
ระยะเวลา สง่มอบ/

ด าเนินการ ตรวจรับ

โครงการกอ่สร้างถนน คสล. บา้นตาด หมูท่ี่ 1 240,000 239,000 9-Jul-63 ส่ง 3ส.ค.63 Feb-63

สายทาง บา้นนายต๋อย แสนภกัดี ประกนัสัญญา 11,950 239,000 ตรวจ 6ส.ค.63 p"เขียว

โครงการกอ่สร้างถนน คสล. บา้นตาด หมูท่ี่ 1 สายทาง 249,000 250,000 2-Mar-63 ส่ง 20 ม.ีค.63 Feb-63

แยกวัดปา่บา้นตาด-ทางเข้าบา้นนางบวัลา ขันค า ประกนัสัญญา 12,450 249,000 ตรวจ 23 ม.ีค.63 หน.เสก

โครงการกอ่สร้างถนน คสล. บา้นหลุบหวาย หมูท่ี่ 2 386,000 386,000 4-Feb-63 ส่ง 17 ม.ีค.63 Mar-63

สายทาง ซอยคุ้มหนองหลวง ประกนัสัญญา 19,300 386,000 ตรวจ 18 ม.ีค.63 หน.เสก

โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก บา้นหลุบหวาย หมูท่ี่ 2 114,000 114,000 31-Jan-63 ส่ง 16 ม.ีค.63 Jan-63

สายทาง ซอยข้างโรงเรียนบา้นหลุบหวายปา่ขาม ประกนัสัญญา 5,700 114,000 ตรวจ 18 ม.ีค.63 หน.เสก

โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง  บา้นนคิมผ่านศึก 1 หมูท่ี่ 3 300,000 294,000 6-Mar-63 ส่ง 23 ม.ีค.63 Jan-63

สายทาง นานางละออ แกว้มา ประกนัสัญญา 14,700 294,000 ตรวจ 24 ม.ีค.63 หน.เสก

โครงการกอ่สร้างถนนคสล. บา้นนคิมผ่านศึก 1 หมูท่ี่ 3 200,000 200,000 4-Feb-63 ส่ง 17 ม.ีค.63 Feb-63

สายทาง ซอยบา้นนายสมคิด แลพล ประกนัสัญญา 10,000 200,000 ตรวจ 18 ม.ีค.63 หน.เสก

โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก บา้นนคิมผ่านศึก 2 หมูท่ี่ 4 1,000,000 992,000 15-Sep-63 ส่ง 3ม.ีค.64

สายทาง บา้นนคิมผ่านศึก 2 หมูท่ี่ 4 - บา้นนคิมผ่านศึก 3 ประกนัสัญญา 684,000 ตรวจ 25ม.ีค.64

โครงการกอ่สร้างวางรางระบายน  าคอนกรีตอดัแรงพร้อมฝาราง 500,000 487,000 23-Jan-63 ส่ง  14 ก.พ.63 Jan-63

ระบายน  า คสล. บา้นกกสะทอน หมูท่ี่ 5 สายทางภายในหมูบ่า้น ประกนัสัญญา 24,350 487,000 ตรวจ 17 ก.พ.63 หน.เสก

โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก บา้นกกสะทอน หมูท่ี่ 5 สายทาง 500,000 491,000 16-Mar-63 ส่ง  24 เม.ย.63 Jan-63

แผนจดัจา้ง

หจก.อดุรวิวัฒน์ 45 วัน 10-Jul-63

โครงการก่อสร้าง จ่ายขาดเงนิทุนส ารองเงนิสะสม ประจ าปี 2563 จ านวน 30 โครงการ งบประมาณ 10,703,000 บาท

ล าดบั ชือ่โครงการ งบประมาณ ราคากลาง วันทีท่ าสญัญา คู่สญัญา เริ่มสญัญา

24-Aug-631

2 บจก.เอม็เอม็ซี 45 วัน

5-Feb-63 4-Apr-63

3-Mar-63 16-Apr-63

สิน้สดุสญัญา

3 บจก.เอม็เอม็ซี 60 วัน

20-Mar-63

4 บจก.เอม็เคอาร์ที 45 วัน

7-Mar-63 20-Apr-63

16-Mar-63

6 บจก.เอม็เอม็ซี 45 วัน

1-Feb-63

5 ส.สุริโยธิน 45 วัน

5-Feb-63

16-Mar-639

7

8

หจก.เกศรินทร์ฯ 60 วัน 16-Sep-63 14-Nov-63

บจก.พี เค เอน็ฯ 45 วัน

Mar-63

หจก.อดุรพีพี 45 วัน 24-Jan-63 3-Mar-63

30-Apr-63

         ประชมุสมยัสามญั สมยัที ่4 ครั้งที ่1 ประจ าป ี2562 วันที ่18 เดอืน พฤศจกิายน พ.ศ.2562

         แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทนุ หมวดค่าทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิง่สาธารณปูโภค



ระยะเวลา สง่มอบ/

ด าเนินการ ตรวจรับ
แผนจดัจา้ง

โครงการก่อสร้าง จ่ายขาดเงนิทุนส ารองเงนิสะสม ประจ าปี 2563 จ านวน 30 โครงการ งบประมาณ 10,703,000 บาท

ล าดบั ชือ่โครงการ งบประมาณ ราคากลาง วันทีท่ าสญัญา คู่สญัญา เริ่มสญัญา สิน้สดุสญัญา

         ประชมุสมยัสามญั สมยัที ่4 ครั้งที ่1 ประจ าป ี2562 วันที ่18 เดอืน พฤศจกิายน พ.ศ.2562

         แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทนุ หมวดค่าทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิง่สาธารณปูโภค

แยกถนนบา้นตาด- บา้นหนองประเสริฐไปสามแยกคลองชลประทาน ประกนัสัญญา 24,550 491,000 ตรวจ 28 เม.ย.63 p"เขียว

โครงการกอ่สร้างรั วคอนกรีตเสริมเหล็กศาลาประชาคมบา้นปา่ขาม 460,000 455,000 5-Mar-63 หจก.ทัศนยี์ ส่ง  5 พ.ค.63 Feb-63

หมูท่ี่ 7 ประกนัสัญญา 22,750 455,000 ประเสริฐโชค ตรวจ 8 พ.ค.63 หน.เสก

โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก บา้นอนิทร์แปลง หมูท่ี่ 8 สายทาง 500,000 498,000 8-Jan-63 บจ.พี เค เอน็ ส่ง 24 ม.ค.63 Dec-62

บา้นอนิทร์แปลง-บา้นหลุบหวาย ประกนัสัญญา 24,900 498,000 แทร็คเตอร์ ตรวจ 27 ม.ีค.63 หน.เสก

โครงการกอ่สร้างรางระบายน  าส าเร็จรูปคอนกรีตอดัแรงพร้อมฝาราง 14-Feb-63 ส่ง 2 ม.ีค.63

ระบายน  า คสล. บา้นโนนเด่ือ หมูท่ี่ 9 สายทางปากซอยก านนั 481,000 ตรวจ 3 ม.ีค.63

ถึงทางแยกข้างวัดบา้นโนนเด่ือ ประกนัสัญญา 24,050 p"เขียว

โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก บา้นสุขสมบรูณ์ หมูท่ี่ 10 สายทาง 216,000 189,000 1-May-63 ส่ง 2ม.ิย.63 Jan-63

ซอยเลียบคลอง ประกนัสัญญา 9,450 189,000 ตรวจ 8ม.ิย.63 p"เขียว

โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก บา้นสุขสมบรูณ์ หมูท่ี่ 10 สายทาง 55,000 54,900 1-May-63 ส่ง 2ม.ิย.63 Jan-63

บา้นนางนาง หงษท์อง ประกนัสัญญา 2,745 54,900 ตรวจ 8ม.ิย.63 p"เขียว

โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก บา้นสุขสมบรูณ์ หมูท่ี่ 10 สายทาง 101,000 101,000 1-May-63 ส่ง 2ม.ิย.63 Jan-63

ซอยบา้นนางสมจิต พูลนอ้ย ประกนัสัญญา 5,050 101,000 ตรวจ 8ม.ิย.63 p"เขียว

โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก บา้นสุขสมบรูณ์ หมูท่ี่ 10 สายทาง 57,000 56,700 1-May-63 ส่ง 2ม.ิย.63 Jan-63

ซอยวัดเกา่ ประกนัสัญญา 2,835 56,700 ตรวจ 8ม.ิย.63 p"เขียว

10

16-Mar-63

60 วัน 6-Mar-63

9 บจก.พี เค เอน็ฯ 45 วัน

5-May-63

Feb-63500,000 481,000

60 วัน 8-Jan-63 8-Mar-63

15-Feb-63 30-Mar-63

30-Apr-63

11

2-May-63 15-Jun-63
13

หจก.เอม็เคอาร์ทีฯ 45 วัน

12 หจก.อดุรพีพี 45 วัน

2-May-63 15-Jun-63
16

หจก.เอม็เคอาร์ทีฯ 45 วัน

2-May-63 15-Jun-63

15
หจก.เอม็เคอาร์ทีฯ 45 วัน

14
หจก.เอม็เคอาร์ทีฯ 45 วัน

2-May-63 15-Jun-63



ระยะเวลา สง่มอบ/

ด าเนินการ ตรวจรับ
แผนจดัจา้ง

โครงการก่อสร้าง จ่ายขาดเงนิทุนส ารองเงนิสะสม ประจ าปี 2563 จ านวน 30 โครงการ งบประมาณ 10,703,000 บาท

ล าดบั ชือ่โครงการ งบประมาณ ราคากลาง วันทีท่ าสญัญา คู่สญัญา เริ่มสญัญา สิน้สดุสญัญา

         ประชมุสมยัสามญั สมยัที ่4 ครั้งที ่1 ประจ าป ี2562 วันที ่18 เดอืน พฤศจกิายน พ.ศ.2562

         แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทนุ หมวดค่าทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิง่สาธารณปูโภค

โครงการกอ่สร้างรางระบายน  าส าเร็จรูปคอนกรีตอดัแรงพร้อมฝาราง 500,000 499,000 27-Feb-63 หจก.อดุรพีพี ส่ง   19 ม.ีค.63 Dec-63

ระบายน  า คสล. บา้นศรีบญุเรือง หมูท่ี่ 11 สายทาง ซอยกลางหมูบ่า้น ประกนัสัญญา 24,950 499,000 กอ่สร้าง ตรวจ 20 ม.ีค.63 p"เขียว

โครงการกอ่สร้างรางระบายน  าส าเร็จรูปคอนกรีตอดัแรง 27-Feb-63

พร้อมฝารางระบายน  า คสล. บา้นนคิมผ่านศึก 4 หมูท่ี่ 12 สายทาง 476,900 ส่ง 30 ม.ีค. 63

ศาลากลางบา้นเดิม-บา้นนางชะเอม เสง่ียมวงศ์ ประกนัสัญญา 23,845 ตรวจ 31 ม.ีค.63 p"เขียว

โครงการกอ่สร้างรางระบายน  าส าเร็จรูปคอนกรีตอดัแรงพร้อมฝาราง 17-Feb-63

ระบายน  า คสล. บา้นเครือหวายดิน หมูท่ี่ 13 สายทาง ซอยส่ีแยก 358,000

กลางบา้นถึงหนา้บา้นผู้ใหญ่บา้น ประกนัสัญญา 17,900 ตรวจ 9 ม.ีค.63 p"เขียว

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นตาดใต้ หมูท่ี่ 14 154,000 154,000 16-Mar-63 ส่ง 17 เม.ย.63 Feb-63

สายทาง ข้างบา้นนายวิโรจน ์พิมพ์วาปี ประกนัสัญญา 7,700 154,000 ตรวจ 21 เม.ย.63 p"เขียว

โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง บา้นตาดใต้ หมูท่ี่ 14 สายทาง 423,000 423,000 25-Dec-63 ส่ง 17 ม.ค.63

 แยกนานายเล่ือน ศรีชุม ประกนัสัญญา 21,150 423,000 ตรวจ 20 ม.ค.63

โครงการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม ศาลาประชาคม หมูบ่า้น 142,000 142,000 22-May-63 ส่ง 10ก.ค.63 Jan-63

 บา้นเครือหวายดิน หมูท่ี่ 13 ประกนัสัญญา 7,100 142,000 ตรวจ14ก.ค.63 p"เขียว

โครงการกอ่สร้างปรับปรุงถนนดิน บา้นมอดินแดง หมูท่ี่ 15 499,000 498,000 12-Jun-63 ส่ง 14ก.ค.63

Dec-62

17 45 วัน

หจก.อดุรวิวัฒน์ 45 วัน

Jan-63
18       หจก.อดุรพีพี        45 วัน

ส่ง 9 ม.ีค.63

28-Feb-63 16-Apr-63

499,000 476,900

บจก.วิภาวดีฯ 60 วัน 23-May-63 21-Jul-63

26-Dec-63 11-Feb-63

17-Mar-63 30-Apr-63

21 ส.สุริโยธิน 60 วัน

20 บจก.พี เค เอน็ฯ 45 วัน

17-Feb-63 2-Apr-63
358,000 358,000 Jan-63

28-Feb-63 16-Apr-63

19

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทนุ หมวดค่าปรับปรุงทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง

Feb-6323 ส.สุริโยธิน 90 วัน 13-Jun-63 10-Sep-63

22



ระยะเวลา สง่มอบ/

ด าเนินการ ตรวจรับ
แผนจดัจา้ง

โครงการก่อสร้าง จ่ายขาดเงนิทุนส ารองเงนิสะสม ประจ าปี 2563 จ านวน 30 โครงการ งบประมาณ 10,703,000 บาท

ล าดบั ชือ่โครงการ งบประมาณ ราคากลาง วันทีท่ าสญัญา คู่สญัญา เริ่มสญัญา สิน้สดุสญัญา

         ประชมุสมยัสามญั สมยัที ่4 ครั้งที ่1 ประจ าป ี2562 วันที ่18 เดอืน พฤศจกิายน พ.ศ.2562

         แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทนุ หมวดค่าทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิง่สาธารณปูโภค

 สายทาง แยกทางโค้งคุ้มตอสีเสียด ประกนัสัญญา 24,900 498,000 ตรวจ14ก.ค.63

24 โครงการกอ่สร้างปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นโนนเด่ือพัฒนา หมูท่ี่ 16 500,000 498,000 7-May-63 45 วัน 8-May-63 21-Jun-63 ส่ง 19 พ.ค.63 Mar-63

สายทาง ไปบา้นมอดินแดง ประกนัสัญญา 24,900 498,000 ตรวจ 21 พ.ค.63 p"เขียว

.

โครงการขยายเขตประปาหมูบ่า้น บา้นปา่ขาม หมูท่ี่ 7 สายทาง 340,000

ภายในหมูบ่า้น ประกนัสัญญา

โครงการปรับปรุงระบบส ารองพลังงานไฟฟ้า สูบน  าประปาหมูบ่า้น 350,000 350,000 14-Apr-63 ส่ง 12 พ.ค.63

บา้นหลุบหวาย หมู่ที่ 2 ประกนัสัญญา 17,000 340,000 ตรวจ 12 พ.ค.63

โครงการปรับปรุงระบบส ารองพลังงานไฟฟ้า สูบน  าประปาหมูบ่า้น 350,000 350,000 3-Apr-63 ส่ง 22 เม.ย.63

บา้นมอดินแดง หมูท่ี่ 15 ประกนัสัญญา 17,000 340,000 ตรวจ 23 เม.ย.63

โครงการติดตั งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ แบบ ON GRID 420,000 420,000 3-Apr-63 ส่ง 13 เม.ย.63

ขนาด 10 KW ภายในส านกังานเทศบาลต าบลบา้นตาด ประกนัสัญญา 21,000 419,999.61 ตรวจ 13 เม.ย.63

490,000

ส.สุริโยธิน

Feb-63

26

แผนงานเคหะและชมุชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทนุ หมวดค่าครุภณัฑ์ ประเภทค่าปรับปรุงครุภณัฑ์

ร้านตามนยิม

25 ยกเลิก

Feb-63

60 วัน 15-Apr-63 13-Jun-63 Mar-63

23 ส.สุริโยธิน 90 วัน 13-Jun-63 10-Sep-63

27 บจก.วาไรตี อโีค่

แผนงานเคหะและชมุชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทนุ หมวดค่าครุภณัฑ์ ประเภทค่าครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

60 วัน 4-Apr-63 2-Jun-63 Mar-63

28 บจก.วาไรตี อโีค่

แผนงานเคหะและชมุชน งานไฟฟ้าถนน งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสด ุประเภทวัสดไุฟฟ้าและวิทยุ

รอ TOR

60 วัน 4-Apr-63 2-Jun-63 Mar-63

จัดซื อโคมไฟถนนแบบโซล่าเซลล์ จ านวน 200 ชุด29



ระยะเวลา สง่มอบ/

ด าเนินการ ตรวจรับ
แผนจดัจา้ง

โครงการก่อสร้าง จ่ายขาดเงนิทุนส ารองเงนิสะสม ประจ าปี 2563 จ านวน 30 โครงการ งบประมาณ 10,703,000 บาท

ล าดบั ชือ่โครงการ งบประมาณ ราคากลาง วันทีท่ าสญัญา คู่สญัญา เริ่มสญัญา สิน้สดุสญัญา

         ประชมุสมยัสามญั สมยัที ่4 ครั้งที ่1 ประจ าป ี2562 วันที ่18 เดอืน พฤศจกิายน พ.ศ.2562

         แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทนุ หมวดค่าทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิง่สาธารณปูโภค

เบกิแล้ว

12/11/2562

รวมทัง้สิน้ 10,703,000 921,000 841,824

Dec-62จัดซื อยางมะตอยส าเร็จรูป

แผนงานเคหะและชมุชน งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสด ุประเภทวัสดกุ่อสร้าง

30 300,000 300,000 ร้าน ซี.ซี.เซอร์วิส 7 วัน












