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ขายแบบ เชิญเสนอราคา พิจารณาผล เชิญทําสัญญา ทําสัญญาแล้ว
ส่งมอบ

งาน

1 โครงการจดัทําป้ายชื่อถนนภายในเขต

เทศบาลนครอบุลราชธานี

1,590,000 ก.พ. - ก.ค. 62 

2 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟ

จราจรภายในเขตเทศบาลนคร

อบุลราชธานีสามแยกถนนแจง้สนิทตัด

ถนนสุริยาตร์

1,327,796 ก.พ. - มิ.ย. 62 

3 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟ

จราจรภายในเขตเทศบาลนคร

อบุลราชธานีส่ีแยกถนนพชิิตรังสรรค์ตัด

ถนนอปุราช

1,133,000 ก.พ. - มิ.ย. 62 

4 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟ

จราจรภายในเขตเทศบาลนคร

อบุลราชธานีส่ีแยกถนนนครบาลตัดกบั

ถนนสุริยาตร์

1,223,000 ก.พ. - มิ.ย. 62 

หมายเหตุยกเลิก

โครงการที่ไดร้ับอนุมัตใิห้ใช้จ่ายเงินสะสม เทศบาลนครอุบลราชธานี  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2562

ชื่อโครงการ งบประมาณ
ระยะเวลา

ด าเนินการ

 ครั้งที่ 1 สภาเทศบาล อนุมัตเิมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 จ านวน 24 โครงการ งบประมาณ 34,577,671 บาท

แล้วเสร็จ อื่นๆ 
ขั้นตอนทางพัสดุ

อยู่ระหว่าง

การก่อสร้าง

ล าดับที่ ขออนุมัติ

โครงการ

ยังไม่ได้

ดําเนินการ

จัดทํา

ราคากลาง



2

ขายแบบ เชิญเสนอราคา พิจารณาผล เชิญทําสัญญา ทําสัญญาแล้ว
อยู่ระหว่าง

การก่อสร้าง

ส่งมอบ

งาน

5 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟ

จราจรภายในเขตเทศบาลนคร

อบุลราชธานีส่ีแยกถนนผาแดงตัดกบั

ถนนสุริยาตร์

1,102,000 ก.พ. - มิ.ย. 62 

6 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟ

จราจรภายในเขตเทศบาลนคร

อบุลราชธานีส่ีแยกถนนสรรพสิทธิตั์ด

ถนนผาแดง

1,116,000 ก.พ. - มิ.ย. 62 

7 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟ

จราจรภายในเขตเทศบาลนคร

อบุลราชธานีส่ีแยกถนนเทพโยธีตัดถนนพ

โลรังฤทธิ์

1,115,000 ก.พ. - มิ.ย. 62 

8 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟ

จราจรภายในเขตเทศบาลนคร

อบุลราชธานีส่ีแยกถนนสรรพสิทธิตั์ด

ถนนนครบาล

1,080,875 ก.พ. - มิ.ย. 62 

9 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอส

ฟลัท์คอนกรีต ซอยแจง้สนิท 5/1

520,000 ก.พ. - มิ.ย. 62 

แล้วเสร็จ
ขั้นตอนทางพัสดุ

อื่นๆ หมายเหตุงบประมาณ
ระยะเวลา

ด าเนินการ
ยังไม่ได้

ดําเนินการ

จัดทํา

ราคากลาง
ขออนุมัติ

โครงการ
ยกเลิกล าดับที่ ชื่อโครงการ



3

ขายแบบ เชิญเสนอราคา พิจารณาผล เชิญทําสัญญา ทําสัญญาแล้ว
อยู่ระหว่าง

การก่อสร้าง

ส่งมอบ

งาน

10 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอส

ฟลัท์คอนกรีต ซอยแจง้สนิท 5/2

760,000 ก.พ. - มิ.ย. 62 

11 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอส

ฟลัท์คอนกรีต ซอยแจง้สนิท 5

2,190,000 ก.พ. - มิ.ย. 62 

12 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอส

ฟลัท์คอนกรีต ซอยแจง้สนิท 7

1,550,000 ก.พ. - ก.ค. 62 

13 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอส

ฟลัท์คอนกรีต ซอยแจง้สนิท 9

1,120,000 ก.พ. - ก.ค. 62 

14 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอส

ฟลัท์คอนกรีต ซอยแจง้สนิท 11

2,030,000 ก.พ. - มิ.ย. 62 

15 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอส

ฟลัท์คอนกรีต ซอยแจง้สนิท 13

2,400,000 ก.พ. - มิ.ย. 62 

16 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอส

ฟลัท์คอนกรีต ซอยแจง้สนิท 15

1,660,000 ก.พ. - ก.ค. 62 

17 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอส

ฟลัท์คอนกรีต ซอยแจง้สนิท 17

1,010,000 ก.พ. - ส.ค. 62 

18 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอส

ฟลัท์คอนกรีต ซอยแจง้สนิท 19

1,470,000 ก.พ. - ส.ค. 62 

แล้วเสร็จ อื่นๆ หมายเหตุขออนุมัติ

โครงการ
ยกเลิก

ขั้นตอนทางพัสดุ
งบประมาณ

ระยะเวลา

ด าเนินการ
ชื่อโครงการล าดับที่ ยังไม่ได้

ดําเนินการ

จัดทํา

ราคากลาง
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ขายแบบ เชิญเสนอราคา พิจารณาผล เชิญทําสัญญา ทําสัญญาแล้ว
อยู่ระหว่าง

การก่อสร้าง

ส่งมอบ

งาน

19 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอส

ฟลัท์คอนกรีต ซอยแจง้สนิท 21

1,450,000 ก.พ. - มิ.ย. 62 

20 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอส

ฟลัท์คอนกรีต ซอยสุขาอปุถมัภ์ 11

2,710,000 ก.พ. - ก.ค. 62 

21 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอส

ฟลัท์คอนกรีต ซอยสุขาอปุถมัภ์ 13

1,640,000 ก.พ. - มิ.ย. 62 

22 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอส

ฟลัท์คอนกรีต ซอยสุขาอปุถมัภ์ 15

1,930,000 มี.ค. - ก.ค. 62 

23 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอส

ฟลัท์คอนกรีต ซอยสุขาอปุถมัภ์ 17

1,240,000 มี.ค. - ก.ค. 62 

24 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอส

ฟลัท์คอนกรีต ซอยสุขาอปุถมัภ์ 19

1,210,000 มี.ค. - ก.ค. 62 

34,577,671 1 12 10 1

ขออนุมัติ

โครงการ
หมายเหตุยังไม่ได้

ดําเนินการ

จัดทํา

ราคากลาง
ยกเลิก

ขั้นตอนทางพัสดุ

รวมงบประมาณ   34,577,671 บาท

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ
ระยะเวลา

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ อื่นๆ 

รวม 24 โครงการ
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ขายแบบ เชิญเสนอราคา พิจารณาผล เชิญทําสัญญา ทําสัญญาแล้ว
อยู่ระหว่าง

การก่อสร้าง

ส่งมอบ

งาน

1 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบ

ระบายน้ําถนนพรหมราช

1,530,000 มี.ค. - ส.ค. 62 

2 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบ

ระบายน้ําถนนโดยรอบตลาดหนองบัว

3,857,000 มี.ค. - ก.ย. 62 

3 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบ

ระบายน้ําซอยเชื่อมถนนเทพโยธี - ถนน

พลแพน

835,000 มี.ค. - มิ.ย. 62 

4 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบ

ระบายน้ําซอยชยางกรู 12.3

3,900,000

มี.ค. - ก.ย. 62



5 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบ

ระบายน้ําศูนยบ์ริการสาธารณสุข 4 

(บ้านดู่)

4,360,000 มี.ค. - ก.ย. 62 

6 โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยธรรม

วิถ ี4 (ช่วงถนนธรรมวิถ ี- ลํารางนาควาย)

9,960,000 เม.ย. - ก.ย. 62 

ยังไม่ได้

ดําเนินการ

จัดทํา

ราคากลาง
ขออนุมัติ

โครงการ

ขั้นตอนทางพัสดุ

 ครั้งที่ 2 สภาเทศบาล อนุมัติวันที่ 30 มกราคม 2562 จ านวน 27 โครงการ งบประมาณ 116,077,000  บาท. ครุภณัฑ์ 4 รายการ งบประมาณ 11,562,000 บาท

ล าดับที่ ยกเลิก แล้วเสร็จ อื่นๆ หมายเหตุชื่อโครงการ งบประมาณ
ระยะเวลา

ด าเนินการ
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ขายแบบ เชิญเสนอราคา พิจารณาผล เชิญทําสัญญา ทําสัญญาแล้ว
อยู่ระหว่าง

การก่อสร้าง

ส่งมอบ

งาน

7 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบ

ระบายน้ํา ซอยแยกถนนศรีณรงค์ (ขา้ง

บ้านเลขที ่74/2)

511,000 เม.ย. - ก.ย. 62 

8 โครงการปรับปรุงถนน คสล.ซอยชยางกรู

 10.2 (ขา้งบ้านเลขที ่36)

177,000 มี.ค. - มิ.ย. 62  ทบทวนราคากลางเกิน 30 วัน

9 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบ

ระบายน้ํา ซอยศรีแสงทอง 6 (ขา้ง

บ้านเลขที ่26 )

1,445,000 มี.ค. - ส.ค. 62 

10 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบ

ระบายน้ํา ซอยอบุล-ตระการ 2.3

389,000 มี.ค. - ก.ค. 62 

11 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบ

ระบายน้ํา ซอยขา้งซอยบูรพาใน 2

152,000 มี.ค. - ก.ค. 62 

12 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบ

ระบายน้ํา ซอยสรรพสิทธิ ์14 (ขา้ง

บ้านเลขที ่17)

155,000 มี.ค. - ก.ค. 62 

ขออนุมัติ

โครงการ
แล้วเสร็จ อื่นๆ ชื่อโครงการ งบประมาณ หมายเหตุยกเลิกล าดับที่

ระยะเวลา

ด าเนินการ

ขั้นตอนทางพัสดุ
ยังไม่ได้

ดําเนินการ

จัดทํา

ราคากลาง
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ขายแบบ เชิญเสนอราคา พิจารณาผล เชิญทําสัญญา ทําสัญญาแล้ว
อยู่ระหว่าง

การก่อสร้าง

ส่งมอบ

งาน

13 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบ

ระบายน้ํา ซอยแยกซอยแจง้สนิท 5 

(ขา้งบ้านเลขที ่23)

615,000 มี.ค. - ก.ค. 62  ไม่สามารถก่อสร้างได้

เนื่องจากสภาพยังดี

14 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบ

ระบายน้ํา ซอยอบุล - ตระการ 14 (ขา้ง

บ้านเลขที ่5)

183,000 มี.ค. - ก.ค. 62  ไม่สามารถก่อสร้างได้

เนื่องจากชุมชนไม่ยอมรับ

15 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบ

ระบายน้ํา ซอยเทพโยธี 6 (ขา้งบ้านเลขที่

 3)

561,000 มี.ค. - ก.ค. 62  ประมาณราคาใหม่

16 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบ

ระบายน้ํา ซอยชลประทาน - ท่าบ่อ 10 

(บ่อน้ําโจก้)

234,000 มี.ค. - ก.ค. 62 

17 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบ

ระบายน้ํา ซอยแยกถนนสรรพสิทธิ ์(ขา้ง

บ้านเลขที ่619)

115,000 มี.ค. - ก.ค. 62 

18 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบ

ระบายน้ํา ซอยสุขาสงเคราะห์ 11(ช่วง

ซอยชยางกรู 40 - หนองฮาง)

2,720,000 เม.ย. - ก.ย. 62 

ยังไม่ได้

ดําเนินการ
ยกเลิก

ขั้นตอนทางพัสดุ
อื่นๆ หมายเหตุชื่อโครงการ งบประมาณ แล้วเสร็จ

จัดทํา

ราคากลาง
ล าดับที่ ขออนุมัติ

โครงการ

ระยะเวลา

ด าเนินการ
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ขายแบบ เชิญเสนอราคา พิจารณาผล เชิญทําสัญญา ทําสัญญาแล้ว
อยู่ระหว่าง

การก่อสร้าง

ส่งมอบ

งาน

19 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบ

ระบายน้ํา ซอยเขื่อนธานี 1

1,572,000 เม.ย. - ก.ย. 62 

20 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบ

ระบายน้ํา ซอยสุขาสงเคราะห์ 11 (ขา้ง

บ้านเลขที ่97)

875,000 เม.ย. - ก.ย. 62 

21 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบ

ระบายน้ํา ซอยหมู่บ้านเจริญทรัพย ์1

4,900,000 เม.ย. - ต.ค. 62 

22 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอส

ฟลัท์คอนกรีต ถนนราชธานี      (ช่วง

หอนาฬิกา - ถนนชยางกรู)

8,170,000 เม.ย. - พ.ย. 62 

23 โครงการปรับปรุงถนนพาราแอสฟลัท์

คอนกรีตถนนชลประทาน - ท่าบ่อ

22,530,000 เม.ย.62-มี.ค.63 

24 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบ

ระบายน้ํา ซอยเล่ียงเมือง 7

8,760,000 พ.ค.62-ก.พ.63 

25 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบ

ระบายน้ํา ถนนสุขาอปุถมัภ์ - ห้วยม่วง

6,060,000 มิ.ย.62-มี.ค.63 

ยกเลิก แล้วเสร็จยังไม่ได้

ดําเนินการ

ระยะเวลา

ด าเนินการ
ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ อื่นๆ หมายเหตุขออนุมัติ

โครงการ

ขั้นตอนทางพัสดุ
จัดทํา

ราคากลาง
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ขายแบบ เชิญเสนอราคา พิจารณาผล เชิญทําสัญญา ทําสัญญาแล้ว
อยู่ระหว่าง

การก่อสร้าง

ส่งมอบ

งาน

26 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํา 

บริเวณโดยรอบทุง่ศรีเมือง

14,770,000 มิ.ย.62-มี.ค.63 

27 โครงการติดต้ังกล้องโทรทศัน์วงจรปดิภาย 16,741,000    ก.พ.62-ม.ค.63 

ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีแยกเปน็

  - ติดต้ังในเขตชุมชน/ถนน/ซอย   

  - ติดต้ังในตลาดสดเทศบาลทุกแห่ง        

  - ติดต้ังในสํานักงานเทศบาลทุกแห่ง

รายการจัดซ้ือครภุณัฑ์ 

1  - รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 

ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 

6,000 ซีซี หรือกําลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

ไม่ตํ่ากว่า 170 กิโลวัตต์ ความยาว 6.7

 ม. พร้อมหลังคาหน้าต่างบาน เล่ือนที่

นั่ง 3 แถวจํานวน 2 คันๆ ละ 

2,265,000 บาท สําหรับสํานัก

การศึกษา  (จัดซ้ือนอกบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์)

      4,530,000 ก.พ. - ก.ค.62 

อื่นๆ 

ประกาศวจิารณ์                   

วนัที่ 17 - 21 ต.ค. 62

แล้วเสร็จ
ขั้นตอนทางพัสดุ

ขออนุมัติ

โครงการ
หมายเหตุล าดับที่

ระยะเวลา

ด าเนินการ

จัดทํา

ราคากลาง
ยังไม่ได้

ดําเนินการ
ชื่อโครงการ งบประมาณ ยกเลิก
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ขายแบบ เชิญเสนอราคา พิจารณาผล เชิญทําสัญญา ทําสัญญาแล้ว
อยู่ระหว่าง

การก่อสร้าง

ส่งมอบ

งาน

2  - รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า       

6,000 ซีซี หรือกําลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่

ตํ่ากว่า 170 กโิลวัตต์ แบบบรรทุกน้ําจุ

น้ําได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร, น้ําหนัก

ของรถรวมน้ําหนัก บรรทุกไม่ตํ่ากว่า 

12,000 กโิลกรัม เป็นราคาพร้อมปัม๊ 

และอปุกรณ์ จํานวน 2 คันๆ ละ 

2,500,000 บาท สําหรับงานเรือนเพราะ

ชําและขยายพนัธ์ จํานวน 1 คัน และ

งานบํารุงรักษาทางและ งานบํารุงรักษา

ทางและสะพาน จํานวน 1 คัน ส่วนการ

โยธา สํานักการช่าง

      5,000,000 ก.พ. - ก.ค.62 

แล้วเสร็จขออนุมัติ

โครงการ
อื่นๆ 

ขั้นตอนทางพัสดุ
ยกเลิก หมายเหตุ

ระยะเวลา

ด าเนินการ
ยังไม่ได้

ดําเนินการ

จัดทํา

ราคากลาง
งบประมาณชื่อโครงการล าดับที่
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ขายแบบ เชิญเสนอราคา พิจารณาผล เชิญทําสัญญา ทําสัญญาแล้ว
อยู่ระหว่าง

การก่อสร้าง

ส่งมอบ

งาน

3  - รถบรรทกุ (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากวา่ 6,000 ซีซี  

หรือกําลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ตํ่ากวา่ 170 

กิโลวตัต์ แบบกระบะเททา้ย ขนาดความจุ

ได้ไม่น้อยกวา่ 4 ลูกบาศก์หลา, น้ําหนักของ

รถรวมน้ําหนักบรรทกุไม่ตํ่ากวา่ 12,000 

กิโลกรัม, พร้อมกระบะ และ

เคร่ืองปรับอากาศ จํานวน 1 คัน สําหรับงาน

เรือนเพราะชําและขยายพนัธ ์ส่วนการโยธา

 สํานักการช่าง (จัดซ้ือตามบญัชีราคา

มาตรฐานครุภณัฑ์ เดือนธนัวาคม ป ี2561)

      1,980,000 ก.พ. - ก.ค.62 

4  - เคร่ืองกําเนิดไฟฟา้ ขนาด 5 กิโลวตัต์เปน็

เคร่ืองยนต์ดีเซล รายละเอียดประกอบ

เคร่ืองกําเนิดไฟฟา้แต่ละชุดมี แผงสวทิซ์ 1 

อัน, โวลต์มิเตอร์ 1 อัน, แอมมิเตอร์ 1 อัน,

หลอดไฟแสงสวา่ง พร้อมขั้ว 1 ชุด, สวติช์

ปดิ - เปดิหลอดไฟ 1 อัน, คัตเอาต์ 1 อัน, ที่

เสียบปล๊ัก 2 จุด และคุณสมบติัทางเทคนิค

ทั่วไป

52,000          

ล าดับที่ แล้วเสร็จ อื่นๆ หมายเหตุ
ขั้นตอนทางพัสดุ

งบประมาณ
ระยะเวลา

ด าเนินการ
ยังไม่ได้

ดําเนินการ

จัดทํา

ราคากลาง
ขออนุมัติ

โครงการ
ชื่อโครงการ ยกเลิก
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ขายแบบ เชิญเสนอราคา พิจารณาผล เชิญทําสัญญา ทําสัญญาแล้ว
อยู่ระหว่าง

การก่อสร้าง

ส่งมอบ

งาน

116,077,000 1 3 1 10 1 5 2 1 3

115,620,000 2 2

ชื่อโครงการ งบประมาณ
ระยะเวลา

ด าเนินการ
ยังไม่ได้

ดําเนินการ
หมายเหตุอื่นๆ 

รวมงบประมาณ  231,697,000 บาท

ยกเลิก

ครุภณัฑ์  4  โครงการ

รวม  27 โครงการ

ล าดับที่
ขั้นตอนทางพัสดุ

แล้วเสร็จ
จัดทํา

ราคากลาง
ขออนุมัติ

โครงการ
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ขายแบบ เชิญเสนอราคา พิจารณาผล เชิญทําสัญญา ทําสัญญาแล้ว
อยู่ระหว่าง

การก่อสร้าง

ส่งมอบ

งาน

1 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพารา

แอสฟัลต์คอนกรีต ซอย -

ประชาสงเคราะห์ (ซอยพนม 9)

1,950,000      เม.ย. - ต.ค. 62 

2 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพารา

แอสฟัลต์คอนกรีตซอยสรรพสิทธิ ์9

      1,410,000 เม.ย. - ต.ค. 62 

3 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพารา

แอสฟัลต์คอนกรีตซอยภาษีเจริญ 2

      1,550,000 เม.ย. - ต.ค. 62 

4 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพารา

แอสฟัลต์คอนกรีตซอยภาษีเจริญ 3

      1,270,000 เม.ย. - ต.ค. 62 

5 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพารา

แอสฟัลต์คอนกรีต ซอยธรรมวิถี 10

      1,990,000 พ.ค. - พ.ย. 62 

6 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพารา

แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนแจ้งสนิท  
(ช่วงหอนาฬิกา-ถนนสรรพสิทธิ์)

    14,800,000 พ.ค. 62 - ม.ค.63 

7 โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอย

สรรพสิทธิ ์14

      2,600,000 มิ.ย. - ธ.ค. 62 

8 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และ

ระบบระบายน้ํา ซอยพโลชัย 4

         470,000 พ.ค. - ก.ย. 62 

หมายเหตุยกเลิก แล้วเสร็จ อื่นๆ 
ระยะเวลา

ด าเนินการ
ชื่อโครงการ งบประมาณ ขออนุมัติ

โครงการ

 ครั้งที่ 3 สภาเทศบาล อนุมัตวิันที่ 8 มีนาคม 2562 จ านวน 37 โครงการ งบประมาณ 52,084,000  บาท. ครภุณัฑ์ 2 รายการ งบประมาณ 6,630,800 บาท

จัดทํา

ราคากลาง
ยังไม่ได้

ดําเนินการ

ขั้นตอนทางพัสดุ
ล าดับที่
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ขายแบบ เชิญเสนอราคา พิจารณาผล เชิญทําสัญญา ทําสัญญาแล้ว
อยู่ระหว่าง

การก่อสร้าง

ส่งมอบ

งาน

9 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และ

ระบบระบายน้ํา ซอยพโลรังฤทธิ ์5

         496,000 พ.ค. - ก.ย. 62 

10 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และ

ระบบระบายน้ํา ซอยพโลรังฤทธิ ์3

         473,000 พ.ค. - ก.ย. 62 

11 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และ

ระบบระบายน้ํา ซอยพโลรังฤทธิ ์1

         681,000 พ.ค. - ก.ย. 62 

12 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และ

ระบบระบายน้ํา ซอยสุริยาตร์ 2

      3,475,000 มิ.ย. 62 - ม.ค. 63 

13 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบ

ระบายน้ํา ซอยสมเด็จ 4 (ขา้งบ้านเลขที ่

158)

         669,000 พ.ค. - ก.ย. 62 

14 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบ

ระบายน้ํา ถนนพลแพน (ขา้งบ้านเลขที ่

231)

         173,000 พ.ค. - ส.ค.62 

15 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบ

ระบายน้ํา ถนนพลแพน (ขา้งบ้านเลขที ่

239)

         166,000 พ.ค. - ส.ค.62 

16 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และ

ระบบระบายน้ํา ถนนพลแพน (ข้าง

บ้านเลขที ่253)

         163,000 พ.ค. - ส.ค.62 

แล้วเสร็จ อื่นๆ หมายเหตุขออนุมัติ

โครงการ
ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ

จัดทํา

ราคากลาง

ขั้นตอนทางพัสดุ
ยังไม่ได้

ดําเนินการ
ยกเลิก

ระยะเวลา

ด าเนินการ
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ขายแบบ เชิญเสนอราคา พิจารณาผล เชิญทําสัญญา ทําสัญญาแล้ว
อยู่ระหว่าง

การก่อสร้าง

ส่งมอบ

งาน

17

โครงการปรับปรุงถนน คสล.และ

ระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 14 - 

ซอยชยางกูร 18  (ข้างบ้านเลขที ่56/2)

         552,000 พ.ค. - ส.ค.62 

18 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และ

ระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 14 

(ข้างบ้านเลขที ่88/2)

         610,000 พ.ค. - ก.ย. 62 

19 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบ

ระบายน้ํา ซอยชยางกรู 28 - ซอยชยาง

กรู 30 (ขา้งบ้านเลขที ่13)

         627,000 พ.ค. - ก.ย. 62 

20 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และ

ระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 30 

(ข้างบ้านเลขที ่17)

         330,000 พ.ค. - ก.ย. 62 

21 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และ

ระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 28 

(ข้างบ้านเลขที ่53/1)

         680,000 พ.ค. - ก.ย. 62 

22 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และ

ระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 40 

(ข้างบ้านเลขที ่83)

         520,000 พ.ค. - ก.ย. 62 

ยกเลิก แล้วเสร็จ อื่นๆ ขออนุมัติ

โครงการ
หมายเหตุ

ขั้นตอนทางพัสดุ
ล าดับที่ ชื่อโครงการ ยังไม่ได้

ดําเนินการ

จัดทํา

ราคากลาง

ระยะเวลา

ด าเนินการ
งบประมาณ
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ขายแบบ เชิญเสนอราคา พิจารณาผล เชิญทําสัญญา ทําสัญญาแล้ว
อยู่ระหว่าง

การก่อสร้าง

ส่งมอบ

งาน

23 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และ

ระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 3

      3,560,000 พ.ค. - พ.ย. 62 

24 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และ

ระบบระบายน้ํา ซอยราชธานี 1

      2,780,000 พ.ค. - พ.ย. 62 

25 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และ

ระบบระบายน้ํา ซอยสุริยาตร์ 7

         280,000 พ.ค. - ก.ย. 62 

26 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และ

ระบบระบายน้ํา ถนนนิคมสายกลาง 

(ข้างบ้านเลขที1่62-164)

         319,000 พ.ค. - ก.ย. 62 

27 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และ

ระบบระบายน้ํา ซอยสรรพสิทธิ ์7

         470,000 พ.ค. - ก.ย. 62 

28 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบ

ระบายน้ํา ซอยสรรพสิทธิ ์5.1
      1,570,000 พ.ค. - พ.ย. 62 

29 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และ

ระบบระบายน้ํา ซอยศรีแสงทอง 16 

(ข้างบ้านเลขที ่5)

         334,000 พ.ค. - ก.ย. 62 

30 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และ

ระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 6

      1,778,000 พ.ค. - พ.ย. 62 

ขออนุมัติ

โครงการ

ขั้นตอนทางพัสดุ
หมายเหตุยกเลิก แล้วเสร็จ อื่นๆ ชื่อโครงการ งบประมาณ

ระยะเวลา

ด าเนินการ
ยังไม่ได้

ดําเนินการ

จัดทํา

ราคากลาง
ล าดับที่
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ขายแบบ เชิญเสนอราคา พิจารณาผล เชิญทําสัญญา ทําสัญญาแล้ว
อยู่ระหว่าง

การก่อสร้าง

ส่งมอบ

งาน

31 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และ

ระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 8

      2,110,000 มิ.ย. - พ.ย. 62 

32 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และ

ระบบระบายน้ํา ซอยแยกซอยสุขา

สงเคราะห์ 13

         442,000 พ.ค. - ก.ย. 62 

33 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และ

ระบบระบายน้ํา ถนนผาแดง (ซอย

แยกซอยขา้งบ้านเลขที ่326)

         150,000 พ.ค. - ก.ย. 62 

34 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และ

ระบบระบายน้ํา ถนนเทพโยธี ซอย

บุญลี (ขา้งบ้านเลขที ่170/1)

         362,000 พ.ค. - ก.ย. 62 

35 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และ

ระบบระบายน้ํา ซอยแยกถนนศรี

ณรงค์ (ข้างบ้านเลขที ่56/3)

         164,000 พ.ค. - ส.ค. 62  ไม่สามารถก่อสร้างได้

เนื่องจาก ประชาชนไม่ยอมรับ

36 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และ

ระบบระบายน้ํา ซอยแยกซอยเขื่อน

ธานี 1 (ข้างบ้านเลขที ่24)

         388,000 พ.ค. - ก.ย. 62 

หมายเหตุยังไม่ได้

ดําเนินการ

จัดทํา

ราคากลาง
ขออนุมัติ

โครงการ
แล้วเสร็จ อื่นๆ ยกเลิกล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ

ระยะเวลา

ด าเนินการ

ขั้นตอนทางพัสดุ
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ขายแบบ เชิญเสนอราคา พิจารณาผล เชิญทําสัญญา ทําสัญญาแล้ว
อยู่ระหว่าง

การก่อสร้าง

ส่งมอบ

งาน

37 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบ

สาธารณูปโภค บริเวณโดยรอบ

โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร

      1,722,000 พ.ค. - พ.ย. 62 

รายการจัดซ้ือครุภัณฑ์

ส านักการคลัง, กองสวัสดิการสังคม, กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส านักการศึกษา

และส านักการช่าง

1 อุปกรณอ่์านบตัรแบบอเนกประสงค์ 

(Smart Card Reader) สามารถอ่านและ

เขียนข้อมูลในบตัรแบบอเนกประสงค์ 

(Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 

7816 ได้,มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อย

กวา่ 4.8 MHz, สามารถใช้งานผ่านช่อง

เชื่อมต่อ (Interface)แบบ USB ได้, 

สามารถใช้กับบตัรแบบอเนกประสงค์ 

(Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟา้ขนาด 5 

Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เปน็

อย่างน้อย จํานวน 44 เคร่ืองๆ ละ 700 บาท

          30,800 มี.ค. - พ.ค. 62 

งบประมาณ
ระยะเวลา

ด าเนินการ
ยังไม่ได้

ดําเนินการ

จัดทํา

ราคากลาง
ขออนุมัติ

โครงการ
หมายเหตุยกเลิก แล้วเสร็จ อื่นๆ ล าดับที่ ชื่อโครงการ

ขั้นตอนทางพัสดุ
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ขายแบบ เชิญเสนอราคา พิจารณาผล เชิญทําสัญญา ทําสัญญาแล้ว
อยู่ระหว่าง

การก่อสร้าง

ส่งมอบ

งาน

1. สํานักการคลัง จํานวน 2 เคร่ือง ได้แก่ 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

จํานวน 1 เคร่ือง และฝ่ายสถิติการคลัง 

จํานวน 1 เคร่ือง

2. กองสวสัดิการสังคม จํานวน 4 เคร่ือง

3. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม จํานวน 

15 เคร่ือง ได้แก่

 - งานส่งเสริมสุขภาพ จํานวน 3 เคร่ือง

 - งานสุขาภบิาลฯจํานวน 3 เคร่ือง

 - งานสัตวแพทย์ จํานวน 1 เคร่ือง

 - งานรักษาความสะอาด จํานวน 1 เคร่ือง

  - ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (เทศบาล) 

จํานวน 1 เคร่ือง

 - ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (หนองบวั) 

จํานวน 1 เคร่ือง

 - ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (พโลชัย) 

จํานวน 1 เคร่ือง

 - ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 (ศาลา

กลางบา้นดู่) จํานวน 1 เคร่ือง

ขั้นตอนทางพัสดุ
แล้วเสร็จ อื่นๆ หมายเหตุยังไม่ได้

ดําเนินการ

จัดทํา

ราคากลาง
ขออนุมัติ

โครงการ
ยกเลิกชื่อโครงการ งบประมาณ

ระยะเวลา

ด าเนินการ
ล าดับที่
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ขายแบบ เชิญเสนอราคา พิจารณาผล เชิญทําสัญญา ทําสัญญาแล้ว
อยู่ระหว่าง

การก่อสร้าง

ส่งมอบ

งาน

 - ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 (ดอนเจ้าปู่

ทองแดง) จํานวน 1 เคร่ือง

 - ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 (วดัปา่แสน

อุดม) จํานวน 1 เคร่ือง

 - ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 (อยู่วงศ์ธรรม) 

จํานวน 1 เคร่ือง

4. สํานักการศึกษา จํานวน 20 เคร่ือง ได้แก่

 - งานกิจการโรงเรียน จํานวน 2 เคร่ือง

 - โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบวั จํานวน 4 

เคร่ือง

 - โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวทิยาคาร 

จํานวน 3 เคร่ือง

 - โรงเรียนเทศบาล 4 อนบุาลพระเจ้าใหญ่องค์

ต้ือ จํานวน 2 เคร่ือง

 - โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง 

จํานวน 2 เคร่ือง

 - ศูนย์พฒันาเด็กเล็กวดัมหาวนารามจํานวน

 2 เคร่ือง

 - ศูนย์พฒันาเด็กเล็กวดัใต้พระเจ้าใหญ่องค์

ต้ือ จํานวน 1 เคร่ือง

อื่นๆ 
ขั้นตอนทางพัสดุ

ยกเลิก
ระยะเวลา

ด าเนินการ
ยังไม่ได้

ดําเนินการ

จัดทํา

ราคากลาง
ขออนุมัติ

โครงการ
หมายเหตุแล้วเสร็จล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ
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ขายแบบ เชิญเสนอราคา พิจารณาผล เชิญทําสัญญา ทําสัญญาแล้ว
อยู่ระหว่าง

การก่อสร้าง

ส่งมอบ

งาน

  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคี

วิทยาคาร จํานวน 1 เคร่ือง

5. สํานักการช่าง ได้แก่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส่วน

การโยธา จํานวน 1 เคร่ือง

 และส่วนควบคุมการก่อสร้าง จํานวน 2 

เคร่ือง

(จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 

2561)

2 ส านักการช่าง                                 -

รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ   

    เปน็รถตักหน้าขุดหลัง (Loader 

Backhoe) ชนิดล้อยาง 4 ล้อ ล้อติดบุ้งกี๋ขุด

ด้านหลังรถควบคุมระบบไฮดรอลิก, ใช้

เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 จังหวะ มีกําลังม่น้อยกวา่

 90 แรงม้าที่รอบเคร่ืองยนต์ไม่เกิน 2,200 

รอบต่อนาที

6,600,000 พ.ค. - ก.ย. 62  รอส่งมอบ

52,084,000 10 1 5 13 4 1 3

6,630,800 1 1

หมายเหตุขออนุมัติ

โครงการ
ยกเลิก แล้วเสร็จ อื่นๆ ชื่อโครงการ งบประมาณ

ระยะเวลา

ด าเนินการ
ล าดับที่

ครุภณัฑ์  2  โครงการ

รวม  37  โครงการ

ยังไม่ได้

ดําเนินการ

จัดทํา

ราคากลาง

ขั้นตอนทางพัสดุ

รวมงบประมาณ  231,697,000 บาท
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ขายแบบ เชิญเสนอราคา พิจารณาผล เชิญทําสัญญา ทําสัญญาแล้ว
อยู่ระหว่าง

การก่อสร้าง

ส่งมอบ

งาน

1 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง

สว่างภายในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานี ซอยอุบล -

354,300 เม.ย. - ก.ค. 62 

ตระการ 13 (ชุมชนวังทอง)

2 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง

สว่างภายในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานี ซอยสุริยาตร์ 2

465,000 เม.ย. - ก.ค. 62 

(ชุมชนศาลากลางบ้านดู่ 2)

3 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง

สว่างภายในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ ์14

287,900 เม.ย. - ก.ค. 62 

(ชุมชนโรงเรียนเบ็ญจะมะ 2)

4 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง

สว่างภายในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ ์7

243,600 เม.ย. - ก.ค. 62 

(ชุมชนโรงเรียนเบ็ญจะมะ 2)

ขออนุมัติ

โครงการ
ชื่อโครงการ

ระยะเวลา

ด าเนินการ

 ครั้งที่ 4 สภาเทศบาล อนุมัตวิันที่ 14 มีนาคม 2562 จ านวน  33  โครงการ งบประมาณ 11,490,000 บาท. ครภุณัฑ์ 6 รายการ งบประมาณ 38,700,000 บาท

ยังไม่ได้

ดําเนินการ
ยกเลิกล าดับที่

จัดทํา

ราคากลาง
แล้วเสร็จ อื่นๆ หมายเหตุ

ขั้นตอนทางพัสดุ
งบประมาณ
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ขายแบบ เชิญเสนอราคา พิจารณาผล เชิญทําสัญญา ทําสัญญาแล้ว
อยู่ระหว่าง

การก่อสร้าง

ส่งมอบ

งาน

5 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง

สว่างภายในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ ์6 

(ชุมชนวัดแจ้ง 2)

155,000 เม.ย. - ก.ค. 62 

6 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง

สว่างภายในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานี  ซอยสรรพสิทธิ ์4

155,000 เม.ย. - ก.ค. 62 

 (ชุมชนวัดแจ้ง 2)

7 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง

สว่างภายในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ ์8

642,200 เม.ย. - ก.ย. 62 

 (ชุมชนสามัคคี 1,2)

8 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง

สว่างภายในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ ์10 

(ชุมชนโรงเรียนสามัคคี 2)

265,700         เม.ย. - ก.ย. 62  ส่งพัสดุ

ล าดับที่ อื่นๆ ยกเลิก แล้วเสร็จ หมายเหตุชื่อโครงการ งบประมาณ
ระยะเวลา

ด าเนินการ
ยังไม่ได้

ดําเนินการ

จัดทํา

ราคากลาง
ขออนุมัติ

โครงการ

ขั้นตอนทางพัสดุ
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ขายแบบ เชิญเสนอราคา พิจารณาผล เชิญทําสัญญา ทําสัญญาแล้ว
อยู่ระหว่าง

การก่อสร้าง

ส่งมอบ

งาน

9 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง

สว่างภายในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานี

597,900         เม.ย. - ก.ย. 62 

ซอยสรรพสิทธิ ์12 (ชุมชนโรงเรียน

สามัคคี 2)

10 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง

สว่างภายในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานี

493,800         เม.ย. - ก.ค. 62 

ซอยสุริยาตร์ 26 (ชุมชนวัดทองนพคุณ)

11 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง

สว่างภายในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานี

265,700         เม.ย. - ก.ค. 62  ส่งพัสดุ

ซอยสรรพสิทธิ ์1 (ชุมชนโรงเรียนอุบล

วิทยาคม 2)

12 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง

สว่างภายในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานี

243,600         เม.ย. - ก.ค. 62  ส่งพัสดุ

ซอยสรรพสิทธิ ์3 (ชุมชนโรงเรียนอุบล

วิทยาคม 2)

แล้วเสร็จล าดับที่ อื่นๆ ยกเลิก
ขั้นตอนทางพัสดุ

หมายเหตุชื่อโครงการ งบประมาณ
ระยะเวลา

ด าเนินการ
ยังไม่ได้

ดําเนินการ

จัดทํา

ราคากลาง
ขออนุมัติ

โครงการ
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ขายแบบ เชิญเสนอราคา พิจารณาผล เชิญทําสัญญา ทําสัญญาแล้ว
อยู่ระหว่าง

การก่อสร้าง

ส่งมอบ

งาน

13 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง

สว่างภายในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานี ซอยโพธิท์อง

487,200         เม.ย. - ก.ค. 62 

 (ชุมชนโรงเรียนเยาวเรศ 2)

14 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง

สว่างภายในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานี ซอยโพธิท์อง1

459,800         เม.ย. - ก.ค. 62 

 (ซอยโพธิท์อง - ซอยพโลชัย 5) 

(ชุมชนโรงเรียนเยาวเรศ 2)

15 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง

สว่างภายในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานี ซอยพนม 2 (ชุมชนพนม

 2)

110,700         เม.ย. - ก.ค. 62  ส่งพัสดุ

16 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง

สว่างภายในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานี ซอยพนม 3

195,300         เม.ย. - ก.ค. 62  ส่งพัสดุ

 (ชุมชนพนม 2)

งบประมาณล าดับที่ ชื่อโครงการ แล้วเสร็จยกเลิกขออนุมัติ

โครงการ

ยังไม่ได้

ดําเนินการ
อื่นๆ 

จัดทํา

ราคากลาง

ระยะเวลา

ด าเนินการ

ขั้นตอนทางพัสดุ
หมายเหตุ
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ขายแบบ เชิญเสนอราคา พิจารณาผล เชิญทําสัญญา ทําสัญญาแล้ว
อยู่ระหว่าง

การก่อสร้าง

ส่งมอบ

งาน

17 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง

สว่างภายในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานี  ซอยพนม 4

66,400          เม.ย. - ก.ค. 62 

 (ชุมชนพนม 2)

18 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา้แสงสว่าง

ภายในเขตเทศบาลนครอบุลราชธานี 

ซอยพนม 5

354,300         เม.ย. - ก.ค. 62 

 (ชุมชนพนม 2)

19 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา้แสงสว่าง

ภายในเขตเทศบาลนครอบุลราชธานี 

ถนนพนม

354,300         เม.ย. - ก.ค. 62 

ถนนพนม (แม่น้ํามูล - ถนนพโลชัย) 

ชุมชนวิทยาลัยสารพดัช่าง)

20 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา้แสงสว่าง

ภายในเขตเทศบาลนครอบุลราชธานี

442,900         เม.ย. - ก.ค. 62 

ซอยเขื่อนธานี 3 (ชุมชนโรงเรียน

เทศบาลบูรพา 1)

งบประมาณ
จัดทํา

ราคากลาง
ยกเลิกขออนุมัติ

โครงการ
แล้วเสร็จชื่อโครงการ อื่นๆ 

ระยะเวลา

ด าเนินการ
ยังไม่ได้

ดําเนินการ

ขั้นตอนทางพัสดุ
ล าดับที่ หมายเหตุ
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ขายแบบ เชิญเสนอราคา พิจารณาผล เชิญทําสัญญา ทําสัญญาแล้ว
อยู่ระหว่าง

การก่อสร้าง

ส่งมอบ

งาน

21 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา้แสงสว่าง

ภายในเขตเทศบาลนครอบุลราชธานี 

ถนนพรหมราช

132,800 เม.ย. - ก.ค. 62 

(ถนนสุนทรวิมล-ซอยเขื่อนธานี 3)  

(ชุมชนโรงเรียนเทศบาลบูรพา 1)

22 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง

สว่างภายในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานี ถนนนิคมสายกลาง

730,800 เม.ย. - ก.ย. 62 

 (ถนนชวาลานอก - ซอยสรรพสิทธิ ์

11) (ชุมชนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร 

3)

23 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา้แสงสว่าง

ภายในเขตเทศบาลนครอบุลราชธานี
465,000 เม.ย. - ก.ค. 62 

ซอยแจ้งสนิท 4 (ชุมชนเฉลิมพระ

เกียรติสวนสุขภาพ 2)

24 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา้แสงสว่าง

ภายในเขตเทศบาลนครอบุลราชธานี 

ซอยชยางกรู 5

487,200 เม.ย. - ก.ค. 62 

(ชุมชนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบล)

แล้วเสร็จ
ขั้นตอนทางพัสดุ

ขออนุมัติ

โครงการ
ชื่อโครงการ งบประมาณ

ระยะเวลา

ด าเนินการ
อื่นๆ ล าดับที่ ยังไม่ได้

ดําเนินการ

จัดทํา

ราคากลาง
ยกเลิก หมายเหตุ



28

ขายแบบ เชิญเสนอราคา พิจารณาผล เชิญทําสัญญา ทําสัญญาแล้ว
อยู่ระหว่าง

การก่อสร้าง

ส่งมอบ

งาน

25 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา้แสงสว่าง

ภายในเขตเทศบาลนครอบุลราชธานี 

ซอยชยางกรู 7

132,800 เม.ย. - ก.ค. 62 

 (ชุมชนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบล)

26 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา้แสงสว่าง

ภายในเขตเทศบาลนครอบุลราชธานี 

ซอยชยางกรู 11

221,400 เม.ย. - ก.ค. 62 

 (ชุมชนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบล)

27 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา้แสงสว่าง

ภายในเขตเทศบาลนครอบุลราชธานี 

ซอยชยางกรู 13

221,400 เม.ย. - ก.ค. 62 

 (ชุมชนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบล)

28 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา้แสงสว่าง

ภายในเขตเทศบาลนครอบุลราชธานี 

ซอยชยางกรู 12

664,400 เม.ย. - ก.ย. 62 

 (ชุมชนโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบล)

29 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา้แสงสว่าง

ภายในเขตเทศบาลนครอบุลราชธานี 

ซอยสรรพสิทธิ ์11

265,700 เม.ย. - ก.ค. 62 

ซอยสรรพสิทธิ ์11

ชื่อโครงการ
ระยะเวลา

ด าเนินการ
ยังไม่ได้

ดําเนินการ

ขั้นตอนทางพัสดุ
ขออนุมัติ

โครงการ
งบประมาณ

จัดทํา

ราคากลาง
ยกเลิกล าดับที่ อื่นๆ แล้วเสร็จ หมายเหตุ



29

ขายแบบ เชิญเสนอราคา พิจารณาผล เชิญทําสัญญา ทําสัญญาแล้ว
อยู่ระหว่าง

การก่อสร้าง

ส่งมอบ

งาน

30 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา้แสงสว่าง

ภายในเขตเทศบาลนครอบุลราชธานี 

ซอยสรรพสิทธิ ์9

553,600 เม.ย. - ก.ย. 62 

 (ชุมชนวัดท่าวังหิน)

31 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา้แสงสว่าง

ภายในเขตเทศบาลนครอบุลราชธานี 

ซอยชยางกรู 34

442,900 เม.ย. - ก.ค. 62 

(หมู่บ้านเจริญทรัพย)์

32 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา้แสงสว่าง

ภายในเขตเทศบาลนครอบุลราชธานี 

ถนนนพคุณ

265,700 เม.ย. - ก.ค. 62 

 (ถนนพิชิตรังสรรค์ - ถนนสุริยาตร์)

33 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา้แสงสว่าง

ภายในเขตเทศบาลนครอบุลราชธานี 

ซอยธรรมวิถ ี4

265,700 เม.ย. - ก.ค. 62 

 (ถนนธรรมวิถี - ลําราง)

ขั้นตอนทางพัสดุ
งบประมาณ

ระยะเวลา

ด าเนินการ
ชื่อโครงการ ยกเลิก หมายเหตุล าดับที่ ยังไม่ได้

ดําเนินการ

จัดทํา

ราคากลาง
ขออนุมัติ

โครงการ
อื่นๆ แล้วเสร็จ



30

ขายแบบ เชิญเสนอราคา พิจารณาผล เชิญทําสัญญา ทําสัญญาแล้ว
อยู่ระหว่าง

การก่อสร้าง

ส่งมอบ

งาน

รายการจัดซ้ือครุภัณฑ์ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1 รถบรรทุกน้ า แบบอเนกประสงค์ ตัวรถ

ชนิด 10 ล้อ เคร่ืองยนต์ดีเซล

      4,800,000 เม.ย. - ก.ค. 62 

ขนาดไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4 จงัหวะ มี

กําลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 

แรงม้า ตอนท้ายเกง๋ติดต้ังตู้บรรทุกน้ํามี 

ปริมาตรความจไุม่น้อยกว่า

 12,000 ลิตร

จ านวน 1 คัน สําหรับงานรักษาความ

สะอาด กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

(จัดซ้ือนอกบญัชีราคามาตรฐานครภุณัฑ์)

2 รถสุขาเคลื่อนที ่ขนาด 6 ล้อ 

เคร่ืองยนต์ดีเซล ขนาดเคร่ืองยนต์ไม่

น้อยกว่า 240 แรงม้า ภายในมีห้องสุขา 

จํานวนไม่น้อยกว่า 8 ห้อง

      8,500,000 เม.ย. - ธ.ค. 62 

จํานวน 1 คัน สําหรับงานรักษาความ

สะอาด กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

แล้วเสร็จล าดับที่ ชื่อโครงการ ยังไม่ได้

ดําเนินการ

ระยะเวลา

ด าเนินการ

ขั้นตอนทางพัสดุ
งบประมาณ หมายเหตุขออนุมัติ

โครงการ
ยกเลิก

จัดทํา

ราคากลาง
อื่นๆ 



31

ขายแบบ เชิญเสนอราคา พิจารณาผล เชิญทําสัญญา ทําสัญญาแล้ว
อยู่ระหว่าง

การก่อสร้าง

ส่งมอบ

งาน

3 รถสุขาเคลื่อนที ่ขนาด 6 ล้อ 

เคร่ืองยนต์ดีเซล ขนาดเคร่ืองยนต์ไม่

น้อยกว่า 240 แรงม้า ภายในมีห้องสุขา 

 จํานวนไม่น้อยกว่า 10 ห้อง

    10,000,000 เม.ย. - ธ.ค. 62 

 จ านวน 1 คัน

สําหรับงานรักษาความสะอาด กอง

สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

(จัดซ้ือนอกบญัชีราคามาตรฐานครภุณัฑ์)

4 รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด 6 

ล้อ เคร่ืองยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 4

 สูบ 4 จงัหวะ มีกําลังแรงม้าสูงสุด ไม่

น้อยกว่า 130 แรงม้า

      4,600,000 เม.ย. - ธ.ค. 62 

ตอนท้ายเกง๋ติดต้ัง

ตู้บรรทุกมูลฝอยมีขนาดความจไุม่น้อย

กว่า 6 ลูกบาศกเ์มตร

ด้านท้ายตู้บรรทุกมูลฝอยติดต้ังชุดอดัมูล

ฝอยด้วยระบบไฮโดรลิค จํานวน 2 คันๆ

ล าดับที่ ชื่อโครงการ
จัดทํา

ราคากลาง
งบประมาณ

ระยะเวลา

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ขั้นตอนทางพัสดุ
ยกเลิก หมายเหตุขออนุมัติ

โครงการ

ยังไม่ได้

ดําเนินการ
อื่นๆ 



32

ขายแบบ เชิญเสนอราคา พิจารณาผล เชิญทําสัญญา ทําสัญญาแล้ว
อยู่ระหว่าง

การก่อสร้าง

ส่งมอบ

งาน

5 รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด 6

 ล้อ เคร่ืองยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อย

กว่า 6 สูบ 4 จังหวะ

      7,600,000 เม.ย. - ธ.ค. 62 

 มีกําลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 

แรงม้า ตอนท้ายเก๋งติดต้ัง

ตู้บรรทุกมูลฝอยมีขนาดความจุของตู้

ไม่น้อยกว่า 14 ลูกบาศก์เมตร

ด้านท้ายตู้บรรทุกมูลฝอยติดต้ังชุดอัด

มูลฝอยด้วยระบบไฮโดรลิค

จ านวน 2 คันๆ ละ 3,800,000 บาท

 สําหรับกองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม

(จัดซ้ือนอกบญัชีราคามาตรฐานครภุณัฑ์)

ล าดับที่
ขั้นตอนทางพัสดุ

ชื่อโครงการ งบประมาณ
ระยะเวลา

ด าเนินการ
อื่นๆ แล้วเสร็จ หมายเหตุยกเลิกขออนุมัติ

โครงการ

จัดทํา

ราคากลาง
ยังไม่ได้

ดําเนินการ



33

ขายแบบ เชิญเสนอราคา พิจารณาผล เชิญทําสัญญา ทําสัญญาแล้ว
อยู่ระหว่าง

การก่อสร้าง

ส่งมอบ

งาน

6 รถยนต์บรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า  ตัว

รถชนิด 6 ล้อ เคร่ืองยนต์ดีเซล

3,200,000 พ.ค. - ก.ย.62 

ขนาดไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จงัหวะ มี

กําลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า

ตอนท้ายหลังเกง๋ติดต้ังชุดกระเช้าซ่อม

ไฟฟา้สามารถยกได้สูงจากพืน้ทีไ่ม่น้อย

กว่า

12 เมตร พร้อมติดต้ังระบบปรับสมดุล

ช่วย คํ้ายนัทํางานด้วยระบบไฮดรอลิก

จ านวน 1 คัน สําหรับงานเรือนเพาะชํา

และขยายพนัธุ ์ส่วนการโยธา

สํานักการช่าง (จัดซ้ือนอกบญัชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์)

11,490,000 3 3 1 1 1 13 6 5

38,700,000 6

รวมงบประมาณ  50,190,000  บาท 

ขั้นตอนทางพัสดุ
ล าดับที่ ขออนุมัติ

โครงการ

ระยะเวลา

ด าเนินการ
ยังไม่ได้

ดําเนินการ

จัดทํา

ราคากลาง

รวม  33  โครงการ 

ชื่อโครงการ งบประมาณ

ครุภณัฑ์  6 รายการ

หมายเหตุแล้วเสร็จ อื่นๆ ยกเลิก



34

ขายแบบ เชิญเสนอราคา พิจารณาผล เชิญทําสัญญา ทําสัญญาแล้ว
อยู่ระหว่าง

การก่อสร้าง

ส่งมอบ

งาน

1 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง

สว่างภายในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานี  ซอยเทพโยธี 2

181,500         มิ.ย. - ก.ย. 62 

2 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง

สว่างภายในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานี ซอยเทพโยธี 8

158,800         มิ.ย. - ก.ย. 62 

3 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา้แสงสว่าง

ภายในเขตเทศบาลนครอบุลราชธานี 

ซอยพลแพนขวา แยก 1

136,000         มิ.ย. - ก.ย. 62 

4 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง

สว่างภายในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานี ซอยอุปลีสาน 6

249,600         มิ.ย. - ก.ย. 62 

5 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง

สว่างภายในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานี ซอยบูรพาใน 5

158,800         มิ.ย. - ก.ย. 62 

6 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง

สว่างภายในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานี ถนนเจริญราษฎร์

1,021,400      มิ.ย. - ต.ค. 62 

ชื่อโครงการล าดับที่ งบประมาณ ยกเลิก
ระยะเวลา

ด าเนินการ
ยังไม่ได้

ดําเนินการ

ขออนุมัติ

โครงการ
แล้วเสร็จ อื่นๆ 

ขั้นตอนทางพัสดุ
หมายเหตุ

 ครั้งที่ 5 สภาเทศบาล อนุมัตวิันที่ 25 เมษายน 2562 จ านวน 49 โครงการ งบประมาณ 96,353,700 บาท.  ครภุณัฑ์ 2 รายการ งบประมาณ 6,624,000 บาท

จัดทํา

ราคากลาง



35

ขายแบบ เชิญเสนอราคา พิจารณาผล เชิญทําสัญญา ทําสัญญาแล้ว
อยู่ระหว่าง

การก่อสร้าง

ส่งมอบ

งาน

7 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง

สว่างภายในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานีซอยอุบล – ตระการ 3

181,500         มิ.ย. - ก.ย. 62 

8 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง

สว่างภายในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานี

1,326,000      มิ.ย. - ก.ย. 62 

ถนนภาษีเจริญ

9 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง

สว่างภายในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานี

181,500         มิ.ย. - ก.ย. 62 

ซอยอุบล – ตระการ 5

10 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง

สว่างภายในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานี

207,300         มิ.ย. - ก.ย. 62 

ซอยภาษีเจริญ 1

อื่นๆ ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ
ระยะเวลา

ด าเนินการ
ยังไม่ได้

ดําเนินการ

จัดทํา

ราคากลาง

ขั้นตอนทางพัสดุ
หมายเหตุขออนุมัติ

โครงการ
ยกเลิก แล้วเสร็จ
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ขายแบบ เชิญเสนอราคา พิจารณาผล เชิญทําสัญญา ทําสัญญาแล้ว
อยู่ระหว่าง

การก่อสร้าง

ส่งมอบ

งาน

11 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง

สว่างภายในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานี

90,700          มิ.ย. - ก.ย. 62 

ซอยอุบล – ตระการ 7

12 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง

สว่างภายในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานี

         544,700 มิ.ย. - ต.ค. 62 

ซอยอุบล – ตระการ 9

13 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง

สว่างภายในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานี

         164,000 มิ.ย. - ก.ย. 62 

ซอยอุบล – ตระการ 14

14 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง

สว่างภายในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานี

         181,500 มิ.ย. - ก.ย. 62 

ซอยอุบล – ตระการ 10

อื่นๆ หมายเหตุแล้วเสร็จล าดับที่ ยกเลิกชื่อโครงการ งบประมาณ
ระยะเวลา

ด าเนินการ
ยังไม่ได้

ดําเนินการ

จัดทํา

ราคากลาง
ขออนุมัติ

โครงการ

ขั้นตอนทางพัสดุ
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ขายแบบ เชิญเสนอราคา พิจารณาผล เชิญทําสัญญา ทําสัญญาแล้ว
อยู่ระหว่าง

การก่อสร้าง

ส่งมอบ

งาน

15 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง

สว่างภายในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานี

         144,400 มิ.ย. - ก.ย. 62 

ซอยอุบล – ตระการ 8.2

16 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง

สว่างภายในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานี

          90,700 มิ.ย. - ก.ย. 62 

ซอยอุบล – ตระการ 8.1

17 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง

สว่างภายในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานี

          90,700 มิ.ย. - ก.ย. 62 

ซอยอุบล – ตระการ 8   

18 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง

สว่างภายในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานี ซอยราษฎร์บํารุง 2

         408,500 มิ.ย. - ก.ย. 62 

19 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง

สว่างภายในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานี ซอยราษฎร์บํารุง 4

         181,500 มิ.ย. - ก.ย. 62 

ยังไม่ได้

ดําเนินการ
ชื่อโครงการ

จัดทํา

ราคากลาง
ขออนุมัติ

โครงการ

ระยะเวลา

ด าเนินการ
งบประมาณล าดับที่ ยกเลิก แล้วเสร็จ อื่นๆ หมายเหตุ

ขั้นตอนทางพัสดุ
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ขายแบบ เชิญเสนอราคา พิจารณาผล เชิญทําสัญญา ทําสัญญาแล้ว
อยู่ระหว่าง

การก่อสร้าง

ส่งมอบ

งาน

20 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง

สว่างภายในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานี ซอยแจ้งสนิท 2

         256,600 มิ.ย. - ก.ย. 62 

21 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง

สว่างภายในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานี ถนนศรีแสงทอง

590,100         ก.ค. - ต.ค. 62 

22 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง

สว่างภายในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานี

      1,134,900 ก.ค. - พ.ย. 62 

ซอยสุขาสงเคราะห์ 11

23 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง

สว่างภายในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานี

         680,900 ก.ค. - ต.ค. 62 

ซอยชยางกูร 12.3 (เลียบกองบิน)

24 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง

สว่างภายในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานี ซอยบูรพานอก 2

         204,000 มิ.ย. - ก.ย. 62 

หมายเหตุยกเลิก แล้วเสร็จ อื่นๆ ขออนุมัติ

โครงการ
ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ

ระยะเวลา

ด าเนินการ
ยังไม่ได้

ดําเนินการ

จัดทํา

ราคากลาง

ขั้นตอนทางพัสดุ
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ขายแบบ เชิญเสนอราคา พิจารณาผล เชิญทําสัญญา ทําสัญญาแล้ว
อยู่ระหว่าง

การก่อสร้าง

ส่งมอบ

งาน

25 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง

สว่างภายในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานี ซอยชยางกูร 21.1

181,500         มิ.ย. - ก.ย. 62 

26 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง

สว่างภายในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานี

         226,900 มิ.ย. - ก.ย. 62 

ซอยชยางกูร 21.2

27 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง

สว่างภายในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานี

         249,600 มิ.ย. - ก.ย. 62 

ซอยชยางกูร 21.3

28 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง

สว่างภายในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานี

226,900         มิ.ย. - ก.ย. 62 

ซอยถนนหลวง 2 (มณีรัตน)์

29 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง

สว่างภายในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานี

         204,000 มิ.ย. - ก.ย. 62 

ซอยชยางกูร 21.4

ล าดับที่ อื่นๆ หมายเหตุชื่อโครงการ งบประมาณ
ระยะเวลา

ด าเนินการ
ยังไม่ได้

ดําเนินการ

จัดทํา

ราคากลาง
ขออนุมัติ

โครงการ
ยกเลิก แล้วเสร็จ

ขั้นตอนทางพัสดุ



40

ขายแบบ เชิญเสนอราคา พิจารณาผล เชิญทําสัญญา ทําสัญญาแล้ว
อยู่ระหว่าง

การก่อสร้าง

ส่งมอบ

งาน

30 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง

สว่างภายในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานี ซอยธรรมวิถี 10

         431,200 มิ.ย. - ก.ย. 62 

31 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง

สว่างภายในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานี ซอยธรรมวิถี 12

         158,800 มิ.ย. - ก.ย. 62 

32 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง

สว่างภายในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานี ซอยเล่ียงเมือง 3

         295,000 มิ.ย. - ก.ย. 62 

33 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง

สว่างภายในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานี ซอยธรรมวิถี 1

158,800         มิ.ย. - ก.ย. 62 

34 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง

สว่างภายในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานี ซอยชยางกูร 10

      1,475,000 ก.ค. - พ.ย.62 

35 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง

สว่างภายในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานี ซอยชยางกูร 14

         923,100 ก.ค. - ต.ค. 62 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ
ระยะเวลา

ด าเนินการ
ยังไม่ได้

ดําเนินการ

ขออนุมัติ

โครงการ
ยกเลิก แล้วเสร็จ

จัดทํา

ราคากลาง
อื่นๆ หมายเหตุ

ขั้นตอนทางพัสดุ
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ขายแบบ เชิญเสนอราคา พิจารณาผล เชิญทําสัญญา ทําสัญญาแล้ว
อยู่ระหว่าง

การก่อสร้าง

ส่งมอบ

งาน

36 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง

สว่างภายในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานี ซอยชยางกูร 28.1

         749,000 ก.ค. - ต.ค. 62 

37 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง

สว่างภายในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานี ซอยชยางกูร 28

         272,300 มิ.ย. - ก.ย. 62 

38 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง

สว่างภายในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานี ซอยชยางกูร 18

         476,600 มิ.ย. - ก.ย. 62 

39 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง

สว่างภายในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานี ถนนสรรพสิทธิ์

      1,289,200 ก.ค. - ต.ค. 62 

(ถนนชลประทานท่าบ่อ – ถนน

ชวาลานอก)

40 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง

สว่างภายในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานี ซอยเล่ียงเมือง 7

         883,400 ก.ค. - ต.ค. 62 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ
ระยะเวลา

ด าเนินการ
ยังไม่ได้

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

จัดทํา

ราคากลาง
ขออนุมัติ

โครงการ

ขั้นตอนทางพัสดุ
อื่นๆ หมายเหตุยกเลิก
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ขายแบบ เชิญเสนอราคา พิจารณาผล เชิญทําสัญญา ทําสัญญาแล้ว
อยู่ระหว่าง

การก่อสร้าง

ส่งมอบ

งาน

41 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง

สว่างภายในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานี ซอยเล่ียงเมือง 5

         340,400 มิ.ย. - ก.ย. 62 

42 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง

สว่างภายในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานี ถนนพโลชัย

1,781,900      ก.ค. - ต.ค. 62 

 (ถนนชวาลานอก – ซอยพโลชัย 5)

43 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง

สว่างภายในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานี ถนนเลียบแม่น้ํามูล

      1,182,500 ก.ค. - ต.ค. 62 

(ลํามูลน้อย – ถนนพนม)

44 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

 ถนนแจ้งสนิท

13,150,000    มิ.ย.62 - ก.พ.63 

45 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง

สว่างภายในสวนสาธารณะทุง่ศรีเมือง

20,600,000    มิ.ย.62 - ก.พ.63 

46 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง

สว่างภายในสวนสาธารณะห้วยม่วง

24,250,000    มิ.ย.62 - ก.พ.63 

ยกเลิกล าดับที่ อื่นๆ แล้วเสร็จ
ขั้นตอนทางพัสดุ

ชื่อโครงการ งบประมาณ
ระยะเวลา

ด าเนินการ
ยังไม่ได้

ดําเนินการ

จัดทํา

ราคากลาง
ขออนุมัติ

โครงการ
หมายเหตุ
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ขายแบบ เชิญเสนอราคา พิจารณาผล เชิญทําสัญญา ทําสัญญาแล้ว
อยู่ระหว่าง

การก่อสร้าง

ส่งมอบ

งาน

47 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา้แสงสว่าง

ภายในสวนสาธารณะหนองบัว

16,200,000    มิ.ย.62 - ก.พ.63 

48 โครงการติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์

อิเล็กทรอนิกส์

1,282,000      พ.ค. - ส.ค. 62  อยู่ระหว่างช่างประมาณราคา

49 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการควบคุม

ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
800,000         มิ.ย. - ต.ค.62  อยู่ระหว่างปรับรายละเอียด

แบบให้สามารถดําเนินการ

จัดซ้ือจัดจ้างได้

รายการจัดซ้ือครุภัณฑ์

ส านักปลัดเทศบาล

1 จัดหาครุภัณฑ์ ส าหรับห้องปฏิบตัิการ

ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ 

(CCTV)

        2,058,000 พ.ย.62 - ก.พ.63 

จ านวน 1 ห้อง ดังน้ี

1. ชุดระบบส่งสัญญาณถา่ยทอดสด 

(Live Streaming System) จํานวน 1 

ชุด ประกอบด้วย

   1.1 เคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ขา่ย แบบที่

 2 จํานวน 1 เคร่ือง

ล าดับที่ ชื่อโครงการ ขออนุมัติ

โครงการ

จัดทํา

ราคากลาง
ยกเลิก แล้วเสร็จ

ขั้นตอนทางพัสดุ
อื่นๆ งบประมาณ

ระยะเวลา

ด าเนินการ
ยังไม่ได้

ดําเนินการ
หมายเหตุ
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ขายแบบ เชิญเสนอราคา พิจารณาผล เชิญทําสัญญา ทําสัญญาแล้ว
อยู่ระหว่าง

การก่อสร้าง

ส่งมอบ

งาน

   1.2 ชุดโปรแกรมจดัการสตรีมมิ่งภาพ

วีดีโอ (Video Streaming Engine 

Software)

จํานวน 1 ชุด (จัดซ้ือนอกบญัชีราคา

มาตรฐานครภุณัฑ์)

   1.3 อปุกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 

Switch) ขนาด 24 ช่อง จํานวน 1 ตัว

(จัดซ้ือตามบญัชีราคามาตรฐานครภุณัฑ์)

   1.4 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ All in one 

สําหรับงานประมวลผล จํานวน 2 เคร่ือง

 (จดัซ้ือตามบญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑ์)

   1.5 เคร่ืองสํารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA

 จํานวน 2 เคร่ือง

(จัดซ้ือตามบญัชีราคามาตรฐานครภุณัฑ์)

   1.6 เคร่ืองพมิพ ์Multifunction แบบ

ฉดีหมึก พร้อมติดต้ังถงัหมึกพมิพ์

(Ink Tank Printer) จํานวน 1 เคร่ือง 

(จัดซ้ือตามบญัชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์)

ขออนุมัติ

โครงการ
หมายเหตุ

ขั้นตอนทางพัสดุ
อื่นๆ ชื่อโครงการ งบประมาณ

ระยะเวลา

ด าเนินการ
ยังไม่ได้

ดําเนินการ

จัดทํา

ราคากลาง
ยกเลิก แล้วเสร็จล าดับที่
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ขายแบบ เชิญเสนอราคา พิจารณาผล เชิญทําสัญญา ทําสัญญาแล้ว
อยู่ระหว่าง

การก่อสร้าง

ส่งมอบ

งาน

   1.7 โต๊ะทํางานพร้อมเกา้อี้ สําหรับ

พนักงานเทศบาล จํานวน 4 ชุด

(จดัซ้ือนอกบญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑ์)

   1.8 อปุกรณ์อื่นๆ พร้อมค่าติดต้ัง

2. ชุดควบคุมระบบจอแสดงผล 

(Monitor Control) จํานวน 1 ชุด 

ประกอบด้วย

   2.1 Controller video wall 16 in 

16 out จํานวน 1 เคร่ือง

   2.2 HDMI input card จํานวน 4 

การ์ด

   2.3 HDMI output card จํานวน 4 

การ์ด

   2.4 TV monitor 55 inch จํานวน 9 

เคร่ือง

   2.5 ค่าติดต้ังและฝึกอบรม

รายการที ่2.1 – 2.5 จัดซ้ือนอกบญัชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส าหรับฝ่าย

รักษาความสงบภายใน

ระยะเวลา

ด าเนินการ
ยังไม่ได้

ดําเนินการ
ชื่อโครงการ ยกเลิก แล้วเสร็จงบประมาณ

จัดทํา

ราคากลาง
ขออนุมัติ

โครงการ
ล าดับที่ อื่นๆ หมายเหตุ

ขั้นตอนทางพัสดุ
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ขายแบบ เชิญเสนอราคา พิจารณาผล เชิญทําสัญญา ทําสัญญาแล้ว
อยู่ระหว่าง

การก่อสร้าง

ส่งมอบ

งาน

2 ส านักการศึกษา

จัดหาครภุณัฑ์ ส าหรบัหอ้งเรยีนอัจฉรยิะ 

(Smart Classroom)จ านวน 12 หอ้งๆ 

ละ
4,566,000 มิ.ย. - พ.ย.62  รอส่งพัสดุเพื่อจัดซ้ือ

 380,500 บาท 1 หอ้งประกอบด้วย

 1.1 กระดานอิเล็กทรอนิกส์ (กระดาน

อัจฉริยะ interactive Board) จํานวน 1 ชุด

(จัดซ้ือนอกบญัชีราคามาตรฐานครภุณัฑ์)

 1.2 ชุดเคร่ืองขยายเสียง จํานวน 1 ชุด 

ประกอบด้วย

      1. เคร่ืองขยายเสียง พร้อมลําโพงติด

ผนัง จํานวน 1 คู่, ไมล์ลอย จํานวน 1 อัน

      2. ตู้สําหรับจัดเก็บชุดเคร่ืองเสียง 

จํานวน 1 ตู้

     (จัดซ้ือนอกบญัชีราคามาตรฐาน

ครภุณัฑ์)

 1.3 เคร่ืองสํารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA 

จํานวน 1 เคร่ือง

ขออนุมัติ

โครงการ
ยกเลิก แล้วเสร็จ อื่นๆ ชื่อโครงการ งบประมาณ

ระยะเวลา

ด าเนินการ
ยังไม่ได้

ดําเนินการ
ล าดับที่

จัดทํา

ราคากลาง
หมายเหตุ

ขั้นตอนทางพัสดุ
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ขายแบบ เชิญเสนอราคา พิจารณาผล เชิญทําสัญญา ทําสัญญาแล้ว
อยู่ระหว่าง

การก่อสร้าง

ส่งมอบ

งาน

     (จัดซ้ือตามบญัชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์)

สําหรับโรงเรียนเทศบาลบูรพาอบุล 

จํานวน 3 ห้อง, โรงเรียนเทศบาล 2 

หนองบัว

จํานวน 3 ห้อง โรงเรียนเทศบาล 3 

สามัคคีวิทยาคาร จํานวน 3 ห้อง และ

โรงเรียนเทศบาล 5

ชุมชนกา้นเหลือง จํานวน 3 ห้อง

96,353,700 41 6 2

6,624,000 1 1ครุภณัฑ์  2 รายการ

รวม  49  โครงการ 

ยกเลิกขออนุมัติ

โครงการ
แล้วเสร็จชื่อโครงการ งบประมาณ

ระยะเวลา

ด าเนินการ
ยังไม่ได้

ดําเนินการ

จัดทํา

ราคากลาง
อื่นๆ ล าดับที่ หมายเหตุ

รวมงบประมาณ  102,977,700  บาท 

ขั้นตอนทางพัสดุ
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ขายแบบ เชิญเสนอราคา พิจารณาผล เชิญทําสัญญา ทําสัญญาแล้ว
อยู่ระหว่าง

การก่อสร้าง

ส่งมอบ

งาน

1 โครงการกอ่สร้างเตาเผาศพแบบไร้มลพษิ

 (วัดกดุคูณ)

3,100,000 

2 โครงการปรับปรุงทางเดิน - ลู่วิง่

สวนสาธารณะทุง่ศรีเมือง

2,000,000 

3 โครงการปรับปรุงทางเดิน - ลู่วิง่

สวนสาธารณะห้วยม่วง

6,600,000 

4 โครงการปรับปรุงทางเดิน - ลู่วิง่

สวนสาธารณะหนองบัว

1,850,000 

13,550,000 4

ล าดับที่

รวม  4  โครงการ 

ขออนุมัติ

โครงการ
ชื่อโครงการ งบประมาณ

ระยะเวลา

ด าเนินการ
หมายเหตุอื่นๆ แล้วเสร็จ

จัดทํา

ราคากลาง

รวมงบประมาณ  13,550,000  บาท 

ยกเลิก
ขั้นตอนทางพัสดุ

 ครั้งที่ 6 สภาเทศบาล อนุมัตเิมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จ านวน 4 โครงการ งบประมาณ 13,550,000 บาท

ยังไม่ได้

ดําเนินการ
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ขายแบบ เชิญเสนอราคา พิจารณาผล เชิญทําสัญญา ทําสัญญาแล้ว
อยู่ระหว่าง

การก่อสร้าง

ส่งมอบ

งาน

1 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํา ซอย

ชยางกรู 2 และชยางกรู 2.1

3,900,000 

2 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําชุมชน

วังทอง (ช่วงซอยอบุล-ตระการ 11.1 - 

ซอยอบุล-ตระการ 13

7,940,000 

11,840,000 2

 ครั้งที่ 7 สภาเทศบาล อนุมัตเิมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ 11,840,000 บาท

ล าดับที่ ชื่อโครงการ แล้วเสร็จ อื่นๆ ยกเลิกขออนุมัติ

โครงการ

รวม  2  โครงการ 

หมายเหตุ
ขั้นตอนทางพัสดุ

งบประมาณ
ระยะเวลา

ด าเนินการ
ยังไม่ได้

ดําเนินการ

จัดทํา

ราคากลาง

รวมงบประมาณ  11,840,000  บาท 
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ขายแบบ เชิญเสนอราคา พิจารณาผล เชิญทําสัญญา ทําสัญญาแล้ว

อยู่ระหว่าง

การก่อสร้าง

ส่งมอบ

งาน

1 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพารา

แอสฟัลต์คอนกรีต ซอยธรรมวิถี 10.1

258,000         

2 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพารา

แอสฟัลต์คอนกรีต ซอยธรรมวิถี 10.3

768,000         

3 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพารา

แอสฟัลต์คอนกรีต ซอยธรรมวิถี 10.5

361,000         

4 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพารา

แอสฟัลต์คอนกรีต ซอยธรรมวิถี 10.7

295,000         

5 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพารา

แอสฟัลต์คอนกรีต ซอยธรรมวิถี 10.9

312,000         

6
โครงการปรับปรุงผิวจราจรพารา

แอสฟัลต์คอนกรีต ซอยธรรมวิถี 10.11

601,000         

7
โครงการปรับปรุงผิวจราจรพารา

แอสฟัลต์คอนกรีต ซอยธรรมวิถี 10.13

716,000         

8

โครงการปรับปรุงผิวจราจรพารา

แอสฟัลต์คอนกรีต ซอยธรรมวิถี 10.15

206,000         

งบประมาณ ยังไม่ได้

ดําเนินการ

จัดทํา

ราคากลาง ขออนุมัติ

โครงการ

ขั้นตอนทางพัสดุ
ชื่อโครงการ แล้วเสร็จ

 ครั้งที่ 8 สภาเทศบาล อนุมัตเิมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 จ านวน 26 โครงการ งบประมาณ 38,583,800 บาท

ล าดับที่
ระยะเวลา

ด าเนินการ
ยกเลิก หมายเหตุอื่นๆ 
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ขายแบบ เชิญเสนอราคา พิจารณาผล เชิญทําสัญญา ทําสัญญาแล้ว

อยู่ระหว่าง

การก่อสร้าง

ส่งมอบ

งาน

9
โครงการปรับปรุงผิวจราจรพารา

แอสฟัลต์คอนกรีต ซอยเล่ียงเมือง 3

1,992,000      

10 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

สวนสาธารณะบูรพานอก

18,000,000    

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบ

ระบายน้ําซอยโพธิท์อง 3

4,660,000      

12 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนอุปลี

สานและถนนเทพโยธี              

(หน้าสนามบินนานาชาติ)

4,900,000      

13 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง

สว่างภายในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานี ซอยชยางกูร 42.3

226,000         

14 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง

สว่างภายในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานี ซอยชยางกูร 42.2

359,700         

15 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง

สว่างภายในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานี ซอยชยางกูร 40 แยก 7

156,200         

ยังไม่ได้

ดําเนินการ

จัดทํา

ราคากลาง
อื่นๆ ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ

ระยะเวลา

ด าเนินการ ขออนุมัติ

โครงการ

ขั้นตอนทางพัสดุ
ยกเลิก แล้วเสร็จ หมายเหตุ
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ขายแบบ เชิญเสนอราคา พิจารณาผล เชิญทําสัญญา ทําสัญญาแล้ว

อยู่ระหว่าง

การก่อสร้าง

ส่งมอบ

งาน

16 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง

สว่างภายในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานี ซอยชยางกูร 40 แยก 1

93,300          

17 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง

สว่างภายในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานี ซอยชยางกูร 40 แยก 11

115,500         

18 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง

สว่างภายในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานี ซอยชยางกูร 40 แยก 13

115,500         

19

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง

สว่างภายในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานี ซอยชยางกูร 40 แยก 15

137,600         

20 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง

สว่างภายในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานี ถนนสุริยาตร์       

(ถนนหลวง - เขตเทศบาลตําบลปทุท)

1,525,600      

หมายเหตุยังไม่ได้

ดําเนินการ

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ
ระยะเวลา

ด าเนินการ

จัดทํา

ราคากลาง ขออนุมัติ

โครงการ

ขั้นตอนทางพัสดุ
ยกเลิก แล้วเสร็จ อื่นๆ 



53

ขายแบบ เชิญเสนอราคา พิจารณาผล เชิญทําสัญญา ทําสัญญาแล้ว

อยู่ระหว่าง

การก่อสร้าง

ส่งมอบ

งาน

21 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง

สว่างภายในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานี ถนนบูรพาใน              

(ถนนอุปลีสาน - ถนนราษฎร์บํารุง)

515,100         

22 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง

สว่างภายในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานี ซอยชยางกูร 2

1,070,000      

23 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง

สว่างภายในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานี ซอยแจ้งสนิท 1

432,000         

24 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง

สว่างภายในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานี ซอยแจ้งสนิท 4.7

270,900         

25 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง

สว่างภายในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานี ซอยบูรพาใน 3

248,700         

26 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง

สว่างภายในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานี ซอยชยางกูร 2.1

248,700         

อื่นๆ 
จัดทํา

ราคากลาง ขออนุมัติ

โครงการ

ยังไม่ได้

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ หมายเหตุชื่อโครงการ
ระยะเวลา

ด าเนินการ
งบประมาณล าดับที่

ขั้นตอนทางพัสดุ
ยกเลิก



54
38,583,800 26รวม  26  โครงการ 

รวมงบประมาณ  38,583,800  บาท 


