
 แบบ  ผด. 6

           งวดที่ 1 ( ต.ค. - มี.ค.)

           งวดที่ 2 ( เม.ย.- ก.ย.)

สงประกาศ ยื่นซอง วงเงินตามสัญญา เบิกเงินงวดสุดทาย เงินเหลือจํานวน สาเหตุที่ไมสามารถ

วันที่ วันที่ เลขที่ ลงวันที่ สิ้นสุดวันที่ จํานวน (บาท) วันที่ (บาท) ดําเนินการไดตามแผน

1 ซอมแซมตอเติมหองเรียนหองน้ําหรือ  -  - 56/58 23 มิ.ย.58 23 ก.ค. 58 91,884.00      10 ก.ค.58 8,116.00            -

อาคารเรียนที่อยูในความดูแลขององค

การบริหารสวนตําบลดานขุนทด

ในวงเงิน  100,000.-บาท

2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 23 มิ.ย.58 2-17 มิ.ย.58 57/58 30 มิ.ย.58 14 ส.ค.58 97,500.00       - 97,500.00          กอหนี้ผูกพัน

ซอยบานอาจารยโอเลี้ยง บานหาญ หมู 1 อยูระหวางการดําเนิน

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ขององคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

ขอมูล  ณ วันที่   30 เดือน  กันยายน พ.ศ. 2558

ลําดับที่. รายการ/จํานวน/วงเงิน
สัญญา

กวาง 4 เมตร ยาว 46 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 184 ตารางเมตร

พรอมไหลทางลูกรังตามสภาพ

รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

 ในวงเงิน 99,000.-บาท

3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 22 เม.ย. 58 2 เม.ย-7 พ.ค.58 44/58 25 พ.ค.58 9  ก.ค. 58 405,000.00    21 ก.ย. 58 5,000.00            -

ซอยสุขประเสริฐ บานดอนกลอย หมู 7

กวาง 5เมตร ยาว 149 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 745 ตารางเมตร

ไหลทางลูกรังตามสภาพ พรอมปายโครงการ 

รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด ในวงเงิน 410,000.-บาท

(ลงชื่อ)...................................................หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ (ลงชื่อ).........................................ปลัด อบต.

 ื 

(ลงชื่อ)...................................................เจาหนาที่พัสดุ

( นางอุตสาห  แจมจํารัสแสง)              ( นางสาวธันยพัต  ธัญธนัชพรกุล )        ( นายเมืองแมน  ศิษยสุวรรณ )
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 แบบ  ผด. 6

           งวดที่ 1 ( ต.ค. - มี.ค.)

           งวดที่ 2 ( เม.ย.- ก.ย.)

สงประกาศ ยื่นซอง วงเงินตามสัญญา เบิกเงินงวดสุดทาย เงินเหลือจํานวน สาเหตุที่ไมสามารถ

วันที่ วันที่ เลขที่ ลงวันที่ สิ้นสุดวันที่ จํานวน (บาท) วันที่ (บาท) ดําเนินการไดตามแผน

4 โครงการกอสรางถนนดิน บานดอนกลอย  -  - 41/58 20 เม.ย.58 20 พ.ค. 58 52,080.00      25 มิ.ย. 58 6,920.00            -

สายหนองมะคาเชื่อมถนนดานขุนทด-

หนองสรวง หมู 7  กวาง 6 เมตร ยาว 400 เมต

ร หนา 0.50 เมตร  หรือมีปริมาตรงานดิน

ไมนอยกวา 1,300 ลบ.ม. รายละเอียดตาม

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ขององคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

ขอมูล  ณ วันที่   30 เดือน  กันยายน พ.ศ. 2558

ลําดับที่. รายการ/จํานวน/วงเงิน
สัญญา

แบบ อบต.กําหนด ในวงเงิน 59,000.-บาท

5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 22 เม.ย. 58 22 เม.ย.-7 พ.ค. 58 45/58 26 พ.ค. 58 10 ก.ค. 58 148,000.00    14 ส.ค. 58 2,000.00            -

หนาบานนายศรีไพร ถึงบานนายเทพ บานใหมไชยณรงค

 หมูที่  10 กวาง 5 เมตร ยาว 149 เมตร

หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 745 ตารางเมตร

ไหลทางลูกรังตามสภาพ พรอมปายโครงการ 

รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

ในวงเงิน  150,000.-บาท

6 โครงการกอสรางปายทางเขาหมูบาน  -  - 42/58 20 เม.ย.58 20 พ.ค. 58 83,700.00      26 พ.ค. 58 16,300.00          -

บานหนองโสน หมุ 11  กวาง 8.00 เมตร

รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด ในวงเงิน  100,000.-บาท

(ลงชื่อ)...................................................หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ (ลงชื่อ).........................................ปลัด อบต.

( นางอตสาห  แจมจํารัสแสง )              ( นางสาวธันยพัต  ธัญธนัชพรกล )        ( นายเมืองแมน  ศิษยสวรรณ )

(ลงชื่อ)...................................................เจาหนาที่พัสดุ

( นางอุตสาห  แจมจํารัสแสง )              ( นางสาวธันยพัต  ธัญธนัชพรกุล )        ( นายเมืองแมน  ศิษยสุวรรณ )
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 แบบ  ผด. 6

           งวดที่ 1 ( ต.ค. - มี.ค.)

           งวดที่ 2 ( เม.ย.- ก.ย.)

สงประกาศ ยื่นซอง วงเงินตามสัญญา เบิกเงินงวดสุดทาย เงินเหลือจํานวน สาเหตุที่ไมสามารถ

วันที่ วันที่ เลขที่ ลงวันที่ สิ้นสุดวันที่ จํานวน (บาท) วันที่ (บาท) ดําเนินการไดตามแผน

7 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. ซอยสระน้ํา  -  - 73/58 23 ก.ย. 58 7 พ.ย. 58 50,000.00       - 50,000.00          กอหนี้ผูกพัน

หนองโสน บานหนองโสน หมู 11 อยูระหวางการดําเนินงาน

ขนาด ศก. 0.30 เมตร จํานวน 26 ทอน พรอม

บอพัก ขนาด 1.00*1.00*0.10 เมตร จํานวน 4 บอ

รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด ในวงเงิน  50,000.-บาท

ลําดับที่. รายการ/จํานวน/วงเงิน
สัญญา

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ขององคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

ขอมูล  ณ วันที่   30 เดือน  กันยายน พ.ศ. 2558

8 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 22 เม.ย. 58 22 เม.ย.-7 พ.ค.58 48/58 4 มิ.ย.58 19 ก.ค. 58 154,000.00    2 ก.ค. 58 2,000.00            -

อุทัยนคร ซอย 1 บานโคกพัฒนา หมู 12

กวาง 4 เมตร ยาว 71  เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 284 ตารางเมตร

ไหลทางลูกรังตามสภาพ พรอมปายโครงการ 

รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด ในวงเงิน  156,000.-บาท

9 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ซอยหนา 22 เม.ย. 58 22 เม.ย.-7 พ.ค.58 46/58 26  พ.ค. 58 10 ก.ค. 58 388,000.00    24 ก.ค. 58 28,000.00          -

บานผูใหญบุญธรรมถึงศาบากลางบานใหม

ไทยเจริญ หมูที่  13  กวาง 0.30 เมตร

 หนา 0.10 เมตร  ลึก 0.30 เมตร  ยาวรวม 218 เมตร

 พรอมฝา คสล. รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

 พรอมปายโครง ในวงเงิน  416,000.-บาท

(ลงชื่อ) หัวหนาเจาหนาที่พัสด (ลงชื่อ) ปลัด อบต(ลงชื่อ) เจาหนาที่พัสด (ลงชือ)...................................................หัวหนาเจาหนาทีพัสดุ (ลงชือ).........................................ปลัด อบต.

( นางอุตสาห แจมจํารัสแสง )              ( นางสาวธันยพัต  ธัญธนัชพรกุล )        ( นายเมืองแมน  ศิษยสุวรรณ )

(ลงชือ)..................................................เจาหนาทีพัสดุ
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 แบบ  ผด. 6

           งวดที่ 1 ( ต.ค. - มี.ค.)

           งวดที่ 2 ( เม.ย.- ก.ย.)

สงประกาศ ยื่นซอง วงเงินตามสัญญา เบิกเงินงวดสุดทาย เงินเหลือจํานวน สาเหตุที่ไมสามารถ

วันที่ วันที่ เลขที่ ลงวันที่ สิ้นสุดวันที่ จํานวน (บาท) วันที่ (บาท) ดําเนินการไดตามแผน

10 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. 24 ส.ค.58 24 ส.ค-7 ก.ย.58 69/58 23 ก.ย. 58 22 พ.ย. 58 260,500.00     - 261,000.00        กอหนี้ผูกพัน

บานโพธิ์ทองพัฒนา ซอยรานนอยโอชา อยูระหวางดําเนินการ

หมูที่  14 กวาง 0.80 เมตร หนา 0.15 เมตร

  ยาวรวม 65 เมตร ฝา คสล.พรอมบอพัก

ขนาด 1.20*1.20*1.20 เมตร รายละเอียด

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ขององคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

ขอมูล  ณ วันที่   30 เดือน  กันยายน พ.ศ. 2558

ลําดับที่. รายการ/จํานวน/วงเงิน
สัญญา

ตามแบบ อบต.กําหนด พรอมปายโครงการ ในวงเงิน  261,000.-บาท

11 โครงการกอสรางระบบประปาน้ําดิบ 2 มิ.ย.58  2-17 มิ.ย.58 53/58 23 มิ.ย.58 22 ส.ค. 58 339,000.00    21 ก.ย.58 61,000.00          -

บานถนนหักนอยพัฒนา หมู 15  ขนาด

10 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบอบต.กําหนด

พรอมปายโครงการ ในวงเงิน  400,000.-บาท

12 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบาน 22 เม.ย. 58 22 เม.ย.-7 พ.ค.58 47/58 26 พ.ค. 58 10 ก.ค. 58 163,000.00    24 ก.ค. 58 2,000.00            -

นายพรอม บานจั่นสันติสุข หมู 16 กวาง 4 เมตร ยาว

60  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา

240 ตารางเมตร และเทคอนกรีตปรับระดับพื้นที่ไมนอยกวา

84 ตารางเมตร รายละเอียดระดับถนนคอนกรีต

ตามแบบ อบต.กําหนด พรอมปายโครงการ

ในวงเงิน  165,000.-บาท

(ลงชื่อ) หัวหนาเจาหนาที่พัสด (ลงชื่อ) ปลัด อบต(ลงชื่อ) เจาหนาที่พัสด (ลงชือ)...................................................หัวหนาเจาหนาทีพัสดุ (ลงชือ).........................................ปลัด อบต.

( นางอุตสาห  แจมจํารัสแสง )              ( นางสาวธันยพัต  ธัญธนัชพรกุล )        ( นายเมืองแมน  ศิษยสุวรรณ )

(ลงชือ)..................................................เจาหนาทีพัสดุ
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 แบบ  ผด. 6

           งวดที่ 1 ( ต.ค. - มี.ค.)

           งวดที่ 2 ( เม.ย.- ก.ย.)

สงประกาศ ยื่นซอง วงเงินตามสัญญา เบิกเงินงวดสุดทาย เงินเหลือจํานวน สาเหตุที่ไมสามารถ

วันที่ วันที่ เลขที่ ลงวันที่ สิ้นสุดวันที่ จํานวน (บาท) วันที่ (บาท) ดําเนินการไดตามแผน

13 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. 2 มิ.ย. 58 2-17 มิ.ย. 58 55/58 23 มิ.ย. 58 7 ส.ค. 58 280,000.00    8 ก.ย. 58 5,000.00            -

ซอยหลังอําเภอ บานหัวบึง หมูที่  2 

กวาง 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึก 0.30 เมตร

  ยาวรวม 91 เมตร พรอมฝาตะแกรงเหล็ก

และวางทอระบายน้ํา PVC 6 นิ้ว ยาว รวม 8 เมตร

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ขององคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

ขอมูล  ณ วันที่   30 เดือน  กันยายน พ.ศ. 2558

ลําดับที่. รายการ/จํานวน/วงเงิน
สัญญา

รายละเอียดตามแบบอบต.กําหนด พรอมปายโครงการ

ในวงเงิน  285,000.-บาท

14 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 27 ก.ค. 58 27 ก.ค.-13 ส.ค. 58 62/58 17 ส.ค. 58 1 ต.ค. 58 113,000.00    - 114,000.00        กอหนี้ผูกพัน

ซอยดวงใจ บานสรางสรรคพัฒนา หมูที่ 17 อยูระหวางดําเนินการ

กวาง 5 เมตร ยาว 42  เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 210 ตารางเมตร

รายละเอียดระดับถนนคอนกรีต รายละเอียด

ตามแบบ อบต.กําหนด พรอมปายโครงการ

ในวงเงิน  114,000.-บาท

(ลงชื่อ) หัวหนาเจาหนาที่พัสด (ลงชื่อ) ปลัด อบต(ลงชื่อ) เจาหนาที่พัสด (ลงชือ)...................................................หัวหนาเจาหนาทีพัสดุ (ลงชือ).........................................ปลัด อบต.

( นางอุตสาห  แจมจํารัสแสง )              ( นางสาวธันยพัต  ธัญธนัชพรกุล )        ( นายเมืองแมน  ศิษยสุวรรณ )

(ลงชือ)..................................................เจาหนาทีพัสดุ
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 แบบ  ผด. 6

           งวดที่ 1 ( ต.ค. - มี.ค.)

           งวดที่ 2 ( เม.ย.- ก.ย.)

สงประกาศ ยื่นซอง วงเงินตามสัญญา เบิกเงินงวดสุดทาย เงินเหลือจํานวน สาเหตุที่ไมสามารถ

วันที่ วันที่ เลขที่ ลงวันที่ สิ้นสุดวันที่ จํานวน (บาท) วันที่ (บาท) ดําเนินการไดตามแผน

15 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  - 43/58 15 พ.ค. 58 29 มิ.ย. 58 91,140.00      7 ก.ค. 58 7,860.00            -

สายเลียบคลองสาวนหมาก บานจั่น หมู 3

กวาง 4 เมตร ยาว 46  เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 184 ตารางเมตร

พรอมไหลทางลูกรังตามสภาพ รายละเอียด

ขององคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

ขอมูล  ณ วันที่   30 เดือน  กันยายน พ.ศ. 2558

ลําดับที่. รายการ/จํานวน/วงเงิน
สัญญา

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตามแบบ อบต.กําหนด ในวงเงิน  99,000.-บาท

16 โครงการกอสรางถนนดิน สายหนองหมู  -  -  -  -  -  -  - - โอนเปลี่ยนแปลง

บานจั่น หมูที่ 3 กวาง 5 เมตร ยาว 800  เมตร งบประมาณ

 หนาเฉลี่ย  0.50 เมตร หรือมีปริมาตรงานดิน

ไมนอยกวา 2,200 ลบ.ม. รายละเอียดตาม

แบบ อบต.กําหนด  ในวงเงิน  100,000.-บาท

17 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.เสนหนา 2 มิ.ย. 58 2-17 มิ.ย.58 54/58 23 มิ.ย 58 7 ส.ค. 58 393,000.00    27 ส.ค. 58 7,000.00            -

บานนายโจ ถึงบานนายจอรท บานโคกรักษ หมู 4 

กวาง 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึก 0.30 เมตร

 ยาวรวม 187 เมตร พรอมฝา คสล.และวางทอระบายน้ํา

 PVC 6 นิ้ว ยาวรวม  45 เมตร รายละเอียดตาม

แบบอบต.กําหนด   พรอมปายโครงการ ในวงเงิน  400,000.-บาท

(ลงชื่อ) หัวหนาเจาหนาที่พัสด (ลงชื่อ) ปลัด อบต(ลงชื่อ) เจาหนาที่พัสด (ลงชือ)...................................................หัวหนาเจาหนาทีพัสดุ (ลงชือ).........................................ปลัด อบต.

( นางอุตสาห  แจมจํารัสแสง )              ( นางสาวธันยพัต  ธัญธนัชพรกุล )        ( นายเมืองแมน  ศิษยสุวรรณ )

(ลงชือ)..................................................เจาหนาทีพัสดุ
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 แบบ  ผด. 6

           งวดที่ 1 ( ต.ค. - มี.ค.)

           งวดที่ 2 ( เม.ย.- ก.ย.)

สงประกาศ ยื่นซอง วงเงินตามสัญญา เบิกเงินงวดสุดทาย เงินเหลือจํานวน สาเหตุที่ไมสามารถ

วันที่ วันที่ เลขที่ ลงวันที่ สิ้นสุดวันที่ จํานวน (บาท) วันที่ (บาท) ดําเนินการไดตามแผน

18 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 22 เม.ย. 58 22 เม.ย.-7 พ.ค.58 49/58 10 มิ.ย.58 25 ก.ค.58 333,000.00    30 มิ.ย. 58 6,000.00            -

ซอยหลังวัดบานใหมเจริญสุข หมู 5 

กวาง 5 เมตร ยาว 123  เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 615 ตารางเมตร

ไหลทางลูกรังตามสภาพ พรอมปายโครงการ 

ลําดับที่. รายการ/จํานวน/วงเงิน
สัญญา

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ขององคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

ขอมูล  ณ วันที่   30 เดือน  กันยายน พ.ศ. 2558

รายละเอียด ตามแบบ อบต.กําหนด ในวงเงิน  339,000.-บาท

19 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 มิ.ย. 58 2-17 มิ.ย.58 52/58 22 มิ.ย. 58 6 ส.ค.58 120,000.00     - 121,000.00        กอหนี้ผูกพัน

ซอยริมบึง หมู 6 บานถนนหักนอย อยูระหวางดําเนินการ

กวาง 4 เมตร ยาว 55 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 220 ตารางเมตร

ไหลทางลูกรังตามสภาพ พรอมปายโครงการ 

รายละเอียด ตามแบบ อบต.กําหนด ในวงเงิน  121,000.-บาท

(ลงชื่อ)...................................................หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ (ลงชื่อ).........................................ปลัด อบต.

( นางอตสาห  แจมจํารัสแสง )              ( นางสาวธันยพัต  ธัญธนัชพรกล )        ( นายเมืองแมน  ศิษยสวรรณ )

(ลงชื่อ)...................................................เจาหนาที่พัสดุ

( นางอุตสาห  แจมจํารัสแสง )              ( นางสาวธันยพัต  ธัญธนัชพรกุล )        ( นายเมืองแมน  ศิษยสุวรรณ )
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 แบบ  ผด. 6

           งวดที่ 1 ( ต.ค. - มี.ค.)

           งวดที่ 2 ( เม.ย.- ก.ย.)

สงประกาศ ยื่นซอง วงเงินตามสัญญา เบิกเงินงวดสุดทาย เงินเหลือจํานวน สาเหตุที่ไมสามารถ

วันที่ วันที่ เลขที่ ลงวันที่ สิ้นสุดวันที่ จํานวน (บาท) วันที่ (บาท) ดําเนินการไดตามแผน

20 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 มิ.ย. 58 2-17 มิ.ย.58 60/58 7 ก.ค. 58 21 ส.ค. 58 147,000.00    29 ก.ค. 58 2,000.00            -

ซอยขางรานอาหารบานสวน หมู 6 บานถนนหักนอย 

กวาง 4 เมตร ยาว 68 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 272 ตารางเมตร

ไหลทางลูกรังตามสภาพ พรอมปายโครงการ 

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ขององคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

ขอมูล  ณ วันที่   30 เดือน  กันยายน พ.ศ. 2558

ลําดับที่. รายการ/จํานวน/วงเงิน
สัญญา

รายละเอียด ตามแบบ อบต.กําหนด ในวงเงิน  149,000.-บาท

21 โครงการกอสรางถนนดินซอยอูซอมรถ  -  - 50/58 15 มิ.ย. 58 15 ก.ค. 58 26,040.00      15 ก.ค. 58 8,540.00            -

เชื่อมบึงวัดปา หมู 6 บานถนนหักนอย 

กวาง64 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.50 เมตร

หรือมีปริมาตรงานดินไมนอยกวา 650 ลบ.ม.

รายละเอียด ตามแบบ อบต.กําหนด ในวงเงิน  29,000.-บาท

22 ซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  - 58/58 2 ก.ค. 58 1 ส.ค. 58 100,000.00    15 ก.ค. 58 -                     

ถนนลาดยาง ถนนหินคลุก ถนนดิน และ

ถนนลูกรังภายในเขตพื้นที่องคการบริหาร

สวนตําบลดานขุนทด รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

ในวงเงิน  100,000.-บาท

(ลงชื่อ) หัวหนาเจาหนาที่พัสด (ลงชื่อ) ปลัด อบต(ลงชื่อ) เจาหนาที่พัสด (ลงชือ)...................................................หัวหนาเจาหนาทีพัสดุ (ลงชือ).........................................ปลัด อบต.

( นางอุตสาห  แจมจํารัสแสง )              ( นางสาวธันยพัต  ธัญธนัชพรกุล )        ( นายเมืองแมน  ศิษยสุวรรณ )

(ลงชือ)..................................................เจาหนาทีพัสดุ
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 แบบ  ผด. 6

           งวดที่ 1 ( ต.ค. - มี.ค.)

           งวดที่ 2 ( เม.ย.- ก.ย.)

สงประกาศ ยื่นซอง วงเงินตามสัญญา เบิกเงินงวดสุดทาย เงินเหลือจํานวน สาเหตุที่ไมสามารถ

วันที่ วันที่ เลขที่ ลงวันที่ สิ้นสุดวันที่ จํานวน (บาท) วันที่ (บาท) ดําเนินการไดตามแผน

23 ปรับปรุงระบบระบายน้ํา อุทัยนคร ซอย 1 24 ส.ค. 58 24 ส.ค.-7 ก.ย.58 68/58 23 ก.ย. 58 7 พ.ย. 58 65,000.00       - 65,000.00          กอหนี้ผูกพัน

บานโคกพัฒนา หมู 12  รื้อบอพักเดิมและ อยูระหวางดําเนินการ

วางบอพัก คสล.ขนาด 0.80*0.80*1.00 เมตร

จํานวน 7 บอ พรอมฝาตะแกรงเหล็ก วางทอ

คสล. ขนาด 0.30 เมตร จนําวน 33 ทอน

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ขององคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

ขอมูล  ณ วันที่   30 เดือน  กันยายน พ.ศ. 2558

ลําดับที่. รายการ/จํานวน/วงเงิน
สัญญา

รายยละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด ในวงเงิน  65,000.-บาท

24 ขุดลอกทอระบายน้ํา บานโพธิ์ทองพัฒนา  -  - 51/58 17 มิ.ย.58 17 ก.ค. 58 50,000.00      7 ก.ค. 58 -                     -

หมู 14 ความยาวรวม 399 เมตร ในวงเงิน  50,000.-บาท

25 กอสรางศูนยเพาะชํากลาไม  -  - 39/2558 26 ก.พ.58 28 มี.ค.58 24,180.00      2 มี.ค. 58 2,620.00            

ขนาด กวาง 4 เมตร ยาว 7 เมตร สูง 2.50 เมตร  

พรอมวางทอระบบน้ํา  รายละเอียดตามแบบ

ที่สวนโยธา อบต.ดานขุนทดกําหนด ในวงเงิน  26,800.-บาท

26 ตอเติมอาคารกองชาง  -  - 38/2558 13 ก.พ.57 15 มี.ค.58 93,000.00      24 ก.พ.58 7,000.00            

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 10 เมตร 

รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด  ในวงเงิน  100,000.-บาท

(ลงชื่อ) หัวหนาเจาหนาที่พัสด (ลงชื่อ) ปลัด อบต(ลงชื่อ) เจาหนาที่พัสด (ลงชือ)...................................................หัวหนาเจาหนาทีพัสดุ (ลงชือ).........................................ปลัด อบต.

( นางอุตสาห  แจมจํารัสแสง )              ( นางสาวธันยพัต  ธัญธนัชพรกุล )        ( นายเมืองแมน  ศิษยสุวรรณ )

(ลงชือ)..................................................เจาหนาทีพัสดุ
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 แบบ  ผด. 6

           งวดที่ 1 ( ต.ค. - มี.ค.)

           งวดที่ 2 ( เม.ย.- ก.ย.)

สงประกาศ ยื่นซอง วงเงินตามสัญญา เบิกเงินงวดสุดทาย เงินเหลือจํานวน สาเหตุที่ไมสามารถ

วันที่ วันที่ เลขที่ ลงวันที่ สิ้นสุดวันที่ จํานวน (บาท) วันที่ (บาท) ดําเนินการไดตามแผน

27 กอสรางถนนหินคลุก ซอยบอนไก - - - - - - - 100,000.00        ยังไมไดกอหนี้

บานหาญ หมูที่ 1 ขนาดกวาง 5 เมตร ผูกพัน

ยาว  357 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

หรือมีปริตรงานดินไมนอยกวา 182.07 ลบ.ม.

ตามแบบ อบต.ดานขุนทดกําหนด ในวงเงิน 100,000.-บาท

้

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ขององคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

ขอมูล  ณ วันที่   30 เดือน  กันยายน พ.ศ. 2558

ลําดับที่. รายการ/จํานวน/วงเงิน
สัญญา

28 กอสรางถนนหินคลุก สายบานหลุง - - - - - - - 200,000.00        ยังไมไดกอหนี้

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 874 เมตร ผูกพัน

หนาเฉลี่ 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรงาน

หินคลุกไมนอยกวา 358.34 ลบ.ม.

ตามแบบ อบต.ดานขุนทดกําหนด ในวงเงิน 200,000.-บาท

29 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย - - - - - - - 24,000.00          ยังไมไดกอหนี้

บานนายสวัสดิ์ บานโคกรักษ หมูที่ 4  ผูกพัน

ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 15 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย

กวา 45 ตร.ม. ไหลทางลูกรังตามสภาพ

ตามแบบ อบต.ดานขุนทดกําหนด ในวงเงิน 24,000.-บาท

(ลงชื่อ) หัวหนาเจาหนาที่พัสด (ลงชื่อ) ปลัด อบต(ลงชื่อ) เจาหนาที่พัสด (ลงชือ)...................................................หัวหนาเจาหนาทีพัสดุ (ลงชือ).........................................ปลัด อบต.

( นางอุตสาห  แจมจํารัสแสง )              ( นางสาวธันยพัต  ธัญธนัชพรกุล )        ( นายเมืองแมน  ศิษยสุวรรณ )

(ลงชือ)..................................................เจาหนาทีพัสดุ
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 แบบ  ผด. 6

           งวดที่ 1 ( ต.ค. - มี.ค.)

           งวดที่ 2 ( เม.ย.- ก.ย.)

สงประกาศ ยื่นซอง วงเงินตามสัญญา เบิกเงินงวดสุดทาย เงินเหลือจํานวน สาเหตุที่ไมสามารถ

วันที่ วันที่ เลขที่ ลงวันที่ สิ้นสุดวันที่ จํานวน (บาท) วันที่ (บาท) ดําเนินการไดตามแผน

30 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย - - - - - - - 166,000.00        ยังไมไดกอหนี้

ขางรานครัวดาบหลอด  บานโคกรักษ หมูที่ 4  ผูกพัน

ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 11 เมตร

หนา 0.15 เมตร 

ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 60 เมตร

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ขององคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

ขอมูล  ณ วันที่   30 เดือน  กันยายน พ.ศ. 2558

ลําดับที่. รายการ/จํานวน/วงเงิน
สัญญา

หนา 0.15 เมตร พรอมสวนขยายโคงไม

นอยกวา 14 ตร.ม. หนา 0.15 เมตร หรือ

มีพื้นที่คอนกรีตรวมไมนอยกวา 304 ตร.ม

ไหลทางลูกรังตามสภาพ

ตามแบบ อบต.ดานขุนทดกําหนด ในวงเงิน 166,000.-บาท

31 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย - - - - - - - 199,000.00        ยังไมไดกอหนี้

หนาบานนายเจ็ด บานใหมเจริญสุข หมูที่ 5 ผูกพัน

ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 15 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย

กวา 45 ตร.ม. ไหลทางลูกรังตามสภาพ

ตามแบบ อบต.ดานขุนทดกําหนด ในวงเงิน 199,000.-บาท

(ลงชื่อ) หัวหนาเจาหนาที่พัสด (ลงชื่อ) ปลัด อบต(ลงชื่อ) เจาหนาที่พัสด (ลงชือ)...................................................หัวหนาเจาหนาทีพัสดุ (ลงชือ).........................................ปลัด อบต.

( นางอุตสาห  แจมจํารัสแสง )              ( นางสาวธันยพัต  ธัญธนัชพรกุล )        ( นายเมืองแมน  ศิษยสุวรรณ )

(ลงชือ)..................................................เจาหนาทีพัสดุ
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 แบบ  ผด. 6

           งวดที่ 1 ( ต.ค. - มี.ค.)

           งวดที่ 2 ( เม.ย.- ก.ย.)

สงประกาศ ยื่นซอง วงเงินตามสัญญา เบิกเงินงวดสุดทาย เงินเหลือจํานวน สาเหตุที่ไมสามารถ

วันที่ วันที่ เลขที่ ลงวันที่ สิ้นสุดวันที่ จํานวน (บาท) วันที่ (บาท) ดําเนินการไดตามแผน

32 กอสรางถนนหินคลุก สายรอบบึง - - - - - - - 100,000.00        ยังไมไดกอหนี้

บานถนนหักนอย หมูที่ 6 ขนาดกวาง 5 เมตร ผูกพัน

ยาว 356 เมตร  หนาเฉลี่ 0.10 เมตร 

หรือมีปริมาตรงานหินคลุกไมนอยกวา 181.56 ลบ.ม.

ตามแบบ อบต.ดานขุนทดกําหนด ในวงเงิน 100,000.-บาท

้

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ขององคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

ขอมูล  ณ วันที่   30 เดือน  กันยายน พ.ศ. 2558

ลําดับที่. รายการ/จํานวน/วงเงิน
สัญญา

33 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย - - - - - - - 303,000.00        ยังไมไดกอหนี้

ศาลากลางบาน บานดอนกลอย หมูที่ 7 ผูกพัน

ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร

ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 80 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไมนอยกวา

 560 ตร.ม ไหลทางลูกรังตามสภาพ

ตามแบบ อบต.ดานขุนทดกําหนด ในวงเงิน 303,000.-บาท

34 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย - - - - - - - 196,000.00        ยังไมไดกอหนี้

สุขไพศาล บานดอนกลอย หมูที่ 7 ขนาดกวาง 4 เมตร ผูกพัน

ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย

กวา 360 ตร.ม. ไหลทางลูกรังตามสภาพ

ตามแบบ อบต.ดานขุนทดกําหนด ในวงเงิน 196,000.-บาท

(ลงชื่อ)...................................................หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ (ลงชื่อ).........................................ปลัด อบต.

( นางอตสาห  แจมจํารัสแสง )              ( นางสาวธันยพัต  ธัญธนัชพรกล )        ( นายเมืองแมน  ศิษยสวรรณ )

(ลงชื่อ)...................................................เจาหนาที่พัสดุ

( นางอุตสาห  แจมจํารัสแสง )              ( นางสาวธันยพัต  ธัญธนัชพรกุล )        ( นายเมืองแมน  ศิษยสุวรรณ )
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 แบบ  ผด. 6

           งวดที่ 1 ( ต.ค. - มี.ค.)

           งวดที่ 2 ( เม.ย.- ก.ย.)

สงประกาศ ยื่นซอง วงเงินตามสัญญา เบิกเงินงวดสุดทาย เงินเหลือจํานวน สาเหตุที่ไมสามารถ

วันที่ วันที่ เลขที่ ลงวันที่ สิ้นสุดวันที่ จํานวน (บาท) วันที่ (บาท) ดําเนินการไดตามแผน

35 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย - - - - - - - 81,000.00          ยังไมไดกอหนี้

เชื่อมหัวนาทํานบตอนปลาย บานดานขุนทด ผูกพัน

หมูที่ 8 ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 150 ตร.ม.

ไหลทางลูกรังตามสภาพ

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ขององคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

ขอมูล  ณ วันที่   30 เดือน  กันยายน พ.ศ. 2558

ลําดับที่. รายการ/จํานวน/วงเงิน
สัญญา

ตามแบบ อบต.ดานขุนทดกําหนด ในวงเงิน 81,000.-บาท

36 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานผูใหญฉวี - - - - - - - 100,000.00        ยังไมไดกอหนี้

บานเมืองหาญ หมูที่ 9 ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 60 เมตร ผูกพัน

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย

กวา 180 ตร.ม. ไหลทางลูกรังตามสภาพ

ตามแบบ อบต.ดานขุนทดกําหนด ในวงเงิน 100,000.-บาท

37 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - - - - - 152,000.00        ยังไมไดกอหนี้

สายหนาบานนางสีไพรถึงบานนายเทพ ผูกพัน

บานใหมไชยณรงค หมูที่ 10 

ขนาดกวาง 45เมตร ยาว 55 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย

กวา 275 ตร.ม. ไหลทางลูกรังตามสภาพ

ตามแบบ อบต.ดานขุนทดกําหนด ในวงเงิน 152,000.-บาท

(ลงชื่อ) หัวหนาเจาหนาที่พัสด (ลงชื่อ) ปลัด อบต(ลงชื่อ) เจาหนาที่พัสด (ลงชือ)...................................................หัวหนาเจาหนาทีพัสดุ (ลงชือ).........................................ปลัด อบต.

( นางอุตสาห  แจมจํารัสแสง )              ( นางสาวธันยพัต  ธัญธนัชพรกุล )        ( นายเมืองแมน  ศิษยสุวรรณ )

(ลงชือ)..................................................เจาหนาทีพัสดุ
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 แบบ  ผด. 6

           งวดที่ 1 ( ต.ค. - มี.ค.)

           งวดที่ 2 ( เม.ย.- ก.ย.)

สงประกาศ ยื่นซอง วงเงินตามสัญญา เบิกเงินงวดสุดทาย เงินเหลือจํานวน สาเหตุที่ไมสามารถ

วันที่ วันที่ เลขที่ ลงวันที่ สิ้นสุดวันที่ จํานวน (บาท) วันที่ (บาท) ดําเนินการไดตามแผน

38 กอสรางรางระบายน้ํารอบหมูบาน หนองโสน หมูที่ 11 - - - - - - - 139,000.00        ยังไมไดกอหนี้

ขนาดกวาง 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร  ผูกพัน

ยาวรวม 82 เมตร พรอมฝา คสล.และวางทอ

คสล.ขนาด 0.30 เมตร ยาวรวม 11 ทอน

ตามแบบ อบต ดานขนทดกําหนด ในวงเงิน 139 000 -บาท

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ขององคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

ขอมูล  ณ วันที่   30 เดือน  กันยายน พ.ศ. 2558

ลําดับที่. รายการ/จํานวน/วงเงิน
สัญญา

ตามแบบ อบต.ดานขุนทดกาหนด ในวงเงน 139,000.-บาท

39 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน - - - - - - - 385,000.00        ยังไมไดกอหนี้

หมูบาน บานโคกพัฒนา หมูที 12 ผูกพัน

ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 65 เมตร

หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต

ไมนอยกวา 260 ตร.ม.

ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 73 เมตร

หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต

ไมนอยกวา 292 ตร.ม.

ชวงที่ 3 ขนาดกวาง 4.50 เมตร ยาว 115 เมตร

หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต

ไมนอยกวา 517.50 ตร.ม.

ตามแบบ อบต.ดานขุนทดกําหนด ในวงเงิน 385,000.-บาท

(ลงชื่อ)...................................................หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ (ลงชื่อ).........................................ปลัด อบต.(ลงชื่อ)..................................................เจาหนาที่พัสดุ ( ) ุ ( )

( นางอุตสาห  แจมจํารัสแสง )              ( นางสาวธันยพัต  ธัญธนัชพรกุล )        ( นายเมืองแมน  ศิษยสุวรรณ )

( ) ุ
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 แบบ  ผด. 6

           งวดที่ 1 ( ต.ค. - มี.ค.)

           งวดที่ 2 ( เม.ย.- ก.ย.)

สงประกาศ ยื่นซอง วงเงินตามสัญญา เบิกเงินงวดสุดทาย เงินเหลือจํานวน สาเหตุที่ไมสามารถ

วันที่ วันที่ เลขที่ ลงวันที่ สิ้นสุดวันที่ จํานวน (บาท) วันที่ (บาท) ดําเนินการไดตามแผน

40 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบานปาชวย - - - - - - - 111,000.00        ยังไมไดกอหนี้

บานใหมไทยเจริญ หมูที่ 13 ขนาดกวาง 5เมตร ผูกพัน

ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต

ไมนอยกวา 200  ตร.ม. ไหลทางลูกรังตามสภาพ

ตามแบบ อบต ดานขนทดกําหนด ในวงเงิน 111 000 -บาท

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ขององคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

ขอมูล  ณ วันที่   30 เดือน  กันยายน พ.ศ. 2558

ลําดับที่. รายการ/จํานวน/วงเงิน
สัญญา

ตามแบบ อบต.ดานขุนทดกาหนด ในวงเงน 111,000.-บาท

41 กอสรางถนนหินคลุก บานใหมไทยเจริญ - - - - - - - 200,000.00        ยังไมไดกอหนี้

หมูที่  13 ขนาดกวาง 4 เมตร ผูกพัน

ยาว 885 เมตร  หนาเฉลี่ 0.10 เมตร 

หรือมีปริมาตรงานหินคลุกไมนอย

กวา 362.85 ลบ.ม.

ตามแบบ อบต.ดานขุนทดกําหนด ในวงเงิน 200,000.-บาท

42 กอสรางถนนหินคลุก ซอยบานคุณอร บานโพธิ์ทองพัฒ - - - - - - - 100,000.00        ยังไมไดกอหนี้

หมูที่  14 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 310 เมตร ผูกพัน

หนาเฉลี่ 0.10 เมตร เสริมดินหนาเฉลี่ย 0.50 เมตร

 มีปริมาตรงานหินคลุกไมนอยกวา 129.15 ลบ.ม.

ปริมาตรงานดินไมนอยกวา 740.25 ลบ.ม.

ตามแบบ อบต.ดานขุนทดกําหนด ในวงเงิน 100,000.-บาท

(ลงชื่อ)...................................................หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ (ลงชื่อ).........................................ปลัด อบต.(ลงชื่อ)..................................................เจาหนาที่พัสดุ ( ) ุ ( )

( นางอุตสาห  แจมจํารัสแสง )              ( นางสาวธันยพัต  ธัญธนัชพรกุล )        ( นายเมืองแมน  ศิษยสุวรรณ )

( ) ุ
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 แบบ  ผด. 6

           งวดที่ 1 ( ต.ค. - มี.ค.)

           งวดที่ 2 ( เม.ย.- ก.ย.)

สงประกาศ ยื่นซอง วงเงินตามสัญญา เบิกเงินงวดสุดทาย เงินเหลือจํานวน สาเหตุที่ไมสามารถ

วันที่ วันที่ เลขที่ ลงวันที่ สิ้นสุดวันที่ จํานวน (บาท) วันที่ (บาท) ดําเนินการไดตามแผน

43 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - - - - - 206,000.00        ยังไมไดกอหนี้

สายบานผูใหญฉออน บานถนนหักนอยพัฒนา ผูกพัน

 หมูที่ 15 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 95 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย

กวา 380  ตร ม  ไหลทางลกรังตามสภาพ

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ขององคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

.

ลําดับที่. รายการ/จํานวน/วงเงิน
สัญญา

กวา 380  ตร.ม. ไหลทางลูกรงตามสภาพ

ตามแบบ อบต.ดานขุนทดกําหนด ในวงเงิน 206,000.-บาท

44 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโคกรุงเรือง - - - - - - - 206,000.00        ยังไมไดกอหนี้

บานถนนหักนอยพัฒนา หมูที่ 15 ขนาดกวาง 4 เมตร ผูกพัน

ยาว 95 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย

กวา 380  ตร.ม. ไหลทางลูกรังตามสภาพ

ตามแบบ อบต.ดานขุนทดกําหนด ในวงเงิน 206,000.-บาท

45 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - - - - - 68,000.00          ยังไมไดกอหนี้

ซอยบานนางสิน บานจั่นสันติสุข ผูกพัน

 หมูที่ 16 ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 42 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย

กวา 126  ตร.ม. ไหลทางลูกรังตามสภาพ

ตามแบบ อบต.ดานขุนทดกําหนด ในวงเงิน 68,000.-บาท

(ลงชื่อ)...................................................หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ (ลงชื่อ).........................................ปลัด อบต.(ลงชื่อ)..................................................เจาหนาที่พัสดุ ( ) ุ ( )

( นางอุตสาห  แจมจํารัสแสง )              ( นางสาวธันยพัต  ธัญธนัชพรกุล )        ( นายเมืองแมน  ศิษยสุวรรณ )

( ) ุ
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 แบบ  ผด. 6

           งวดที่ 1 ( ต.ค. - มี.ค.)

           งวดที่ 2 ( เม.ย.- ก.ย.)

สงประกาศ ยื่นซอง วงเงินตามสัญญา เบิกเงินงวดสุดทาย เงินเหลือจํานวน สาเหตุที่ไมสามารถ

วันที่ วันที่ เลขที่ ลงวันที่ สิ้นสุดวันที่ จํานวน (บาท) วันที่ (บาท) ดําเนินการไดตามแผน

46 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบานนา - - - - - - - 94,000.00          ยังไมไดกอหนี้

นางยุพิน บานจั่นสันติสุข หมูที่ 16 ขนาดกวาง 3 เมตร ผูกพัน

ยาว 58 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต

ไมนอยกวา 174  ตร.ม. ไหลทางลูกรังตามสภาพ

ตามแบบ อบต ดานขนทดกําหนด ในวงเงิน 94 000 -บาท

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ขององคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

ขอมูล  ณ วันที่   30 เดือน  กันยายน พ.ศ. 2558

ลําดับที่. รายการ/จํานวน/วงเงิน
สัญญา

ตามแบบ อบต.ดานขุนทดกาหนด ในวงเงน 94,000.-บาท

47 กอสรางรางระบายน้ํา คสล.ซอยหลังอําเภอ หมูที่ 2 24 ส.ค. 58 24 ส.ค.-7 ก.ย. 58 75/58 25 ก.ย. 58 24 พ.ย. 58 194,500.00    - 196,000.00        กอหนี้ผูกพัน

บานหัวบึง ขนาดกวาง 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร อยูระหวางดําเนินการ

ลึก 0.30 เมตร ยาว 63.00 เมตร พรอมฝาปดราง

เหล็กตะแกรง ขนาดกวาง 0.38 เมตร ยาว 0.50 เมตร  

จํานวน 126 เมตร และวางทอ PVC เสนผาศูนยกลาง 6” 

  ยาว 0  เมตร  และเทคอนกรีตทับหนา 0.15 เมตร

 พรอมปายโครงการ จํานวน 1 ปาย

ตามแบบ อบต.ดานขุนทดกําหนด ในวงเงิน 196,000.-บาท

48 ซอมแซมหลังคาโรงจอดรถองค - - 71/58 23 ก.ย. 58 22 พ.ย. 58 93,000.00      - 100,000.00        กอหนี้ผูกพัน

การบริการสวนตําบลดานขุนทด อยูระหวางดําเนินการ

โดยมีการมุงหลังคา Metal Sheet 

ตามแบบ อบต.ดานขุนทดกําหนด ในวงเงิน 100,000.-บาท

(ลงชื่อ)...................................................หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ (ลงชื่อ).........................................ปลัด อบต.(ลงชื่อ)..................................................เจาหนาที่พัสดุ ( ) ุ ( )

( นางอุตสาห  แจมจํารัสแสง )              ( นางสาวธันยพัต  ธัญธนัชพรกุล )        ( นายเมืองแมน  ศิษยสุวรรณ )

( ) ุ
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 แบบ  ผด. 6

           งวดที่ 1 ( ต.ค. - มี.ค.)

           งวดที่ 2 ( เม.ย.- ก.ย.)

สงประกาศ ยื่นซอง วงเงินตามสัญญา เบิกเงินงวดสุดทาย เงินเหลือจํานวน สาเหตุที่ไมสามารถ

วันที่ วันที่ เลขที่ ลงวันที่ สิ้นสุดวันที่ จํานวน (บาท) วันที่ (บาท) ดําเนินการไดตามแผน

49 กอสรางวางทอระบายน้ํา คสล. บานสรางสรรคพัฒนา 24 ส.ค. 58 24 ส.ค.-7 ก.ย.58 74/58 25 ก.ย.58 24 พ.ย. 58 426,000.00    - 428,000.00        กอหนี้ผูกพัน

หมูที่ 17  วางทอ คสล.ขนาด ศก. 0.40 เมตร อยูระหวางดําเนินการ

จํานวน 312 ทอน พรอมวางบอพัก 36 ชุด

 พรอมเทคอนกรีตผิวทางเดิม ขนาด

กวาง 1 เมตร  ยาว 159 เมตร หนา 0 15 เมตร 

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ขององคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

ขอมูล  ณ วันที่   30 เดือน  กันยายน พ.ศ. 2558

ลําดับที่. รายการ/จํานวน/วงเงิน
สัญญา

กวาง 1 เมตร  ยาว 159 เมตร หนา 0.15 เมตร 

พรอมปายโครงการ จํานวน 1 ปาย 

ตามแบบ อบต.ดานขุนทดกําหนด ในวงเงิน 428,000.-บาท

50 ซอมแซมถนนหินคลุก หมูที่ 4,5,12,15 - - 70/58 23 ก.ย. 58 23 ต.ค.58 100,000.00    - 100,000.00        กอหนี้ผูกพัน

หมูที่ 4 บานโคกรักษ มีขนาดกวาง 1 เมตร อยูระหวางดําเนินการ

ยาวรวม 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

หมูที่ 5 บานใหมเจริญสุข  กวาง 4 เมตร

ยาวรวม 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

หมูที่ 12 บานโคกพัฒนา กวาง 4 เมตร

ยาวรวม 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

หมูที่ 15 บานถนนหักนอยพัฒนา

กวาง 5 เมตร ยาวรวม 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

ตามแบบ อบต.ดานขุนทดกําหนด ในวงเงิน 100,000.-บาท

(ลงชื่อ)...................................................หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ (ลงชื่อ).........................................ปลัด อบต.(ลงชื่อ)..................................................เจาหนาที่พัสดุ ( ) ุ ( )

( นางอุตสาห  แจมจํารัสแสง )              ( นางสาวธันยพัต  ธัญธนัชพรกุล )        ( นายเมืองแมน  ศิษยสุวรรณ )

( ) ุ





































 


