
ประกาศ องคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ

เรื่อง เผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กําหนดใหหนวยงานของรัฐ

จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางประจําป และประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ

หนวยงานของรัฐตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด และใหปดประกาศโดยเปดเผย ณ สถานที่ปดประกาศของหนวยงาน

ของรัฐ น้ัน

               องคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ ขอประกาศเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ

๒๕๖๓ ตามเอกสารที่แนบทายประกาศนี้

 

ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

 

นิพนธ คนขยัน

(นายนิพนธ คนขยัน)

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ

 

 

 

 



 

รายละเอียดแนบทายประกาศเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

องคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ (M๖๒๑๐๐๐๐๗๘๑๒) ลงวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลําดับ
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โครงการ
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จาง

(เดือน/ป)

๑ P๖๒๑๐๐๐๓๒๓๕๘ ปรับปรุงอาคารซอมบํารุงเครื่องจักรกลล อบจ.บึงกาฬ ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๙/๒๕๖๓

๒ P๖๒๑๐๐๐๓๒๙๗๖ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บก.ถ.๑-๐๐๐๗

บานโนนชัยศรี หมูท่ี ๔ ตําบลโนนศิลา - บานไร หมูท่ี ๑

ตําบลนาดง อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๙/๒๕๖๓

๓ P๖๒๑๐๐๐๓๖๕๑๓ กอสรางถนนคอนเกรีตเสริมเหล็ก สายบานทรายทอง

หมูท่ี ๑๗ ตําบลบึงโขงหลง - บานใหมภูเจริญ หมูที่ ๑๖

ตําบลโพธ์ิหมากแขง อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

๑,๖๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐๙/๒๕๖๓

๔ P๖๒๑๐๐๐๓๖๕๑๖ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานทาแคนงาม

หมูท่ี ๙ ตําบลหนองทุม - บานทาสวรรค หมูท่ี ๗ ตําบล

ปงไฮ อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๙/๒๕๖๓

๕ P๖๒๑๐๐๐๓๖๕๒๐ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานโนนสวน

หมอน หมูที่ ๕ ตําบลบานตอง - บานคําบอน หมูท่ี ๒

ตําบลน้ําจั้น อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๙/๒๕๖๓

๖ P๖๒๑๐๐๐๓๖๕๒๒ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานสุขสาคร หมูท่ี

๔ ตําบลดอนหญานาง - บานนางาม หมูท่ี ๕ ตําบลศรี

สําราญ อําเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๙/๒๕๖๓

๗ P๖๒๑๐๐๐๓๖๕๒๔ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานแสนประเสริฐ

หมูท่ี ๙ ตําบลบึงกาฬ - บานดอนเจริญ หมูท่ี ๑๑ ตําบล

วิศิษฐ อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

๑,๔๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐๙/๒๕๖๓

๘ P๖๒๑๐๐๐๓๖๕๒๕ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหนองเดิ่นทุง

หมูท่ี ๓ ตําบลหนองเดิ่น - บานนาจาน หมูท่ี ๔ ตําบลบุง

คลา อําเภอบุงคลา จังหวัดบึงกาฬ

๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๙/๒๕๖๓
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๙ P๖๒๑๐๐๐๓๓๐๐๒ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บก.ถ.๑-๐๐๑๕

บานนาทราย หมูท่ี ๒ ตําบลนาสิงห - บานหนองจันทร

สาคร หมูท่ี ๖ ตําบลศรีวิไล อําเภอศรีวิไล จังหวัด

บึงกาฬ

๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๙/๒๕๖๓

๑๐ P๖๒๑๐๐๐๓๓๐๓๙ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานโคกกระแซ หมู

ที่ ๘ ตําบลถํ้าเจริญ - บานคําไผ หมูท่ี ๓ ตําบลศรีชมภู

อําเภอโซพิสัย จังหวัดบึงกาฬ

๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๙/๒๕๖๓

๑๑ P๖๒๑๐๐๐๓๓๐๔๖ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานโคกสะอาด

หมูท่ี ๗ ตําบลโซ - บานโนนมวง หมูท่ี ๙ ตําบลหนองพัน

ทา อําเภอโซพิสัย จังหวัดบึงกาฬ

๑,๓๗๐,๐๐๐.๐๐ ๐๙/๒๕๖๓

๑๒ P๖๒๑๐๐๐๓๖๕๑๐ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานตาลเดี่ยว หมู

ที่ ๔ ตําบลทาสะอาด อําเภอเซกา - บานโคกนิยม หมูท่ี

๒ ตําบลวังชมภู อําเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๙/๒๕๖๓

๑๓ P๖๒๑๐๐๐๓๖๕๓๑ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานอูคํา หมูท่ี ๗

ตําบลศรีวิไล - บานหนองบัวงาม หมูท่ี ๕ ตําบลนา

สะแบง อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๙/๒๕๖๓

๑๔ P๖๒๑๐๐๐๓๖๕๓๔ จัดงานวันยางพาราจังหวัดบึงกาฬ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๙/๒๕๖๓

๑๕ P๖๒๑๐๐๐๓๗๘๑๖ รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม

ตํ่ากวา ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด ไมตํ่า

กวา ๑๑๐ กิโลวัตต จํานวน ๘ คัน

๙,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๙/๒๕๖๓

๑๖ P๖๒๑๐๐๐๓๗๘๓๑ รถพยาบาล (รถตู) ปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากสา

๒,๔๐๐ ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตไมตํ่ากวา ๙๐ กิโลวัตต

๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๙/๒๕๖๓

๑๗ P๖๒๑๐๐๐๓๓๐๕๖ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานชัยพร หมูท่ี

๑๒ ตําบลโนนศิลา อําเภอปากคาด - บานนาเจริญ หมูท่ี

๑ ตําบลหนองเลิง อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๙/๒๕๖๓
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๑๘ P๖๒๑๐๐๐๓๓๐๗๔ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานดอนนอย หมู

ที่ ๖ ตําบลดอนหญานาง - บานนาสาร หมูท่ี ๖ ตําบล

ศรีชมภู อําเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

๓,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๙/๒๕๖๓

 


