ประกาศ เทศบาลเมึองหนองสำโรง
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปึงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามที่เทศบาลเมืองหนองสำโรง ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ฉบับลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ นั้น
เทศบาลเมืองหนองสำโรง ขอเปลี่ยนแปลงแผนการชัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

(นายจันทบาล อายุวัฒน์)

นายกเทศมนตรีเมืองหนองสำโรง

ส์าเนๆลูกตํอ$

(นางสาวธบันญกร สุขศรึ/
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนนปลงแผนการจ้ดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เทศบาลเมืองหนองสำโรง

(Eb๔O๗๐๐๐๐®®๘)

ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ใหม่

เดิม

คาดว่าจะ
คาดว่าจะ

ลำดับ
ที่

ซื่อโครงการ

งบประมาณ

ประกาศ

โครงการ

จัดซื้อจัด

(บาท)

จ้าง

งบประมาณ

ชื่อโครงการ

ประกาศจัด

โครงการ

ซื้อจัดจ้าง

(บาท)
(เดือน/ปี)

(เดือน/ปี)
จ้างที่ปรึกษาสึกษา
ความเหมาะสม

ศึกษาความเหมาพสมและ
ออกแบบรายละเอียด

ระบบรวบรวมนํ้า
เสียเพื่อเชื่อมท่อ

ก่อสร้างและเชื่อมท่อจาก
บ้านเรือนเช้าระบบรวมนํ้า

๑.

เสึย (ส่วนที่ ๑)ให้

ครอบคลุมและทั่วถึงทั้ง

จากบ้านเรือนเช้า
๒,๕๐0,0๐๐.0๐ ๐๘/๒๕๖๓ ระบบรวบรวมนํ้า

๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

0๗/๒๕๖๔

เสียระยะที่ ๑
ครอบคลุมพื้นที่

พื้นที่ขอบเขต เทศบาล

เหศบาลเมืองหนอง
เมืองหนองสำโรง

ลำโรง จังหวัด
อุดรธานี

ด้าณๆคูกิตชิร้

(นางสาวธนันญ์ภร สุฃศรี)
พาพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ปรับปจุงเปลี่ยนแปลงแผนการจัดชื่อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๙๖๙

เต็ม
สำด้บที่

ชื่อโครงการ

โครงการก่อส?างวางท่อระบายป้า คสล. Dia 0.40 ม. ห?อมบ่อที่'กสำเร็จ}ป

ใหม่
วงเงินที่จะจัดชื่อจัดจ้าง

ระยะเวลาที่คาดว่า

โดยประมาณ

จะชัดซ้อชัดจ้าง

(บาท)

(เดึอน/ปี)

๓๘๕,๒00

ฏี.ค,๖๔-ก.ย.๖๔

ตำบลหมูม่น ตั้งไ?385,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อส?างวางท่อระบายป้า

คสล. Dia 0.40 ม. พ?อมขยายคิวจราจร คสล. ก?าง

คสล. Dia0.40 ม. ห?อมขยายคิวจราจร คสท. ก?าง

เมตร

214.00

ห.ศ.2561 -

ห.ศ.2561-

หนัา 81)

โครงการก่อส?างถนน คสล. สายซอยเพชรทองดี (เชื่อมต่อซอยแป้วอุดม)

๘0,000

ม.ค.๖๙-มี.ค.๖๙ โครงการก่อส?างถนน คสล. สายซอยเพชรทองดี (เชื่อมต่อซอยแป้วอุดม)

พื้นที่คอนกรีตไม่ป้อยกว่า

พื้นที่คอนกรีตไม่ป้อยกว่า 168.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลน

ตารางเมตร ดามแบบแปลน

เทศบาลเมืองหนองสำโรง ตั้งจ่ายจากเงินอุคหมูนป้วไป

เทศบาลเมืองหนองสำโรงตั้งจ่ายจากเงินอุดหบุนที่'วไป

(ปรากฏในแพนพัฒนาป้องลื่น ห.ศ.2561

(ปรากฏในแพนพัฒนาป้องลื่น พ.ศ.2561-

- 2565หป้า108)

โครงการก่อส?างวางท่อระบายป้า คสล. Dia 0.40 ม. พ?อมบ่อพักสำเร็จ}ป

๒๕๗,000

ก.พ.๖๙-มิ.ย.๖๙

โครงการก่อส?างวางท่อระบายป้า คสล. Dia 0.40 ม. ห?อมบ่อพักสำเร็จ}ป

และขยายคิวจราจร สายซอยป้านเลื่อม-นาทราย(ตชต.ป้านเลื่อม-นาทรายป้ายาง)

ชุมชนป้านเลื่อม หมู่ 1 ท่าบทป้านเลื่อม ตั้งไ?257,000 บาท

ชุมชนป้านเลื่อม หมู่ 1 ตำบลป้านเลื่อม ตั้งไ?257,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อส?างวางท่อระบายป้า คสล. Dia 0.40 ม.

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อส?างวางท่อระบายป้า คสล. Dia 0.40 ฆ.

143.00

ตารางเมตร

โครงการก่อส?างวางท่อระบายป้า คสล. Dia 0.40 ม. ห?อมบ่อพักสำเร็จ}ป

143.00

เมตร

ความหนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่ป้อยกว่า

143.00

ตารางเมตร

1

1.00

๔๘0,000

ก.พ.๖๔-ก.ย.๖๕

โครงการก่อส?างวางท่อระบายป้า คสท. Dia 0.40 ม. พ?อมบ่อพักสำเร็จ}ป

แสะขยายคิวจราจร สายซอยรัศมี 7 (ป้ายทาง) ชุมชนแสงทอง หมู่

ท่าบลป้านเลื่อม ตั้งไ?480,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อส?างวางท่อระบายป้า

คสล. Dia 0.40 ม. พ?อมขยายคิวจราจร คสล. ก?าง

คสล. Dia 0.40 ม. พ?อมขยายคิวจราจร คสล. ก?าง

เมตร

ยาว 290.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่ป้อยกว่า

1.00

ก.ต.-๖๙ .

เมตร

ยาว 290.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่ป้อยกว่า
1

290.00

๔๘๐,๐๐๐
ล้โพ'ไสูท*

1

ท่าบลป้านเลื่อม ตั้งไ?480,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อส?างวางท่อระบายป้า
1.00

ก.ค.-๖๕

ตามแบบแปลนของเทพบาลเมืองหนองสำโรง ตั้งจ่ายจากเงินอุคหบุนที’่วไป

ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองหนองสำโรง ตั้งจ่ายจากเงินอุคหมูนทวไป

และขยายคิวจราจร สายซอยรัศมี 7 (ป้ายทาง) ชุมชนแสงทอง หมู่

เมตร ยาว

พ?อมขยายคิวจราจร คสล. ก?าง

เมตร ยาว143.00เมตร

ความหมา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่ป้อยกว่า

๒๕๓!,๐๐๐

2565หป้า108)

และขยายคิวจราจร สายซอยป้านเลอม-นาทราย (ตชต.ป้านเลื่อม-นาทรายป่ายาง)

1.00

ก,ค.'■๖๕

ชุมชนอุดมสถาพรม.ร ต.ป้านเลื่อม ตั้งไ?80,000บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าก่อส?าง

บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อส?าง

ถนน คสล. ก?าง 4.00 ม.ยาว 42.00 ม. หนา 0.15 ม.

พ?อมขยายคิวจราจรคสล.ก?!ง

๘๐,0๐๐

2565หป้า 81)

ถนน คสล. ก?าง 4.00 ม.ยาว 42.00 ม. หนา 0.15 ม.
168.00

ก.ค.-๖๔

ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองหนองสำโรง

ตั้งจ่ายจากเงินธุดหมูนที่'วไป (ปร ากฎในแพนพัฒนาป้องลื่น

80,000

๓๘๕,๒๐0

เมตร

1.00

ตั้งจ่ายจากเงินอุคหมูมที่'วไป(ปรากฏในแพนพัฒนาป้องลื่น
2565

(เดึอน/ปี)

ยาว 214.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่ป้อยกว่า

ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองหนองสำโรง

ชุมชนอุดมสลาพร ม.ร ต.ป้านเลื่อม ตั้งไ?

๔

โครงการก่อส?างวางท่อระบายป้า คสล. Dia 0.40 ม. ห?อมบ่อพักสำเร็จ}ป

ท่าบทหมูบ่น ตั้งไ?385,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อส?างวางท่อระบายป้า

214.00

๓

(บาท)

และขยายคิวจราจร สายซอยศาลากลางป้าน ชุมชนหนองบ่อ หมู่ 6

1.00

ระยะเวลาที่คาดว่า

จัดจ้างโดยประมาณ จะชัดชื่อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ

และขยายคิวจราจร สายขอยศาลากลางป้าน ชุมชนหนองบ่อ หมู่ 6

ยาว 214.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่ป้อยกว่า

1®

วงเงินที่จะชัดชื่อ

ตารางเมตร คามแบบแปลนของเทศบาลเมืองหนองสำโรง

290.00 คารางเมตร คามแบบแปลนของเทศบาลเมองหน0งสำโรง
....... -... . ... —— . ..... -.... -11—-.....—.......................................... . .................... ..

ร สุขข่รี')

นาพวธนัพ
พัพัก•ท^rXaสุ. ปุ๊โขมว-,:.:2ไ.__

๕

โครงการก่อสรีางถนน คสล. สายซอยทุ่งพัฒนา (สุดซอย) ชุมชนนาทราย
ม.6 ต.ฟ้านเลื่อม ด้งไรี
กจ่าง 4.00 ม.ยาว

112.00

ม.ค.๖๔-พ.ค.๖๔

ม.6 ต.ฟ้านเลื่อม ด้งไรี

บาท เพื้อจ่ายเป็นค่าก่อสรีางถนน คสล.

กรีาง4.00ม.ยาว

ม. หนา 0.15 ม.พื้นที่คอนกรีต

พ.ศ.2561

โครงการก่อสรีางวางท่อระบายฟ้า คสล. Dia 0.40 ม. พจ่'อมบ่อพักสำเร็จรูป

๒๐๗,๐๐๐

ก.พ.๖๔-มิ.ย.๖๔

โครงการก่อสรีางวางท่อระบายฟ้า คสล. Dia 0.40 ม. พจ่'อมบ่อพักสำเร็จรูป

หมู่ 2 ตำบลฟ้านเลื่อม ด้งไรี207,000 บาท เพื้อจ่ายเป็นค่าก่อสรีาง

หมู่ 2 ตำบลฟ้านเลื่อม ด้งไรี'207,000 บาท เพื้อจ่ายเป็นค่าก่อสจ่าง

วางท่อระบายฟ้า คสล. Dia 0.40 ม. กรีาง

วางท่อระบายฟ้า คสล. Dia 0.40 ม. กรี'าง

1.00

เมตร ยาว
115.00

115.00

เมตร

(ปรากฏในแผนพัฒนาฟ้องลื่น ห.ศ.2561-

- 2565หฟ้า114)

ไครงการก่อสรีางวางท่อระบายฟ้า คสล. Dia 0.40 ม. พ{อมบ่อพักค้าเรีทุป

เมตร ยาว
115.00

115.00

๒๒๘,๖๐0

ก.พ.๖๔-มิ.ย.๖๔

ใครงการก่อส{างวางท่อระบายฟ้า คสล. Dia 0.40 ม. พ{อมบ่อพักสำเร็จรูป

วางท่อระบายฟ้า คสล. Dia 0.40 ม. พ{อมขยายผิวจราจร คสล.

วางท่อระบายฟ้า คสล. Dia 0.40 ม. พ{อมขยายผิวจราจร คสล.

ไม่ฟ้อยกว่า

127.00

กรีาง

เมตร ความหนา 0.15 เมตร พนที่คอนกรีต

1.00

เมตร ยาว

ไม่ฟ้อยกว่า

ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองหนองสำโรง

127.00

127.00

เมตร ความหนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีต

ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองหนองค้าโรง

ด้งจ่ายจากเงินอุคหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาฟ้องลื่น

ด้งจ่ายจากเงินอุคหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาฟ้องลื่น

พ.ศ.2561 -

พ.ส.2561

2565

หฟ้า

128)

โครงการก่อสรีางวางท่อระบายฟ้า คสล. Dia 0.40 ม. พจ่,อมบ่อพักสำเร็จรูป

และขยายผิวจราจร สายซอยมิตรสัมพันธ์

1

ชุมชนไทยสมุทร

2

หมู2่

๒๕๐,๐๐๐

มี-ค.๖๔-ร.ย.๖๔

- 2565หน้า128)

โครงการก่อสรีางวางท่อระบายฟ้า คสล. Dia 0.40 ม. พ{อมบ่อพักสำเร็จรูป

และขยายผิวจราจร สายซอยมิตรสัมพันธ์ 1 ชุมชนไทยสมุทร

2

หมู่ 2

ตำบลฟ้านเลื่อม ตั้งไรี250,000 บาท เพึ๋อจ่ายเป็นค่าก่อสจ่างวางท่อระบายฟ้า

ตำบลฟ้านเลื่อม ด้งไรี250,000 บาท เพื้อจ่ายเป็นค่าก่อส{างวางท่อระบายฟ้า

คสล. Dia 0.40 ม. พ{อมขยายผิวจราจร คสล. กรีาง

คสล. Dia 0.40 ม. พ{อมขยายผิวจราจร คสล. กรีาง

ยาว

158.00

158.00

1.00

เมตร

เมตร ความหนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่ฟ้อยกว่า

ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองหนองสำโรง

ด้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาฟ้องลื่น
พ.ศ.2561

- 2565

แฟ้ไข ครั้งที่

3/2563

หฟ้า 4)

ก.ค.-๖๔

2565หฟ้า114)

ตำบลฟ้านเลื่อม ด้งไรี'228,600 บาท เพื้อจ่ายเป็นค่าก่อส{าง

127.00

๒๕๐,๐๐๐

ตารางเมตร

ตำบลฟ้านเลื่อม ด้งไรี228,600 บาท เพึ่อจ่ายเป็นค่าก่อสจ่าง

เมตร ยาว

ก.ค.-๖๔

เมตร

และขยายผิวจราจร สายซอย{ตนแสง (ซ้ายทาง) ชุมชนร่วมพัฒนา หมู่ 4

1.00

๒๒๘,๖๐๐

1

และขยายผิวจราจร สายซอยรี'ตนแสง (ซ้ายทาง) ชุมชนร่วมพัฒนา หมู่ 4

กรีาง

ก.ค.-๖๔

คามแบบแปลนของเทศบาลเมืองหนองสำโรง ด้งจ่ายจากเงินอุคหนุนทั่วไป

ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองหนองค้าโรง ด้งจ่ายจากเงินอุคหนุนทั่วไป

(ปรากฏในแผนพัฒนาฟ้องลื่น พ.ศ.2561

1.00

ความหนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่ฟ้อยกว่า

ตารางเมตร

๒๐๗,๐๐๐

- 2565หฟ้า110)

และขยายผิวจราจร สายซอยฟ้นโห® (ซ้ายทาง) ชุมชนไทยสมุทร

1

ก-ค-๖๔

112.00ม.หนา 0.15ม.พื้นที่คอนกรีต

ด้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาฟ้องลื่น

2565หน้า110)

๒๒๐,๐๐๐

บาทเหึ๋อจ่ายเป็นค่าก่อสจ่างถนน คสล.

ด้งจ่ายจากเงินอุคหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาฟ้องลื่น

ความหมา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่ฟ้อชกว่า

d

220,000

ไม่ฟ้อยกว่า 448.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาทเมืองหนองสำโรง

และขยายผิวจราจร สายซอยทั่นไห® (4ายทาง) ชุมชน'ไทยสมุทร

๗

โครงการก่อสรีางถนน คสล. สายซอยทุ่งพัฒนา (สุดซอย) ชุมขนนาทราย

ไม่ฟ้อยกว่า 448.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง

พ.ศ.2561-

๖

220,000

๒๒๐,๐0๐

ยาว

158.00

1.00

เมตร

เมตร ความหนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่ฟ้อยกว่า

158.00ตารางเมตร

ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองหนองค้าโรง

ต้ใเพูกิต

It

ด้งจ่ายจากเงินอุคหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาฟ้องลื่น

พ.ศ.2561

- 2565

แฟ้ไข ครั้งที่ 3/2563 หฟ้า 4)

(1 าไสาวพันญภ'' สุฃพั
เจ- พนักงานพัสดุชํ เนาญงาน

ใครงการก่อส?างวางท่อระมายบ่า คล'ล. Dia 0.40 ม. พ?อมบ่อพักสำเร็จ!ป

๑๐๐,๐๐๐

มิ.ค.๖๔-มิ.ย.๖๔

และขยายคิวจราจร สายซอยมิตรสัมพันธ์3 ชุมชนไทยสมุทร2 หมู่ 2

และขยายคิวจราจร สายซอยมิตรสัมพันธ์ 3 ชุมชนไทยสมุทร

ตำบลบ่านเลื่อม ตั้งไ? 100,000 บาท เพื้อจ่ายเป็นค่าก่อส?างวางท่อระบายบ่า

ตำบลบ่านเลื่อม ตั้งไ? 100,000 บาท เพื้อข่ายเป็นค่าก่อส?างวางท่อระบายบ่า

คสล. Dia 0.40 ม. พ?อมขยายผิวจราจร คสล. ก?าง

คสถ. Dia0.40 ม. พ?อมขยายคิวจราจร คสล. ก?าง

1.00

เมตร

66.00

ตารางเมตร คามแบบแปลนของเทศบาลเมืองหมองตำใรง

66.00

- 2565

๑๑๐,๐๐๐

มี.ค.๖๔-มิ.ย.๖๔

แก่ไข ครั้งที่ 3/2563 หน้า 4)

โครงการก่อส?างวางท่อระบายบ่า คสล. Dia 0.40 ม. พ?อมปอพักสำเร็จ!ป

ตั้งไ?110,000 บาท เพื้อจ่ายเป็นค่าก่อส?างวางท่อระบายบ่า คสล. Dia

ตั้งไ?110,000 บาท เพื้อจ่ายเป็นค่าก่อส?างวางท่อระบายบ่า คสล. Dia

1.00 เมตร

ยาว 62.00 เมตร

0.40

ม. พ?อมขยายคิวจราจร คสล. ก?าง

1.00

เมตร ยาว 62.00 เมตร

ความหนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่บ่'อยกว่า 62.00 ตารางเมตร

ความหนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่บ่อยกว่า 62.00 ตารางเมตร

คามแบบแปลนของเทศบาลเมืองหนองสำไรง ตั้งจ่ายจากเงินอุคหมุนทั่วไป

ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองหนองสำใรง ตั้งข่ายจากเงินอุดหมุนทั่วไป

(ปรากฏในแพนพัฒนาน้องลื่น พ.ศ.2561-

(ปรากฏไนแพนพัฒนาน้องลื่น พ.ส.2561 -

2565

แก่ไข ครั้งที3่ /2563

2565

แก่ไข ครั้งที่ 3/2563

หน้า5)

หบ่า5)
โครงการก่อส?างป?บป!งเสริมคิวจราจร คสล. สายซอยสันติสุข

๒๓๐,๐00

ก.พ,๖๔-มิ.ย.๖๔

โครงการก่อส?างป?บป!งเสริมคิวจราจร คสล. สายซอยสันติสุข

ชุมชนคลองสมบูรณ์พัฒนาหมู่ 4ตำบลบ่านเลื่อมตั้งไ?230,000บาท

ชุมชนคลองสมบูรณ์พัฒนา หมู่ 4 ตำบลบ่านเลื่อม ตั้งไ?230,000 บาท

เพื้อจ่ายเป็นค่าก่อส?างป?บป!งเสริมคิวจราจร คสล. ก?าง 4.00 เมตร

เพื้อข่ายเป็นค่าก่อส?างป?บป!งเส่รมคิวจราจร คสล. ก?าง 4.00 เมตร

ยาว

117.00

468.00

๑๒

- 2565

และขยายคิวจราจร สายซอยรวมใจ 2 ชุมชนรวมใจ หมู่ 4 ตำบลบ่านเลื่อม

ม. ห?อมขยายคิวจราจร ตสล. ก?าง

ก.ค.-๖๔

เมตร

และขยายคิวชิราจร สายซอยรวมใจ 2 ชุมชนรวมไข หมู่ 4 ตำบลบ่'านเส์อม

0.40

๑๑๐,00๐

หมู่ 2

ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองหนองสำไรง

พ.ศ.2561

แก่ไข ครั้งที่ 3/2563 หฟ้า 4)

โครงการก่อส?างวางท่อระบายบ่า คสล. Dia 0.40 ม. พ?อมบ่อพักสำเร็จ!ป

ก.ค.-๖๔

ตั้งจ่ายจากเงินอุคหมุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาน้องลื่น

ตั้งข่ายจากเงินอุคหมุนทั่วไป (ปรากฏไนแพนพัฒนาน้องลื่น

พ.ศ.2561

1.00

2

๑๐0,00๐

ยาว 66.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า

ยาว 66.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่บ่อยกว่า

๑๑

โครงการก่อส?างวางท่อระบายบ่า คสล. Dia 0.40 ม. พ?อมบ่อพักสำเร็จ!ป

ยาว

เมตร ความหนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่บ่อยกว่า

ตารางเมตร คามแบบแปลนของเทศบาลเมืองหนองสำโรง

117.00

468.00

ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองหนองสำโรง

ตั้งจ่ายจากเงินอุคหมุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาน้องลื่น

พ.ศ.2561

พ.ศ.2561

หบ่า

123)

โครงการก่อส?างวางท่อระบายบ่า คสล. Dia 0.40 ม. พ?อมปอพักสำเร็จ!ป

๓๗๐,๐0๐

มี.ค.๖๔-ก.ย.๖๔

- 2565

หฟ้า

123)

โครงการก่อส?างวางท่อระบายบ่า คสล. Dia 0.40 ม. พ?อมบ่อพักสำเร็จ!ป

และขยายคิวจราจร สายซอยสุนทรสัจมุรณ์1 ชุมชนสุวรรณชาติหมู4่

และขยายคิวจราจร สายซอยสุนทรสัจบูรณ์ 1 ชุมชนสุวรรณชาติ หมู่ 4

ตำบลบ่านเลื่อม ตั้งไ?370,000 บาท เพื้อจ่ายเป็นค่าก่อส?าง

ตำบลบ่านเลื่อม ตั้งไ?370,000 บาท เพื้อจ่ายเป็นค่าก่อส?าง

วางท่อระบายบ่า คสล. Dia 0.40 ม. ก?าง

1.00

เมตร ยาว 225.00 เมตร

วางท่อระบายบ่า คสล. Dia 0.40ม.ก?าง1.00 เมตรยาว225.00 เมตร

ความหนา 0.15เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่บ่อยกว่า225.00 คารางเมตร

ความหนา 0.15เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่บ่อยกว่า225.00 ตารางเมตร

ดามแบบแปลนของเทศบาลเมืองหนองสำใรง ตั้งจ่ายจากเงินอุคหมุนทั่วไป

ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองหมุองสำโรง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหมุนทั่วไป

(ปรากฏในแพนพัฒนาท้องลื่น พ.ศ.2561 -

(ปรากฏไนแผนพัฒนาน้องลื่น พ.ศ.2561

2565

หบ่า

132)

ก.ค.-๖๔

เมตร ความหนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่บ่อยกว่า

ตั้งจ่ายจากเงินอุคหมุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาน้องลื่น
- 2565

๒๓๐,๐๐๐

- 2565หน้า132)

๓๗๐,๐๐๐

ด้ใเนาลูโตืชิจั

(นา’ใส'โวธนับลุ’ทร
.จ้าพนักงานพัก ฟฯ

๑๓

โครงการก่อสเางวางท่อระบายป้า คสล. Dia 0.40 ม. หเอมบ่อพักสำเร็จรูป

ม.ค.๖๔-พ.ค,๖๔

และขยายผิวจราจร สายซอยหฟ้าหอพักซองชาย ชุมชนหนองชิน-ร่มเย็น

หมู่ 2 ตำบลนาดี ตั้งไวั240,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสเาง

หมู่ 2 ตำบลนาดี ตั้งไวั240,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสเาง

วางท่อระบายป้า คสล. Dia 0.40 ม. พเอมขยายผิวจราจร คสล.

วางท่อระบายป้า คสล. Dia 0.40 ม. พเอมขยายผิวจราจร คสล.

1.00

เมตร ยาว

151.00

กวัาง

เมตร ความหนา 0.15 เมตร พื่นที่คอนกรีต

151.00

151.00ตารางเมตร

ตั้งจ่ายจากเงินอุคหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาทั่องกึ๋น

2565

หฟ้า

พ.ท.2561

137)

โครงการก่อสเางวางท่อระบายป้า คสล. Dia 0.40 ม. พเอมบ่อพักสำเร็จรูป

๖๐1๐๐๐

มี.ค.๖๔-พ.ค.๖๔

โครงการก่อสเางวางท่อระบายป้า คสล. Dia 0.40 ม. พเอมบ่อพักสำเร็จรูป

หมู่ 2 ตำบลนาดี ตั้งไวั60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสเางวางท่อระบายป้า

หมู่ 2 ตำบลนาดี ตั้งไวั60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสเางวางท่อระบายป้า

1.00

คสล. Dia 0.40 ม. พเอมขยายผิวจราจร คสล. กเาง

เมตร

38.00

38.00

ตั้งจ่ายจากเงินอุคหนุนทั่วไป (ปรากฏในแพนพัฒนาฟ้องกึ๋น
2565

หฟ้า

1.00

๙๗,๖๐๐ ก.พ.๖๔-พ.ค.๖๔

2565หฟ้า138)

โครงการก่อสเางวางท่อระบายป้า คสล. Dia 0.40 ม. พเอมบ่อพักสำเร็จรูป

แคะขยายผิวจราจร สายซอยสุวรรณชาติ 5 (ขวาทาง) ชุมชนสุวรรณชาติ

และขยายผิวจราจรสายซอยสุวรรณชาดี 5 (ขวาทาง) ชุมชนสุวรรณชาติ

หมู่ 4 ตำบลฟ้านเลึ๋อม ตั้งไวั97,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสเางวางท่อระบายป้า

หมู่ 4 ตำบลฟ้านเพื่อม ตั้งไวัจ7,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสเางวางท่อระบายป้า

คสล. Dia 0.40 ม. พเอมขยายผิวจราจร คสล. กเาง

คสท. Dia 0.40 ม. พเอมขยายผิวจราจร คสล. กเาง

เมตร

ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองหนองคำโรง
14,400

บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาฟ้องกึ๋น พ.ศ.2561-

54.00

120

๔๓๖1๔๐๐ งบปี ๖๓

เพื่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่

5/2563

หฟ้า

โครงการก่อสรัางลานก็พาชุมชน(ดีดศาลากลางฟ้าน)ชุมชนคอนรไขม.2ต.นาค

๑๙

รัสลุเครึ๋องแต่งกาย

๖๐

ชัดซอเครื่องพิมพ์แบบชิดหมึกพเอมดีดตั้งถังหมึกพิมพ์

- 2565

โครงการก่อสเางรั้วฟ้านหฟ้าค้าฟ้กงานเทศบาลเมืองหนองค้าโรง

2565

๓๐๐1๐๐๐

120

1

?าเไท^๐

เมตร ตามแบบแปลนของ

เพึ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่

5/2563

หฟ้า

16

(นา'ใสา โธนันญ์ภร

ใครงการปรับป}งภูมทัทน์รอบหนองสะพัง(ทาลากลางฟ้าน)ชุมชนคอใ

สุ«0(

17)

านท้ สสุส0็ เษซีฒู ก,น!

ก.ค.-to๔

๖๐๐,๐๐๐

ก.ค.-๖๔

๑๐,๐๐๐

มิ.ย.-๖๔

๔1๓๐๐

มิ.ย.-๖๔

ค.นาดี

ต.นาดี
๑๘

บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาฟ้องกึ๋น พ.ศ.2561

เทศบาลเมืองหนองค้าโรง (ปรากฏในแผนพัฒนาฟ้องกึ๋น พ.ศ.2561-

16

ใครงการปรับป}งภูมิทัศน์รอบหนองสะพัง(สาลากลางฟ้าน)ชุมชนดอนรไข ม.2

14,400

หมู6่ ตำบลฟ้านเลี่อม ระยะทาง

เมตรตามแบบแปลนของ

เทศบาลเมืองหนองค้าโรง (ปรากฏในแผนพัฒนาฟ้องกึ๋น พ.ศ.25612565

เมตร

ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองหนองสำโรง

จ่านวน

2565

โครงการก่อสเางรั้วดี'านหฟ้าค้าฟ้กงานเทศบาลเมืองหนองคำโรง

หมู6
่ ตำบลฟ้านเส์อม ระยะทาง

1.00

ยาว 54.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร พื่มที่คอนกรีตไม่ฟ้อยกว่า

ยาว54.00เมตรความหนา 0.15เมตร พื่นที่คอนกรีตไม่ฟ้อยกว่า

จานวน

ก.ค.-๖๔

ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองหนองค้าโรง

พ.ศ.2561-

โครงการก่อสเางวางท่อระบายป้า คสล. Dia 0.40 ม. พเอมบ่อพักสำเร็จรูป

54.00

๙๗,๖๐๐

เมตร

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแพนพัฒนาฟ้องกึ๋น

138)

1.00

ก.ค.-๖๔

ยาว 38.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร พื่นที่คอนกรีตไม่ฟ้อยกว่า

ตารางเมตร คามแบบแปลนของเทศบาลเมืองหนองค้าโรง

พ.ศ.2561 -

๖๐,๐๐๐

- 2565หฟ้า137)

และขยายผิวจราจร สายซอยตรง’เามซอยวิวัฒน์ปฐพี ชุมชนหนองชิน-ร่มเย็น

ม. พเอมขยายผิวจราจร คสล. กเาง

ก.ค.-๖๔

คามแบบแปลนของเทศบาลเมืองหนองค้าโรง

และขยายผิวจราจร สายซอยตรง,เามซอยวิวัฒน์ปฐพี จุ(มชนหนองชิน-ร่มเย็น

Dia 0.40

๖๕๐,๐๐๐

เมตร ความหนา 0.15 เมตร พื่นที่คอนกรีต

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาฟ้องกึ๋น

ยาว 38.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร พื่นที่คอนกรีตไม่ฟ้อยกว่า

๑๗

เมตร ยาว

ไม่ฟ้อยกว่า

คสล.

๑๖

1.00

ไม่ฟ้อยกว่า151.00ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองหนองคำโรง

พ.ศ.2561 -

๑๕

โครงการก่อสเางวางท่อระบายป้า คสล. Dia 0.40 ม. พเอมบ่อพักสำเร็จรูป

และขยายสพาขิร สายซอยหฟ้าหอพักซองขาย ชุนขนหนองหินง่มเยีน

กวัาง

0)๔

๖๔๐,๐๐๐

๖๐๐1๐๐๐
๑๐,๐๐๐

๔,๓๐๐

โครงการก่อสเางถานก็พาชุมชน(ติดศาลากลางฟ้าน)ชุมชนคอนรไขม.2ค.นาดี

เม.ย.-๖๔ วสธุเคร์องแต่งกาย

มี.ค.-๖๔ ชัคซ์อเครื่องพิมพ์แบบชิดหมึกพเอมดีดตั้งถังหมึกพิมพ์

๒0)

จ*ซื้อซักดนํ้าเย็นสแตนเลสนบบลังควา

๒๒

ชัดซื้อโต๊ะพับเอนกป!ะสงค์หนัาเหลึกขนาด

๒๓

ชัดซื้อเตันท์พชัอมด้าใบตัาใบ ขนาด

๒๔

วิสลุสำนักงาน (ตั้งจ่ายรายการใหม่)

4X8

๓,๘๐0
75X1.80

เมต! จำนวน

เซนติเมด!จำนวน20ตัว
18

หลัง

๗๕1๐๐๐

๔๙๕,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

ด.ค.-๒๓ ชัดซื้อ(เกดนํ้าเย็นสแคนเทสแบบลังควร
ต.ค.-๖๒ ชัคซื้อโต๊ะพับ10นกประสงค์ห’น้าเหลึกขนาด 75X1.80 เซนติเมตรจำนวน20ตัว

ก.พ,-tote ชัดซื้อเตันค์พชัอมตัาใบด้าใบ ขนาด 4X8 เมตร จำนวน

วิ'สชุสำนักงาน (ตั้งจ่ายรายการใหม่)

18

หลัง

๓,๘๐๐

มิ.ย.-๖๔

๗๔,๐๐๐

มิ.ย.-๖๔

๔๙๕,๐๐๐

มิ.ย.-๖๔

๑๐๐,๐๐๐

ก.ค,-๖๕

(นๆข็สาวธนันญ์^ร
ด้าพนักงานพ้สดุฑ u

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (เพิ่มเดิม)
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองหนองสำโรง
รายการ/โครงการ

ลำดับ

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ ระยะเวลาที่คาดว่า

จะชัดซื้อจัดจ้าง

จำนวน (บาท)

๑

โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสูบนํ้าไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

๒๙๐,๐๐๐

ก.ค.-๖๔

๑๖๔,๐๐๐

ก.ค.-๖๔

๕๐,๐๐๐

ก.ค.-๖๔

๗๒,๐0๐

ก.ค.-๖๔

๒๔,๐๐๐

ก.ค.-๖๔

ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ กิโลวัตต์
te

โครงการจ้างเหมาจัดทำรถไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ต้นแบบ
ขนาดไม่น้อยกว่า๑,๐๐๐ วัตต์ แบบ ๔ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน

๓

โครงการจ้างเหมาจัดทำระบบรดนํ้าต้นไม้อัตโนม้ติโดยใช้นํ้าทิ้งที่

ควบแน่นจากเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน สำนักงานเทศบาล
เมืองหนองสำโรง
๔

โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโรงเรือนทรงกอไก่ปลูกผักปลอดสาร
พิษต้นแบบพร้อมอุปกรณ์ ขนาด ๖x๑๒ เมตร

๕

โครงการชัดซื้อพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบแผงโซล่าเชลล์
ชุมชนกฤษณาเลื่อมโพธ

-

ลัาเนิชฺ กิตชิ^

ร'''

(นางสาวธนน! บภร สุข’ศซี)
เจ้าพนักงานพั คุชำนาญงรน]

