สรุ ปงานโครงการ (จ้าง) ประจําปี งบประมาณปี พ.ศ. 2559
ลําดับที
1

โครงการ
จ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษาสวนสาธารณะ
เกาะกลางถนนเทพโยธี

2

จ้างเหมาบุคคลภายนอกให้ดูแลรักษาสวนสาธารณห้วยม่วง

3

จ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษาสวนสาธารณะ
รอบศาลหลักเมือง (ด้านทิศตะวันออกและตะวันตก)

4

จ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษาห้องนํา/สุขา
ในบริ เวณทุ่งศรี เมือง

5

ขออนุมตั ิจา้ งเหมาบุคคลภายนอกดูแลบัวรอบคลอง
ทุ่งศรี เมือง

6

จ้างเหมาปรับปรุ งห้องนําชาย/หญิงหลังศาลหลักเมือง

ผู้รับจ้าง

เลขทีสัญญา

สวนทานให้

ทน.อบ. 1/2559
ลว. 1 ตุลาคม 58

ร้านปิ ยบนันท์พนั ธ์ไม้

ทน.อบ. 2/2559
ลว. 1 ตุลาคม 58

สวนทานให้

ทน.อบ. 3/2559
ลว. 1 ตุลาคม 58

นางสาวสุพตั รา สิทธิจินดา

ทน.อบ. 4/2559
ลว. 1 ตุลาคม 58

หจก. เจ.เจ การ์เด้น

ทน.อบ. 5/2559
ลว. 30 ธันวาคม 58

นายนํารุ่ งโรจน์ นาตีมูล

ทน.อบ. 6/2559
ลว. 8 มกราคม 58

จํานวนเงิน
168,000

534,000

111,000

60,000

162,000

111,000

เริมสัญญา
2-Oct-58

2-Oct-58

2-Oct-58

2-Oct-58

1-Jan-59

9-Jan-59

สินสุ ดสัญญา
30-Sep-59

30-Sep-59

30-Sep-58

31-Mar-59

30-Sep-59

18-Jan-58

ช่ างควบคุมงาน

กรรมการตรวจการจ้าง

นายอุดร ทาเงิน

นายศรัณย์ ศรี เมือง
นางสุ พิศศรี ถิระพัฒน์
นายวชิรนุพงษ์ ลิมปิ ทีปราการ

นายอุดร ทาเงิน

นายศรัณย์ ศรี เมือง
นางสุ พิศศรี ถิระพัฒน์
นายทินภัทร บุญลี

นายอุดร ทาเงิน

นายศรัณย์ ศรี เมือง
นางสุ พิศศรี ถิระพัฒน์
นายพิชิต เดชทะสอน

นายอุดร ทาเงิน

นายรัชสุ กิจ วรภัคพิธานิธิ
นายศรัณย์ ศรี เมือง
นางสุ พิศศรี ถิระพัฒน์

นายอุดร ทาเงิน

นายรัชสุ กิจ วรภัคพิธานิธิ
นายศรัณย์ ศรี เมือง
นางสุ พิศศรี ถิระพัฒน์

นายเสรี ทองเลิศ
นายพิชิต เดชทะสอน นายปัญญา ทองสรรค์
นายธวัฒน์ กลูเกือ

สรุปงานโครงการ (จ้าง) ประจําปี งบประมาณปี พ.ศ. 2559
ลําดับที
7

8

9

โครงการ
ปรับปรุ งห้องปฎิบตั ิงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
(ไอที)

จ้างทําโปรแกรมพัฒนารายได้

จ้างทําโปรแกรมพัสดุ-จัดซือจัดจ้าง

10 จ้างทําโปรแกรมพัสดุแลละทรัพย์สิน

11 จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ

12 กิจกรรมถนนคนเดินครังที 6

ผู้รับจ้าง

เลขทีสัญญา

ทน.อบ.7/2559
นายสัมพันธ์ ประสารวรรณ์
ลว.15 กุมภาพันธ์ 59

บ.เอคิส ซอฟท์ จํากัด

ทน.อบ.8/2559
ลว.16 กุมภาพันธ์ 59

บ.เอคิส ซอฟท์ จํากัด

ทน.อบ.9/2559
ลว.16 กุมภาพันธ์ 59

บ.เอคิส ซอฟท์ จํากัด

ทน.อบ.10/2559
ลว.16 กุมภาพันธ์ 59

บจก.อุบลสุรชัยทัวร์

ทน.อบ.11/2559
ลว.16 กุมภาพันธ์ 59

นายสนอง ศรี สกุล

ทน.อบ.12/2559
ลว.18 กุมภาพันธ์ 59

จํานวนเงิน

เริมสัญญา

44,200 16-Feb-59

100,000 17-Feb-59

100,000 17-Feb-59

100,000 17-Feb-59

1,008,000 17-Feb-59

10,000 19-Feb-59

สินสุ ดสัญญา
16-Mar-59

16-Apr-59

16-Apr-59

16-Apr-59

12-Mar-59

26-Jun-59

ช่ างควบคุมงาน

กรรมการตรวจการจ้าง

นายพิศาล ดีพร้อม
นายพิชิต เดชทะสอน นายเจนณรงค์ นามมณี
นายพงศธร โชติมานนท์

-

นายเชิดศักดิ ดิกพิลุล
นางสาวพรทิพย์ ไชยยศนาม
นางกาญจนา พันธ์วิไล

-

นายเจนณรงค์ นามมณี
นางกาญจนา พันธ์วิไล
นายพลชัย ชิดชอบ

-

นายเจนณรงค์ นามมณี
นางกาญจนา พันธ์วิไล
นายพลชัย ชิดชอบ

-

นางอัมพร แก้วเรื อง
นายโกวิท เริ งนิรันดร์
นางทิพวรรณ หลักรัตน์

-

นายเสรี ทองเลิศ
ดร.ศศิกาญจน์ โพธ์ลงั กา
นางสาวระวีวรรณ จันทร์สอง

สรุ ปงานโครงการ (จ้าง) ประจําปี งบประมาณปี พ.ศ. 2559
ลําดับที

โครงการ

13 กิจกรรมถนนคนเดินครังที 6

จ้างก่อสร้างปรับปรุ งถนน คสล.ระบบระบายนํา
14
ซอยชยางกรู 21.2

15 จ้างวางระบบบริ การอินเตอร์เน็ตเพือประชาชน

จ้างปรับปรุ งระบบ Network ภายในสํานักงาน
16
เทศบาลนครอุบลราชธานี

17 ปรับปรุ งอาคารเรี ยนโรงเรี ยนเทศบาลบูรพาอุบล

ปรับปรุ งอาคารเรี ยนโรงเรี ยนเทศบาล 3
18
สามัคคีวิทยาคาร

ผู้รับจ้าง

เลขทีสัญญา

นางสาวชนิกาญต์ แก่นสาร

ทน.อบ.13/2559
ลว.18 กุมภาพันธ์ 59

หจก.บัวขาวก่อสร้าง

ทน.อบ.14/2559
ลว.29 กุมภาพันธ์ 59

บ.อุบลไอทีคอม จํากัด

ทน.อบ.15/2559
ลว.8 มีนาคม 59

บ.อุบลไอทีคอม จํากัด

ทน.อบ.16/2559
ลว.8 มีนาคม 59

บ.เขืองในคอนสเตชัน จํากัด

ทน.อบ.17/2559
ลว.25 มีนาคม 59

บ.เขืองในคอนสเตชัน จํากัด

ทน.อบ.18/2559
ลว.25 มีนาคม 59

จํานวนเงิน

เริมสัญญา

50,000 19-Feb-59

306,000

200,000

400,000

1-Mar-59

9-Mar-59

9-Mar-59

สินสุ ดสัญญา
26-Jun-59

29-May-59

6-Jun-59

6-Jun-59

ช่ างควบคุมงาน
-

นายวัฒนา สมลา

กรรมการตรวจการจ้าง
นายเสรี ทองเลิศ
ดร.ศศิกาญจน์ โพธ์ลงั กา
นางสาวระวีวรรณ จันทร์สอง
นายศรัณย์ ศรี เมือง
นางสุพิศศรี ถิระพัฒน์
นายวิษณุ สุระชัย

-

นายพิศาล ดีพร้อม
นายเจนณรงค์ นามมณี
นายพงศธร โชติมานนท์

-

นายพิศาล ดีพร้อม
นายเจนณรงค์ นามมณี
นายพงศธร โชติมานนท์

200,000 26-Mar-59

นายกรศิริ มิงไชย
23-Jun-59 นายวชิรนุพงษ์ ลิมปทีปราการ นายมนตรี ธนะคุณ
นายวิสุทธิ เสนาภักดิ

200,000 26-Mar-59

นายสมโภชน์ วิทยาขาว
23-Jun-59 นายวชิรนุพงษ์ ลิมปทีปราการ นายบัณฑิต ไขแสง
นายวิษณุ สุระชัย

สรุ ปงานโครงการ ประจําปี งบประมาณปี พ.ศ. 2559
ลําดับที

โครงการ

ปรับปรุ งอาคารเรี ยนโรงเรี ยนเทศบาล 4
19
พระเจ้าใหญ่องค์ตือ

20 ปรับปรุ งอาคารเรี ยนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง

21 ซ่อมแซมปรับปรุ งอาคารเรี ยนเทศบาล 2 หนองบัว

ปรับปรุ งซ่อมแซมห้องนํา-ห้องส้วมศูนย์พฒั นาเด็ก
22
เล็กวัดมหาวนาราม

ผู้รับจ้าง

เลขทีสัญญา

บ.เขืองในคอนสเตชัน จํากัด

ทน.อบ.19/2559
ลว.25 มีนาคม 59

บ.เขืองในคอนสเตชัน จํากัด

ทน.อบ.20/2559
ลว.25 มีนาคม 59

บ.เขืองในคอนสเตชัน จํากัด

ทน.อบ.21/2559
ลว.25 มีนาคม 59

บ.เขืองในคอนสเตชัน จํากัด

ทน.อบ.22/2559
ลว.25 มีนาคม 59

ก่อสร้างท่อระบายนําซอยแยกถนนพลแพน
23
(ข้างศูนย์บริ การสาธารณสุข)

ทน.อบ.23/2559
หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง
ลว.30 มีนาคม 59

24 ถนน คสล.ซอยชยางกูร 16

ทน.อบ.24/2559
หจก. สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง
ลว.30 มีนาคม 59

จํานวนเงิน

เริมสัญญา

สินสุ ดสัญญา

ช่ างควบคุมงาน

กรรมการตรวจการจ้าง

นางกัญญาภัค เสตพันธ์
นายศิริพงษ์ ศรี พร นางภีมพิสุทธิ เพียรสุขเวช
นายวิษณุ สุระชัย

200,000 26-Mar-59

23-Jun-59

200,000 26-Mar-59

คมกริ ช ศรี สวัสดิ
23-Jun-59 นายวชิรนุพงษ์ ลิมปทีปราการ นายพีรพัฒน์ ก้านจักร
นายวิษณุ สุระชัย

200,000 26-Mar-59

26-Jun-59

นายเรื องศักดิ ตรี ราช
นายศิริพงษ์ ศรี พร นายอมร ทองมูล
นายวิษณุ สุระชัย

26-Jun-59

นางสาวศรี สุดา แถมศิริ
นายพิชิต เดชทะสอน นางพิศมัย พรหมทา
นายวิษณุ สุระชัย

200,000 26-Mar-59

116,000 31-Mar-59

210,000 31-Mar-59

28-Jun-59

28-Jun-59

นายวัฒนา สมลา

นางสุพิศศรี กิราพัฒน์
นายปัญญา ทองสรรค์
นายวิษณุ สุระชัย

นายวัฒนา สมลา

นางสุพิศศรี กิราพัฒน์
นายปัญญา ทองสรรค์
นายวิษณุ สุระชัย

ลําดับที

โครงการ

สรุ ปงานโครงการ (จ้าง) ประจําปี งบประมาณปี พ.ศ. 2559
ผู้รับจ้าง
เลขทีสัญญา จํานวนเงิน เริมสัญญา

จ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษาห้องนํา-ห้องสุขา
25
ในบริ เวณทุ่งศรี เมือง

นางสาวสุพตั รา สิทธิจินดา

26 ก่อสร้างท่อระบายนําถนนพนม 2

ทน.อบ.26/2559
หจก. สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง
ลว.20 เมษายน 59

ทน.อบ.25/2559
ลว.31 มีนาคม 59

ก่อสร้างปรับปรุ งระบบระบายนําซอย
27
อุบล-ตระการ 10

หจก.ทองหยกก่อสร้าง

ทน.อบ.27/2559
ลว.20 เมษายน 59

ก่อสร้างทางเท้าถนนศรี ณรงค์
28
(ช่วงถนนพนม-ถนนอุปราช)

หจก.อุดมทรัพย์เขืองใน
ก่อสร้าง

ทน.อบ.28/2559
ลว.27 เมษายน 59

หจก.อุบลพรชัยก่อสร้าง

ทน.อบ.29/2559
ลว.28 เมษายน 59

หจก. ตังใจคอร์ปอเรชัน

ทน.อบ.30/2559
ลว.28 เมษายน 59

ก่อสร้างท่อลอดเหลียมถนนชยางกรู ช่วงหน้า
29
โรงพยาบาลราชเวช
ก่อสร้างทางเท้าถนนสรรพสิทธิ
30
(ช่วงถนนหลวง-ถนนบูรพาใน)

60,000

1-Apr-59

562,900 21-Apr-59

625,000 21-Apr-59

827,000 28-Apr-59

2,590,000 29-Apr-59

664,900 29-Apr-59

สินสุ ดสัญญา

ช่ างควบคุมงาน

กรรมการตรวจการจ้าง

30-Sep-59

นายรัชต์สุกิจ วรภัคพิธายงนิธิ
นายศรัณย์ ศรี เมือง
นางสุพิศศรี ถิระพัฒน์

19-Jul-59

นายรัชต์สุกิจ วรภัคพิธายงนิธิ
นายประสิทธิ สิทธิคุณ นายวรทิพย์ ทองหลา
นายปัญญา ทองสรรค์
นายศรัณย์ ศรี เมือง
นางสุพิศศรี ถิระพัฒน์
นายวิษณุ สุระชัย

19-Jul-59

นายวัฒนา สมลา

26-Jul-59

นายรัชต์สุกิจ วรภัคพิธายงนิธิ
นายศิริพงษ์ ศรี พร นายวิษณุ สุระชัย
นายปัญญา ทองสรรค์

25-Sep-59

นายอาทิตย์ คูณผล
นายวัชต์สุกิจ วรภัคพิธายงนิธิ
นายปัญญา ถินขาม

27-Jul-59

นายวัฒนา สมลา

นายรัชต์สุกิจ วรภัคพิธายงนิธิ
นายพิชิต เดชทะสอน นายวิษณุ สุระชัย
นายปัญญา ทองสรรค์

สรุ ปงานโครงการ (จ้าง) ประจําปี งบประมาณปี พ.ศ. 2559
ลําดับที

โครงการ

ก่อสร้างทางเท้าถนนเทพโยธี (ช่วงถนนพิชิตรังสรรค์ 31
ถนนสรรพสิทธิ)
ก่อสร้างทางเท้าถนนเขือนธานี (ช่วงถนนยุทธภัณฑ์ 32
ถนนเทพโยธี)

ผู้รับจ้าง

เลขทีสัญญา

หจก.ทองหยกก่อสร้าง

ทน.อบ.31/2559
ลว.19 พฤษภาคม59

ทน.อบ.32/2559
หจก. สุภาภรณ์ อุบลก่อสร้าง
ลว.24 พฤษภาคม59
หจก. ประจวบทรัพย์
อุดมก่อสร้าง

ทน.อบ.33/2559
ลว.30 พฤษภาคม59

นายมงคล มาลัย

ทน.อบ.34/2559
ลว.6 มิถุนายน59

ก่อสร้างท่อลอดเหลียมถนนชยางกรู
35
(บริ เวณสีแยกวนารมย์)

หจก. วิชยั ฟาร์มการเกษตร

ทน.อบ.35/2559
ลว.10 มิถุนายน59

ปรับปรุ งระบบตีเส้นจราจรพร้อมเครื องหมายบนผิวจราจร
36
ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

หจก.ศรี สะเกษออกแบบ
และก่อสร้าง

ทน.อบ.36/2559
ลว.29 มิถุนายน59

33 ปรับปรุ งถนนแอสพัลท์คอนกรี ต (Overlay)

34 ซ่อมพืนอัฒจรรย์จาํ นวน 100 หลัง

จํานวนเงิน

เริมสัญญา

661,000 20-May-59

456,000 25-May-59

675,000 31-May-59

95,000

4,097,500

1,131,813

7-Jun-59

11-Jun-59

30-Jun-59

สินสุ ดสัญญา
17-Aug-59

22-Aug-59

28-Aug-59

6-Jul-59

ช่ างควบคุมงาน

กรรมการตรวจการจ้าง

นายวชิรนุพงษ์ ลิมปทีปราการ

นางสุพิศศรี ถิระพัฒน์
นายวิษณุ สุระชัย
นายปัญญา ทองสรรค์

นายวชิรนุพงษ์ ลิมปทีปราการ

นายรัชต์สุกิจ วรภัคพิธายงนิธิ
นายวิษณุ สุระชัย
นายปัญญา ทองสรรค์

นายรัชต์สุกิจ วรภัคพิธายงนิธิ
นายประสิ ทธ์ สิ ทธิคุณ นายปั ญญา ทองสรรค์
นายวัฒนา สมลา
-

นายรัชต์ วรภัคพิธายานิธิ
นายทองพูน เอมสุข
นายสุรเดช คําภู

7-Nov-59

นายวิสุทธ์ เสนาภัคดิ
นายประสิทธ์ สิทธิคุณ นายศรัณย์ ศรี เมือง
นายปัญญา ทองสรรค์

27-Sep-59

นายวิสุทธ์ เสนาภัคดิ
นายวีรพงษ์ อินทวัด นายศรัณย์ ศรี เมือง
นางสุพิศศรี ถิระพัฒน์

สรุ ปงานโครงการ (จ้าง) ประจําปี งบประมาณปี พ.ศ. 2559
ลําดับที

โครงการ

37 กิจกรรมถนนคนเดินครังที 7

38 กิจกรรมถนนคนเดินครังที 7

39 การจัดงานแห่เทียนพรรษา 2559

40 การแสดงดนตรี พนเมื
ื อง

41 จ้างเหมาการแสดงหนังประโมทัยพร้อมเครื องเสียง

เช่าเวทีตกแต่งไฟแสงสีพร้อมเครื องเสียงเวทีกลางหน้า
42
ศาลหลักเมือง

ผู้รับจ้าง

เลขทีสัญญา

นางสาวชนิกานต์ แก่นสาร

ทน.อบ.37/2559
ลว.1 กรกฎาคม 2559

นายสนอง ศรี สกุล

ทน.อบ.38/2559
ลว.1 กรกฎาคม 2559

นางสาวชนิกานต์ แก่นสาร

นางสาวชนิกานต์ แก่นสาร

นายจตุรวัฒน์ สมงาม

นางสาวชนิกานต์ แก่นสาร

ทน.อบ.39/2559
ลว.12 กรกฎาคม 2559

ทน.อบ.40/2559
ลว.12 กรกฎาคม 2559

ทน.อบ.41/2559
ลว.12 กรกฎาคม 2559

ทน.อบ.42/2559
ลว.12 กรกฎาคม 2559

จํานวนเงิน
78,000

15,600

60,000

90,000

90,000

115,000

เริมสัญญา
2-Jul-59

2-Jul-59

13-Jul-59

13-Jul-59

13-Jul-59

13-Jul-59

สินสุ ดสัญญา
25-Dec-59

25-Dec-59

20-Jul-59

20-Jul-59

20-Jul-59

20-Jul-59

ช่ างควบคุมงาน

กรรมการตรวจการจ้าง

-

นายเสรี ทองเลิศ
ดร.ศศิกาญจน์ โพธิลังกา
นางสาวระวีวรรณ จันทร์ส่อง

-

นายเสรี ทองเลิศ
ดร.ศศิกาญจน์ โพธิลังกา
นางสาวระวีวรรณ จันทร์ส่อง

-

นายเสรี ทองเลิศ
ดร.ศศิกาญจน์ โพธิลงั กา
นางสาวระวีวรรณ จันทร์ส่อง

-

นายเสรี ทองเลิศ
ดร.ศศิกาญจน์ โพธิลังกา
นางสาวระวีวรรณ จันทร์ส่อง

-

นายเสรี ทองเลิศ
ดร.ศศิกาญจน์ โพธิลังกา
นางสาวระวีวรรณ จันทร์ส่อง

-

นายเสรี ทองเลิศ
ดร.ศศิกาญจน์ โพธิลังกา
นางสาวระวีวรรณ จันทร์ส่อง

สรุปงานโครงการ (จ้าง) ประจําปี งบประมาณปี พ.ศ. 2559
ลําดับที

โครงการ

43 จ้างเหมาจัดทํานิทรรศการทางพระพุทธศาสนา

จ้างพิมพ์หนังสือรายงานกิจการเทศบาลนครอุบลราชธานี
44
ปี 2559
45 โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชนประชาชน 2559

46 จ้างซ่อมรถบรรทุกเลขทะเบียน 81-6916

47 โครงการถนนคนเดินครังที 7

48 จ้างดูแลกระแสไฟถนนคนเดินครังที 7

ผู้รับจ้าง
นายพินิจ บุญมิง

หจก.อุบลออฟเซทการพิมพ์

นายอนุชยั พิณทอง

อู่ปรี ชาเซอร์วิส

เลขทีสัญญา
ทน.อบ.43/2559
ลว.12 กรกฎาคม 2559

ทน.อบ.44/2559
ลว.11 สิ งหาคม 2559

ทน.อบ.45/2559
ลว.23 สิ งหาคม 2559

ทน.อบ.46/2559
ลว.29 สิ งหาคม 2559

นางสาวชนิกานต์ แก่นสาร

ทน.อบ. 47/2559
ลว. 2 กันยายน 2559

นายสนอง ศรี สกุล

ทน.อบ. 48/2559
ลว. 2 กันยายน 2559

จํานวนเงิน
30,000

เริมสัญญา
13-Jul-59

200,000 12-Aug-59

20,000 24-Aug-59

78,000 30-Aug-59

78,000

15,600

3-Sep-59

3-Sep-59

สินสุ ดสัญญา
20-Jul-59

10-Sep-59

30-Sep-59

13-Oct-59

26-Feb-60

26-Feb-60

ช่ างควบคุมงาน

กรรมการตรวจการจ้าง

-

นายเสรี ทองเลิศ
ดร.ศศิกาญจน์ โพธิลังกา
นางสาวระวีวรรณ จันทร์ส่อง

-

นางสมลักษณ์ บุญณพัฒน์
นางภัททิยาภรณ์ ใครบุตร
นางสาวพลอยฐิชาภรณ์ จันภิรักษ์

-

นายเสรี ทองเลิศ
ดร.ศศิกาญจน์ โพธิลังกา
นางสาวระวีวรรณ จันทร์ส่อง

นายวรวิทย์ หลาทอง
นายอดิศกั ดิ นามพิทกั ษ์ นายสมชาย จันทร์ เกษ
นายจรัญ สังศรี
-

นายเสรี ทองเลิศ
ดร.ศศิกาญจน์ โพธิลังกา
นางสาวระวีวรรณ จันทร์ส่อง

-

นายเสรี ทองเลิศ
ดร.ศศิกาญจน์ โพธิลังกา
นางสาวระวีวรรณ จันทร์ส่อง

สรุ ปงานโครงการ (จ้าง) ประจําปี งบประมาณปี พ.ศ. 2559
ลําดับที

โครงการ

ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรี ยน 4 ชัน (ส่วนขยายอาคาร 1)
49
โรงเรี ยนเทศบาลบูรพาอุบล

50 จ้างเหมาลอกรางระบายนํา 13 รายการ

51 จ้างตีเส้นจราจรบริ เวณทุ่งศรี เมือง

จ้างเหมาดูแลความสงบเรี ยบร้อยและการจราจร
52
ถนนคนเดินครังที 7
จ้างเหมาดูแลความสงบเรี ยบร้อยและการจราจร
53
ถนนคนเดินครังที 7
จ้างเหมาดูแลความสงบเรี ยบร้อยและการจราจร
54
ถนนคนเดินครังที 7

ผู้รับจ้าง

เลขทีสัญญา

หจก.อุบลพรชัยก่อสร้าง

ทน.อบ. 49/2559
ลว. 7 กันยายน 2559

เรื อนจํากลางอุบลราชธานี

ทน.อบ. 50/2559
ลว. 15 กันยายน 2559

หจก.เชษฐสิทธิก่อสร้าง

ทน.อบ. 51/2559
ลว. 15 กันยายน 2559

นายสุขสันต์ บุระมาศ

ทน.อบ. 52/2559
ลว. 16 กันยายน 2559

นายฟ้าใส กันยามา

ทน.อบ. 53/2559
ลว. 16 กันยายน 2559

นายอุบล ทวาภาพ

ทน.อบ. 54/2559
ลว. 16 กันยายน 2559

จํานวนเงิน
6,382,000

เริมสัญญา
8-Sep-59

569,000 16-Sep-59

176,000 16-Sep-59

8,640 17-Sep-59

8,640 17-Sep-59

8,640 17-Sep-59

สินสุ ดสัญญา

ช่ างควบคุมงาน

กรรมการตรวจการจ้าง
นายกรศิริ มิงไชย
นายมนตรี ธนะคุณ
นายวิษณุ สุระชัย

4-Jun-59

นายวัฒนา สมลา

12-Feb-60

นายวิสุทธิ เสนาภักดิ
นายทินภัทร บุญลี
นายวรวิทย์ หลาทอง
นายจรัญ สังศรี
นายศรัณย์ ศรี เมือง

15-Oct-59

นายศรัณย์ ศรี เมือง
นายวีรพงษ์ อินทวัด นางสุพิศศรี ถิระพัฒน์
นายปัญญา ทองสรรค์

26-Feb-59

26-Feb-59

26-Feb-59

-

นายเสรี ทองเลิศ
ดร.ศศิกาญจน์ โพธิลังกา
น.ส.ระวีวรรณ จันทร์ส่อง

-

นายเสรี ทองเลิศ
ดร.ศศิกาญจน์ โพธิลังกา
น.ส.ระวีวรรณ จันทร์ส่อง

-

นายเสรี ทองเลิศ
ดร.ศศิกาญจน์ โพธิลังกา
น.ส.ระวีวรรณ จันทร์ส่อง

สรุ ปงานโครงการ (จ้าง) ประจําปี งบประมาณปี พ.ศ. 2559
ลําดับที

โครงการ

จ้างเหมาดูแลความสงบเรี ยบร้อยและการจราจร
55
ถนนคนเดินครังที 7
จ้างเหมาดูแลความสงบเรี ยบร้อยและการจราจร
56
ถนนคนเดินครังที 7

ผู้รับจ้าง

เลขทีสัญญา

นายอาทิตย์ เต็มดวง

ทน.อบ. 55/2559
ลว. 16 กันยายน 2559

น.ส.เกษณี จึงมันคง

ทน.อบ. 56/2559
ลว. 16 กันยายน 2559

จ้างเหมาดูแลความสงบเรี ยบร้อยและการจราจร
57
ถนนคนเดินครังที 7

ทน.อบ. 57/2559
นายณรงค์ฤทธิ เอือตันตราษี
ลว. 16 กันยายน 2559

จ้างเหมาดูแลความสงบเรี ยบร้อยและการจราจร
58
ถนนคนเดินครังที 7

นายเวศิน พวงมาลี

ทน.อบ. 58/2559
ลว. 16 กันยายน 2559

นายนันวัตร แซ่เต็ม

ทน.อบ. 59/2559
ลว. 16 กันยายน 2559

นายมานิจ เต็มดวง

ทน.อบ. 60/2559
ลว. 16 กันยายน 2559

จ้างเหมาดูแลความสงบเรี ยบร้อยและการจราจร
59
ถนนคนเดินครังที 7
จ้างเหมาดูแลความสงบเรี ยบร้อยและการจราจร
60
ถนนคนเดินครังที 7

จํานวนเงิน

เริมสัญญา

8,640 17-Sep-59

8,640 17-Sep-59

8,640 17-Sep-59

8,640 17-Sep-59

8,640 17-Sep-59

8,640 17-Sep-59

สินสุ ดสัญญา
26-Feb-59

26-Feb-59

26-Feb-59

26-Feb-59

26-Feb-59

26-Feb-59

ช่ างควบคุมงาน

กรรมการตรวจการจ้าง

-

นายเสรี ทองเลิศ
ดร.ศศิกาญจน์ โพธิลังกา
น.ส.ระวีวรรณ จันทร์ส่อง

-

นายเสรี ทองเลิศ
ดร.ศศิกาญจน์ โพธิลังกา
น.ส.ระวีวรรณ จันทร์ส่อง

-

นายเสรี ทองเลิศ
ดร.ศศิกาญจน์ โพธิลังกา
น.ส.ระวีวรรณ จันทร์ส่อง

-

นายเสรี ทองเลิศ
ดร.ศศิกาญจน์ โพธิลังกา
น.ส.ระวีวรรณ จันทร์ส่อง

-

นายเสรี ทองเลิศ
ดร.ศศิกาญจน์ โพธิลังกา
น.ส.ระวีวรรณ จันทร์ส่อง

-

นายเสรี ทองเลิศ
ดร.ศศิกาญจน์ โพธิลังกา
น.ส.ระวีวรรณ จันทร์ส่อง

สรุ ปงานโครงการ (จ้าง) ประจําปี งบประมาณปี พ.ศ. 2559
ลําดับที

โครงการ

จ้างเหมาดูแลความสงบเรี ยบร้อยและการจราจร
61
ถนนคนเดินครังที 7
จ้างเหมาดูแลความสงบเรี ยบร้อยและการจราจร
62
ถนนคนเดินครังที 7
จ้างเหมาดูแลความสงบเรี ยบร้อยและการจราจร
63
ถนนคนเดินครังที 7
ก่อสร้างทางระบายนํา คสล.ลํารางนาควาย
64
(ช่วงหนองนาควาย ถึง ซอยชยางกูร 34)

65 จ้างตัดชุดปฎิบตั ิการ จํานวน 171 ชุด

66 อุปกรณ์รถยนต์ทะเบียน 81-7704

ผู้รับจ้าง

เลขทีสัญญา

นายมานันย์ ธัญญลักษณ์

ทน.อบ. 61/2559
ลว. 16 กันยายน 2559

นาย วิเชียร สีชาภู

ทน.อบ. 62/2559
ลว. 16 กันยายน 2559

นายประมวล บัวเพือน

ทน.อบ. 63/2559
ลว. 16 กันยายน 2559

ทน.อบ. 53/2559
หจก.สุภาภรณ์อุบลก่อสร้าง
ลว. 16 กันยายน 2559

ร้าน อ.สินทรัพย์

ทน.อบ. 65/2559
ลว. 22 กันยายน 2559

ต.สแตนดาร์ดเซอร์วิส

ทน.อบ. 66/2559
ลว. 26 กันยายน 2559

จํานวนเงิน

เริมสัญญา

8,640 17-Sep-59

8,640 17-Sep-59

8,640 17-Sep-59

5,450,000 17-Sep-59

256,500 23-Sep-59

145,215 27-Sep-59

สินสุ ดสัญญา
26-Feb-59

26-Feb-59

26-Feb-59

26-Feb-59

21-Nov-59

26-Oct-59

ช่ างควบคุมงาน

กรรมการตรวจการจ้าง

-

นายเสรี ทองเลิศ
ดร.ศศิกาญจน์ โพธิลังกา
น.ส.ระวีวรรณ จันทร์ส่อง

-

นายเสรี ทองเลิศ
ดร.ศศิกาญจน์ โพธิลังกา
น.ส.ระวีวรรณ จันทร์ส่อง

-

นายเสรี ทองเลิศ
ดร.ศศิกาญจน์ โพธิลังกา
น.ส.ระวีวรรณ จันทร์ส่อง

นายวิสุทธิ เสนาภักดิ
นายสันติศกั ดิ แสวงทรัพย์ นายรัชต์สุกิจ วรภัคพิธายงนิ ธิ
นายปัญญา ทองสรรค์
-

นายวีระศักดิ สินปรุ
นางพัชรี ภรณ์ นันตระกูล
นายอรุ ณชัย ปรามโสม

-

นายสมชาย จันทร์เกษ
นายวิษณุรักษ์ ใจเพียร
นายอรุ ณชัย ปราบโสม

สรุ ปงานโครงการ (จ้าง) ประจําปี งบประมาณปี พ.ศ. 2559
ลําดับที

โครงการ

ผู้รับจ้าง

เลขทีสัญญา

อู่ปรี ชาเซอร์วิส

ทน.อบ. 67/2559
ลว. 27 กันยายน 2559

68 ซ่อมอุปกรณ์รถยนต์ หมายเลขทะเบียบน บต-3835

อู่ปรี ชาเซอร์วิส

ทน.อบ. 68/2559
ลว. 27 กันยายน 2559

ตีเส้นจราจรและเครื องหมายบนผิวจราจรภายในเขต
69
เทศบาล

หจก.ศรี สะเกษออกแบบ
และก่อสร้าง

ทน.อบ. 69/2559
ลว. 28 กันยายน 2559

นายพีระวุธ ถนัดทาง

ทน.อบ. 70/2559
ลว. 28 กันยายน 2559

หจก.อุบลดาวรุ่ ง

ทน.อบ. 71/2559
ลว. 29 กันยายน 2559

หจก.อุบลดาวรุ่ ง

ทน.อบ. 72/2559
ลว. 29 กันยายน 2559

67 ซ่อมอุปกรณ์รถยนต์ หมายเลข ทะเบียน 40-0119

70 จ้างทาสีอาคาร สถานธนานุบาล

71 ซ่อมแซมอาคารเรี ยน 4 โรงเรี ยนเทศบาลบูรพาอุบล

72 จ้างซ่อมแซมอาคารเรี ยนโรงเรี ยนเทศบาลหนองบัว

จํานวนเงิน

เริมสัญญา

60,000 28-Sep-59

58,000 28-Sep-59

1,935,000 29-Sep-59

118,000 29-Sep-59

93,000 30-Sep-59

315,000 30-Sep-59

สินสุ ดสัญญา
26-Nov-59

26-Nov-59

27-Dec-59

ช่ างควบคุมงาน

กรรมการตรวจการจ้าง

-

นายกรศิริ มิงไชย
นายบรรพต ลากวงศ์
นายวิษณุรักษ์ ใจเพียร

-

นายกรศิริ มิงไชย
นายบรรพต ลากวงศ์
นายวิษณุรักษ์ ใจเพียร

-

นายวิสุทธิ เสนาภักดิ
นายศรัณย์ ศรี เมือง
นางสุพิศศรี ถิระพัฒน์

28-Oct-59

นางศิริพร แจ่มใส
นายทินภัทร บุญลี นายวิษณุ สุระชัย
นายประสิทธิ สิทธิคุณ

29-Oct-59

นายสุรสีห์ ใจหาญ
นายศิริพงษ์ ศรี พร นายบรรพต ลากวงษ์
นายวิษณุ สุระชัย

28-Nov-59

นายเรื องศักดิ ตรี ราช
นายศิริพงษ์ ศรี พร นายอมร ทองมูล
นายวิษณุ สุระชัย

สรุ ปงานโครงการ (จ้าง) ประจําปี งบประมาณปี พ.ศ. 2559
ลําดับที

โครงการ

73 จ้างซ่อมแซมศูนย์พฒั นาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าองค์ตือ

74 จ้างซ่อมแซมศูนย์พฒั นาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม

75 จ้างปรับปรุ งห้องเก็บของสํานักปลัด

76 จ้างปรับปรุ งทีจอดรถด้านหลังเทศบาลนครอุบลราชธานี

จ้างปรับปรุ งห้องทํางานภายในสํานักงานเทศบาลนคร
77
อุบลราชธานี
จ้างปรับปรุ งภูมิทศั น์อาคารฝ่ ายป้องกันและ
78
บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครอุบลราชธานี

ผู้รับจ้าง

เลขทีสัญญา

หจก.อุบลดาวรุ่ ง

ทน.อบ. 73/2559
ลว. 29 กันยายน 2559

หจก.อุบลดาวรุ่ ง

ทน.อบ. 74/2559
ลว. 29 กันยายน 2559

หจก.อุบลดาวรุ่ ง

ทน.อบ. 75/2559
ลว. 29 กันยายน 2559

หจก.อุบลดาวรุ่ ง

ทน.อบ. 76/2559
ลว. 29 กันยายน 2559

หจก.อุบลดาวรุ่ ง

ทน.อบ. 77/2559
ลว. 29 กันยายน 2559

หจก.อุบลดาวรุ่ ง

ทน.อบ. 78/2559
ลว. 29 กันยายน 2559

จํานวนเงิน

เริมสัญญา

217,500 30-Sep-59

322,000 30-Sep-59

497,000 30-Sep-59

497,500 30-Sep-59

498,000 30-Sep-59

398,000 30-Sep-59

สินสุ ดสัญญา

ช่ างควบคุมงาน

กรรมการตรวจการจ้าง

28-Nov-59

นางพิณผกา แก่นอาษา
นายพิชิต เดชทะสอน นางจิรนันท์ ต้นพรหม
นายวิษณุ สุระชัย

28-Nov-59

นางสาวศรี สุดา แถมศิริ
นายพิชิต เดชทะสอน นางพิศมัย พรหมทา
นายวิษณุ สุระชัย

28-Nov-59

นางเดือนลอย คําแดงสด
นายสันติศกั ดิ แสวงทรัพย์ นายวสันต์ ไชยโยธิน
นายวิษณุ สุระชัย

28-Nov-59

นางเดือนลอย คําแดงสด
นายสันติศกั ดิ แสวงทรัพย์ นายวสันต์ ไชยโยธิน
นายวิษณุ สุระชัย

28-Nov-59

นางเดือนลอย คําแดงสด
นายสันติศกั ดิ แสวงทรัพย์ นางสาวธัญญพันธ์ ศรี บุญสถิตพงษ์
นายวิษณุ สุระชัย

28-Nov-59

นางเดือนลอย คําแดงสด
นายธวัฒน์ กูลเกือ ส.อ. สมชาย เดชะคําภู
นายปัญญา ทองสรรค์

