ประกาศ เทศบาลตําบลแมสาย
เรื่อง เผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กําหนดใหหนวยงานของรัฐ
จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางประจําป และประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ
หนวยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด และใหปดประกาศโดยเปดเผย ณ สถานที่ปดประกาศของหนวยงาน
ของรัฐ นั้น
เทศบาลตําบลแมสาย ขอประกาศเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓
ตามเอกสารที่แนบทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายไศลยนต ศรีสมุทร)
นายกเทศมนตรีตําบลแมสาย

รายละเอียดแนบทายประกาศเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตําบลแมสาย (M๖๒๐๙๐๐๓๒๐๖๐) ลงวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
คาดวาจะ
งบประมาณ ประกาศ
ลําดับ รหัสแผนจัดซื้อจัด
ชื่อโครงการ
โครงการ
จัดซื้อจัด
ที่
จาง
(บาท)
จาง
(เดือน/ป)
๑ P๖๒๐๙๐๐๕๔๑๘๑ โครงการปรับปรุงสํานักงานเทศบาลตําบลแมสาย
๒ P๖๒๐๙๐๐๕๔๐๙๙ โครงการกอสรางอาคารเก็บอุปกรณงานรักษาความ
สะอาดและงานควบคุมโรค

๒,๕๓๒,๐๐๐.๐๐ ๐๗/๒๕๖๓
๖๕๗,๐๐๐.๐๐ ๑๒/๒๕๖๒

๓ P๖๒๐๙๐๐๕๔๑๐๘ โครงการปรับปรุงบอฝงกลบขยะมูลฝอย บอที่ ๑ ชั้นที่ ๔ ๑,๑๖๓,๐๐๐.๐๐ ๐๑/๒๕๖๓
และชั้นที่ ๕ ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรอําเภอ
แมสาย
๔ P๖๒๐๙๐๐๕๔๑๑๖ โครงการมหัศจรรย ๑๐ ชาติพันธุแมสาย

๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑/๒๕๖๒

๕ P๖๒๐๙๐๐๕๔๑๑๙ โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จํานวน ๑
คัน

๗๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒/๒๕๖๒

๖ P๖๒๐๙๐๐๕๔๑๒๖ โครงการกอสรางถนนและรางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรานลาบลุงคิด ถนนผาคํา ชุมชน
ปายางผาแตก หมูที่ ๑๐ ตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมสาย
จังหวัดเชียงราย

๗๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐๕/๒๕๖๓

๗ P๖๒๐๙๐๐๕๔๑๔๐ โครงการกอสรางทอระบายนํ้าสาธารณะ ซอยดานหลัง
๕๔๓,๐๐๐.๐๐ ๐๔/๒๕๖๓
โรงเรียนจีน (เกา) ถนนสุสานเหมืองแดง ชุมชนเหมืองแดง
หมูที่ ๒ ตําบลแมสาย อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
๘ P๖๒๐๙๐๐๕๔๑๕๐ โครงการปรับปรุงถนนงานเสริมผิว ASPHALT
๑,๐๗๑,๐๐๐.๐๐ ๐๗/๒๕๖๓
CONCRETE ซอย ๑๖ ซอย ๑๗ ซอย ๑๘ ซอย ๑๙ และ
ซอยกองกอม ถนนปายาง ชุมชนปายางชุม หมูที่ ๖ ตําบล
แมสาย อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
๙ P๖๒๐๙๐๐๕๔๑๖๒ โครงการปรับปรุงถนน งานเสริมผิว ASPHALT
CONCRETE ซอย ๘ ถนนเหมืองแดง เชื่อมตอกับถนน
เกาะทราย - เหมืองแดง ชุมชนเหมืองแดง หมูที่ ๒ ตําบล
แมสาย อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย

๘๐๔,๐๐๐.๐๐ ๐๗/๒๕๖๓

๑๐ P๖๒๐๙๐๐๕๔๑๗๐ โครงการปรับปรุงไฟสัญญาณจราจร (Trafﬁc Signals) ๑,๒๘๕,๐๐๐.๐๐ ๐๕/๒๕๖๓
ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนแมคํา - กึ่งกลางสะพาน
มิตรภาพ แหงที่ ๑ (ไทย - เมียนมา) (ทางแยกหนามูลนิธิก
วงเมง)
๑๑ P๖๒๐๙๐๐๕๔๔๖๔ โครงการคูคลองสะอาดสดใส ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๓

๖๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๓/๒๕๖๓

ลําดับ รหัสแผนจัดซื้อจัด
ที่
จาง

ชื่อโครงการ

คาดวาจะ
งบประมาณ ประกาศ
โครงการ
จัดซื้อจัด
(บาท)
จาง
(เดือน/ป)

๑๒ P๖๒๐๙๐๐๕๔๔๔๗ โครงการสรางการมีสวนรวมในการดูแลรักษาความสะอาด ๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๙/๒๕๖๒
ของชุมชน (สะสาง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
๑๓ P๖๒๐๙๐๐๕๔๔๔๔ โครงการจางเหมาเอกชนกําจัดขยะในเขตพื้นที่เทศบาล
ตําบลแมสาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
๑๔ P๖๒๐๙๐๐๕๔๔๒๗ โครงการแมสายเมืองดอกไม ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๓

๔,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๙/๒๕๖๒
๗๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๙/๒๕๖๒

๑๕ P๖๒๐๙๐๐๕๔๔๒๕ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ลอ
ปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุดไมตํ่ากวา ๑๗๐ กิโลวัตต แบบอัดทาย
จํานวน ๑ คัน

๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๑/๒๕๖๓

๑๖ P๖๒๐๙๐๐๕๔๔๒๑ โครงการปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (วัด
พรหมวิหาร)

๖๘๗,๐๐๐.๐๐ ๐๓/๒๕๖๓

๑๗ P๖๒๐๙๐๐๕๔๔๑๘ โครงการปรับปรุงภูมิทัศนโรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดพรหม ๑,๓๙๘,๐๐๐.๐๐ ๐๔/๒๕๖๓
วิหาร)
๑๘ P๖๒๐๙๐๐๕๔๔๑๗ โครงการกอสรางหองนํ้า - สวม สนามกีฬากลางอําเภอ
แมสาย

๑,๘๕๔,๐๐๐.๐๐ ๐๗/๒๕๖๓

๑๙ P๖๒๐๙๐๐๕๔๔๑๒ โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร ๑,๔๓๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒/๒๕๖๒
กระบอกสูบไมตํ่ากวา ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต
สูงสุดไมตํ่ากวา ๑๑๐ กิโลวัตต ขับเคลื่อน ๒ ลอ แบบมี
ชองวางดานหลังคนขับ (Cab) จํานวน ๒ คัน
๒๐ P๖๒๐๙๐๐๕๔๔๐๕ โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของสถานศึกษาในสังกัด ๘,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒/๒๕๖๒
เทศบาลตําบลแมสาย และสถานศึกษาในสังกัด
สพฐ.ตลอดปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

