
ผด.6

ลําดับ รายการ/จํานวน/วงเงิน วงเงินตามสัญญา มีเงินเหลือ สาเหตุที่ไมสามารถ

ท่ี วันท่ี / วันท่ี / เลขท่ี ลงวันท่ี สิ้นสุดวันท่ี / จํานวน (บาท) วันที่ / จํานวน (บาท) ดําเนินการได

X X X X ตามแผน

1 โครงการปรับปรุงปายชื่อองคการ สัญญาจาง เลขท่ีโครงการ

บริหารสวนตําบลพลับพลา ใหมีท้ัง 41/2559 28 ก.ย.59 28 ต.ค. 59 49,500           500 59095126217

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เลขคุมสัญญา

(งบประมาณ  50,000.- บาท) 590914441571

2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต สัญญาจาง 10 มิ.ย. 59 10 ก.ค. 59 99,000 16 ส.ค. 2559 1,000 เลขท่ีโครงการ

เสริมเหล็ก สายกลางไร 13/2559 59065003075

บานคลองยาง  หมูท่ี 14 เลขคุมสัญญา

(งบประมาณ  100,000.- บาท) 590605003638

3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต สัญญาจาง

เสริมเหล็ก สายบานนายนอย 14/2559 10 มิ.ย. 59 10 ก.ค. 59 84,000 18 ส.ค. 2559 16,000 เลขท่ีโครงการ

ปริกกระโทก พรอมวางทอระบายน้ํา 59065002672

บานคลองกลาง  หมูท่ี 15 เลขคุมสัญญา

(งบประมาณ  100,000.- บาท) 590605003674

เบิกเงินงวดสุดทาย

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

ขอมูล ณ วันท่ี  30  กันยายน  2559

สงประกาศ ย่ืนซอง สัญญา

 งวดท่ี 1 (ตุลาคม - มีนาคม) 
  งวดท่ี 2 (เมษายน -กันยายน)
 



ลําดับ รายการ/จํานวน/วงเงิน วงเงินตามสัญญา มีเงินเหลือ สาเหตุที่ไมสามารถ

ท่ี วันท่ี / วันท่ี / เลขท่ี ลงวันท่ี สิ้นสุดวันท่ี / จํานวน (บาท) วันที่ / จํานวน (บาท) ดําเนินการได

X X X X ตามแผน

(ขอ 3 + ขอ 29  = 273,000.- บาท)

4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต สัญญาจาง

เสริมเหล็ก สายบานนางชั้น 29/2559 10 ส.ค. 59 9 ก.ย. 59 252,800 30 ก.ย. 2559 20,200 เลขท่ีโครงการ

กํากระโทก  บานบุยอ  หมูท่ี 18 59075041407

(งบประมาณ  100,000.- บาท) เลขคุมสัญญา

เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง   ตามบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  วันท่ี  13  มิถุนายน พ.ศ. 2559 590805001473

5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต สัญญาจาง เลขท่ีโครงการ

เสริมเหล็กขางบานชางเชน 15/2559 10 มิ.ย. 59 10 ก.ค. 59 99,000 18 ส.ค. 2559 1,000 59065002850

บานพลับพลา  หมูท่ี 1 เลขคุมสัญญา

(งบประมาณ  100,000.- บาท ) 590605003708

6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต สัญญาจาง

เสริมเหล็กขางบานนายทม เดชพร 20/2559 17 มิ.ย. 59 17 ก.ค. 59 93,700 30 ก.ย. 2559 5,300 เลขท่ีโครงการ

บานโคงยาง  หมูท่ี 4 59065007872

(งบประมาณ  99,000.- บาท) เลขคุมสัญญา

590605008536

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

ขอมูล ณ วันท่ี  30  กันยายน  2559

สงประกาศ ย่ืนซอง สัญญา เบิกเงินงวดสุดทาย

 งวดท่ี 1 (ตุลาคม - มีนาคม) 
  งวดท่ี 2 (เมษายน -กันยายน)
 



ลําดับ รายการ/จํานวน/วงเงิน วงเงินตามสัญญา มีเงินเหลือ สาเหตุที่ไมสามารถ

ท่ี วันท่ี / วันท่ี / เลขท่ี ลงวันท่ี สิ้นสุดวันท่ี / จํานวน (บาท) วันที่ / จํานวน (บาท) ดําเนินการได

X X X X ตามแผน

7 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต สัญญาจาง เลขท่ีโครงการ

เสริมเหล็กคุมหนองกระทุมถึง 12/2559 6 มิ.ย. 59 6 ก.ค. 59 248,000 9 ส.ค. 2559 2,000 59055045583

วัดทาตะเคียน  บานทาตะเคียน เลขคุมสัญญา

หมูท่ี 13 590605001583

(งบประมาณ  250,000.- บาท)

8 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต สัญญาจาง

เสริมเหล็กจากอูชางเลิศ ไปถึง 9/2559 16 พ.ค. 59 15 มิ.ย. 59 99,000 10 มิ.ย. 2559 1,000 เลขท่ีโครงการ

ถนนลาดยางสายโรงพยาบาลโชคชัย 59055030012

บานหนองยายเหล  หมูท่ี 5 เลขคุมสัญญา

(งบประมาณ  100,000.- บาท) 590505005440

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

ขอมูล ณ วันท่ี  30  กันยายน  2559

สงประกาศ ย่ืนซอง สัญญา เบิกเงินงวดสุดทาย

 งวดท่ี 1 (ตุลาคม - มีนาคม) 
  งวดท่ี 2 (เมษายน -กันยายน)
 



ลําดับ รายการ/จํานวน/วงเงิน วงเงินตามสัญญา มีเงินเหลือ สาเหตุที่ไมสามารถ

ท่ี วันท่ี / วันท่ี / เลขท่ี ลงวันท่ี สิ้นสุดวันท่ี / จํานวน (บาท) วันที่ / จํานวน (บาท) ดําเนินการได

X X X X ตามแผน

9 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต สัญญาจาง เลขท่ีโครงการ

เสริมเหล็กทางไปวัดบานกอก หมูท่ี 6 19/2559 17 มิ.ย. 59 17 ก.ค. 59 98,400 8 ก.ย. 2559 1,600 59065007686

(งบประมาณ  100,000.- บาท) เลขคุมสัญญา

590605008479

10 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต สัญญาจาง

เสริมเหล็กบานโนนแดง  หมูท่ี 16 51/2559 30 ก.ย. 59 30 ต.ค. 59 100,000 30 ก.ย. 2559 0 เลขท่ีโครงการ

(งบประมาณ  100,000.- บาท) เบิกหักผลักสง 59095095076

งบประมาณ เลขคุมสัญญา

คางจาย 590914449677

11 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต สัญญาจาง

เสริมเหล็กรอบบึงทุงนอยตอจาก 48/2559 30 ก.ย. 59 30 ต.ค. 59 179,000 30 ก.ย. 2559 0 เลขท่ีโครงการ

จุดเดิม  บานไทย  หมูท่ี 2 เบิกหักผลักสง 59095092230

(งบประมาณ  179,000.- บาท) งบประมาณ เลขคุมสัญญา

คางจาย 590914449130

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

ขอมูล ณ วันท่ี  30  กันยายน  2559

สงประกาศ ย่ืนซอง สัญญา เบิกเงินงวดสุดทาย

 งวดท่ี 1 (ตุลาคม - มีนาคม) 
  งวดท่ี 2 (เมษายน -กันยายน)
 



ลําดับ รายการ/จํานวน/วงเงิน วงเงินตามสัญญา มีเงินเหลือ สาเหตุที่ไมสามารถ

ท่ี วันท่ี / วันท่ี / เลขท่ี ลงวันท่ี สิ้นสุดวันท่ี / จํานวน (บาท) วันที่ / จํานวน (บาท) ดําเนินการได

X X X X ตามแผน

12 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต สัญญาจาง เลขท่ีโครงการ

เสริมเหล็กสายบานนางซิว 18/2559 17 มิ.ย. 59 17 ก.ค. 59 71,400 16 ส.ค. 2559 13,600 59065008043

บานกุดสวาย  หมูท่ี 12 เลขคุมสัญญา

(งบประมาณ  85,000.- บาท) 590605008594

13 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต สัญญาจาง

เสริมเหล็กสายบานนายนอย 33/2559 19 ส.ค. 59 18 ก.ย. 59 85,000 30 ก.ย. 2559 15,000 เลขท่ีโครงการ

บานหนองยายเหล  หมูท่ี 5 59085053260

(งบประมาณ  100,000.- บาท) เลขคุมสัญญา

590805009153

14 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต สัญญาจาง

เสริมเหล็กหนาบานผูใหญสังเวียน 17/2559 13 มิ.ย. 59 13 ก.ค. 59 312,000 22 ก.ย. 2559 3,000 เลขท่ีโครงการ

บานบุ  หมูท่ี 10 59055084128

(งบประมาณ  315,000.- บาท) เลขคุมสัญญา

590605006432

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

ขอมูล ณ วันท่ี  30  กันยายน  2559

สงประกาศ ย่ืนซอง สัญญา เบิกเงินงวดสุดทาย

 งวดท่ี 1 (ตุลาคม - มีนาคม) 
  งวดท่ี 2 (เมษายน -กันยายน)
 



ลําดับ รายการ/จํานวน/วงเงิน วงเงินตามสัญญา มีเงินเหลือ สาเหตุที่ไมสามารถ

ท่ี วันท่ี / วันท่ี / เลขท่ี ลงวันท่ี สิ้นสุดวันท่ี / จํานวน (บาท) วันที่ / จํานวน (บาท) ดําเนินการได

X X X X ตามแผน

15 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต สัญญาจาง เลขท่ีโครงการ

เสริมเหล็กอูชางนายเลิศ  บานปรางค 10/2559 16 พ.ค. 59 15 มิ.ย. 59 99,000 10 มิ.ย. 2559 1,000 59055029268

หมูท่ี 9 เลขคุมสัญญา

(งบประมาณ  100,000.- บาท) 590505005299

16 โครงการกอสรางถนนลูกรังติดบาน สัญญาจาง

นายสมทรง  เสาวภาคย 23/2559 23 มิ.ย. 59 13 ก.ค. 59 53,000 30 ก.ย. 2559 1,000 เลขท่ีโครงการ

บานบุยอ  หมูท่ี 18 590605012619

(งบประมาณ  54,000.- บาท) เลขคุมสัญญา

590605012619

17 โครงการกอสรางถนนลูกรังและ สัญญาจาง

ขยายเขตถนน  3 สาย  16/2559 13 มิ.ย. 59 13 ก.ค. 59 123,500 22 ส.ค. 2559 6,500 เลขท่ีโครงการ

บานกอก  หมูท่ี 6 59055084221

(งบประมาณ  130,000.- บาท) เลขคุมสัญญา

590605006353

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

ขอมูล ณ วันท่ี  30  กันยายน  2559

สงประกาศ ย่ืนซอง สัญญา เบิกเงินงวดสุดทาย

 งวดท่ี 1 (ตุลาคม - มีนาคม) 
  งวดท่ี 2 (เมษายน -กันยายน)
 



ลําดับ รายการ/จํานวน/วงเงิน วงเงินตามสัญญา มีเงินเหลือ สาเหตุที่ไมสามารถ

ท่ี วันท่ี / วันท่ี / เลขท่ี ลงวันท่ี สิ้นสุดวันท่ี / จํานวน (บาท) วันที่ / จํานวน (บาท) ดําเนินการได

X X X X ตามแผน

18 โครงการกอสรางถนนหินคลุก สัญญาจาง เลขท่ีโครงการ

บานโนนแดงไปบอขยะ หมูท่ี 16 24/2559 23 มิ.ย. 59 13 ก.ค. 59 78,700 29 ก.ค. 2559 1,300 59065026324

(งบประมาณ  80,000.- บาท) เลขคุมสัญญา

590605012697

19 โครงการกอสรางถนนหินคลุก สัญญาจาง เลขท่ีโครงการ

สายตอบตาห่ํา  บานเกาะ  หมูท่ี 8 28/2559 27 ก.ค. 59 11 ส.ค. 59 68,500 30 ก.ย. 2559 11,500 59075030867

(งบประมาณ  80,000.- บาท) เลขคุมสัญญา

590705012594

20 โครงการกอสรางถนนหินคลุก สัญญาจาง เลขท่ีโครงการ

สายทางไปนาลุงเฉียบ นาลุงบุญสม 26/2559 30 มิ.ย. 59 20 ก.ค. 59 125,700 30 ก.ย. 2559 4,300 59065026161

และขางโซน 4  หมูท่ี 11 เลขคุมสัญญา

(งบประมาณ  130,000.- บาท) 590605018390

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

ขอมูล ณ วันท่ี  30  กันยายน  2559

สงประกาศ ย่ืนซอง สัญญา เบิกเงินงวดสุดทาย

 งวดท่ี 1 (ตุลาคม - มีนาคม) 
  งวดท่ี 2 (เมษายน -กันยายน)
 



ลําดับ รายการ/จํานวน/วงเงิน วงเงินตามสัญญา มีเงินเหลือ สาเหตุที่ไมสามารถ

ท่ี วันท่ี / วันท่ี / เลขท่ี ลงวันท่ี สิ้นสุดวันท่ี / จํานวน (บาท) วันที่ / จํานวน (บาท) ดําเนินการได

X X X X ตามแผน

21 โครงการกอสรางถนนหินคลุก สัญญาจาง เลขท่ีโครงการ

สายหนองหญาขาว บานทาตะเคียน 22/2559 23 มิ.ย. 59 13 ก.ค. 59 78,700 26 ก.ค. 2559 1,300 59065026250

หมูท่ี 13 เลขคุมสัญญา

(งบประมาณ  80,000.- บาท) 590605012570

22 โครงการกอสรางทํานบคอนกรีต คํานวณราคา

เสริมเหล็กกันดินพังทลายถนนสาย กอสราง

หลังหมูบาน  บานบุ  หมูท่ี 17 ณ ปจจุบัน

(งบประมาณ  48,000.- บาท) สูงกวางบประมาณ

23 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา สัญญาจาง เลขท่ีโครงการ

คอนกรีตเสริมเหล็กพรอมฝาปด 32/2559 23 ส.ค. 59 7 ต.ค. 59 182,999 30 ก.ย. 2559 102,001 59075043309

รางระบายน้ํา  บานกุดสวาย หมูท่ี 12 เบิกหักผลักสง เลขท่ีคุมสัญญา

(งบประมาณ  285,000.- บาท) งบประมาณ 59075043309

คางจาย

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

ขอมูล ณ วันท่ี  30  กันยายน  2559

สงประกาศ ย่ืนซอง สัญญา เบิกเงินงวดสุดทาย

 งวดท่ี 1 (ตุลาคม - มีนาคม) 
  งวดท่ี 2 (เมษายน -กันยายน)
 



ลําดับ รายการ/จํานวน/วงเงิน วงเงินตามสัญญา มีเงินเหลือ สาเหตุที่ไมสามารถ

ท่ี วันท่ี / วันท่ี / เลขท่ี ลงวันท่ี สิ้นสุดวันท่ี / จํานวน (บาท) วันที่ / จํานวน (บาท) ดําเนินการได

X X X X ตามแผน

24 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา สัญญาจาง เลขท่ีโครงการ

คอนกรีตเสริมเหล็กพรอมฝาปด 25/2559 30 มิ.ย. 59 14 ส.ค. 59 137,700 22 ส.ค. 2559 35,300 590605018353

รางระบายน้ํา  บานเกาะ  หมูท่ี 8 เลขคุมสัญญา

(งบประมาณ  173,000.- บาท) 59065007553

25 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา สัญญาจาง

คอนกรีตเสริมเหล็กพรอมฝาปด 11/2559 16 พ.ค. 59 15 มิ.ย. 59 283,000 24 มิ.ย. 2559 2,000 เลขท่ีโครงการ

รางระบายน้ํา  บานปรางค  หมูท่ี 9 59055030485

(งบประมาณ  285,000.- บาท) เลขคุมสัญญา

590505007577

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

ขอมูล ณ วันท่ี  30  กันยายน  2559

สงประกาศ ย่ืนซอง สัญญา เบิกเงินงวดสุดทาย

 งวดท่ี 1 (ตุลาคม - มีนาคม) 
  งวดท่ี 2 (เมษายน -กันยายน)
 



ลําดับ รายการ/จํานวน/วงเงิน วงเงินตามสัญญา มีเงินเหลือ สาเหตุที่ไมสามารถ

ท่ี วันท่ี / วันท่ี / เลขท่ี ลงวันท่ี สิ้นสุดวันท่ี / จํานวน (บาท) วันที่ / จํานวน (บาท) ดําเนินการได

X X X X ตามแผน

26 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา สัญญาจาง เลขท่ีโครงการ

คอนกรีตเสริมเหล็กพรอมฝาปด 50/2559 30 ก.ย. 59 14 พ.ย. 59 223,000 30 ก.ย. 2559 0 59095095247

รางระบายน้ํา เสนขางกําแพง เบิกหักผลักสง เลขคุมสัญญา

วัดคลองยาง  บานคลองยาง หมูท่ี 14 งบประมาณ 590914449559

(งบประมาณ  223,000.- บาท) คางจาย

27 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา สัญญาจาง 30 ก.ย. 2559 เลขท่ีโครงการ

คอนกรีตเสริมเหล็กพรอมฝาปด 49/2559 30 ก.ย. 59 14 พ.ย. 59 285,000 เบิกหักผลักสง 0 59095092268

รางระบายน้ํา  สายบาน งบประมาณ เลขคุมสัญญา

นางขม  ครึบกระโทก  บานพลับพลา คางจาย 590914449320

หมูท่ี 3

(งบประมาณ  285,000.- บาท)

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

ขอมูล ณ วันท่ี  30  กันยายน  2559

สงประกาศ ย่ืนซอง สัญญา เบิกเงินงวดสุดทาย

 งวดท่ี 1 (ตุลาคม - มีนาคม) 
  งวดท่ี 2 (เมษายน -กันยายน)
 



ลําดับ รายการ/จํานวน/วงเงิน วงเงินตามสัญญา มีเงินเหลือ สาเหตุที่ไมสามารถ

ท่ี วันท่ี / วันท่ี / เลขท่ี ลงวันท่ี สิ้นสุดวันท่ี / จํานวน (บาท) วันที่ / จํานวน (บาท) ดําเนินการได

X X X X ตามแผน

28 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา 173,000 ไมมีผูเขารวม

คอนกรีตเสริมเหล็กพรอมฝาปด ในการเสนอราคา

รางระบายน้ําและทอน้ําผาน

เหมืองธรรมชาติ  บานบุ  หมูท่ี 17

(งบประมาณ  173,000.- บาท)

29 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็กพรอมวางทอ

สายบานหนองไผ บานบุยอ หมูท่ี 18

(งบประมาณ  173,000.- บาท)

เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง   ตามบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  วันท่ี  13  มิถุนายน พ.ศ. 2559

30 โครงการกอสรางเสริมถนนคอนกรีต สัญญาจาง 30 ก.ย. 2559 เลขท่ีโครงการ

เสริมเหล็ก บานนางประนอม 52/2559 30 ก.ย. 59 30 ต.ค. 59 147,000 เบิกหักผลักสง 3,000 59095095124

บานบุ  หมูท่ี 17 งบประมาณ เลขคุมสัญญา

(งบประมาณ  150,000.- บาท) คางจาย 590914449457

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

ขอมูล ณ วันท่ี  30  กันยายน  2559

สงประกาศ ย่ืนซอง สัญญา เบิกเงินงวดสุดทาย

 งวดท่ี 1 (ตุลาคม - มีนาคม) 
  งวดท่ี 2 (เมษายน -กันยายน)
 



ลําดับ รายการ/จํานวน/วงเงิน วงเงินตามสัญญา มีเงินเหลือ สาเหตุที่ไมสามารถ

ท่ี วันท่ี / วันท่ี / เลขท่ี ลงวันท่ี สิ้นสุดวันท่ี / จํานวน (บาท) วันที่ / จํานวน (บาท) ดําเนินการได

X X X X ตามแผน

31 โครงการซอมแซมสะพานคลองเหมือง สัญญาจาง เลขท่ีโครงการ

บานนายเท่ียง  ปริกกระโทก 57/2559 30 ก.ย. 59 30 ต.ค. 59 70,000 30 ก.ย. 2559 0 59105020036

บานโคงยาง  หมูท่ี 4 เบิกหักผลักสง เลขคุมสัญญา

(งบประมาณ  70,000.- บาท) งบประมาณ 591014042710

คางจาย

32 โครงการตอเติมทอลอดแบบเหลี่ยม สัญญาจาง เลขท่ีโครงการ

ขยายเขตทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 58/2559 30 ก.ย. 59 30 ต.ค. 59 80,000 30 ก.ย. 2559 0 59105020015

2 ดาน  บานประดากุด  หมูท่ี 7 เบิกหักผลักสง เลขท่ีคุมสัญญา

(งบประมาณ  80,000.- บาท) งบประมาณ 591014042802

คางจาย

33 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน สัญญาจาง เลขท่ีโครงการ

หินคลุกสายทางเขาโรงสี 21/2559 23 มิ.ย. 59 23 ก.ค. 59 76,200 29 ก.ค. 2559 3,800 59065026512

นายสังวาน  เพ็ชรดีคาย  หมูท่ี 15 เลขคุมสัญญา

(งบประมาณ  80,000.- บาท) 590605012508

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

ขอมูล ณ วันท่ี  30  กันยายน  2559

สงประกาศ ย่ืนซอง สัญญา เบิกเงินงวดสุดทาย

 งวดท่ี 1 (ตุลาคม - มีนาคม) 
  งวดท่ี 2 (เมษายน -กันยายน)
 



ลําดับ รายการ/จํานวน/วงเงิน วงเงินตามสัญญา มีเงินเหลือ สาเหตุที่ไมสามารถ

ท่ี วันท่ี / วันท่ี / เลขท่ี ลงวันท่ี สิ้นสุดวันท่ี / จํานวน (บาท) วันที่ / จํานวน (บาท) ดําเนินการได

X X X X ตามแผน

34 โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค

บานพลับพลา  หมูท่ี 1

สายบานนายมานพ

(งบประมาณ  60,000.- บาท)

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

ขอมูล ณ วันท่ี  30  กันยายน  2559

สงประกาศ ย่ืนซอง สัญญา เบิกเงินงวดสุดทาย

 งวดท่ี 1 (ตุลาคม - มีนาคม) 
  งวดท่ี 2 (เมษายน -กันยายน)
 



เงินเหลือจาย ประจําปงบประมาณ 2558   รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 1 ประรจําป 2558

วันพฤหัสบดีท่ี  24  กันยายน  2558  เวลา  09.00 น.  ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

ลําดับ รายการ/จํานวน/วงเงิน วงเงินตามสัญญา มีเงินเหลือ สาเหตุที่ไมสามารถ

ท่ี วันท่ี / วันท่ี / เลขท่ี ลงวันท่ี สิ้นสุดวันท่ี / จํานวน (บาท) วันที่ / จํานวน (บาท) ดําเนินการได

X X X X ตามแผน

1 โครงการยกระดับถนนคอนกรีต ตกลงจาง 15 ธ.ค. 58 14 ม.ค. 59 86,000 1,000

เสริมเหล็ก ซอยบาน ส.อบต.เวช 22/2559

บานหนองยายเหล  หมูท่ี 5

จํานวน  2 ชวง

(งบประมาณ  87,000.- บาท)

2 โครงการกอสรางถนนลูกรัง ตกลงจาง 8 ม.ค. 59 7 ก.พ. 59 495,000 5,000

สายดอนชาด  บานกอก  หมูท่ี 6 6/2559

(งบประมาณ  500,000.- บาท)

3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต ตกลงจาง 1 ก.พ. 59 2 มี.ค. 59 134,500 1,500

เสริมเหล็กจากเขตติดตอเทศบาล 8/2559

มาอบต.พลับพลา บานปรางค หมูท่ี 9

(งบประมาณ  136,000.- บาท)

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

ขอมูล ณ วันท่ี  30  กันยายน  2559

สงประกาศ ย่ืนซอง สัญญา เบิกเงินงวดสุดทาย

 งวดท่ี 1 (ตุลาคม - มีนาคม) 
  งวดท่ี 2 (เมษายน -กันยายน)
 



เงินเหลือจาย ประจําปงบประมาณ 2558   รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 1 ประรจําป 2558

วันพฤหัสบดีท่ี  24  กันยายน  2558  เวลา  09.00 น.  ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

ลําดับ รายการ/จํานวน/วงเงิน วงเงินตามสัญญา มีเงินเหลือ สาเหตุที่ไมสามารถ

ท่ี วันท่ี / วันท่ี / เลขท่ี ลงวันท่ี สิ้นสุดวันท่ี / จํานวน (บาท) วันที่ / จํานวน (บาท) ดําเนินการได

X X X X ตามแผน

4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต สัญญาจาง 4 ธ.ค. 58 3 ม.ค. 59 452,000 5,000

เสริมเหล็ก สายหลัก บานปรางค 4/2559

หมูท่ี 11

(งบประมาณ  457,000.- บาท)

5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต สัญญาจาง 22 ธ.ค. 58 21 ม.ค. 59 435,000 5,000

เสริมเหล็กสายบานกุดสวาย หมูท่ี 12 5/2559

ไปบานกอก  หมูท่ี 6

(งบประมาณ  440,000.-)

6 โครงการกอสรางทอลอดแบบเหลี่ยม 4 ม.ค. 59 4-19 ม.ค. สัญญาจาง 28 ม.ค. 59 27 ก.พ. 59 539,000 1,000

บานทาตะเคียน  หมูท่ี 13 2559 7/2559

(งบประมาณ  540,000.- บาท)

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

ขอมูล ณ วันท่ี  30  กันยายน  2559

สงประกาศ ย่ืนซอง สัญญา เบิกเงินงวดสุดทาย

 งวดท่ี 1 (ตุลาคม - มีนาคม) 
  งวดท่ี 2 (เมษายน -กันยายน)
 



เงินเหลือจาย ประจําปงบประมาณ 2558   รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 1 ประรจําป 2558

วันพฤหัสบดีท่ี  24  กันยายน  2558  เวลา  09.00 น.  ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

ลําดับ รายการ/จํานวน/วงเงิน วงเงินตามสัญญา มีเงินเหลือ สาเหตุที่ไมสามารถ

ท่ี วันท่ี / วันท่ี / เลขท่ี ลงวันท่ี สิ้นสุดวันท่ี / จํานวน (บาท) วันที่ / จํานวน (บาท) ดําเนินการได

X X X X ตามแผน

7 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต ตกลงจาง 23 พ.ย. 58 23 ธ.ค. 58 99,000 1,000

เสริมเหล็ก สายหนาวัดคลองกลาง 15/2559

หมูท่ี 15

(งบประมาณ  100,000.- บาท)

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

ขอมูล ณ วันท่ี  30  กันยายน  2559

สงประกาศ ย่ืนซอง สัญญา เบิกเงินงวดสุดทาย

 งวดท่ี 1 (ตุลาคม - มีนาคม) 
  งวดท่ี 2 (เมษายน -กันยายน)
 



ลําดับ รายการ/จํานวน/วงเงิน วงเงินตามสัญญา มีเงินเหลือ สาเหตุที่ไมสามารถ

ท่ี วันท่ี / วันท่ี / เลขท่ี ลงวันท่ี สิ้นสุดวันท่ี / จํานวน (บาท) วันที่ / จํานวน (บาท) ดําเนินการได

X X X X ตามแผน

1 รถยนตสวนกลาง  จํานวน  1 คัน 4 ม.ค. 59 4 - 19 สัญญาซื้อขาย 29 ม.ค. 59 4 เม.ย. 59 719,000 68,000

รถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด  1 ตัน มกราคม 8/2559

ปริมาณกระบอกสูบไมต่ํากวา  2,400 พ.ศ. 2559

ซีซี  ขับเคลื่อน  2 ลอ

แบบดับเบิ้ลแคบ

(งบประมาณ  787,000.- บาท)

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

ขอมูล ณ วันท่ี  30  กันยายน  2559

สงประกาศ ย่ืนซอง สัญญา เบิกเงินงวดสุดทาย

(ลงชื่อ)
(นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ)

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

   งวดท่ี 1 (ตุลาคม - มีนาคม) 
 งวดท่ี 2 (เมษายน -กันยายน)
 

(ลงชื่อ)
(นางเสาวลักษณ  เปรี้ยวกระโทก)

หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ

(ลงชื่อ)
(นางสาวกัญญารัตน  ชํานาญศิลป)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ



 งวดท่ี 1 (ตุลาคม - มีนาคม) 
  งวดท่ี 2 (เมษายน -กันยายน)
 


