
ประกาศ องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย

เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓

        ตามที่องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย ไดประกาศเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๓ และเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ นั้น

 องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย จึงขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจาง รายละเอียดแนบทาย

ประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายพิศาล แพใหญ)

รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติราชการแทน

นายกองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย



 

 

  รายละเอียดแนบทายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓

องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย (E๖๓๐๓๐๐๔๒๕๓๓) ลงวันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ลําดับ

ท่ี

เดิม ใหม

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

คาดวาจะ

ประกาศ

จัดซื้อจัด

จาง

(เดือน/ป)

ช่ือโครงการ

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

คาดวาจะ

ประกาศจัด

ซื้อจัดจาง

(เดือน/ป)

๑.
จัดหาระบบเสียงไรสาย

ภายในหมูบาน หมูท่ี ๘
๑,๑๗๕,๐๐๐.๐๐ ๐๒/๒๕๖๓

จัดหาระบบเสียงไร

สายภายในหมูบาน

หมูท่ี ๘

๑,๑๗๕,๐๐๐.๐๐ ๐๖/๒๕๖๓

๒.

ขุดเจาะบอบาดาล บาน

หนองยายเอม (บริเวณ

คลองหวยทราย ตรง

ระบบประปา) หมูที่ ๑๑

๑๗๑,๐๐๐.๐๐ ๐๒/๒๕๖๓

ขุดเจาะบอบาดาล

บานหนองยายเอม

(บริเวณคลองหวย

ทราย ตรงระบบ

ประปา) หมูที่ ๑๑

๑๗๑,๐๐๐.๐๐ ๐๕/๒๕๖๓

๓.

ขุดเจาะบอบาดาล สาย

ประชาสงเคราะห ๒ หมู

ที่ ๖

๑๗๑,๐๐๐.๐๐ ๐๒/๒๕๖๓

ขุดเจาะบอบาดาล

สายประชาสงเคราะห

๒ หมูที่ ๖

๑๗๑,๐๐๐.๐๐ ๐๕/๒๕๖๓

๔.

กอสรางดาดคอนกรีตไหล

ทาง บริเวณถนน สาย

วิจิตเดชา หมูท่ี ๖

๗๑๔,๐๐๐.๐๐ ๐๔/๒๕๖๓

กอสรางดาดคอนกรีต

ไหลทาง บริเวณถนน

สายวิจิตเดชา หมูที่ ๖

๗๑๔,๐๐๐.๐๐ ๐๕/๒๕๖๓

๕.
กอสรางถนนลูกรัง สาย

ทุงโคตร หมูท่ี ๑๖
๕๗๐,๐๐๐.๐๐ ๐๔/๒๕๖๓

กอสรางถนนลูกรัง

สายทุงโคตร หมูที่ ๑๖
๕๗๐,๐๐๐.๐๐ ๐๕/๒๕๖๓

๖.

กอสรางถนนลูกรัง สาย

แยกปฐมศุภกิจ -

หนองไผ หมูท่ี ๑๖

๑,๒๔๗,๐๐๐.๐๐ ๐๔/๒๕๖๓

กอสรางถนนลูกรัง

สายแยกปฐมศุภกิจ -

หนองไผ หมูท่ี ๑๖

๑,๒๔๗,๐๐๐.๐๐ ๐๕/๒๕๖๓

๗.

กอสรางระบบประปา

สายประชาสงเคราะห ๒

หมูท่ี ๖

๔๖๙,๐๐๐.๐๐ ๐๓/๒๕๖๓

กอสรางระบบประปา

สายประชาสงเคราะห

๒ หมูที่ ๖

๔๖๙,๐๐๐.๐๐ ๐๕/๒๕๖๓



ลําดับ

ท่ี

เดิม ใหม

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

คาดวาจะ

ประกาศ

จัดซื้อจัด

จาง

(เดือน/ป)

ช่ือโครงการ

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

คาดวาจะ

ประกาศจัด

ซื้อจัดจาง

(เดือน/ป)

๘.

กอสรางระบบประปา

พรอมขยายเขต บาน

หนองหญาปลอง หมูท่ี ๑

๔๙๗,๐๐๐.๐๐ ๐๓/๒๕๖๓

กอสรางระบบประปา

พรอมขยายเขต บาน

หนองหญาปลอง หมูท่ี

๑

๔๙๗,๐๐๐.๐๐ ๐๕/๒๕๖๓

๙.

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย

ยานซื่อ - โปรงแดง (วัง

เปา) หมูที่ ๑๒

๖๘๘,๐๐๐.๐๐ ๐๔/๒๕๖๓

ปรับปรุงถนนลูกรัง

สายยานซื่อ - โปรง

แดง (วังเปา) หมูท่ี

๑๒

๖๘๘,๐๐๐.๐๐ ๐๕/๒๕๖๓

๑๐.

โครงการกอสรางถนน

คสล.สาย

ประชาสงเคราะห ๓ หมู

ที่ ๙ (เงินสะสม)

๘,๓๔๔,๐๐๐.๐๐ ๐๒/๒๕๖๓

โครงการกอสรางถนน

คสล.สาย

ประชาสงเคราะห ๓

หมูท่ี ๙ (เงินสะสม)

๘,๓๔๔,๐๐๐.๐๐ ๐๔/๒๕๖๓

๑๑.

โครงการกอสรางถนน

คสล.สาย

ประชาสงเคราะห ๕ หมู

ที่ ๑๕ (เงินสะสม)

๗,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๒/๒๕๖๓

โครงการกอสรางถนน

คสล.สาย

ประชาสงเคราะห ๕

หมูท่ี ๑๕ (เงินสะสม)

๗,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๔/๒๕๖๓

๑๒.

กอสรางหองควบคุม

ระบบเสียงไรสายภายใน

หมูบาน หมูที่ ๘

๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐๒/๒๕๖๓

กอสรางหองควบคุม

ระบบเสียงไรสาย

ภายในหมูบาน หมูที่

๘

๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐๖/๒๕๖๓

 


