
 
                                                                  

แบบ ผด.6 
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการจัดซื้อจดัจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2555                         งวดที่ 1 (ตุลาคม – มีนาคม) 

                                                                                       ขององค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก                                                              งวดที่ 2 (เมษายน – กันยายน) 
                                                                                                   ข้อมูล  ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2555 
 

ล ำดับ
ที่ 

รำยกำร/จ ำนวน/วงเงิน ส่งประกำศ ยื่นซอง สัญญำ วงเงินตำม
สัญญำจ ำนวน

(บำท) 

เบิกเงินงวด
สุดท้ำย 

มีเงินเหลือ 
จ ำนวน
(บำท) 

สำเหตทุี่ไม่
สำมำรถ

ด ำเนินกำรได้
ตำมแผน 

วันที ่ วันที ่ เลขที ่ ลงวันที่ สิ้นสุดวันที่     
1. ปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกสายดอนเจรญิ-ทุ่งสะท้อน หมู่ที ่4 - 

หมู่ที่ 6 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 660 เมตร พร้อม
ติดป้ายโครงการ 

28 ธันวาคม 54 28 ธันวาคม 54-  
12 มกราคม 55 

1/2555 9 กุมภาพันธ ์55 25  มีนาคม  55 309,000.- 309,000.- - - 

2. ปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกสายชลประทาน-นาแก่ง หมู่ที ่3 ผิว
จราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,243 เมตร พร้อมติดป้าย
โครงการ 

28 ธันวาคม 54 28 ธันวาคม 54-  
12 มกราคม 55 

2/2555 19 มีนาคม 55 18 พฤษภาคม 55 321,000.- 321,000.- - - 

3. ก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะชายหาดแหลมสน หมู่ที่ 5 บ้านแขก 
ขนาด 3.00 × 5.00 เมตร หลังคาโครงไม้มุงกระเบื้องลอนคู่สี
พร้อมติดป้ายโครงการ 

2  มีนาคม 55 2 มีนาคม 55-               
19 มีนาคม 55 

3/2555 28  มีนาคม 55 27 พฤษภาคม 55 242,000.- 242,000.- - - 

4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากแพรก – หนองห้วย
ฝาด  หมู่ที ่2 หมู่ที่ 3  ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  พร้อมติดปา้ยโครงการ  

29 มีนาคม 55 29 มีนาคม 55-               
11 เมษายน 55 

4/2555 8 พฤษภาคม 55 7 มิถุนายน 55 457,600.- 457,600.- - - 

5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากแพรก – หนองห้วย
ฝาด  หมู่ที ่2 หมู่ที่ 3  ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  พร้อมติดปา้ยโครงการ 

29 มีนาคม 55 29 มีนาคม 55-               
11 เมษายน 55 

5/2555 8 พฤษภาคม 55 7 มิถุนายน 55 311,000.- 311,000.- - - 

6. ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งปั๊ม หมู่ที่ 4 ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 4 นิ้ว  ท่อพีวีซี 13.5 มอก. 17-2532 ความลึก      
ไม่น้อยกว่า 80 เมตร และติดตั้งปั๊มน้ าไฟฟ้าชนิดจมใต้น้ า 
ขนาด 2 แรงม้า จ านวน 1 ตัว พร้อมติดป้ายโครงการ 

30 เมษายน 55  30 เมษายน 55 -   
10 พฤษภาคม 55 

6/2555 16 พฤษภาคม 55 15 มิถุนายน 55 222,000.- 222,000.- - - 

 
 
 
 



                                                                 แบบ ผด.6 
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการจัดซื้อจดัจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2555                           งวดที่ 1 (ตุลาคม – มีนาคม) 

                                                                                       ขององค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก                                                               งวดที่ 2 (เมษายน – กันยายน) 
                                                                                                   ข้อมูล  ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2555 
 

ล ำดับ
ที่ 

รำยกำร/จ ำนวน/วงเงิน ส่งประกำศ ยื่นซอง สัญญำ วงเงินตำม
สัญญำจ ำนวน

(บำท) 

เบิกเงินงวด
สุดท้ำย 

มีเงินเหลือ 
จ ำนวน
(บำท) 

สำเหตทุี่ไม่
สำมำรถ

ด ำเนินกำรได้
ตำมแผน 

7. ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งปั๊ม หมู่ที่ 6 ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 4 นิ้ว  ท่อพีวีซี 13.5 มอก. 17-2532 ความลึก     
ไม่น้อยกว่า 80 เมตร และติดตั้งปั๊มน้ าไฟฟ้าชนิดจมใต้น้ า 
ขนาด 2 แรงม้า จ านวน 1 ตัว พร้อมติดป้ายโครงการ 

30 เมษายน 55  30 เมษายน 55 -   
10 พฤษภาคม 55 

7/2555 16 พฤษภาคม 55 15 มิถุนายน 55 222,000.- 222,000.- - - 

8. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดเขาราษฎร์บ ารุง – 
หนองไทร  หมู่ที ่1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  พร้อมติดปา้ยโครงการ 

29 มิถุนายน 55   29 มิถุนายน 55  -   
12 กรกฎาคม 55 

8/2555 16 กรกฎาคม 55 15 สิงหาคม 55 439,000.- 439,000.- - - 

 
 
 
ลงช่ือ.....................................................เจ้าพนักงานพัสด ุ  ลงช่ือ.....................................................หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพสัด ุ ลงช่ือ.....................................................ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก                                                          
 

 
 
 
 
 
 


