ประกาศ เทศบาลเมืองหนองสำโรง
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เปลี่ยนแปลงแผน)

ตามพระราชบัญญ้ติการจัดชื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖0 กำหนดให้ หน่วยงานของรัฐ
จัดทำแผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีและประกาศเผยแพร่ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ

หน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศ โดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิคประกาศของหน่วยงานของ.
รัฐนั้น

เทศบาลเมืองหนองสำโรง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตาม

เอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

(นายจตุพล ศรีบัวอ่อน)
ปลัดเทศบาล ปฏิปีติหน้าที่

สำเนาถูกต้อง

นายกเทศมนตรีเมืองหนองสำโรง
(นางสาวธน'นญ์ภร สุขกิรี)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

แผนการจัดข้อจัดจ่างชรรจ่าชงบชระมาณ พ.ศ.2564
กองข้าง
__________ เทศบาดเป้องหนองลาโวิง__________
ข้อโครงการ
วงเงินพัจะจัดข้อ ระยะเวลาพื่คาดว่า ระยะเวลาพื่ดาดว่า
ฝาด้น
จัดจ่างโดยปวิ}:บาณ จะจัดข้อจัดจ่าง
จะจัดข้อจัดจ่าง
(เลอน/ช) เสน
(นาท)
(เลอน/ช)ใหม่
งานก่อสจ่างโครงสจ่างฬนจาน ค่าพื่ด้นแลรสงก่ทสจ่าง
1
โครงการก่อสจ่างวางห่อระบาทนำ คสล. Dia 0.40 ม. พจ่อมปอพัก
440,650
ม.ค.64-ข้.ย.64
ธ.ค.63-มิ.ย.64
สื่าเร้จ!ปและขยายสวจราจร สาธุข้อทฝ็วสาย (ช้าธทางด้นซออ)
ชุมชนบอบา หมู่ 9 ตำบลหมู่ชน ส์งิไจ่ 440,650 บาท เพื่อจ่ายเป็นตำ
กอสจ่างวางห่อรรบายนำ คลล. Dia 0.40 ม. พจ่อมขยายสวจราจร ดรล.
กจ่าง 1.00 เมตร ยาว 245.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร พื่นที่คอนกรีต
ไมช้อยทว่า 245.00 ตารางเมตร ดามแบบแปลบของเทศบาลเข้องหนองลาโร ง
ด้งจ่ายจากเงินสุดหชุน (ชรากชิในแผนพัฒนาห้องร่น พ.ศ.2561 - 2565
เฟินเต็ม เปสิ่ยนแปลง คร์งท้ 5/2563 หนำ 34)
โครงกา?ก่อลจ่างถนน คลล. สายซอยพรมคำสันทจ่ 3 ชุนซนหนองปอ
ม.ค.64-ข้.ย.64
2
300,000
ธ.ค.63-มิ.ย.64
หมู่ 6 ตำบลหมู่ชน ด้งไจ่ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นตำก่อสจ่างถนน คลล.
กจ่าง 4.00 ม.ยาว 150.00 ม.หนา 0.15 ม.พื่นสิ่คอนกรีดไชช้อยทว่า
600.00 ดารางเมตร ดามแบบแปลนเทศบาลเข้องหนองลาโรง
ด้งจ่ายจากเงินสุดหชุบพัวไป (ปรากฏในแผนพัฒนาห้องร่น
พ.ศ.2561- 2565หนำ81)
320,000
ม.ค.64-ห.ค.64
ธ.ค.63-พ.ค.64
3
โครงการกอ*จ่างถนน คลล. สายซอยลามกพัดจ่ช้ 5 (ร(คซอย) ชุมชุนช้านปอร
ม.7 ต.หมู่ชน ด้งไจ่ 320,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากอสจ่างถนน คลร.
กจ่าง 4.00 ม.ยาว 150.00 ช. หนา 0.15 ม.พื่นพื่ลอนกรีตไชช้อยกว่า
600.00 ดารางเมดร ตามแบบแปลนเทศบาลเข้องหนองลาโรง
ด้งจ่ายจากเงินสุดหชุนพัวไป (ปรากชิในแผนพัฒนาห้องร่น
พ.ศ.2561 - 2565 แก่ไร คเงที่ 3/2563 หน้า 2)
4
ม.ค.64-พ.ค.64
โดรงการก่อสจ่างถนน ดลล. สายซอยหนองนต 1 (แยกวิha) ชุมชนไก่เร่อน
ธ.ค.63-ห.ด.64
332,200
หมู่ 8 ลานสหมู่ชน ด้งไจ่ 332,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นคำก่อสจ่างถนน คสล.
กจ่าง 4.00 เมตร ยาว 151.00 เมดร ความหนา 0.15 เมดร
พื่นพัคอนกรีดไชน้อยกว่า 604.00 ตารางเมดร ดามแบบแปลน
ของเทศบาลเข้องหนองลาโรง ด้งจ่ายจากเงินสุดทชุนพัวไป
(ปรากธในแพนพัฒนาห้องร่น พ.ศ.2561 - 2565 หนำ 91)
ม.ค.64-ก.ค.64
5
โครงการก่อลจ่างถนน คลล. สายซอยสักษรกลาง ชุมชุนหนองปอ ม.6
ธ.ค.63-ท.ค.64
460,000
ด.หมู่ชน ด้งไจ่ 460,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นตำก่อสจ่างถนน คลล.
กจ่าง 4.00 ม.ยาว 235.00 ม. หนา 0.15 ม.พื่นพื่คอนกรีตไชช้อยกว่า
940.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเข้องหนองลาโรง
ด้งจ่ายจากเงินสุดหชุนพัวไป (ปรากชิในแผนพัฒนาท้องร่น
พ.ศ.256 - 2565 หนำ 81)
ม.ค.64-พ.ค.64
6
280,000
ธ.ค.63-พ.ค.64
โครงการก่อสจ่างวางห่อระบายนำ คสล. Dia 0.40 ม.พจ่อมปอพักลาเรีจรป
และขยายสวจราจร สายซอยพรมคำสันทจ่ 3 ชุมหนองปอ หมู่ 6
ตำบลหมู่ชน ด้งไจ่ 280,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นคำก่อลจ่างวางห่อระบายช้า
คลล. Dia 0.40 ม. พจ่อมขยายสวจราจร คลล. ศจ่าง 1.00 ม.
ยาว 170.00 ม.หนา 0.15 ม.พื่นพื่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 170.00 ดร.ม.
ดามแบบแปลนเทศบาลเข้องหนองลาโรง ด้งจ่ายจากเงินอุตหชุนพัวไป
(ปรากชิในแผนพัฒนาท้องร่น พ.ศ.2561 - 2565 หนำ 82)

(นา'?สาวธโน้นญ์ภร สุขศรี)
เจาพนกงานพัส;สุ;-’.4าญงา’น

