
 

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 4  
หน่วยงาน กองจัดหา งานจัดจ้าง กรม/จังหวัด การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวง มหาดไทย   

 

ล าดบัที ่

แผนงาน หมวดคา่ครุภณัฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ผลการด าเนินการ 
การเบิกจา่ย  

เป็น 
 

ไมเ่ป็น 

หมายเหต ุงาน/โครงการ รายการ จ านวน  
(หน่วยนับ) 

จัดหาโดยใช้วิธ ี ประกาศสอบ 
ราคา/ประกวด           
ราคา       
(วัน/เดือน/ป)ี 

ลงนามใน 
สัญญา 
(วัน/เดือน/ป)ี 

การส่งมอบ 
(วัน/เดือน/ป)ี  
 

เงิน 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

เงินนอกงบ 
ประมาณหรือ 

เงินสมทบ 
(ล้านบาท) 

ไปตาม 
แผน  

ไปตาม 
แผน  

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) 
1. ก่อสร้าง

ปรับปรุงขยาย 
 

ก่อสร้างปรับปรุงขยาย 
การประปาสว่นภูมภิาค 
สาขาสระแก้ว 
อ.เมือง  จ.สระแกว้ 
 

1 งาน e-Auction 18 ม.ค. 59 23 มี.ค. 59 17 เม.ย. 60 168.319  √  อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

2. ก่อสร้าง
ปรับปรุงขยาย 
 

ก่อสร้างปรับปรุงขยาย 
การประปาสว่นภูมภิาค 
สาขาสตึก-พยัคฆภูมิพิสัย  
(วาปีปทุม)  
อ.สตึก-พยัคฆภูมิพิสยั-วาปีปทุม 
จ.มหาสารคาม 
 

1 งาน e-Auction 27 พ.ย. 58 29 ม.ค. 59 28 พ.ค. 60 267.973  √  อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

3. 
 
 

ก่อสร้าง
ปรับปรุงขยาย 
 

ก่อสร้างปรับปรุงขยาย 
การประปาสว่นภูมภิาค 
สาขาตราด (บอ่ไร่) 
อ.เมือง-แหลมงอบ-บ่อไร ่
จ.ตราด 
 

1 งาน e-Auction 27 พ.ย. 58 29 ม.ค. 59 8 เม.ย. 60 203.731  √  อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

 
 
 ลงลายมือชื่อ..........................................................ผู้ตรวจสอบ      ลงลายมือชื่อ..........................................................ผู้รับผิดชอบ 
    (นางดาวัลย์  จันทร์ศิริ)                                                                                                            (นายวรวุฒิ  เป้าศิลา) 
 ต าแหน่ง           ผู้อ านวยการกองจัดหา               ต าแหน่ง   ผู้ช่วยผูว้่าการ (บริหาร 2)  รักษาการในต าแหน่ง 
                ผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการ 



         

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 4  
หน่วยงาน กองจัดหา งานจัดจ้าง กรม/จังหวัด การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวง มหาดไทย   

 

ล าดับที่ 

แผนงาน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ผลการด าเนินการ 
การเบิกจา่ย  

เป็น 
 

ไม่เป็น 

หมายเหต ุงาน/โครงการ รายการ จ านวน 
(หน่วยนับ) 

จัดหาโดยใช้วิธ ี ประกาศสอบ 
ราคา/ประกวด           
ราคา       
(วัน/เดือน/ป)ี 

ลงนามใน 
สัญญา 
(วัน/เดือน/ป)ี 

การส่งมอบ 
(วัน/เดือน/ป)ี  
 

เงิน
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

เงินนอกงบ 
ประมาณหรือ 
เงินสมทบ 
(ล้านบาท) 

ไปตาม 
แผน  

ไปตาม 
แผน  

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) 
4. ก่อสร้าง

ปรับปรุงขยาย 
 

ก่อสร้างปรับปรุงขยาย 
การประปาสว่นภูมภิาค 
สาขาระนอง 
อ.เมือง จ.ระนอง 
 

1 งาน e-Auction 25 พ.ย. 58 29 ม.ค. 59 28 พ.ค. 60 316.577  √  อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

5. ก่อสร้าง
ปรับปรุงขยาย 
 

ก่อสร้างปรับปรุงขยาย 
การประปาสว่นภูมภิาค 
สาขากาฬสินธุ์ (ยางตลาด) 
(กมลาไสย) อ.เมือง-ยางตลาด 
-กมลาไสย จ.กาฬสินธุ ์
 

1 งาน e-Auction 27 ม.ค. 59 31 มี.ค. 59 10 ส.ค. 60 266.831  √  อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

6. ก่อสร้าง
ปรับปรุงขยาย 
 

ก่อสร้างปรับปรุงขยาย 
การประปาสว่นภูมภิาค 
สาขาอุตรดิตถ์(ตรอน)  
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 
 

1 งาน e-Auction 18 ม.ค. 59 31 มี.ค. 59 11 มิย. 60 187.164  √  อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

 
  
 ลงลายมือชื่อ..........................................................ผู้ตรวจสอบ      ลงลายมือชื่อ..........................................................ผู้รับผิดชอบ 
    (นางดาวัลย์  จันทร์ศิริ)                                                                                                            (นายวรวุฒิ  เป้าศิลา) 
 ต าแหน่ง           ผู้อ านวยการกองจัดหา               ต าแหน่ง   ผู้ช่วยผูว้่าการ (บริหาร 2)  รักษาการในต าแหน่ง 
                ผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการ 
                 



 
 

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 4  
หน่วยงาน กองจัดหา งานจัดจ้าง กรม/จังหวัด การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวง มหาดไทย   

 

ล าดับที่ 

แผนงาน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ผลการด าเนินการ 
การเบิกจา่ย  

เป็น 
 

ไม่เป็น 

หมายเหต ุงาน/โครงการ รายการ จ านวน 
(หน่วยนับ) 

จัดหาโดยใช้วิธ ี ประกาศสอบ 
ราคา/ประกวด           
ราคา       
(วัน/เดือน/ป)ี 

ลงนามใน 
สัญญา 
(วัน/เดือน/ป)ี 

การส่งมอบ 
(วัน/เดือน/ป)ี  
 

เงิน
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

เงินนอกงบ 
ประมาณหรือ 
เงินสมทบ 
(ล้านบาท) 

ไปตาม 
แผน  

ไปตาม 
แผน  

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) 
7. ก่อสร้าง 

ปรับปรุงขยาย 
 

ก่อสร้างปรับปรุงขยาย 
การประปาสว่นภูมภิาค 
สาขามุกดาหาร  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
 

1 งาน e-Auction 29 ม.ค. 59 31 มี.ค. 59 11 มิ.ย. 60  310.563 √  อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

8. ก่อสร้าง 
ปรับปรุงขยาย 
 

ก่อสร้างปรับปรุงขยาย 
การประปาสว่นภูมภิาค 
สาขาแม่สอด  อ.แม่สอด 
จ.ตาก 
 

1 งาน e-Auction 2 ก.พ. 59 29 เม.ย. 59 29 มิ.ย. 60  242.837 √  อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

9. ก่อสร้าง 
ปรับปรุงขยาย 
 

ก่อสร้างปรับปรุงขยาย 
การประปาสว่นภูมภิาค 
สาขาหนองคาย 
อ.เมืองหนองคาย-สระใคร 
จ.หนองคาย 
 

1 งาน e-Auction 2 ก.พ. 59 23 มี.ค. 59 11 ก.ค. 60  386.644 √  อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

 
 
 ลงลายมือชื่อ..........................................................ผู้ตรวจสอบ      ลงลายมือชื่อ..........................................................ผู้รับผิดชอบ 
    (นางดาวัลย์  จันทร์ศิริ)                                                                                                            (นายวรวุฒิ  เป้าศิลา) 
 ต าแหน่ง           ผู้อ านวยการกองจัดหา               ต าแหน่ง   ผู้ช่วยผูว้่าการ (บริหาร 2)  รักษาการในต าแหน่ง 
                ผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการ 
              



    

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 4  
หน่วยงาน กองจัดหา งานจัดจ้าง กรม/จังหวัด การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวง มหาดไทย   

 

ล าดับที่ 

แผนงาน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ผลการด าเนินการ 
การเบิกจา่ย  

เป็น 
 

ไม่เป็น 

หมายเหต ุงาน/โครงการ รายการ จ านวน 
(หน่วยนับ) 

จัดหาโดยใช้วิธ ี ประกาศสอบ
ราคา/ประกวด           
ราคา   
(วัน/เดือน/ป)ี 

ลงนามใน 
สัญญา 
(วัน/เดือน/ป)ี 

การส่งมอบ 
(วัน/เดือน/ป)ี  
 

เงิน 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

เงินนอกงบ 
ประมาณหรือ 

เงินสมทบ 
(ล้านบาท) 

ไปตาม 
แผน  

ไปตาม 
แผน  

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) 
10. ก่อสร้าง

ปรับปรุงขยาย 
การประปา 

ก่อสร้างปรับปรุงขยาย 
การประปาสว่นภูมภิาค 
สาขาอรัญประเทศ 
อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว้ 
 

1 งาน e-Auction 2 มี.ค. 59 29 เม.ย. 59 29 มิ.ย. 60 817.936  √  อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

11. ก่อสร้าง
ปรับปรุงขยาย 
การประปา 

ก่อสร้างปรับปรุงขยาย 
การประปาสว่นภูมภิาค 
สาขาสะเดา อ.สะเดา 
จ.สงขลา 
 

1 งาน e-Auction 2 มี.ค. 59 29 เม.ย. 59 29 มิ.ย. 60 583.200  √  อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

12. ก่อสร้าง
ปรับปรุงขยาย 
การประปา 

ก่อสร้างปรับปรุงขยาย 
การประปาสว่นภูมภิาค 
สาขาขอนแก่น - น  าพอง  
อ.เมืองขอนแก่น-อุบลรัตน์- 
น  าพอง จ.ขอนแก่น (ส่วนที่ 1) 
 

1 งาน e-Auction    841.286  √  อยู่ระหว่างจัดท าเอกสาร
ประกวดราคา 

 
 

 ลงลายมือชื่อ..........................................................ผู้ตรวจสอบ      ลงลายมือชื่อ..........................................................ผู้รับผิดชอบ 
    (นางดาวัลย์  จันทร์ศิริ)                                                                                                            (นายวรวุฒิ  เป้าศิลา) 
 ต าแหน่ง           ผู้อ านวยการกองจัดหา               ต าแหน่ง   ผู้ช่วยผูว้่าการ (บริหาร 2)  รักษาการในต าแหน่ง 
                ผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการ 
                 
 
 



แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 4  
หน่วยงาน กองจัดหา งานจัดจ้าง กรม/จังหวัด การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวง มหาดไทย   

 

ล าดับที่ 

แผนงาน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ผลการด าเนินการ 
การเบิกจา่ย  

เป็น 
 

ไม่เป็น 

หมายเหต ุงาน/โครงการ รายการ จ านวน 
(หน่วยนับ) 

จัดหาโดยใช้วิธ ี ประกาศสอบ 
ราคา/ประกวด           
ราคา       
(วัน/เดือน/ป)ี 

ลงนามใน 
สัญญา 
(วัน/เดือน/ป)ี 

การส่งมอบ 
(วัน/เดือน/ป)ี  
 

เงิน 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

เงินนอกงบ 
ประมาณหรือ 

เงินสมทบ 
(ล้านบาท) 

ไปตาม 
แผน  

ไปตาม 
แผน (  

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) 
13. ก่อสร้าง

ปรับปรุงขยาย 
การประปา 

ก่อสร้างปรับปรุงขยาย 
การประปาสว่นภูมภิาค 
สาขาพัทยา - สาขาแหลมฉบัง - 
สาขาศรีราชา อ.ปลวกแดง - 
นิคมพัฒนา จ.ระยอง-ชลบุรี 
ระยะที่ 1 ส่วนที่ (1.1) 
ก่อสร้าง Mobile Plant  
ขนาด 2,000 ลบ.ม./ชม. และ
ระบบท่อส่ง-จ่าย 
ระยะที่ 1 ส่วนที่ (1.2) 
งานก่อสร้าง Conventional 
Plant 2,000 ลบ.ม./ชม. และ
ระบบท่อส่ง-จ่าย 

 
 
 
 
 

1 งาน 
 
 
 
 

1 งาน 
 
 
 

 
 
 
 
 

e-Auction 
 
 
 
 

e-Auction 

 
 
 
 
 

26 เม.ย. 59 

   
 
 
 
 

403.772 
 
 
 
 

474.657 

  
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 

√ 

  
 
 
 
 
อยู่ระหว่างน าผลเสนอ
คณะอนุกรรมการบริหาร 
  
 
 

อยู่ระหว่างจัดท าเอกสาร
ประกวดราคา 

14. ก่อสร้าง
ปรับปรุงขยาย 
การประปา 

ก่อสร้างปรับปรุงขยาย 
การประปาสว่นภูมภิาค 
สาขาพัทยา - สาขาแหลมฉบัง - 
สาขาศรีราชา อ.ปลวกแดง - 
นิคมพัฒนา จ.ระยอง-ชลบุรี  
(ระยะที่ 1 ส่วนที่ 2 
ก่อสร้างสถานีจา่ยน  าคอเขา 
และระบบท่อส่ง-จ่าย) 

1 งาน e-Auction    889.054  √  อยู่ระหว่างจัดท าเอกสาร
ประกวดราคา 

 
 

 ลงลายมือช่ือ..........................................................ผู้ตรวจสอบ       ลงลายมือช่ือ..........................................................ผู้รบัผิดชอบ 
    (นางดาวัลย์  จันทร์ศิริ)                                                                                                              (นายวรวุฒิ  เป้าศิลา) 
 ต าแหน่ง           ผู้อ านวยการกองจัดหา                 ต าแหน่ง   ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร 2)  รักษาการในต าแหน่ง 
                       ผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการ 



                 

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 4  
หน่วยงาน กองจัดหา งานจัดจ้าง กรม/จังหวัด การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวง มหาดไทย   

 

ล าดับที่ 

แผนงาน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ผลการด าเนินการ 
การเบิกจา่ย  

เป็น 
 

ไม่เป็น 

หมายเหต ุงาน/โครงการ รายการ จ านวน 
(หน่วยนับ) 

จัดหาโดยใช้วิธ ี ประกาศสอบ 
ราคา/ประกวด           
ราคา       
(วัน/เดือน/ป)ี 

ลงนามใน 
สัญญา 
(วัน/เดือน/ป)ี 

การส่งมอบ 
(วัน/เดือน/ป)ี  
 

เงินงบ 
ประมาณ  
(ล้านบาท) 

เงินนอกงบ 
ประมาณหรือ 

เงินสมทบ 
(ล้านบาท) 

ไปตาม 
แผน  

ไปตาม 
แผน  

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) 
15. ก่อสร้าง

ปรับปรุงขยาย 
การประปา 

ก่อสร้างปรับปรุงขยาย 
การประปาสว่นภูมภิาค 
สาขาพัทยา - สาขาแหลมฉบัง - 
สาขาศรีราชา อ.ปลวกแดง - 
นิคมพัฒนา จ.ระยอง-ชลบุรี  
(ระยะที่ 1 ส่วนที่ 3  
ก่อสร้างสถานีจา่ยน  าหนองปรือ 
และระบบท่อส่ง-จ่าย) 
 

1 งาน e-Auction    690.289 
 

 √  อยู่ระหว่างจัดท าเอกสาร
ประกวดราคา 

16. ก่อสร้าง
ปรับปรุงขยาย 
การประปา 
 

ก่อสร้างปรับปรุงขยาย 
การประปาสว่นภูมภิาค 
สาขาบางปะกง อ.บางปะกง 
จ.ฉะเชิงเทรา 
 

1 งาน e-Auction    478.687  √  อยู่ระหว่างจัดท าเอกสาร
ประกวดราคา 

 
 
 ลงลายมือชื่อ..........................................................ผู้ตรวจสอบ      ลงลายมือชื่อ..........................................................ผู้รับผิดชอบ 
    (นางดาวัลย์  จันทร์ศิริ)                                                                                                            (นายวรวุฒิ  เป้าศิลา) 
 ต าแหน่ง           ผู้อ านวยการกองจัดหา               ต าแหน่ง   ผู้ช่วยผูว้่าการ (บริหาร 2)  รักษาการในต าแหน่ง 
                ผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการ  
          
 
 



                                                              แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง  ปีงบประมาณ ๒๕๕๙  ไตรมาส ๔                                                     แผ่น ๑ 
หน่วยงาน งานจัดซ้ือ  กองจัดหา  กรม/จังหวัด การประปาส่วนภูมิภาค  กระทรวงมหาดไทย 

ล าดับที่ 

แผนงาน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ผลการด าเนินการ การเบิก-จ่าย 
 

เป็นไปตาม
แผน(/) 

ไม่เป็นไปตาม
แผน(/) 

หมายเหต ุ
งาน/ 

โครงการ 
รายการ 

จ านวน
(หน่วยนับ) 

จัดหา
โดยใช้

วิธ ี

ประกาศ 
ประมูลราคา 
ประกวดราคา 
(วันเดือนป)ี 

ลงนามใน
สัญญา 

(วันเดือนป)ี 

การส่งมอบ(วัน
เดือนปี) 

เงินงบประมาณ 
(ล้านบาท) 
(รวม Vat) 

เงินนอก 
งบประมาณ 

หรือเงินสมทบ 
(ล้านบาท) 

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) 
๑ งบลงทุน เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก ๑ เครื่อง สอบราคา ๑๘ ม.ค. ๕๙ ๒๙ ก.พ. ๕๙ ๔ เม.ย.๕๙ ๑๘๐,๘๓๐ บาท  /  เบิกจ่ายแล้ว 

๒ งบลงทุน 
กล้อง DSLR FULL-FRAME พร้อม
อุปกรณ์ 

๑ เครื่อง สอบราคา ๒๔ ธ.ค. ๕๘ ๑๗ ก.พ. ๕๙ ๒๕ ก.พ. ๕๙ ๔๖๓,๐๐๐ บาท  /  เบิกจ่ายแล้ว 

๓ งบลงทุน 
เครื่องทดสอบหาปริมาณสารเคมี
ก าจัดศัตรูพืช(GC-MS) 

๑ เครื่อง E-Auction ๑๖ มิ.ย.๕๙ ๑๖ ส.ค. ๕๙ ๙๐ วัน ๔,๓๘๐,๐๐๐ บาท  /  อยู่ระหว่างส่งมอบ 

๔ งบลงทุน 

ตู้ดูดความชื นอัตโนมัติ พร้อมมาตร
วัดความหนาแน่นของเหลว 
ZELECTRONIC DESICCATOR 
CABINETS WITH BUILT IN 
HYGROMETER) 

๒ เครื่อง สอบราคา ๒๕ เม.ย.๕๙ ๑ ก.ค.๕๙ ๘ ก.ย. ๕๙  ๕๘๘,๙๙๙.๙๙ บาท  /  เบิกจ่ายแล้ว 

๕ งบลงทุน 
เครื่องมือวัดปริมาณออกซิเจนในน  า
ชนิดใช้ในงานสนาม PROTABLE 
DIISSOLVED OXYEN METER 

๒ เครื่อง สอบราคา ๒ พ.ย. ๕๘ ๑๑ ม.ค. ๕๙ ๗ เม.ย.๕๙ ๑๔๒,๓๑๐ บาท  /  เบิกจ่ายแล้ว 

๖ งบลงทุน เครื่องวัดความขุ่นชนิดใช้ในงานสนาม ๒ เครื่อง สอบราคา ๒ พ.ย. ๕๘ ๑๑ ม.ค. ๕๙ ๗ เม.ย.๕๙ ๑๒๗,๓๓๐ บาท  /  เบิกจ่ายแล้ว 
 

๗ 
 

งบลงทุน 
เครื่องวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า 
ชนิดใช้ในงานสนาม PORTABLE 
ORP METER 

 
๒ เครื่อง 

 
สอบราคา 

 
๒ พ.ย. ๕๘ ๑๑ ม.ค. ๕๙ ๘ เม.ย.๕๙ ๗๓,๑๘๘ บาท 

 
/ 

 
เบิกจ่ายแล้ว 

๘ 
งบลงทุน 

เครื่องวิเคราะห์ปริมาณอินทรีย์
คาร์บอนทั งหมด (TOC) 

๑ เครื่อง E-Auction ๑๖ มิ.ย.๕๙ ๑๖ ส.ค. ๕๙ ๙๐ วัน ๒,๖๒๐,๐๐๐ บาท 
 

/ 
 

อยู่ระหว่างส่งมอบ 

 
ลายมือชื่อ………………………………………..ผู้ตรวจสอบ      ลายมือชื่อ…………………………………………ผู้รับผิดชอบ 
               (นางดาวัลย์  จันทร์ศิริ)                        (นายวรวุฒิ    เป้าศิลา) 
 ต าแหน่ง    ผู้อ านวยการกองจัดหา      ต าแหน่ง    ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร ๒) รักษาการในต าแหน่ง 
                                                                                                                                 ผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการ 
 



                                                             แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง  ปีงบประมาณ ๒๕๕๙  ไตรมาส ๔                                                    แผ่น ๒ 
หน่วยงาน งานจัดซ้ือ  กองจัดหา    กรม/จังหวัด การประปาส่วนภูมภิาค กระทรวงมหาดไทย 

ล าดับที่ 

แผนงาน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ผลการด าเนินการ การเบิก-จ่าย 
 

เป็นไปตาม
แผน(/) 

ไม่เป็นไปตาม
แผน(/) 

หมายเหต ุ
งาน/ 

โครงการ 
รายการ 

จ านวน
(หน่วยนับ) 

จัดหา
โดยใช้

วิธ ี

ประกาศ 
ประมูลราคา 
ประกวดราคา 
(วันเดือนป)ี 

ลงนามใน
สัญญา 

(วันเดือนป)ี 

การส่งมอบ(วัน
เดือนปี) 

เงินงบประมาณ 
(ล้านบาท) 
(รวม Vat) 

เงินนอก 
งบประมาณ 

หรือเงินสมทบ 
(ล้านบาท) 

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) 

๙ งบลงทุน 
เครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ ชนิดใช้
ในห้องปฏิบัติการ (Bench-top 
SPECTROPHOTOMETER 

๑ เครือ่ง สอบราคา ๒๕ เม.ย.๕๙ ๑ ก.ค.๕๙ ๙๐ วัน ๓๐๗,๖๒๕ บาท  /  อยู่ระหว่างส่งมอบ 

๑๐ งบลงทุน 
เตาอบลมร้อน (HOT AIR OVEN) 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 105 ลิตร 

๑ เครื่อง สอบราคา ๒ พ.ย. ๕๘ ๑๑ ม.ค. ๕๙ ๗ เม.ย.๕๙ ๘๗,๗๔๐ บาท  /  เบิกจ่ายแล้ว 

๑๑ งบลงทุน 
หม้ออังไอน  า (WATER BATH) 
ส าหรับงานด้านจุลชวีะ 

๑ เครื่อง สอบราคา ๑๐ มิ.ย.๕๙ - - -   / ยกเลิกการจัดซื้อ 

๑๒ งบลงทุน 

รถบรรทุก 6 ล้อ น  าหนกับรรทุกไม่
น้อยกว่า 6000 กก. แบบถัง
บรรทุกน  า ขนาดไม่น้อยกว่า 
6,000 ลิตร 

๑๐ คัน E-Auction ๒๕ พ.ย. ๕๘ ๑๘ ก.พ. ๕๙ ๖ มิ.ย.๕๙ ๒๑,๐๘๙,๗๐๐ บาท  /  เบิกจ่ายแล้ว 

๑๓ งบลงทุน 
โครงการเพิ่มและทดแทนอุปกรณ์
ทางคอมพิวเตอร์ 

๑ โครงการ วิธีพิเศษ ๑๓ ก.ค. ๕๙ ๑๕ ส.ค. ๕๙ ๒๙ ก.ย. ๕๙ ๒,๗๖๐,๐๐๐ บาท  /  ระหว่างเบิกจา่ย 

๑๔ งบลงทุน โครงการจัดซื อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ ์ ๑ โครงการ E-Auction ๑๘ ม.ค. ๕๙ ๑๔ มี.ค. ๕๙ ๓๐ มี.ค.๕๙ ๔,๑๒๔,๕๐๐ บาท  /  เบิกจ่ายแล้ว 

๑๕ งบลงทุน 
โครงการจัดซื อเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพว่ง (GIS) 

๑ โครงการ E-Auction ๑๓ ก.ย. ๕๙ - - -   / 
อยู่ระหว่าง

ด าเนินการหาผู้ค้า 

๑๖ งบลงทุน 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความ
ปลอดภัยระบบเครือข่าย ระยะที่ 2 

๑ โครงการ E-Auction -  - - - 
 

 / 
ยังไม่ได้รับเรื่องจาก
เจ้าของโครงการ 

 
ลายมือชื่อ………………………………………..ผู้ตรวจสอบ      ลายมือชื่อ…………………………………………ผู้รับผิดชอบ 
               (นางดาวัลย์  จันทร์ศิริ)                       (นายวรวุฒิ    เป้าศิลา) 
 ต าแหน่ง    ผู้อ านวยการกองจัดหา              ต าแหน่ง     ผู้ช่วยผู้วา่การ (บริหาร ๒) รักษาการในต าแหน่ง 

                                                                                                                                                     ผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการ 

 


