
องค์การบริหารส่วนต าบลโชคนาสาม                                             อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ แบบ  ผด.2
ช่วงเวลา ก าหนด

ท่ีต้องเร่ิมจัดหา จ านวน จ านวน ส่งมอบ
(หน่วย) เจ้าของเงิน (บาท) (บาท) (วัน)

1 มี.ค. -มิ.ย.59

ค่าซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic concrete(
โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)
เช่ือมระหว่างหมู่บ้านถนนหัก หมู่ท่ี 5 - 
บ้านจีกแดก หมู่ท่ี 7

ส่วนโยธา ถนน 6,919,000     e-Auction 90

2 มี.ค.-ก.ย.59 ค่าก่อสร้างถนนคสล.บ้านโชค หมู่ท่ี 2 ส่วนโยธา ถนน 492,500       e-Auction 45

3 มี.ค.-ก.ย.59 ค่าก่อสร้างถนนคสล.บ้านมะเมียง หมู่ท่ี 4 ส่วนโยธา ถนน 206,000       e-Auction 45

4 มี.ค.-ก.ย.59 ค่าก่อสร้างถนนคสล.บ้านจีกแดก หมู่ท่ี 7 ส่วนโยธา ถนน 358,900       e-Auction 45
5 มี.ค.-ก.ย.59 ค่าก่อสร้างถนนคสล.บ้านตะเพรา หมู่ท่ี 8 ส่วนโยธา ถนน 412,400       e-Auction 45
6 มี.ค.-ก.ย.59 ค่าก่อสร้างถนนคสล.บ้านไทรงาม หมู่ท่ี 10 ส่วนโยธา ถนน 492,700       e-Auction 45
7 มี.ค.-ก.ย.59 ค่าก่อสร้างถนนคสล.บ้านตร็อบ หมู่ท่ี 11 ส่วนโยธา ถนน 384,600       e-Auction 45

8 มี.ค.-ก.ย.59
ค่าก่อสร้างถนนคสล.บ้านมะเมียงใต้ หมู่ท่ี 
12

ส่วนโยธา ถนน 412,600       e-Auction 45

9 มี.ค.-ก.ย.59 ค่าก่อสร้างถนนคสล.บ้านเจริญสุข หมู่ท่ี 14 ส่วนโยธา ถนน 487,600       e-Auction 45

10 มี.ค.-ก.ย.59
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน
โคกนาสาม หมู่ท่ี 1

ส่วนโยธา ถนน 154,500       สอบราคา 30

11 มี.ค.-ก.ย.59
ค่าปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านโชค หมู่
ท่ี 2

ส่วนโยธา ถนน 176,900       สอบราคา 30

12 มี.ค.-ก.ย.59
ค่าปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านเจ้าคุณ 
หมู่ท่ี 3

ส่วนโยธา ถนน 497,000       สอบราคา 30

13 มี.ค.-ก.ย.59
ค่าปรับปรุงถนนยกระดับดินลงหินคลุกเข้า
สู่แปลงเกษตรกรรม บ้านถนนหัก หมู่ท่ี 5

ส่วนโยธา ถนน 226,200       สอบราคา 30

แผนจัดหาพัสดุประจ าปีงบประมาณ   2559 เพ่ิมเติม(คร้ังท่ี 1)

ล าดับ
ท่ี

รายการ/จ านวน หน่วยงาน
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุแผนงาน/งาน/
โครงการ

ประเภท
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14 มี.ค.-ก.ย.59
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน
ถนนหัก หมู่ท่ี 5

ส่วนโยธา ถนน 126,700       สอบราคา 30

15 มี.ค.-ก.ย.59
ค่าปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านพยุงสุข 
หมู่ท่ี 6

ส่วนโยธา ถนน 157,660       สอบราคา 30

16 มี.ค.-ก.ย.59
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านจีก
แดก หมู่ท่ี 7

ส่วนโยธา ถนน 68,700         ตกลงราคา 30

17 มี.ค.-ก.ย.59
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านตา
เดาะ หมู่ท่ี 9

ส่วนโยธา ถนน 158,200       สอบราคา 30

18 มี.ค.-ก.ย.59
ค่าปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกเข้าสู่แปลง
เกษตรกรรม บ้านตร็อบ หมู่ท่ี 11

ส่วนโยธา ถนน 131,000       สอบราคา 30

19 มี.ค.-ก.ย.59
ค่าปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านมะเมียง
ใต้ หมู่ท่ี 12

ส่วนโยธา ถนน 172,600       สอบราคา 30

20 มี.ค.-ก.ย.59
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านละ
เบิก หมู่ท่ี 13

ส่วนโยธา ถนน 180,800       สอบราคา 30

21 มี.ค.-ก.ย.59
ค่าซ่อมแซมถนนระหว่างหมู่บ้านโชค หมู่ท่ี 
2-บ้านถนนหัก หมู่ท่ี 5

ส่วนโยธา ถนน          83,500 ตกลงราคา 30

22 มี.ค.-ก.ย.59
ค่าซ่อมแซมถนนระหว่างหมู่บ้านเจ้าคุณ 
หมู่ท่ี 3-บ้านตาเดาะ หมู่ท่ี 9

ส่วนโยธา ถนน        142,100 สอบราคา 30

23 มี.ค.-ก.ย.59
ค่าซ่อมแซมถนนระหว่างหมู่บ้านไทรงาม 
หมู่ท่ี 10-บ้านเจริญสุข หมู่ท่ี 14

ส่วนโยธา ถนน          92,770 ตกลงราคา 30

(ลงช่ือ)....................................ผู้จัดท ำ
(นำงอัญชลี แสงสุข)

ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำท่ีพัสดุ

(ลงช่ือ)..............................ผู้ตรวจสอบ
(นำงธัญญำรัตน์ สมปอง)

ต ำแหน่ง หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ

(ลงช่ือ)ส.ต.ต.......................ผู้เห็นชอบ
(ประเด่น ผดุงแดน)

ต ำแหน่ง ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

(ลงช่ือ)....................................ผู้อนุมัติ
(นำยจันทร์ทอง ทนงตน)

ต ำแหน่ง นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโชคนำสำม


