
ลาํดับที� โครงการ ผู้รับจ้าง เลขที�สัญญา จาํนวนเงิน เริ�มสัญญา สิ�นสุดสัญญา ช่างควบคุมงาน

1 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายนํ� า หจก.อุบลรุ่งเรืองกลการ  ทน.อบ.13/57 5,000,000  6 ก.พ. 57  3 ต.ค. 57 นายพิชิต  เดชสอน นายอธิปไตย โยธามาตย์

ซอยชยางกูร 28 ลว. 5 ก.พ. 57 นายรัชตสุ์กิจ   วรภคัพิธายงนิธิ

นายวฒันา        สมลา

2 ก่อสร้างลาน คสล.อาคารกองสาธารณสุขฯ หจก.อุบลรุ่งเรืองกลการ  ทน.อบ. 14/57 617,000  6 ก.พ. 57  6 พ.ค. 57 นายวชิรนุพงษ ์ลิมปิทีปราการ นายวิสุทธิ�      เสนาภกัดิ�

 ลว. 5 ก.พ. 57  นายศิริพงศ ์ ศรีพร นางสุรางค ์   ประสระบาล

นายนิคม        สมนอ้ย

3 ก่อสร้างโรงเก็บรถขยะ  หจก.อุบลรุ่งเรืองกลการ  ทน.อบ.15/57 1,995,000  6 ก.พ. 57  4 ส.ค. 57  นายวชิรนุพงษ ์ลิมปิทีปราการ นายวิสุทธิ�      เสนาภกัดิ�

 ลว. 5 ก.พ. 57  นายศิริพงศ ์ ศรีพร นางสุรางค ์   ประสระบาล

นายนิคม        สมนอ้ย

4 ก่อสร้างทางเทา้ถนนพิชิตรังสรรค์ หจก.เกียรติภูรินทร์  ทน.อบ. 16/57 1,709,000  8 ก.พ. 57  7 ม.ิย. 57 นายปัญญา   ทองสรรค์ นายวิสุทธิ�      เสนาภกัดิ�

 (ช่วงถนนเทพโยธี-ถนนบูรพาใน)  ลว. 7 ก.พ. 57 นายศิริพงศ ์ ศรีพร นายศรัณย ์    ศรีเมือง

นายวฒันา        สมลา

5 ก่อสร้างทางเทา้ถนนอุปลีสาน หจก.เกียรติภูรินทร์  ทน.อบ.17/57 1,726,000  8 ก.พ. 57  7 ม.ิย. 57  นายปัญญา  ทองสรรค์ นายวิสุทธิ�      เสนาภกัดิ�

(ช่วงถนนเทพโยธี-ถนนบูรพาใน)  ลว. 7 ก.พ. 57 นายศิริพงศ ์ ศรีพร นายศรัณย ์    ศรีเมือง

นายวฒันา        สมลา

6 ก่อสร้างหลงัคาคลุมสนามหนา้เสาธง หจก.เกียรติภูรินทร์ ทน.อบ.18/57 992,000  8 ก.พ. 57  6 ส.ค. 57  นายวชิรณุพงษ ์ลิมปิทีปราการ นายประสพ   ปรุโปร่ง

โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจา้ใหญ่  ลว. 7 ก.พ. 57  นายศิริพงศ ์ ศรีพร นายวิสุทธิ�      เสนาภกัดิ�

องคตื์�อ นายนิคม        สมนอ้ย

7 ปรับปรุงพื�นหอ้งเรียนอาคารเรียน  หจก.เกียรติภูรินทร์  ทน.อบ.19/57 563,000  8 ก.พ. 57  8 พ.ค. 57 นายวชิรณุพงษ ์ลิมปิทีปราการ นายประสพ   ปรุโปร่ง

โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจา้ใหญ่  ลว. 7 ก.พ. 57 นายศิริพงศ ์ ศรีพร นายวิสุทธิ�      เสนาภกัดิ�

นายนิคม        สมนอ้ย

8 โครงการก่อสร้างทางเทา้ถนนสรรพสิทธิ�  หจก.อุบลดาวรุ่ง  ทน.อบ. 20/57 1,149,000  12 ก.พ. 57  7 ม.ิย. 57  นายปัญญา  ทองสรรค์ นายวิสุทธิ�      เสนาภกัดิ�

(ช่วงถนนผาแดง-ถนนหลวง)  ลว. 11 ก.พ. 57  นายศิริพงศ ์  ศรีพร นายศรัณย ์    ศรีเมือง

กรรมการตรวจการจ้าง

สรุปงานโครงการ   ประจาํปีงบประมาณปี พ.ศ. 2556  
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9 โครงการก่อสร้างทางเทา้ถนนสรรพสิทธิ�  หจก.อุบลดาวรุ่ง  ทน.อบ. 21/57 533,000  12 ก.พ. 57  7 ม.ิย. 57 นายปัญญา   ทองสรรค์ นายวิสุทธิ�      เสนาภกัดิ�

(ช่วงถนนแจง้สนิท - ถนนจงกลนิธารณ์)  ลว. 11 ก.พ. 57 นายศิริพงศ ์ ศรีพร นายศรัณย ์    ศรีเมือง

นายวฒันา     สมลา

10 โครงการก่อสร้างทางเทา้ถนนพิชิตรังสรรค์  หจก.อุบลดาวรุ่ง  ทน.อบ. 22/57 1,999,000  12 ก.พ. 57  7 ม.ิย. 57 นายปัญญา   ทองสรรค์ นายวิสุทธิ�      เสนาภกัดิ�

(ช่วงถนนอุปราช - ถนนหลวง)  ลว. 11 ก.พ. 57  นายศิริพงศ ์  ศรีพร นายศรัณย ์    ศรีเมือง

นายวฒันา     สมลา

11 โครงการก่อสร้างทางเทา้ถนนอุปลีสาน  หจก.อุบลดาวรุ่ง  ทน.อบ. 23/57 1,492,000  12 ก.พ. 57  7 ม.ิย. 57 นายปัญญา   ทองสรรค์ นายวิสุทธิ�      เสนาภกัดิ�

 (ช่วงถนนแจง้สนิท - ถนนชยางกูร) ดา้นทิศใต้  ลว. 11 ก.พ. 57  นายศิริพงศ ์  ศรีพร นายศรัณย ์    ศรีเมือง

นายวฒันา     สมลา

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายนํ� า หจก.อุบลดาวรุ่ง  ทน.อบ. 24/57 1,830,000  12 ก.พ. 57  7 ม.ิย. 57 นายศิริพงศ ์ ศรีพร นายวิสุทธิ�      เสนาภกัดิ�

ซอยแยกซอยเลี�ยงเมือง 7 (ซอยจนัทร์พวง)  ลว. 11 ก.พ. 57 นางสุพิศศรี   ถิระพฒัน์

 นายศรัณย ์  ศรีเมือง

13 โครงการก่อสร้างระบบระบายนํ� าซอย  หจก.อุบลดาวรุ่ง  ทน.อบ. 25/57 1,050,000  12 ก.พ. 57  7 ม.ิย. 57 นายศิริพงศ ์ ศรีพร นายวิสุทธิ�      เสนาภกัดิ�

สุริยาตร์ 4    ลว. 11 ก.พ. 57 นางสุพิศศรี   ถิระพฒัน์

 นายศรัณย ์  ศรีเมือง

14  โครงการก่อสร้างปรับปรุงเตาเผาศพ  หจก.อุบลดาวรุ่ง  ทน.อบ.26/57 1,250,000  12 ก.พ. 57  5 ต.ค. 57  นายประสิทธิ�    สิทธิคุณ นายวิสุทธิ�      เสนาภกัดิ�

ไร้มลพิษวดัมณีวนาราม  ลว. 11 ก.พ. 57  นายพิชิต   เดชทะสอน นางสุพิศศรี   ถิระพฒัน์

นายวรวิทย ์  หลาทอง

15 โครงการก่อสร้างทางเทา้ถนนนครบาล หจก.สพลก่อสร้าง  ทน.อบ.27/57 1,964,000  14 ก.พ. 57  13 ม.ิย. 57 นายปัญญา   ทองสรรค์ นายวิสุทธิ�      เสนาภกัดิ�

(ช่วงถนนพโลรังฤทธิ� -ถนนสรรพสิทธิ� )  ลว. 13 ก.พ.57  นายศิริพงศ ์  ศรีพร นายศรัณย ์    ศรีเมือง

นายวฒันา     สมลา

16 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายนํ� าซอย  หจก.สพลก่อสร้าง  ทน.อบ.28/57 3,174,000  14 ก.พ. 57  13 ม.ิย. 57 นายศิริพงศ ์ ศรีพร นายวิสุทธิ�      เสนาภกัดิ�
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ชยางกูร 18 (ขา้งบา้นเลขที� 93/1)  ลว. 13 ก.พ.57 นางสุพิศศรี   ถิระพฒัน์

 นายศรัณย ์  ศรีเมือง

17 ก่อสร้างทางเทา้ถนนเทพโยธี  หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง ทน.อบ.29/57 981,500  22 ก.พ. 57  21 ม.ิย. 57 นายปัญญา   ทองสรรค์ นายวิสุทธิ�      เสนาภกัดิ�

(ช่วงถนนอุปลีสาน-ทางเขา้สนามบินนานาชาติ)  ลว. 21 ก.พ. 57  นายศิริพงศ ์  ศรีพร นายศรัณย ์    ศรีเมือง

นายวฒันา     สมลา

18 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายนํ� าซอยแยก หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้างทน.อบ.30/57 131,600  22 ก.พ. 57  21 ม.ิย. 57 นายทินภทัร   บุญลี นายอธิปไตย   โยธามาตย์

ซอยภาษีเจริญ (ขา้งบา้นเลขที�  115)  ลว. 21 ก.พ. 57  นายรัชตสุ์กิจ    วรภคัพิธายงนิธิ

 นายวฒันา      สมลา

19 ก่อสร้างถนน คสล.ถนนชลประทาน-ท่าบ่อ หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง ทน.อบ.31/57 327,000  22 ก.พ. 57  21 ม.ิย. 57 นายทินภทัร   บุญลี  นายถาวร       เดชป้องหา

 ลว. 21 ก.พ. 57  นายรัชตสุ์กิจ    วรภคัพิธายงนิธิ

 นายวฒันา      สมลา

20 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายนํ� าซอย หจก.ทองหยกก่อสร้าง  ทน.อบ.32/57 652,000  27 ก.พ. 57  26 ม.ิย. 57  นายพิชิต   เดชทะสอน นายอาทิตย ์      คูณผล

อุปลีสาน 12   ลว. 26 ก.พ. 57 นายศรัณย ์    ศรีเมือง

นายปัญญา     ทองสรรค์

21  ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายนํ� าซอย  หจก.ทองหยกก่อสร้าง  ทน.อบ.33/57 5,178,000  27 ก.พ. 57  24 ต.ค. 57 นายทินภทัร   บุญลี  นายอาทิตย ์   คูณผล

สรรพสิทธิ�  8,10,14  ลว. 26 ก.พ. 57 นายศรัณย ์    ศรีเมือง

 นายปัญญา     ทองสรรค์

22 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายนํ� าซอยแยก หจก.ทองหยกก่อสร้าง  ทน.อบ.34/57 815,000  27 ก.พ. 57  26 ม.ิย. 57  นายพิชิต   เดชทะสอน นายอาทิตย ์      คูณผล

ซอยชยางกูร 3 (ขา้งบา้นเลขที� 45)  ลว. 26 ก.พ. 57 นายศรัณย ์    ศรีเมือง

นายปัญญา     ทองสรรค์

23 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายนํ� าถนน  หจก.ทองหยกก่อสร้าง  ทน. อบ.35/57 745,000  27 ก.พ. 57  26 ม.ิย. 57  นายพิชิต   เดชทะสอน นายอธิปไตย   โยธามาตย์

เบ็ญจะมะ   ลว. 26 ก.พ. 57 นายรัชตสุ์กิจ    วรภคัพิธายงนิธิ

นายวฒันา     สมลา
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24 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายนํ� าซอยแยก  หจก.ทองหยก่อสร้าง  ทน.อบ. 36/57 200,000  27 ก.พ. 57  26 ม.ิย. 57 นายพิชิต    เดชทะสอน นายอาทิตย ์      คูณผล

ถนนพิชิตรังสรรค ์(ขา้งบา้นเลขที� 424)  ลว. 26 ก.พ. 57 นายศรัณย ์    ศรีเมือง

นายปัญญา     ทองสรรค์

25 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายนํ� าซอย  หจก.ทองหยก่อสร้าง  ทน.อบ. 37/57 930,000  27  ก.พ. 57  26 ม.ิย. 57  นายทินภทัร   บุญลี นายอาทิตย ์      คูณผล

ชยางกูร 42 (ขา้งบา้นเลขที� 76/78)  ลว. 26 ก.พ. 57 นายศรัณย ์    ศรีเมือง

นายปัญญา     ทองสรรค์

26 ก่อสร้างทางเทา้ถนนสุริยาตร์  หจก.ทองหยก่อสร้าง  ทน.อบ. 38/57 870,000  27 ก.พ. 57  26  ม.ิย. 57  นายปัญญา   ทองสรรค์  นายวิสุทธิ�    เสนาภกัดิ�

(ช่วงถนนแจง้สนิ-ถนนชยางกูร) ดา้นทิศเหนือ  ลว. 26 ก.พ. 57  นายศิริพงศ ์  ศรีพร นายศรัณย ์    ศรีเมือง

นายวฒันา     สมลา

27  ก่อสร้างทางเทา้ถนนเขื�อนธานี  หจก.ทองหยก่อสร้าง  ทน.อบ.39/57 1,762,000  27 ก.พ. 57  26 ม.ิย. 57  นายปัญญา   ทองสรรค์  นายวิสุทธิ�    เสนาภกัดิ�

(ช่วงถนนเทพโยธี - ถนนบูรพาใน)  ลว. 26 ก.พ. 57  นายศิริพงศ ์  ศรีพร นายศรัณย ์    ศรีเมือง

นายวฒันา     สมลา

28  ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายนํ� าซอย  หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง ทน.อบ. 41/2557 205,000  8 ม.ีค. 57  5 ก.ค. 57  นายพิชิต   เดชทะสอน นายอาทิตย ์      คูณผล

ชยางกูร  21.4  ลว. 7 ม.ีค. 57  นายรัชตสุ์กิจ    วรภคัพิธายงนิธิ

นายวฒันา     สมลา

29  ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายนํ� าซอย  หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง ทน.อบ.42/2557 2,300,000  8 ม.ีค. 57  2 พ.ย. 57  นายทินภทัร   บุญลี นายอาทิตย ์      คูณผล

ชยางกูร 5  ลว. 7  ม.ีค. 57  นายรัชตสุ์กิจ    วรภคัพิธายงนิธิ

 นายวฒันา      สมลา

30 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายนํ� าซอย  หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง ทน.อบ.43/2557 2,260,000  8 ม.ีค. 57  5 ก.ค. 57 นายทินภทัร   บุญลี นายอาทิตย ์      คูณผล

สุขาอุปถมัภ ์13  ลว.  7  ม.ี ค. 57 นายรัชตสุ์กิจ    วรภคัพิธายงนิธิ

นายวฒันา     สมลา

31  ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายนํ� าซอยแยก หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง ทน.อบ.44/2557 146,000  8 ม.ีค. 57  5 ก.ค. 57 นายทินภทัร   บุญลี นายอาทิตย ์      คูณผล

ถนนชลประทาน - ท่าบ่อ (ขา้งบา้นเลขที� 51)  ลว. 10 ม.ีค. 57 นายรัชตสุ์กิจ    วรภคัพิธายงนิธิ



ลาํดับที� โครงการ ผู้รับจ้าง เลขที�สัญญา จาํนวนเงิน เริ�มสัญญา สิ�นสุดสัญญา ช่างควบคุมงาน กรรมการตรวจการจ้าง

สรุปงานโครงการ   ประจาํปีงบประมาณปี พ.ศ. 2556  

นายวฒันา     สมลา

32 ก่อสร้างทางเทา้ถนนสุริยาตร์  หจก.อุบลดาวรุ่ง  ทน.อบ.45/2557 2,222,000        11 ม.ีค. 57  8 ก.ค. 57 นายปัญญา   ทองสรรค์ นายวิสุทธิ�      เสนาภกัดิ�

 (ช่วงถนนนครบาล - ถนนบูรพาใน)  ลว. 10 ม.ีค. 57 นายศิริพงศ ์ ศรีพร นายศรัณย ์    ศรีเมือง

นายวฒันา     สมลา

33  ก่อสร้างทางเทา้ถนนบูรพาใน  หจก.อุบลดาวรุ่ง  ทน.อบ. 46/2557 732,000  11 ม.ีค. 57  8 ก.ค. 57 นายปัญญา   ทองสรรค์ นายวิสุทธิ�      เสนาภกัดิ�

(ช่วงถนนอุปลีสาน-ถนนสรรพสิทธิ� )  ลว.10 ม.ีค. 57 นายศิริพงศ ์ ศรีพร นายศรัณย ์    ศรีเมือง

นายวฒันา     สมลา

34  โครงการก่อสร้างทางเทา้ถนนสุริยาตร์  หจก.อุบลดาวรุ่ง  ทน.อบ. 47/2557 2,731,000  11 ม.ีค. 57  8 ก.ค. 57 นายปัญญา   ทองสรรค์ นายวิสุทธิ�      เสนาภกัดิ�

(ช่วงถนนชยางกูร - ถนนนครบาล)  ลว. 10 ม.ีค. 57 นายศิริพงศ ์ ศรีพร นายศรัณย ์    ศรีเมือง

นายวฒันา     สมลา

35  ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายนํ� าซอย  หจก.อุบลดาวรุ่ง  ทน.อบ. 48/2557 3,500,000  11 ม.ีค. 57  5 พ.ย. 57 นายศิริพงศ ์ ศรีพร นายวิสุทธิ�      เสนาภกัดิ�

แยกถนนพโลชยั (ขา้งสาํนกังานประกนัสงัคม)  ลว. 10 ม.ีค. 57 นางสุพิศศรี   ถิระพฒัน์

นายศรัณย ์    ศรีเมือง

36 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายนํ� าถนน  หจก.อุบลดาวรุ่ง  ทน.อบ.49/2557 6,760,000  11 ม.ีค. 57  5 พ.ย. 57 นายศิริพงศ ์ ศรีพร นายวิสุทธิ�      เสนาภกัดิ�

อุปลีสาน (ช่วงถนนพลแพน-ถนนนครบาล)  ลว. 10 ม.ีค. 57 นางสุพิศศรี   ถิระพฒัน์

นายศรัณย ์    ศรีเมือง

37  ก่อสร้างเมรุเผาศพพร้อมเตาเผาศพไร้มลพิษ  หจก.อุบลดาวรุ่ง  ทน.อบ. 50/2557 2,100,000  11 ม.ีค. 57  5 พ.ย. 57  นายประสิทธิ�    สิทธิคุณ  นายวิสุทธิ�    เสนาภกัดิ�

วดับา้นนาควาย  ลว. 10 ม.ีค. 57  นายพิชิต   เดชทะสอน  นางสุพิศศรี  ถิระพฒัน์

 นายวรวิทย ์  หลาทอง

38  ก่อสร้างเมรุเผาศพพร้อมเตาเผาศพไร้มลพิษ  หจก.อุบลดาวรุ่ง  ทน.อบ. 51/2557 2,000,000  11 ม.ีค. 57  5 พ.ย. 57  นายประสิทธิ�    สิทธิคุณ  นายวิสุทธิ�    เสนาภกัดิ�

วดัศรีประดู่  ลว. 10 ม.ีค. 57  นายพิชิต   เดชทะสอน  นางสุพิศศรี  ถิระพฒัน์

นายวรวิทย ์  หลาทอง

39 ก่อสร้างทางเทา้ถนนสรรพสิทธิ�   หจก.ชวลิตอุบล  ทน.อบ.52/2557 2,692,000  11 ม.ีค. 57  8 ก.ค. 57  นายปัญญา   ทองสรรค์ นายวิสุทธิ�      เสนาภกัดิ�



ลาํดับที� โครงการ ผู้รับจ้าง เลขที�สัญญา จาํนวนเงิน เริ�มสัญญา สิ�นสุดสัญญา ช่างควบคุมงาน กรรมการตรวจการจ้าง

สรุปงานโครงการ   ประจาํปีงบประมาณปี พ.ศ. 2556  

(ช่วงถนนจงกลนิธารณ์ - ถนนผาแดง)  ลว. 10 ม.ีค. 57 นายศิริพงศ ์ ศรีพร นายศรัณย ์    ศรีเมือง

นายวฒันา     สมลา

40 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยพโลชยั 9 หจก.วิชยัฟาร์ม ทน.อบ. 54/2557 8,117,000  13 พ.ค. 57  8 ม.ค. 58  นายประสิทธิ�    สิทธิคุณ นายอธิปไตย   โยธามาตย์

 ลว. 12  พ.ค. 57 นายวิสุทธิ�      เสนาภกัดิ�

 นายนิคม   สมนอ้ย

41 ก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค ์ หจก.แสงเจริญคอนสตรัค  ทน.อบ.55/2557 1,974,321  17 พ.ค. 57  12 พ.ย. 57 นายสนัติศกัดิ�     แสวงทรัพย์ นายโกสิน    พูลวนั

โรงเรียนเทศบาล  2  หนองบวั ชั�น  ลว. 16 พ.ค. 57  นายสมโภชน์    วิทยาขาว

นายวิษณุ    สุระชยั

42 ก่อสร้างปรับปรุงทางเทา้  โรงเรียนเทศบาล 2 หจก.แสงเจริญคอนสตรัค ทน.อบ.57/2557 1,227,000  21 พ.ค. 57  16 พ.ย. 57  นายศิริพงศ ์  ศรีพร  นายโกสิน   พูลวนั

หนองบวั ชั�น  ลว. 20  พ.ค. 57 นายสุวฒัน์   วิชยัโย

นายวิษณุ    สุระชยั

43 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยพโลชยั 5 หจก.สินรวมชยั  ทน.อบ. 58/2557 7,000,000  27 พ.ค. 57  21  ม.ค. 58  นายประสิทธิ�    สิทธิคุณ  นายอาทิตย ์   คูณผล

 ลว. 26  พ.ค. 57 นายนิคม   สมนอ้ย

นายวรวิทย ์  หลาทอง


