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ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ
จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง!เละของ
หน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปีดเผย ณ สถานที่ปีดประกาศของหน่วยงาน
ของรัฐ นั้น
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบป]ะมาณ
พ.ศ ๒๕๖๓ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ ศ. ๒๕๖๓

(นายไพโรจน์ ยีนยง)
•นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕^๓
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ (Mto๓๐๒๐๐๑๙๘๖๕) ลงวนที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
ลำดับ รหัสแผนจัดซื้อจัด
ท ี่
จ้าง

ซื่อโครงการ

๑ Pto๓๐๒๐๐๒๗๙๕๙ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิว
ดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๖ บ้านประดู่ ตำบลห้วยสำราญ ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า องค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระลัง จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ แห่ง
๒ Pto๓๐๒๐๐๒๗๙๕๖ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิว
ดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๓ บ้านครองสมบูรณ์ ตำบลห้วย
สำราญ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ อำเภอ
กระลัง จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ แห่ง

งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

คาดว่าจะ
ประกาศ
จัดซื้อจัด
จ้าง
(เดือน/ปี)
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๓ Pto๓๐๒๐๐๒๗๗๒๐ โครงการขุดลอกหนองรักษ์ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองรักษ์ ตำบล ๑,๒๔๓,๐๐๐.๐๐ ๖๓/๒๕๖๓
ห้วยสำราญ มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๐,๖๔๐
ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ
อำเภอกระลัง จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ แห่ง
๑,๙๙๓,๐๐๐.๐๐ ะ)๓/๒๕๖๓
Pto๓๐๒๐๐๒๗๗๑๐ โครงการขุดลอกคลองตะครอง หมู่ที่ ๕ บ้านตะครอง
ตำบลห้วยสำราญ มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๓๓,๐๖๐
ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ
อำเภอกระลัง จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ แห่ง
๕ Pto๓๐๒๐๐๒๗๕๙๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ๕,๕๒๑,๐๐๐.๐๐ ๐๔/๒๕๖๓
ท้องถิ่น บร.ถ.๒๐๑.๐๓ สายบ้านห้วยสำราญ หมู่ที่ ๑ ถึง
ทางโค้ง บ้านกุดโคลน ตำบลห้วยสำราญ กว้าง ๖ เมตร
ยาว ๑,๗๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงหินคลุก
ข้างละ ๐.๒๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ
อำเภอกระลัง จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สาย
๖ Pto๓๐๒๐๐๒๗๕๘๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ๔,๓๒๗,๐๐๐.๐๐ ๐๔/๒๕๖๓
ท้องถิ่น บร.ถ.๒๐๑.๐๑๔ สายบ้านกุดโคลน หมู่ที่ ๓ ถึง
บ้านห้วยสำราญ ตำบลห้วยสำราญ กว้าง ๖ เมตร ยาว
๑,๓๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ
๐.๒๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ อำเภอ
กระลัง จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สาย

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามพระราชบัญ ญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖0 กำหนดให้หน่วยงเานของรัฐ
จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางเแ!ะของ
หน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วเยงาน
ของรัฐ นั้น
I
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประเงาณ
พ.ศ ๒๕๖๓ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
I
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ค!๒๕๖๓

(นายไพโรจน์ ยืนยง)
I
นายกองค์การ'บริหารส่วนตำบลห้วยสำราเฃู

,ci
I

รายละเอีย ดแนบท้า ยประกาศเผยแพร่แ ผนการจัด ซื้อ จัด จ้า งประจำปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖£ท
องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลห้ว ยสำราญ (M b๓๐๕00๑๓๖๑๒) ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับ รหัสแผนจัดซื้อจัด
ที่
จ้าง

ซื่อโครงการ

คาดว่าจะ
งบประมาณ ประกาศ
โครงการ จัดซื้อจัด
จ้าง
(บาท)
แดือ น/ปี)

๑ Pto๓๐๕๐๐๑๕๘๖๔ ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับเด็กเล็ก - ประถมศึกษาปีที, ๖
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน(สพฐ.) จำนวน ๖ โรงเรียน ในเขตตำบลห้วยสำราญ

๒๖๔1๖๒๐.๙๘ ะ {£^๒๕๖๓

๒ Pto๓๐๕๐๐๑๕๘๖๓ ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๕
ศูนย์ ในเขตตำบลห้วยสำราญ

๔๑1๕๐๐.๗๔ ๐๕/๒๕๖๓

