
ผ.ด.2

งาน/โครงการ จ านวน(บาท)
1 ตค.62-กย.63 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ บริหารท่ัวไป 500,000.00            เฉพาะเจาะจง 20 วัน

2 กค.63 กิจกรรมรณรงค์และต่อต้านคอรัปช่ันฯ บริหารท่ัวไป 10,000.00              เฉพาะเจาะจง 7 วัน

3 ตค.62-กย.63 ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือสินไหมต่างๆ บริหารท่ัวไป 5,000.00                เฉพาะเจาะจง 7 วัน

4 ตค.62-กย.63 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับงานรัฐพิธี บริหารท่ัวไป 15,000.00              เฉพาะเจาะจง 7 วัน

5 ตค.62-กย.63 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม บริหารท่ัวไป 40,000.00              เฉพาะเจาะจง 20 วัน

6 กย.63 โครงการจัดการเลือกต้ังท้องถ่ิน บริหารท่ัวไป 300,000.00            เฉพาะเจาะจง 7 วัน

7 มค.-กค.63 โครงการประชาสัมพันธ์เลือกต้ังท้องถ่ิน บริหารท่ัวไป 20,000.00              เฉพาะเจาะจง 20 วัน

8 กค.63 โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านภาวะผู้น า บริหารท่ัวไป 60,000.00              เฉพาะเจาะจง 7 วัน

9 ตค.62-กย.63 วัสดุส านักงาน บริหารท่ัวไป 30,000.00              เฉพาะเจาะจง 20 วัน

10 ตค.62-กย.63 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ บริหารท่ัวไป 10,000.00              เฉพาะเจาะจง 20 วัน

11 ตค.62-กย.63 วัสดุงานบ้านงานครัว บริหารท่ัวไป 20,000.00              เฉพาะเจาะจง 20 วัน

12 ตค.62-กย.63 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง บริหารท่ัวไป 70,000.00              เฉพาะเจาะจง 20 วัน

13 ตค.62-กย.63 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน บริหารท่ัวไป 250,000.00            เฉพาะเจาะจง 20 วัน

14 ตค.62-กย.63 วัสดุคอมพิวเตอร์ บริหารท่ัวไป 10,000.00              เฉพาะเจาะจง 20 วัน

15 ตค.62-กย.63 ครุภัณฑ์ส านักงาน บริหารท่ัวไป 265,000.00            เฉพาะเจาะจง 30 วัน

16 มีค.63 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ บริหารท่ัวไป 95,100.00              เฉพาะเจาะจง 30 วัน

17 มค.กพ.63 โครงการจัดเวทีประชาคม บริหารท่ัวไป 1,000.00                เฉพาะเจาะจง 20 วัน

18 ตค.62-กย.63 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ บริหารงานคลัง 20,000.00              เฉพาะเจาะจง 20 วัน

เงินงบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโน อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ล าดับ ช่วงเวลาท่ีจัดพัสดุ รายการ วิธีการจัดหา ก าหนดส่งมอบ หมายเหตุ



ผ.ด.2
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เงินงบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโน อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
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19 มค.-มีค.63 โครงการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์การช าระภาษี บริหารงานคลัง 10,000.00              เฉพาะเจาะจง 20 วัน

20 ตค.62-กค.63 โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน บริหารงานคลัง 30,000.00              เฉพาะเจาะจง 60 วัน

21 ธค.62-มค.63 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม บริหารงานคลัง 10,000.00              เฉพาะเจาะจง 20 วัน

22 ตค.62-กย.63 วัสดุส านักงาน บริหารงานคลัง 20,000.00              เฉพาะเจาะจง 20 วัน

23 ตค.62-กย.63 วัสดุคอมพิวเตอร์ บริหารงานคลัง 10,000.00              เฉพาะเจาะจง 20 วัน

24 มีค.63 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ บริหารงานคลัง 37,000.00              เฉพาะเจาะจง 20 วัน

25 ธค.62-มค.63 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ 20,000.00              เฉพาะเจาะจง 7 วัน

26 เมย.63 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ 20,000.00              เฉพาะเจาะจง 7 วัน

27 กค.63 โครงการซ้อมแผนและป้องกันสาธารณภัย ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ 10,000.00              เฉพาะเจาะจง 7 วัน

28 ตค.62-กย.63 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ 20,000.00              เฉพาะเจาะจง 20 วัน

29 ตค.62-กย.63 วัสดุเคร่ืองดับเพลิง ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ 30,000.00              เฉพาะเจาะจง 20 วัน

30 ตค.62-กย.63 ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนฯ 355,580.00            เฉพาะเจาะจง 7 วัน

31 ตค.62-กย.63 อาหารเสริม(นม) ระดับก่อนวัยเรียนฯ 415,820.00            เฉพาะเจาะจง ทุกวันเปิดเรียน

32 เมย.63 โครงการท่องโลกกว้างเพ่ือการเรียนรู้ ระดับก่อนวัยเรียนฯ 30,000.00              เฉพาะเจาะจง 7 วัน

33 เมย.63 โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ระดับก่อนวัยเรียนฯ 6,000.00                เฉพาะเจาะจง 7 วัน

34 พค.63 ครุภัณฑ์การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนฯ 22,800.00              เฉพาะเจาะจง 20 วัน

35 มค.63 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ การศึกษาไม่ก าหนดระดับ 50,000.00              เฉพาะเจาะจง 7 วัน

36 มีย.63 โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก บริการสาธารณสุขอ่ืนฯ 20,000.00              เฉพาะเจาะจง 20 วัน
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37 ตค.62-กย.63 โครงการตรวจสารเคมีในเลือด บริการสาธารณสุขอ่ืนฯ 10,000.00              เฉพาะเจาะจง 7 วัน

38 พค.63 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ในชุมชน บริการสาธารณสุขอ่ืนฯ 15,000.00              เฉพาะเจาะจง 20 วัน

39 กค.63 โครงการพระราชด าริเก่ียวกับสาธารณสุข บริการสาธารณสุขอ่ืนฯ 20,000.00              เฉพาะเจาะจง 20 วัน

40 มีค.63 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า บริการสาธารณสุขอ่ืนฯ 30,000.00              เฉพาะเจาะจง 20 วัน

41 มค.63 ส ารวจจ านวนสัตว์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย บริการสาธารณสุขอ่ืนฯ 5,000.00                เฉพาะเจาะจง 30 วัน

42 ตค.62-กย.63 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ บริการสาธารณสุขอ่ืนฯ 30,000.00              เฉพาะเจาะจง 20 วัน

43 เมย.63 โครงการค่ายอาสานักจิตสาธารณะเยาวชน สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 50,000.00              เฉพาะเจาะจง 7 วัน

44 กค.63 โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 50,000.00              เฉพาะเจาะจง 7 วัน

45 กค.63 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กฯ สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 55,000.00              เฉพาะเจาะจง 7 วัน

46 กค.63 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 1,500,000.00          e-bidding 90 วัน

47 มิย.63 โครงการสร้างบ้านประชารัฐเฉลิมพระเกียรติ สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 100,000.00            เฉพาะเจาะจง 20 วัน

48 ตค.62-กย.63 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เคหะและชุมชน 100,000.00            เฉพาะเจาะจง 20 วัน

49 พค.63 โครงการก่อสร้าง/ขยายถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต

และวางท่อระบายน้Ğาพร้อมบ่อพักถนนทางเข้าบึง

หนองโน หมู่ 6

เคหะและชุมชน 370,000.00            เฉพาะเจาะจง 30 วัน

50 พค.63 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณกลุ่ม

บ้านพันโทสมจิตร ทานะมัย ถึงบ้านนายประดิษฐ์ ยา

ตระรูป หมู่ 9

เคหะและชุมชน 200,000.00            เฉพาะเจาะจง 30 วัน
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51 พค.63 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางวี 

ท่อระบายน้Ğาและบ่อพัก บริเวณ ทางเข้าบ้านนาง

ทองหยด คัมภิรานนท์ หมู่ท่ี 3

เคหะและชุมชน 220,000.00            เฉพาะเจาะจง 30 วัน

52 พค.63 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางวี 

บ้านนายไพศาล สุทธาวาส ถึงบ้านนางสาวทองสุข เดช

พล หมู่ 7

เคหะและชุมชน 85,000.00              เฉพาะเจาะจง 30 วัน 

53 พค.63 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวาง

ท่อระบายน้Ğา บริเวณทางเข้าบ้านนางปราณี ภักดี

วงษา หมู่9

เคหะและชุมชน 700,000.00            เฉพาะเจาะจง 30 วัน

54 พค.63 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่าง

บ้านนางสาวสมศรี รุ่งเรือง และบ้านนายชุมพล ครอง

รักษ์ หมู่ 4

เคหะและชุมชน 180,000.00            เฉพาะเจาะจง 30 วัน

55 พค.63 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง บ้านนางสุพร รณษา 

แก่นสาร หมู่ท่ี 3 ถึงบ้านนายประสาท อินตาพวง หมู่ 2

เคหะและชุมชน 40,000.00              เฉพาะเจาะจง 30 วัน

56 พค.63 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางเข้า

วัดหนองโนใต้ หมู่ 6

เคหะและชุมชน 180,000.00            เฉพาะเจาะจง 60 วัน

57 กพ.63 ติดต้ังไฟแสงสว่าง บริเวณรอบบึงหนองโน เคหะและชุมชน 349,000.00            เฉพาะเจาะจง 60 วัน

58 มค.63 โครงการฟ้ืนฟูป่าชุมชน เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

(ระเบียงริมน้ า)
งานสวนสาธารณะ 42,700.00              เฉพาะเจาะจง 30 วัน
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งาน/โครงการ จ านวน(บาท)

เงินงบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ 2563
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59 กพ.63 โครงการฟ้ืนฟูป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา(จุด

เรียนรู้)
งานสวนสาธารณะ 71,400.00              เฉพาะเจาะจง 30 วัน

60 ตค.62-กย.63 วัสดุงานบ้านงานครัว ก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 50,000.00              เฉพาะเจาะจง 20 วัน

61 ตค.62-กย.63 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย ก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 20,000.00              เฉพาะเจาะจง 20 วัน

62 ตค.62-กย.63 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง 195,000.00            เฉพาะเจาะจง 20 วัน

63 มีค.63 โครงการ Big Cleaning Day หนองโน ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง 30,000.00              เฉพาะเจาะจง 7 วัน

64 มิย.63 โครงการจัดอบรมส่งเสริมการอนุรักษ์ 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง 30,000.00              เฉพาะเจาะจง 7 วัน

65 ตค.62-กย.63 โครงการปลูกฝังพลังเยาวชนช่วยลดปริมาณขยะต าบล

หนองโน

ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง 30,000.00              เฉพาะเจาะจง 7 วัน

66 กพ.-เมย.63 โครงการพัฒนากายและจิตพิชิตความชรา อบต.หนองโน ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง 300,000.00            เฉพาะเจาะจง 7 วัน

67 กพ.-เมย.63 โครงการพัฒนาสตรี ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง 50,000.00              เฉพาะเจาะจง 7 วัน

68 กพ.-เมย.63 โครงการอบรมให้ความรู้การลดใช้พลังงานภายใน

ครัวเรือน

ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง 20,000.00              เฉพาะเจาะจง 7 วัน

69 กพ.-เมย.63 โครงการฟุตบอลต้านยาเสพติดหนองโนคัพ ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง 20,000.00              เฉพาะเจาะจง 20 วัน

70 มิย.63 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ

พระบรมราชินี

บริหารท่ัวไปเก่ียวกับศาสนาฯ 40,000.00              เฉพาะเจาะจง 7 วัน
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เงินงบประมาณ
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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโน อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ล าดับ ช่วงเวลาท่ีจัดพัสดุ รายการ วิธีการจัดหา ก าหนดส่งมอบ หมายเหตุ

71 กค.63 โครงการวันเเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จ

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

บริหารท่ัวไปเก่ียวกับศาสนาฯ 40,000.00              เฉพาะเจาะจง 7 วัน

72 เมย.63 โครงการวันเฉลิมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

บริหารท่ัวไปเก่ียวกับศาสนาฯ 10,000.00              เฉพาะเจาะจง 7 วัน

73 สค.63 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ นางเจ้า

ฯพระบรมราชินีนาถ ราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่

แห่งชาติ

บริหารท่ัวไปเก่ียวกับศาสนาฯ 40,000.00              เฉพาะเจาะจง 7 วัน

74 ธค.62 โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาท 

สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

บริหารท่ัวไปเก่ียวกับศาสนาฯ 30,000.00              เฉพาะเจาะจง 7 วัน

75 ตค.62 วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ บรมชน

กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

บริหารท่ัวไปเก่ียวกับศาสนาฯ 30,000.00              เฉพาะเจาะจง 7 วัน

76 พย.62 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 50,000.00              เฉพาะเจาะจง 20 วัน

77 ธค.62-มค.63 โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรข้าวหลามจ่ีฯ ศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 400,000.00            เฉพาะเจาะจง 20 วัน

78 ตค.62-กย.63 โครงการศีล 5 ศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 20,000.00              เฉพาะเจาะจง 7 วัน

79 กค.63 โครงการหล่อเทียนพรรษาประจ าปี ศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 20,000.00              เฉพาะเจาะจง 7 วัน

80 พค.63 โครงการจัดกิจกรรมท าบุญกลางบ้าน ศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 20,000.00              เฉพาะเจาะจง 7 วัน

81 เมย.63 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 20,000.00              เฉพาะเจาะจง 7 วัน
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ล าดับ ช่วงเวลาท่ีจัดพัสดุ รายการ วิธีการจัดหา ก าหนดส่งมอบ หมายเหตุ

82 กค.63 โครงการอบรมธรรมะเพ่ือพัฒนาจิตใจจผู้สูงวัยต าบล

หนองโน

ศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 200,000.00            เฉพาะเจาะจง 7 วัน

83 ตค.62-กย.63 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ บริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมฯ 100,000.00            เฉพาะเจาะจง 20 วัน

84 ตค.62-กย.63 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม บริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมฯ 20,000.00              เฉพาะเจาะจง 20 วัน

85 ตค.62-กย.63 โครงการดูแลรักษาท่ีสาธารณะประโยชน์ บริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมฯ 30,000.00              เฉพาะเจาะจง 20 วัน

86 กค.63 โครงการพัฒนาทักษะในการอ่านและวิเคราะห์ ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 30,000.00              เฉพาะเจาะจง 7 วัน

87 ตค.62-กย.63 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง บริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมฯ 30,000.00              เฉพาะเจาะจง 20 วัน

88 ตค.62-กย.63 วัสดุก่อสร้าง ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 80,000.00              เฉพาะเจาะจง 20 วัน

89 มิย.63 ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าแบบไท-ยวน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 170,000.00            เฉพาะเจาะจง 30 วัน

90 มิย.63 ก่อสร้างร้ัวแนวเขตท่ีสาธารณะ ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 150,000.00            เฉพาะเจาะจง 30 วัน

91 ธค.62 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าบริเวณซอย รร.ชุมชน

วัดหนองโนใต้ หมู่ 6

ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 90,000.00              เฉพาะเจาะจง 30 วัน

92 กค.63 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าบริเวณบ้านนางอุษา

 ศรีไชโย หมู่ท่ี 2

ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 50,000.00              เฉพาะเจาะจง 30 วัน

93 กค.63 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า บริเวณบ้านนาย

สมพณ เตมีย์ หมู่ 2

ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 11,500.00              เฉพาะเจาะจง  30 วัน

94 เมย.63 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า บริเวณประปาหมู่ 11 ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 50,000.00              เฉพาะเจาะจง 30 วัน
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ล าดับ ช่วงเวลาท่ีจัดพัสดุ รายการ วิธีการจัดหา ก าหนดส่งมอบ หมายเหตุ

95 กค.63 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า บริเวณหน้าสนาม

เด็กเล่น ซอย 3 หมู่ 2

ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 50,000.00              เฉพาะเจาะจง 30 วัน

96 พย.62 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ าส านักงาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 80,000.00              เฉพาะเจาะจง 30 วัน

97 กค.63 โครงการปรับปรุงห้องท างานผู้บริหาร ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 50,000.00              เฉพาะเจาะจง 60 วัน

98 เมย.63 ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่เอกชน นิติ

บุคคล หรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงก่อสร้าง

ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 50,000.00              เฉพาะเจาะจง 60 วัน

99 พย.62 โครงการปลูกต้นรวงผ้ึง ส่งเสริมการเกษตร 30,000.00              เฉพาะเจาะจง 20 วัน

100 มิย.63 โครงการส่งเสริมการด ารงชีวิตตามแนวทาง ของ

เศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมการเกษตร 350,000.00            เฉพาะเจาะจง 20 วัน

101 มิย.63 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ส่งเสริมการเกษตร 20,000.00              เฉพาะเจาะจง 20 วัน

102 มิย.63 ตรวจสอบคุณภาพน้ าประปา กิจการประปา 20,000.00              เฉพาะเจาะจง 20 วัน

103 ตค.62-กย.63 วัสดุส านักงาน กิจการประปา 20,000.00              เฉพาะเจาะจง 20 วัน

104 ตค.62-กย.63 วัสดุก่อสร้าง กิจการประปา 150,000.00            เฉพาะเจาะจง 20 วัน

105 มีค.63 ครุภณฑ์การเกษตร กิจการประปา 165,000.00            เฉพาะเจาะจง 20 วัน

106 มิย.63 โครงการขยายท่อเมนประปา หมู่ท่ี 5 บริเวณทางเข้า

กลุ่มบ้านโคกแฝก

กิจการประปา 8,100.00                เฉพาะเจาะจง 30 วัน

107 มิย.63 โครงการขยายท่อเมนประปา หมู่ท่ี 5 สายจากปาก

ซอยมณีศิริ ถึง บ้านนางศิวนาถ วงศ์แดง

กิจการประปา 14,100.00              เฉพาะเจาะจง 30 วัน
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ล าดับ ช่วงเวลาท่ีจัดพัสดุ รายการ วิธีการจัดหา ก าหนดส่งมอบ หมายเหตุ

108 มิย.63 โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ าระบบประปา บาดาลและ

งานเปล่ียนกรวดกรองและทรายกรองในระบบประปา

กิจการประปา 100,000.00            เฉพาะเจาะจง 20 วัน

109 มิย.63 โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ท่ี 2 กิจการประปา 10,800.00              เฉพาะเจาะจง 30 วัน

110 เมย.63 โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ท่ี 2 สายบ้านนาง

ประสิทธ์ิ บุญมี ถึง บ้านนายบุญเร่ิม ยอดทอง

กิจการประปา 29,000.00              เฉพาะเจาะจง 30 วัน

111 เมย.63 โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ท่ี 2 สายบ้านนาย

วิชิต  แก้วเกล้ียงถึงบ้านนางจิตติมา ช่ืนภิรมย์

กิจการประปา 24,200.00              เฉพาะเจาะจง 30 วัน 

112 พค.63 โครงการเปล่ียนท่อเมนประปา หมู่ท่ี 4 กิจการประปา 150,000.00            เฉพาะเจาะจง 30 วัน

113 สค.63 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 150,000.00            เฉพาะเจาะจง 30 วัน

114 มิย.63 ครุภัณฑ์การเกษตร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 120,000.00            เฉพาะเจาะจง 30 วัน

115 มิย.63 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 88,000.00              เฉพาะเจาะจง 30 วัน


