϗϧπϓΣΦΕϔ
τϔλπϔύλϒΦΕϔϟάΕϔόθϔλιϗϧΦΕϔωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩϟΤϗτλϠχϒϏϚνΣυεΙΦΕϔθΕϔτ
ϟϏΣόϔυΦΕϔπϖσπΙϟϏΣόϔυϠχϒόϖϧΩπϖσπΙϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλιϗϧΪϬϔϟνϦλϢλΣϔυοϘΣ
ϏμυσϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυοϘΣ
ϏμυσϠχϒΣϔυϟΤΖϔυϓμΣϔυοϘΣϏμυσΤϏΩϟΪΖϔύλΖϔιϗϧιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒ
ϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩϠξλϠχϒΩμ
νυϒσϔε
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσϠχϒόλϓμόλϚλΣϔυόυΖϔΩϟΦυϙϏΤΕϔτΦωϔσ
υΕωσσϙϏςϔΦνυϒάϔάλυϒζϓμΪϓΩύωϓζηϔΣϢλΣϔυΪϓζιϬϔϠξλάϚσάλ ΣϏΩϠξλ
ϠχϒΩμνυϒσϔε
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυ
ωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔϟμϗϨτϟχϗϨτΩΦΕϔόσλϔΦϚεωϖιτϔΣυΦΕϔϟάΕϔιϗϧπϓΣΦΕϔτϔλ
πϔύλϒΦΕϔϟάΕϔόθϔλιϗϧΦΕϔωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩϟΤϗτλϠχϒϏϚνΣυεΙΦΕϔθΕϔτϟϏΣόϔυΦΕϔ
πϖσπΙϟϏΣόϔυϠχϒόϖϧΩπϖσπΙϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλιϗϧΪϬϔϟνϦλϢλΣϔυοϘΣϏμυσϟνϦλ
ϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυοϘΣϏμυσϠχϒ
ΣϔυϟΤΖϔυϓμΣϔυοϘΣϏμυσΤϏΩϟΪΖϔύλΖϔιϗϧιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσ
ϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμ
ιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩϠξλϠχϒΩμνυϒσϔε
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσΣϔυζϬϔϟλϖλάϗωϖηηϔσύχϓΣνυϓάίϔ
ϟϊυϋβΣϖΪπϏϟπϗτΩ ΣϏΩϠξλϠχϒΩμνυϒσϔε
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυ
ωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔϟμϗϨτϟχϗϨτΩΦΕϔόσλϔΦϚεωϖιτϔΣυΦΕϔϟάΕϔιϗϧπϓΣΦΕϔτϔλ
πϔύλϒΦΕϔϟάΕϔόθϔλιϗϧΦΕϔωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩϟΤϗτλϠχϒϏϚνΣυεΙΦΕϔθΕϔτϟϏΣόϔυΦΕϔ
πϖσπΙϟϏΣόϔυϠχϒόϖϧΩπϖσπΙϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλιϗϧΪϬϔϟνϦλϢλΣϔυοϘΣϏμυσϟνϦλ
ϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυοϘΣϏμυσϠχϒ
ΣϔυϟΤΖϔυϓμΣϔυοϘΣϏμυσΤϏΩϟΪΖϔύλΖϔιϗϧιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσ
ϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ± ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμ
ιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩϠξλϠχϒΩμνυϒσϔε

ΪϬϔλωλ

50,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

150,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

200,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

100,000

μϔι

250

ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυόυΖϔΩΩϔλόυΖϔΩϏϔάϗπϟπϙϧϏυϏΩυϓμνυϒάϔΦσ
ϟϊυϋβΣϖΪϏϔϟέϗτλ(AEC) ΣϏΩϠξλϠχϒΩμνυϒσϔε
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυ
ωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔϟμϗϨτϟχϗϨτΩΦΕϔόσλϔΦϚεωϖιτϔΣυΦΕϔϟάΕϔιϗϧπϓΣΦΕϔτϔλ
πϔύλϒΦΕϔϟάΕϔόθϔλιϗϧΦΕϔωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩϟΤϗτλϠχϒϏϚνΣυεΙΦΕϔθΕϔτϟϏΣόϔυΦΕϔ
πϖσπΙϟϏΣόϔυϠχϒόϖϧΩπϖσπΙϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλιϗϧΪϬϔϟνϦλϢλΣϔυοϘΣϏμυσϟνϦλ
ϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυοϘΣϏμυσϠχϒ
ΣϔυϟΤΖϔυϓμΣϔυοϘΣϏμυσΤϏΩϟΪΖϔύλΖϔιϗϧιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσ
ϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ± ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμ
ιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩϠξλϠχϒΩμνυϒσϔε
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσΣϔυπϓδλϔϟΦυϙϏΤΕϔτΣχϚΕσϏϔάϗπϢλςϔΦ
ΣϔυϟΣϋηυΪϓΩύωϓζηϔΣ ΣϏΩϠξλϠχϒΩμνυϒσϔε
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυ
ωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔϟμϗϨτϟχϗϨτΩΦΕϔόσλϔΦϚεωϖιτϔΣυΦΕϔϟάΕϔιϗϧπϓΣΦΕϔτϔλ
πϔύλϒΦΕϔϟάΕϔόθϔλιϗϧΦΕϔωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩϟΤϗτλϠχϒϏϚνΣυεΙΦΕϔθΕϔτϟϏΣόϔυΦΕϔ
πϖσπΙϟϏΣόϔυϠχϒόϖϧΩπϖσπΙϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλιϗϧΪϬϔϟνϦλϢλΣϔυοϘΣϏμυσϟνϦλ
ϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυοϘΣϏμυσϠχϒ
ΣϔυϟΤΖϔυϓμΣϔυοϘΣϏμυσΤϏΩϟΪΖϔύλΖϔιϗϧιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσ
ϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ± ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩϠξλϠχϒΩμ
νυϒσϔε 
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσΣϔυϟχϗϨτΩϡΦΤϚλ ΣϏΩϠξλϠχϒΩμ
νυϒσϔε
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυ
ωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔϟμϗϨτϟχϗϨτΩΦΕϔόσλϔΦϚεωϖιτϔΣυΦΕϔϟάΕϔιϗϧπϓΣΦΕϔτϔλ
πϔύλϒΦΕϔϟάΕϔόθϔλιϗϧΦΕϔωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩϟΤϗτλϠχϒϏϚνΣυεΙΦΕϔθΕϔτϟϏΣόϔυΦΕϔ
πϖσπΙϟϏΣόϔυϠχϒόϖϧΩπϖσπΙϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλιϗϧΪϬϔϟνϦλϢλΣϔυοϘΣϏμυσϟνϦλ
ϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυοϘΣϏμυσϠχϒ
ΣϔυϟΤΖϔυϓμΣϔυοϘΣϏμυσΤϏΩϟΪΖϔύλΖϔιϗϧιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσ
ϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ± ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩϠξλϠχϒΩμ
νυϒσϔε 
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσΣϔυνχϛΣϠχϒπϓδλϔϊϓΣτςϔπΣϔυξχϖη
χϬϔϣτΪϓΩύωϓζηϔΣ ΣϏΩϠξλϠχϒΩμνυϒσϔε
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυ
ωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔϟμϗϨτϟχϗϨτΩΦΕϔόσλϔΦϚεωϖιτϔΣυΦΕϔϟάΕϔιϗϧπϓΣΦΕϔτϔλ
πϔύλϒΦΕϔϟάΕϔόθϔλιϗϧΦΕϔωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩϟΤϗτλϠχϒϏϚνΣυεΙΦΕϔθΕϔτϟϏΣόϔυΦΕϔ
πϖσπΙϟϏΣόϔυϠχϒόϖϧΩπϖσπΙϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλιϗϧΪϬϔϟνϦλϢλΣϔυοϘΣϏμυσϟνϦλ
ϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυοϘΣϏμυσϠχϒ
ΣϔυϟΤΖϔυϓμΣϔυοϘΣϏμυσΤϏΩϟΪΖϔύλΖϔιϗϧιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσ
ϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ± ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμ
ιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩϠξλϠχϒΩμνυϒσϔε 

ΪϬϔλωλ

300,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

950,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

200,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

100,000

μϔι

251

ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυηϔσυϏτπΕϏϟϊυϋβΣϖΪπϏϟπϗτΩ ΣϏΩϠξλϠχϒΩμ ΪϬϔλωλ
νυϒσϔε
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυ
ωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔϟμϗϨτϟχϗϨτΩΦΕϔόσλϔΦϚεωϖιτϔΣυΦΕϔϟάΕϔιϗϧπϓΣΦΕϔτϔλ
πϔύλϒΦΕϔϟάΕϔόθϔλιϗϧΦΕϔωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩϟΤϗτλϠχϒϏϚνΣυεΙΦΕϔθΕϔτϟϏΣόϔυΦΕϔ
πϖσπΙϟϏΣόϔυϠχϒόϖϧΩπϖσπΙϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλιϗϧΪϬϔϟνϦλϢλΣϔυοϘΣϏμυσϟνϦλ
ϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυοϘΣϏμυσϠχϒ
ΣϔυϟΤΖϔυϓμΣϔυοϘΣϏμυσΤϏΩϟΪΖϔύλΖϔιϗϧιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσ
ϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ± ϟπϖϧσϟηϖσ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩϠξλϠχϒΩμ
νυϒσϔε 
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυπϓδλϔξχϖηςϓεγΙϠχϒμυυΪϚςϓεγΙΤϏΩξχϖηςϓεγΙ ΪϬϔλωλ
(OTOP) ηϔσλϡτμϔτ³ϣιτλϖτστϓϧΩτϙλ´ ΣϏΩϠξλϠχϒΩμνυϒσϔε
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυ
ωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔϟμϗϨτϟχϗϨτΩΦΕϔόσλϔΦϚεωϖιτϔΣυΦΕϔϟάΕϔιϗϧπϓΣΦΕϔτϔλ
πϔύλϒΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔΪϓζόθϔλιϗϧπυΖϏσϟΦυϙϧϏΩϟόϗτΩΦΕϔωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩϟΤϗτλϠχϒ
ϏϚνΣυεΙΦΕϔθΕϔτϟϏΣόϔυΦΕϔπϖσπΙϟϏΣόϔυϠχϒόϖϧΩπϖσπΙϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλιϗϧΪϬϔ
ϟνϦλϢλΣϔυοϘΣϏμυσϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτΦΕϔϢάΖ
ΪΕϔτϢλΣϔυοϘΣϏμυσϠχϒΣϔυϟΤΖϔυϓμΣϔυοϘΣϏμυσΤϏΩϟΪΖϔύλΖϔιϗϧιΖϏΩθϖϧλπϊ
ϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ± ϟπϖϧσ
ϟηϖσ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ
ΩμϟΩϖλϏϚζύλϚλ
υωσ
ϟΩϖλϏϚζύλϚλ

υωσ

ϟΩϖλϏϚζύλϚλόΕωλυϔάΣϔυ
ϏϚζύλϚλϡυΩπτϔμϔχόΕΩϟόυϖσόϚΤςϔπηϬϔμχμΖϔλϡΣΣϡΣΕηϬϔμχϠσΕΣϔϋϔ
ΪϬϔλωλ
ϏϬϔϟςϏϠσΕόϏζΪϓΩύωϓζηϔΣ ΣϏΩΣϖΪΣϔυόςϔϏμΪ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυπϓδλϔυϒμμμυϖΣϔυΤϏΩ
ύλΕωτμυϖΣϔυόϔκϔυεόϚΤηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩπτϔμϔχόΕΩϟόυϖσόϚΤςϔπηϬϔμχ
μΖϔλϡΣΣϡΣΕιϗϧηΣχΩωϓλιϗϧσϖθϚλϔτλϟνϦλϣνηϔσ
υϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλ
ιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ±
 ϟπϖϧσϟηϖσ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλ
ϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλ
υϔτϣζΖ ΣϏΩΣϖΪΣϔυόςϔϏμΪ
ϏϚζύλϚλϡυΩπτϔμϔχόΕΩϟόυϖσόϚΤςϔπηϬϔμχμΖϔλτϒπϏηϬϔμχωϔϟχΕτΙϏϬϔϟςϏ ΪϬϔλωλ
πμπυϒΪϓΩύωϓζηϔΣ ΣϏΩΣϖΪΣϔυόςϔϏμΪ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυπϓδλϔυϒμμμυϖΣϔυΤϏΩ
ύλΕωτμυϖΣϔυόϔκϔυεόϚΤηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩπτϔμϔχόΕΩϟόυϖσόϚΤςϔπηϬϔμχ
μΖϔλτϒπϏιϗϧηΣχΩωϓλιϗϧπφϋςϔΦσϟνϦλϣνηϔσ
υϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλ
ιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ±
 ϟπϖϧσϟηϖσ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλ
ϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλ
υϔτϣζΖ ΣϏΩΣϖΪΣϔυόςϔϏμΪ

100,000

μϔι

100,000

μϔι

350,000

μϔι

350,000

μϔι

200,000

μϔι

50,000

μϔι
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50,000

μϔι

50,000

μϔι

υωσ

4,724,500

μϔι

ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

υωσ

3,915,500

μϔι

ΦΕϔϢάΖόϏτ

υωσ

2,900,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

300,000

μϔι

50,000

μϔι

ϏϚζύλϚλϡυΩπτϔμϔχόΕΩϟόυϖσόϚΤςϔπηϬϔμχωϔϟχΕτΙηϬϔμχωϔϟχΕτΙϏϬϔϟςϏ
ΪϬϔλωλ
πμπυϒΪϓΩύωϓζηϔΣ ΣϏΩΣϖΪΣϔυόςϔϏμΪ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦ λΦΕϔϢάΖΪϔΕ τϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυΦωμΦϚσνΖ ϏΩΣϓλϡυΦΦωϔσ
ϟόϗϧτΩϟυϙϨϏυϓΩ 1&'s ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩπτϔμϔχόΕΩϟόυϖσόϚΤςϔπηϬϔμχ
ωϔϟχΕτΙιϗϧηΣχΩωϓλιϗϧπφϋςϔΦσϟνϦ λϣνηϔσ
υϒϟμϗτμ ΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλ
ιΖϏΩθϖϧλπ ϊϠχϒϟνϦ λϣνηϔσϠξλπϓ δλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ±
2 ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨ Ωιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓ μιϗϧηϓϨ ΩΪΕϔτ
ΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧ ωϣνϠχϒϢλΣυεϗ ϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧ ωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣ
ΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϖΪΣϔυόςϔϏμΪ
ϏϚζύλϚλϡυΩπτϔμϔχόΕΩϟόυϖσόϚΤςϔπηϬϔμχμΖϔλυωσϣιτπϓδλϔηϬϔμχ ΪϬϔλωλ
ωϔϟχΕτΙϏϬϔϟςϏπμπυϒΪϓΩύωϓζηϔΣ ΣϏΩΣϖΪΣϔυόςϔϏμΪ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦ λΦΕϔϢάΖΪϔΕ τϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυΦωμΦϚσνΖ ϏΩΣϓλϡυΦΦωϔσ
ϟόϗϧτΩϟυϙϨϏυϓΩ 1&'s ηϔσύλϓΩόϙϏϡυΩπτϔμϔχόΕΩϟόυϖσόϚΤςϔπηϬϔμχ
μΖϔλυωσϣιτπϓδλϔιϗϧηΣχΩωϓλιϗϧσϖθλ
Ϛ ϔτλ
ϟνϦ λϣν ηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυ
νΣΦυϏΩ όΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦ λϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩ
θϖϧλόϗϧνϗ πϊ ± ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣ
ύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμ ιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗ ϟΩϖλϏϚζύλϚλ
ιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩ πϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϖΪΣϔυόςϔϏμΪ
ϠξλΩϔλΣϔυϊϔόλϔωϓδλκυυσϠχϒλϓλιλϔΣϔυ
ΩϔλΣϗώϔϠχϒλϓλιλϔΣϔυ

υϔτΪΕϔτϟπϙϧϏϢύΖϣζΖσϔέϘϧΩμυϖΣϔυ
υϔτΪΕϔτϟπϙϧϏϢύΖϣζΖσϔέϘϧΩμυϖΣϔυ

ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔιϬϔΦωϔσόϒϏϔζϠχϒζϛϠχμϬϔυϚΩυϓΣϋϔόλϔσ
ΣϗώϔνυϓμνυϚΩυϒμμϣρρΖϔυϒμμνυϒνϔΦΕϔΪΖϔΩηϖζηϓϨΩϟΦυϙϏΤΕϔτ
ΦϏσπϖωϟηϏυΙςϔτϢλόϬϔλϓΣΩϔλΪΖϔΩϟύσϔηϖζηϓϨΩϏϚνΣυεΙϣρρΖϔϟζϖλόϔτ
ϣρρΖϔΪΖϔΩϟύσϔΪϓζιϬϔνυϒΣϓλΦΕϔκυυσϟλϗτσνυϒΣϓλςϓτυθτληΙηϔσπυμ
ΦϚΖσΦυϏΩξϛΖνυϒόμςϓτΪϔΣυθτληΙΦΕϔΪΖϔΩιϬϔμϓηυόσϔάϖΣξϛΖϢάΖμυϖΣϔυόλϔσ
ΣϗώϔΦΕϔιϬϔωϔυόϔυϠξΕλπϓμΦΕϔΪΖϔΩϡΨϋεϔϠχϒϟξτϠπυΕϠχϒΦΕϔΪΖϔΩ
ϟύσϔμυϖΣϔυϏϙϧλϥηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ωϓδλκυυσ
υϔτΪΕϔτϟΣϗϧτωϟλϙϧϏΩΣϓμΣϔυναϖμϓηϖυϔάΣϔυιϗϧϣσΕϟΤΖϔχϓΣϋεϒυϔτΪΕϔτύσωζϏϙϧλϥ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσόϚΤςϔπΣϔυϏϏΣΣϬϔχϓΩΣϔτ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔ ΪϬϔλωλ
ϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυωΕϔΩϠχϒ
ϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔηϏμϠιλξϛΖλϬϔϟηΖλϠχϒΦΕϔηϏμϠιλωϖιτϔΣυϢλΣϔυιζόϏμ
όσυυθςϔπυΕϔΩΣϔτΦΕϔϟάΕϔϏϚνΣυεΙϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλιϗϧΪϬϔϟνϦλόϬϔύυϓμΩϔλ
λϗϨϟνϦλϣνηϔσπυϒυϔάμϓίίϓηϖϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζπϊϠχϒ
ϠΣΖϣΤϟπϖϧσϟηϖσϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ±
 ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυ
ϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ 
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ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυοϘΣϏμυσΣϔυμυϖύϔυόλϔσΣϗώϔϠχϒΣϔυϢύΖμυϖΣϔυ
όλϔσΣϗώϔ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυ
ωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔϟάΕϔιϗϧπϓΣΦΕϔόσλϔΦϚεωϖιτϔΣυΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔυθΦΕϔνΖϔτ
ϡΦυΩΣϔυϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλιϗϧΪϬϔϟνϦλϢλΣϔυοϘΣϏμυσϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμ
ΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυοϘΣϏμυσϠχϒΣϔυϟΤΖϔυϓμΣϔυ
οϘΣϏμυσΤϏΩϟΪΖϔύλΖϔιϗϧιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔ
ιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ± ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩ
ΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ 
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυοϘΣϏμυσιϓΣϋϒΣϔυϟχΕλΣϗώϔΤϓϨλπϙϨλβϔλϢύΖϠΣΕλϓΣ
ϟυϗτλλϓΣϊϘΣϋϔϟτϔωάλνυϒάϔάλϢλΪϓΩύωϓζηϔΣ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυ
ωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔόσλϔΦϚεωϖιτϔΣυΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔϟΦυϙϧϏΩϟόϗτΩΦΕϔΪϓζ
όθϔλιϗϧπϖκϗϟνϖζπϖκϗνϖζΦΕϔνΖϔτϡΦυΩΣϔυϠχϒΦΕϔνΖϔτνυϒάϔόϓσπϓλκΙΦΕϔ
ωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩϟΤϗτλϠχϒϏϚνΣυεΙϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλιϗϧΪϬϔϟνϦλϢλΣϔυοϘΣ
ϏμυσϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυοϘΣ
ϏμυσϠχϒΣϔυϟΤΖϔυϓμΣϔυοϘΣϏμυσΤϏΩϟΪΖϔύλΖϔιϗϧιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒ
ϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ± ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυ
ϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ 
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυϠΤΕΩΤϓλΣϗώϔ±ΣυϗγϔλϓΣϟυϗτλϟτϔωάλύυϙϏ
νυϒάϔάλυϒζϓμϏϬϔϟςϏ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυ
ωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔϟΦυϙϧϏΩϟόϗτΩΦΕϔΪϓζόθϔλιϗϧπϖκϗϟνϖζπϖκϗνϖζΦΕϔ
ΪΖϔΩϟύσϔόλϔσΣϔυϠΤΕΩΤϓλΦΕϔνΖϔτϡΦυΩΣϔυϠχϒΦΕϔνΖϔτνυϒάϔόϓσπϓλκΙΦΕϔ
ωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩϟΤϗτλϠχϒϏϚνΣυεΙϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλϥιϗϧΪϬϔϟνϦλϠχϒϟΣϗϧτωΤΖϏΩϢλ
ΣϔυΪϓζΩϔλϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτΣϔυϟμϖΣΪΕϔτΦΕϔ
ϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζΩϔλΣϔυΪϓζΣϔυϠΤΕΩΤϓλΣϗώϔϠχϒΣϔυόΕΩλϓΣΣϗώϔϟΤΖϔυΕωσ
ΣϔυϠΤΕΩΤϓλΣϗώϔΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣν
ηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ± ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυ
ϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσΣϔυΪϓζΣϖΪΣυυστΣτΕϏΩϟάϖζάϛϟΣϗτυηϖϠΣΕξϛΖιϬϔ
άϙϧϏϟόϗτΩξϛΖϢύΖΣϔυόλϓμόλϚλύυϙϏιϬϔνυϒϡτάλΙζΖϔλΣϗώϔΤϏΩΪϓΩύωϓζηϔΣ ΣϏΩ
ΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυ
ωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔπϖκϗϟνϖζνϖζΦΕϔϡχΕϟάϖζάϛϟΣϗτυηϖϑϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλϥιϗϧ
ΪϬϔϟνϦλϠχϒϟΣϗϧτωΤΖϏΩϢλΣϔυΪϓζΩϔλϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩ
σύϔζϣιτωΕϔζΖωτΣϔυϟμϖΣΪΕϔτΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζΩϔλΣϔυΪϓζΣϔυϠΤΕΩΤϓλ
ΣϗώϔϠχϒΣϔυόΕΩλϓΣΣϗώϔϟΤΖϔυΕωσΣϔυϠΤΕΩΤϓλΣϗώϔΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλ
ιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ±
 ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυ
ϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ

ΪϬϔλωλ

200,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

100,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

1,050,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

50,000

μϔι
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950,000

μϔι

200,000

μϔι

1,015,500

μϔι

ΪϬϔλωλ

50,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

50,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

50,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

80,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

200,000

μϔι

ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυϠΤΕΩΤϓλΣϗώϔϏμΪηϔΣΦϓπ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔ ΪϬϔλωλ
Ϡχϒωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυ
ωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔϟΦυϙϧϏΩϟόϗτΩΦΕϔΪϓζόθϔλιϗϧπϖκϗϟνϖζπϖκϗ
νϖζΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔόλϔσΣϔυϠΤΕΩΤϓλΦΕϔνΖϔτϡΦυΩΣϔυϠχϒΦΕϔνΖϔτνυϒάϔ
όϓσπϓλκΙΦΕϔωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩϟΤϗτλϠχϒϏϚνΣυεΙϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλϥιϗϧΪϬϔϟνϦλϠχϒ
ϟΣϗϧτωΤΖϏΩϢλΣϔυΪϓζΩϔλϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτ
ΣϔυϟμϖΣΪΕϔτΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζΩϔλΣϔυΪϓζΣϔυϠΤΕΩΤϓλΣϗώϔϠχϒΣϔυόΕΩλϓΣ
ΣϗώϔϟΤΖϔυΕωσΣϔυϠΤΕΩΤϓλΣϗώϔΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊ
ϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ± 
ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλ
υϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ΦΕϔμϬϔυϚΩυϓΣϋϔϠχϒέΕϏσϠέσ
ΪϬϔλωλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔμϬϔυϚΩυϓΣϋϔύυϙϏέΕϏσϠέσΦυϚςϓεγΙιυϓπτΙόϖλΤϏΩϏμΪ
ηϔΣϟάΕλυθμυυιϚΣλϬϨϔυθΤλΤτϒϟΦυϙϧϏΩηϓζύίΖϔϠχϒϏϙϧλϥηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣ
ϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣ
ϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ΦΕϔωϓόζϚ
υωσ
ωϓόζϚϣρρΖϔϠχϒωϖιτϚ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔΪϓζέϙϨϏωϓόζϚϣρρΖϔςϔτϢλϏϔΦϔυόϬϔλϓΣΩϔλϠχϒμυϖϟωεόλϔσ
ΣϗώϔιϗϧϟνϦλιυϓπτΙόϖλΤϏΩϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζηϔΣϣζΖϠΣΕϏϚνΣυεΙ
ϠχϒϏϒϣύχΕϟΦυϙϧϏΩσϙϏϟΦυϙϧϏΩϢάΖϣρρΖϔϠχϒϠόΩόωΕϔΩύχϏζϣρρΖϔόϔτ
ϣρρΖϔϣρυϔωϣρνυϒζϓμϏϚνΣυεΙύχϏζϣρρΖϔηΕϔΩϥόϔτϏϔΣϔϊάϖϨλόΕωλ
ωϖιτϚϠχϒϏϙϧλϥηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ωϓδλκυυσ
ωϓόζϚΩϔλμΖϔλΩϔλΦυϓω
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔΪϓζέϙϨϏωϓόζϚΩϔλμΖϔλΩϔλΦυϓωιϗϧΪϬϔϟνϦλόϬϔύυϓμϢάΖϢλϏϔΦϔυ
όϬϔλϓΣΩϔλϠχϒόλϔσΣϗώϔϏμΪηϔΣϟάΕλϠνυΩΤϓζπϙϨλϣσΖΣωϔζξΩέϓΣ
ρϏΣλϬϨϔτϔϟΦσϗΨΕϔϟάϙϨϏλϬϨϔτϔιϬϔΦωϔσόϒϏϔζύΖϏΩλϬϨϔλϬϨϔτϔχΖϔΩπϙϨλϟΦχϙϏμ
πϙϨλϠΣΖωλϬϨϔΪϔλυϏΩςϔάλϒϢόΕλϬϨϔθϓΩΤτϒΤϓλλϬϨϔχϔτϣιτπϔλθϔζάϚζ
θΖωτλϬϨϔάϔπυΖϏσοϔϠχϒιϗϧυϏΩϡηΣάϚζϢόΕλϬϨϔάϔϠχϒϏϙϧλϥηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλ
υϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ωϓόζϚΣΕϏόυΖϔΩ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔΪϓζέϙϨϏωϓόζϚΣΕϏόυΖϔΩϏϚνΣυεΙΣΕϏόυΖϔΩϟάΕλνϛλ
έϗϟσληΙύϖλιυϔτιΕϏλϬϨϔϏϚνΣυεΙνυϒνϔϟόϗτσΪϏμϑχϑηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλ
υϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ 
ωϓόζϚτϔλπϔύλϒϠχϒΤλόΕΩ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔΪϓζέϙϨϏϏϒϣύχΕάϖϨλόΕωλωϓόζϚϏϚνΣυεΙΤϏΩτϔλπϔύλϒτϔΩ
λϏΣϠμηϟηϏυϗϧύϓωϟιϗτλϠξΩΣϓϨλΪυϔΪυΣυωτΪυϔΪυνΖϔτΪυϔΪυϠχϒ
ϏϙϧλϥηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ωϓόζϚϟάϙϨϏϟπχϖΩϠχϒύχΕϏχϙϧλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔΪϓζέϙϨϏλϬϨϔσϓλζϗϟέχλϬϨϔσϓλϟμλέϖλλϬϨϔσϓλΪϔυϒμϗλϬϨϔσϓλϟΦυϙϧϏΩ
ϠχϒϏϙϧλϥϢλΣϔυνυϓμνυϚΩπϙϨλιϗϧϡζτυϏμόλϔσΣϗώϔϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλ
ΪϓΩύωϓζηϔΣϡζτϟΦυϙϧϏΩσϙϏυθτληΙϟΦυϙϧϏΩΪϓΣυΣχΤϏΩΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔ
ϠχϒωϓδλκυυσπυΖϏσιϓϨΩυθτληΙϠχϒϟΦυϙϧϏΩΪϓΣυΣχΤϏΩΣϏΩάΕϔΩϟάΕλυθ
μυυιϚΣΤτϒυθρϔυΙσϠιυΣϟηϏυΙϟΦυϙϧϏΩηϓζύίΖϔϠχϒϏϚνΣυεΙϏϙϧλϥιϗϧϢάΖϢλ
ΣϔυπϓδλϔνυϓμνυϚΩόλϔσΣϗώϔϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζηϔΣηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣ
ϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣ
ϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ 
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ωϓόζϚωϖιτϔϊϔόηυΙύυϙϏΣϔυϠπιτΙ
ΪϬϔλωλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔΪϓζέϙϨϏϠϏχΣϏϐϏχΙόϬϔχϗξΖϔπϓλϠξχλϬϨϔτϔ
ηΕϔΩϥϟάΕλΦχϏυϗλλϬϨϔτϔνυϓμόςϔπλϬϨϔϠχϒϏϙϧλϥηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧω
ϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτ
ϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ωϓόζϚΣϔυϟΣϋηυ
ΪϬϔλωλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔΪϓζέϙϨϏόϔυϟΦσϗνΖϏΩΣϓλϠχϒΣϬϔΪϓζϊϓηυϛπϙάϠχϒόϓηωΙπϓλκϚΙ
πϙάνϚΘτζϖλζϬϔύίΖϔϠΣχμόνυϖΩϟΣϏυΙΣΗϏΣλϬϨϔιΕϏλϬϨϔϏϚνΣυεΙηΕϏπΕωΩϑχϑ
ηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖ
ϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ωϓόζϚΣϗώϔ
ΪϬϔλωλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔΪϓζέϙϨϏωϓόζϚϏϚνΣυεΙΣϗώϔϟάΕλχϛΣρϚημϏχωϏχϟχΕτΙ
μϏχμϔόϟΣημϏχχϛΣρϚηέϏχηϒΣυΖϏϠάυΙμϏχϣσΖνϖΩνϏΩχϛΣ
νϖΩνϏΩηϔΤΕϔτϟνηϏΩϣσΖϠμησϖληϓλϑχϑηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣν
ϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩ
ΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ 
ΩμχΩιϚλ
υωσ
ΦΕϔιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ

150,000

μϔι

310,500

μϔι

125,000

μϔι

409,000

μϔι

409,000

μϔι

409,000

μϔι

400,000

μϔι

υωσ

400,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

400,000

μϔι

υωσ

ΦΕϔμϬϔυϚΩυϓΣϋϔϠχϒνυϓμνυϚΩιϗϧζϖλϠχϒόϖϧΩΣΕϏόυΖϔΩ
ϡΦυΩΣϔυνυϓμνυϚΩέΕϏσϠέσϏϔΦϔυϟνηϏΩ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ΪϬϔλωλ
ωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔνυϓμνυϚΩέΕϏσϠέσϏϔΦϔυϟνηϏΩϟάΕλΩϔλυϙϨϏθϏλΩϔληϖζηϓϨΩ
ύχϓΩΦϔΩϔλξλϓΩΩϔλϠξΩμϓΩηϔΩϔλοΖϔϟπζϔλΩϔλόϚΤςϓεγΙΩϔλυϒμμ
όϚΤϔςϖμϔχΩϔλυϒμμϣρρΖϔϠχϒΩϔλϏϙϧλϥηϔσυϔτχϒϟϏϗτζϠχϒϠμμϠνχλ
ΤϏΩόϬϔλϓΣΣϔυάΕϔΩϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζηϔΣμϔιϟνϦ λϣνηϔσπυϒ
υϔάμϓίίϓηϏ
ϖ ΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζπϊϠχϒϠΣΖϣΤϟπϖϧσϟηϖσ
ϠχϒϟνϦ λϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ± ϟνχϗϧτλ
ϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ
ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ΩμϟΩϖλϏϚζύλϚλ
υωσ
ϟΩϖλϏϚζύλϚλ
ϟΩϖλϏϚζύλϚλΣϖΪΣϔυιϗϧϟνϦλόϔκϔυενυϒϡτάλΙ
ϏϚζύλϚλόσϔΦσΣϗώϔϠύΕΩΪϓΩύωϓζηϔΣ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυόλϓμόλϚλΣϔυϠΤΕΩΤϓλ
ΣϗώϔλϓΣϟυϗτλλϓΣϊϘΣϋϔϠύΕΩνυϒϟιϊϣιτΣϗώϔϟτϔωάλϠύΕΩάϔηϖϠχϒΣϗώϔ
ϠύΕΩάϔηϖϠχϒΣϗώϔΦλπϖΣϔυϠύΕΩάϔηϖνυϒΪϬϔνϗ Ωμνυϒσϔεηϔσ
ύλϓΩόϙϏόσϔΦσΣϗώϔϠύΕΩΪϓΩύωϓζηϔΣιϗϧόΣηχΩωϓλ ιϗϧ
ϟσϋϔτλϟνϦ λϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλ
ϏϚζύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦ λϣνηϔσ
ϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ(πϊ± ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ 
Ϗμ ΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗ
ϟΩϖλ ϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυ ϊϘΣϋϔ
ϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
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ΩϔλϊϔόλϔωϓδλκυυσιΖϏΩθϖϧλ

υωσ

13,784,000

μϔι

ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

υωσ

11,784,000

μϔι

ΦΕϔϢάΖόϏτ

υωσ

11,784,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

500,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

6,400,000

μϔι

υϔτΪΕϔτϟΣϗϧτωΣϓμΣϔυυϓμυϏΩϠχϒπϖκϗΣϔυ

ค่าใช้จา่ ยตามโครงการจัดงานราชพิธี งานรัฐพิธี วันสําคัญของชาติ งานรับ
เสด็จฯ และพิธท
ี างศาสนาต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และ
ของจังหวัดตาก ตัง� ไว้ 500,000 บาท เพือ
� จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการ
ดําเนินโครงการฯ โดยดําเนินการเองและสนับสนุนจังหวัดตากหรือองค์กร
� เช่น ค่าวัสดุประดับตกแต่งสถานที� ค่าอาหาร ค่า
ปกครองส่วนท้องถิน
อาหารว่างและเครือ
� งดืม
� ค่าดอกไม้ธป
ู เทียน ค่าเครือ
� งไทยธรรม ค่า
จตุปจั จัย ค่าเช่าเครือ
� งเสียง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพวงมาลา ค่าจัดทําพาน
พุม
่ ค่าจ้างมหรสพการแสดง ค่าตอบแทนการแสดงต่าง ๆ ค่าวัสดุอป
ุ กรณ์
และค่าใช้จา่ ยอืน
� ๆทีจ� าํ เป็ นสําหรับงานนี�เป็ นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จา่ ยในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน
� พ.ศ.2559 และเป็ นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน
� สีป
� ี (พ.ศ. 2561
- 2564) เปลีย� นแปลง (ครัง� ที� 4) อบจ.ตาก หน้าที� 58 ลําดับที� 15 ตัง� จ่าย
จากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

υϔτΪΕϔτϟΣϗϧτωϟλϙϧϏΩΣϓμΣϔυναϖμϓηϖυϔάΣϔυιϗϧϣσΕϟΤΖϔχϓΣϋεϒυϔτΪΕϔτύσωζϏϙϧλϥ
001ΦΕϔϢάΖΪϔΕ τηϔσϡΦυΩΣϔυυΕωσόϙμόϔλνυϒϟπεϗ ΩϔληϔΣόϖλσύϔυϔάϔλϚ
όυεΙ ΪΩϓ ύωϓζηϔΣνυϒΪϬϔνϗ πϊ2561 - 2562 ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔ
Ϡχϒωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυ
ωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔτϔλπϔύλϒΦΕϔηϏμϠιλΦΕϔϡχΕυϔΩωϓχΦΕϔθΖωτ
υϔΩωϓχΦΕϔϟΩϖλυϔΩωϓχΦΕϔνυϒΣϔϊλϗτμϓηυΦΕϔηϏμϠιλΣϔυϠόζΩΦΕϔΪΖϔΩ
ϟύσϔΪϓζΣϔυϠόζΩχϒΦυνυϒΣϏμϠόΩϟόϗτΩϟιϖζπυϒϟΣϗτυηϖόσϟζϦΪπυϒϟΪΖϔ
ηϔΣόϖλσύϔυϔάΦΕϔνυϒζϓμηΣϠηΕΩϏΩΦΙϊϔχόσϟζϦΪπυϒϟΪΖϔηϔΣόϖλΦΕϔΪΖϔΩ
ϟύσϔηϖζηϓϨΩυϒμμϣρρΖϔϠχϒϠόΩόωΕϔΩϢλμυϖϟωεΩϔλϑΦΕϔηϖζηϓϨΩυϒμμλϬϨϔ
νυϒνϔΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔΪϓζΣϔυϠόζΩπχϚζϏΣϣσΖϣρΦΕϔηΣϠηΕΩϟωιϗΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔ
ΪϓζόθϔλιϗϧΦΕϔΪϓζΤμωλϠύΕΦΕϔωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩϟΤϗτλϠχϒϏϚνΣυεΙΦΕϔΪϓζΩϔλ
ϠθχΩΤΕϔωΦΕϔϟάΕϔϟΦυϙϧϏΩϟόϗτΩϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλϥιϗϧΪϬϔϟνϦλϠχϒϟΣϗϧτωΤΖϏΩϢλ
ΣϔυΪϓζΩϔλϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτΣϔυϟμϖΣΪΕϔτΦΕϔ
ϢάΖΪϔΕ τϢλΣϔυΪϓζΩϔλΣϔυΪϓζΣϔυϠΤΕΩΤϓλΣϗώϔϠχϒΣϔυόΕΩλϓΣΣϗώϔϟΤΖϔυΕωσ
ΣϔυϠΤΕΩΤϓλΣϗώϔΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦ λϣν
ηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϏμΪ.ตาก ηϔΣ
ύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ωϓδλκυυσ

257

ΦΕϔϢάΖΪϔΕ τηϔσϡΦυΩΣϔυυΕωσόϙμόϔλνυϒϟπεϗ ωδ
ϓ λκυυσάλϟξΕϔσΖΩ
ΪϬϔλωλ
ΪϓΩύωϓζηϔΣ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔϟωιϗϠχϒ
ϟΦυϙϧϏΩϟόϗτΩπυΖϏσυϒμμϣρρΖϔμλϟωιϗΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔηϖζηϓϨΩυϒμμϣρρΖϔςϔτ
ϢλΩϔλΦΕϔηΣϠηΕΩϟωιϗϠχϒΪϓζόθϔλιϗϧΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔΪϓζΣϔυϠόζΩωϓδλκυυσ
ιΖϏΩθϖϧλΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔΪϓζλϖιυυϊΣϔυχϔλωϓδλκυυσωϖθϗάϗωϖηΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔ
νυϓμπϙϨλιϗϧόθϔλιϗϧΪϓζΩϔλΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔιϬϔνΖϔτϣωλϖχϠχϒνΖϔτνυϒάϔόϓσπϓλκΙ
ϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλϥιϗϧΪϬϔϟνϦλϠχϒϟΣϗϧτωΤΖϏΩϢλΣϔυΪϓζΩϔλϟνϦλϣνηϔσ
υϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτΣϔυϟμϖΣΪΕϔτΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζ
ΩϔλΣϔυΪϓζΣϔυϠΤΕΩΤϓλΣϗώϔϠχϒΣϔυόΕΩλϓΣΣϗώϔϟΤΖϔυΕωσΣϔυϠΤΕΩΤϓλΣϗώϔ
ΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔ
ιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔ
Ϡχϒωϓδλκυυσ
003ΦΕϔϢάΖΪϔΕ τηϔσϡΦυΩΣϔυυΕωσόϙμόϔλνυϒϟπεϗ ωδ
ϓ λκυυσάλϟξΕϔνΣϔϟΣϏϒ ΪϬϔλωλ
ίϏΪϓΩύωϓζηϔΣ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔϟωιϗϠχϒ
ϟΦυϙϧϏΩϟόϗτΩπυΖϏσυϒμμϣρρΖϔμλϟωιϗΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔηϖζηϓϨΩυϒμμϣρρΖϔςϔτ
ϢλΩϔλΦΕϔηΣϠηΕΩϟωιϗϠχϒΪϓζόθϔλιϗϧΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔΪϓζΣϔυϠόζΩωϓδλκυυσ
ιΖϏΩθϖϧλΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔΪϓζλϖιυυϊΣϔυχϔλωϓδλκυυσωϖθϗάϗωϖηΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔ
νυϓμπϙϨλιϗϧόθϔλιϗϧΪϓζΩϔλΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔιϬϔνΖϔτϣωλϖχϠχϒνΖϔτνυϒάϔόϓσπϓλκΙ
ϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλϥιϗϧΪϬϔϟνϦλϠχϒϟΣϗϧτωΤΖϏΩϢλΣϔυΪϓζΩϔλϟνϦλϣνηϔσ
υϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτΣϔυϟμϖΣΪΕϔτΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζ
ΩϔλΣϔυΪϓζΣϔυϠΤΕΩΤϓλΣϗώϔϠχϒΣϔυόΕΩλϓΣΣϗώϔϟΤΖϔυΕωσΣϔυϠΤΕΩΤϓλΣϗώϔ
ΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔ
ιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔ
Ϡχϒωϓδλκυυσ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυυΕωσόϙμόϔλνυϒϟπεϗωϓδλκυυσάλϟξΕϔϟΦυϙϏϣη ΪϬϔλωλ
ΪϓΩύωϓζηϔΣ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
เพือ
� จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินโครงการฯ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทํา
บ้านจําลองวิถช
ี ีวต
ิ และแสดงวัฒนธรรมท้องถิน
� พร้อมติดตัง� รื�อถอนและ
จัดเก็บ ค่าจ้างเหมาจัดขบวนแห่ ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ/ลาน
วัฒนธรรมวิถช
ี ีวต
ิ ค่าจ้างเหมาจัดการแสดงวัฒนธรรมท้องถิน
� ค่าจ้าง
เหมาบริการและค่าใช้จา่ ยอืน
� ๆทีจ� าํ เป็ นและเกีย� วข้องในการจัดงาน เป็ น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จา่ ยในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
� พ.ศ.2559 และเป็ นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิน
� สีป
� ี (พ.ศ. 2561 - 2564) ) เปลีย� นแปลง (ครัง� ที� 4) อบจ.ตาก
หน้าที� 56 ลําดับที� 4 ตัง� จ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)

780,000

μϔι

550,000

μϔι

100,000

μϔι
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ΪϬϔλωλ

320,000

μϔι

ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυυΕωσόϙμόϔλνυϒϟπεϗόυΩλϬϨϔπυϒκϔηϚΪϓΩύωϓζηϔΣ ΪϬϔλωλ
ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ

90,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

250,000

μϔι

ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυυΕωσόϙμόϔλνυϒϟπεϗμϚίμϓϨΩϣρΪϓΩύωϓζηϔΣ ΣϏΩ ΪϬϔλωλ
ΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔϟωιϗϠχϒ
ϟΦυϙϧϏΩϟόϗτΩΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔΪϓζόθϔλιϗϧπυΖϏσηΣϠηΕΩΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔΪϓζιϬϔϟΦυϙϧϏΩ
νυϒΣϏμπϖκϗμωΩόυωΩΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔΪϓζΣϔυϠόζΩωϓδλκυυσιΖϏΩθϖϧλΦΕϔΪΖϔΩ
ϟύσϔΪϓζχϔλωϓδλκυυσωϖθϗάϗωϖηΦΕϔνΖϔτϡΦυΩΣϔυϠχϒνΖϔτνυϒάϔόϓσπϓλκΙ
ϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλϥιϗϧΪϬϔϟνϦλϠχϒϟΣϗϧτωΤΖϏΩϢλΣϔυΪϓζΩϔλϟνϦλϣνηϔσ
υϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτΣϔυϟμϖΣΪΕϔτΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζ
ΩϔλΣϔυΪϓζΣϔυϠΤΕΩΤϓλΣϗώϔϠχϒΣϔυόΕΩλϓΣΣϗώϔϟΤΖϔυΕωσΣϔυϠΤΕΩΤϓλΣϗώϔ
ΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔ
ιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϏμΪηϔΣύλΖϔχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩ
ΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ

300,000

μϔι

ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυυΕωσόϙμόϔλνυϒϟπεϗΤϘϨλκϔηϚΪϓΩύωϓζηϔΣ ΣϏΩ
ΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
เพือ
� จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินโครงการฯ เช่น ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที�
พร้อมเครือ
� งเสียง ระบบไฟฟ้ าและอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาทําบายศรีพร้อมเครือ
� ง
บวงสรวง ค่าจ้างเหมาจัดสถานทีพ
� ร้อมติดตัง� และจัดเก็บ ค่าจ้างเหมาทําเครือ
� ง
บวงสรวง ค่าจ้างเหมาจัดทําเวทีพร้อมตกแต่ง ค่าจ้างเหมาวงปี� พาทย์ ค่าจ้างเหมา
จัดการแสดงวัฒนธรรมท้องถิน
� ค่าจ้างเหมาเครือ
� งเสียงพร้อมระบบไฟฟ้ า ค่าจ้าง
เหมาเครือ
� งกําเนิดไฟฟ้ า พร้อมระบบไฟฟ้ าและอุปกรณ์ คา่ จ้างเหมาประดับ
ตกแต่งดอกไม้พร้อมจัดเก็บและทําความสะอาด ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จา่
ยอืน
� ๆทีจ� าํ เป็ นและเกีย� วข้องในการจัดงาน เป็ นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จา่ ยในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
� พ.ศ.
� สีป
� ี (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ตาก
2559 และเป็ นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน
หน้าที� 122 ลําดับที� 5 ตัง� จ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)

เพือ
� จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินโครงการฯ เช่น ค่าตกแต่งเวที ค่าจ้างเหมาจัด
สถานที� ค่าจัดขบวนแห่ ค่าเช่าเครือ
� งเสียง ค่าวัสดุ เครือ
� งเขียนและอุปกรณ์ ค่าจัด
งานแถลงข่าว ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเบีย� เลี�ยง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าทีพ
� กั ค่าถ้วย
รางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทนการแสดง ค่าตอบแทนกรรมการและค่าใช้จา่
ยอืน
� ๆทีจ� าํ เป็ นและเกีย� วข้องในการจัดงาน เป็ นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จา่ ยในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
� พ.ศ.
� สีป
� ี (พ.ศ. 2561 - 2564) อบจ.ตาก
2559 และเป็ นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน
หน้าที� 122 ลําดับที� 6 ตัง� จ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)

ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυυΕωσόϙμόϔλνυϒϟπεϗωϓλόΩΣυϔληΙΪϓΩύωϓζηϔΣ
ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
เพือ
� จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินโครงการฯ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดสถานทีพ
� ร้อม
ตกแต่ง จัดเก็บและทําความสะอาด ค่าจ้างเหมาจัดขบวนแห่พร้อมเครือ
� งเสียง
ค่าจ้างเหมาเครือ
� งเสียงพร้อมระบบไฟฟ้ าและจัดเก็บ ค่าจ้างเหมาเวทีพร้อมเครือ
� ง
เสียงและอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาจัดซุม
้ พร้อมสาธิตภูมป
ิ ญ
ั ญาท้องถิน
� ค่าจ้างเหมารถ
แห่พร้อมเครือ
� งเสียง ค่าจ้างเหมาตกแต่งนางสงกรานต์พร้อมรูปปี นักษัตร ค่าจ้าง
� ค่าจ้างเหมาจัด
เหมาตกแต่งพระพุทธรูป ค่าจ้างเหมาการแสดงวัฒนธรรมท้องถิน
นิทรรศการ/ลานวัฒนธรรมวิถช
ี ีวต
ิ ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จา่ ยอืน
� ๆทีจ� าํ เป็ น
และเกีย� วข้องในการจัดงาน เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จา่ ยในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
� พ.ศ.2559 และเป็ นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิน
� สีป
� ี (พ.ศ. 2561 - 2564) อบจ.ตาก หน้า 122 ลําดับที� 7 ตัง�
จ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυυΕωσόΕΩϟόυϖσΣϖΪΣυυσύυϙϏπϖκϗΣυυσιϔΩζΖϔλ
ϊϔόλϔϢλϟΤηπϙϨλιϗϧΪϓΩύωϓζηϔΣ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔηΣϠηΕΩ
ϟιϗτλΪϬϔλϬϔπυυϋϔΦΕϔϟΦυϙϧϏΩϣιτκυυσΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔωΩνϗϧπϔιτΙΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔ
ιϬϔϟΦυϙϧϏΩμωΩόυωΩΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔϟΦυϙϧϏΩϟόϗτΩϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλϥιϗϧΪϬϔϟνϦλϠχϒ
ϟΣϗϧτωΤΖϏΩϢλΣϔυΪϓζΩϔλϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτΣϔυ
ϟμϖΣΪΕϔτΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζΩϔλΣϔυΪϓζΣϔυϠΤΕΩΤϓλΣϗώϔϠχϒΣϔυόΕΩλϓΣΣϗώϔ
ϟΤΖϔυΕωσΣϔυϠΤΕΩΤϓλΣϗώϔΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒ
ϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔ
Ϡχϒωϓδλκυυσ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυοϘΣϏμυσόΕΩϟόυϖσϢύΖΦωϔσυϛΖζΖϔλΣϔυναϖμϓηϖηϔσ
ύχϓΣϊϔόλϔπϚικϢλϟΤηπϙϨλιϗϧΪϓΩύωϓζηϔΣ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυ
ωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔόσλϔΦϚεωϖιτϔΣυΦΕϔτϔλπϔύλϒΦΕϔ
ΣυϒϟνΘϔύυϙϏόϖϧΩιϗϧϢάΖμυυΪϚϟϏΣόϔυΦΕϔύλϓΩόϙϏόωζσληΙΦΕϔνΖϔτ
ϡΦυΩΣϔυΦΕϔωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩϟΤϗτλϠχϒϏϚνΣυεΙϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλιϗϧΪϬϔϟνϦλϢλ
ΣϔυοϘ ΣϏμυσϟνϦ λϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτΦΕϔϢάΖΪϔΕ τϢλ
ΣϔυοϘ ΣϏμυσϠχϒΣϔυϟΤΖϔυϓμΣϔυοϘ ΣϏμυσΤϏΩϟΪΖϔύλΖϔιϗϧιϏ
Ζ Ωθϖϧλπϊ 
ϠχϒϟνϦ λϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ 
ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυ
ϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυοϘΣϏμυσόΕΩϟόυϖσϢύΖΦωϔσυϛΖζΖϔλΣϔυναϖμϓηϖηϔσ
ύχϓΣϊϔόλϔϏϖόχϔσϢλϟΤηπϙϨλιϗϧΪϓΩύωϓζηϔΣ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυ
ωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔόσλϔΦϚεωϖιτϔΣυΦΕϔτϔλπϔύλϒΦΕϔνΖϔτ
ϡΦυΩΣϔυΦΕϔωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩϟΤϗτλϠχϒϏϚνΣυεΙϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλιϗϧΪϬϔϟνϦλϢλΣϔυ
οϘΣϏμυσϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυ
οϘΣϏμυσϠχϒΣϔυϟΤΖϔυϓμΣϔυοϘΣϏμυσΤϏΩϟΪΖϔύλΖϔιϗϧιΖϏΩθϖϧλπϊ
ϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ
 ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμ
ιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυοϘΣϏμυσόΕΩϟόυϖσϢύΖΦωϔσυϛΖζΖϔλΣϔυναϖμϓηϖηϔσ
ύχϓΣϊϔόλϔΦυϖόηΙϢλϟΤηπϙϨλιϗϧΪϓΩύωϓζηϔΣ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒ
ωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυ
ωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔόσλϔΦϚεωϖιτϔΣυΦΕϔτϔλπϔύλϒΦΕϔϟάΕϔϠππυΖϏσ
ϟυϙϏχϔΣΪϛΩΦΕϔλϬϨϔσϓλϟάϙϨϏϟπχϖΩΦΕϔνΖϔτϡΦυΩΣϔυΦΕϔωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩϟΤϗτλϠχϒ
ϏϚνΣυεΙϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλιϗϧΪϬϔϟνϦλϢλΣϔυοϘΣϏμυσϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμ
ΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυοϘΣϏμυσϠχϒΣϔυϟΤΖϔυϓμΣϔυ
οϘΣϏμυσΤϏΩϟΪΖϔύλΖϔιϗϧιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔ
ιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔ
Ϡχϒωϓδλκυυσ

ΪϬϔλωλ

50,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

400,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

144,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

150,000

μϔι
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ΦΕϔϢάΖΪϔΕ τηϔσϡΦυΩΣϔυοϘ ΣϏμυσπϓδλϔιϓΣϋϒπϖκΣ
ϗ υυσιϔΩζΖϔλϊϔόλ
ΣϖΪϢλϟΤηπϙϨλιϗϧΪΩϓ ύωϓζηϔΣ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυ
ωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔόσλϔΦϚεωϖιτϔΣυΦΕϔτϔλπϔύλϒΦΕϔΣυϒϟνΘϔύυϙϏόϖϧΩ
ιϗϧϢάΖμυυΪϚϟϏΣόϔυΦΕϔΦϛΕσϙϏνυϒΣϏμΣϔυϏμυσΦΕϔνΖϔτϡΦυΩΣϔυΦΕϔ
ωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩϟΤϗτλϠχϒϏϚνΣυεΙϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλιϗϧΪϬϔϟνϦλϢλΣϔυοϘΣ
ϏμυσϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυοϘΣ
ϏμυσϠχϒΣϔυϟΤΖϔυϓμΣϔυοϘΣϏμυσΤϏΩϟΪΖϔύλΖϔιϗϧιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒ
ϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυ
ϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυοϘΣϏμυσόΕΩϟόυϖσϢύΖΦωϔσυϛΖζΖϔλκυυσϊϘΣϋϔμϔχϗ
ϊϘΣϋϔϢλϟΤηπϙϨλιϗϧΪϓΩύωϓζηϔΣ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυ
ωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔόσλϔΦϚεωϖιτϔΣυΦΕϔτϔλπϔύλϒΦΕϔΣυϒϟνΘϔύυϙϏόϖϧΩ
ιϗϧϢάΖμυυΪϚϟϏΣόϔυΦΕϔΦϛΕσϙϏνυϒΣϏμΣϔυϏμυσΦΕϔνΖϔτϡΦυΩΣϔυΦΕϔ
ωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩϟΤϗτλϠχϒϏϚνΣυεΙϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλιϗϧΪϬϔϟνϦλϢλΣϔυοϘΣ
ϏμυσϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυοϘΣ
ϏμυσϠχϒΣϔυϟΤΖϔυϓμΣϔυοϘΣϏμυσΤϏΩϟΪΖϔύλΖϔιϗϧιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒ
ϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυ
ϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυϊϘΣϋϔωϖϟΦυϔϒύΙωϖΪϓτϠχϒϟξτϠπυΕΤΖϏσϛχζΖϔλ
ϊϔόλϔϊϖχνϒωϓδλκυυσΪϔυϗηνυϒϟπεϗϠχϒςϛσϖνϓίίϔιΖϏΩθϖϧλΪϓΩύωϓζηϔΣ
ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
เพือ
� จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินโครงการฯ เช่น ค่าจ้างเหมาผู้
เชีย� วชาญดําเนินการศึกษาวิเคราะห์วจิ ยั ข้อมูลด้านศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรมและภูมป
ิ ญ
ั ญาท้องถิน
� ค่าจ้างเหมาผลิตสือ
� ข้อมูลด้านศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมป
ิ ญ
ั ญาท้องถิน
� และค่าใช้จา่ ยอืน
� ทีจ� าํ เป็ นสําหรับ
งานนี� เป็ นไปตามพระราชบัญญัตอ
ิ งค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไขเพิม
� เติมและเป็ นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน
� สีป
� ี (พ.ศ. 2561 2564) อบจ.ตาก หน้าที� 125 ลําดับที� 16 ตัง� จ่ายจากเงินรายได้ (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυοϘΣϏμυσπϓδλϔϊϓΣτςϔπϟΦυϙϏΤΕϔτωϓδλκυυσ
ΣχϚΕσάϔηϖπϓλκϚΙΪϓΩύωϓζηϔΣ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυ
ωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔιϗϧπϓΣΦΕϔόσλϔΦϚεωϖιτϔΣυΦΕϔλϬϨϔσϓλϟάϙϨϏϟπχϖΩΦΕϔ
τϔλπϔύλϒΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔυθνυϓμϏϔΣϔϊΦΕϔΤϏΩόσλϔΦϚεϢλΣϔυζϛΩϔλΦΕϔ
ωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩϟΤϗτλϠχϒϏϚνΣυεΙΦΕϔνΖϔτϡΦυΩΣϔυϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλιϗϧΪϬϔϟνϦλ
ύυϙϏϟΣϗϧτωΤΖϏΩόϬϔύυϓμΩϔλλϗϨϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔ
ζΖωτΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυοϘΣϏμυσϠχϒΣϔυϟΤΖϔυϓμΣϔυοϘΣϏμυσΤϏΩϟΪΖϔύλΖϔιϗϧ
ιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ
 ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτ
ϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ

ΪϬϔλωλ

300,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

300,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

100,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

400,000

μϔι
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ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυυΕωσόϙμόϔλνυϒϟπεϗμωΩόυωΩϠχϒόυΩλϬϨϔϊϔχ
ΪϬϔλωλ
ύχϓΣϟσϙϏΩϟΣΕϔΪϓΩύωϓζηϔΣ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
เพือ
� จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินโครงการฯ เช่น ค่าจ้างเหมาตกแต่งเวที
ค่าจ้างเหมาจัดสถานที� ค่าจ้างเหมาจัดขบวนแห่ ค่าจ้างเหมาเครือ
� งเสียง
และระบบไฟฟ้ า ค่าจ้างเหมาจัดทําเครือ
� งประกอบพิธบ
ี วงสรวง ค่าจตุปจั จัย
ค่าเครือ
� งไทยธรรม ค่าวัสดุเครือ
� งเขียนและอุปกรณ์ ค่าตอบแทนการแสดง
และค่าใช้จา่ ยอืน
� ๆทีจ� าํ เป็ นและเกีย� วข้องในการจัดงาน เป็ นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จา่ ยในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
� พ.ศ.2559 และเป็ นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน
� สีป
� ี (พ.ศ.
2561 - 2564) อบจ.ตาก หน้าที� 125 ลําดับที� 18 ตัง� จ่ายจากเงินรายได้
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυοϘΣϏμυσθΕϔτιϏζϊϖχνωϓδλκυυσϠχϒςϛσϖνϓίίϔ ΪϬϔλωλ
ιΖϏΩθϖϧλΪϓΩύωϓζηϔΣ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ

50,000

μϔι

100,000

μϔι

200,000

μϔι

300,000

μϔι

เพือ
� จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินโครงการฯ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครือ
� งดืม
� ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าทีพ
� กั ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาตกแต่ง
สถานที� ค่าจ้างเหมาเครือ
� งเสียงพร้อมอุปกรณ์ ค่าวัสดุ เครือ
� งเขียนและอุปกรณ์
ค่ากระเป๋ าหรือสิง� ทีบ
� รรจุใช้บรรจุเอกสาร ค่าคูม
่ อ
ื ประกอบการอบรมค่าป้ าย
โครงการและค่าใช้จา่ ยอืน
� ทีจ� าํ เป็ นในการฝึ กอบรม เป็ นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝึ กอบรมและการเข้ารับการฝึ กอบรม
ของเจ้าหน้าทีท
� อ
้ งถิน
� พ.ศ. 2557 และเป็ นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน
� สีป
� ี (พ.ศ.
2561 - 2564) อบจ.ตาก หน้าที� 126 ลําดับที� 20 ตัง� จ่ายจากเงินรายได้ (กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυοϘΣϏμυσπϓδλϔϟΦυϙϏΤΕϔτωϓδλκυυσϠχϒ
ΪϬϔλωλ
ςϛσϖνϓίίϔιΖϏΩθϖϧλΪϓΩύωϓζηϔΣ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυ
ωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔιϗϧπϓΣΦΕϔόσλϔΦϚεωϖιτϔΣυΦΕϔλϬϨϔσϓλϟάϙϨϏϟπχϖΩΦΕϔ
τϔλπϔύλϒΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔυθμϓόνυϓμϏϔΣϔϊΦΕϔΤϏΩόσλϔΦϚεϢλΣϔυζϛ
ΩϔλΦΕϔωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩϟΤϗτλϠχϒϏϚνΣυεΙΦΕϔνΖϔτϡΦυΩΣϔυϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλιϗϧ
ΪϬϔϟνϦ λϢλΣϔυοϘ ΣϏμυσϟνϦ λϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτΦΕϔ
ϢάΖΪϔΕ τϢλΣϔυοϘ ΣϏμυσϠχϒΣϔυϟΤΖϔυϓμΣϔυοϘ ΣϏμυσΤϏΩϟΪΖϔύλΖϔιϗϧιϏ
Ζ Ωθϖϧλ
π ϊϠχϒϟνϦ λϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ 
 ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ
ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυοϘΣϏμυσζΖϔλνυϒϟπεϗϊϖχνϒωϓδλκυυσΤϏΩ
ΪϬϔλωλ
ΪϓΩύωϓζηϔΣ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
เพือ
� จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินโครงการฯ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครือ
� งดืม
� ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที� ค่าจ้างเหมาเครือ
� งเสียง ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เครือ
� งเขียนและอุปกรณ์ ค่ายานพาหนะ ค่า
ป้ ายโครงการ ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จา่ ยอืน
� ทีจ� าํ เป็ นในการฝึ กอบรม
เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝึ กอบรม
และการเข้ารับการฝึ กอบรมของเจ้าหน้าทีท
� อ
้ งถิน
� พ.ศ. 2557 และเป็ นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิน
� สีป
� ี (พ.ศ. 2561 - 2564) อบจ.ตาก หน้าที� 126
ลําดับที� 22 ตัง� จ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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ΩμϟΩϖλϏϚζύλϚλ

υωσ

2,000,000

μϔι

ϟΩϖλϏϚζύλϚλ

υωσ

2,000,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

2,000,000

μϔι

υωσ

6,060,000

μϔι

ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

υωσ

1,610,000

μϔι

ΦΕϔϢάΖόϏτ

υωσ

1,530,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

130,000

μϔι

ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυνυϒάϔόϓσπϓλκΙΣϔυιΕϏΩϟιϗϧτωΪϓΩύωϓζηϔΣ ΣϏΩϠξλ ΪϬϔλωλ
ϠχϒΩμνυϒσϔε
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔΪϓζιϬϔϠξΕλ
πϓμΦϛΕσϙϏιΕϏΩϟιϗϧτωναϖιϖλϠξλιϗϧϟϏΣόϔυιΕϏΩϟιϗϧτωϠχϒΤΖϏσϛχϏϙϧλϥιϗϧϟΣϗϧτω
ΤΖϏΩϟνϦλϣνηϔσπυϒυϔάμϓίίϓηϖϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζπϊ
ϠχϒϠΣΖϣΤϟπϖϧσϟηϖσϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ
± ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμ
ιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩϠξλϠχϒΩμνυϒσϔε
υϔτΪΕϔτϟΣϗϧτωϟλϙϧϏΩΣϓμΣϔυναϖμϓηϖυϔάΣϔυιϗϧϣσΕϟΤΖϔχϓΣϋεϒυϔτΪΕϔτύσωζϏϙϧλϥ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυΪϓζλϖιυυϊΣϔυόΕΩϟόυϖσΣϔυιΕϏΩϟιϗϧτωΪϓΩύωϓζηϔΣ
ΪϬϔλωλ
ΣϏΩϠξλϠχϒΩμνυϒσϔε
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϟμϗϨτϟχϗϨτΩΦΕϔτϔλ
πϔύλϒΦΕϔϟάΕϔιϗϧπϓΣΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔΪϓζόθϔλιϗϧΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔΪϓζΣϔυϠόζΩΦΕϔ
κυυσϟλϗτσΣϔυϢάΖόθϔλιϗϧΦΕϔνΖϔτϡΦυΩΣϔυϠχϒνΖϔτνυϒάϔόϓσπϓλκΙΦΕϔϟάΕϔ
όθϔλιϗϧΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔΪϓζμϛιϠόζΩϠύχΕΩιΕϏΩϟιϗϧτωΪϓΩύωϓζηϔΣΦΕϔωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩ
ϟΤϗτλϠχϒϏϚνΣυεΙϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλϥιϗϧΪϬϔϟνϦλϠχϒϟΣϗϧτωΤΖϏΩϢλΣϔυΪϓζ
ΩϔλϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτΣϔυϟμϖΣΪΕϔτΦΕϔϢάΖΪΕϔτ
ϢλΣϔυΪϓζΩϔλΣϔυϠΤΕΩΤϓλΣϗώϔϠχϒΣϔυόΕΩλϓΣΣϗώϔϟΤΖϔυΕωσΣϔυϠΤΕΩΤϓλΣϗώϔ
ΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔ
ιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ± ϟπϖϧσϟηϖσ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩϠξλϠχϒΩμνυϒσϔε

300,000

μϔι

150,000

μϔι

ϟΩϖλϏϚζύλϚλόΕωλυϔάΣϔυ
ϏϚζύλϚλΪϓΩύωϓζηϔΣ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυδ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυΪϓζΩϔληϔΣόϖλσύϔυϔάϔλϚ
όυεΙΪϓΩύωϓζηϔΣνυϒΪϬϔνϗπϊηϔσύλϓΩόϙϏΪϓΩύωϓζ
ηϔΣιϗϧηΣχΩωϓλιϗϧϟσϋϔτλϟνϦλϣνηϔσ
υϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλ
ιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ
 ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμ
ιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩ
πϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϔυϊϘΣϋϔϊϔόλϔϠχϒωϓδλκυυσ
ΩϔλωϖάϔΣϔυωϔΩϠξλϠχϒόΕΩϟόυϖσΣϔυιΕϏΩϟιϗϧτω

υϔτΪΕϔτϟπϙϧϏϢύΖϣζΖσϔέϘϧΩμυϖΣϔυ
υϔτΪΕϔτϟπϙϧϏϢύΖσϔέϘϧΩμυϖΣϔυ ΣϏΩϠξλϠχϒΩμνυϒσϔε
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔθΕϔτϟϏΣόϔυΦΕϔϟτϦμύλϓΩόϙϏύυϙϏϟΤΖϔνΣύλϓΩόϙϏΦΕϔϡΨϋεϔ
ϠχϒϟξτϠπυΕΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔμυϖΣϔυΦΕϔΪϓζιϬϔνυϒΣϓλςϓτυθτληΙηϔσπυϒυϔά
μϓίίϓηϖΦϚΖσΦυϏΩξϛΖνυϒόμςϓτΪϔΣυθτληΙϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλϥϑχϑηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣ
ϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩϠξλϠχϒΩμνυϒσϔε
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ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυΪϓζΣϖΪΣυυσόΕΩϟόυϖσΣϔυιΕϏΩϟιϗϧτωΪϓΩύωϓζηϔΣ ΣϏΩ
ϠξλϠχϒΩμνυϒσϔε
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔΪϓζιϬϔνΖϔτ
νυϒάϔόϓσπϓλκΙϠύχΕΩιΕϏΩϟιϗϧτωΪϓΩύωϓζηϔΣΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔηΣϠηΕΩόθϔλιϗϧΦΕϔ
ωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩϟΤϗτλϠχϒϏϚνΣυεΙϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλϥιϗϧΪϬϔϟνϦλϠχϒϟΣϗϧτωΤΖϏΩϢλ
ΣϔυΪϓζΩϔλϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτΣϔυϟμϖΣΪΕϔτΦΕϔ
ϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζΩϔλΣϔυϠΤΕΩΤϓλΣϗώϔϠχϒΣϔυόΕΩλϓΣΣϗώϔϟΤΖϔυΕωσΣϔυϠΤΕΩ
ΤϓλΣϗώϔΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλ
πϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ± ϟπϖϧσϟηϖσ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩϠξλϠχϒΩμνυϒσϔε
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυΪϓζΣϖΪΣυυσσωτϣιτϠχϒσωτΦϔζϟάϙϏΣΩϔληϔΣ
όϖλϑ ΣϏΩϠξλϠχϒΩμνυϒσϔε
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔνυϒάϔ
όϓσπϓλκΙΦΕϔϟμϗϨτϟχϗϨτΩΦΕϔτϔλπϔύλϒΦΕϔϟάΕϔιϗϧπϓΣΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔΪϓζόθϔλιϗϧΦΕϔ
ΪΖϔΩϟύσϔϟωιϗΦΕϔηΣϠηΕΩόθϔλιϗϧΦΕϔηΣϠηΕΩϟωιϗΦΕϔϟάΕϔϟΦυϙϧϏΩϟόϗτΩΦΕϔϟΩϖλ
υϔΩωϓχΦΕϔηϏμϠιλΣυυσΣϔυΦΕϔωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩϟΤϗτλϠχϒϏϚνΣυεΙϠχϒΦΕϔϢάΖ
ΪΕϔτϏϙϧλϥιϗϧΪϬϔϟνϦλϠχϒϟΣϗϧτωΤΖϏΩϢλΣϔυΪϓζΩϔλϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμ
ΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτΣϔυϟμϖΣΪΕϔτΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζΩϔλΣϔυϠΤΕΩΤϓλ
ΣϗώϔϠχϒΣϔυόΕΩλϓΣΣϗώϔϟΤΖϔυΕωσΣϔυϠΤΕΩΤϓλΣϗώϔΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλ
ιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ±
 ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩϠξλ
ϠχϒΩμνυϒσϔε
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυοϘΣϏμυσζΖϔλμυϖΣϔυΣϔυιΕϏΩϟιϗϧτωυϏΩυϓμόϛΕ
νυϒάϔΦσϟϊυϋβΣϖΪϏϔϟέϗτλ ΣϏΩϠξλϠχϒΩμνυϒσϔε
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυ
ωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔόσλϔΦϚεωϖιτϔΣυΦΕϔϟάΕϔιϗϧπϓΣΦΕϔτϔλπϔύλϒΦΕϔ
ΣυϒϟνΘϔϢόΕϟϏΣόϔυΦΕϔλϬϨϔσϓλϟάϙϨϏϟπχϖΩΦΕϔωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩϟΤϗτλϠχϒϏϚνΣυεΙΦΕϔ
θΕϔτϟϏΣόϔυΦΕϔπϖσπΙϟϏΣόϔυϠχϒόϖϧΩπϖσπΙϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλιϗϧΪϬϔϟνϦλϢλΣϔυ
οϘΣϏμυσϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυ
οϘΣϏμυσϠχϒΣϔυϟΤΖϔυϓμΣϔυοϘΣϏμυσΤϏΩϟΪΖϔύλΖϔιϗϧιΖϏΩθϖϧλπϊ
ϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ± ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩϠξλϠχϒΩμ
νυϒσϔε
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυσϓΦΦϚϟιϊΣΙΦϙλθϖϧλ ΣϏΩϠξλϠχϒΩμνυϒσϔε

ΪϬϔλωλ

100,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

500,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

150,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

150,000

μϔι

50,000

μϔι

80,000

μϔι

50,000

μϔι

ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυ
ωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔόσλϔΦϚεωϖιτϔΣυΦΕϔϟάΕϔιϗϧπϓΣΦΕϔτϔλπϔύλϒΦΕϔθΕϔτ
ϟϏΣόϔυΦΕϔπϖσπΙϟϏΣόϔυϠχϒόϖϧΩπϖσπΙΦΕϔωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩϟΤϗτλϠχϒϏϚνΣυεΙϠχϒ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλιϗϧΪϬϔϟνϦλϢλΣϔυοϘΣϏμυσϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩ
σύϔζϣιτωΕϔζΖωτΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυοϘΣϏμυσϠχϒΣϔυϟΤΖϔυϓμΣϔυοϘΣϏμυσ
ΤϏΩϟΪΖϔύλΖϔιϗϧιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧ
νϗ πϊ ϟπϖϧσϟηϖσ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμ
ιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩϠξλϠχϒΩμνυϒσϔε
ΦΕϔμϬϔυϚΩυϓΣϋϔϠχϒέΕϏσϠέσ
ΪϬϔλωλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔμϬϔυϚΩυϓΣϋϔέΕϏσϠέσΦυϚςϓεγΙτϔλπϔύλϒϠχϒιυϓπτΙόϖλ
ϏϙϧλϥιϗϧϟΣϗϧτωΤΖϏΩΣϓμυθϣρλϬϔϟιϗϧτωηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩϠξλϠχϒΩμ
νυϒσϔε
ΦΕϔωϓόζϚ
υωσ
ωϓόζϚτϔλπϔύλϒϠχϒΤλόΕΩ
ΪϬϔλωλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔΪϓζέϙϨϏϏϒϣύχΕωϓόζϚϏϚνΣυεΙΤϏΩτϔλπϔύλϒτϔΩ
λϏΣϠμηϟηϏυϗϧύϓωϟιϗτλϑχϑιϗϧϟΣϗϧτωΤΖϏΩΣϓμυθϣρλϬϔϟιϗϧτωηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλ
υϔτϣζΖ ΣϏΩϠξλϠχϒΩμνυϒσϔε
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ωϓόζϚϟάϙϨϏϟπχϖΩϠχϒύχΕϏχϙϧλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦ λΦΕϔΪϓζέϙϨϏλϬϨϔσϓλζϗϟέχλϬϨϔσϓλΪϔυμϗλϬϨϔσϓλϟΦυϙϧϏΩϑχϑϟπϙϧϏ
ϢάΖΣμϓ υθϣρλϬϔϟιϗϧτωηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩϠξλϠχϒΩμνυϒσϔε
ΩμϟΩϖλϏϚζύλϚλ
ϟΩϖλϏϚζύλϚλ

ΪϬϔλωλ

30,000

υωσ
υωσ

4,450,000

ΪϬϔλωλ

4,000,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

150,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

100,000

μϔι

ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϟιϊΣϔχόΕΩϟόυϖσΣϔυιΕϏΩϟιϗϧτω
ϠξΕλζϖλζϏτχϏτρΖϔνυϒΪϬϔνϗΩμνυϒσϔεπϊηϔσύλϓΩόϙϏϏϬϔϟςϏ
ϏϚΖσξϔΩιϗϧηΣχΩωϓλιϗϧπφϋςϔΦσϟνϦλϣνηϔσ
υϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλ
ιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ±
 ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτ
ΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣ
ΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩϠξλϠχϒΩμνυϒσϔε
ϟΩϖλϏϚζύλϚλΣϖΪΣϔυιϗϧϟνϦλόϔκϔυενυϒϡτάλΙ
ϏϚζύλϚλύϏΣϔυΦΖϔΪϓΩύωϓζηϔΣ ΣϏΩϠξλϠχϒΩμνυϒσϔε
ΪϬϔλωλ

200,000

μϔι

ϟΩϖλϏϚζύλϚλϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλ
ϏϚζύλϚλόϬϔλϓΣΩϔλϟιϊμϔχϟσϙϏΩηϔΣ ΣϏΩϠξλϠχϒΩμνυϒσϔε
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦ λΦΕϔϢάΖΪϔΕ τϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυχϏτΣυϒιΩόϔτϣύχ
νυϒιϗνζωΩνυϒΪϬϔνϗηϔσύλϓ ΩόϙϏสํานักงานϟιϊμϔχϟσϙϏΩ
ηϔΣιϗϧηΣχΩωϓ λιϗϧσϖθλ
Ϛ ϔτλϟνϦ λϣνηϔσ
υϒϟμϗτμΣυϒιυωΩ σύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλ
ιΖϏΩθϖϧλπ ϊϠχϒϟνϦ λϣνηϔσϠξλπϓ δλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ
πϊ± ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨ Ωιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧ
χϬϔζϓ μιϗϧηϓϨ ΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλ ϏϚζύλϚλιϓϧ ωϣνϠχϒϢλΣυεϗ ϟΩϖλϏϚζύλϚλ
ιϓωϧ ϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣ ϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩϠξλϠχϒΩμνυϒσϔε
ϏϚζύλϚλόϬϔλϓΣΩϔλϟιϊμϔχηϬϔμχμΖϔληϔΣ ΣϏΩϠξλϠχϒΩμνυϒσϔε

μϔι

μϔι
4,450,000 μϔι

ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦ λΦΕϔϢάΖΪϔΕ τϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυΩϔλνυϒϟπεϗ ηλ
Ζ ΣϬϔϟλϖζ
ΣυϒιΩόϔτϠΤΕΩϟυϙϏπϔτϡμυϔενυϒΪϬϔνϗ 2561ηϔσύλϓΩόϙϏสํานักงาน
ϟιϊμϔχηϬϔμχ μΖϔληϔΣιϗϧηΣ52201/312χΩωϓλιϗϧ10πφϋςϔΦσ
2561ϟνϦ λϣνηϔσ υϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζύλϚλΤϏΩ
ϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλ ιΖϏΩθϖϧλπϊ2559ϠχϒϟνϦ λϣνηϔσϠξλπϓδλϔ
ιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ2561± 2564 ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ4 ϏμΪηϔΣ
ύλΖϔιϗϧ79χϬϔζϓμιϗϧ2ηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣ ϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗ ϟΩϖλϏϚζύλϚλ
ιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτ ΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩϠξλϠχϒΩμνυϒσϔε
ϟΩϖλϏϚζύλϚλόΕωλυϔάΣϔυ
ϏϚζύλϚλιϗϧιϬϔΣϔυνΣΦυϏΩϏϬϔϟςϏϏϚΖσξϔΩ ΣϏΩϠξλϠχϒΩμνυϒσϔε

ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυΪϓΣυτϔλσϖηυςϔπϣιτϟσϗτ
λσϔυΙΦυϓϨΩιϗϧνυϒΪϬϔνϗηϔσύλϓΩόϙϏύϏΣϔυΦΖϔΪϓΩύωϓζηϔΣιϗϧύΣΦ
σόχΩωϓλιϗϧσϗλϔΦσϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμ
ΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπ
ϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ± 
ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλϏϚζ
ύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλ
υϔτϣζΖ ΣϏΩϠξλϠχϒΩμνυϒσϔε
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ϠξλΩϔλΣϔυϟΣϋηυ
ΩϔλόΕΩϟόυϖσΣϔυϟΣϋηυ

υωσ

1,330,000

μϔι

ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

υωσ

1,180,000

μϔι

ΦΕϔϢάΖόϏτ

υωσ

1,180,000

μϔι

250,000

μϔι

200,000

μϔι

150,000

μϔι

υϔτΪΕϔτϟΣϗϧτωϟλϙϧϏΩΣϓμΣϔυναϖμϓηϖυϔάΣϔυιϗϧϣσΕϟΤΖϔχϓΣϋεϒυϔτΪΕϔτύσωζϏϙϧλϥ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσΣϔυνχϛΣπϙάξϓΣνχϏζςϓτΪϔΣόϔυπϖϋ ΣϏΩ ΪϬϔλωλ
ϠξλϠχϒΩμνυϒσϔε
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυ
ωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔϟμϗϨτϟχϗϨτΩΦΕϔόσλϔΦϚεωϖιτϔΣυΦΕϔϟάΕϔιϗϧπϓΣΦΕϔτϔλ
πϔύλϒΦΕϔϟάΕϔόθϔλιϗϧΦΕϔωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩϟΤϗτλϠχϒϏϚνΣυεΙΦΕϔθΕϔτϟϏΣόϔυΦΕϔ
πϖσπΙϟϏΣόϔυϠχϒόϖϧΩπϖσπΙϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλιϗϧΪϬϔϟνϦλϢλΣϔυοϘΣϏμυσϟνϦλ
ϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυοϘΣϏμυσϠχϒ
ΣϔυϟΤΖϔυϓμΣϔυοϘΣϏμυσΤϏΩϟΪΖϔύλΖϔιϗϧιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσ
ϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ± ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩϠξλϠχϒΩμ
νυϒσϔε 


ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσςϛσϖνϓίίϔϣιτιϬϔλϔϣυΕϣζΖϟΩϖλϠόλ ΪϬϔλωλ
μϔι ΣϏΩϠξλϠχϒΩμνυϒσϔε
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυ
ωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔϟμϗϨτϟχϗϨτΩΦΕϔόσλϔΦϚεωϖιτϔΣυΦΕϔϟάΕϔιϗϧπϓΣΦΕϔτϔλ
πϔύλϒΦΕϔϟάΕϔόθϔλιϗϧΦΕϔωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩϟΤϗτλϠχϒϏϚνΣυεΙΦΕϔθΕϔτϟϏΣόϔυΦΕϔ
πϖσπΙϟϏΣόϔυϠχϒόϖϧΩπϖσπΙϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλιϗϧΪϬϔϟνϦλϢλΣϔυοϘΣϏμυσϟνϦλ
ϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυοϘΣϏμυσϠχϒ
ΣϔυϟΤΖϔυϓμΣϔυοϘΣϏμυσΤϏΩϟΪΖϔύλΖϔιϗϧιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσ
ϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ± ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩϠξλϠχϒΩμ
νυϒσϔε
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσΣϔυξχϖηνϚΘτϏϖλιυϗτΙϟπϙϧϏΣϔυϟΣϋηυτϓϧΩτϙλ ΪϬϔλωλ
ΣϏΩϠξλϠχϒΩμνυϒσϔε
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυ
ωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔϟμϗϨτϟχϗϨτΩΦΕϔόσλϔΦϚεωϖιτϔΣυΦΕϔϟάΕϔιϗϧπϓΣΦΕϔτϔλ
πϔύλϒΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔΪϓζόθϔλιϗϧπυΖϏσϟΦυϙϧϏΩϟόϗτΩΦΕϔωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩϟΤϗτλϠχϒ
ϏϚνΣυεΙΦΕϔθΕϔτϟϏΣόϔυΦΕϔπϖσπΙϟϏΣόϔυϠχϒόϖϧΩπϖσπΙϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλιϗϧΪϬϔ
ϟνϦλϢλΣϔυοϘΣϏμυσϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτΦΕϔϢάΖ
ΪΕϔτϢλΣϔυοϘΣϏμυσϠχϒΣϔυϟΤΖϔυϓμΣϔυοϘΣϏμυσΤϏΩϟΪΖϔύλΖϔιϗϧιΖϏΩθϖϧλπϊ
ϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ± ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩϠξλϠχϒΩμ
νυϒσϔε 
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150,000 μϔι
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυόΕΩϟόυϖσϟΣϋηυΣυζΖϔλΣϔυνυϒσΩϠχϒΣϔυϠνυυϛν ΪϬϔλωλ
Ϗϔύϔυ ΣϏΩϠξλϠχϒΩμνυϒσϔε
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦ λΦΕϔϢάΖΪϔΕ τϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυ ω
ΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔϟμϗϨτϟχϗϨτΩΦΕϔόσλϔΦϚεωϖιτϔΣυΦΕϔϟάΕϔιϗϧπΣϓ ΦΕϔτϔλ πϔ
ύλϒΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔΪϓζόθϔλιϗϧπυΖϏσϟΦυϙϧϏΩϟόϗτΩΦΕϔλϬϨϔσϓλϟάϙϨϏϟπχϖΩΦΕϔ ωϓόζϚ
ϟΦυϙϧϏΩϟΤϗτλϠχϒϏϚνΣυεΙ ΦΕϔθΕϔτϟϏΣόϔυΦΕϔπϖσπΙϟϏΣόϔυϠχϒόϖϧΩ πϖσπΙ
ϠχϒΦΕϔϢάΖΪϔΕ τϏϙϧλιϗϧΪϔϬ ϟνϦ λϢλΣϔυοϘ ΣϏμυσϟνϦ λϣνηϔσυϒϟμϗτμ Συϒιυω
ΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτΦΕϔϢάΖΪϔΕ τϢλΣϔυοϘ ΣϏμυσϠχϒΣϔυϟΤΖϔυϓμΣϔυοϘ Σ Ϗμυσ
ΤϏΩϟΪΖϔύλΖϔιϗϧιϏ
Ζ ΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦ λϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩ θϖϧλόϗϧνϗ
πϊ± ϟπϖϧσϟηϖσ ΦυϓϨ Ωιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓ μ ιϗ
ϧηϓϨ ΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩϠξλϠχϒΩμνυϒσϔε 

430,000 μϔι
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυΪϓζΩϔλωϓλϟΣϋηυϠρυΙ ΣϏΩϠξλϠχϒΩμνυϒσϔε ΪϬϔλωλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυ
ωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσϟΩϖλυϔΩωϓχΣϔυνυϒΣωζΦΕϔηϏμϠιλΦεϒΣυυσΣϔυΦΕϔ
ΪΖϔΩϟύσϔΣϔυΪϓζλϖιυυϊΣϔυΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλπϖκϗϟνϖζΩϔλΦΕϔνΖϔτϣωλϖχΦΕϔνΖϔτ
νυϒάϔόϓσπϓλκΙΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔιϬϔόνϏυΙηνυϒάϔόϓσπϓλκΙΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔηΣϠηΕΩ
ΪϓζόθϔλιϗϧΦΕϔωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩϟΤϗτλϠχϒϏϚνΣυεΙΦΕϔθΕϔτϟϏΣόϔυΦΕϔπϖσπΙ
ϟϏΣόϔυϠχϒόϖϧΩπϖσπΙϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλϥιϗϧΪϬϔϟνϦλϠχϒϟΣϗϧτωΤΖϏΩϢλΣϔυΪϓζ
ΩϔλϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτΣϔυϟμϖΣΪΕϔτΦΕϔϢάΖΪΕϔτ
ϢλΣϔυΪϓζΩϔλΣϔυΪϓζΣϔυϠΤΕΩΤϓλΣϗώϔϠχϒΣϔυόΕΩλϓΣΣϗώϔϟΤΖϔυΕωσΣϔυϠΤΕΩ
ΤϓλΣϗώϔΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦ λϣνηϔσϠ
ξλ πϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ± ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ 
ϏμΪ ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩϠξλϠχϒΩμ
νυϒσϔε 

ΩμϟΩϖλϏϚζύλϚλ
ϟΩϖλϏϚζύλϚλ
ϟΩϖλϏϚζύλϚλόΕωλυϔάΣϔυ
ϏϚζύλϚλιϗϧιϬϔΣϔυνΣΦυϏΩϏϬϔϟςϏπμπυϒ ΣϏΩϠξλϠχϒΩμνυϒσϔε
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυΪϓζΩϔλωϓλϟΣϋηυπμ
πυϒνυϒΪϬϔνϗΩμνυϒσϔεηϔσύλϓΩόϙϏϏϬϔϟςϏπμ
πυϒιϗϧηΣχΩωϓλιϗϧπφϋςϔΦσϟνϦλϣνηϔσ
υϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτϟΩϖλϏϚζύλϚλΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλ
ιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ±
 ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτ
ΪϔΣϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϠχϒϢλΣυεϗϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧωϣνϣσΕϟπϗτΩπϏϢύΖϟμϖΣ
ΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩϠξλϠχϒΩμνυϒσϔε

υωσ

150,000

μϔι

υωσ

150,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

150,000

μϔι
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ΩϔλϏλϚυϓΣϋΙϠύχΕΩλϬϨϔϠχϒνΕϔϣσΖ

υωσ

1,650,000

μϔι

ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλ

υωσ

1,650,000

μϔι

ΦΕϔϢάΖόϏτ

υωσ

1,650,000

μϔι

500,000

μϔι

150,000

μϔι

ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυπϓδλϔϟΦυϙϏΤΕϔτνΕϔάϚσάλΪϓΩύωϓζηϔΣ ΣϏΩϠξλ ΪϬϔλωλ
ϠχϒΩμνυϒσϔε
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυ
ωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔϟμϗϨτϟχϗϨτΩΦΕϔόσλϔΦϚεωϖιτϔΣυΦΕϔϟάΕϔιϗϧπϓΣΦΕϔτϔλ
πϔύλϒΦΕϔϟάΕϔόθϔλιϗϧΦΕϔωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩϟΤϗτλϠχϒϏϚνΣυεΙΦΕϔθΕϔτϟϏΣόϔυΦΕϔ
πϖσπΙϟϏΣόϔυϠχϒόϖϧΩπϖσπΙϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλιϗϧΪϬϔϟνϦλϢλΣϔυοϘΣϏμυσϟνϦλ
ϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυοϘΣϏμυσϠχϒ
ΣϔυϟΤΖϔυϓμΣϔυοϘΣϏμυσΤϏΩϟΪΖϔύλΖϔιϗϧιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσ
ϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ± ϟπϖϧσϟηϖσ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ 
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩϠξλϠχϒΩμνυϒσϔε

200,000

μϔι

ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυνχϛΣηΖλϣσΖ ΣϏΩϠξλϠχϒΩμνυϒσϔε

100,000

μϔι

υϔτΪΕϔτϟΣϗϧτωϟλϙϧϏΩΣϓμΣϔυναϖμϓηϖυϔάΣϔυιϗϧϣσΕϟΤΖϔχϓΣϋεϒυϔτΪΕϔτύσωζϏϙϧλϥ
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυόυΖϔΩΪϖηόϬϔλϘΣϢλΣϔυϏλϚυϓΣϋΙιυϓπτϔΣυκυυσάϔηϖ ΪϬϔλωλ
ϠχϒόϖϧΩϠωζχΖϏσ ΣϏΩϠξλϠχϒΩμνυϒσϔε
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυ
ωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔϟάΕϔιϗϧπϓΣΦΕϔόσλϔΦϚεωϖιτϔΣυΦΕϔτϔλπϔύλϒΦΕϔ
λϬϨϔσϓλϟάϙϨϏϟπχϖΩΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔυθνυϓμϏϔΣϔϊΦΕϔΤϏΩόσλϔΦϚεϢλΣϔυζϛ
ΩϔλΦΕϔνΖϔτϡΦυΩΣϔυΦΕϔθΕϔτϟϏΣόϔυΦΕϔπϖσπΙϟϏΣόϔυϠχϒόϖϧΩπϖσπΙΦΕϔΪϓζ
έϙϨϏΣυϒϟνΘϔόϬϔύυϓμϢόΕϟϏΣόϔυΦΕϔωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩϟΤϗτλϠχϒϏϚνΣυεΙϠχϒΦΕϔϢάΖ
ΪΕϔτϏϙϧλιϗϧΪϬϔϟνϦλϢλΣϔυοϘΣϏμυσϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔ
ζΖωτΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυοϘΣϏμυσϠχϒΣϔυϟΤΖϔυϓμΣϔυοϘΣϏμυσΤϏΩϟΪΖϔύλΖϔιϗϧ
ιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ±
 ϟνχϗϧτλϠνχΩ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτ
ΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩϠξλϠχϒΩμνυϒσϔε
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυνυϒΣωζνΕϔάϚσάλ ΣϏΩϠξλϠχϒΩμνυϒσϔε
ΪϬϔλωλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔ
ϏϔύϔυωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσϟΩϖλυϔΩωϓχΣϔυνυϒΣωζΦΕϔηϏμϠιλΦεϒ
ΣυυσΣϔυΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔΣϔυΪϓζλϖιυυϊΣϔυΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλπϖκϗϟνϖζΩϔλΦΕϔνΖϔτ
ϣωλϖχΦΕϔνΖϔτνυϒάϔόϓσπϓλκΙΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔιϬϔόνϏυΙηνυϒάϔόϓσπϓλκΙΦΕϔΪΖϔΩ
ϟύσϔηΣϠηΕΩΪϓζόθϔλιϗϧΦΕϔωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩϟΤϗτλϠχϒϏϚνΣυεΙΦΕϔθΕϔτ
ϟϏΣόϔυΦΕϔπϖσπΙϟϏΣόϔυϠχϒόϖϧΩπϖσπΙϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλϥιϗϧΪϬϔϟνϦλϠχϒϟΣϗϧτω
ΤΖϏΩϢλΣϔυΪϓζΩϔλϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτΣϔυϟμϖΣ
ΪΕϔτΦΕϔϢάΖΪϔΕ τϢλΣϔυΪϓζΩϔλΣϔυΪϓζΣϔυϠΤΕΩΤϓλΣϗώϔϠχϒΣϔυόΕΩλϓΣΣϗώϔϟΤΖϔ
υΕωσΣϔυϠΤΕΩΤϓλΣϗώϔΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒ
ϟνϦ λ ϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ± ϏμΪ.ηϔΣ
ύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩϠξλϠχϒΩμνυϒσϔε

ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυ
ωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλπϖκϗϟνϖζΩϔλΦΕϔνΖϔτϣωλϖχΦΕϔνΖϔτνυϒάϔ
όϓσπϓλκΙΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔηΣϠηΕΩΪϓζόθϔλιϗϧϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλϥιϗϧΪϬϔϟνϦλϠχϒϟΣϗϧτω
ΤΖϏΩϢλΣϔυΪϓζΩϔλϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτΣϔυϟμϖΣ
ΪΕϔτΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζΩϔλΣϔυΪϓζΣϔυϠΤΕΩΤϓλΣϗώϔϠχϒΣϔυόΕΩλϓΣΣϗώϔϟΤΖϔ
υΕωσΣϔυϠΤΕΩΤϓλΣϗώϔΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟ
νϦ λϣνηϔσϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟπϖϧσϟηϖσ ΦυϓϨΩιϗϧ 
Ϗμจ ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩϠξλϠχϒ
Ωμνυϒσϔε

ΪϬϔλωλ

268

ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυϊϔόηυΙπυϒυϔάϔϏλϚυϓΣϋΙιυϓπτϔΣυκυυσάϔηϖϠχϒ ΪϬϔλωλ
όϖϧΩϠωζχΖϏσ ΣϏΩϠξλϠχϒΩμνυϒσϔε
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυ
ωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔϟμϗϨτϟχϗϨτΩΦΕϔόσλϔΦϚεωϖιτϔΣυΦΕϔϟάΕϔιϗϧπϓΣΦΕϔτϔλ
πϔύλϒΦΕϔϟάΕϔόθϔλιϗϧΦΕϔωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩϟΤϗτλϠχϒϏϚνΣυεΙΦΕϔθΕϔτϟϏΣόϔυΦΕϔ
πϖσπΙϟϏΣόϔυϠχϒόϖϧΩπϖσπΙϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλιϗϧΪϬϔϟνϦλϢλΣϔυοϘΣϏμυσϟνϦλ
ϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυοϘΣϏμυσϠχϒ
ΣϔυϟΤΖϔυϓμΣϔυοϘΣϏμυσΤϏΩϟΪΖϔύλΖϔιϗϧιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσ
ϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟπϖϧσϟηϖσ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩϠξλϠχϒΩμ
νυϒσϔε
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλϡΦυΩΣϔυϏλϚυϓΣϋΙπϓλκϚΣυυσπϙάϏϓλϟλϙϧϏΩσϔΪϔΣπυϒυϔάζϬϔυϖ ΪϬϔλωλ
όσϟζϦΪπυϒϟιπυϓηλυϔάόϚζϔϑότϔσμυσυϔάΣϚσϔυϗϏμΪηϔΣ ΣϏΩϠξλϠχϒ
Ωμνυϒσϔε
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυ
ωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσΦΕϔϟμϗϨτϟχϗϨτΩΦΕϔόσλϔΦϚεωϖιτϔΣυΦΕϔϟάΕϔιϗϧπϓΣΦΕϔτϔλ
πϔύλϒΦΕϔϟάΕϔόθϔλιϗϧΦΕϔωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩϟΤϗτλϠχϒϏϚνΣυεΙΦΕϔθΕϔτϟϏΣόϔυΦΕϔ
πϖσπΙϟϏΣόϔυϠχϒόϖϧΩπϖσπΙϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλιϗϧΪϬϔϟνϦλϢλΣϔυοϘΣϏμυσϟνϦλ
ϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυοϘΣϏμυσϠχϒ
ΣϔυϟΤΖϔυϓμΣϔυοϘΣϏμυσΤϏΩϟΪΖϔύλΖϔιϗϧιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσ
ϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟπϖϧσϟηϖσ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩϠξλϠχϒΩμ
νυϒσϔε
ΦΕϔϢάΖΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυΪϖηϏϔόϔϟπϙϧϏΣϔυπϓδλϔχϬϔλϬϨϔΣϓμωϖθϗάϗωϖηϠύΕΩΦωϔσ ΪϬϔλωλ
πϏϟπϗτΩϟπϙϧϏνυϒϡτάλΙϠχϒΦωϔσόϚΤΤϏΩνυϒάϔάλΪϓΩύωϓζηϔΣ ΣϏΩϠξλϠχϒ
Ωμνυϒσϔε
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλϡΦυΩΣϔυϑϟάΕλΦΕϔϏϔύϔυΦΕϔϏϔύϔυ
ωΕϔΩϠχϒϟΦυϙϧϏΩζϙϧσϟΩϖλυϔΩωϓχΣϔυνυϒΣωζΦΕϔηϏμϠιλΦεϒΣυυσΣϔυΦΕϔ
ΪΖϔΩϟύσϔΣϔυΪϓζλϖιυυϊΣϔυΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλπϖκϗϟνϖζΩϔλΦΕϔνΖϔτϡΦυΩΣϔυΦΕϔ
νΖϔτνυϒάϔόϓσπϓλκΙΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔιϬϔόνϏυΙηνυϒάϔόϓσπϓλκΙΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔ
ηΣϠηΕΩΪϓζόθϔλιϗϧΦΕϔωϓόζϚϟΦυϙϧϏΩϟΤϗτλϠχϒϏϚνΣυεΙΦΕϔθΕϔτϟϏΣόϔυΦΕϔ
πϖσπΙϟϏΣόϔυϠχϒόϖϧΩπϖσπΙϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλϥιϗϧΪϬϔϟνϦλϠχϒϟΣϗϧτωΤΖϏΩϢλΣϔυ
ΪϓζΩϔλϟνϦλϣνηϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτΣϔυϟμϖΣΪΕϔτΦΕϔϢάΖ
ΪΕϔτϢλΣϔυΪϓζΩϔλΣϔυΪϓζΣϔυϠΤΕΩΤϓλΣϗώϔϠχϒΣϔυόΕΩλϓΣΣϗώϔϟΤΖϔυΕωσΣϔυ
ϠΤΕΩΤϓλΣϗώϔΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊϠχϒϟνϦλϣνηϔσ
ϠξλπϓδλϔιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ ϟπϖϧσϟηϖσ ΦυϓϨΩιϗϧ ϏμΪ
ηϔΣύλΖϔιϗϧχϬϔζϓμιϗϧηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩϠξλϠχϒΩμ
νυϒσϔε

200,000

μϔι

200,000

μϔι

300,000

μϔι
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ϠξλΩϔλΩμΣχϔΩ
ΩμΣχϔΩ
ΩμΣχϔΩ
ΩμΣχϔΩ
ΦΕϔάϬϔυϒύλϗϨϟΩϖληΖλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔάϬϔυϒύλϗϨϟΩϖληΖληϔσόϓίίϔϟΩϖλΣϛΖϢλΣϔυΪϓζέϙϨϏϟΦυϙϧϏΩΪϓΣυ
ΣχϠχϒΣΕϏόυΖϔΩυϒμμόϔκϔυεϛνϡςΦηΣϠηΕΩόθϔνϓητΣυυσϠχϒΦυϚςϓεγΙ
όϬϔλϓΣΩϔλϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζηϔΣύχϓΩϢύσΕϠχϒϟπϙϧϏπϓδλϔϡΦυΩ
όυΖϔΩπϙϨλβϔλΪϬϔλωλϡΦυΩΣϔυϠχϒΪϓζέϙϨϏϟΦυϙϧϏΩΪϓΣυΣχτϔλ
πϔύλϒϠχϒάϚζνϓϩσχσόλϔσπυΖϏσϏϚνΣυεΙϟπϙϧϏναϖμϓηϖΩϔλϢλ
ςϔυΣϖΪϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζηϔΣϠχϒΪϓζιϬϔ
ϡΦυΩΣϔυ(&&6FKRRODW+RPH ύΖϏΩϟυϗτλχϛΣΤΕϔτ ϡΦυΩΣϔυύΖϏΩ
ϟυϗτλϏϓΪΫυϖτϒ(&&6FKRRODW+RPH ύΖϏΩϟυϗτλϠσΕΤΕϔτ ϢύΖΣϓμ
όθϔμϓλΣϔυϟΩϖλϠχϒΣόϏΪϬϔλωλόϓίίϔηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩ
ΦχϓΩ
ΦΕϔάϬϔυϒζϏΣϟμϗϨτ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔάϬϔυϒζϏΣϟμϗϨτηϔσόϓίίϔϟΩϖλΣϛΖϢλΣϔυΪϓζέϙϨϏϟΦυϙϧϏΩΪϓΣυ
ΣχϠχϒΣΕϏόυΖϔΩυϒμμόϔκϔυεϛνϡςΦηΣϠηΕΩόθϔνϓητΣυυσϠχϒΦυϚςϓεγΙ
όϬϔλϓΣΩϔλϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζηϔΣύχϓΩϢύσΕϠχϒϟπϙϧϏπϓδλϔϡΦυΩ
όυΖϔΩπϙϨλβϔλΪϬϔλωλϡΦυΩΣϔυϠχϒΪϓζέϙϨϏϟΦυϙϧϏΩΪϓΣυΣχτϔλ
πϔύλϒϠχϒάϚζνϓϩσχσόλϔσπυΖϏσϏϚνΣυεΙϟπϙϧϏναϖμϓηϖΩϔλϢλ
ςϔυΣϖΪϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζηϔΣϠχϒΪϓζιϬϔ
ϡΦυΩΣϔυ(&&6FKRRODW+RPH ύΖϏΩϟυϗτλχϛΣΤΕϔτ ϡΦυΩΣϔυύΖϏΩ
ϟυϗτλϏϓΪΫυϖτϒ(&&6FKRRODW+RPH ύΖϏΩϟυϗτλϠσΕΤΕϔτ ϢύΖΣϓμ
όθϔμϓλΣϔυϟΩϖλϠχϒΣόϏΪϬϔλωλόϓίίϔηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩ
ΦχϓΩ
ϟΩϖλόσιμΣϏΩιϚλνυϒΣϓλόϓΩΦσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλϟΩϖλόσιμϟΤΖϔΣϏΩιϚλνυϒΣϓλόϓΩΦσϢλόΕωλΤϏΩόΕωλ
υϔάΣϔυ ϏμΪηϔΣ ϏϓηυϔυΖϏτχϒΤϏΩνυϒσϔεΣϔυυϔτΪΕϔτϟΩϖλϟζϙϏλ
ύυϙϏϟΩϖλιϗϧΪΕϔτϟπϖϧσϢύΖϠΣΕπλϓΣΩϔλΪΖϔΩΤϏΩϏμΪηϔσυϒϟμϗτμϠχϒύλϓΩόϙϏόϓϧΩ
ΣϔυιϗϧϟΣϗϧτωΤΖϏΩηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΦχϓΩ
ϟΩϖλάΕωτϟύχϙϏΩμνυϒσϔευϔτΪΕϔτϟΫπϔϒΣϔυϡΦυΩΣϔυϏϙϧλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλϟΩϖλάΕωτϟύχϙϏΩμνυϒσϔευϔτΪΕϔτϟΫπϔϒΣϔυΣϔυθΕϔτ
ϡϏλμυϖΣϔυόϔκϔυεϒζΖϔλόθϔλϗΤλόΕΩηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ όϬϔλϓΣΣϔυ
άΕϔΩ
όϬϔυϏΩΪΕϔτ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϢλΣυεϗΪϬϔϟνϦληϔσυϒϟμϗτμΣυϒιυωΩσύϔζϣιτωΕϔζΖωτωϖκϗΣϔυΩμ
νυϒσϔεΤϏΩϏΩΦΙΣυνΣΦυϏΩόΕωλιΖϏΩθϖϧλπϊΤΖϏηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣ
ϟΩϖλυϔτϣζΖ
υϔτΪΕϔτηϔσΤΖϏξϛΣπϓλ
ϟΩϖλόσιμόϬϔλϓΣΩϔλύχϓΣνυϒΣϓλόϚΤςϔπϠύΕΩάϔηϖ ΣϏΩιϚλρϙϨλρϛ
όσυυθςϔπιϗϧΪϬϔϟνϦληΕϏόϚΤςϔπυϒζϓμΪϓΩύωϓζ
ϟπϙϧϏΪΕϔτηϔσϡΦυΩΣϔυρϙϨλρϛόσυυθςϔπιϗϧΪϬϔϟνϦληΕϏόϚΤςϔπϠΣΕξϛΖπϖΣϔυϠχϒξϛΖ
όϛΩϏϔτϚηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϖΪΣϔυόςϔϏμΪ 
ϟΩϖλμϬϔυϚΩόσϔΦσϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζϠύΕΩνυϒϟιϊϣιτ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔμϬϔυϚΩόσϔΦσϏμΪϠύΕΩνυϒϟιϊϣιτηϔσιϗϧΣϬϔύλζϣωΖϢλΤΖϏ
μϓΩΦϓμΤϏΩόσϔΦσϏμΪϠύΕΩνυϒϟιϊϣιτηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩ
ΣϖΪΣϔυόςϔϏμΪ 

υωσ

52,206,000

μϔι

υωσ

52,206,000

μϔι

υωσ

52,206,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

31,153,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

2,200,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

1,800,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

1,555,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

10,000,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

100,000

μϔι

ΪϬϔλωλ

350,000

μϔι
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ϟΩϖλόΩϟΦυϔϒύΙξϛΖνΕωττϔΣϣυΖϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζηϔΣ

ΪϬϔλωλ

ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔόΩϟΦυϔϒύΙξϛΖνΕωττϔΣϣυΖϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζηϔΣηϓϨΩ
ΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΣϖΪΣϔυόςϔϏμΪ
ϟΩϖλάΕωτπϖϟϊϋ
ΪϬϔλωλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλϟΩϖλάΕωτπϖϟϊϋΣυεϗΤΖϔυϔάΣϔυχϛΣΪΖϔΩνυϒΪϬϔπλϓΣΩϔλ
ΪΖϔΩύυϙϏξϛΖσϗόϖικϖϣζΖυϓμηϔσΣΰύσϔτΤϏΩϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζηϔΣιϗϧ
ϟόϗτάϗωϖηυϒύωΕϔΩυϓμυϔάΣϔυϟνϦλϣνηϔσνυϒΣϔϊΦεϒΣυυσΣϔυΤΖϔυϔάΣϔυ
ϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζΪϓΩύωϓζηϔΣϟυϙϧϏΩύχϓΣϟΣεγΙϠχϒϟΩϙϧϏλϣΤΣϔυ
ΪΕϔτϟΩϖλάΕωτπϖϟϊϋΣυεϗΤΖϔυϔάΣϔυϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζξϛΖυϓμ
μϬϔλϔίχϛΣΪΖϔΩϠχϒπλϓΣΩϔλΪΖϔΩθϘΩϠΣΕΦωϔσηϔτπϊ2561χΩωϓλιϗϧ17
ϟσϋϔτλ2561ηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΦχϓΩ
ϟΩϖλόσιμΣϏΩιϚλμϬϔϟύλϦΪμϬϔλϔίΤΖϔυϔάΣϔυόΕωλιΖϏΩθϖϧλ Σμι
ΪϬϔλωλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλϟΩϖλόσιμΣϏΩιϚλμϬϔϟύλϦΪμϬϔλϔίΤΖϔυϔάΣϔυόΕωλιΖϏΩθϖϧλΣμι
ϢλϏϓηυϔυΖϏτχϒΤϏΩνυϒσϔεΣϔυυϔτυϓμνυϒΪϬϔνϗϣσΕυωσυϔτϣζΖΪϔΣ
πϓλκμϓηυϟΩϖλΣϛΖϟΩϖλιϗϧσϗξϛΖϏϚιϖϊϢύΖϠχϒϟΩϖλϏϚζύλϚληϔσΣΰΣυϒιυωΩ Ϋμϓμ
ιϗϧ πϊϏϏΣηϔσΦωϔσϢλπυμμϬϔϟύλϦΪμϬϔλϔίΤΖϔυϔάΣϔυόΕωλ
ιΖϏΩθϖϧλπϊΤΖϏϢύΖϣωΖεωϓλ
ιϗϧΣϓλτϔτλ [ ηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτ
ϣζΖ ΣϏΩΦχϓΩ
ϟΩϖλάΕωτΦΕϔΦυϏΩάϗπξϛΖυϓμμϬϔλϔί άΦμ
ΪϬϔλωλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλϟΩϖλάΕωτΦΕϔΦυϏΩάϗπξϛΖυϓμμϬϔλϔίΤΖϔυϔάΣϔυόΕωλιΖϏΩθϖϧλιϗϧσϖϢάΕ
ηϬϔϠύλΕΩΦυϛηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΦχϓΩ 
ϟΩϖλμϬϔϟύλϦΪχϛΣΪΖϔΩνυϒΪϬϔ
ΪϬϔλωλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλϟΩϖλμϬϔϟύλϦΪχϛΣΪΖϔΩνυϒΪϬϔϟΩϖλμϬϔϟύλϦΪυϔτϟζϙϏλύυϙϏμϬϔϟύλϦΪ
πϖϟϊϋυϔτϟζϙϏλϠχϒϟΩϖλμϬϔϟύλϦΪηΣιϏζχϛΣΪΖϔΩνυϒΪϬϔΤϏΩϏμΪηϔΣηϓϨΩ
ΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ ΣϏΩΦχϓΩ 

528,000

μϔι

200,000

μϔι

3,020,000

μϔι

350,000

μϔι

950,000

μϔι

όΕωλιϗϧ
ΩμνυϒσϔευϔτΪΕϔτϟΫπϔϒΣϔυ
ΩμνυϒσϔευϔτΪΕϔτϟΫπϔϒΣϔυόθϔλϗΤλόΕΩξϛϡΖ ζτόϔυ
ΪϓΩύωϓζηϔΣ
νυϒΪϬϔνϗΩμνυϒσϔεπϊ
ΤϏΩ
ϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζηϔΣ
ϏϬϔϟςϏϟσϙϏΩηϔΣΪϓΩύωϓζηϔΣ
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รายรับงบประมาณรายจ่าย - เฉพาะการ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก
คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2562
รายรับจริง
ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

380,000.00

779,000.00

1,351,900.00

27,234.15

23,622.72

27,025.27

1,252,168.00

1,198,070.00

1,088,436.00

ค่าบริการสถานที�จําหน่ายสินค้า

277,200.00

277,200.00

334,285.00

ค่าเช่าสถานที�ติดตั�งป้ายโฆษณา

66,000.00

66,000.00

87,925.00

189,000.00

31,500.00

2,191,602.15

2,375,392.72

หมวดรายได้
เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั�วไป
เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั�วไป

ดอกเบี�ยเงินฝากธนาคาร
ดอกเบี�ยเงินฝากธนาคาร
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที�
ค่าบริการสถานีขนส่ง

ค่าบริการห้องสุขา

รวมรายรับ

2,889,571.27

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย - เฉพาะการ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก
คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2562
รายจ่ายจริง
งบกลาง
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจํา

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

45,833.00

44,448.00

69,754.00

550,680.00

565,590.00

531,097.99

1,224,173.17

1,521,915.64

1,724,958.93

138,980.00

45,000.00

133,900.00

1,959,666.17

2,176,953.64

2,459,710.92

และค่าจ้างชั�วคราว)
งบดําเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย
และวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที�ดินและ
สิ�งก่อสร้าง)

รวมรายจ่าย

273

υϔτΩϔλυϔτχϒϟϏϗτζνυϒσϔεΣϔυυϔτυϓμ
ΩμνυϒσϔευϔτυϓμϟΫπϔϒΣϖΪΣϔυΣϖΪΣϔυόθϔλϗΤλόΕΩξϛΖϡζτόϔυΪϓΩύωϓζηϔΣ
νυϒΪϬϔνϗΩμνυϒσϔεπϊ
ϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζηϔΣ
ϏϬϔϟςϏϟσϙϏΩηϔΣΪϓΩύωϓζηϔΣ
νυϒσϔεΣϔυυϔτυϓμιϓϨΩόϖϨλμϔιϠτΣϟνϦλ
υϔτϣζΖϟνϦλϟΩϖλμϔι
ΦΕϔϟάΕϔιυϓπτΙόϖλϏϙϧλϥ
νυϒσϔεΣϔυϣωΖϟιΕϔΣϓμνϗΩμνυϒσϔειϗϧξΕϔλσϔϟλϙϧϏΩΪϔΣυϔτυϓμΪυϖΩτϓΩϣσΕϟΣϖλ
ΪϔΣιϗϧνυϒσϔεΣϔυϣωΖ
ΦΕϔμυϖΣϔυόθϔλιϗϧΪϬϔύλΕϔτόϖλΦΖϔ
νυϒσϔεΣϔυϣωΖϟιΕϔΣϓμνϗΩμνυϒσϔειϗϧξΕϔλσϔϟλϙϧϏΩΪϔΣυϔτυϓμΪυϖΩτϓΩϣσΕϟΣϖλ
ΪϔΣιϗϧνυϒσϔεΣϔυϣωΖ
ΦΕϔμυϖΣϔυόθϔλϗΤλόΕΩ
νυϒσϔεΣϔυϣωΖηϬϧϔΣωΕϔνϗΩμνυϒσϔειϗϧξΕϔλϟλϙϧϏΩΪϔΣυϔτυϓμΪυϖΩτϓΩϣσΕϟΣϖλ
ΪϔΣιϗϧνυϒσϔεΣϔυϣωΖ
ΩμιϓϧωϣνάΕωτϟύχϙϏ
νυϒσϔεΣϔυϣωΖόϛΩΣωΕϔνϗΩμνυϒσϔειϗϧξΕϔλσϔϟλϙϧϏΩΪϔΣσϗΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλζΖϔλ
όϔκϔυεϛνϡςΦϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϏϙϧλϥϟπϖϧσΤϘϨλϠχϒυϔτϣζΖΪϔΣΣϔυΪϓζϟΣϦμχζχΩ
ζϏΣϟμϗϨτ
νυϒσϔεΣϔυϣωΖηϬϧϔΣωΕϔνϗΩμνυϒσϔειϗϧξΕϔλσϔϡζτΦϬϔλωεΪϔΣτϏζϟΩϖλιϗϧ
οϔΣκλϔΦϔυϠχϒϏϓηυϔζϏΣϟμϗϨτϢλόςϔωΣϔυεΙνϓΪΪϚμϓλ

ΪϬϔλωλ

66,000 μϔι

ΪϬϔλωλ

277,200 μϔι

ΪϬϔλωλ

1,085,000 μϔι

ΪϬϔλωλ

1,555,000 μϔι

ΪϬϔλωλ

26,000 μϔι
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υϔτΩϔλυϔτχϒϟϏϗτζνυϒσϔεΣϔυυϔτΪΕϔτ
ΩμνυϒσϔευϔτΪΕϔτϟΫπϔϒΣϖΪΣϔυΣϖΪΣϔυόθϔλϗΤλόΕΩξϛΖϡζτόϔυΪϓΩύωϓζηϔΣ
νυϒΪϬϔνϗΩμνυϒσϔεπϊ
ϏΩΦΙΣϔυμυϖύϔυόΕωλΪϓΩύωϓζηϔΣ
ϏϬϔϟςϏϟσϙϏΩηϔΣΪϓΩύωϓζηϔΣ
νυϒσϔεΣϔυυϔτΪΕϔτυωσιϓϨΩόϖϨλμϔιΪΕϔτΪϔΣυϔτϣζΖΪϓζϟΣϦμϟϏΩύσωζςϔϋϗΪϓζόυυϠχϒύσωζϟΩϖλϏϚζύλϚλιϓϧω
ϣνϠτΣϟνϦλ
ΩμμϚΦχϔΣυϟνϦλϟΩϖλμϔι
ϟΩϖλϟζϙϏλ οΕϔτνυϒΪϬϔ

υωσ

571,958 μϔι

ΪϬϔλωλ

546,300 μϔι

ΪϬϔλωλ

25,658 μϔι

υωσ

495,000 μϔι

ΦΕϔηϏμϠιλξϛΖναϖμϓηϖυϔάΣϔυϏϓλϟνϦλνυϒϡτάλΙϠΣΕϏνι
ΪϬϔλωλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔηϏμϠιλϟΩϖλυϔΩωϓχϢύΖΣϓμϟΪΖϔύλΖϔιϗϧηϬϔυωΪιύϔυιϗϧ
υϓΣϋϔΣϔυεΙναϖμϓηϖΩϔλϟοΖϔζϛϠχϟύηϚΣϔυεΙϟπϙϧϏυϓΣϋϔΦωϔσνχϏζςϓτϏϬϔλωτ
ΦωϔσόϒζωΣϠχϒϟοΖϔόθϔλϗΤλόΕΩξϛΖϡζτόϔυΪϓΩύωϓζηϔΣϡζτΪΕϔτϢύΖηϔσόϖικϖϫιϗϧ
ϣζΖυϓμηϔσυϒϟμϗτμϑηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ
ΦΕϔηϏμϠιλΣϔυναϖμϓηϖΩϔλλϏΣϟωχϔυϔάΣϔυ
ΪϬϔλωλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔηϏμϠιλΣϔυναϖμϓηϖΩϔλλϏΣϟωχϔυϔάΣϔυΤϏΩΤΖϔυϔάΣϔυ
ϠχϒπλϓΣΩϔλΪΖϔΩιϗϧναϖμϓηϖΩϔληϔσςϔυΣϖΪθΕϔτϡϏλόθϔλϗΤλόΕΩξϛΖϡζτόϔυ
ΪϓΩύωϓζηϔΣέϘϧΩναϖμϓηϖΩϔλλϏΣϟωχϔυϔάΣϔυϢλωϓλιϬϔΣϔυϠχϒωϓλύτϚζ
υϔάΣϔυϡζτΪΕϔτϢύΖηϔσόϖικϖϫιϗϧϣζΖυϓμηϔσυϒϟμϗτμΤϏΩιϔΩυϔάΣϔυηϓϨΩΪΕϔτ
ΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ
ΦΕϔϢάΖόϏτ
υωσ

75,000 μϔι

ΦΕϔΪΖϔΩπλϓΣΩϔλΪΖϔΩ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔηϏμϠιλϟΩϖλνυϓμνυϚΩΦΕϔηϏμϠιλϢύΖϠΣΕπλϓΣΩϔλ
ΪΖϔΩΪϬϔλωλϏϓηυϔυωσϟζϙϏληϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ
ϟΩϖλϟπϖϧσηΕϔΩϥΤϏΩπλϓΣΩϔλΪΖϔΩ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλϟΩϖλϟπϖϧσΣϔυΦυϏΩάϗπάϓϧωΦυϔωϟΩϖλϟπϖϧσϏϙϧλϥϢύΖϠΣΕπλϓΣΩϔλ
ΪΖϔΩΪϬϔλωλϏϓηυϔυωσϟζϙϏληϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ
ΩμζϬϔϟλϖλΩϔλϟνϦλϟΩϖλμϔι
ΦΕϔηϏμϠιλ

υϔτΪΕϔτϟπϙϧϏϢύΖϣζΖσϔέϘϧΩμυϖΣϔυ
ΪϬϔλωλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔιϬϔΦωϔσόϒϏϔζόθϔλϗΤλόΕΩξϛΖϡζτόϔυΪϓΩύωϓζηϔΣΦΕϔ
ΪΖϔΩϟύσϔΤλΤτϒσϛχοϏτϠχϒόϖϧΩναϖΣϛχΦΕϔϡΨϋεϔϠχϒϟξτϠπυΕΤΕϔωόϔυ
νυϒάϔόϓσπϓλκΙΣϖΪΣυυσΦΕϔμϏΣυϓμωϔυόϔυΦΕϔΪΖϔΩιϬϔνΖϔτνυϒάϔόϓσπϓλκΙΦΕϔ
ΪΖϔΩπϖσπΙύλϓΩόϙϏύυϙϏϠξΕλπϓμϢμνχϖωΦΕϔΪΖϔΩϠυΩΩϔλϢύΖξϛΖυϓμΪΖϔΩιϬϔΣϔυϏτΕϔΩ
ϢζϏτΕϔΩύλϘϧΩϟάΕλΦΕϔκυυσϟλϗτσϠχϒΦΕϔϢάΖΪΕϔτϢλΣϔυζϬϔϟλϖλΦζϗΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔ
όϛμλϬϨϔΦΕϔμυϖΣϔυΣϬϔΪϓζνχωΣτϚΩσζύλϛΦΕϔΪΖϔΩϠυΩΩϔλιϬϔΤϏΩΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔ
υϓΣϋϔΦωϔσνχϏζςϓτΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔΪϓζόωλΦΕϔΪΖϔΩϟύσϔέΕϏσϠέσΤϚζιΕϏυϒμϔτ
λϬϨϔύυϙϏΪΖϔΩϟύσϔϏϙϧλϥιϗϧζϬϔϟλϖλΣϔυϢλΣϖΪΣϔυόθϔλϗΤλόΕΩξϛΖϡζτόϔυΪϓΩύωϓζ
ηϔΣηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖΪϬϔλωλμϔιϠχϒηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλάΕωτ
ϟύχϙϏΩμιϓϧωϣνΪϬϔλωλμϔι
ΦΕϔμϬϔυϚΩυϓΣϋϔϠχϒέΕϏσϠέσ
ΪϬϔλωλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔμϬϔυϚΩυϓΣϋϔέΕϏσϠέσιυϓπτΙόϖλιϗϧϏτϛΕϢλΦωϔσυϓμξϖζάϏμΤϏΩ
όθϔλϗΤλόΕΩξϛΖϡζτόϔυΪϓΩύωϓζηϔΣϟάΕλυθτληΙυθΪϓΣυτϔλτληΙϟΦυϙϧϏΩηϓζ
ύίΖϔϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙζϗζϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙϑχϑηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλάΕωτϟύχϙϏΩμ
ιϓϧωϣν

420,000 μϔι

772,600 μϔι
742,600 μϔι

30,000 μϔι
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ΦΕϔωϓόζϚ

υωσ

218,000 μϔι

ωϓόζϚόϬϔλϓΣΩϔλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔωϓόζϚόϬϔλϓΣΩϔληΕϔΩϥϟάΕλνΖϔτ
ΪυϔΪυΣυϒζϔϋύσϘΣτϔΩχμϠρΖσνϔΣΣϔηϓϪωΫϗΣηυϔτϔΩϑχϑόϖϧΩΤϏΩιϗϧσϗ
χϓΣϋεϒΣϔυϢάΖΦΩιλθϔωυϟάΕλϟΦυϙϧϏΩϟτϦμΣυϒζϔϋϟΦυϙϧϏΩϟΪϔϒ
ΣυϒζϔϋϑχϑυωσιϓϨΩωϓόζϚϏϙϧλϥιϗϧηΖϏΩϢάΖϢλόθϔλϗΤλόΕΩξϛΖϡζτόϔυΪϓΩύωϓζηϔΣ
ηϔσΦωϔσΪϬϔϟνϦληϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλάΕωτϟύχϙϏΩμιϓϧωϣν
ωϓόζϚϣρρΖϔϠχϒωϖιτϚ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔωϓόζϚϣρρΖϔϠχϒωϖιτϚϟάΕλόϔτϣρρΖϔνχϓϩΣϣρρΖϔύχϏζ
ϣρρΖϔϟινπϓλόϔτϣρϟμυΣϟΣϏυΙΤϔύχϏζόϔτϡιυϊϓπιΙϡΦσϣρρΖϔπυΖϏσ
ΤϔύυϙϏΣΖϔλύσΖϏϠνχΩϣρρΖϔϠξΩμϓΩΦϓμιϔΩϣρϟΦυϙϧϏΩόϓίίϔεϟηϙϏλ
ςϓτϠχϒϏϙϧλϥϑχϑόϬϔύυϓμϢάΖϢλΣϔυηϖζηϓϨΩςϔτϢλόθϔλϗΤλόΕΩξϛΖϡζτόϔυ
ΪϓΩύωϓζηϔΣηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλάΕωτϟύχϙϏΩμιϓϧωϣν
ωϓόζϚΩϔλμΖϔλΩϔλΦυϓω
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϢάΖΪΕϔτωϓόζϚΩϔλμΖϔλΩϔλΦυϓωιϗϧΪϬϔϟνϦλϢλΣϔυζϬϔϟλϖλΣϖΪΣϔυ
ΤϏΩόθϔλϗΤλόΕΩξϛΖϡζτόϔυΪϓΩύωϓζηϔΣϟάΕλϠνυΩΤϓζπϙϨλϣσΖΣωϔζξΩέϓΣ
ρϏΣλϬϨϔτϔϟΦσϗΨΕϔϟάϙϨϏλϬϨϔτϔιϬϔΦωϔσόϒϏϔζύΖϏΩλϬϨϔλϬϨϔτϔχΖϔΩπϙϨλϟΦχϙϏμπϙϨλ
ύϖλΤϓζηΕϔΩϥθΖωτάϔϠΣΖωλϬϨϔςϔάλϒϢόΕλϬϨϔιϗϧλϏλύσϏλσϚΖΩΦΕϔΪϓζέϙϨϏθϓΩ
ΤτϒϑχϑϠχϒϏϚνΣυεΙΪϬϔϟνϦλϏϙϧλϥηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλάΕωτϟύχϙϏΩμιϓϧωϣν
ωϓόζϚΣΕϏόυΖϔΩ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔΪϓζέϙϨϏωϓόζϚΣΕϏόυΖϔΩϏϚνΣυεΙΣΕϏόυΖϔΩϟάΕλνϛλ
έϗϟσληΙύϖλιυϔτιΕϏΦόχτϔΩσϒηϏτϣσΖΣυϒϟμϙϨϏΩόϗϟόϔύχϓΣϡΦΖΩϟόϔ
υϓϨωϠϏόρϓχιΙόϬϔϟυϦΪυϛνξΖϔΣυϒζϔϋηϒνϛχωζΣυϒζϔϋιυϔτχωζϟάϙϧϏσ
ϣρρΖϔϢμύϖλϟΪϗτυϢμϟχϙϧϏτηϓζϟύχϦΣζϏΣόωΕϔλϑχϑιϗϧϏτϛΕϢλΣϔυζϬϔϟλϖλ
ΣϖΪΣϔυόθϔλϗΤλόΕΩξϛΖϡζτόϔυΪϓΩύωϓζηϔΣηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλάΕωτϟύχϙϏΩμιϓϧωϣν
ωϓόζϚϡΨϋεϔϠχϒϟξτϠπυΕ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦ λΦΕϔωϓ όζϚϡΨϋεϔϠχϒϟξτϠπυΕϟάΕλΣυϒζϔϋϟΤϗτλϡνόϟηϏυΙ
πู่Σ λ
ϓ Ϡχϒόϗค่าแผ่นเมมโมรี�การ์ดสําหรั บกล้องถ่ายรูปดิจต
ิ อลυϛνόϗύυϙϏ
ΤϔωζϬϔ ιϗϧϣζΖΪϔΣ ΣϔυχΖϔΩϏϓ ζΤτϔτϑχϑηϔσΦωϔσΪϬϔϟνϦ λιϗϧϏτϛϢΕ λΣϔυζϬϔϟλϖλ
ΣϖΪΣϔυόθϔλϗ ΤλόΕΩξϛϡΖ ζτόϔυΪϓ Ωύωϓ ζηϔΣηϓϨ ΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλάΕωτϟύχϙϏΩμιϓϧ ωϣν
ωϓόζϚΦϏσπϖωϟηϏυΙ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦ λΦΕϔΪϓζέϙϨϏϠξΕλύυϙϏΪϔλμϓλιϘΣΤΖϏσϛχϟινμϓλιϘΣΤΖϏσϛχ
ϠϐλζϗϨϣζυΙ ρύϓωπϖσπΙύυϙϏϠιΕλπϖσπΙόϔϬ ύυϓμϟΦυϙϧϏΩΦϏσπϖωϟηϏυΙηχϓμ
ξΩύσϘΣόϬϔύυϓμ ϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙϟχϟέϏυΙϠξΕλΣυϏΩϠόΩΣυϒζϔϋηΕϏϟλϙϧϏΩόϔτ
ϟΦϟμϖχϟσϔόΙϟΦυϙϧϏΩϏΕϔλϠχϒμϓλιϘΣΤΖϏσϛχϑχϑιϗϧϏτϛϢΕ λΣϔυζϬϔϟλϖλΣϖΪΣϔυ
ΤϏΩ όθϔλϗΤλόΕΩξϛϡΖ ζτόϔυΪϓΩύωϓζηϔΣηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλάΕωτϟύχϙϏΩμιϓϧωϣν
ΦΕϔόϔκϔυεϛνϡςΦ

ΪϬϔλωλ

50,000 μϔι

ΪϬϔλωλ

48,000 μϔι

ΪϬϔλωλ

70,000 μϔι

ΪϬϔλωλ

10,000 μϔι

ΪϬϔλωλ

10,000 μϔι

ΪϬϔλωλ

30,000 μϔι

υωσ

830,000 μϔι

ΦΕϔϣρρΖϔ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϣρρΖϔιϗϧϢάΖϢλόθϔλϗΤλόΕΩξϛΖϡζτόϔυΪϓΩύωϓζηϔΣηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣ
ϟΩϖλάΕωτϟύχϙϏΩμιϓϧωϣν
ΦΕϔλϬϨϔνυϒνϔΦΕϔλϬϨϔμϔζϔχ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔλϬϨϔνυϒνϔιϗϧϢάΖϢλόθϔλϗΤλόΕΩξϛΖϡζτόϔυΪϓΩύωϓζηϔΣηϓϨΩΪΕϔτ
ΪϔΣϟΩϖλάΕωτϟύχϙϏΩμιϓϧωϣν
ΦΕϔμυϖΣϔυιϔΩζΖϔλϡιυΦσλϔΦσ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔμυϖΣϔυιϔΩζΖϔλϡιυΦσλϔΦσιϗϧϢάΖϢλόθϔλϗΤλόΕΩΪϓΩύωϓζ
ηϔΣηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλάΕωτϟύχϙϏΩμιϓϧωϣν

ΪϬϔλωλ

600,000 μϔι

ΪϬϔλωλ

200,000 μϔι

ΪϬϔλωλ

20,000 μϔι
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ΦΕϔμυϖΣϔυϡιυϊϓπιΙ
ΪϬϔλωλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔϡιυϊϓπιΙιϗϧϢάΖϢλόθϔλϗΤλόΕΩξϛΖϡζτόϔυΪϓΩύωϓζηϔΣηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣ
ϟΩϖλάΕωτϟύχϙϏΩμιϓϧωϣν
ΩμχΩιϚλϟνϦλϟΩϖλμϔι
ΦΕϔΦυϚςϓεγΙ

10,000 μϔι

υωσ

77,100 μϔι

ΦυϚςϓεγΙόϬϔλϓΣΩϔλ
ΪϬϔλωλ
1ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔΪϓζέϙϨϏϟΣΖϔϏϗϨπϓΣΦϏτ4ιϗϧλϓϧΩΪϬϔλωλ10άϚζϥχϒ5,500
μϔιϟνϦλϟΩϖλ55,000μϔιϟπϙϧϏϢάΖϢλςϔυΣϖΪϢύΖμυϖΣϔυόϔκϔυεϒϢλζΖϔλ
όθϔλϗΤλόΕΩξϛΖϡζτόϔυΪϓΩύωϓζηϔΣΪϓζέϙϨϏηϔσυϔΦϔιΖϏΩθϖϧλϟλϙϧϏΩΪϔΣϣσΕσϗ
ΣϬϔύλζϣωΖϢλμϓίάϗυϔΦϔσϔηυβϔλΦυϚςϓεγΙϟλϙϧϏΩΪϔΣΤϏΩϟζϖσιϗϧσϗϏτϛΕϣσΕϟπϗτΩ
πϏηΕϏΣϔυϢύΖμυϖΣϔυνυϒάϔάλϡζτσϗΦϚεχϓΣϋεϒπϙϨλβϔλζϓΩλϗϨ
ιϗϧλϓϧΩϠχϒπλϓΣπϖΩϟνϦλϟύχϦΣϠξΕλνϓϨσΤϘϨλυϛνϟνϦληϓωϟΣΖϔϏϗϨιϗϧλϓϧΩϠχϒιϗϧπϖΩσϗυϛ
ΫχϚ
πΕλόϗϏϗπϦϏΣέϗϧ (32;< 
ΦϔλυϓμιϗϧλϓϧΩϟνϦλϟύχϦΣΣχΕϏΩ
ΤϔϠχϒϠΤλϟΣΖϔϏϗϨϟνϦλϟύχϦΣνϓϨσΤϘϨλυϛνάϚμϡΦυϟσϗϧτσϏτΕϔΩζϗ
ϟνϦλϣνηϔσύλϓΩόϙϏΣυσόΕΩϟόυϖσΣϔυνΣΦυϏΩιΖϏΩθϖϧλζΕωλσϔΣιϗϧσι
0808.2ω1134χΩωϓλιϗϧ9σϖθϚλϔτλ2558ϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔ
ιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ2561±2564 ϟπϖϧσϟηϖσ ΦυϓϨΩιϗϧ3 ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧ38
χϬϔζϓμιϗϧ2(1 ηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλάΕωτϟύχϙϏΩμιϓϧωϣν

55,000 μϔι

ΦυϚςϓεγΙϣρρΖϔϠχϒωϖιτϚ
1ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔΪϓζέϙϨϏηϛΖχϬϔϡπΩνυϒάϔόϓσπϓλκΙϠμμϠΤωλξλϓΩΤλϔζΣϬϔχϓΩ
Τϓμ500ωϓηηΙΪϬϔλωλ1άϚζϥχϒ15,000μϔιϟνϦλϟΩϖλ15,000
μϔιϟπϙϧϏϢάΖϢλςϔυΣϖΪϢύΖμυϖΣϔυόϔκϔυεϒϢλζΖϔλόθϔλϗΤλόΕΩξϛΖϡζτόϔυ
ΪϓΩύωϓζηϔΣΪϓζέϙϨϏηϔσυϔΦϔιΖϏΩθϖϧλϟλϙϧϏΩΪϔΣϣσΕσϗΣϬϔύλζϣωΖϢλμϓίάϗυϔΦϔ
σϔηυβϔλΦυϚςϓεγΙϡζτσϗΦϚεχϓΣϋεϒπϙϨλβϔλζϓΩλϗϨ
νυϒΣϏμζΖωτηϛΖχϬϔϡπΩϠΤωλξλϓΩΣϬϔχϓΩΤϓμϣσΕηϬϧϔΣωΕϔ500
ωϓηηΙΪϬϔλωλ4ηϛΖ
χϬϔϡπΩέϓμωϛρϟρϏυΙϟόΖλξΕϔϊϛλτΙΣχϔΩϣσΕηϬϧϔΣωΕϔ6λϖϨωϠμμ2ιϔΩ
ιωϗόϟηϏυΙϟόΖλξΕϔϊϛλτΙΣχϔΩϣσΕηϬϧϔΣωΕϔ1λϖϨω
ηϖζηϓϨΩπυΖϏσόϔτόϓίίϔεηΕϏΪϔΣχϬϔϡπΩϣντϓΩύΖϏΩΦωμΦϚσ
ϟνϦλϣνηϔσύλϓΩόϙϏΣυσόΕΩϟόυϖσΣϔυνΣΦυϏΩιΖϏΩθϖϧλζΕωλσϔΣιϗϧσι
0808.2ω1134χΩωϓλιϗϧ9σϖθϚλϔτλ2558ϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔ
ιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ2561±2564 ϟπϖϧσϟηϖσ ΦυϓϨΩιϗϧ3 ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧ38
χϬϔζϓμιϗϧ1(1 ηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλάΕωτϟύχϙϏΩμιϓϧωϣν

15,000 μϔι

ΪϬϔλωλ

277

ΦυϚςϓεγΙΦϏσπϖωϟηϏυΙ
ΪϬϔλωλ
1ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλΦΕϔΪϓζέϙϨϏϟΦυϙϧϏΩπϖσπΙϠμμΫϗζύσϘΣ ,QNMHW3ULQWHU όϬϔύυϓμ
ΣυϒζϔϋΤλϔζA3ΪϬϔλωλ1ϟΦυϙϧϏΩϥχϒ7,100μϔιϟνϦλϟΩϖλ7,100
μϔιϟπϙϧϏϢάΖϢλςϔυΣϖΪϢύΖμυϖΣϔυόϔκϔυεϒϢλζΖϔλόθϔλϗΤλόΕΩξϛΖϡζτόϔυ
ΪϓΩύωϓζηϔΣΪϓζέϙϨϏηϔσϟΣεγΙυϔΦϔΣχϔΩϠχϒΦϚεχϓΣϋεϒπϙϨλβϔλΦυϚςϓεγΙ
ΦϏσπϖωϟηϏυΙΤϏΩΣυϒιυωΩζϖΪϖιϓχϟπϙϧϏϟϊυϋβΣϖΪϠχϒόϓΩΦσυϔΦϔιΖϏΩ
θϖϧλϟλϙϧϏΩΪϔΣϣσΕσϗΣϬϔύλζϣωΖϢλμϓίάϗυϔΦϔσϔηυβϔλΦυϚςϓεγΙϟπϙϧϏιζϠιλ
ΤϏΩϟζϖσιϗϧϢάΖϏτϛΕϢλνϓΪΪϚμϓλέϘϧΩσϗϏϔτϚΣϔυϢάΖΩϔλσϔλϔλϟΣϖζΣϔυϟόϙϧϏσόςϔπ
ΪϔΣΣϔυϢάΖΩϔλϡζτσϗΦϚεχϓΣϋεϒπϙϨλβϔλζϓΩλϗϨ
ϢάΖϟιΦϡλϡχτϗϠμμπΕλύσϘΣ ,QNMHW 
σϗΦωϔσχϒϟϏϗτζϢλΣϔυπϖσπΙϣσΕλΖϏτΣωΕϔ1,200x1,200GSL
σϗΦωϔσϟυϦωϢλΣϔυπϖσπΙυΕϔΩΤϔωζϬϔόϬϔύυϓμΣυϒζϔϋΤλϔζA4ϣσΕλΖϏτ
ΣωΕϔ30ύλΖϔηΕϏλϔιϗ SSP ύυϙϏ10.2ςϔπηΕϏλϔιϗ LSP 
σϗΦωϔσϟυϦωϢλΣϔυπϖσπΙυΕϔΩόϗόϬϔύυϓμΣυϒζϔϋΤλϔζA4ϣσΕλΖϏτ
ΣωΕϔ17ύλΖϔηΕϏλϔιϗ SSP ύυϙϏ8.1ςϔπηΕϏλϔιϗ LSP 
σϗάΕϏΩϟάϙϧϏσηΕϏ ,QWHUIDFH Ϡμμ86%2.0ύυϙϏζϗΣωΕϔΪϬϔλωλϣσΕ
λΖϏτΣωΕϔ1άΕϏΩ
σϗθϔζϢόΕΣυϒζϔϋϣζΖϣσΕλΖϏτΣωΕϔ100ϠξΕλ
όϔσϔυθϢάΖϣζΖΣϓμA3$4/HWWHU/HJDOϠχϒ&XVWRP
ϟνϦλϣνηϔσύλϓΩόϙϏΣυσόΕΩϟόυϖσΣϔυνΣΦυϏΩιΖϏΩθϖϧλζΕωλσϔΣιϗϧσι
0808.2ω1134χΩωϓλιϗϧ9σϖθϚλϔτλ2558ϠχϒϟνϦλϣνηϔσϠξλπϓδλϔ
ιΖϏΩθϖϧλόϗϧνϗ πϊ2561±2564 ϟπϖϧσϟηϖσ ΦυϓϨΩιϗϧ3 ϏμΪηϔΣύλΖϔιϗϧ38
χϬϔζϓμιϗϧ3(1 ηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλάΕωτϟύχϙϏΩμιϓϧωϣν

7,100 μϔι

ΩμΣχϔΩϟνϦλϟΩϖλμϔι
ΩμΣχϔΩ

υωσ

44,542 μϔι

ϟΩϖλόσιμΣϏΩιϚλνυϒΣϓλόϓΩΦσ
ΪϬϔλωλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλϟΩϖλόσιμϟΤΖϔΣϏΩιϚλνυϒΣϓλόϓΩΦσϢλόΕωλΤϏΩύϓωύλΖϔόΕωλ
υϔάΣϔυ ϏμΪηϔΣ ϏϓηυϔυΖϏτχϒΤϏΩνυϒσϔεΣϔυυϔτΪΕϔτϟΩϖλϟζϙϏλύυϙϏ
ϟΩϖλιϗϧΪΕϔτϟπϖϧσϢύΖϠΣΕπλϓΣΩϔλΪΖϔΩιϗϧϏμΪηϔσυϒϟμϗτμϠχϒύλϓΩόϙϏόϓϧΩΣϔυιϗϧ
ϟΣϗϧτωΤΖϏΩηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ
ϟΩϖλόσιμΣϏΩιϚλμϬϔϟύλϦΪμϬϔλϔίΤΖϔυϔάΣϔυόΕωλιΖϏΩθϖϧλ Σμι
ΪϬϔλωλ
ϟπϙϧϏΪΕϔτϟνϦλϟΩϖλόσιμΣϏΩιϚλμϬϔϟύλϦΪμϬϔλϔίΤΖϔυϔάΣϔυόΕωλιΖϏΩθϖϧλΣμι
ϢλϏϓηυϔυΖϏτχϒΤϏΩνυϒσϔεΣϔυυϔτυϓμϣσΕυωσϟΩϖλάΕωτϟύχϙϏΪϔΣΩμ
ιϓϧωϣν [ ηϓϨΩΪΕϔτΪϔΣϟΩϖλυϔτϣζΖ

30,000 μϔι

14,542 μϔι

สรุป

ข้อบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนจังหวัด
งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
สรุปเป็ นแผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

5. เงินเพิ�มต่างๆ ของพนักงานจ้าง

179,600

2,762,900

600,000

3. เงินประจําตําแหน่ง

4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

607,120

2. เงินเพิ�มต่างๆ ของพนักงาน

15,111,140

7,264,800

5. เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท.

1. เงินเดือนพนักงาน

1,032,960

4. เงินเดือนเลขานุการ/ที�ปรึกษานายก อบจ.

300,000

3. เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

1,399,320

งานบริหาร
ทั�วไป

300,000

แผนงาน

2. เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1. เงินเดือนนายก/รองนายก

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงานทั�วไป

36,900

644,640

121,200

67,200

5,061,360

-

-

-

-

-

งานวางแผน
สถิติและ
วิชาการ

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

-

329,180

139,200

67,200

8,095,920

-

-

-

-

-

งานบริหาร
งานคลัง

216,500

3,736,720

860,400

741,520

28,268,420

7,264,800

1,032,960

300,000

300,000

1,399,320

รวม
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งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

55,000
50,000

3. วัสดุงานบ้านงานครัว

4. วัสดุก่อสร้าง

350,000

155,000

2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

5. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

410,000

1,307,000

18,285,000

310,000

1. วัสดุสํานักงาน

4. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

รายจ่ายหมวดอื�นๆ

3. รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะ

2. รายจ่ายเกี�ยวกับการรับรองและพิธีการ

5,635,660

-

5. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

1. รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ

-

700,000

20,000

3,150,000

งานบริหาร
ทั�วไป

4. ค่าเช่าบ้าน

3. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

2. ค่าเบี�ยประชุม

1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.

แผนงาน

-

-

-

-

100,000

100,000

550,000

-

85,000

-

-

300,000

-

-

งานวางแผน
สถิติและ
วิชาการ

-

-

-

-

500,000

100,000

100,000

-

118,000

400,000

400,000

350,000

-

100,000

งานบริหาร
งานคลัง

350,000

50,000

55,000

155,000

1,010,000

1,507,000

18,935,000

310,000

5,838,660

400,000

400,000

1,350,000

20,000

3,250,000

รวม
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ค่าครุภัณฑ์

หมวดรายจ่ายอื�น

งบลงทุน

งบรายจ่ายอื�น

ค่าสาธารณูปโภค

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

1. รายจ่ายอื�น
รวมทั�งสิ�น

62,503,100

100,000

390,000

3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

-

5. ค่าบริการสื�อสารและโทรคมนาคม

42,600

-

4. ค่าบริการไปรษณีย์

2. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

-

3. ค่าบริการโทรศัพท์

75,000

-

2. ค่านํ�าประปา ค่านํ�าบาดาล

1. ครุภัณฑ์สํานักงาน

-

30,000

1. ค่าไฟฟ้า

9. วัสดุดับเพลิง

460,000

50,000

7. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

8. วัสดุคอมพิวเตอร์

1,370,000

งานบริหาร
ทั�วไป

6. วัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น

แผนงาน

7,404,000

-

66,900

-

800

-

-

-

-

-

-

250,000

20,000

-

งานวางแผน
สถิติและ
วิชาการ

18,728,000

-

318,500

-

75,000

520,000

450,000

350,000

1,600,000

4,200,000

-

500,000

15,000

-

งานบริหาร
งานคลัง

88,635,100

100,000

775,400

42,600

150,800

520,000

450,000

350,000

1,600,000

4,200,000

-

1,210,000

85,000

1,370,000

รวม
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าวัสดุ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

รวมทั�งสิ�น

819,000

195,000

96,000

2. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

3. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

28,000

100,000

2. วัสดุเครื�องแต่งกาย

1. ครุภัณฑ์สํานักงาน

100,000

300,000

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

1. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

รายจ่ายหมวดอื�นๆ

1. รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ .ศ 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

819,000

195,000

96,000

28,000

100,000

100,000

300,000

รวม

282

งบดําเนินงาน

1. รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ

ค่าใช้สอย

ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

2. รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�

1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

200,000

50,000

200,000

324,900

5. เงินเพิ�มต่างๆ ของพนักงานจ้าง

ค่าตอบแทน

3,492,400

4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

67,200

4,873,800

121,200

แผนงาน

งานบริหาร
ทั�วไป
เกี�ยวกับ
การศึกษา

3. เงินประจําตําแหน่ง

2. เงินเพิ�มต่างๆ ของพนักงาน

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1. เงินเดือนพนักงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศึกษา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

งานระดับ
มัธยม
ศึกษา

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

-

1,050,000

-

-

-

-

-

-

-

งาน
การศึกษา
ไม่กําหนด
ระดับ

1,250,000

50,000

200,000

324,900

3,492,400

121,200

67,200

4,873,800

รวม
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

ค่าวัสดุ

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

9,684,500

-

2. เงินอุดหนุนส่วนราชการ
รวมทั�งสิ�น

-

200,000

5,000

100,000

50,000

1. เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น

3. วัสดุคอมพิวเตอร์

2. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

1. วัสดุสํานักงาน

3. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

แผนงาน

งานบริหาร
ทั�วไป
เกี�ยวกับ
การศึกษา

23,300,000

22,155,000

1,145,000

-

-

-

-

งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา

2,300,000

2,300,000

-

-

-

-

-

งานระดับ
มัธยม
ศึกษา

2,050,000

1,000,000

-

-

-

-

-

งาน
การศึกษา
ไม่กําหนด
ระดับ

37,334,500

25,455,000

1,145,000

200,000

5,000

100,000

50,000

รวม

284

งบดําเนินการ ค่าตอบแทน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณสุข

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
รวมทั�งสิ�น

1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่

แผนงาน

86,961,600

86,961,600

งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื�น

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

86,961,600

86,961,600

รวม

285

-

1,200,000
2,730,000

1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

1. รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ

2. รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะ

ค่าใช้สอย

6. เงินเพิ�มต่างๆ ของพนักงานจ้าง

300,000

753,140

-

-

-

-

-

-

-

ค่าตอบแทน

1,830,000

4. ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

21,735,100

337,200

3. เงินประจําตําแหน่ง

5. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

367,200

2. เงินเพิ�มต่างๆ ของพนักงาน

12,957,960

งบดําเนินงาน

1. เงินเดือนพนักงาน

600,000

150,000

-

-

-

-

-

-

-

งานบริหาร
งานกําจัด
ทั�วไปเกี�ยวกับ งานไฟฟ้าถนน ขยะมูลฝอย
เคหะและชุมชน
และสิ�งปฏิกูล

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

แผนงาน

งบบุคลากร

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานเคหะและชุมชน

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

3,330,000

1,350,000

300,000

753,140

21,735,100

1,830,000

337,200

367,200

12,957,960

รวม

286

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าวัสดุ

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

30,000

3. วัสดุงานบ้านงานครัว

2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

1. ครุภัณฑ์สํานักงาน

9. วัสดุสํารวจ

2,400,000

35,000

30,000

600,000

20,000

7. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

8. วัสดุคอมพิวเตอร์

-

5,000,000

6. วัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น

5. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

-

200,000

2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

4. วัสดุก่อสร้าง

336,000

6,500,000

-

-

-

-

14,426,000

-

2,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

งานบริหาร
งานกําจัด
ทั�วไปเกี�ยวกับ งานไฟฟ้าถนน ขยะมูลฝอย
เคหะและชุมชน
และสิ�งปฏิกูล

1. วัสดุสํานักงาน

3. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

รายจ่ายหมวดอื�นๆ

แผนงาน

2,400,000

35,000

30,000

600,000

20,000

14,426,000

5,000,000

2,000,000

30,000

200,000

336,000

6,500,000

รวม

287

ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

รวมทั�งสิ�น

58,340,000

430,000

-

2. ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที�ดินและสิ�งก่อสร้าง

3. ค่าจ้างที�ปรึกษาซึ�งเกี�ยวกับสิ�งก่อสร้างเพื�อได้ได้มาซึ�งสิ�งก่อสร

-

109,800

38,600

400,000

81,066,000

-

39,503,000

25,137,000

-

-

-

750,000

-

-

-

-

-

-

งานบริหาร
งานกําจัด
ทั�วไปเกี�ยวกับ งานไฟฟ้าถนน ขยะมูลฝอย
เคหะและชุมชน
และสิ�งปฏิกูล

1. ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปโภค

5. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

4. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

3. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

แผนงาน

140,156,000

430,000

39,503,000

25,137,000

109,800

38,600

400,000

รวม

288

ค่าใช้สอย

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

งบดําเนินงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

1. เงินอุดหนุนส่วนราชการ

รายจ่ายหมวดอื�นๆ

รวมทั�งสิ�น

1. รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

16,339,300

350,000

15,989,300

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

16,339,300

350,000

15,989,300

รวม

289

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

50,000
50,000
50,000
80,000

2. วัสดุงานบ้านงานครัว

3. วัสดุก่อสร้าง

4. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

200,000

2,400,000

-

300,000

งานกีฬาและ
นันทนาการ

1. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

4. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

3. รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่

2. รายจ่ายเกี�ยวกับการรับรองและพิธีการ

1. รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

-

-

-

-

-

11,284,000

500,000

-

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ�น

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

30,000

-

-

-

50,000

1,050,000

-

430,000

งานวิชาการ
วางแผนและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที�ยว

110,000

50,000

50,000

50,000

250,000

14,734,000

500,000

730,000

รวม

290

150,000
310,500
125,000

6. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

7. วัสดุการเกษตร

8. วัสดุกีฬา

รวมทั�งสิ�น

4,724,500

400,000

-

2. เงินอุดหนุนส่วนราชการ

3. เงินอุดหนุนกิจการที�เป็นสาธารณประโยชน์

-

1. เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น

409,000

200,000

5. วัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น

แผนงาน

ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง 1. ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที�ดินและสิ�งก่อสร้าง

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

งบลงทุน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งานกีฬาและ
นันทนาการ

13,784,000

-

2,000,000

-

-

-

-

-

-

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ�น

6,060,000

200,000

100,000

4,150,000

-

-

-

-

50,000

งานวิชาการ
วางแผนและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที�ยว

24,568,500

600,000

2,100,000

4,150,000

409,000

125,000

310,500

150,000

250,000

รวม

291

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการเกษตร

1. เงินอุดหนุนส่วนราชการ

รายจ่ายหมวดอื�นๆ

รวมทั�งสิ�น

1. รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณ

แผนงาน

1,330,000

150,000

1,180,000

งานส่งเสริม
การเกษตร

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

1,650,000

-

1,650,000

งานอนุรักษ์
แหล่งนํ�าและป่าไม้

2,980,000

150,000

2,830,000

รวม

292

งบกลาง

งบกลาง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

1,800,000
1,555,000

3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

4. เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ การถ่าย

950,000
350,000
200,000

8. เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.)

9. เงินช่วยพิเศษ

3,020,000

7. เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา

ท้องถิ�น (กบท.)

6. เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน

5. เงินสํารองจ่าย

10,000,000

2,200,000

2. ค่าชําระดอกเบี�ย

โอนบริการสาธารณะ ด้านสถานีขนส่ง

31,153,000

งบกลาง

1. ค่าชําระหนี�เงินต้น

แผนงาน

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

200,000

350,000

950,000

3,020,000

10,000,000

1,555,000

1,800,000

2,200,000

31,153,000

รวม

293

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

จังหวัดตาก
รวมทั�งสิ�น

- เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ องค์การบริหารส่วน

แห่งประเทศไทย

- เงินบํารุงสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด

(กองทุนฟื�นฟูสมรรถภาพที�จําเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด)

- เงินสมทบสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

10. รายจ่ายตามข้อผูกพัน

แผนงาน

52,206,000

528,000

350,000

100,000

งบกลาง

528,000

350,000

100,000

52,206,000

รวม

294

