
แบบ ผด. ๕

ลําดับตามแผนจัดหา ส่งประกาศอย่างช้า กําหนดส่งมอบ เบิกเงินงวด
(ผด.๒) ภายใน ภายใน (วัน) สุดท้ายภายใน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.นาซอน ม. 6 ๙๙ สอบราคา  31 มีนาคม 2558  30 เมษายน  2558  31 กรกฎาคม 2558  31 สิงหาคม 2558

ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๔๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ถนนลูกรัง
ข้างละ ๐.๕๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 225 ม. พร้อมติด
ตั้งป้ายโครงการ  จํานวน ๑ ป้าย ตามแบบเทศบาลตําบลบัวสว่าง 
เลขที่ ๐๑-๒๕๕๘-๐๖

2  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัวทอง 100 สอบราคา  31 มีนาคม 2558  30 เมษายน  2558  31 กรกฎาคม 2558  31 สิงหาคม 2558
หมู่ ๑๑ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
ไหล่ถนนลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า
๑๙๕ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  จํานวน ๑ ป้าย
ตามแบบเทศบาลตําบลบัวสว่าง เลขที่ ๐๑-๒๕๕๘-๑๑

3  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก บ้านบัวใหญ่ 101 สอบราคา  31 มีนาคม 2558  30 เมษายน  2558  31 กรกฎาคม 2558  31 สิงหาคม 2558
หมู่ ๓ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
ไหล่ถนนลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า
๒๑๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  จํานวน ๑ ป้าย
ตามแบบเทศบาลตําบลบัวสว่าง เลขที่ ๐๑-๒๕๕๘-๐๓

ลงชื่อ .............................................................เจ้าหนา้ที่พัสดุ ลงชื่อ................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ              ลงชื่อ................................................... ปลัดเทศบาลตําบลบัวสว่าง
      (นางปนัดดา   เหลาแหลม  )          ( นางลักขณา  พิลาโฮม  )                     ( นางเหมะรัตน์   เหมะธุลิน  )
          เจ้าพนักงานพัสดุ            ผู้อํานวยการกองคลัง                       ปลัดเทศบาลตําบลบัวสว่าง

ลําดับที่

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8
เทศบาลตําบลบัวสว่าง  อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

หมายเหตุทําสัญญาภายในวิธีการจัดหารายการ/จํานวน/วงเงิน



แบบ ผด. ๕

ลําดับตามแผนจัดหา ส่งประกาศอย่างช้า กําหนดส่งมอบ เบิกเงินงวด
(ผด.๒) ภายใน ภายใน (วัน) สุดท้ายภายใน

ลําดับที่

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8
เทศบาลตําบลบัวสว่าง  อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

หมายเหตุทําสัญญาภายในวิธีการจัดหารายการ/จํานวน/วงเงิน

4  โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ําภายในหมู่บ้าน 102 สอบราคา  31 มีนาคม 2558  30 เมษายน  2558  31 กรกฎาคม 2558  31 สิงหาคม 2558
บ้านบัวหลวง หมู่ ๑๓  ขนาดกว้าง ๔๐ ซม. ยาว ๕๒ เมตร
ลึก ๔๐ ซม. ร่องระบายน้ํา คสล.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
จํานวน ๑ ป้าย  ตามแบบเทศบาลตําบลบัวสว่าง
เลขที่  ๐๔-๒๕๕๘-๑๓
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

5  โครงการขยายท่อเมนประปา บ้านบัวใหม่พัฒนา หมู่ ๙ 103 สอบราคา  31 มีนาคม 2558  30 เมษายน  2558  31 กรกฎาคม 2558  31 สิงหาคม 2558
ขนาดท่อพีวีซี  ขนาด ๒ นิ้ว  ยาว ๑,๔๐๐ เมตร  พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ  จํานวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลบัวสว่าง เลขที่ ๐๔-๒๕๕๘-๐๙

6  โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์  บ้านโนนสําราญ 104 สอบราคา  31 มีนาคม 2558  30 เมษายน  2558  31 กรกฎาคม 2558  31 สิงหาคม 2558
หมู่ ๑๒ ขนาดกว้าง ๓ เมตร  ยาว ๑๒ เมตร พร้อมติดตั้ง
จํานวน ๑ ป้าย  ตามแบบเทศบาลตําบลบัวสว่าง
เลขที่  ๐๕-๒๕๕๘-๑๒

ลงชื่อ .............................................................เจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ              ลงชื่อ................................................... ปลัดเทศบาลตําบลบัวสว่าง
      (นางปนัดดา   เหลาแหลม  )          ( นางลักขณา  พิลาโฮม  )                     ( นางเหมะรัตน์   เหมะธุลิน  )
          เจ้าพนักงานพัสดุ            ผู้อํานวยการกองคลัง                       ปลัดเทศบาลตําบลบัวสว่าง



แบบ ผด. ๕

ลําดับตามแผนจัดหา ส่งประกาศอย่างช้า กําหนดส่งมอบ เบิกเงินงวด
(ผด.๒) ภายใน ภายใน (วัน) สุดท้ายภายใน

ลําดับที่

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8
เทศบาลตําบลบัวสว่าง  อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

หมายเหตุทําสัญญาภายในวิธีการจัดหารายการ/จํานวน/วงเงิน

7 โครงการปรับปรุงป่าช้าสาธารณประโยชน์ บ้านสว่าง 105 สอบราคา  31 มีนาคม 2558  30 เมษายน  2558  31 กรกฎาคม 2558  31 สิงหาคม 2558
พัฒนา หมู่ ๑๐ ขนาดพื้นที่ ๒ ไร่  ลูกรังหนาเฉลี่ย ๒๕ ซม.
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน ๑ ป้าย  ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลบัวสว่าง เลขที่ ๐๖-๒๕๕๘-๑๐

ลงชื่อ .............................................................เจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ              ลงชื่อ................................................... ปลัดเทศบาลตําบลบัวสว่าง
      (นางปนัดดา   เหลาแหลม  )          ( นางลักขณา  พิลาโฮม  )                     ( นางเหมะรัตน์   เหมะธุลิน  )
          เจ้าพนักงานพัสดุ            ผู้อํานวยการกองคลัง                       ปลัดเทศบาลตําบลบัวสว่าง


