
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางของ  อบต.ปากแพรก  ประจําปงบประมาณ  2553 

 
 
 

ลําดับ

ที่ 
รายการ/โครงการ สัญญาเลขที ่ เริ่มสัญญา สิ้นสุด งบประมาณ

(บาท) 

ประเภทเงิน การดําเนินการ หมาย

เหตุ 

1. โครงการกอสรางถนนลูกรัง

สายบานลูกน้ํา - ทางหลวง

ชนบท หมูที่ 3  
ต.ปากแพรก 

1/2553 
ลงวันที่ 8  มกราคม 53 

9  มกราคม 53 

 
 
 

7 กุมภาพันธ  53 
 

160,000 เงินอุดหนุน

ทั่วไป 
ผิวจราจร กวาง 4.00  เมตร ยาว 380  เมตร หนาเฉลี่ย 
2.00  เมตร โดยทําการปรับพื้นที่ถางปาขุดตอ ขึ้นรูป 
คันทาง  วางทอระบายน้ําคอนกรีตขนาด  0.30  เมตร  

จํานวน 2 จุดๆละ 1 แถวๆละ 6  ทอน รอบ 12 ทอน  
 ลงลูกรังผิวจราจรกวาง 4.00  เมตร  ยาว  380  เมตร    
หนาเฉลี่ย 0.20  เมตร  ปริมาณลูกรัง 30 ลบ.ม. เกรดบด 
อัดผิวจราจรลูกรัง  พรอมติดตั้งปายโครงการ 

 

2. โครงการกอสรางถนนลูกรัง

สายบานหนองหวยฝาด –  
นาหนองใหญ หมูที่ 3              

ต.ปากแพรก 

2/2553 
ลงวันที่ 8 มกราคม 53 

9  มกราคม 53 

 
7 กุมภาพันธ  53 

 
235,000 เงินอุดหนุน

ทั่วไป 
ผิวจราจร กวาง 3.00  เมตร ยาว  620  เมตร หนาเฉลี่ย 
 0.25โดยทําการปรับพื้นที่ถางปา ขุดตอ ขึ้นรูปคันทาง วาง

ทอระบายน้ําคอนกรีต ขนาด 0.30  เมตร  จํานวน 2 จุดๆละ 

1 แถวๆละ 5 ทอน รอบ 10 ทอน ลงลูกรังผิวจราจร กวาง 

3.00  เมตร ยาว 620  เมตร หนาเฉลี่ย 0.25  เมตร ปริมาณ

ลูกรัง 465 ลบ.ม. เกรดบดอัดผิวจราจรลูกรัง  พรอมติดตั้ง

ปายโครงการ 

 

3. โครงการซอมแซมถนน

ลูกรังสายประชาอุทิศ หมู 1 
3/2553 

ลงวันที่ 22 มกราคม 53 
23 มกราคม 53 21กุมภาพันธ 53 161,000 จายขาด 

เงินสะสม 
กวาง 4.00  เมตร ยาว347 เมตร หนาเฉลี่ย 0.25  เมตร   

พรอมติดตั้งปายโครงการ 
 
 
 

 

4. โครงการกอสรางระบบ

ประปาหอถังเหล็กทรงแชม

เปญ หมูที่ 3 ต.ปากแพรก 

4/2553 
ลงวันที่ 25 มกราคม 53 

26 มกราคม 53 11 มีนาคม 53 448,000 จายขาด 
เงินสะสม 

ขนาด 12 ลบ.ม. สูง 12  เมตร พรอมติดตั้งปายโครงการ  
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ลําดับ

ที่ 
รายการ/โครงการ สัญญาเลขที ่ เริ่มสัญญา สิ้นสุด งบประมาณ

(บาท) 

ประเภทเงิน การดําเนินการ หมาย

เหตุ 

5. โครงการกอสรางถนนลูกรัง

สายเขายายอิฐ - สนามกีฬา  
หมูที่ 1  ตําบลปากแพรก 

 

5/2553 
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 

53 

26 มกราคม 53 

 
 
 

27 มีนาคม  53 
 

506,000 เงินอุดหนุน

ทั่วไป 
ผิวจราจร กวาง 6.00  เมตร ยาว 850  เมตร หนาเฉลี่ย  
0.20  เมตร โดยทําการปรับพื้นที่ถางปา ขุดตอ วางทอระบาย

น้ําคอนกรีต ขนาด 0.60  เมตร  จํานวน 3 จุดๆละ   
 1 แถวๆละ 8  ทอน รอบ 24  ทอน ทําการปนคันทาง   
ลงลูกรังผิวจราจรกวาง 6.00  เมตร  ยาว  850  เมตร    
หนาเฉลี่ย 0.20  เมตร  ปริมาณลูกรัง 1,020  ลบ.ม. เกรดบด

อัดผิวจราจรลูกรัง  พรอมติดตั้งปายโครงการ 

 

6. ไทยเขมแข็ง 2555 

โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
น้ําตกแกงนอย – แกงใหญ  

หมูที่ 1  ตําบลปากแพรก 

6/2553 
ลงวันที่ 25 มีนาคม 53 

26  มกราคม 53 

 
24 พฤษภาคม53 

 
1,322,000 เงินอุดหนุน

ทั่วไป 
กวาง 5.00  เมตร ยาว 415  เมตร หนา 0.15 ไหลทางลูกรัง 
ขางละ 0.50  เมตร  พรอมติดตั้งปายโครงการ 

 

7. โครงการกอสรางระบบ

ประปาหอถังเหล็กทรงแชม

เปญ หมูที่ 2 ตําบลปากแพรก 

7/2553 
ลงวันที่ 8 เมษายน 53 

9  เมษายน 53 23 พฤษภาคม53 
 

464,000 เงินรายได 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

ขนาด 15 ลบ.ม. สูง 15  เมตร พรอมติดตั้งปายโครงการ  

8. โครงการขยายประปา

หมูบาน บานทุงกระโตน 
 หมูที่ 4  ตําบลปากแพรก 

8/2553 
ลงวันที่ 10 มิถุนายน 53 

11 มิถุนายน 53 10 กรกฎาคม 53 224,000 เงินรายได โดยทําการเดินทอประปา   พีวีซี  ขนาด  3   นิ้ว  ชั้น  8.5 

ระยะทาง 2,924  เมตร พรอมอุปกรณการตอทอและ 
ขุดฝงกลบทอ  พรอมติดตั้งปายโครงการ 

 

9. โครงการซอมแซม

ถนนลาดยางสายชายทะเล

หาดแหลมสน หมูที่ 5  
ตําบลปากแพรก 

9/2553 
ลงวันที่ 13 กันยายน 53 

 
14 กันยายน 53 

 
13 ตุลาคม 53 

 
300,000 

เงินรายได 
 

โดยทําการ tack coat และปูลาด asphaltic concrete 
หนา  5 ซม .   จํานวน   800 ตารางเมตร  พรอมติดตั้งปาย

โครงการ 
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ลําดับ

ที่ 
รายการ/โครงการ สัญญาเลขที ่ เริ่มสัญญา สิ้นสุด งบประมาณ

(บาท) 

ประเภทเงิน การดําเนินการ หมาย

เหตุ 

10. โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสายดอน

เจริญ – ทุงสะทอน หมูที่  6 

ตําบลปากแพรก 

10/2553 
ลงวันที่ 13 กันยายน 53 

 
14 กันยายน 53 

 
13 ตุลาคม 53 

 
210,000 

เงินรายได 
 

กวาง 5.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  พรอม

ติดตั้งปายโครงการ 

 

11. 

 

โครงการซอมแซม

ถนนลาดยางสายตลาดบาง

สะพานนอย – เขาลักษณ

จันทร หมูที่  6                  

ตําบลปากแพรก 

11/2553 
ลงวันที่ 30 กันยายน 53 

 
1 ตุลาคม 53 

 
30 ตุลาคม 53 

 

251,000 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

โดยทําการ tack coat และปูลาด asphaltic concrete 
หนา 5 ซม.  จํานวน  665 ตารางเมตร พรอมติดตั้งปาย

โครงการ 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป  ประจําปงบประมาณ  2553 
 
 


