แบบ ผด.6

แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้ าง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2560
ของเทศบาลตาบลห้ วยซ้ อ
ข้ อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2560
(4)
ลำดับ
ที่

(5)
รำยกำร / จำนวน /
วงเงิน

จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์
1 ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 4,000 ลิตร พร้อมติดเครน
ไฮโดรลิคพร้อมกระเช้ำซ่อมไฟฟ้ำ

งบประมำณ

(6)
ส่งประกำศ
วันที่

(7)
ยื่นซอง



วันที่

(8)
สัญญำ
 เลขที่


ลงวันที่

3,000,000.00 27 มี.ค.2560  16 พ.ค. 2560  15/2560 7 มิ.ย.2560

(9)
วงเงินตำมสัญญำ

สิ้นสุดวันที่

 จำนวน (บำท)


6 ส.ค.60



 งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
r งวดที่ 2 (เมษายน - กันยายน)

(10)
(11)
เบิกเงินงวดสุดท้ำย มีเงินเหลือ
 จำนวน (บำท)
วันที่


(12)
สำเหตุทไี่ ม่สำมำรถดำเนินกำร
ได้ตำมแผน

เนือ่ งจำกมีกำรพิจำรณำทบทวนกำร
ก้ำหนดคุณลักษณะของครุภณ
ั ฑ์

2,979,000.00

เนือ่ งจำกมีกำรแก้ไขคุณลักษณะพื้นฐำน

2 โครงกำรติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)

136,000.00



 13/2560 27 มี.ค.2560 11 เม.ย.60



135,000.00 12 เม.ย.2560



1,000.00 ให้ถูกต้องตำมเกณฑ์รำคำกลำงและ
คุณลักษณะพื้นฐำนครุภณ
ั ฑ์ฯ

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยคลองท่ำ
3 ช้ำง-วัดแก่นเหนือ บ้ำนแก่นเหนือ ม.3
ต้ำบลห้วยซ้อ

1,058,000.00

โครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุกบดอัด สำยโป่งช้ำง
บ้ำนแก่นสะลองค้ำ หมู่ที่ 23

1,033,000.00

4

5

โครงกำรก่อสร้ำงระบบประปำหมู่บำ้ น แบบบำดำล
ขนำดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้ำนเนินสมบูรณ์ ต้ำบลห้วยซ้อ





2 ธ.ค.2559  22 ธ.ค.2559  42/2560 3 เม.ย.2560 18 พ.ค.2560

2,788,000.00 4 พ.ย.2559  22 พ.ย.2559

 41/2560 31 มี.ค.2560 28 ส.ค.2560





1,033,000.00

2,254,000 บำท
ปรับลดค่ำเข็ม
 239,653.- บำท
คงเหลือ
2,014,347.- บำท



มีกำรด้ำเนินกำรก่อสร้ำงตำมโครงกำร
ซ่อมแซม/บ้ำรุงถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สำยคลองท่ำช้ำง วัดแก่นเหนือ หมูท่ ี่ 3 ในปีงบประมำณ
พ.ศ. 2559 เรียบร้อยแล้ว



อยูร่ ะหว่ำงกำรด้ำเนินกำรก่อสร้ำงตำม
สัญญำ



มีกำรเปลี่ยนแปลงสถำนที่ด้ำเนินกำร
จำกหมูท่ ี่ 8 บ้ำนเนิน-สมบูรณ์ ต้ำบล
ห้วยซ้อ เป็น หมูท่ ี่ 9 บ้ำนใหม่ดอนแก้ว
ต้ำบลห้วยซ้อ เนือ่ งจำกได้รับกำรจัดสรร
โครงกำรที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงำน
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน้้ำบำดำล เขต 1
ล้ำปำง ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่ำงกำรด้ำเนินกำร
ก่อสร้ำงตำมสัญญำ

แบบ ผด.6

แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้ าง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2560
ของเทศบาลตาบลห้ วยซ้ อ
ข้ อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2560
(4)
ลำดับ
ที่

6

(5)
รำยกำร / จำนวน /
วงเงิน

โครงกำรก่อสร้ำงประปำบำดำลหมู่บำ้ นขนำดใหญ่
หมู่ที่ 12 บ้ำนร้องหัวฝำย ต้ำบลห้วยซ้อ

ลงชื่อ............................................................เจ้ำหน้ำที่พสั ดุ
(นำงวรำพร ไชยรำช)

งบประมำณ

(6)
ส่งประกำศ
วันที่

(7)
ยื่นซอง



วันที่

2,788,000.00 4 พ.ย.2559  22 พ.ย.2559

(8)
สัญญำ
 เลขที่


ลงวันที่

 13/2560 4 ม.ค.2560

(9)
วงเงินตำมสัญญำ

สิ้นสุดวันที่

3 มิ.ย.2560

ลงชื่อ................................................................หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พสั ดุ
(นำงวำสนำ ทรัพย์ทวี)

 จำนวน (บำท)

2,285,000 บำท
ปรับลดค่ำเข็ม
239,597.-บำท

คงเหลือ
2,045,403.-บำท

 งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
r งวดที่ 2 (เมษายน - กันยายน)

(10)
(11)
เบิกเงินงวดสุดท้ำย มีเงินเหลือ
 จำนวน (บำท)
วันที่




(12)
สำเหตุทไี่ ม่สำมำรถดำเนินกำร
ได้ตำมแผน

อยูร่ ะหว่ำงกำรด้ำเนินกำรก่อสร้ำงตำม
สัญญำ และมีกำรเบิกจ่ำยไปแล้ว จ้ำนวน
2 งวด

ลงชื่อ..................................................................ปลัด ทต.ห้วยซ้อ
(นำยจิโรจน์ บัวชูก้ำน)

