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ขายแบบ เชิญเสนอราคา พิจารณาผล เชิญท าสัญญา ท าสัญญาแล้ว
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       

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

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ
ระยะเวลา

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

จัดท าราคา

กลาง

ขออนุมัติ

โครงการ

ขั้นตอนทางพัสดุ

ยกเลิก แล้วเสร็จ อื่นๆ หมายเหตุ



2

ขายแบบ เชิญเสนอราคา พิจารณาผล เชิญท าสัญญา ท าสัญญาแล้ว
อยู่ระหว่าง

การก่อสร้าง

ส่งมอบ

งาน

9 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพารา

แอสฟัลต์คอนกรีต ซอยเล่ียงเมือง 3

1,992,000     

10 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

สวนสาธารณะบูรพานอก

18,000,000   

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบ

ระบายน้ าซอยโพธิท์อง 3

4,660,000     

12 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์              

ถนนอุปลีสานและถนนเทพโยธี         

(หน้าสนามบิน-นานาชาติ)

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       

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ
ระยะเวลา

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

จัดท าราคา

กลาง

ขออนุมัติ

โครงการ
หมายเหตุ

ขั้นตอนทางพัสดุ

ยกเลิก แล้วเสร็จ อื่นๆ 



3

ขายแบบ เชิญเสนอราคา พิจารณาผล เชิญท าสัญญา ท าสัญญาแล้ว
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 -  เขตเทศบาลต าบลปทุม)

1,525,600     

21 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง

สว่างภายในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานี ถนนบูรพาใน         

(ถนนอุปลีสาน - ถนนราษฏร์บ ารุง)

515,100       

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ
ระยะเวลา

ด าเนินการ
ยังไม่ได้

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ อื่นๆ จัดท าราคา

กลาง

ขออนุมัติ

โครงการ

ขั้นตอนทางพัสดุ
ยกเลิก หมายเหตุ



4

ขายแบบ เชิญเสนอราคา พิจารณาผล เชิญท าสัญญา ท าสัญญาแล้ว
อยู่ระหว่าง

การก่อสร้าง

ส่งมอบ

งาน

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       

38,583,800 25 1

จัดท าราคา

กลาง

ขออนุมัติ

โครงการ

ขั้นตอนทางพัสดุ
ยกเลิก

รวม  26  โครงการ 

แล้วเสร็จ อื่นๆ หมายเหตุล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ
ระยะเวลา

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

รวมงบประมาณ  38,583,800  บาท 

แผนเพ่ิมเติมครัง้ที ่5/62


