ลําดับที
โครงการ
1 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายนํา
ซอยชยางกูร 28

สรุปงานโครงการ ประจําปี งบประมาณปี พ.ศ. 2556
ผู้รับจ้าง
เลขทีสัญญา
จํานวนเงิน
เริมสัญญา สินสุ ดสัญญา
ช่ างควบคุมงาน
หจก.อุบลรุ่ งเรื องกลการ ทน.อบ.13/57
5,000,000 6 ก.พ. 57
3 ต.ค. 57 นายพิชิต เดชสอน
ลว. 5 ก.พ. 57

2

ก่อสร้างลาน คสล.อาคารกองสาธารณสุขฯ หจก.อุบลรุ่ งเรื องกลการ ทน.อบ. 14/57
ลว. 5 ก.พ. 57

617,000

6 ก.พ. 57

6 พ.ค. 57

3

ก่อสร้างโรงเก็บรถขยะ

หจก.อุบลรุ่ งเรื องกลการ ทน.อบ.15/57
ลว. 5 ก.พ. 57

1,995,000

6 ก.พ. 57

4 ส.ค. 57

4

ก่อสร้างทางเท้าถนนพิชิตรังสรรค์
(ช่วงถนนเทพโยธี-ถนนบูรพาใน)

หจก.เกียรติภูรินทร์

ทน.อบ. 16/57
ลว. 7 ก.พ. 57

1,709,000

8 ก.พ. 57

7 มิ.ย. 57

5

ก่อสร้างทางเท้าถนนอุปลีสาน
(ช่วงถนนเทพโยธี-ถนนบูรพาใน)

หจก.เกียรติภูรินทร์

ทน.อบ.17/57
ลว. 7 ก.พ. 57

1,726,000

8 ก.พ. 57

7 มิ.ย. 57

6

ก่อสร้างหลังคาคลุมสนามหน้าเสาธง
โรงเรี ยนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่
องค์ตือ
ปรับปรุ งพืนห้องเรี ยนอาคารเรี ยน
โรงเรี ยนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่

หจก.เกียรติภูรินทร์

ทน.อบ.18/57
ลว. 7 ก.พ. 57

992,000

8 ก.พ. 57

6 ส.ค. 57

หจก.เกียรติภูรินทร์

ทน.อบ.19/57
ลว. 7 ก.พ. 57

563,000

8 ก.พ. 57

8 พ.ค. 57

โครงการก่อสร้างทางเท้าถนนสรรพสิทธิ
(ช่วงถนนผาแดง-ถนนหลวง)

หจก.อุบลดาวรุ่ ง

ทน.อบ. 20/57
ลว. 11 ก.พ. 57

1,149,000 12 ก.พ. 57

7 มิ.ย. 57

7

8

กรรมการตรวจการจ้าง
นายอธิปไตย โยธามาตย์
นายรัชต์สุกิจ วรภัคพิธายงนิธิ
นายวัฒนา สมลา
นายวชิรนุพงษ์ ลิมปิ ทีปราการ นายวิสุทธิ เสนาภักดิ
นายศิริพงศ์ ศรี พร
นางสุรางค์ ประสระบาล
นายนิคม สมน้อย
นายวชิรนุพงษ์ ลิมปิ ทีปราการ นายวิสุทธิ เสนาภักดิ
นายศิริพงศ์ ศรี พร
นางสุรางค์ ประสระบาล
นายนิคม สมน้อย
นายปัญญา ทองสรรค์
นายวิสุทธิ เสนาภักดิ
นายศิริพงศ์ ศรี พร
นายศรัณย์ ศรี เมือง
นายวัฒนา สมลา
นายปัญญา ทองสรรค์
นายวิสุทธิ เสนาภักดิ
นายศิริพงศ์ ศรี พร
นายศรัณย์ ศรี เมือง
นายวัฒนา สมลา
นายวชิรณุพงษ์ ลิมปิ ทีปราการ นายประสพ ปรุ โปร่ ง
นายศิริพงศ์ ศรี พร
นายวิสุทธิ เสนาภักดิ
นายนิคม สมน้อย
นายวชิรณุพงษ์ ลิมปิ ทีปราการ นายประสพ ปรุ โปร่ ง
นายศิริพงศ์ ศรี พร
นายวิสุทธิ เสนาภักดิ
นายนิคม สมน้อย
นายปัญญา ทองสรรค์
นายวิสุทธิ เสนาภักดิ
นายศิริพงศ์ ศรี พร
นายศรัณย์ ศรี เมือง

ลําดับที
9

โครงการ
โครงการก่อสร้างทางเท้าถนนสรรพสิทธิ
(ช่วงถนนแจ้งสนิท - ถนนจงกลนิธารณ์)

ผู้รับจ้าง

สรุปงานโครงการ ประจําปี งบประมาณปี พ.ศ. 2556
เลขทีสัญญา
จํานวนเงิน
เริมสัญญา สินสุ ดสัญญา

ช่ างควบคุมงาน

หจก.อุบลดาวรุ่ ง

ทน.อบ. 21/57
ลว. 11 ก.พ. 57

533,000 12 ก.พ. 57

7 มิ.ย. 57

นายปัญญา ทองสรรค์
นายศิริพงศ์ ศรี พร

10 โครงการก่อสร้างทางเท้าถนนพิชิตรังสรรค์ หจก.อุบลดาวรุ่ ง
(ช่วงถนนอุปราช - ถนนหลวง)

ทน.อบ. 22/57
ลว. 11 ก.พ. 57

1,999,000 12 ก.พ. 57

7 มิ.ย. 57

นายปัญญา ทองสรรค์
นายศิริพงศ์ ศรี พร

11 โครงการก่อสร้างทางเท้าถนนอุปลีสาน หจก.อุบลดาวรุ่ ง
(ช่วงถนนแจ้งสนิท - ถนนชยางกูร) ด้านทิศใต้

ทน.อบ. 23/57
ลว. 11 ก.พ. 57

1,492,000 12 ก.พ. 57

7 มิ.ย. 57

นายปัญญา ทองสรรค์
นายศิริพงศ์ ศรี พร

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายนํา หจก.อุบลดาวรุ่ ง
ซอยแยกซอยเลียงเมือง 7 (ซอยจันทร์พวง)

ทน.อบ. 24/57
ลว. 11 ก.พ. 57

1,830,000 12 ก.พ. 57

7 มิ.ย. 57

นายศิริพงศ์ ศรี พร

13 โครงการก่อสร้างระบบระบายนําซอย
สุริยาตร์ 4

หจก.อุบลดาวรุ่ ง

ทน.อบ. 25/57
ลว. 11 ก.พ. 57

1,050,000 12 ก.พ. 57

7 มิ.ย. 57

นายศิริพงศ์ ศรี พร

14

หจก.อุบลดาวรุ่ ง

ทน.อบ.26/57
ลว. 11 ก.พ. 57

1,250,000 12 ก.พ. 57

5 ต.ค. 57

นายประสิทธิ สิทธิคุณ
นายพิชิต เดชทะสอน

15 โครงการก่อสร้างทางเท้าถนนนครบาล
(ช่วงถนนพโลรังฤทธิ-ถนนสรรพสิทธิ)

หจก.สพลก่อสร้าง

ทน.อบ.27/57
ลว. 13 ก.พ.57

1,964,000 14 ก.พ. 57

13 มิ.ย. 57 นายปัญญา ทองสรรค์
นายศิริพงศ์ ศรี พร

16 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายนําซอย

หจก.สพลก่อสร้าง

ทน.อบ.28/57

3,174,000 14 ก.พ. 57

13 มิ.ย. 57 นายศิริพงศ์ ศรี พร

โครงการก่อสร้างปรับปรุ งเตาเผาศพ
ไร้มลพิษวัดมณี วนาราม

กรรมการตรวจการจ้าง
นายวัฒนา สมลา
นายวิสุทธิ เสนาภักดิ
นายศรัณย์ ศรี เมือง
นายวัฒนา สมลา
นายวิสุทธิ เสนาภักดิ
นายศรัณย์ ศรี เมือง
นายวัฒนา สมลา
นายวิสุทธิ เสนาภักดิ
นายศรัณย์ ศรี เมือง
นายวัฒนา สมลา
นายวิสุทธิ เสนาภักดิ
นางสุพิศศรี ถิระพัฒน์
นายศรัณย์ ศรี เมือง
นายวิสุทธิ เสนาภักดิ
นางสุพิศศรี ถิระพัฒน์
นายศรัณย์ ศรี เมือง
นายวิสุทธิ เสนาภักดิ
นางสุพิศศรี ถิระพัฒน์
นายวรวิทย์ หลาทอง
นายวิสุทธิ เสนาภักดิ
นายศรัณย์ ศรี เมือง
นายวัฒนา สมลา
นายวิสุทธิ เสนาภักดิ

ลําดับที

โครงการ
ชยางกูร 18 (ข้างบ้านเลขที 93/1)

ผู้รับจ้าง

สรุปงานโครงการ ประจําปี งบประมาณปี พ.ศ. 2556
เลขทีสัญญา
จํานวนเงิน
เริมสัญญา สินสุ ดสัญญา
ลว. 13 ก.พ.57

ช่ างควบคุมงาน

17 ก่อสร้างทางเท้าถนนเทพโยธี
หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้างทน.อบ.29/57
(ช่วงถนนอุปลีสาน-ทางเข้าสนามบินนานาชาติ)
ลว. 21 ก.พ. 57

981,500 22 ก.พ. 57

21 มิ.ย. 57 นายปัญญา ทองสรรค์
นายศิริพงศ์ ศรี พร

18 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายนําซอยแยก หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้างทน.อบ.30/57
ซอยภาษีเจริ ญ (ข้างบ้านเลขที 115)
ลว. 21 ก.พ. 57

131,600 22 ก.พ. 57

21 มิ.ย. 57 นายทินภัทร บุญลี

19 ก่อสร้างถนน คสล.ถนนชลประทาน-ท่าบ่อ หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้างทน.อบ.31/57
ลว. 21 ก.พ. 57

327,000 22 ก.พ. 57

21 มิ.ย. 57 นายทินภัทร บุญลี

20 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายนําซอย
อุปลีสาน 12

หจก.ทองหยกก่อสร้าง

ทน.อบ.32/57
ลว. 26 ก.พ. 57

652,000 27 ก.พ. 57

26 มิ.ย. 57

21

หจก.ทองหยกก่อสร้าง ทน.อบ.33/57
ลว. 26 ก.พ. 57

5,178,000 27 ก.พ. 57

ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายนําซอย
สรรพสิทธิ 8,10,14

22 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายนําซอยแยก หจก.ทองหยกก่อสร้าง
ซอยชยางกูร 3 (ข้างบ้านเลขที 45)
23 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายนําถนน
เบ็ญจะมะ

นายพิชิต เดชทะสอน

24 ต.ค. 57 นายทินภัทร บุญลี

ทน.อบ.34/57
ลว. 26 ก.พ. 57

815,000 27 ก.พ. 57

26 มิ.ย. 57

นายพิชิต เดชทะสอน

หจก.ทองหยกก่อสร้าง ทน. อบ.35/57
ลว. 26 ก.พ. 57

745,000 27 ก.พ. 57

26 มิ.ย. 57

นายพิชิต เดชทะสอน

กรรมการตรวจการจ้าง
นางสุพิศศรี ถิระพัฒน์
นายศรัณย์ ศรี เมือง
นายวิสุทธิ เสนาภักดิ
นายศรัณย์ ศรี เมือง
นายวัฒนา สมลา
นายอธิปไตย โยธามาตย์
นายรัชต์สุกิจ วรภัคพิธายงนิธิ
นายวัฒนา สมลา
นายถาวร เดชป้องหา
นายรัชต์สุกิจ วรภัคพิธายงนิธิ
นายวัฒนา สมลา
นายอาทิตย์ คูณผล
นายศรัณย์ ศรี เมือง
นายปัญญา ทองสรรค์
นายอาทิตย์ คูณผล
นายศรัณย์ ศรี เมือง
นายปัญญา ทองสรรค์
นายอาทิตย์ คูณผล
นายศรัณย์ ศรี เมือง
นายปัญญา ทองสรรค์
นายอธิปไตย โยธามาตย์
นายรัชต์สุกิจ วรภัคพิธายงนิธิ
นายวัฒนา สมลา

ลําดับที
โครงการ
ผู้รับจ้าง
24 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายนําซอยแยก หจก.ทองหยก่อสร้าง
ถนนพิชิตรังสรรค์ (ข้างบ้านเลขที 424)
25 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายนําซอย
ชยางกูร 42 (ข้างบ้านเลขที 76/78)

สรุปงานโครงการ ประจําปี งบประมาณปี พ.ศ. 2556
เลขทีสัญญา
จํานวนเงิน
เริมสัญญา สินสุ ดสัญญา
ช่ างควบคุมงาน
ทน.อบ. 36/57
200,000 27 ก.พ. 57
26 มิ.ย. 57 นายพิชิต เดชทะสอน
ลว. 26 ก.พ. 57

หจก.ทองหยก่อสร้าง

ทน.อบ. 37/57
ลว. 26 ก.พ. 57

930,000 27 ก.พ. 57

26 มิ.ย. 57

นายทินภัทร บุญลี

26 ก่อสร้างทางเท้าถนนสุริยาตร์
หจก.ทองหยก่อสร้าง
(ช่วงถนนแจ้งสนิ-ถนนชยางกูร) ด้านทิศเหนือ

ทน.อบ. 38/57
ลว. 26 ก.พ. 57

870,000 27 ก.พ. 57

26 มิ.ย. 57

นายปัญญา ทองสรรค์
นายศิริพงศ์ ศรี พร

27

ก่อสร้างทางเท้าถนนเขือนธานี
(ช่วงถนนเทพโยธี - ถนนบูรพาใน)

หจก.ทองหยก่อสร้าง

ทน.อบ.39/57
ลว. 26 ก.พ. 57

1,762,000 27 ก.พ. 57

26 มิ.ย. 57

นายปัญญา ทองสรรค์
นายศิริพงศ์ ศรี พร

28

ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายนําซอย
ชยางกูร 21.4

หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้างทน.อบ. 41/2557
ลว. 7 มี.ค. 57

205,000

8 มี.ค. 57

5 ก.ค. 57

นายพิชิต เดชทะสอน

29

ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายนําซอย
ชยางกูร 5

หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้างทน.อบ.42/2557
ลว. 7 มี.ค. 57

2,300,000

8 มี.ค. 57

2 พ.ย. 57

นายทินภัทร บุญลี

30 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายนําซอย
สุขาอุปถัมภ์ 13

หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้างทน.อบ.43/2557
ลว. 7 มี. ค. 57

2,260,000

8 มี.ค. 57

5 ก.ค. 57

นายทินภัทร บุญลี

ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายนําซอยแยก หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้างทน.อบ.44/2557
ถนนชลประทาน - ท่าบ่อ (ข้างบ้านเลขที 51)
ลว. 10 มี.ค. 57

146,000

8 มี.ค. 57

5 ก.ค. 57

นายทินภัทร บุญลี

31

กรรมการตรวจการจ้าง
นายอาทิตย์ คูณผล
นายศรัณย์ ศรี เมือง
นายปัญญา ทองสรรค์
นายอาทิตย์ คูณผล
นายศรัณย์ ศรี เมือง
นายปัญญา ทองสรรค์
นายวิสุทธิ เสนาภักดิ
นายศรัณย์ ศรี เมือง
นายวัฒนา สมลา
นายวิสุทธิ เสนาภักดิ
นายศรัณย์ ศรี เมือง
นายวัฒนา สมลา
นายอาทิตย์ คูณผล
นายรัชต์สุกิจ วรภัคพิธายงนิธิ
นายวัฒนา สมลา
นายอาทิตย์ คูณผล
นายรัชต์สุกิจ วรภัคพิธายงนิธิ
นายวัฒนา สมลา
นายอาทิตย์ คูณผล
นายรัชต์สุกิจ วรภัคพิธายงนิธิ
นายวัฒนา สมลา
นายอาทิตย์ คูณผล
นายรัชต์สุกิจ วรภัคพิธายงนิธิ

ลําดับที

โครงการ

ผู้รับจ้าง

สรุปงานโครงการ ประจําปี งบประมาณปี พ.ศ. 2556
เลขทีสัญญา
จํานวนเงิน
เริมสัญญา สินสุ ดสัญญา

ช่ างควบคุมงาน

32 ก่อสร้างทางเท้าถนนสุริยาตร์
(ช่วงถนนนครบาล - ถนนบูรพาใน)

หจก.อุบลดาวรุ่ ง

ทน.อบ.45/2557
ลว. 10 มี.ค. 57

2,222,000

11 มี.ค. 57

8 ก.ค. 57

นายปัญญา ทองสรรค์
นายศิริพงศ์ ศรี พร

33

ก่อสร้างทางเท้าถนนบูรพาใน
(ช่วงถนนอุปลีสาน-ถนนสรรพสิทธิ)

หจก.อุบลดาวรุ่ ง

ทน.อบ. 46/2557
ลว.10 มี.ค. 57

732,000

11 มี.ค. 57

8 ก.ค. 57

นายปัญญา ทองสรรค์
นายศิริพงศ์ ศรี พร

34

โครงการก่อสร้างทางเท้าถนนสุริยาตร์
(ช่วงถนนชยางกูร - ถนนนครบาล)

หจก.อุบลดาวรุ่ ง

ทน.อบ. 47/2557
ลว. 10 มี.ค. 57

2,731,000

11 มี.ค. 57

8 ก.ค. 57

นายปัญญา ทองสรรค์
นายศิริพงศ์ ศรี พร

35

ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายนําซอย หจก.อุบลดาวรุ่ ง
แยกถนนพโลชัย (ข้างสํานักงานประกันสังคม)

ทน.อบ. 48/2557
ลว. 10 มี.ค. 57

3,500,000

11 มี.ค. 57

5 พ.ย. 57

นายศิริพงศ์ ศรี พร

36 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายนําถนน หจก.อุบลดาวรุ่ ง
อุปลีสาน (ช่วงถนนพลแพน-ถนนนครบาล)

ทน.อบ.49/2557
ลว. 10 มี.ค. 57

6,760,000

11 มี.ค. 57

5 พ.ย. 57

นายศิริพงศ์ ศรี พร

37

ก่อสร้างเมรุ เผาศพพร้อมเตาเผาศพไร้มลพิษ หจก.อุบลดาวรุ่ ง
วัดบ้านนาควาย

ทน.อบ. 50/2557
ลว. 10 มี.ค. 57

2,100,000

11 มี.ค. 57

5 พ.ย. 57

นายประสิทธิ สิทธิคุณ
นายพิชิต เดชทะสอน

38

ก่อสร้างเมรุ เผาศพพร้อมเตาเผาศพไร้มลพิษ หจก.อุบลดาวรุ่ ง
วัดศรี ประดู่

ทน.อบ. 51/2557
ลว. 10 มี.ค. 57

2,000,000

11 มี.ค. 57

5 พ.ย. 57

นายประสิทธิ สิทธิคุณ
นายพิชิต เดชทะสอน

ทน.อบ.52/2557

2,692,000

11 มี.ค. 57

8 ก.ค. 57

นายปัญญา ทองสรรค์

39 ก่อสร้างทางเท้าถนนสรรพสิทธิ

หจก.ชวลิตอุบล

กรรมการตรวจการจ้าง
นายวัฒนา สมลา
นายวิสุทธิ เสนาภักดิ
นายศรัณย์ ศรี เมือง
นายวัฒนา สมลา
นายวิสุทธิ เสนาภักดิ
นายศรัณย์ ศรี เมือง
นายวัฒนา สมลา
นายวิสุทธิ เสนาภักดิ
นายศรัณย์ ศรี เมือง
นายวัฒนา สมลา
นายวิสุทธิ เสนาภักดิ
นางสุพิศศรี ถิระพัฒน์
นายศรัณย์ ศรี เมือง
นายวิสุทธิ เสนาภักดิ
นางสุพิศศรี ถิระพัฒน์
นายศรัณย์ ศรี เมือง
นายวิสุทธิ เสนาภักดิ
นางสุพิศศรี ถิระพัฒน์
นายวรวิทย์ หลาทอง
นายวิสุทธิ เสนาภักดิ
นางสุพิศศรี ถิระพัฒน์
นายวรวิทย์ หลาทอง
นายวิสุทธิ เสนาภักดิ

ลําดับที

โครงการ
(ช่วงถนนจงกลนิธารณ์ - ถนนผาแดง)

ผู้รับจ้าง

สรุปงานโครงการ ประจําปี งบประมาณปี พ.ศ. 2556
เลขทีสัญญา
จํานวนเงิน
เริมสัญญา สินสุ ดสัญญา
ช่ างควบคุมงาน
ลว. 10 มี.ค. 57
นายศิริพงศ์ ศรี พร

40 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยพโลชัย 9

หจก.วิชยั ฟาร์ม

ทน.อบ. 54/2557
ลว. 12 พ.ค. 57

8,117,000 13 พ.ค. 57

41 ก่อสร้างปรับปรุ งอาคารอเนกประสงค์
โรงเรี ยนเทศบาล 2 หนองบัว

หจก.แสงเจริ ญคอนสตรัค ทน.อบ.55/2557
ชัน
ลว. 16 พ.ค. 57

1,974,321 17 พ.ค. 57

42 ก่อสร้างปรับปรุ งทางเท้า โรงเรี ยนเทศบาล 2หจก.แสงเจริ ญคอนสตรัค ทน.อบ.57/2557
หนองบัว
ชัน
ลว. 20 พ.ค. 57

1,227,000 21 พ.ค. 57

43 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยพโลชัย 5

7,000,000 27 พ.ค. 57

หจก.สินรวมชัย

ทน.อบ. 58/2557
ลว. 26 พ.ค. 57

กรรมการตรวจการจ้าง
นายศรัณย์ ศรี เมือง
นายวัฒนา สมลา
8 ม.ค. 58 นายประสิทธิ สิทธิคุณ
นายอธิปไตย โยธามาตย์
นายวิสุทธิ เสนาภักดิ
นายนิคม สมน้อย
12 พ.ย. 57 นายสันติศกั ดิ แสวงทรัพย์ นายโกสิน พูลวัน
นายสมโภชน์ วิทยาขาว
นายวิษณุ สุระชัย
16 พ.ย. 57 นายศิริพงศ์ ศรี พร
นายโกสิน พูลวัน
นายสุวฒั น์ วิชยั โย
นายวิษณุ สุระชัย
21 ม.ค. 58 นายประสิทธิ สิทธิคุณ
นายอาทิตย์ คูณผล
นายนิคม สมน้อย
นายวรวิทย์ หลาทอง

