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โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาด หมูท่ี่ 1 430,000 432,000 24-Apr-63 ส่ง 15 พ.ค.63
สายทาง รอบหนองสา บ้านตาด หมูท่ี่ 1 ประกนัสัญญา 21,500 430,000 ตรวจ 18 พ.ค. 63
โครงการกอ่สร้างวางรางระบายน ้าส้าเร็จรูปคอนกรีตอดัแรง 27-Mar-63
พร้อมฝารางระบายน ้า คสล. บ้านนิคมผ่านศึก 1 หมูท่ี่ 3 381,000 381,000 381,000 ส่ง 20 เม.ย.63 Jan-63
สายทางบ้านนางหวัน สุวรรณพรมถงึบ้านนายสมปอง แลพล ประกนัสัญญา 19,050 ตรวจ 23 เม.ย. 63 หน.เสก
โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุก บ้านนิคมผ่านศึก 2 หมูท่ี่ 4 301,000 268,000 9-Mar-63 หจก.เอม็เค ส่ง 10 เม.ย.63 Jan-63
สายทางบ้านนิคมผ่านศึก 2 ไปบ้านนิคมผ่านศึก 3 ประกนัสัญญา 13,400 268,000 อาร์ทีฯ ตรวจ 13 เม.ย. 63 หน.เสก
โครงการกอ่สร้างซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนิคมผ่านศึก 2 94,000 89,000 26-May-63 Jan-63
หมูท่ี่ 4 สายทาง ขา้งวัดป่าเสมาราม บ้านนิคมผ่านศึก 2 หมูท่ี่ 4 ประกนัสัญญา 4,450 89,000 ผอ.ต๋อง
โครงการกอ่สร้างปรับปรุงถนนเดิมโดยเสริมผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก 578,000
บ้านกกสะทอน หมูท่ี่ 5 สายทาง สามแยกถนนใหญ่ บ้านกกสะทอน ประกนัสัญญา
โครงการกอ่สร้างปรับปรุงถนนเดิมโดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 410,000 361,000 8-May-63 หจก.เอม็เค Jan-63
บ้านนิคมผ่านศึก 3 หมูท่ี่ 6 สายทางคุ้มยี่สิบ ประกนัสัญญา 18,050 361,000 อาร์ทีฯ ผอ.ต๋อง
โครงการกอ่สร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมต่อเติมศาลาประชาคม 152,000
บ้านป่าขาม หมูท่ี่ 7 ประกนัสัญญา
โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอนิทร์แปลง หมูท่ี่ 8 183,000 176,000 ได้ราคากลางแล้ว Jan-63
สายทาง ขา้งวัดใหม่ชัยมงคล บ้านอนิทร์แปลง หมูท่ี่ 8 ประกนัสัญญา 8,800 ยงัไม่ได้ผู้รับจา้ง ผอ.ต๋อง
โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้าส้าเร็จรูปคอนกรีตอดัแรงพร้อมฝารางระบาย 400,000 400,000 23-Jan-63 ส่ง 5 ก.พ.63 Jan-63
น ้าคสล. บ้านโนนเด่ือ หมูท่ี่ 9 สายทาง ซอยก้านันเกา่ถงึป้ายหมูบ่้าน ประกนัสัญญา 20,000 400,000 ตรวจ11 ก.พ.63 p"เขยีว
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โครงการก่อสร้าง (ตามเทศบัญญัต)ิ ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวน 19 โครงการ งบประมาณ 5,361,000 บาท

ล าดับ ชือ่โครงการ งบประมาณ ราคากลาง ท าสัญญา คู่สัญญา เริ่มสัญญา สิน้สุดสัญญา เบิกจ่าย แผนจัดจ้าง
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิง่สาธารณปูโภค

1 บจก.พ.ีเค.เอน็ฯ 45 วัน 25-Apr-63 8-Jun-63 Jan-63

หจก.อดุรพีพี 45 วัน 27-Mar-63 11-May-63
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โครงการก่อสร้าง (ตามเทศบัญญัต)ิ ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวน 19 โครงการ งบประมาณ 5,361,000 บาท

ล าดับ ชือ่โครงการ งบประมาณ ราคากลาง ท าสัญญา คู่สัญญา เริ่มสัญญา สิน้สุดสัญญา เบิกจ่าย แผนจัดจ้าง

โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมหมูบ่้าน 350,000
บ้านสุขสมบูรณ์ หมูท่ี่ 10 ประกนัสัญญา
โครงการปรับปรุงถนน คสล. เดิมโดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 406,000 358,000 8-May-63 หจก.เอม็เค Jan-63
บ้านศรีบุญเรือง หมูท่ี่ 11 สายทางหลักถงึอา่งเกบ็น ้ากดุลิงง้อ ประกนัสัญญา 17,900 358,000 อาร์ทีฯ ผอ.ต๋อง
โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้าส้าเร็จรูปคอนกรีตอดัแรงพร้อมฝาราง 27-Mar-63
ระบายน ้า คสล. บ้านนิคมผ่านศึก 4 หมูท่ี่ 12 สายทางซอยบ้านนางทอง 438,000 438,000 438,000 ส่ง 15 เม.ย. 63 Jan-63
พันโภคา ประกนัสัญญา 21,900 ตรวจ 16 เม.ย.63 p"เขยีว
โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้าส้าเร็จรูปคอนกรีตอดัแรงพร้อมฝาราง 19-Mar-63
ระบายน ้า คสล. บ้านเครือหวายดิน หมูท่ี่ 13 สายทาง 400,000 407,000 400,000 ส่ง 3 เม.ย. 63 Jan-63
ซอยบ้านผู้ใหญ่บ้านถงึท้ายหมูบ่้าน ประกนัสัญญา 20,000 วิวัฒน์ ตรวจ 9 เม.ย.63 p"เขยีว
โครงการปรับปรุงถนนดินเดิมโดยเสริมหินคลุก บ้านตาดใต้ หมูท่ี่ 14 400,000 400,000 13-Feb-63 ส่ง 17 มี.ค.63 Jan-63
สายทางซอยขา้งหนองขี อน้ ประกนัสัญญา 20,000 400,000 ตรวจ17 มีค.63 p"เขยีว
โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้าส้าเร็จรูปคอนกรีตอดัแรงพร้อมฝาราง 14-Feb-63 ส่ง 9 มี.ค.63 Jan-63
ระบายน ้า คสล. บ้านโนนเด่ือพัฒนา หมูท่ี่ 16 สายทางซอยที่นานายอาคม 415,000 ตรวจ 9 ม.ีค.63 p"เขยีว
ถงึบ้านนายสุพจน์ ประกนัสัญญา 20,750

รวมทั้งสิน้ 5,361,000

โครงการปรับปรุงเสียงตามสายภายในหมูบ่้าน บ้านสุขสมบูรณ์ 50,000
หมูท่ี่ 10 ประกนัสัญญา

รวมทั้งสิน้ 50,000

16 Jan-63

3-May-63

29-Mar-63

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

14 บจก.เคพีเอน็ 45 วัน 14-Feb-63
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15 หจก.อดุรพีพี 45 วัน 15-Feb-63 30-Mar-63
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11-May-6312 หจก.อดุรพีพี 45 วัน 27-Mar-63

ท้างานอยู่
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โครงการก่อสร้าง (ตามเทศบัญญัต)ิ ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวน 19 โครงการ งบประมาณ 5,361,000 บาท

ล าดับ ชือ่โครงการ งบประมาณ ราคากลาง ท าสัญญา คู่สัญญา เริ่มสัญญา สิน้สุดสัญญา เบิกจ่าย แผนจัดจ้าง

โครงการกอ่สร้างปรับปรุง ซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้าน บ้านอนิทร์แปลง 256,000
หมูท่ี่ 8 ประกนัสัญญา

383,000 395,000 12-Mar-63 บจก.เคพีเอน็ ส่ง 29 เม.ย.63 Jan-63
ประกนัสัญญา 19,150 383,000 แทร็คเตอร์ ตรวจ 1 พ.ค.63 หน.เสก

รวมทั้งสิน้ 639,000

250,000
ประกนัสัญญา

รวมทั้งสิน้ 250,000
6,300,000

18 45 วัน 13-Mar-63

Jan-63

โครงการวางท่อประปาหมูบ่้าน บ้านป่าขาม หมูท่ี่ 7

โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้าน บ้านหลุบหวาย หมูท่ี่ 2

26-Apr-63

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิง่ก่อสร้าง

19

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิง่สาธารณปูโภค

17 Jan-63








