รายงานเงินกันขยายกรณีมีหนี้ผูกพัน(CX) ที่บก.อนุมตั ิ (รอบ กันยายน)

หน่วยงาน
ปี งบประมาณ

1508 - กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถ

รายการทั้งหมด

614 รายการ

เลขที่เอกสาร

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 65
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2564

2022

ชื่อ อปท.

เลขที่สัญญา

0030171218 อบต.ตะเคียนราม

117/2564

0030181047 อบต.กุดเสลา

64097429442

0030181061 อบต.กุดเสลา

เลขที่ L/C

รายการ

จานวนเงินคงเหลือ

รายชื่อเจ้าหนี้

วันที่ลงนาม วันที่ครบกาหนด

อบต.ตะเคียนราม ขุดลอกหนองตาต้วง
ม.5 บ.ระเบ๊าะ

497,500.00 หจก.แผ่นดินทอง เอ.พี.
พัฒนา

20.09.2021 19.03.2022

กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค.64

อบต.กุดเสลา คสล.สายทางบ้านกันจานป่ ากอ ม.2

500,000.00 -

16.09.2021 16.09.2021

64097429474

กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค.64

อบต.กุดเสลา คสล.สายทางบ้านกุดเสลาบ้านคาเตย ม. 3

500,000.00 -

16.09.2021 16.09.2021

0030181143 อบต.ชา

64097423258

กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค.64

อบต.ชา คสล.(สายบ้านชาม่วง ม.5 เชื่อม
บ้านซาตาโตง

499,000.00 -

16.09.2021 16.09.2021

0030181168 อบต.บึงมะลู

64097420354

กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค.64

อบต.บึงมะลู คสล.ถนนสายบ้านหนอง
ตลาด ม.9-บ้านตาแท่น

471,800.00 -

16.09.2021 16.09.2021

0030181183 อบต.บึงมะลู

64097421083

กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค.64

อบต.บึงมะลู ถนนสายบ้านถนนวิหาร
ม.11- หนองย่าเมย

472,600.00 -

16.09.2021 16.09.2021

0030181592 อบต.เป๊ าะ

64097431090

กค 0402.5/ว131 ลว.30 ก.ค. 64

อบต.เป๊ าะ คสล.ย.หนองคูใหญ่ ม.7

500,000.00 -

16.09.2021 16.09.2021

0030181611 อบต.อีเซ

64097127568

กค 0402.5/ว131 ลว.30 ก.ค. 64

อบต.อีเซ คสล.บ.หนองฮู ม.3-บ.พระ ม.2

465,000.00 -

21.09.2021 21.09.2021

0030181618 อบต.ปราสาทเยอ

64097438104

กค 0402.5/ว131 ลว.30 ก.ค. 64

อบต.ปราสาทเยอ คสล.บ.ปราสาทเยอ
ม.1-คลองสหกรณ์

1,139,000.00 -

15.09.2021 29.09.2021

0030181701 ทต.น้ าคา

64097467556

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

ทต.น้ าคา คสล.สายทางเส้นจากบ้าน
น้ าคา ม.6 ถึงเขตคูซอ

478,000.00 -

17.09.2021 17.09.2021

รายงานเงินกันขยายกรณีมีหนี้ผูกพัน(CX) ที่บก.อนุมตั ิ (รอบ กันยายน)

เลขที่เอกสาร

ชื่อ อปท.

เลขที่สัญญา

เลขที่ L/C

รายการ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 65
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2564

จานวนเงินคงเหลือ

รายชื่อเจ้าหนี้

วันที่ลงนาม วันที่ครบกาหนด

0030181780 อบต.แข้ อ.อุทุมพรพิสัย

64097426852

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.แข้ ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บา้ น บ.น้ าท่วม ม.3

499,500.00 -

16.09.2021 16.09.2021

0030181793 อบต.ตาเกษ อ.อุทุมพรพิสัย

64097525084

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.ตาเกษ ก่อสร้างถนน คสล. บ.หนอง
มะแซว ม.11 ต.ตาเกษ ไป บ.กลาง ม.ขะ
ยูง

499,000.00 -

16.09.2021 16.09.2021

0030181809 อบต.ทุ่งไชย อ.อุทุมพรพิสัย

64097463731

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.ทุ่งไชย ก่อสร้างถนน คสล. ม.3
(จาก ม.3 ถึง ต.โคกจาน ต่อจากเดิม)

500,000.00 -

16.09.2021 16.09.2021

0030181821 อบต.หัวช้าง

64097362355

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.หัวช้าง ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านสาโรงน้อย ม.4 ไปบ้านบึงไกร ม.3

500,000.00 -

15.09.2021 15.09.2021

0030182097 ทต.หนองใหญ่

64097448614

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

ทต.หนองใหญ่ ก่อสร้างถนน คสล. บ.
หนองดุม ม.4 - บ.หนองใหญ่ ม.10

499,000.00 -

16.09.2021 16.09.2021

0030182142 อบต.ขะยูง

64097561352

กค 0402.5/ว131 ลว 10 ส.ค. 2564 อบต.ขะยูง คสล.บ้านหนองยาง ม. 6 ไป
บ้านตาแย

500,000.00 -

20.09.2021 20.09.2021

0030182164 อบต.หมากเขียบ

64097423840

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.หมากเขียบ ก่อสร้างถนน คสล.
(ภายในหมู่บา้ นในพื้นที่ ต.หมากเขียบ)
สาย ม.5 - หนองขาม บ.ยางกุด

497,000.00 -

15.09.2021 15.09.2021

0030182237 อบต.เหล่ากวาง

64097409178

กค 0402.5/ว131 ลว 10 ส.ค. 2564 อบต.เหล่ากวาง คสล.สายทางบ้านหนอง
ตลาด ม.4 ไปทางโนนศ

502,400.00 -

16.09.2021 16.09.2021

0030182292 อบต.สุ ขสวัสดิ์

64097494351

กค 0402.5/ว131 ลว 10 ส.ค. 2564 อบต.สุขสวัสดิ์ แอสฟัลท์ติก ภายใน
บ้านอิไทย ม.4

1,720,000.00 -

21.09.2021 21.09.2021

0030182365 อบต.แข้

64097427262

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.แข้ ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บา้ น บ.โนนเปื อย ม.6

499,500.00 -

16.09.2021 16.09.2021

0030182457 อบต.ซา อ.เมือง

64097429512

กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.ซา อ.เมือง คสล.(สายบ้านหนอง
หว้าไปนิคมซอย 4 ตาบ

500,000.00 -

27.09.2021 27.09.2021

รายงานเงินกันขยายกรณีมีหนี้ผูกพัน(CX) ที่บก.อนุมตั ิ (รอบ กันยายน)

เลขที่เอกสาร

ชื่อ อปท.

เลขที่สัญญา

เลขที่ L/C

รายการ

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 65
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2564

จานวนเงินคงเหลือ

รายชื่อเจ้าหนี้

วันที่ลงนาม วันที่ครบกาหนด

0030182497 ทต.หนองใหญ่

64097448872

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

ทต.หนองใหญ่ ก่อสร้างถนน คสล. บ.
แกงเลี้ยว ม.6 - บ.ป่ าอ้น ม.7

498,600.00 -

16.09.2021 16.09.2021

0030182613 อบต.ศรี แก้ว

64097428635

กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.ศรี แก้ว คสล.บ้านสะพุงน้อย ม.4
ไปบ้านหนองบัว

498,900.00 -

21.09.2021 21.09.2021

0030183022 อบต.พิงพวย

64097509241

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.พิงพวย ก่อสร้างถนน คสล. ถนน
สายบ้านห้วย - วัดบ้านตระกวน บ.ห้วย
ม.8

470,000.00 -

16.09.2021 16.09.2021

0030183058 อบต.ทุ่งไชย

64097462118

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.ทุ่งไชย ก่อสร้างถนน คสล. ม.4
(จากบ้านขวาว ม.4 ไปบ้านโนนแดง
โนนม่วง ม.7 ไป ต.โคกจาน ต่อจากเดิม)

500,000.00 -

16.09.2021 16.09.2021

0030169391 อบต.กันทรารมย์ อ.ขุขนั ธ์

26/2564

อบต.กันทรารมย์ อ.ขุขนั ธ์ ถนนคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก สายทางบ้านโพนใหญ่

1,653,620.00 หจก.ท่าทรายปนัดดา

16.08.2021 13.11.2021

0030169468 อบต.จะกง อ.ขุขนั ธ์

eb06/2564

อบต.จะกง อ.ขุขนั ธ์ ถนนคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก บ้านตะเคียนน้อย ม.4

946,560.00 บจก.ทุมมณี ก่อสร้าง

14.09.2021 13.12.2021

0030169474 อบต.จะกง อ.ขุขนั ธ์

eb04/2564

อบต.จะกง อ.ขุขนั ธ์ ถนนคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก บ้านจะกง ม.2 หนองคูระ

0030183075 อบต.บึงมะลู

64097423111

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

0030183120 อบต.แข้

64097426593

กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค. 2564 อบต.แข้ คสล.ภายในหมู่บา้ น บ้านโนน
ม. 2 ต.แข้

0030169501 อบต.โพธิ์วงศ์ อ.ขุนหาญ

41/2564

อบต.บึงมะลู ก่อสร้างถนน คสล. ถนน
สายเส้นหลังอนามัยบึงมะลู บ.ถนนวิหาร
ใต้ ม.19

อบต.โพธิ์วงศ์ อ.ขุนหาญ ก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก สายจาก
ถนนลาดยาง - บ้านนายจานงค์

1,119,900.00 หจก.สิ นรวมชัย

25.08.2021 23.11.2021

353,300.00 -

16.09.2021 16.09.2021

499,500.00 -

16.09.2021 16.09.2021

467,000.00 หจก.ทรัพย์ธาดาก่อสร้าง 13.09.2021 12.12.2021

รายงานเงินกันขยายกรณีมีหนี้ผูกพัน(CX) ที่บก.อนุมตั ิ (รอบ กันยายน)

เลขที่เอกสาร

ชื่อ อปท.

เลขที่สัญญา

เลขที่ L/C

รายการ

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 65
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2564

จานวนเงินคงเหลือ

รายชื่อเจ้าหนี้

0.00 หจก.อัยนาอุก์ ่อสร้าง

วันที่ลงนาม วันที่ครบกาหนด

0030169554 อบต.คูบ อ.น้ าเกลี้ยง

43/2564

อบต.คูบ อ.น้ าเกลี้ยง ถนนคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก บ้านสะพุง หมู่ที่ 6 สายบ้าน นาง
มาริ สา - หนองปัง

23.07.2021 21.09.2021

0030169658 ทต.ไพรบึง อ.ไพรบึง

46/2564

ทต.ไพรบึง อ.ไพรบึง ก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก สายบ้านสวาย บ้านเตี๊ยะ รหัสสายทาง ศก.ถ.18-011

287,000.00 หจก.ไพรบึงทวีทรัพย์

11.08.2021 09.11.2021

0030169664 ทต.ไพรบึง อ.ไพรบึง

41/2564

ทต.ไพรบึง อ.ไพรบึง ก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก สายสนวน - ปู่ ตา
รหัสสายทาง ศก.ถ.18-030

428,000.00 หจก.ไพรบึงทวีทรัพย์

05.08.2021 03.11.2021

0030169706 อบต.สุ ขสวัสดิ์ อ.ไพรบึง

26/2564

อบต.สุขสวัสดิ์ อ.ไพรบึง ก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก สายบ้านสุขสวัสดิ์ บ้านอาลัย ช่วงบ้านหยอด

440,000.00 หจก.ไพรบึงทวีทรัพย์

15.09.2021 14.11.2021

0030169808 อบต.โนนคูณ อ.ยางชุมน้อย

9/2564

อบต.โนนคูณ อ.ยางชุมน้อย ก่อสร้าง
ถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก สายบ้าน อสม.
วิชยั บ้านโนนดู่ - บ้านดอนขะยอม

492,000.00 หจก.สรณ์ศิริศรี สะเกษ
ก่อสร้าง

10.08.2021 09.10.2021

0030169876 อบต.ดวนใหญ่ อ.วังหิ น

34/2564

อบต.ดวนใหญ่ อ.วังหิน ก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก สายทางบ้านหนอง
ไผ่ไปวังเทวดา บ.หนองไผ่ ม.12

454,000.00 บจก.นครวังหิ นวัสดุ

02.09.2021 01.11.2021

0030169943 อบต.ทุ่งสว่าง อ.วังหิ น

6/2564

อบต.ทุ่งสว่าง อ.วังหิน ก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก บ้านเฟื อยพุ่ม ม.5
(หลังวัด)

389,000.00 หจก.ท่าทรายชนันธร

03.09.2021 04.11.2021

0030170127 ทต.กันทรอม

230/2564

ทต.กันทรอม ปรับปรุ งถนนลงหินคลุก
สายบ้านช้าง - คลองเทพ บ้านช้าง ม.7

498,000.00 หจก.ทนงศักดิ์รุ่งเรื อง88

13.09.2021 12.11.2021

รายงานเงินกันขยายกรณีมีหนี้ผูกพัน(CX) ที่บก.อนุมตั ิ (รอบ กันยายน)

เลขที่เอกสาร

ชื่อ อปท.

เลขที่สัญญา

เลขที่ L/C

รายการ

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 65
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2564

จานวนเงินคงเหลือ

รายชื่อเจ้าหนี้

วันที่ลงนาม วันที่ครบกาหนด

0030170153 ทต.ผือใหญ่

124/2564

ทต.ผือใหญ่ ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก สายสร้างทองการเกษตร บ.โนน
สวรรค์ ม.10 - บ.สร้างทอง ม.2

498,000.00 หจก.ท่าทรายพรเพชรทราย 14.09.2021 13.11.2021
ทอง

0030170168 ทต.สิ

5/2564

ทต.สิ ปรับปรุ งซ่อมแซมถนนหินคลุก
สายบ้านห้วย - บ้านใหม่พฒั นา รหัสสาย
ทาง ศก.ถ.24-001 ม.7

499,000.00 หจก.ศรี สะเกษสุ ชา
ก่อสร้าง

0030170174 อบต.แขม

23/2564

อบต.แขม ปรับปรุ งถนนดินเดิมลงหิน
คลุก ทางไปห้วยผืบพลับ บ.โนนลัด ม.11
ช่วงที่ 1

459,000.00 หจก.กาแพงใหญ่ก่อสร้าง 10.09.2021 09.12.2021

0030170233 อบต.หนองบัวดง

16/2564

อบต.หนองบัวดง ปรับปรุ งเสริ มผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกทับถนน คสล. ภายใน
ตาบล (ช่วงที่ 1) ม.6

500,000.00 หจก.รุ่ งอรุ ณราษีการโยธา 14.09.2021 14.10.2021

0030170244 อบต.โพนข่า

11/2564

444,000.00 ร้าน ช.ชินวัตร

15.09.2021 14.11.2021

0030170253 ทต.ส้มป่ อย

34/2564

อบต.โพนข่า ก่อสร้างถนนคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก สายทางแยกทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 221-เชื่อมถนนลาดยาง
ทช
ทต..ส้ศกม.ป่ อย ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ ม

459,000.00 หจก.สมชายรุ่ งเรื อง

31.08.2021 30.10.2021

07.09.2021 22.10.2021

เหล็ก บ.บึงหมอก ม.8 จากทางหลวง
หมายเลข 2086 ไปหนองหัววัว
0030170257 ทต.ส้มป่ อย

42/2564

ทต.ส้มป่ อย ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก บ.โนนศิลป์ ม.4 ไปทางหลวง
หมายเลข 2086

457,000.00 หจก.ชัยรุ่ งเรื องราษีไศล
ก่อสร้าง

31.08.2021 30.10.2021

0030170268 ทต.ส้มป่ อย

48/2564

ทต.ส้มป่ อย ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก บ้านโก ม.12 (ซอยบ้าน นาย
สมพงษ์ไปหนองหมาใน)

465,000.00 หจก.ป.เลิศศิริ

07.09.2021 06.11.2021

รายงานเงินกันขยายกรณีมีหนี้ผูกพัน(CX) ที่บก.อนุมตั ิ (รอบ กันยายน)

เลขที่เอกสาร

ชื่อ อปท.

เลขที่สัญญา

เลขที่ L/C

รายการ

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 65
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2564

จานวนเงินคงเหลือ

รายชื่อเจ้าหนี้

วันที่ลงนาม วันที่ครบกาหนด

0030170276 ทต.ส้มป่ อย

44/2564

ทต.ส้มป่ อย ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก บ้านแก้ง ม.14 ไปบ้านดอนตุ่น ม.5

465,000.00 หจก.ป.เลิศศิริ

07.09.2021 06.11.2021

0030170584 อบต.ศรี สาราญ

20/2564

อบต.ศรี สาราญ คสล เส้นรอบบ้านตา
ด้วง

497,500.00 บจก.โชคมงคลฟาร์ม
ก่อสร้าง

16.09.2021 15.11.2021

0030170672 อบต.สาโรงตาเจ็น

195/2564

อบต.สาโรงตาเจ็น สายทางเข้าที่ทาการ
อบต.สาโรงตาเจ็น

436,000.00 หจก.อารยาคอนกรี ต 2021 14.09.2021 29.10.2021

0030170962 ทต.บุสูง

14/2564

ทต.บุสูง ปรับปรุ งเสริ มผิวทาง คสล.
ถนนหมายเลข ศก.ถ.14-005 ม.1 - ม.2

325,000.00 หจก.สรณ์ศิริศรี สะเกษ
ก่อสร้าง

08.09.2021 07.11.2021

0030171032 อบต.ไพรบึง

32/2564

อบต.ไพรบึง ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านพราน-บ้านโพง-บ้านสาโรงพลัน
ศก.ถ.131-11

1,380,000.00 หจก.ไพรบึงทวีทรัพย์

10.09.2021 09.12.2021

0030171051 อบต.ไพรบึง

29/2564

อบต.ไพรบึง ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านทุ่ม-บ้านภูมิ รหัสสายทาง
ศก.ถ.131-03

487,000.00 หจก.ไพรบึงทวีทรัพย์

20.08.2021 18.11.2021

0030171065 อบต.ห้วยทับทัน

12/2564

อบต.ห้วยทับทัน ก่อสร้างถนน คสล. บ.
สร้างเรื อ ม.5 (บ.สร้างเรื อ - หนอง
กระเฉด) ศก.ถ.208-43

280,000.00 หจก.ห้วยทับทันอธิคม

20.09.2021 04.11.2021

0030171098 อบต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน

28/2564

อบต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน ก่อสร้าง
ถนน คสล. สาย บ.โนนดัง่ ม.12

395,000.00 หจก.เฉลิมชัยอุทุมพร
ก่อสร้าง

20.09.2021 19.11.2021

0030171267 อบต.หนองแก้ว อ.กันทรารมย์ 1/2564

อบต.หนองแก้ว อ.กันทรารมย์ ปรับปรุ ง
ซ่อมแซมสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า ม.1

2,752,000.00 หจก.ประกิตลักษณ์
ก่อสร้าง

0030171272 ทต.เมืองขุขนั ธ์

ทต.เมืองขุขนั ธ์ ซ่อมแซมปรับปรุ งถนน
คสล. โดยการปูผิวทาง Asphaltic
Concrete ถ.ไกรภักดีจากแยกไฟแดง

2,770,000.00 หจก.กันทรลักษ์ทรัพย์ทวี 17.02.2021 17.06.2021

4/2564

03.03.2021 28.12.2021

รายงานเงินกันขยายกรณี มีหนี้ผูกพัน(CX) ที่บก.อนุมตั ิ (รอบ กันยายน)

เลขที่เอกสาร

ชื่อ อปท.

เลขที่สัญญา

เลขที่ L/C

รายการ

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 65
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2564

จานวนเงินคงเหลือ

รายชื่อเจ้าหนี้

วันที่ลงนาม วันที่ครบกาหนด

0030171279 อบต.ห้วยเหนือ

E1/2564

อบต.ห้วยเหนือ ซ่อมสร้างถนน คสล.
จานวน 2 ช่วง สายบ้านชาแระ-บ้าน
สนวน ศก.ถ.210-01

3,080,000.00 หจก.ประจวบกิจชัย คอน 31.05.2021 28.10.2021
สตรั้คชัน่

0030171287 ทต.ขุนหาญ

2/2564

ทต.ขุนหาญ ปรับปรุ งถนนลาดยางสาย
2127 จากวงกลมอาเภอขุนหาญ-แยกต้น
มันปลา

8,130,000.00 หจก.กิตติทศั น์การค้า

09.07.2021 05.01.2022

0030171303 อบต.ปราสาทเยอ

1/2564

อบต.ปราสาทเยอ ก่อสร้างถนน คสล.
สายทางบ้านเตรี๊ ยะ ม.5 - บ้านกันตรุ ม
ม.6 ศก.ถ.107-07

1,842,500.00 บจก.ทุมมณี ก่อสร้าง

19.02.2021 18.08.2021

0030171352 ทต.สระกาแพงใหญ่

1/2564

ทต.สระกาแพงใหญ่ ก่อสร้างถนน คสล.
สายแยกทางหลวง226 ต.สระกาแพงใหญ่
- บ.ตาแย

3,799,900.00 หจก.ไทยสงวนอุทุมพร
ก่อสร้าง

22.06.2021 20.10.2021

0030171354 อบต.ขะยูง

15/2564

อบต.ขะยูง ก่อสร้างลานกีฬา คสล. พื้น
สนามฟุตซอลปูโพลีพร็อพไพลีน โคโพ
ลิเมอร์ ม.6

2,622,000.00 หจก.ศรี สะเกษไอเฟค

02.08.2021 31.10.2021

0030171883 อบต.ละลาย อ.กันทรลักษ์

3/2564

อบต.ละลาย ถนน คสล.ข้านโรงเรี ยนดง
รักวิทยา -ไร่ นายพิทกั ษ์ ม.3

2,360,000.00 บริ ษทั ทุมมณี ก่อสร้าง
จากัด

31.03.2021 29.07.2021

0030171891 อบต.ทุ่งสว่าง อ.วังหิ น

8/2564

อบต.ทุ่งสว่าง อ.วังหิน ก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก บ้านเฟื อยพุ่ม ม.5
จากบ้านนายทองพูล สมาน

352,000.00 หจก.สรณ์ศิริศรี สะเกษ
ก่อสร้าง

14.09.2021 13.11.2021

0030171931 อบต.โพนข่า

14/2564

อบต.โพนข่า ก่อสร้างถนนคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก รหัส ศก.ถ.126-15 สายทาง
บ้านโนน - เชื่อมถนนลาดยาง อบจ.ศก.

499,000.00 หจก.อัครภูวริ ศก่อสร้าง

15.09.2021 14.11.2021

รายงานเงินกันขยายกรณีมีหนี้ผูกพัน(CX) ที่บก.อนุมตั ิ (รอบ กันยายน)

เลขที่เอกสาร

ชื่อ อปท.

เลขที่สัญญา

เลขที่ L/C

รายการ

0030168926 อบต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์

64097365396

กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.บึงมะลู ปรับปรุ งถนนคอนกรี ต
เสริ มเหล็กโดยการปูยางแอสฟัลท์ติก
ถนนสายบ้านโนนศิริ ม.7

0030170219 อบต.ละลม

64097101675

กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64

0030170225 อบต.เมืองแคน

64087209120

0030170292 อบต.แขม

64097484966

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 65
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2564

จานวนเงินคงเหลือ

รายชื่อเจ้าหนี้

วันที่ลงนาม วันที่ครบกาหนด

615,600.00 -

21.09.2021 21.09.2021

อบต.ละลม ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก ม.12 เส้นบ้าน ผอ.สวาท คาขาย สุด
ทางหลัก ศก.ถ.149-01

1,664,000.00 -

16.09.2021 16.09.2021

กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64

อบต.เมืองแคน ก่อสร้างถนนคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก ศก.ถ.138-13 สายทางสาย
บ้านหนองปลาดุก ม.5 ไปหนองสะเอียน

400,000.00 -

17.09.2021 17.09.2021

กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64

อบต.แขม ปรับปรุ งถนนดินเดิมลงหิน
คลุก ทางไปห้วยผืบพลับ บ.แขม ม.2

368,000.00 -

17.09.2021 17.09.2021

อบต.หนองแวง อ.กันทรารมย์ ก่อสร้าง
ถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก บ้านหนองแวง
ม.4

499,000.00 บจก.สิ นประดิษฐ์

27.09.2021 11.11.2021

0030173599 อบต.หนองแวง อ.กันทรารมย์ 80/2564

0030170301 อบต.ตาเกษ

64097475476

กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64

อบต.ตาเกษ ก่อสร้งถนนคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก สายบ้านดู่ ม.2 ไป บ้านหนองเหล็ก
(ฮ่องไหล) ม.5

499,000.00 -

16.09.2021 16.09.2021

0030170509 อบต.ปราสาทเยอ

64097293738

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.ปราสาทเยอ คสล.สายบ้านปราสาท
เยอใต้ ม. 2

322,000.00 -

15.09.2021 15.09.2021

0030170946 ทต.กาแพง

64097569427

กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64

ทต.กาแพง ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
ประชาร่ วมใจ กว้าง 4 เมตร ยาว 144
เมตร

435,000.00 -

21.09.2021 21.09.2021

0030171410 อบต.รุ ง

64097447972

กค0402.5/ว131 ลว30ส.ค.64

อบต.รุ ง ปรับปรุ งถนนในเขตความ
รับผิดชอบตาบลรุ ง เส้นภูนอ้ ย ม.5

499,000.00 -

20.09.2021 20.09.2021

รายงานเงินกันขยายกรณีมีหนี้ผูกพัน(CX) ที่บก.อนุมตั ิ (รอบ กันยายน)

เลขที่เอกสาร

ชื่อ อปท.

เลขที่สัญญา

เลขที่ L/C

รายการ

0030172083 อบต.แข้

64097426117

0030171219 อบต.ตะเคียนราม

119/2564

0030181037 อบต.กระแชง

64097452317

กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค.64

อบต.กระแชง ม.13 บ้านโนนสมประสงค์
ศก.ถ.27-006

0030181321 อบต.บึงมะลู

64097423315

กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค.64

0030181393 อบต.เสาธงชัย

กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 65
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2564

จานวนเงินคงเหลือ

รายชื่อเจ้าหนี้

วันที่ลงนาม วันที่ครบกาหนด

อบต.แข้ ก่อสร้างรางระบายน้ าแบบตัว U
ภายในหมู่บา้ น บ.แข้ ม.1

492,000.00 -

17.09.2021 17.09.2021

อบต.ตะเคียนราม ขุดลอกห้วยยาง ม.12
บ.ห้วยยาง

497,500.00 หจก.แผ่นดินทอง เอ.พี.
พัฒนา

20.09.2021 19.03.2022

5,814,800.00 -

16.09.2021 16.09.2021

อบต.บึงมะลู คสล.ถ.บ.โนนเยาะเหนือ
ม.20-ตงเหมื่นแตน

472,500.00 -

16.09.2021 16.09.2021

41/2564

อบต.เสาธงชัย คสล.ภายในหมู่บา้ น บ.
ภูมิซรอลสอง ม.13

495,800.00 หจก.กันทรลักษ์ทรัพย์ทวี 17.09.2021 16.11.2021

0030181402 อบต.เสาธงชัย

38/2564

อบต.เสาธงชัย คสล.ภายในหมู่บา้ น บ.ซา
เมือง ม.3

495,800.00 หจก.กันทรลักษ์ทรัพย์ทวี 17.09.2021 16.11.2021

0030181445 อบต.ห้วยจันทร์

64097505228

กค 0402.5/ว131 ลว.30 ก.ค. 64

อบต.ห้วยจันทร์ คสล.หมู่บา้ นน้ าตกห้วย
จันทร์ ซ.31

493,600.00 -

16.09.2021 16.09.2021

0030181454 อบต.หนองกุง

64097420604

กค 0402.5/ว131 ลว.30 ก.ค. 64

อบต.หนองกุง คสล.บ.หนองหินเหนือ
ม.15 ต.หนองกุง

4,396,000.00 -

17.09.2021 17.09.2021

0030181777 อบต.หมากเขียบ

64097420288

กค 0402.5/ว131 ลว 10 ส.ค. 2564 อบต.หมากเขียบ คสล.(ภานในหมู่บา้ น
ในพื้นที่ตาบลหมากเ

497,100.00 -

15.09.2021 15.09.2021

0030181814 ทต.วังหิ น

64097653114

กค 0402.5/ว131 ลว 10 ส.ค. 2564 ทต.วังหิน คสล.บ้านหนองข้องเหล็ก ม.
10 ต่อ คสล.เดิน

490,000.00 -

20.09.2021 20.09.2021

0030181839 อบต.ขะยูง

64097552430

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

500,000.00 -

20.09.2021 20.09.2021

0030181861 ทต.บุสูง

64097601274

กค 0402.5/ว131 ลว 10 ส.ค. 2564 ทต.บุสูง คสล.ศก.ถ.14-008 บ้านดอน
พระเจ้า

1,560,100.00 -

21.09.2021 21.09.2021

อบต.ขะยูง ก่อสร้างถนน คสล. บ.กระต่า
ม.10 (ฝั่งทิศตะวันตก)

รายงานเงินกันขยายกรณีมีหนี้ผูกพัน(CX) ที่บก.อนุมตั ิ (รอบ กันยายน)

เลขที่เอกสาร

ชื่อ อปท.

เลขที่สัญญา

เลขที่ L/C

รายการ

0030181872 อบต.ศรี สาราญ

64097466673

กค 0402.5/ว131 ลว 10 ส.ค. 2564 อบต.ศรี สาราญ คสล.บ้านสะงา ม. 5 จาก
แยกบ้านนางสาลี

0030181879 ทต.ศรี รัตนะ

64097512544

กค 0402.5/ว131 ลว 10 ส.ค. 2564 ทต.ศรี รัตนะ คสล.เส้นหน้าศูนย์
การศึกษานอกระบบ

0030181899 ทต.กันทรอม

64097355038

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

0030181917 อบต.ศรี แก้ว

64097501177

กค 0402.5/ว131 ลว 10 ส.ค. 2564 อบต.ศรี แก้ว คสล.บ้านตะเคียน ม. 2
(สายหลังศาลา)

0030181948 ทต.โพธิ์กระสังข์

64097449540

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

0030182001 อบต.อีเซ

64097129906

0030182014 อบต.เหล่ากวาง

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 65
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2564

จานวนเงินคงเหลือ

รายชื่อเจ้าหนี้

วันที่ลงนาม วันที่ครบกาหนด

499,000.00 -

16.09.2021 16.09.2021

1,879,200.00 -

20.09.2021 20.09.2021

497,200.00 -

15.09.2021 15.09.2021

499,000.00 -

21.09.2021 21.09.2021

ทต.โพธิ์กระสังข์ ก่อสร้างถนน คสล. ม.3
สายบ้านบก - บ้านปรื อใหญ่

490,000.00 -

15.09.2021 15.09.2021

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.อีเซ ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านอี
เซ ม.5

451,000.00 -

21.09.2021 21.09.2021

64097405372

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.เหล่ากวาง ก่อสร้างถนน คสล. สาย
ทางบ้านโนนสวรรค์ ม.10 - โนนภูดิน

505,400.00 -

16.09.2021 16.09.2021

0030182096 อบต.หัวช้าง

64097362322

กค 0402.5/ว131 ลว 10 ส.ค. 2564 อบต.หัวช้าง คสล.สายบ้านบึงไกร ม. 2
ไปบ้านกลาง ม.9

499,000.00 -

15.09.2021 15.09.2021

0030182114 ทต.น้ าคา

64097468295

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

ทต.น้ าคา ก่อสร้างถนน คสล. สายทาง
เส้นหน้าวัดป่ าดอนจันทร์ บ.ดอนจันทร์
ม.12

493,000.00 -

17.09.2021 17.09.2021

0030182136 อบต.จาน อ.เมืองศรี สะเกษ

64097476590

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.จาน อ.เมืองศรี สะเกษ ก่อสร้างถนน
คสล. สายบ้านหนองตะเคียน ม.9 ต.จาน
- เชื่อมเขต ต.ตาแย อ.พยุห์

500,000.00 -

17.09.2021 17.09.2021

0030182221 อบต.โพธิ์ อ.โนนคูณ

64097446982

กค 0402.5/ว131 ลว 10 ส.ค. 2564 อบต.โพธิ์ อ.โนนคูณ คสล.ภายใน
หมู่บา้ นห้วยขยูง ม. 11

209,000.00 -

14.09.2021 15.09.2021

ทต.กันทรอม ก่อสร้างถนน คสล. สาย
หนองศาลา บ.กันทรอม ม.1

รายงานเงินกันขยายกรณีมีหนี้ผูกพัน(CX) ที่บก.อนุมตั ิ (รอบ กันยายน)

เลขที่เอกสาร

ชื่อ อปท.

เลขที่สัญญา

เลขที่ L/C

รายการ

หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 65
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2564

จานวนเงินคงเหลือ

รายชื่อเจ้าหนี้

วันที่ลงนาม วันที่ครบกาหนด

0030182224 อบต.ศรี แก้ว

64097428713

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.ศรี แก้ว ก่อสร้างถนน คสล. บ.ตา
แบน ม.9

499,000.00 -

21.09.2021 21.09.2021

0030182266 อบต.โนนเพ็ก

64097395702

กค 0402.5/ว131 ลว 10 ส.ค. 2564 อบต.โนนเพ็ก คสล.บ้านโนนเพ็ก ม.1(
ข้างบ้านนายสันติศั

500,000.00 -

14.09.2021 14.09.2021

0030182415 อบต.สระเยาว์

64097462420

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.สระเยาว์ ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านกันจาน ม.10 ต.สระเยาว์ - เชื่อม
รอยต่อ บ.ไผ่งาม ต.สะพุง

492,000.00 -

17.09.2021 17.09.2021

0030182484 อบต.ศรี แก้ว

64097428748

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.ศรี แก้ว ก่อสร้างถนน คสล. บ.ตา
แบน ม.9 สายวัดป่ าตาแบนถึงแยกบ้าน
กล้วย

498,900.00 -

21.09.2021 21.09.2021

0030182516 อบต.หนองหมี

64097534681

กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.หนองหมี คสล บ้านหัวดง ม.10 ไป
หนองพุก

500,000.00 -

17.09.2021 17.09.2021

0030182574 อบต.ศรี สาราญ

64097470652

กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.ศรี สาราญ คสล.บ้านตีกา ม.6 บ้าน
ตาด้วง ม. 12

500,000.00 -

16.09.2021 16.09.2021

0030182645 อบต.หนองบัวดง

64097693266

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.หนองบัวดง ก่อสร้างถนน คสล.
รพ.สต.หนองบัวดง ม.6

500,000.00 -

17.09.2021 17.09.2021

0030182964 อบต.ธาตุ

64097428865

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.ธาตุ ก่อสร้างถนน คสล. บ.ธาตุ ม.4
เส้นซอยบ้านนายอนุสรณ์ - คลองอิสาน
เขียว

461,000.00 -

15.09.2021 15.09.2021

0030169174 อบต.หนองหว้า อ.เบญจลักษ์ 39/2564

อบต.หนองหว้า ถนนคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก ม.6 - ม.4

615,700.00 หจก.ประจวบกิจชัยคอน 16.09.2021 15.12.2021
สตรั๊คชัน่

0030169214 ทต.น้ าคา อ.เมืองศรี สะเกษ

27/2564

ทต.น้ าคา ถนนคอนกรี ต ม.3

489,000.00 หจก.ศรี สะเกษนาโนเทค 15.09.2021 14.12.2021

0030169441 อบต.กันทรารมย์ อ.ขุขนั ธ์

36/2564

อบต.กันทรารมย์ อ.ขุขนั ธ์ ถนนคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก บ้านศรี อุดม ม.5

549,000.00 บจก.โคกจานวัสดุ

07.09.2021 05.12.2021

รายงานเงินกันขยายกรณีมีหนี้ผูกพัน(CX) ที่บก.อนุมตั ิ (รอบ กันยายน)

เลขที่เอกสาร

ชื่อ อปท.

เลขที่สัญญา

เลขที่ L/C

รายการ

หน้าที่ 12 จากทั้งหมด 65
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2564

จานวนเงินคงเหลือ

รายชื่อเจ้าหนี้

วันที่ลงนาม วันที่ครบกาหนด

0030183018 อบต.ศรี โนนงาม

64097464811

กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค. 2564 อบต.ศรี โนนงาม คสล.(เส้นทางหน้า
โรงเรี ยนบ้านโนนแกต่อ

498,000.00 -

17.09.2021 17.09.2021

0030183041 อบต.โพนยาง

64097559537

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.โพนยาง ก่อสร้างถนน คสล. บ.
เห็นอ้ม ม.2

500,000.00 -

20.09.2021 20.09.2021

0030169580 อบต.พยุห์ อ.พยุห์

24/2564

อบต.พยุห์ อ.พยุห์ ปรับปรุ งขยายผิว
จราจรถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
(ศก.115-11) บ้านหนองทุ่ม

499,000.00 หจก.รัฐประธาน

13.07.2021 10.11.2021

0030169716 อบต.สุ ขสวัสดิ์ อ.ไพรบึง

22/2564

อบต.สุขสวัสดิ์ อ.ไพรบึง ก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก สายบ้านอาลัย - บ้าน
หนองค้า ช่วงบ้านอาลัย

498,000.00 หจก.ไพรบึงทวีทรัพย์

14.09.2021 13.11.2021

0030169771 อบต.หนองแก้ว อ.เมืองศรี สะ 15/2564
เกษ

อบต.หนองแก้ว อ.เมืองศรี สะเกษ
ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก สาย
ทางบ้านหนองแก้ว ม.3

397,000.00 หจก.อัยนาอุก์ ่อสร้าง

31.08.2021 15.10.2021

0030169783 อบต.โนนคูณ อ.ยางชุมน้อย

5/2564

อบต.โนนคูณ อ.ยางชุมน้อย ก่อสร้าง
ถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก สายบ้านหอย ดอนขะยอม ม.3

493,800.00 หจก.สรณ์ศิริศรี สะเกษ
ก่อสร้าง

10.08.2021 09.10.2021

0030169791 อบต.โนนคูณ อ.ยางชุมน้อย

7/2564

อบต.โนนคูณ อ.ยางชุมน้อย ก่อสร้าง
ถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก สายบ้านโนน
ติ้ว - บ้านโนนคูณ ม.5

493,000.00 หจก.สรณ์ศิริศรี สะเกษ
ก่อสร้าง

10.08.2021 09.10.2021

0030169859 อบต.ดวนใหญ่ อ.วังหิ น

32/2564

อบต.ดวนใหญ่ อ.วังหิน ก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก สายทางจากสี่แยก
ไปบ้านดวนใหญ่ ม.1 บ.หนองกระดัน
ม.8

450,000.00 บจก.นครวังหิ นวัสดุ

02.09.2021 01.11.2021

รายงานเงินกันขยายกรณีมีหนี้ผูกพัน(CX) ที่บก.อนุมตั ิ (รอบ กันยายน)

เลขที่เอกสาร

ชื่อ อปท.

เลขที่สัญญา

เลขที่ L/C

รายการ

หน้าที่ 13 จากทั้งหมด 65
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2564

จานวนเงินคงเหลือ

รายชื่อเจ้าหนี้

วันที่ลงนาม วันที่ครบกาหนด

0030169872 อบต.ดวนใหญ่ อ.วังหิ น

33/2564

อบต.ดวนใหญ่ อ.วังหิน ก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก สายทางซอยบ้าน
อดีต ผญบ.นายทองเรี ยน บุญตา ม.13

170,000.00 บจก.นครวังหิ นวัสดุ

02.09.2021 01.11.2021

0030169920 อบต.ทุ่งสว่าง อ.วังหิ น

7/2564

อบต.ทุ่งสว่าง อ.วังหิน ก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก ถนนรอบหมู่บา้ น
บ้านเฟื อยพุ่ม ม.5

122,000.00 หจก.สรณ์ศิริศรี สะเกษ
ก่อสร้าง

08.09.2021 07.11.2021

0030170081 อบต.ปะอาว อ.อุทุมพรพิสัย

20/2564

อบต.ปะอาว อ.อุทุมพรพิสัย ก่อสร้าง
ถนนลาดยางทับถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
Asphaltic Concreat ม.1 - ม.7

484,000.00 บจก.เอส ที แอสฟัลท์

24.08.2021 23.10.2021

0030170130 ทต.กันทรอม

231/2564

ทต.กันทรอม ปรับปรุ งถนนหินคลุกสาย
บ้านกันทรอมใต้ - สามแยกหาดขะยูง
ม.4

0030170145 ทต.โนนสู ง

94/2564

ทต.โนนสูง ปรับปรุ งถนนลงหินคลุกสาย
เลียบคลองตามาน บ้านกระเบา ม.4

498,400.00 หจก.มณี สุดา

15.09.2021 14.11.2021

0030170180 อบต.คูบ

44/2564

อบต.คูบ ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก สายทางบ้านโนนเชียงสี ม.8 - บ้าน
สะพุง ม.6 ศก.ถ.46-010

499,000.00 บจก.ชาญ 1974

03.09.2021 02.11.2021

0030170183 อบต.คูบ

45/2564

อบต.คูบ ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก สายสามแยกทางหลวงท้องถิ่น
หมายเลข 2125 - ร่ องน้ าคา ศก.ถ.46-020

499,000.00 บจก.ชาญ 1974

03.09.2021 02.11.2021

0030170240 อบต.โพนข่า

13/2564

อบต.โพนข่า ก่อสร้างถนนคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก รหัส ศก.ถ.126-07 สายทาง
บ้านขนวน - บ้านเหล่ายอด

499,000.00 หจก.ภูริตชวินทร์ เอ็นจิ
เนียริ่ ง

15.09.2021 14.11.2021

0.00 หจก.ทนงศักดิ์รุ่งเรื อง88

13.09.2021 12.11.2021

รายงานเงินกันขยายกรณีมีหนี้ผูกพัน(CX) ที่บก.อนุมตั ิ (รอบ กันยายน)

เลขที่เอกสาร

ชื่อ อปท.

เลขที่สัญญา

เลขที่ L/C

รายการ

หน้าที่ 14 จากทั้งหมด 65
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2564

จานวนเงินคงเหลือ

รายชื่อเจ้าหนี้

วันที่ลงนาม วันที่ครบกาหนด

0030170825 อบต.กล้วยกว้าง อ.ห้วยทับทัน 24/2564

อบต.กล้วยกว้าง ก่อสร้างถนนคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก ม.9 ไปฝาย ม.7 ศก.ถ.29-041

448,000.00 หจก.ห้วยทับทันอธิคม

14.09.2021 13.11.2021

0030170901 อบต.สาโรง

99/2564

อบต.สาโรง ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก ม.2 (ซอยบ้านผูก้ องติ่งเชื่อมทาง
ลาดยางไปตาบลอีหล่า)

490,000.00 หจก.ไทยสงวนอุทุมพร
ก่อสร้าง

22.09.2021 21.11.2021

0030170985 อบต.นิคมพัฒนา

16/2564

อบต.นิคมพัฒนา ก่อสร้างถนนหิ นคลุก
ทางด้านทิศตะวันตกของหมู่บา้ น สาย
บ้านนิคมเขต 7 ม.6

493,020.00 หจก.มณี สุดา

14.09.2021 14.10.2021

0030170998 อบต.ไผ่ อ.ราษีไศล

13/2564

อบต.ไผ่ อ.ราษีไศล ก่อสร้างถนน คสล.
บ.หัวหนอง ม.8 ถึงสุดเขตตาบลไผ่
ศก.ถ.114-01

498,000.00 บจก.พีพี กู๊ด ไรซ์

20.09.2021 19.11.2021

0030171002 อบต.ไผ่ อ.ราษีไศล

10/2564

อบต.ไผ่ อ.ราษีไศล ก่อสร้างถนน คสล.
บ.คูสระน้อย ม.7 ถึงสุดเขตตาบลไผ่
ศก.ถ.114-04

498,000.00 หจก.ป.เลิศศิริ

15.09.2021 14.11.2021

0030171294 อบต.รุ่ งระวี

7/2564

อบต.รุ่ งระวี ก่อสร้างถนน คสล. บ.โนน
โพธิ์-บ.รุ่ ง รหัสทางหลวงท้องถิ่น
ศก.ถ.146-08 จานวน 2 ช่วง

0030168984 อบต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์

64097377223

กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.บึงมะลู ถนน คสล. สายทางเส้น
บ้านโนนเยาะ ม.6-บ้านถนนวิหาร ม.11
ศก.ถ.104-02

479,000.00 -

14.09.2021 14.09.2021

0030169184 อบต.หนองหว้า อ.เบญจลักษ์ 64097352611

กค 0402.5/ว131 ลว. 30 สค 64

อบต.หนองหว้า ถนนคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก ม.13 - ม.14

651,000.00 -

15.09.2021 15.09.2021

0030171345 ทต.สระกาแพงใหญ่

3/2564

ทต.สระกาแพงใหญ่ ก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านพงพรต-บ้านยางแรด ม.5

4,800,000.00 หจก.กันทรลักษ์ไทยนต์

1,464,998.00 หจก.สรณ์ศิริศรี สะเกษ

09.02.2021 07.09.2021

10.08.2021 08.11.2021

รายงานเงินกันขยายกรณีมีหนี้ผูกพัน(CX) ที่บก.อนุมตั ิ (รอบ กันยายน)

เลขที่เอกสาร

ชื่อ อปท.

เลขที่สัญญา

เลขที่ L/C

รายการ

หน้าที่ 15 จากทั้งหมด 65
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2564

จานวนเงินคงเหลือ

รายชื่อเจ้าหนี้

วันที่ลงนาม วันที่ครบกาหนด

0030171889 อบต.ดวนใหญ่ อ.วังหิ น

31/2564

อบต.ดวนใหญ่ อ.วังหิน ก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก สายทางบ้านดวน
ใหญ่ ม.1 ไป ม.16 ม.15

459,000.00 บจก.นครวังหิ นวัสดุ

20.08.2021 19.10.2021

0030171899 อบต.ไพรบึง

34/2564

อบต.ไพรบึง ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านคอก-ปุดเนียม รหัสสายทาง
ศก.ถ.131-22

443,000.00 หจก.ไพรบึงทวีทรัพย์

21.09.2021 20.12.2021

0030170214 อบต.ละลม

64097101963

กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64

อบต.ละลม ปรับปรุ งซ่อมแซม
ถนนลาดยาง เส้นละลม - โกแดง - บ้าน
ธาตุ ศก.ถ.149-02

1,068,000.00 -

16.09.2021 16.09.2021

0030170217 อบต.ตาแย

64087404168

กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64

อบต.ตาแย อบต.ตาแย ซ่อมสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก ม.7 (เส้นบ้านกลาง ที่ว่าการอาเภอพยุห์) ศก.ถ.78-001

1,757,000.00 -

10.09.2021 10.09.2021

0030170229 อบต.เมืองแคน

64087209357

กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64

390,000.00 -

17.09.2021 17.09.2021

0030170282 ทต.ผือใหญ่

64097426627

กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64

อบต.เมืองแคน ก่อสร้างถนนคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก ศก.ถ.138-03 สายทาง
บ้านเมืองแคน ม.1 ถึงสุดเขตตาบลเมือง
แคน
ทต.ผือใหญ่ ซ่อมปรับปรุ งถนนหินคลุก

261,000.00 -

16.09.2021 16.09.2021

เชื่อมระหว่างตาบล ถนนสายแยกถนน
ไปบ้านกอก ม.12 - เขตตาบลหัวช้าง
0030170500 อบต.ปราสาทเยอ

64097302392

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.ปราสาทเยอ สายบ้านนายคา ยอด
สาย ม. 6 บ้านกันตรุ ม

55,000.00 -

15.09.2021 15.09.2021

0030170518 อบต.ปราสาทเยอ

64097304141

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.ปราสาทเยอ คสล.สายบ้านนยาย
สอน ศรี มะณี -ทางโค้ง

309,000.00 -

15.09.2021 15.09.2021

0030170523 อบต.ปราสาทเยอ

64097297805

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.ปราสาทเยอ คสล.สายบ้านปราสาท
เยอ ม. 1 - บ้านเขวา

425,000.00 -

15.09.2021 15.09.2021

รายงานเงินกันขยายกรณีมีหนี้ผูกพัน(CX) ที่บก.อนุมตั ิ (รอบ กันยายน)

เลขที่เอกสาร

ชื่อ อปท.

เลขที่สัญญา

เลขที่ L/C

รายการ

0030171325 อบต.หนองแค

64077122410

กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64

อบต.หนองแค ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
เหล่าโดน ม.10-บ้านดอนงูเหลือม

0030171409 อบต.รุ ง

64097448252

กค0402.5/ว131 ลว30ส.ค.64

0030171911 อบต.กฤษณา

64097499826

0030181196 อบต.บึงมะลู

หน้าที่ 16 จากทั้งหมด 65
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2564

จานวนเงินคงเหลือ

รายชื่อเจ้าหนี้

วันที่ลงนาม วันที่ครบกาหนด

9,650,000.00 -

17.08.2021 17.08.2021

อบต.รุ ง ปรับปรุ งถนนในเขตความ
รับผิดชอบตาบลรุ ง เส้นนายรักชัย

499,000.00 -

20.09.2021 20.09.2021

กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64

อบต.กฤษณา ปรับปรุ งซ่อมแซมถนนหิน
คลุก จากสาย (บ้านกฤษณาไปบ้านโพธิ์
กลาง) ม.1

500,000.00 -

17.09.2021 17.09.2021

64097424120

กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค.64

อบต.บึงมะลู ถนนสายบ้านบึงมะลูเหนือ
ม.16-

493,100.00 -

16.09.2021 16.09.2021

0030181305 อบต.บึงมะลู

64097423120

กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค.64

อบต.บึงมะลู คสล.ถ.บ.บึงมะลูเหนือ
ม.16-คุม้ ตะวันตก

472,600.00 -

16.09.2021 16.09.2021

0030181360 อบต.เสาธงชัย

40/2564

อบต.เสาธงชัย คสล.คุม้ ทรายทอง-ทาง
หลวง 221 บ.สังเม็ก

495,800.00 หจก.กันทรลักษ์ทรัพย์ทวี 17.09.2021 16.11.2021

0030181414 อบต.ห้วยจันทร์

64097447134

กค 0402.5/ว131 ลว.30 ก.ค. 64

อบต.ห้วยจันทร์ คสล.บ.หนองผือ ม.3-ตา
ปาน(ศก.ถ.204-01

499,100.00 -

16.09.2021 16.09.2021

0030181576 อบต.โพธิ์วงศ์

64097503272

กค 0402.5/ว131 ลว.30 ก.ค. 64

อบต.โพธิ์วงศ์ คสล.บ.นางจิราวรรณหนองกระมัล ม.4

499,600.00 -

17.09.2021 17.09.2021

0030181791 อบต.เมืองคง

64097395059

กค 0402.5/ว131 ลว 10 ส.ค. 2564 อบต.เมืองคง คสล.พร้อมลงไหล่ทาง
ลูกรัง บ้านร่ องอโศก

499,800.00 -

17.09.2021 17.09.2021

0030181837 อบต.ธาตุ

64097439090

กค 0402.5/ว131 ลว 10 ส.ค. 2564 อบต.ธาตุ คสล.บ้านธาตุ ม. 1 เส้นสี่แยก
คอกวัว นายสุด

461,000.00 -

15.09.2021 15.09.2021

0030181961 อบต.โพธิ์ อ.โนนคูณ

64097457993

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

1,037,000.00 -

16.09.2021 16.09.2021

อบต.โพธิ์ อ.โนนคูณ ก่อสร้างถนน คสล.
ม.5 บ.ทุ่งรวงทอง ต.โพธิ์ - บ.หนองดิน
แดง เขตตาบลบก

รายงานเงินกันขยายกรณีมีหนี้ผูกพัน(CX) ที่บก.อนุมตั ิ (รอบ กันยายน)

เลขที่เอกสาร

ชื่อ อปท.

เลขที่สัญญา

เลขที่ L/C

รายการ

หน้าที่ 17 จากทั้งหมด 65
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2564

จานวนเงินคงเหลือ

รายชื่อเจ้าหนี้

วันที่ลงนาม วันที่ครบกาหนด

0030181991 อบต.โนนเพ็ก

64097438811

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.โนนเพ็ก ก่อสร้างถนน คสล. บ.ค้อ
ม.3 (จากบ้านนายกนกศักดิ์ อ่อมแก้ว ถึง
บ้านหนองพะตาหลักป้าย)

499,000.00 -

14.09.2021 14.09.2021

0030182018 อบต.กล้วยกว้าง

64097464782

445,700.00 -

16.09.2021 16.09.2021

0030182066 ทต.เมืองจันทร์

64097470808

กค 0402.5/ว131 ลว 10 ส.ค. 2564 อบต.กล้วยกว้าง คสล.บ้านหนองแข้
กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64 มทต.11.เมืองจันทร์ ก่อสร้างถนน คสล. บ.ไผ่

495,000.00 -

17.09.2021 17.09.2021

ม.7 ต.เมืองจันทร์ ถึง บ.ปะโด๊ะ ต.
ปราสาท อ.ห้วยทับทัน
0030182126 ทต.น้ าคา

64097468612

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

ทต.น้ าคา ก่อสร้างถนน คสล. สายทาง
จากบ้านใหม่บา้ นกอก ถึงท่าเรื อบ้านใหม่
ม.1

496,000.00 -

17.09.2021 17.09.2021

0030182134 อบต.ขะยูง

64097564997

กค 0402.5/ว131 ลว 10 ส.ค. 2564 อบต.ขะยูง คสล.บ้านขะยูง ม.1 (ซอยข้าง
โรงเรี ยน)บ้านข

500,000.00 -

20.09.2021 20.09.2021

0030182255 อบต.โนนเพ็ก

64097397215

กค 0402.5/ว131 ลว 10 ส.ค. 2564 อบต.โนนเพ็ก คสล.บ้านยางปอ ม.11(
จากศาลปูตาถึงบ้านหน

500,000.00 -

14.09.2021 14.09.2021

0030182267 อบต.โจดม่วง

64097427829

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.โจดม่วง ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านผักผ่อง ม.1 - หนองเก้า

499,100.00 -

20.09.2021 20.09.2021

0030182404 อบต.ทุ่งสว่าง

64097432048

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.ทุ่งสว่าง ก่อสร้างถนน คสล. บ.เจ้า
ทุ่ง ม.9 จากบ้านายทองใบ งามตรง ถึง
เถียงนานายสังหาร พิมพ์ทอง

464,200.00 -

15.09.2021 15.09.2021

0030182492 อบต.หมากเขียบ

64097426444

กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.หมากเขียบ คสล.ม.2 สายบ้านนาย
วาส-ถนน220 บ้านหนอ

498,000.00 -

15.09.2021 15.09.2021

0030182510 อบต.ศรี โนนงาม

64097464120

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.ศรี โนนงาม ก่อสร้างถนน คสล.
(เส้นทางหน้าโรงเรี ยนบ้านโนนแก) ม.5

498,000.00 -

17.09.2021 17.09.2021

รายงานเงินกันขยายกรณีมีหนี้ผูกพัน(CX) ที่บก.อนุมตั ิ (รอบ กันยายน)

เลขที่เอกสาร

ชื่อ อปท.

เลขที่สัญญา

เลขที่ L/C

รายการ

หน้าที่ 18 จากทั้งหมด 65
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2564

จานวนเงินคงเหลือ

รายชื่อเจ้าหนี้

วันที่ลงนาม วันที่ครบกาหนด

0030182720 อบต.โพนข่า

64097494605

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.โพนข่า ก่อสร้างถนน คสล. บ.โนน
ม.5 สายบ้านโนนถึงหนองโศก

490,200.00 -

17.09.2021 17.09.2021

0030182938 อบต.ตาเกษ

64097527266

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.ตาเกษ ก่อสร้างถนน คสล. จาก
ถนนทางหลวงหมายเลข 226 ไป บ.
หนองเหล็กใหญ่ ม.12

490,400.00 -

16.09.2021 16.09.2021

0030168938 อบต.หนองบัวดง

20/2564

อบต.หนองบัวดง ซ่อมสร้างผิวทางลาด
ยางแอสฟัลท์คอนกรี ต เชื่อมทางสาย
2086 ต.ด่าน ถึงอาเภอศิลาลาด

0030169262 อบต.ดูน อ.กันทรารมย์

28/2564

อบต.ดูน ถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก(บ้าน
สิม-โนนโพธิ์)

337,000.00 หจก.ศรี สะเกษไม้งาม

13.09.2021 12.11.2021

0030169271 อบต.ดูน อ.กันทรารมย์

26/2564

อบต.ดูน ถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก(บ้าน
สิม-โนนบ้านแดง)

488,000.00 หจก.ทีแอนด์เอ็ม 1994

30.08.2021 29.10.2021

0030182993 อบต.ขะยูง

64097566713

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.ขะยูง ก่อสร้างถนน คสล. บ.กลาง
ม.4 (ถนนตัดไปบ้านโนนใหญ่)

495,200.00 -

20.09.2021 20.09.2021

0030184341 อบต.ภูเงิน

64097443380

กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค.64

อบต.ภูเงิน คสล.บ้านนา ม. 3 บ้านหิน
ม.4 สายทางระหว่

1,867,000.00 -

22.09.2021 22.09.2021

0030169337 อบต.เมืองน้อย อ.กันทรารมย์ 18/2564

อบต.เมืองน้อย ถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
สายบ้านเมืองน้อย ม.7 - สายกุดโหง่

0030169370 ทต.เมืองขุขนั ธ์

5/2564

ทต.เมืองขุขนั ธ์ เสริ มผิวแอสฟัลต์ติกคอ
นกรี ตและติดตั้งอุปกรณ์อานวยความ
ปลอดภัย

0030169381 อบต.กันทรารมย์ อ.ขุขนั ธ์

30/2564

อบต.กันทรารมย์ ถนนคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก สายบ้านโคกสูง-บ้านโคกสวาย

9,790,000.00 หจก.รุ่ งอรุ ณราษีการโยธา 15.09.2021 13.01.2022

290,000.00 หจก.สิ นประดิษฐ์

16.08.2021 30.09.2021

1,380,000.00 หจก.ไทยเจริ ญศรี สะเกษ 27.08.2021 25.11.2021

975,000.00 บจก.โคกจานวัสดุ

23.08.2021 20.11.2021

รายงานเงินกันขยายกรณีมีหนี้ผูกพัน(CX) ที่บก.อนุมตั ิ (รอบ กันยายน)

เลขที่เอกสาร

ชื่อ อปท.

เลขที่สัญญา

เลขที่ L/C

รายการ

หน้าที่ 19 จากทั้งหมด 65
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2564

จานวนเงินคงเหลือ

รายชื่อเจ้าหนี้

0.00 หจก.อัยนาอุก์ ่อสร้าง

วันที่ลงนาม วันที่ครบกาหนด

0030169540 อบต.คูบ อ.น้ าเกลี้ยง

42/2564

อบต.คูบ อ.น้ าเกลี้ยง ก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่
5 - บ้านสะพุง หมู่ที่ 6

0030169576 อบต.พยุห์ อ.พยุห์

21/2564

อบต.พยุห์ อ.พยุห์ ปรับปรุ งขยายผิว
จราจรถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก (รหัส
ทางหลวงท้องถิ่น ศก.115-01)

499,000.00 หจก.แซนด์คอนสตรัคชัน่ 08.07.2021 05.11.2021
2021

0030169667 ทต.ไพรบึง อ.ไพรบึง

56/2564

ทต.ไพรบึง อ.ไพรบึง ก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก สายบ้านสวาย บ้านพอก รหัสสายทาง ศก.ถ.18-014

428,000.00 หจก.ไพรบึงทวีทรัพย์

06.09.2021 05.12.2021

0030169726 อบต.สุ ขสวัสดิ์ อ.ไพรบึง

24/2564

อบต.สุขสวัสดิ์ อ.ไพรบึง ก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก สายบ้านจังเอิญ บ้านโนนยาง ช่วงบ้านจังเอิญ

498,000.00 หจก.ไพรบึงทวีทรัพย์

14.09.2021 13.11.2021

0030169740 อบต.หนองแก้ว อ.เมืองศรี สะ 13/2564
เกษ

อบต.หนองแก้ว อ.เมืองศรี สะเกษ
ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก สาย
ทางภายในหมู่บา้ นหนองแก้ว ม.3

211,000.00 บจก.ทุมมณี ก่อสร้าง

23.07.2021 06.09.2021

0030169787 อบต.โนนคูณ อ.ยางชุมน้อย

6/2564

อบต.โนนคูณ อ.ยางชุมน้อย ก่อสร้าง
ถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก สาย ศพด.บ้าน
หอย - บ้านนายไสว คาแท่ง ม.3

0030169841 อบต.ดวนใหญ่ อ.วังหิ น

29/2564

อบต.ดวนใหญ่ อ.วังหิน ก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก สายทางเข้าตลาด
ทางด้านทิศเหนือ ม.11

486,000.00 บจก.นครวังหิ นวัสดุ

20.08.2021 19.10.2021

0030169964 อบต.ธาตุ อ.วังหิ น

93/2564

อบต.ธาตุ อ.วังหิน ก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก บ.ใหม่ไทยเจริ ญ
ม.15 สายทางเส้น บ.ใหม่ไทยเจริ ญ

488,900.00 หจก.ไทยสงวนอุทุมพร
ก่อสร้าง

13.08.2021 11.11.2021

0.00 หจก.สรณ์ศิริศรี สะเกษ
ก่อสร้าง

23.07.2021 21.09.2021

10.08.2021 09.10.2021

รายงานเงินกันขยายกรณีมีหนี้ผูกพัน(CX) ที่บก.อนุมตั ิ (รอบ กันยายน)

เลขที่เอกสาร

ชื่อ อปท.

เลขที่สัญญา

เลขที่ L/C

รายการ

หน้าที่ 20 จากทั้งหมด 65
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2564

จานวนเงินคงเหลือ

รายชื่อเจ้าหนี้

วันที่ลงนาม วันที่ครบกาหนด

0030170058 อบต.ปะอาว อ.อุทุมพรพิสัย

13/2564

อบต.ปะอาว อ.อุทุมพรพิสัย ก่อสร้าง
ถนนลาดยางทับถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
Asphaltic Concreat ม.7 - ม.2

478,000.00 บจก.เอส ที แอสฟัลท์

23.07.2021 21.10.2021

0030170187 อบต.ตะเคียนราม

110/2564

อบต.ตะเคียนราม ปรับปรุ งถนนลูกรังลง
หินคลุก สายทางบ้านตาโตว์ ม.7 - หนอง
ไทร

452,000.00 หจก.ศรี สะเกษสุ ชา
ก่อสร้าง

07.09.2021 06.11.2021

0030170199 อบต.ยาง

25/2564

อบต.ยาง ก่อสร้างถนนผิวจราจรหิ นคลุก
บ้านยาง ถึงห้วยบกโกน

382,000.00 หจก.กาแพงใหญ่ก่อสร้าง 16.09.2021 15.11.2021

0030170202 อบต.ยาง

24/2564

อบต.ยาง ปรับปรุ งซ่อมแซมถนนผิว
จราจรหินคลุก บ้านหนองกี่ - แยกบ้าน
โคก - บ้านคาเนียม

500,000.00 หจก.ฉัตรชัยรวมช่าง

16.09.2021 15.11.2021

0030170224 อบต.ห้วยตึ๊กชู

91/2564

อบต.ห้วยตึ๊กชู ก่อสร้างถนนคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก สายประชาเสริ มวิทย์ บ.ภู
สิงห์ ม.11

498,000.00 หจก.อึ้งเกี่ยอู๋

08.09.2021 07.11.2021

0030170259 ทต.ส้มป่ อย

35/2564

ทต.ส้มป่ อย ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก บ.เปื อย ม.7 (สถานที่ท่องเที่ยวแก้ง
น้อย)

459,000.00 หจก.สมชายรุ่ งเรื อง

31.08.2021 30.10.2021

0030170272 ทต.ส้มป่ อย

46/2564

ทต.ส้มป่ อย ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก บ้านโง้ง ม.6 (เส้นข้างวัด ไปสาม
แยกบ้านบึงหมอก)

455,000.00 หจก.ป.เลิศศิริ

07.09.2021 06.11.2021

0030170484 อบต.หนองแวง

68/2564

อบต.หนองแวง คสล เส้นทางด้านทิศ
ตะวันตกดอนปู่ ตา

499,500.00 บจก.สิ นประดิษฐ์

17.09.2021 17.10.2021

0030170577 อบต.ศรี สาราญ

19/2564

อบต.ศรี สาราญ คสล ถนนรอบหมู่บา้ นที่พกั สงฆ์

318,000.00 บจก.โชคมงคลฟาร์ม
ก่อสร้าง

09.09.2021 08.11.2021

รายงานเงินกันขยายกรณีมีหนี้ผูกพัน(CX) ที่บก.อนุมตั ิ (รอบ กันยายน)

เลขที่เอกสาร

ชื่อ อปท.

เลขที่สัญญา

เลขที่ L/C

รายการ

หน้าที่ 21 จากทั้งหมด 65
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2564

จานวนเงินคงเหลือ

รายชื่อเจ้าหนี้

วันที่ลงนาม วันที่ครบกาหนด

0030170580 อบต.ศรี สาราญ

18/2564

อบต.ศรี สาราญ คสล แยกบ้านนาง
ลาดวน-แยกไปบ้านหนองทุ่ม

287,500.00 บจก.โชคมงคลฟาร์ม
ก่อสร้าง

09.09.2021 08.11.2021

0030170591 อบต.ปรื อใหญ่

55/2564

อบต.ปรื อใหญ่ ก่อสร้างรั้ว ศพด.บ้าน
เนินแสง

348,000.00 หจก.เอสเอสซีสยามสิ ริ
คอนสตรัคชัน่

09.09.2021 08.12.2021

0030170636 อบต.ปรื อใหญ่

62/2564

อบต.ปรื อใหญ่ หินคลุก ศก 108-04 สาย
หลัก-ศรี ตะกูล

499,900.00 หจก.ทนงศักดิ์รุงเรื อง88

20.09.2021 19.11.2021

0030170798 ทต.วังหิ น อ.วังหิ น

14/2564

ทต.วังหิน ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก ม.3 ศก.ถ.153-06 (ช่วงบ้านหนองคู
ไปตาบลกฤษณา)

378,000.00 หจก.สรณ์ศิริศรี สะเกษ
ก่อสร้าง

21.09.2021 20.11.2021

0030171021 อบต.ไผ่ อ.ราษีไศล

12/2564

อบต.ไผ่ อ.ราษีไศล ก่อสร้างถนน คสล.
สายทาง บ.คูสระน้อย ถึง บ.หนองศาลา
(เขตตาบลสร้างปี่ ) ศก.ถ.114-13

497,500.00 บจก.ท้องถิน่ สัมพันธ์ 2020 17.09.2021 16.11.2021

0030171072 ทต.สระกาแพงใหญ่

6/2564

ทต.สระกาแพงใหญ่ ก่อสร้างถนนหิ น
คลุก บ.ค้อ ม.3

492,000.00 หจก.กาแพงใหญ่ก่อสร้าง 17.09.2021 16.11.2021

0030171262 อบต.ศรี โนนงาม

EB001/2564

อบต.ศรี โนนงาม ขุดลอกอ่างเก็บน้ าบ้าน
ตาเหมา ม.3 บ.ตาเหมา งวดที่ 2-3

3,792,000.00 หจก.สมชายรุ่ งเรื อง

24.06.2021 21.12.2021

0030171313 ทต.หนองใหญ่

EB5/2564

ทต.หนองใหญ่ ก่อสร้างถนน คสล. บ.อะ
ลาง ม.3 - บ.บก ศก.ถ.198-27

2,447,999.00 หจก.เอ็ม.เอ็ม.พี.คอน
สตรัคชัน่ เซอร์วิส

04.06.2021 02.10.2021

0030171319 ทต.ยางชุมน้อย

2/2564

ทต.ยางชุมน้อย ก่อสร้างถนน คสล. ถนน
หนองหว้า - ชายทุ่ง ม.3 ศก.ถ.20-020

0030171897 ทต.บุสูง

13/2564

ทต.บุสูง ก่อสร้างถนน คสล. รอบ
หมู่บา้ น ม.13 ทางสาธารณะประโยชน์
ม.13

0.00 หจก.พงษ์ภกั ดีก่อสร้าง

18.06.2021 16.09.2021

381,000.00 หจก.สรณ์ศิริศรี สะเกษ
ก่อสร้าง

08.09.2021 07.11.2021

รายงานเงินกันขยายกรณีมีหนี้ผูกพัน(CX) ที่บก.อนุมตั ิ (รอบ กันยายน)

เลขที่เอกสาร

ชื่อ อปท.

เลขที่สัญญา

เลขที่ L/C

0030168990 อบต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์

64097394622

กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค. 64

0030170204 อบต.จาน อ.กันทรารมย์

64087578708

กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64

รายการ
อบต.บึงมะลู ปรับปรุ งถนนคอนกรี ต
เสริ มเหล็กโดยการปูยางแอสฟลท์ติก
ถนนสายบ้านโนนเยาะ ม.6 บ้านโนน
เยาะเหนื
อบต
.จานออ.กันทรารมย์ ปรับปรุ งผิว

หน้าที่ 22 จากทั้งหมด 65
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2564

จานวนเงินคงเหลือ

รายชื่อเจ้าหนี้

วันที่ลงนาม วันที่ครบกาหนด

713,000.00 -

14.09.2021 14.09.2021

6,837,000.00 -

14.09.2021 21.09.2021

จราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรี ต
ศก.ถ.52-004 ช่วงที่ 1 และ 2
0030170237 อบต.พิงพวย

64087618660

กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64

อบต.พิงพวย ก่อสร้างถนน คสล. บ้านพิง
พวยเหนือ - แยกบ้านแมด รหัสทางหลวง
ท้องถิน่ ศก.ถ.118-04

505,000.00 -

10.09.2021 10.09.2021

0030170289 ทต.หนองใหญ่

64097444186

กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64

ทต.หนองใหญ่ ก่อสร้างถนนคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก ศก.ถ.198-08 บ.หนองสาด
ม.5 - บ.โนนดู่ ม.11

500,000.00 -

16.09.2021 16.09.2021

0030171920 อบต.โนนเพ็ก อ.พยุห์

EB3/2564

0030170294 อบต.คูบ

64097451668

กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64

อบต.คูบ ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก สายสามแยกบ้านหนองแวง ม.5 บ้านสะพุง ม.6 (สายเลี่ยงน้ า)

500,000.00 -

17.09.2021 17.09.2021

0030170303 อบต.เมืองหลวง

64097423194

กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64

อบต.เมืองหลวง ก่อสร้างรางระบายน้ า
ตัว U บ.หนองมะมอน ม.11

492,000.00 -

16.09.2021 16.09.2021

0030170491 อบต.ปราสาทเยอ

64097298208

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.ปราสาทเยอ คสลสายบ้านเตรี๊ ย ม.5
- บ้านกันตรุ ม

233,000.00 -

15.09.2021 15.09.2021

0030170511 อบต.ปราสาทเยอ

64097303646

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.ปราสาทเยอ คสล.สายบ้านนาพ่อสา
โยธี-นางลา

496,000.00 -

15.09.2021 15.09.2021

อบต.โนนเพ็ก อ.พยุห์ ซ่อมปรับปรุ ง
ถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Para
Asphaltic Concrete

2,009,000.00 หจก.กันทรลักษ์ไทยนต์

20.08.2021 18.12.2021

รายงานเงินกันขยายกรณีมีหนี้ผูกพัน(CX) ที่บก.อนุมตั ิ (รอบ กันยายน)

เลขที่เอกสาร

ชื่อ อปท.

เลขที่สัญญา

เลขที่ L/C

รายการ

หน้าที่ 23 จากทั้งหมด 65
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2564

จานวนเงินคงเหลือ

รายชื่อเจ้าหนี้

วันที่ลงนาม วันที่ครบกาหนด

0030170521 อบต.ปราสาทเยอ

64097304315

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.ปราสาทเยอ คสล.สายเส้นศาลา
ประชาคมไปทิศตะวันตก

220,000.00 -

15.09.2021 15.09.2021

0030171227 อบต.กู่ อ.ปรางค์กู่

64097194941

กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64

อบต.กู่ อ.ปรางค์กู่ พัฒนาแหล่อง
ท่องเที่ยว ปรับปรุ งถนน คสล. ลาดยาง
โดยการปูผิวทางแอสฟัลท์ติกฯ ม.1

990,000.00 -

10.09.2021 10.09.2021

0030171930 อบต.ซา อ.เมืองศรี สะเกษ

64087561068

กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64

อบต.ซา อ.เมืองศรี สะเกษ ก่อสร้างถนน
คสล. สายสามแยกบ้านซา ม.1 - บ้าน
หนองอีหล่า ศก.ถ.59-002

1,635,000.00 -

14.09.2021 14.09.2021

0030172087 อบต.แข้

64097426319

กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64

อบต.แข้ ก่อสร้างรางระบายน้ าแบบตัว U
ภายในหมู่บา้ น บ.อะลาง ม.5

492,000.00 -

17.09.2021 17.09.2021

0030181134 อบต.ชา

64097422573

กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค.64

อบต.ชา คสล.(เส้นบ้านตามูล-สามแยก
ลาดยางบ้านภูมิซรอล

499,000.00 -

16.09.2021 16.09.2021

0030181175 อบต.บึงมะลู

64097423402

กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค.64

อบต.บึงมะลู ถนนสายบ้านโนนเปื อย
ม.10-บ้านกระหวัน

493,100.00 -

16.09.2021 16.09.2021

0030181221 อบต.บึงมะลู

64097424273

กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค.64

อบต.บึงมะลู คสล.ถนนสายบ้านโนน
เปื อย บ้านท่าสว่าง ม.

472,600.00 -

16.09.2021 16.09.2021

0030181241 อบต.บึงมะลู

64097424284

กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค.64

อบต.บึงมะลู คสล.ถนนสายบ้านศรี
สะอาด ม.13 บ้านทรายทอ

472,600.00 -

16.09.2021 16.09.2021

0030181422 อบต.ห้วยจันทร์

64097487066

กค 0402.5/ว131 ลว.30 ก.ค. 64

อบต.ห้วยจันทร์ คสล.ภายในหมู่บา้ นบ.
หนองผือ ซ.25 ม.3

483,100.00 -

16.09.2021 16.09.2021

0030181494 อบต.หนองกุง

64097420882

กค 0402.5/ว131 ลว.30 ก.ค. 64

อบต.หนองกุง คสล.บ.โนนดัง่ ม.9-รร.
โคกสะอาดวิทยาคม

4,740,000.00 -

17.09.2021 17.09.2021

0030181499 อบต.หนองกุง

64097420791

กค 0402.5/ว131 ลว.30 ก.ค. 64

อบต.หนองกุง คสล.บ.โนนสมบูรณ์ ม.8บ.หนองแวงใต้ ม.10

5,885,000.00 -

17.09.2021 17.09.2021

รายงานเงินกันขยายกรณีมีหนี้ผูกพัน(CX) ที่บก.อนุมตั ิ (รอบ กันยายน)

เลขที่เอกสาร

ชื่อ อปท.

เลขที่สัญญา

เลขที่ L/C

รายการ

หน้าที่ 24 จากทั้งหมด 65
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2564

จานวนเงินคงเหลือ

รายชื่อเจ้าหนี้

วันที่ลงนาม วันที่ครบกาหนด

0030181506 อบต.หนองกุง

64097420706

กค 0402.5/ว131 ลว.30 ก.ค. 64

อบต.หนองกุง คสล.บ.โคกสะอาด ม.7บ.หนองหิน ม.6

2,177,000.00 -

17.09.2021 17.09.2021

0030181524 ทต.สาโรงพลัน

64077351799

กค 0402.5/ว131 ลว.30 ก.ค. 64

ทต.สาโรงพลัน ขุดลอกสระน้ าสาธารณะ
ม.2 บ.โป่ ง

14,317,600.00 -

15.09.2021 15.09.2021

0030181583 อบต.คูบ

64097340270

กค 0402.5/ว131 ลว.30 ก.ค. 64

อบต.คูบ คสล.บ.สร้างแก้ว ม.2-เขต ต.
จาน (กุดนางแพง)

6,390,000.00 -

16.09.2021 16.09.2021

0030181594 อบต.พิมายเหนือ

64097637112

กค 0402.5/ว131 ลว.30 ก.ค. 64

อบต.พิมายเหนือ คสล.ม.4-ถ.พิมาย เมือง
หลวง ศก 3039

892,900.00 -

22.09.2021 22.09.2021

0030181603 อบต.พรหมสวัสดิ์

64097487149

กค 0402.5/ว131 ลว.30 ก.ค. 64

อบต.พรหมสวัสดิ์ คสล.ทางหลวง 221บ.โนนสว่าง ม.6

476,000.00 -

17.09.2021 17.09.2021

0030181760 อบต.หนองครก

64097681560

กค 0402.5/ว131 ลว 10 ส.ค. 2564 อบต.หนองครก ลาน คสล.เอนกประสงค์
บริ เวณแหล่งท่องเที

186,000.00 -

27.09.2021 27.09.2021

0030181803 อบต.หนองหมี

64097523730

กค 0402.5/ว131 ลว 10 ส.ค. 2564 อบต.หนองหมี คสล.บ้านหนองหมี ม.8
เส้นดอนแดงหนองเอก

500,000.00 -

17.09.2021 17.09.2021

0030181831 อบต.หัวช้าง

64097362365

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.หัวช้าง ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านกอก ม.6

500,000.00 -

15.09.2021 15.09.2021

0030181849 อบต.ขะยูง

64097570195

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.ขะยูง ก่อสร้างถนน คสล. บ.หนอง
จิก ม.11

500,000.00 -

20.09.2021 20.09.2021

0030181851 อบต.โพนยาง

64097558116

กค 0402.5/ว131 ลว 10 ส.ค. 2564 อบต.โพนยาง คสล.บ้านเห็นอ้ม ม. 10 ต.
โพนยาง

470,000.00 -

20.09.2021 20.09.2021

0030181859 อบต.ห้วยเหนือ

64097463809

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.ห้วยเหนือ ซ่อมสร้างถนน คสล.
สายป่ าช้าบ้านเรี ยม ม.5

498,000.00 -

16.09.2021 16.09.2021

0030181902 อบต.พิงพวย

64097490103

กค 0402.5/ว131 ลว 10 ส.ค. 2564 อบต.พิงพวย คสล.ถนนสายบ้านนาย
พลัด-รพสต.พิงพวย

438,000.00 -

17.09.2021 17.09.2021

รายงานเงินกันขยายกรณีมีหนี้ผูกพัน(CX) ที่บก.อนุมตั ิ (รอบ กันยายน)

เลขที่เอกสาร

ชื่อ อปท.

เลขที่สัญญา

เลขที่ L/C

รายการ

หน้าที่ 25 จากทั้งหมด 65
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2564

จานวนเงินคงเหลือ

รายชื่อเจ้าหนี้

วันที่ลงนาม วันที่ครบกาหนด

0030182005 อบต.ปราสาท

64097557501

กค 0402.5/ว131 ลว 10 ส.ค. 2564 อบต.ปราสาท คสล.บ้านกอเลา ม. 2 บ้าน
โนนธาตุ ม.2

4,429,000.00 -

23.09.2021 23.09.2021

0030182123 อบต.ขะยูง

64097555650

กค 0402.5/ว131 ลว 10 ส.ค. 2564 อบต.ขะยูง คสล.บ้านขะยูง ม.1(รอบสระ
น้ าข้าง อบตขะยูง

493,900.00 -

20.09.2021 20.09.2021

0030182167 อบต.ห้วยเหนือ

64097441183

กค 0402.5/ว131 ลว 10 ส.ค. 2564 อบต.ห้วยเหนือ คสล.สายบ้านเอื้ออาทร+
ถนนนิคมซอยศูนย์

496,000.00 -

16.09.2021 16.09.2021

0030182309 อบต.หนองบัวดง

64097691621

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.หนองบัวดง ก่อสร้างถนน คสล.
สายจากที่ทาการผูใ้ หญ่บา้ น บ.หนองจอก
ถึงวัดหนองจอก ม.7

500,000.00 -

17.09.2021 17.09.2021

0030182355 ทต.โคกจาน

64097549904

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

ทต.โคกจาน ก่อส้รางถนน คสล. บ.อะ
ลาง ม.9 - หนองกุง้

498,400.00 -

22.09.2021 22.09.2021

0030182384 อบต.ขะยูง

64097568647

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.ขะยูง ก่อสร้างถนน คสล. บ.
กระเบา ม.5

491,400.00 -

20.09.2021 20.09.2021

0030182426 อบต.ตาเกษ

64097527230

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

492,000.00 -

16.09.2021 16.09.2021

0030182444 อบต.ทุ่งไชย

64097464240

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.ตาเกษ ก่อสร้างถนน คสล. เส้น
บ้านดู่ ม.2 ไปบ้านหนองเหล็ก (ฮ่องไหล)
มอบต
.5 .ทุ่งไชย ก่อสร้างถนน คสล. ม.5

500,000.00 -

16.09.2021 16.09.2021

(จากบ้านขุมทอง ไปป่ าอีดี ต่อจากเดิม)
0030182561 อบต.โพนยาง

64097557101

กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.โพนยาง คสล.บ้านโพนเพ็ก ม.9บ้านดงบัง

470,000.00 -

20.09.2021 20.09.2021

0030182850 อบต.เมืองหลวง

64097463338

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.เมืองหลวง ก่อสร้างถนน คสล. บ.
เมืองน้อย ม.6

499,500.00 -

15.09.2021 15.09.2021

0030182852 อบต.หมากเขียบ

64097424083

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.หมากเขียบ ก่อสร้างถนน คสล.
ม.10 จาก (ซอย 2 ไป ซอย 3) บ.อีหล่าใต้
ม.10

497,000.00 -

15.09.2021 15.09.2021

รายงานเงินกันขยายกรณีมีหนี้ผูกพัน(CX) ที่บก.อนุมตั ิ (รอบ กันยายน)

เลขที่เอกสาร

ชื่อ อปท.

เลขที่สัญญา

เลขที่ L/C

รายการ

หน้าที่ 26 จากทั้งหมด 65
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2564

จานวนเงินคงเหลือ

รายชื่อเจ้าหนี้

วันที่ลงนาม วันที่ครบกาหนด

0030182909 อบต.หนองหมี

64097542833

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.หนองหมี ก่อสร้างถนน คสล. บ.หัว
ดง ม.2 ไปดอนกอง

500,000.00 -

17.09.2021 17.09.2021

0030182974 อบต.หัวช้าง

64097362383

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.หัวช้าง ก่อสร้างถนน คสล. สาย
รอบวัดป่ าค้อยางหล่อ ม.7

499,000.00 -

15.09.2021 15.09.2021

0030168813 อบต.โนนสาราญ อ.กันทรลักษ์ 35/2564

อบต.โนนสาราญ ถนน คสล. สายทาง
บ้านโนนเหลื่อม หมู่ 6

425,000.00 หจก.กันทรลักษ์ทรัพย์ทวี 07.09.2021 06.11.2021

0030168823 อบต.โนนสาราญ อ.กันทรลักษ์ 36/2564

อบต.โนนสาราญ ถนน คสล. สายทาง
บ้านตาเสก ม.3 - บ้านโนนเหลื่อม รหัส
ทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 97-001 ม.6

959,000.00 หจก.กันทรลักษ์ต้ งั พูนผล 09.09.2021 08.12.2021
สวัสดิ์

อบต.ศรี สาราญ ก่อสร้างถนน คสล. บ.
หนองสังข์ ม.7 (แยกสนามกีฬา - แยกไป
บ้านโนนสาย)

500,000.00 -

16.09.2021 16.09.2021

0030182983 อบต.ศรี สาราญ

64097471119

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

0030183034 อบต.สระเยาว์

64097455873

กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค. 2564 อบต.สระเยาว์ คสล.บ้านบัวน้อย ม.2 ต.
สระเยาว์เชื่อมเ

492,000.00 -

17.09.2021 17.09.2021

0030183582 อบต.ทุ่งสว่าง

64097430807

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.ทุ่งสว่าง ก่อสร้างถนน คสล. บ.เจ้า
ทุ่ง ม.2 จากบ้านนายสุบิน จันทร์สมุทร
ไปคลองอีสานเขียน บ.สมอ

490,000.00 -

15.09.2021 15.09.2021

0030168833 อบต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์

358/2564

อบต.ภูเงิน ถนน คสล.บ้านสันติสุข ม.15บ้านตายู ต.สระเยาว์ สายทางระหว่าง
หมู่บา้ น ตาบลภูเงิน

480,000.00 ร้านสุ ภสั สรา

27.08.2021 26.10.2021

0030169149 อบต.ละทาย อ.กันทรารมย์

23/2564

อบต.ละทาย อ.กันทรารมย์ ก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก บ้านเหม้า ม.2

0030169244 อบต.โพนยาง อ.วังหิ น

140/2564

อบต.โพนยาาง ก่อสร้างถนนคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก เส้นหลังที่ทาการ

0.00 หจก.ศักดินนั ท์ 42
227,700.00 หจก.ท่าทรายชนันธร

13.08.2021 12.10.2021
08.09.2021 07.11.2021

รายงานเงินกันขยายกรณีมีหนี้ผูกพัน(CX) ที่บก.อนุมตั ิ (รอบ กันยายน)

เลขที่เอกสาร

ชื่อ อปท.

เลขที่สัญญา

เลขที่ L/C

รายการ

หน้าที่ 27 จากทั้งหมด 65
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2564

จานวนเงินคงเหลือ

รายชื่อเจ้าหนี้

497,000.00 หจก.สิ นประดิษฐ์

วันที่ลงนาม วันที่ครบกาหนด

0030169301 อบต.เมืองน้อย อ.กันทรารมย์ 19/2564

อบต.เมืองน้อย ถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
สายบ้านเมืองน้อย ม.7

0030169308 อบต.เมืองน้อย อ.กันทรารมย์ 21/2564

อบต.เมืองน้อย ถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
สายบ้านหนองเทา-สายบ้านเก่า

0030169449 อบต.จะกง อ.ขุขนั ธ์

eb05/2564

อบต.จะกง อ.ขุขนั ธ์ ถนนคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก บ้านตาสุด ม.1

0030169492 อบต.โพธิ์วงศ์ อ.ขุนหาญ

38/2564

อบต.โพธิ์วงศ์ อ.ขุนหาญ ก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก สายแยกถนนทาง
หลวงท้องถิ่น ศก.ถ.124-01

160,000.00 หจก.พรทิพย์ภทั รศักดิ์
รุ่ งเรื อง

0030169506 อบต.โพธิ์วงศ์ อ.ขุนหาญ

39/2564

อบต.โพธิ์วงศ์ อ.ขุนหาญ ก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก สายสามแยกถนน
พชจ.ศก.2056

288,000.00 หจก.ทรัพย์ธาดาก่อสร้าง 09.09.2021 08.11.2021

0030169529 อบต.ไพร อ.ขุนหาญ

13/2564

อบต.ไพร อ.ขุนหาญ ก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก สายทางบ้านสนาม
แจ้ง - บ้านหนองใหญ่

489,000.00 หจก.ศรี สะเกษเสรี ก่อสร้าง 06.08.2021 04.11.2021

0030169597 ทต.ผือใหญ่

K02/2564

ทต.ผือใหญ่ อ.โพธิ์ศรี สุวรรณ ก่อสร้าง
ถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ถนนสายบ้าน
ผือ หมู่ที่ 1 - โนนสาโรง

508,000.00 หจก.สรณ์ศิริศรี สะเกษ
ก่อสร้าง

15.09.2021 14.11.2021

0030169624 ทต.ไพรบึง อ.ไพรบึง

43/2564

ทต.ไพรบึง อ.ไพรบึง ก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก สายทิศเหนือวัด
สวายสนวน - บ้านสนวน

481,000.00 หจก.ไพรบึงทวีทรัพย์

06.08.2021 04.11.2021

0030169631 ทต.ไพรบึง อ.ไพรบึง

57/2564

ทต.ไพรบึง อ.ไพรบึง ก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ศก.ถ.18-025 สายโรงเรี ยน
เทคโนโลยี

497,000.00 หจก.ไพรบึงทวีทรัพย์

09.09.2021 08.12.2021

0.00 หจก.ชัยพรกันทรารมย์
ก่อสร้าง

20.08.2021 19.10.2021
26.08.2021 09.11.2021

1,070,900.00 หจก.สิ ทธิชยั วัสดุการโยธา 27.08.2021 25.11.2021
02.09.2021 01.11.2021

รายงานเงินกันขยายกรณีมีหนี้ผูกพัน(CX) ที่บก.อนุมตั ิ (รอบ กันยายน)

เลขที่เอกสาร

ชื่อ อปท.

เลขที่สัญญา

เลขที่ L/C

รายการ

0030169711 อบต.สุ ขสวัสดิ์ อ.ไพรบึง

23/2564

อบต.สุขสวัสดิ์ อ.ไพรบึง ก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก สายบ้านหนองอิ
ไทย - บ้านคูสี่แจ

0030169950 อบต.ธาตุ อ.วังหิ น

94/2564

อบต.ธาตุ อ.วังหิน ก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก บ้านหนองอียา่ ม.9
สายทางเส้นบ้านนายสาย สมาน

หน้าที่ 28 จากทั้งหมด 65
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2564

จานวนเงินคงเหลือ

รายชื่อเจ้าหนี้

498,000.00 หจก.ไพรบึงทวีทรัพย์

0.00 หจก.ไทยสงวนอุทุมพร
ก่อสร้าง

วันที่ลงนาม วันที่ครบกาหนด
14.09.2021 13.11.2021

19.08.2021 17.11.2021

0030170112 อบต.หนองแก้ว อ.กันทรารมย์ 130/2564

อบต.หนองแก้ว อ.กันทรารมย์ ปรับปรุ ง
ซ่อมแซมสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า ม.1 โดย
ปรับปรุ งคลองส่ งน้ า

374,000.00 ร้านเงินไทยวัสดุ

14.09.2021 12.01.2022

0030170122 ทต.กันทรอม

229/2564

ทต.กันทรอม ปรับปรุ งถนนลงหินคลุก
สายตาคือ บ.กันทรอม ม.1

498,000.00 หจก.ทนงศักดิ์รุ่งเรื อง88

13.09.2021 12.11.2021

0030170155 ทต.ผือใหญ่

125/2564

ทต.ผือใหญ่ ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก สายบ้านโนนสวรรค์ ม.10 - วัดป่ า
บ้านสร้างทอง ม.2

498,000.00 หจก.ท่าทรายพรเพชรทราย 15.09.2021 14.11.2021
ทอง

0030170170 ทต.สิ

6/2564

ทต.สิ ปรับปรุ งซ่อมแซมถนนหินคลุก
สายบ้านกระทิง - ถนนศิวาลัยห้วยทา
รหัสสายทาง ศก.ถ.24-013 บ้านกระทิง

499,000.00 หจก.ศรี สะเกษสุ ชา
ก่อสร้าง

07.09.2021 22.10.2021

0030170185 อบต.ตะเคียนราม

109/2564

อบต.ตะเคียนราม ปรับปรุ งถนนลูกรังลง
หินคลุก สายทางจากห้วยหินใหญ่ - เขต
ตาบลห้วยติ๊กชู บ.กระโดน ม.6

498,000.00 หจก.ศรี สะเกษสุ ชา
ก่อสร้าง

07.09.2021 06.11.2021

0030170220 อบต.ห้วยตึ๊กชู

87/2564

อบต.ห้วยตึ๊กชู ก่อสร้างถนนคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก สายประชาเสริ มวิทย์ 3 บ.
ตะแบงใต้ ม.9

129,000.00 หจก.อึ้งเกี่ยอู๋

08.09.2021 07.11.2021

รายงานเงินกันขยายกรณีมีหนี้ผูกพัน(CX) ที่บก.อนุมตั ิ (รอบ กันยายน)

เลขที่เอกสาร

ชื่อ อปท.

เลขที่สัญญา

เลขที่ L/C

รายการ

หน้าที่ 29 จากทั้งหมด 65
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2564

จานวนเงินคงเหลือ

รายชื่อเจ้าหนี้

วันที่ลงนาม วันที่ครบกาหนด

0030170242 อบต.โพนข่า

9/2564

อบต.โพนข่า ก่อสร้างถนนคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก รหัส ศก.ถ.126-13 สายทาง
บ้านกุดโง้ง-โนนแดง

499,000.00 ร้าน ช.ชินวัตร

15.09.2021 14.11.2021

0030170261 ทต.ส้มป่ อย

38/2564

ทต.ส้มป่ อย ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก บ.ส้มป่ อย ม.11 (ซอยข้างวัดไป
ดอนปู่ ตา)

459,000.00 หจก.สมชายรุ่ งเรื อง

31.08.2021 30.10.2021

0030170266 ทต.ส้มป่ อย

47/2564

ทต.ส้มป่ อย ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก บ้านดอนตุ่น ม.5 (จากทางหลวง
หมายเลข 2086 ไปฝายน้ าล้น)

466,000.00 หจก.ป.เลิศศิริ

07.09.2021 06.11.2021

0030170271 ทต.ส้มป่ อย

49/2564

ทต.ส้มป่ อย ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก บ้านส้มป่ อย ม.15 (เส้นหน้าประปา
ไปแม่น้ ามูล)

465,000.00 หจก.ป.เลิศศิริ

07.09.2021 06.11.2021

0030170274 ทต.ส้มป่ อย

45/2564

ทต.ส้มป่ อย ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก บ้านโก ม.3 (คุม้ ปากดง ไปทางลาด
ยางเข้าบ้านโก)

455,000.00 หจก.ป.เลิศศิริ

07.09.2021 06.11.2021

0030170486 อบต.หนองแวง

69/2564

อบต.หนองแวง คสล เส้นทางหน้า
โรงเรี ยนบ้านหนามแท่งตลอ

358,000.00 บจก.สิ นประดิษฐ์

17.09.2021 17.10.2021

0030170572 อบต.ศรี สาราญ

17/2564

อบต.ศรี สาราญ คสล แยกสนามกีฬา-แยก
ไปบ้านโนนสาย

498,500.00 บจก.โชคมงคลฟาร์ม
ก่อสร้าง

07.09.2021 06.11.2021

0030170598 ทต.โคจาน

10/2564

ทต.โคกจาน คสล ศก.ถ.10-020 ถนนสาย
ม. 10 -ดงคู

496,000.00 บจก.มีนาคอร์ป

17.09.2021 16.11.2021

0030170803 ทต.วังหิ น อ.วังหิ น

15/2564

ทต.วังหิน ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก ม.10 ต่อ คศล.เดิมหน้า ร.ร.บ้าน
สร้างบากไปวัดป่ าพรมนิมิตร

457,000.00 หจก.คิงส์คอนสตรัคชัน่
แอนด์ แมททีเรี ยล

20.09.2021 19.11.2021

รายงานเงินกันขยายกรณีมีหนี้ผูกพัน(CX) ที่บก.อนุมตั ิ (รอบ กันยายน)

เลขที่เอกสาร

ชื่อ อปท.

เลขที่สัญญา

เลขที่ L/C

รายการ

หน้าที่ 30 จากทั้งหมด 65
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2564

จานวนเงินคงเหลือ

รายชื่อเจ้าหนี้

วันที่ลงนาม วันที่ครบกาหนด

0030170831 ทต.โคกจาน

15/2564

ทต.โคกจาน ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก ศก.ถ.10-007 ถนนภายในวังกวาง
โตน

499,000.00 หจก.โชติกาการโยธา

22.09.2021 21.11.2021

0030170867 อบต.ธาตุ

98/2564

อบต.ธาตุ ปรับปรุ งถนนลงหินคลุกผิว
จราจรบ้านนากกโก ม.10 เส้น บ.นากก
โก - ต่อเขตตาบลบุสูง

492,000.00 หจก.ไทยสงวนอุทุมพร
ก่อสร้าง

14.09.2021 13.12.2021

0030171056 อบต.ไพรบึง

35/2564

อบต.ไพรบึง ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านภูมิ-โตง รหัสสายทาง ศก.ถ.131-16

486,100.00 หจก.ไพรบึงทวีทรัพย์

22.09.2021 21.12.2021

0030171116 อบต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน

26/2564

อบต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน ก่อสร้าง
ถนน คสล. สาย บ.กุดหวาย ม.8 - บ.
ปะโด๊ะ ศก.ถ.106-05

458,000.00 หจก.ไทยสงวนอุทุมพร
ก่อสร้าง

16.09.2021 15.11.2021

0030171207 อบต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน

31/2564

อบต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน ก่อสร้าง
ถนน คสล. บ.กอเลา ม.2 - บ.โนนธาตุ
ม.12 ศก.ถ.106-26

474,500.00 หจก.พันเปอร์เซ็นต์
ก่อสร้าง

20.09.2021 19.11.2021

0030171232 อบต.กู่ อ.ปรางค์กู่

62/2564

อบต.กู่ อ.ปรางค์กู่ พัฒนาแหล่อง
ท่องเที่ยว ปรับปรุ งถนน คสล. ลาดยาง
โดยการปูผิวทางแอสฟัลท์ติกฯ ม.4

417,000.00 หจก.สิ นรวมชัย

31.08.2021 30.10.2021

0030170040 อบต.โจดม่วง อ.ศิลาลาด

64097439688

กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64

อบต.โจดม่วง ปรับปรุ งซ่อมแซมลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรี ต
ศก.ถ.56-008 สายแยกทางหลวงชนบท

499,000.00 -

15.09.2021 15.09.2021

0030170197 อบต.เมืองหลวง

64097349352

กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64

อบต.เมืองหลวง ก่อสร้างถนนคอนกรี ต
เสริ มเหล็กภายในหมู่บา้ น บ.หนองเมย
ม.9

499,500.00 -

15.09.2021 15.09.2021

รายงานเงินกันขยายกรณีมีหนี้ผูกพัน(CX) ที่บก.อนุมตั ิ (รอบ กันยายน)

เลขที่เอกสาร

ชื่อ อปท.

เลขที่สัญญา

เลขที่ L/C

รายการ

หน้าที่ 31 จากทั้งหมด 65
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2564

จานวนเงินคงเหลือ

รายชื่อเจ้าหนี้

1,624,998.00 หจก.เอ็ม.เอ็ม.พี.คอน
สตรัคชัน่ เซอร์วิส

วันที่ลงนาม วันที่ครบกาหนด

0030171310 ทต.หนองใหญ่

EB1/2564

ทต.หนองใหญ่ ก่อสร้างถนน คสล. บ.
ปลาซิว ม.1 - บ.ปลาซิวน้อย ม.9

0030171362 อบต.พยุห์

25/2564

อบต.พยุห์ ปรับปรุ งซ่อมแซมถนน คสล.
บ.หนองม่วง ม.10 - บ.พยุห์ ม.8
(ศก.ถ.115-06)

0030171924 อบต.พยุห์

28/2564

อบต.พยุห์ ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก บ้านหนองหว้า ม.2 สายข้าง รพ.
พยุห์ ไปศูนย์ราชการอาเภอพยุห์

0030170231 อบต.เมืองแคน

64087209476

กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64

อบต.เมืองแคน ก่อสร้างถนนคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก ศก.ถ.138-09 สายทางสาย
บ้านหนองเลา ม.14 ถึงสุดเขตตาบล

396,000.00 -

17.09.2021 17.09.2021

0030170495 อบต.ปราสาทเยอ

64097301637

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.ปราสาทเยอ คสล.สายบ้านกันตรุ ม
ม.6-บ้านโนนเม๊ะ

437,000.00 -

15.09.2021 15.09.2021

0030170513 อบต.ปราสาทเยอ

64097302076

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.ปราสาทเยอ คสล.สายบ้านประอาง
ม.3

326,000.00 -

15.09.2021 15.09.2021

0030170515 อบต.ปราสาทเยอ

64097295588

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.ปราสาทเยอ คสล.สายบ้านพิทกั ษ์
ม. 9-ฝายตาเหมา

208,000.00 -

15.09.2021 15.09.2021

0030170813 อบต.กล้วยกว้าง อ.ห้วยทับทัน 64097277978

กค0402.5/ว131 ลว.30 ส.ค.64

อบต.กล้วยกว้าง ก่อสร้างถนนคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก บ.พอก ม.5 ไป บ.นานวน

1,263,400.00 -

22.09.2021 22.09.2021

0030170953 ทต.บุสูง

64097179236

กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64

ทต.บุสูง ก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้า
สานักงานเทศบาล บ.ทิศตะวันออก ม.11
ทางสาธารณะประโยชน์

965,800.00 -

22.09.2021 22.09.2021

0030171060 อบต.ห้วยตามอญ

64097484443

กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64

อบต.ห้วยตามอญ ก่อสร้างถนนหิ นคลุก
บ.ศรี อุดมพัฒนา ม.7

480,000.00 -

21.09.2021 21.09.2021

499,000.00 หจก.รัฐประธาน

3,916,000.00 หจก.สุ รัตน์เจริ ญพยุห์
ก่อสร้าง

23.04.2021 21.08.2021
13.07.2021 10.11.2021

21.09.2021 18.06.2022

รายงานเงินกันขยายกรณีมีหนี้ผูกพัน(CX) ที่บก.อนุมตั ิ (รอบ กันยายน)

เลขที่เอกสาร

ชื่อ อปท.

เลขที่สัญญา

เลขที่ L/C

รายการ

หน้าที่ 32 จากทั้งหมด 65
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2564

จานวนเงินคงเหลือ

รายชื่อเจ้าหนี้

วันที่ลงนาม วันที่ครบกาหนด

0030171194 อบต.ขะยูง

64097507212

กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64

อบต.ขะยูง ปรับปรุ งซ่อมแซมถนนหิน
คลุกเชื่อมระหว่างหมู่บา้ น บ.กระต่า ไป
โนนหัวแตก ม.10

491,000.00 -

17.09.2021 17.09.2021

0030171407 ทต.หนองใหญ่

64097442873

กค0402.5/ว131 ลว30ส.ค.64

ทต.หนองใหญ่ ก่อสร้างถนน คสล. บ.
หนองใหญ่ ม.10 - บ.อะลาง ม.3 (รอง
หนอง)

500,000.00 -

22.09.2021 22.09.2021

0030171936 ทต.น้ าคา

64097468427

กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64

ทต.น้ าคา ก่อสร้้างถนนคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก สายทางบ้านยางเส้นคา ถึง บ้าน
สร้างเรื อง ซอยดอนปู่ ตา บ.ยาง ม.7

478,000.00 -

17.09.2021 17.09.2021

0030173875 อบต.เมืองหลวง

64097354061

กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64

อบต.เมืองหลวง ก่อสร้างถนนดินลงหิ น
คลุกภายในหมู่บา้ น บ.จังเอิน ม.5

499,800.00 -

16.09.2021 16.09.2021

0030181161 อบต.บึงมะลู

64097299731

กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค.64

อบต.บึงมะลู คสล.ถนนสายบ้านหนอง
ศาลา ม. 8-บ้านโนนเยา

472,500.00 -

16.09.2021 16.09.2021

0030181234 อบต.บึงมะลู

64097423253

กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค.64

อบต.บึงมะลู คสล.ถนนสายบ้านหนอง
ตาอุด ม.12

278,100.00 -

16.09.2021 16.09.2021

0030181283 อบต.บึงมะลู

64097424344

กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค.64

อบต.บึงมะลู คสล.ถนน บ.ตาแท่น
ตะวันออก ม.14-บ.พรทิพ

471,800.00 -

16.09.2021 16.09.2021

0030181290 อบต.บึงมะลู

64097422981

กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค.64

อบต.บึงมะลู คสล.ถ.เส้นกลางหมู่บา้ นบ้านตาแท่น ม.14

359,500.00 -

16.09.2021 16.09.2021

0030181330 อบต.ภูเงิน

64097414875

กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค.64

อบต.ภูเงิน คสล.บ.สันติสุข ม.15-บ.ตายู
ต.สระเยาว์

8,409,000.00 -

22.09.2021 22.09.2021

0030181331 อบต.ภูเงิน

64097508298

กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค.64

อบต.ภูเงิน คสล.บ.ภูคา ม.10-บ.ภูดิน
ม.19

9,172,000.00 -

22.09.2021 22.09.2021

รายงานเงินกันขยายกรณี มีหนี้ผูกพัน(CX) ที่บก.อนุมตั ิ (รอบ กันยายน)

เลขที่เอกสาร

ชื่อ อปท.

เลขที่สัญญา

เลขที่ L/C

รายการ

หน้าที่ 33 จากทั้งหมด 65
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2564

จานวนเงินคงเหลือ

รายชื่อเจ้าหนี้

วันที่ลงนาม วันที่ครบกาหนด

0030181347 อบต.ภูเงิน

64097508298

กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค.64

อบต.ภูเงิน ขุดลอกจะเกาะ บ.นาเหนือ
ม.18เงิน

499,000.00 -

22.09.2021 22.09.2021

0030181554 ทต.กันทรอม

64097420955

กค 0402.5/ว131 ลว.30 ก.ค. 64

ทต.กันทรอม คสล. สี่แยกหน้าวัดกันทร
อมใต้-บ.ครู ผจญ

498,500.00 -

15.09.2021 15.09.2021

0030181709 อบต.จาน อ.เมืองศรี สะเกษ

64097476162

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.จาน อ.เมือง คสล.บ้านฮ่องขาด ม.6ถนน คสล.

500,000.00 -

17.09.2021 17.09.2021

0030181752 อบต.โพนข่า

64097481316

กค 0402.5/ว131 ลว 10 ส.ค. 2564 อบต.โพนข่า คสล.บ้านบก ม.9 สายบ้าน
บกโนนเตาเหล็กเชื่

500,000.00 -

16.09.2021 16.09.2021

0030181770 อบต.หมากเขียบ

64097424608

กค 0402.5/ว131 ลว 10 ส.ค. 2564 อบต.หมากเขียบ คสล.ม.9 ด้านทิศใต้
สนามกีฬา

497,100.00 -

15.09.2021 15.09.2021

0030182026 อบต.เป๊ าะ

64097431274

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

500,000.00 -

16.09.2021 16.09.2021

0030182179 ทต.กันทรอม

64097354735

กค 0402.5/ว131 ลว 10 ส.ค. 2564 ทต.กันทรอม คสล.สายรอบหมู่บา้ น บ้าน
กันทรอมตะวันออก

498,500.00 -

15.09.2021 15.09.2021

0030182201 อบต.ตูม อ.ศรี รัตนะ

64097475315

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.ตูม อ.ศรี รัตนะ ก่อสร้างถนน คสล.
สายทางไปห้วยระวี บ.หนองกันจง ม.4

491,200.00 -

15.09.2021 15.09.2021

0030182238 อบต.ศรี โนนงาม

64097468461

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.ศรี โนนงาม ก่อสร้างถนน คสล.
(เส้นทางในคุม้ บ้านอิ้ว) ม.6 บ.โนน
หนองบัว

498,000.00 -

17.09.2021 17.09.2021

0030182319 ทต.น้ าคา

64097467921

กค 0402.5/ว131 ลว 10 ส.ค. 2564 ทต.น้ าคา คสล.สายทางหน้าโรงเรี ยน
บ้านหนองคาถึงโรงสูบ

493,000.00 -

17.09.2021 17.09.2021

0030182332 อบต.หนองบัวดง

64097691168

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.หนองบัวดง ก่อสร้างถนน คสล.
จากซอยสี่ ถึงหนองบัวดง บ.โนน
สมบูรณ์ ม.2

500,000.00 -

17.09.2021 17.09.2021

อบต.เป๊ าะ ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
หนองคูใหม่ ม.15

รายงานเงินกันขยายกรณีมีหนี้ผูกพัน(CX) ที่บก.อนุมตั ิ (รอบ กันยายน)

เลขที่เอกสาร

ชื่อ อปท.

เลขที่สัญญา

เลขที่ L/C

รายการ

หน้าที่ 34 จากทั้งหมด 65
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2564

จานวนเงินคงเหลือ

รายชื่อเจ้าหนี้

วันที่ลงนาม วันที่ครบกาหนด

0030182346 อบต.เมืองหลวง

64097356617

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.เมืองหลวง ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านโทะ ม.8

499,500.00 -

15.09.2021 15.09.2021

0030182378 อบต.ตาเกษ

64097526924

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.ตาเกษ ก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้าน
หนองลุง ม.4 ต.ตาเกษ ไป ต.โพธิ์ชยั

492,000.00 -

16.09.2021 16.09.2021

0030182482 อบต.หมากเขียบ

64097428196

กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.หมากเขียบ คสล.ม.3 สายบ้านดินจี่
บ้านกลาง ม.3

498,000.00 -

15.09.2021 15.09.2021

0030182503 อบต.เมืองคง

64097454101

กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.เมืองคง คสล.บ้านหนองบาก ม.13
ถนนเส้น ศก.ถ.137-

499,800.00 -

17.09.2021 17.09.2021

0030182526 อบต.ทุ่งสว่าง

64097447578

กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.ทุ่งสว่าง คสล.บ้านเจ้าทุ่ง ม. 2 จาก
บ้านผูช้ ่วย

491,000.00 -

15.09.2021 15.09.2021

0030182614 อบต.ซา อ.เมืองศรี สะเกษ

64097429292

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.ซา อ.เมืองศรี สะเกษ ก่อสร้างถนน
คสล. (สายบ้านแทงไปหนองสะแบง)
ม.6 บ.แทง

500,000.00 -

27.09.2021 27.09.2021

0030182871 อบต.หมากเขียบ

64097424489

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.หมากเขียบ ก่อสร้างถนน คสล. ม.1
สายที่ 1 ภายในหมู่บา้ นหมากเขียบ ม.1
สายที่ 2 ทางไปหนองตาจาน ม.1

498,000.00 -

15.09.2021 15.09.2021

0030168851 อบต.ละลาย อ.กันทรลักษ์

9/2564

อบต.ละลาย ถนน คสล.รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ศก.ถ.150-06 สายจากจุดสิ้ นสุ ด
ถนน คสล.บริ เวณบ้านนายวิรัตน์

351,000.00 บริ ษทั คิงส์คอนสตรัคช่น 16.07.2021 16.09.2021
แอนด์ แมททีเรี ยล

0030182916 อบต.แข้

64097427148

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.แข้ ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บา้ น บ.อะลาง ม.5

499,500.00 -

16.09.2021 16.09.2021

0030182928 ทต.วังหิ น

64097655611

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

ทต.วังหิน ก่อสร้างถนน คสล. บ.หนอง
ตาพรม ม.2 (ต่อ คสล.เดิม คุม้ หนองพืช)

498,000.00 -

20.09.2021 20.09.2021

รายงานเงินกันขยายกรณีมีหนี้ผูกพัน(CX) ที่บก.อนุมตั ิ (รอบ กันยายน)

เลขที่เอกสาร

ชื่อ อปท.

เลขที่สัญญา

เลขที่ L/C

รายการ

หน้าที่ 35 จากทั้งหมด 65
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2564

จานวนเงินคงเหลือ

รายชื่อเจ้าหนี้

วันที่ลงนาม วันที่ครบกาหนด

0030183030 อบต.พิงพวย

64097509766

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.พิงพวย ก่อสร้างถนน คสล. เส้น
รอบหนองพิงพวย บ.พิงพวยใต้ ม.9

470,000.00 -

16.09.2021 16.09.2021

0030183844 อบต.หมากเขียบ

64097420519

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.หมากเขียบ ก่อสร้างถนน คสล. ม.6
สายบ้านนายสนอง เขียวสุข ไปหนองกก
ตาล บ.ก้านเหลือง ม.6

340,000.00 -

15.09.2021 15.09.2021

0030168915 อบต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์

383/2564

อบต.ภูเงิน ถนนผิวทางแอสฟัลต์
คอนกรี ต รหัสทางหลวงท้องถิ่น
ศก.ถ.133-06 บ้านทางโค้ง

478,000.00 หจก.รุ่ งอรุ ณราษีการโยธา 17.09.2021 16.11.2021

0030168970 อบต.ศรี แก้ว

16/2564

อบต.ศรี แก้ว ก่อสร้างถนน คสล. บ.สะ
พุงน้อย ม.4 ต.ศรี แก้ว สายบ้านสะพุง
น้อย ม.4 - บ.จีเนียว ม.8

489,000.00 หจก. ไอ เอส พี เจริ ญ

0030169196 ทต.น้ าคา อ.เมืองศรี สะเกษ

24/2564

ทต.น้ าคา ถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ม.13

171,000.00 หจก.ฤทธิชยั ก่อสร้าง 2536 08.09.2021 12.12.2021

0030169225 ทต.น้ าคา อ.เมืองศรี สะเกษ

29/2564

ทต.น้ าคา ถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ม.14

282,000.00 หจก.ศรี สะเกษนาโนเทค 15.09.2021 14.12.2021

0030169289 อบต.โนนสัง อ.กันทรารมย์

5/2564

อบต.โนนสัง ปรับปรุ งซ่อมแซมผิว
จราจรถนน ม.13-ม.8

485,000.00 หจก.ต.ไทยเจริ ญอุทุมพร 30.07.2021 28.10.2021
ก่อสร้าง

0030169360 อบต.ยาง อ.กันทรารมย์

22/2564

อบต.ยาง อ.กันทรารมย์ ถนนคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก ม.8

157,000.00 หจก.พิลาชัยก่อสร้าง

0030169437 อบต.กันทรารมย์ อ.ขุขนั ธ์

27/2564

อบต.กันทรารมย์ อ.ขุขนั ธ์ ก่อสร้างถนน
คอนกรี ตบ้านโพนใหญ่ - บ้านโคกสุพสั
อุดม

0030169457 อบต.จะกง อ.ขุขนั ธ์

eb07/2564

อบต.จะกง อ.ขุขนั ธ์ ถนนคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก บ้านตะเคียนน้อย ม.4 - บ้านปะอุง
ม.6

10.09.2021 09.11.2021

17.08.2021 16.10.2021

0.00 หจก.กิจไพศาลฟรี แลนด์ 19.08.2021 16.11.2021

123,440.00 บจก.ทุมมณี ก่อสร้าง

15.09.2021 14.10.2021

รายงานเงินกันขยายกรณีมีหนี้ผูกพัน(CX) ที่บก.อนุมตั ิ (รอบ กันยายน)

เลขที่เอกสาร

ชื่อ อปท.

0030169585 อบต.พยุห์ อ.พยุห์

เลขที่สัญญา
22/2564

เลขที่ L/C

รายการ
อบต.พยุห์ อ.พยุห์ ก่อสร้างขยายผิว
จราจรถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก บ้าน
หนองม่วง - บ้านหนองรัง

หน้าที่ 36 จากทั้งหมด 65
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2564

จานวนเงินคงเหลือ

รายชื่อเจ้าหนี้

499,000.00 หจก.ทีแอนด์เอ็ม 1994

1,330,000.00 หจก.สมชายรุ่ งเรื อง

วันที่ลงนาม วันที่ครบกาหนด
09.07.2021 06.11.2021

0030169605 ทต.ผือใหญ่ อ.โพธิ์ศรี สุวรรณ K01/2564

ทต.ผือใหญ่ อ.โพธิ์ศรี สุวรรณ ก่อสร้าง
ถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ถนนบ้าน
หนองผือ หมู่ที่ 8 - ห้วยหุ่ง

15.09.2021 14.12.2021

0030169651 ทต.ไพรบึง อ.ไพรบึง

45/2564

ทต.ไพรบึง อ.ไพรบึง ก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก บ้านจังกระดาน บ้านกระแมด ศก.ถ.18-019

495,000.00 หจก.ไพรบึงทวีทรัพย์

11.08.2021 09.11.2021

0030169672 ทต.ไพรบึง อ.ไพรบึง

47/2564

ทต.ไพรบึง อ.ไพรบึง ก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก สายโรงเรี ยนสาโรง
พลัน - บ้านสาโรงธรรม

428,000.00 หจก.ไพรบึงทวีทรัพย์

11.08.2021 09.11.2021

0030169744 อบต.หนองแก้ว อ.เมืองศรี สะ 14/2564
เกษ

อบต.หนองแก้ว อ.เมืองศรี สะเกษ
ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก สาย
ทางบ้านโนนอีปัง ม.8 - โนนโพธิ์

268,000.00 หจก.อัยนาอุก์ ่อสร้าง

23.07.2021 06.09.2021

0030169801 อบต.โนนคูณ อ.ยางชุมน้อย

8/2564

อบต.โนนคูณ อ.ยางชุมน้อย ก่อสร้าง
ถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก สายบ้านหนอง
อีหลง ม.12 ไป อาเภอยางชุมน้อย

495,000.00 หจก.สรณ์ศิริศรี สะเกษ
ก่อสร้าง

10.08.2021 09.10.2021

0030169904 อบต.ดวนใหญ่ อ.วังหิ น

24/2564

อบต.ดวนใหญ่ อ.วังหิน ก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก สายทาง ม.9 ไป
เชื่อม ม.1 ม.8 ม.9

480,000.00 บจก.นครวังหิ นวัสดุ

22.09.2021 20.09.2021

0030170054 อบต.ปะอาว อ.อุทุมพรพิสัย

15/2564

อบต.ปะอาว อ.อุทุมพรพิสัย ก่อสร้าง
ถนนลาดยางทับถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
Asphaltic Concreat ม.4 - ม.5

484,000.00 บจก.เอส ที แอสฟัลท์

06.08.2021 04.11.2021

รายงานเงินกันขยายกรณีมีหนี้ผูกพัน(CX) ที่บก.อนุมตั ิ (รอบ กันยายน)

เลขที่เอกสาร

ชื่อ อปท.

เลขที่สัญญา

เลขที่ L/C

รายการ

หน้าที่ 37 จากทั้งหมด 65
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2564

จานวนเงินคงเหลือ

รายชื่อเจ้าหนี้

วันที่ลงนาม วันที่ครบกาหนด

0030170134 ทต.จานแสนไชย

8/2564

ทต.จานแสนไชย ก่อสร้างถนนคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก สายทางบ้านน้ าคา ม.11 (รอบ
ปู่ ตา)

499,000.00 หจก.ไทยสงวนอุทุมพร
ก่อสร้าง

10.09.2021 09.11.2021

0030170163 ทต.ผือใหญ่

122/2564

ทต.ผือใหญ่ ซ่อมปรับปรุ งถนนหินคลุก
เชื่อมระหว่างตาบล สายบ้านหนองแปน
ม.3 - บ.โนนสวรรค์ ม.10 (ซอยสวนยาง)

497,000.00 หจก.กาแพงใหญ่ก่อสร้าง 14.09.2021 13.11.2021

0030170178 อบต.แขม

22/2564

อบต.แขม ปรับปรุ งถนนดินเดิมลงหิน
คลุก บ้านเหงี่ยง ม.10 ไปบ้านแขม

399,500.00 หจก.กาแพงใหญ่ก่อสร้าง 10.09.2021 09.12.2021

0030170189 อบต.ทาม

50/2564

อบต.ทาม ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก รหัสสายทาง ศก.ถ.83-003 สาย
บ้านทามเมรุ - คุยขามบ้านทาม

428,000.00 หจก.ฉัตรชัยรวมช่าง

16.09.2021 31.10.2021

0030170193 อบต.ธาตุ

97/2564

อบต.ธาตุ ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก บ้านธาตุใต้ ม.14 เส้นบ้านนางเพียง
ใจ เพ็งจังหรี ด ศก.ถ.88-035

428,000.00 หจก.ไทยสงวนอุทุมพร
ก่อสร้าง

10.09.2021 09.12.2021

0030170223 อบต.ห้วยตึ๊กชู

90/2564

อบต.ห้วยตึ๊กชู ก่อสร้างถนนคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก สายบ้านจอก - ทางหลวง
4035 บ้านจอก ม.4

493,000.00 หจก.อึ้งเกี่ยอู๋

08.09.2021 07.11.2021

0030170234 อบต.หนองบัวดง

17/2564

อบต.หนองบัวดง ปรับปรุ งเสริ มผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกทับถนน คสล. ถนน
เส้นหน้า ร.ร.ดงเค็งตู้ ถึง บ.หนองจอก

500,000.00 หจก.รุ่ งอรุ ณราษีการโยธา 14.09.2021 14.10.2021

0030170246 อบต.โพนข่า

12/2564

อบต.โพนข่า ก่อสร้างถนนคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก สายทางบ้านโพนข่า ม.1
เชื่อมห้วยสะทุง เส้นทางบ้านขนวน ม.4

492,000.00 หจก.ภูริตชวินทร์ เอ็นจิ
เนียริ่ ง

15.09.2021 14.11.2021

รายงานเงินกันขยายกรณี มีหนี้ผูกพัน(CX) ที่บก.อนุมตั ิ (รอบ กันยายน)

เลขที่เอกสาร

ชื่อ อปท.

เลขที่สัญญา

เลขที่ L/C

รายการ

หน้าที่ 38 จากทั้งหมด 65
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2564

จานวนเงินคงเหลือ

รายชื่อเจ้าหนี้

วันที่ลงนาม วันที่ครบกาหนด

0030170643 อบต.ผักไหม

20/2564

อบต.ผักไหม คสล.บ้านกระเต็น ม. 11บ้านแสนแก้ว

496,000.00 หจก.ห้วยทับทันอธิคม

07.09.2021 06.11.2021

0030170838 ทต.โคกจาน

14/2564

ทต.โคกจาน ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก ศก.ถ.10-021 ถนนสายหนองผือวัดบ้านจานเก่า

498,000.00 บจก.มีนาคอร์ป

22.09.2021 21.11.2021

0030170965 อบต.เขิน

44/2564

อบต.เขิน ก่อสร้างถนน คสล. บ.เขิน ม.2
(สายป้อมตารวจ - หนองกระทิง)
ศก.ถ.39-009

1,212,000.00 หจก. ณ ชัยรุ่ งเรื อง

20.09.2021 19.12.2021

0030171024 อบต.ไผ่ อ.ราษีไศล

11/2564

อบต.ไผ่ อ.ราษีไศล ก่อสร้างถนน คสล.
สายทางสามแยกโนนสังข์ ถึงห้วยบ้านคู
สระน้อย ศก.ถ.114-16

497,000.00 หจก.ป.เลิศศิริ

16.09.2021 15.11.2021

0030171029 อบต.ไผ่ อ.ราษีไศล

17/2564

อบต.ไผ่ อ.ราษีไศล ก่อสร้างถนน คสล.
สายทาง บ.เมี่ยง ถึง บ.ยาง (เขตตาบล
เมืองแคน) ศก.ถ.114-19

498,000.00 หจก.สตรี ทเวย์โซลูชนั่

23.09.2021 22.11.2021

0030171036 อบต.ไพรบึง

27/2564

อบต.ไพรบึง ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านมะขาม-บ้านภูมิ ศก.ถ.131-09

420,000.00 หจก.ไพรบึงทวีทรัพย์

18.08.2021 16.11.2021

0030171068 อบต.ห้วยทับทัน

13/2564

อบต.ห้วยทับทัน ก่อสร้างถนน คสล.
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.208-33 บ.
กระทุม้ ม.4 (ซอยโสภาฯ)

270,000.00 หจก.อึ้งเกี่ยอู๋

22.09.2021 06.11.2021

0030171348 ทต.สระกาแพงใหญ่

4/2564

ทต.สระกาแพงใหญ่ ก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านค้อ ม.3 - บ้านหนองดวล

1,339,999.00 หจก.เอ็ม.เอ็ม.พี.คอน
สตรัคชัน่ เซอร์วิส

25.08.2021 23.11.2021

0030171877 อบต.ปราสาทเยอ

3/2564

อบต.ปราสาทเยอ ก่อสร้างถนน คสล.
สายทางบ้านพิทกั ษ์ ม.9 - ฝายตาเหมา
ศก.ถ.107-05

1,494,000.00 บจก.ทุมมณี ก่อสร้าง

19.02.2021 18.08.2021

รายงานเงินกันขยายกรณีมีหนี้ผูกพัน(CX) ที่บก.อนุมตั ิ (รอบ กันยายน)

เลขที่เอกสาร

ชื่อ อปท.

เลขที่สัญญา

เลขที่ L/C

รายการ

0030171880 อบต.ปรื อใหญ่

32/2564

อบต.ปรื อใหญ่ ก่อสร้างอาคาร ศพด.
ขนาด 51-80 คน ศพด.บ้านปรื อคัน

0030171893 อบต.ศรี สาราญ

12/2564

0030171894 อบต.ศรี สาราญ

หน้าที่ 39 จากทั้งหมด 65
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2564

จานวนเงินคงเหลือ

รายชื่อเจ้าหนี้

วันที่ลงนาม วันที่ครบกาหนด

1,740,000.00 หจก.ภูมรั
ุ ตน์ก่อสร้าง

20.04.2021 16.11.2021

อบต.ศรี สาราญ คสล ถนนรอบหมู่บา้ น
(เส้นถังประปาหมู่บ ้

497,500.00 บจก.ธนกรศรี สะเกษ

29.07.2021 27.09.2021

16/2564

อบต.ศรี สาราญ คสล ซอยโรงเรี ยนไป
หนองเสต็ง

411,000.00 บจก.โชคมงคลฟาร์ม
ก่อสร้าง

07.09.2021 06.11.2021

0030171908 อบต.ปรื อใหญ่

56/2564

อบต.ปรื อใหญ่ ก่อสร้างรั้ว ศพด.บ้าน
ปรื อคัน

410,000.00 หจก.เอสเอสซีสยามสิ ริ
คอนสตรัคชัน่

09.09.2021 08.12.2021

0030171909 อบต.นิคมพัฒนา

15/2564

อบต.นิคมพัฒนา ก่อสร้างถนนหินคลุก
จากทางลาดยางด้านทิศตะวันออกคลอง
สะพาน สายบ้านนิคมซอย 8 ม.3

493,020.00 หจก.มณี สุดา

14.09.2021 14.10.2021

0030171915 อบต.ปรื อใหญ่

64/2564

อบต.ปรื อใหญ่ ปรับปรุ งถนนหินคลุก
รหัส ศก.ถ.108-08 สายปรื อใหญ่ - นา
จะเรี ย

499,500.00 หจก.ขุขนั ธ์ชินวัฒน์

22.09.2021 21.11.2021

0030171923 ทต.น้ าคา

31/2564

ทต.น้ าคา ก่อสร้างถนน คสล. (สายทาง
เส้นหลังวัดขามทอง ถึงทางหลวงชนบท
เส้น ศก 4053) ม.1

471,000.00 หจก.ศรี สะเกษนาโนเทค 17.09.2021 16.12.2021

0030168949 อบต.พิงพวย

64097380067

กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64

อบต.พิงพวย ก่อสร้างถนน คสล. แยก
ทช.ศก.4014 บ้านตระกวน - แยก
โรงเรี ยนบ้านหนองสังข์

986,000.00 -

14.09.2021 14.09.2021

0030170107 อบต.หนองแก้ว อ.กันทรารมย์ 64077505201

กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64

อบต.หนองแก้ว อ.กันทรารมย์ ปรับปรุ ง
ซ่อมแซมสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า ม.1 โดย
การปรับปรุ งแพส่ งน้ า

1,463,000.00 -

03.09.2021 03.09.2021

รายงานเงินกันขยายกรณีมีหนี้ผูกพัน(CX) ที่บก.อนุมตั ิ (รอบ กันยายน)

เลขที่เอกสาร

ชื่อ อปท.

เลขที่สัญญา

เลขที่ L/C

รายการ

หน้าที่ 40 จากทั้งหมด 65
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2564

จานวนเงินคงเหลือ

รายชื่อเจ้าหนี้

วันที่ลงนาม วันที่ครบกาหนด

0030171928 อบต.ซา อ.เมืองศรี สะเกษ

CNTR-0090/64

อบต.ซา อ.เมืองศรี สะเกษ ก่อสร้างถนน
คสล. สายบ้านหนองหว้า - ต.ทุ่ม
ศก.ถ.59-042 ม.10

497,000.00 หจก.รุ่ งอรุ ณคอนกรี ต

09.09.2021 08.11.2021

0030171932 อบต.โพนข่า

10/2564

อบต.โพนข่า ก่อสร้างถนนคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก ภายในหมู่บา้ น (ซอยสิริ 5 บ้านกุดโง้งไปหนองตะมะ) ม.6

499,000.00 ร้าน ช.ชินวัตร

15.09.2021 14.11.2021

0030171934 อบต.โพนข่า

16/2564

อบต.โพนข่า ก่อสร้างถนนคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก ศก.ถ.126-09 สายทางบ้านบก
- บ้านโนนกอง (เลียบหนองโพธิ์) ม.3

456,000.00 หจก.อัครภูวริ ศก่อสร้าง

15.09.2021 14.11.2021

0030170173 ทต.หนองใหญ่

64097445842

กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64

ทต.หนองใหญ่ ก่อสร้างถนนคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก บ้านเขวา ม.8 (วัดจันทราราม)

500,000.00 -

16.09.2021 16.09.2021

0030170252 ทต.กระหวัน

64097334100

กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64

ทต.กระหวัน ก่อสร้างถนนคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก สายบ้านเดื่อ - บ้านห้วย

749,100.00 -

16.09.2021 16.09.2021

0030170284 ทต.เมืองขุขนั ธ์

64097388665

กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64

ทต.เมืองขุขนั ธ์ ก่อสร้างรั้วหน้า ศพด.
(ตามแบบที่ ทต.เมืองขุขนั ธ์ กาหนด)

500,000.00 -

16.09.2021 16.09.2021

0030170305 อบต.เมืองหลวง

64097421639

กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64

อบต.เมืองหลวง ก่อสร้างถนนคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก ภายในหมู่บา้ น บ.หนองสะ
มอน ม.11

499,500.00 -

16.09.2021 16.09.2021

0030170886 อบต.ผักไหม

64097658701

กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64

อบต.ผักไหม ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่ องสว่าง
ถนนสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ 11
จุด ม.7

484,000.00 -

21.09.2021 21.09.2021

0030170974 อบต.ตาโกน

64097593301

กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64

อบต.ตาโกน ก่อสร้างถนน คสล. บ.
หนองสะแตง ไป บ.หนองหว้า ม.15

490,000.00 -

22.09.2021 22.09.2021

รายงานเงินกันขยายกรณีมีหนี้ผูกพัน(CX) ที่บก.อนุมตั ิ (รอบ กันยายน)

เลขที่เอกสาร

ชื่อ อปท.

เลขที่สัญญา

เลขที่ L/C

รายการ

หน้าที่ 41 จากทั้งหมด 65
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2564

จานวนเงินคงเหลือ

รายชื่อเจ้าหนี้

วันที่ลงนาม วันที่ครบกาหนด

0030171198 อบต.ขะยูง

64097509131

กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64

อบต.ขะยูง ปรับปรุ งซ่อมแซมถนนหิน
คลุกเชื่อมระหว่างหมู่บา้ น บ.หนองจิก
ม.11 ไป บ.ตาแย

491,000.00 -

17.09.2021 17.09.2021

0030171239 อบต.ดู่ อ.ปรางค์กู่

640973366649

กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64

อบต.ดู่ อ.ปรางค์กู่ ก่อสร้างถนนลาดยาง
Asphaltic Concret สายหนองหิ น - ดอก
ประดู่ ม.2 ศก.ถ.66-001

9,996,000.00 -

16.09.2021 16.09.2021

0030171246 อบต.กู่ อ.ปรางค์กู่

64087690153

กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64

อบต.กู่ อ.ปรางค์กู่ ซ่อมปรับปรุ ง
ถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic
Concrete ศก.ถ.35-005 ม.11

2,994,000.00 -

14.09.2021 14.09.2021

0030171255 อบต.หนองเชียงทูน

64097242942

กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64

อบต.หนองเชียงทูน ก่อสร้างถนน คสล.
ทางเข้า (อบต.) บ.ทางโค้ง ม.18

2,380,000.00 -

17.09.2021 17.09.2021

0030181201 อบต.บึงมะลู

64097423088

กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค.64

อบต.บึงมะลู ถนนสายบ้านโนนเกตุ ม.
17-ฮ่องจาบ

489,700.00 -

16.09.2021 16.09.2021

0030181207 อบต.บึงมะลู

64097424460

กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค.64

อบต.บึงมะลู คสล.ถนนสายเส้นรอบวัด
บ้านหนองศาลา ม.8

231,300.00 -

16.09.2021 16.09.2021

0030181214 อบต.บึงมะลู

64097424431

กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค.64

อบต.บึงมะลู คสล.ถนนสายเส้นรอบ
หมู่บา้ น บ้านหนองตลาด

472,600.00 -

16.09.2021 16.09.2021

0030181227 อบต.บึงมะลู

64097422922

กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค.64

อบต.บึงมะลู คสล.ถนนสายบ้านถนน
วิหาร ม. 11 บ้านโนนเย

471,800.00 -

16.09.2021 16.09.2021

0030181385 อบต.เสาธงชัย

29/2564

อบต.เสาธงชัย คสล.ภายในหมู่บา้ น บ.
หนองเม็ก ม.4

495,800.00 หจก.กันทรลักษ์ทรัพย์ทวี 17.09.2021 16.11.2021

0030181353 อบต.ภูเงิน

64097456566

กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค.64

อบต.ภูเงิน ขุดลอกหนองซาซู บ.หิน ม.4

499,000.00 -

22.09.2021 22.09.2021

0030181482 อบต.หนองกุง

64097420532

กค 0402.5/ว131 ลว.30 ก.ค. 64

อบต.หนองกุง คสล.หมู่บา้ น บ.โนนรัง
ม.4-บ.หนองกุง

6,881,800.00 -

17.09.2021 17.09.2021

รายงานเงินกันขยายกรณีมีหนี้ผูกพัน(CX) ที่บก.อนุมตั ิ (รอบ กันยายน)

เลขที่เอกสาร

ชื่อ อปท.

เลขที่สัญญา

เลขที่ L/C

รายการ

0030181531 ทต.กันทรารมย์

64097350633

กค 0402.5/ว131 ลว.30 ก.ค. 64

ทต.กันทรมรมย์ แอสฟัลท์ติกคอนกรี ต
ถ.หนองบอน เหนือใต

0030181597 อบต.พิโนนเพ็ก

64097448322

กค 0402.5/ว131 ลว.30 ก.ค. 64

0030181717 อบต.ซา อ.เมือง

64097424380

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

0030181929 อบต.ศรี แก้ว

64097428784

0030181941 อบต.ศรี โนนงาม

หน้าที่ 42 จากทั้งหมด 65
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2564

จานวนเงินคงเหลือ

รายชื่อเจ้าหนี้

วันที่ลงนาม วันที่ครบกาหนด

1,923,000.00 -

16.09.2021 27.09.2021

อบต.โนนเพ็ก คสล.บ.สร้างหว้า ม.7(จาก
แยกหน้า รร.

499,000.00 -

14.09.2021 14.09.2021

อบต.ซา อ.เมือง คสล.บ้านหนองอะลาง
ม.4-บ้านจัน่ ม.14

500,000.00 -

27.09.2021 27.09.2021

กค 0402.5/ว131 ลว 10 ส.ค. 2564 อบต.ศรี แก้ว คสล.บ้านตะเคียน ม. 2 ซอย
นายอนันต์ โพธิ

499,000.00 -

21.09.2021 21.09.2021

64097467947

กค 0402.5/ว131 ลว 10 ส.ค. 2564 อบต.ศรี โนนงาม คสล.เส้นทางเข้า
โรงเรี ยนบ้านหนองใหญ่)

498,000.00 -

17.09.2021 17.09.2021

0030181953 อบต.ศรี แก้ว

64097428561

กค 0402.5/ว131 ลว 10 ส.ค. 2564 อบต.ศรี แก้ว คสล.บ้านศรี โพธิ์แก้ว ม.5
ตาบลศรี แก้ว

499,000.00 -

21.09.2021 21.09.2021

0030181970 อบต.เป๊ าะ

64097431229

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.เป๊ าะ ก่อสร้างถนน คสล. บ.โนน
ลาน ม.9

500,000.00 -

16.09.2021 16.09.2021

0030181981 อบต.โนนเพ็ก

64097436733

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.โนนเพ็ก ก่อสร้างถนน คสล. บ.
หนองกิจ ม.2 (จากบ้านนายหาญ วรรณ
ทอง ถึงหนองบักโก๋ )

499,000.00 -

14.09.2021 14.09.2021

0030182051 อบต.อีเซ

64097130421

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.อีเซ ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
ห่องเปื อย ม.8 - บ้านพระ ม.2

479,000.00 -

21.09.2021 21.09.2021

0030182075 อบต.ตาเกษ

64097524217

กค 0402.5/ว131 ลว 10 ส.ค. 2564 อบต.ตาเกษ คสลบ้านยาง ม. 8 ไปบ้าน
เกษมสุข ม. 7

499,000.00 -

16.09.2021 16.09.2021

0030182106 อบต.หัวช้าง

64097362365

กค 0402.5/ว131 ลว 10 ส.ค. 2564 อบต.หัวช้าง คสล.สายที่ทาการ อบต.หัว
ช้าง ไปบ้านกอก

500,000.00 -

15.09.2021 15.09.2021

รายงานเงินกันขยายกรณีมีหนี้ผูกพัน(CX) ที่บก.อนุมตั ิ (รอบ กันยายน)

เลขที่เอกสาร

ชื่อ อปท.

เลขที่สัญญา

เลขที่ L/C

รายการ

หน้าที่ 43 จากทั้งหมด 65
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2564

จานวนเงินคงเหลือ

รายชื่อเจ้าหนี้

วันที่ลงนาม วันที่ครบกาหนด

0030182154 อบต.หมากเขียบ

64097420318

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.หมากเขียบ ก่อสร้างถนน คสล. ม.1
(ทางไปประปา ม.1) บ.หมากเขียบ ม.1

498,000.00 -

15.09.2021 15.09.2021

0030182189 ทต.โพธิ์กระสังข์

64097445193

กค 0402.5/ว131 ลว 10 ส.ค. 2564 ทต.โพธิ์กระสังข์ คสล ม.7 สายบ้านนาย
ยอน-หนองผือ

480,000.00 -

15.09.2021 15.09.2021

0030182207 อบต.โพธิ์วงศ์

64097503660

กค 0402.5/ว131 ลว 10 ส.ค. 2564 อบต.โพธิ์วงศ์ คสล.สายแยก
ศก.ถ.124-01ถึงตาบลภูฝ้าย

499,000.00 -

17.09.2021 17.09.2021

0030182215 ทต.กันทรอม

64097355372

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

ทต.กันทรอม ก่อสร้างถนน คสล. สาย
หลังตลาด บ.กันทรอม ม.1

497,200.00 -

15.09.2021 15.09.2021

0030182432 อบต.ตาเกษ

64097527429

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.ตาเกษ ก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้าน
เปื อย ม.10 ต.ตาเกษ ไปบ้านส้มป่ อย ต.
สาโรง

490,400.00 -

16.09.2021 16.09.2021

0030182454 อบต.รุ่ งระวี

64097547040

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.รุ่ งระวี ก่อสร้างถนน คสล. สายทาง
สี่แยกบ้านโนนไชยงาม ถึงบ้านบกเข้า
บ้านโนนโพธิ์ 2 ช่วง

2,864,000.00 -

22.09.2021 22.09.2021

0030182534 อบต.ศรี โนนงาม

64097469039

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.ศรี โนนงาม ก่อสร้างถนน คสล.
(เส้นทางหน้าบ้านนายสง่า) ม.6 บ.โนน
หนองบัว

498,000.00 -

17.09.2021 17.09.2021

0030168841 อบต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์

357/2564

อบต.ภูเงิน ถนน คสล.บ้านตูมน้อย ม. 2 บ้านหนองกระทิง ม.11 สายทางระหว่าง
หมู่บา้ น ต.ภูเงิน

170,000.00 ร้านสุ ภสั สรา

27.08.2021 26.10.2021

0030182883 อบต.หมากเขียบ

64097424740

อบต.หมากเขียบ ก่อสร้างถนน คสล. ม.9
(จากสนามกีฬา อบต.หมากเขียบ ลาน้ า
ห้วยคล้า) บ.ก้านเหลือง ม.9

497,000.00 -

15.09.2021 15.09.2021

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

รายงานเงินกันขยายกรณี มีหนี้ผูกพัน(CX) ที่บก.อนุมตั ิ (รอบ กันยายน)

เลขที่เอกสาร

ชื่อ อปท.

เลขที่สัญญา

เลขที่ L/C

รายการ

หน้าที่ 44 จากทั้งหมด 65
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2564

จานวนเงินคงเหลือ

รายชื่อเจ้าหนี้

วันที่ลงนาม วันที่ครบกาหนด

0030182890 ทต.โคกจาน

64097552785

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

ทต.โคกจาน ก่อสร้างถนน คสล. บ.แสน
คูณ ม.6 - บ.กาแมด

498,400.00 -

22.09.2021 22.09.2021

0030182898 อบต.เมืองคง

64097436222

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.เมืองคง ก่อสร้างถนน คสล. บ.ร่ อง
อโศก ม.8 (รอบแหล่งน้ าสาธารณะ
ประโยชน์ - ทานบน้อย)

498,400.00 -

17.09.2021 17.09.2021

0030183053 อบต.โจดม่วง

64097427337

กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค. 2564 อบต.โจดม่วง คสล.สายบ้านดอนทัพ
ควาย ม.5 เขต ต.ดู่ ต.

500,000.00 -

20.09.2021 20.09.2021

0030168864 อบต.ละลาย อ.กันทรลักษ์

13/2564

อบต.ละลาย ถนน คสล.รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ศก.ถ.150-14 สายจากจุดสิ้ นสุ ด
สามแยกถนน คสล.เดิมซอยข้างวัดเทพฯ

497,000.00 หจก.อันาอุก์ ่อสร้าง

19.07.2021 17.09.2021

0030168892 อบต.อีเซ อ.โพธิ์ศรี สุวรรณ

13/2564

อบต.อีเซ ขยายเขตวางท่อส่ งน้ าเพื่อ
การเกษตรสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า สาย
บ้านอีเซ ม.5

240,000.00 หจก.ซาลัน ซัพพลาย

17.09.2021 17.10.2021

0030168963 อบต.ศรี แก้ว

15/2564

อบต.ศรี แก้ว ก่อสร้างถนน คสล. บ.ศรี
โพธิ์แก้ว ม.5 ต.ศรี แก้ว สายปู่ ตา

495,000.00 หจก. ไอ เอส พี เจริ ญ

10.09.2021 09.11.2021

0.00 หจก.รุ่ งอรุ ณคอนกรี ต

26.08.2021 24.11.2021

0030169321 อบต.เมืองน้อย อ.กันทรารมย์ 20/2564

อบต.เมืองน้อย ถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
สายบ้านหนองเทา ม.3

0030169399 อบต.กันทรารมย์ อ.ขุขนั ธ์

28/2564

อบต.กันทรารมย์ อ.ขุขนั ธ์ ถนนคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก สายทางบ้านตาไอ

0030169590 อบต.พยุห์ อ.พยุห์

23/2564

อบต.พยุห์ อ.พยุห์ ปรับปรุ งซ่อมแซม
ถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก (รหัสทางหลวง
ท้องถิน่ ศก.ถ.115-16)

1,340,000.00 หจก.กิจไพศาลฟรี แลนด์ 20.08.2021 17.11.2021
499,000.00 หจก.ทีแอนด์เอ็ม 1994

09.07.2021 06.11.2021

รายงานเงินกันขยายกรณีมีหนี้ผูกพัน(CX) ที่บก.อนุมตั ิ (รอบ กันยายน)

เลขที่เอกสาร

ชื่อ อปท.

เลขที่สัญญา

เลขที่ L/C

รายการ

หน้าที่ 45 จากทั้งหมด 65
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2564

จานวนเงินคงเหลือ

รายชื่อเจ้าหนี้

วันที่ลงนาม วันที่ครบกาหนด

0030169758 อบต.หนองแก้ว อ.เมืองศรี สะ 18/2564
เกษ

อบต.หนองแก้ว อ.เมืองศรี สะเกษ
ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก สาย
ทางภายในบ้านโพนวัว ม.10

405,000.00 บจก.ทุมมณี ก่อสร้าง

31.08.2021 15.10.2021

0030169762 อบต.หนองแก้ว อ.เมืองศรี สะ 16/2564
เกษ

อบต.หนองแก้ว อ.เมืองศรี สะเกษ
ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก สาย
ทางภายในบ้านบัวเตย ม.5

397,000.00 บจก.ทุมมณี ก่อสร้าง

31.08.2021 15.10.2021

0030169986 อบต.บ่อแก้ว

27/2564

อบต.บ่อแก้ว อ.วังหิน ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรี ต สาย
แยกนิคมห้วยคล้า - บ้านนิคม ซอย 3

1,870,000.00 หจก.ท่าทรายรุ่ งอรุ ณ

27.08.2021 25.12.2021

0030170065 อบต.ปะอาว อ.อุทุมพรพิสัย

21/2564

อบต.ปะอาว อ.อุทุมพรพิสัย ก่อสร้าง
ถนนลาดยางทับถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
Asphaltic Concreat ม.9

478,000.00 บจก.เอส ที แอสฟัลท์

16.09.2021 15.11.2021

0030170069 อบต.ปะอาว อ.อุทุมพรพิสัย

16/2564

อบต.ปะอาว อ.อุทุมพรพิสัย ก่อสร้าง
ถนนลาดยางทับถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
Asphaltic Concreat ม.1 - ม.6

484,000.00 บจก.เอส ที แอสฟัลท์

09.08.2021 08.10.2021

0030170191 อบต.ธาตุ

96/2564

อบต.ธาตุ ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก บ้านดงยาง ม.7 เส้นบ้านดงยาง บ้านหนองอีโต่ง ศก.ถ.88-013

467,600.00 หจก.ไทยสงวนอุทุมพร
ก่อสร้าง

08.09.2021 07.12.2021

0030170222 อบต.ห้วยตึ๊กชู

88/2564

อบต.ห้วยตึ๊กชู ก่อสร้างถนนคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก สายพญาเมืองภู - คลองสาน
บ.คลองสาน ม.15

499,000.00 หจก.อึ้งเกี่ยอู๋

08.09.2021 07.11.2021

0030170254 ทต.ส้มป่ อย

37/2564

ทต.ส้มป่ อย ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก บ.โก ม.13 ไป บ.โกแดง ม.12 (เส้น
ท้ายหมู่บา้ น

466,000.00 หจก.สมชายรุ่ งเรื อง

31.08.2021 30.10.2021

รายงานเงินกันขยายกรณีมีหนี้ผูกพัน(CX) ที่บก.อนุมตั ิ (รอบ กันยายน)

เลขที่เอกสาร

ชื่อ อปท.

เลขที่สัญญา

เลขที่ L/C

รายการ

หน้าที่ 46 จากทั้งหมด 65
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2564

จานวนเงินคงเหลือ

รายชื่อเจ้าหนี้

วันที่ลงนาม วันที่ครบกาหนด

0030170262 ทต.ส้มป่ อย

43/2564

ทต.ส้มป่ อย ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก บ.ท่า ม.10 (ติดกับหนองน้ าคาตรง
ข้ามวัดบ้านท่า)

458,000.00 หจก.ชัยรุ่ งเรื องราษีไศล
ก่อสร้าง

31.08.2021 30.10.2021

0030170552 อบต.ศรี สาราญ

22/2564

อบต.ศรี สาราญ คสล จากบ้านดงบัง ม.1 บ้านโพนเพ็ก

498,500.00 บจก.ธนกรศรี สะเกษ

16.09.2021 15.11.2021

0030171045 อบต.ไพรบึง

33/2564

อบต.ไพรบึง ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านโพง-กอก-หัวช้าง รหัสสายทาง
ศก.ถ.131-12

341,550.00 หจก.ไพรบึงทวีทรัพย์

13.09.2021 12.12.2021

0030171081 อบต.ขะยูง

19/2564

อบต.ขะยูง ก่อสร้างถนน คสล. บ.
กระเบา ม.5 ไป บ.หนองมะแซว

497,000.00 บจก.พีวีคอม แอนด์
เทคโนโลยี

16.09.2021 15.11.2021

0030171088 อบต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน

30/2564

อบต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน ก่อสร้าง
ถนน คสล. บ.ฮ่อง ม.15 - บ.ไผ่หวาน
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.106-13

490,500.00 หจก.ห้วยทับทันอธิคม

20.09.2021 19.11.2021

0030171119 อบต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน

27/2564

อบต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน ก่อสร้าง
ถนน คสล. บ.ขะยูง ม.4

490,500.00 หจก.ไทยสงวนอุทุมพร
ก่อสร้าง

16.09.2021 15.11.2021

0030168994 อบต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์

64097380421

อบต.บึงมะลู ปรับปรุ งถนนคอนกรี ต
เสริ มเหล็กโดยการปูยางแอสฟลท์ติก
ถนนสายบ้านหนองศาลาใต้ ม.18 - ม.13

489,800.00 -

14.09.2021 14.09.2021

0030171202 อบต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน

29/2564

อบต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน ก่อสร้าง
ถนน คสล. บ.ขะยูง ม.4 รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ศก.ถ.106-30

470,500.00 หจก.ห้วยทับทันอธิคม

20.09.2021 19.11.2021

0030171331 ทต.วังหิ น

6/2564

ทต.วังหิน ก่อสร้างถนน คสล. บ.หลัก
ป้าย - บ.หนองยวน ช่วงบ้านสะมัด ม.6 บ.หนองยวน ม.8 ศก.ถ.153-07

กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค. 64

4,990,000.00 หจก.สมชายรุ่ งเรื อง

19.04.2021 16.09.2021

รายงานเงินกันขยายกรณีมีหนี้ผูกพัน(CX) ที่บก.อนุมตั ิ (รอบ กันยายน)

เลขที่เอกสาร

ชื่อ อปท.

0030171929 อบต.ซา อ.เมืองศรี สะเกษ

เลขที่สัญญา

เลขที่ L/C

CNTR-0089/64

0030173575 อบต.หนองแวง อ.กันทรารมย์ 66/2564

รายการ

หน้าที่ 47 จากทั้งหมด 65
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2564

จานวนเงินคงเหลือ

รายชื่อเจ้าหนี้

วันที่ลงนาม วันที่ครบกาหนด

อบต.ซา อ.เมืองศรี สะเกษ ก่อสร้างถนน
คสล. สายบ้านโพธิ์ ม.2 - บ้านหนองสาด
ศก.ถ.59-013 ม.2

495,000.00 หจก.รุ่ งอรุ ณคอนกรี ต

09.09.2021 08.11.2021

อบต.หนองแวง อ.กันทรารมย์ ปรับปรุ ง
ถนน คสล. (เททับ คสล.เดิม) แยกบ้าน
แดงน้อยถึงบ้านนายประถม

250,000.00 หจก.เจริ ญรุ่ งพาณิ ชย์

06.09.2021 06.10.2021

560,000.00 -

10.09.2021 10.09.2021

0030169936 อบต.ทุ่งสว่าง อ.วังหิ น

64097288691

กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64

อบต.ทุ่งสว่าง อ.วังหิน ปรับปรุ งถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก จากบ้านนางไข
ปัญญา ถึงบ้านนายเสนอ พิศเพ็ง

0030170207 อบต.ไพร

64097391469

กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64

อบต.ไพร ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก สายบ้านพอก - บ้านชาเขียน - บ้าน
ชาสะโหมง ศก.ถ.130-05

1,260,000.00 -

21.09.2021 21.09.2021

0030170228 อบต.เมืองแคน

64087209278

กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64

อบต.เมืองแคน ก่อสร้างถนนคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก ศก.ถ.138-07 สายทางสาย
บ้านดวนน้อย ม.4 ไปสุดเขตตาบลเมือง
แคน

410,000.00 -

17.09.2021 17.09.2021

0030170277 ทต.แต้

64097473897

กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64

ทต.แต้ ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
สายทางบ้านม่วง (ทุ่ม) - หนองปัก ม.5

498,800.00 -

15.09.2021 15.09.2021

0030170279 ทต.แต้

64097471546

กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64

ทต.แต้ ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
สายทางประปา - เมรุ บา้ นม่วง ม.5

497,300.00 -

15.09.2021 15.09.2021

0030172080 อบต.แข้

64097425055

กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64

อบต.แข้ ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บา้ น บ.โนนเปื อย ม.6

499,500.00 -

17.09.2021 17.09.2021

0030181027 อบต.กระแชง

64097448952

กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค.64

อบต.กระแชง คสล. ม.11 บ้านกอก
ศก.ถ.27-007

7,614,600.00 -

16.09.2021 16.09.2021

รายงานเงินกันขยายกรณีมีหนี้ผูกพัน(CX) ที่บก.อนุมตั ิ (รอบ กันยายน)

เลขที่เอกสาร

ชื่อ อปท.

เลขที่สัญญา

เลขที่ L/C

รายการ

หน้าที่ 48 จากทั้งหมด 65
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2564

จานวนเงินคงเหลือ

รายชื่อเจ้าหนี้

วันที่ลงนาม วันที่ครบกาหนด

0030181189 อบต.บึงมะลู

64097424552

กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค.64

อบต.บึงมะลู ถนนสายเส้นหมู่บา้ นตา
แท่นตะวันออก ม.14

493,100.00 -

16.09.2021 16.09.2021

0030181276 อบต.บึงมะลู

64097421330

กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค.64

อบต.บึงมะลู คสล.ถนนสายบ้านตาแท่น
ตะวันออก ม.14

472,600.00 -

16.09.2021 16.09.2021

0030183148 อบต.อีเซ

64097609895

กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค. 2564 อบต.อีเซ ระบบผลิตน้ าประปา ขนาด
ใหญ่ กาลังผลิต 10 ลก

5,200,000.00 -

23.09.2021 23.09.2021

0030181296 อบต.บึงมะลู

64097420687

กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค.64

อบต.บึงมะลู คสล.ถ.บ.ศรี ลาดวน ม.15เรี ยบคลอง 12

472,600.00 -

16.09.2021 16.09.2021

0030181316 อบต.บึงมะลู

64097424098

กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค.64

อบต.บึงมะลู คสล.ถ.บ.หนองศาลาใต้
ม.18-ตงเงิน

472,500.00 -

16.09.2021 16.09.2021

0030181430 อบต.ห้วยจันทร์

64097496955

กค 0402.5/ว131 ลว.30 ก.ค. 64

อบต.ห้วยจันทร์ คสล.ภายในหมู่บา้ น
ห้วยจันทร์ ซ.4

304,500.00 -

16.09.2021 16.09.2021

0030181440 อบต.ห้วยจันทร์

64097500750

กค 0402.5/ว131 ลว.30 ก.ค. 64

อบต.ห้วยจันทร์ คสล.ภายในหมู่บา้ น
ห้วยจันทร์ ซ.27

494,900.00 -

16.09.2021 16.09.2021

0030181570 ทต.โพธิ์กระสงข์

64097420125

กค 0402.5/ว131 ลว.30 ก.ค. 64

ทต.โพธิ์กระสงข์ คสล.บ.โคกพยอม ม.4บ.บาแระ

480,000.00 -

15.09.2021 15.09.2021

0030181685 ทต.หนองใหญ่

64097447818

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

ทต.หนองใหญ่ คสล.บ้านเขวา ม.8-บ้าน
แก้งเลี้ยว ม.6

498,800.00 -

16.09.2021 16.09.2021

0030181890 อบต.ตูม

64097470555

กค 0402.5/ว131 ลว 10 ส.ค. 2564 อบต.ตูม คสล.สายทางจากหนองช้าง
ตาย-ไปบ้านหนองโดน

498,100.00 -

15.09.2021 15.09.2021

0030181979 อบต.โจดม่วง

64097426830

กค 0402.5/ว131 ลว 10 ส.ค. 2564 อบต.โจดม่วง คสล.สายบ้านครั่งน้อย ม.6
สายรอบหมู่บา้

499,200.00 -

20.09.2021 20.09.2021

0030182029 อบต.เมืองหลวง

64097449460

กค 0402.5/ว131 ลว 10 ส.ค. 2564 อบต.เมืองหลวง คสล.บ้านเมืองหลวง ม.
1

499,500.00 -

15.09.2021 15.09.2021

รายงานเงินกันขยายกรณีมีหนี้ผูกพัน(CX) ที่บก.อนุมตั ิ (รอบ กันยายน)

เลขที่เอกสาร

ชื่อ อปท.

เลขที่สัญญา

เลขที่ L/C

รายการ

หน้าที่ 49 จากทั้งหมด 65
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2564

จานวนเงินคงเหลือ

รายชื่อเจ้าหนี้

วันที่ลงนาม วันที่ครบกาหนด

0030182035 อบต.เมืองหลวง

64097465823

กค 0402.5/ว131 ลว 10 ส.ค. 2564 อบต.เมืองหลวง คสล.บ้านหนองเมย ม.9

499,500.00 -

15.09.2021 15.09.2021

0030182086 ทต.เมืองจันทร์

64097770179

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

ทต.เมืองจันทร์ ก่อสร้างถนน คสล. บ.ทุ่ง
สว่าง ม.18 ถึง บ.ฮ่องคา ม.20

495,000.00 -

28.09.2021 28.09.2021

0030182156 อบต.หนองฉลอง

64097456553

กค 0402.5/ว131 ลว 10 ส.ค. 2564 อบต.หนองฉลอง คสล.ซอยโซดากุง้ เผา
บ้านตรอย

1,990,000.00 -

16.09.2021 16.09.2021

0030182191 อบต.ห้วยเหนือ

64097464993

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

496,000.00 -

16.09.2021 16.09.2021

0030182244 อบต.เป๊ าะ

64097431146

กค 0402.5/ว131 ลว 10 ส.ค. 2564 อบต.เป๊ าะ คสล.บ้านหมากยาง ม. 3

500,000.00 -

16.09.2021 16.09.2021

0030182246 อบต.สระเยาว์

64097450981

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.สระเยาว์ ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านตายู ม.7 - ทางไปสามแยกบ้านศรี สุข
ม.12

491,000.00 -

17.09.2021 17.09.2021

0030182306 ทต.หนองใหญ่

64097446214

กค 0402.5/ว131 ลว 10 ส.ค. 2564 ทต.หนองใหญ่ คสล.บ้านหนองดุมม ม.4
(ทางเข้าภูธรเมือง

498,800.00 -

16.09.2021 16.09.2021

0030182331 อบต.จาน อ.เมือง

64097476395

กค 0402.5/ว131 ลว 10 ส.ค. 2564 อบต.จาน อ.เมือง คสล.สายบ้านดงบัง
ม.7 ต.จานเชื่อมเข

500,000.00 -

17.09.2021 17.09.2021

0030182395 อบต.ขะยูง

64097570297

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.ขะยูง ก่อสร้างถนน คสล. บ.ประดู่
ม.9 ไป บ.กอก บ.ประดู่ ม.9

500,000.00 -

20.09.2021 20.09.2021

0030182467 อบต.โพนข่า

64097493171

กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.โพนข่า คสล.บ้านบก ม.3 สายบ้าน
บก-เชื่อมถนนเลียบ

496,800.00 -

16.09.2021 16.09.2021

0030182474 ทต.เมืองจันทร์

64097471143

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

ทต.เมืองจันทร์ ก่อสร้างถนน คสล.
บ้านเมืองจันทร์ ม.2 ต.เมืองจันทร์ ถึง
บ้านเขวา ต.หนองใหญ่

495,000.00 -

17.09.2021 17.09.2021

อบต.ห้วยเหนือ ซ่อมสร้างถนน คสล.
สายบ้านตะแบก - ถนนนิคมซอยศูนย์
บ้านตะแยก ม.8

รายงานเงินกันขยายกรณีมีหนี้ผูกพัน(CX) ที่บก.อนุมตั ิ (รอบ กันยายน)

เลขที่เอกสาร

ชื่อ อปท.

เลขที่สัญญา

เลขที่ L/C

รายการ

หน้าที่ 50 จากทั้งหมด 65
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2564

จานวนเงินคงเหลือ

รายชื่อเจ้าหนี้

วันที่ลงนาม วันที่ครบกาหนด

0030182557 อบต.สระเยาว์

64097462669

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.สระเยาว์ ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านโนนสะอาด ม.9 - สามแยกบ้านสระ
เยาว์ - บ้านศรี สุข

498,000.00 -

17.09.2021 17.09.2021

0030182599 อบต.พิงพวย

64097492270

กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.พิงพวย คสล.ถนนสายบ้านหนอง
จิก-คุม้ บก บ้านหนองจิ

489,000.00 -

16.09.2021 16.09.2021

0030182634 อบต.ศรี โนนงาม

64097465517

กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.ศรี โนนงาม คสล.(เส้นทางในคุม้
บ้านน้อย) ม.5 บ้าน

498,000.00 -

17.09.2021 17.09.2021

0030182902 อบต.แข้

64097426955

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.แข้ ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บา้ น บ.โนนกลาง ม.4

499,500.00 -

16.09.2021 16.09.2021

0030182958 อบต.ทุ่งไชย

64097460738

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.ทุ่งไชย ก่อสร้างถนน คสล. ม.4
(สายห้าแยกบ้านนางฉวี พลพิลา ไป
หนองเซียงมณี )

500,000.00 -

16.09.2021 16.09.2021

0030168906 อบต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์

383/2564

อบต.ภูเงิน ถนนผิวทางแอสฟัลต์
คอนกรี ต รหัสทางหลวงท้องถิ่น
ศก.ถ.133-06 บ้านทางโค้ง

478,000.00 หจก.รุ่ งอรุ ณราษีการโยธา 17.09.2021 16.11.2021

0030169201 ทต.น้ าคา อ.เมืองศรี สะเกษ

25/2564

ทต.น้ าคา ถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ม.13

486,000.00 หจก.ฤทธิชยั ก่อสร้าง 2536 08.09.2021 07.12.2021

0030183001 อบต.ธาตุ

64097428412

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.ธาตุ ก่อสร้างถนน คสล. บ.หนองคู
ม.5 เส้นจากบ้านนางบุญยัง - บ้านนากก
เขียบ

461,000.00 -

15.09.2021 15.09.2021

0030183012 อบต.ตูม อ.ศรี รัตนะ

64097474336

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.ตูม อ.ศรี รัตนะ ก่อสร้างถนน คสล.
สายทางจากบ้านตูมพัฒนา ม.2 ไปบ้าน
หนองปิ งโปง บ.ตูมพัฒนา ม.2

483,400.00 -

15.09.2021 15.09.2021

0030183072 อบต.หนองบัวดง

64097691700

กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค. 2564 อบต.หนองบัวดง คสล.สายสี่แยกวัดบ้าน
หนองพอก ไปถึงถนน

500,000.00 -

24.09.2021 24.09.2021

รายงานเงินกันขยายกรณีมีหนี้ผูกพัน(CX) ที่บก.อนุมตั ิ (รอบ กันยายน)

เลขที่เอกสาร

ชื่อ อปท.

เลขที่สัญญา

เลขที่ L/C

รายการ

หน้าที่ 51 จากทั้งหมด 65
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2564

จานวนเงินคงเหลือ

รายชื่อเจ้าหนี้

วันที่ลงนาม วันที่ครบกาหนด

0030169206 ทต.น้ าคา อ.เมืองศรี สะเกษ

26/2564

ทต.น้ าคา ถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ม.13

303,000.00 หจก.ฤทธิชยั ก่อสร้าง 2536 08.09.2021 07.12.2021

0030169218 ทต.น้ าคา อ.เมืองศรี สะเกษ

28/2564

ทต.น้ าคา ถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ม.3

486,000.00 หจก.สรี สะเกษนาโนเทค 15.09.2021 14.12.2021

0030169233 อบต.โพนยาง อ.วังหิ น

138/2564

อบต.โพนยาง ขยายถนนคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก ม.4

495,000.00 หจก.บีเอส2016

03.09.2021 02.11.2021

0030169254 ทต.จานแสนไชย อ.ห้วยทับทัน 6/2564

ทต.จานแสนไชย ถนนคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก ม.1

1,999,000.00 บจก.โคกจานวัสดุ

30.08.2021 26.02.2022

0030169283 อบต.โนนสัง อ.กันทรารมย์

6/2564

อบต.โนนสัง ปรับปรุ งซ่อมแซมผิว
จราจรถนนลาดยาง ม.11

485,000.00 หจก.ต.ไทยเจริ ญอุทุมพร 19.08.2021 17.11.2021
ก่อสร้าง

0030169482 ทต.กันทรอม อ.ขุนหาญ

195/2564

ทต.กันทรอม อ.ขุนหาญ ถนนคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก สายศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก-บ้าน
กันทรอม ม.1

493,000.00 หจก.ปวุฒินนั ท์ก่อสร้าง

16.08.2021 15.10.2021

0030169497 อบต.โพธิ์วงศ์ อ.ขุนหาญ

40/2564

อบต.โพธิ์วงศ์ อ.ขุนหาญ ก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก สายจากไร่ นาย
สวัสดิ์ จอมรัตน์

205,000.00 หจก.พรทิพย์ภทั รศักดิ์
รุ่ งเรื อง

09.09.2021 08.11.2021

0030169515 อบต.โพธิ์วงศ์ อ.ขุนหาญ

42/2564

อบต.โพธิ์วงศ์ อ.ขุนหาญ ก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก สายถนนทางหลวง
ท้องถิ่น ศก.ถ.124-05

339,000.00 หจก.ทรัพย์ธาดาก่อสร้าง 15.09.2021 14.11.2021

0030169615 ทต.ไพรบึง อ.ไพรบึง

42/2564

ทต.ไพรบึง อ.ไพรบึง ก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก สายแยกสถานี
ตารวจ - บ้านคอก

490,000.00 หจก.ไพรบึงทวีทรัพย์

05.08.2021 03.11.2021

0030169627 ทต.ไพรบึง อ.ไพรบึง

44/2564

ทต.ไพรบึง อ.ไพรบึง ก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก สายสหกรณ์ - ห้วยช
ลัง - บ้านหนองปิ ด

495,000.00 หจก.ไพรบึงทวีทรัพย์

06.08.2021 04.11.2021

รายงานเงินกันขยายกรณีมีหนี้ผูกพัน(CX) ที่บก.อนุมตั ิ (รอบ กันยายน)

เลขที่เอกสาร

ชื่อ อปท.

เลขที่สัญญา

เลขที่ L/C

รายการ

หน้าที่ 52 จากทั้งหมด 65
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2564

จานวนเงินคงเหลือ

รายชื่อเจ้าหนี้

วันที่ลงนาม วันที่ครบกาหนด

0030169684 อบต.โนนปูน อ.ไพรบึง

21/2564

อบต.โนนปูน อ.ไพรบึง ก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ศก.ถ.94-007

729,000.00 บจก.โคกจานวัสดุ

14.09.2021 12.01.2022

0030169720 อบต.สุ ขสวัสดิ์ อ.ไพรบึง

25/2564

อบต.สุขสวัสดิ์ อ.ไพรบึง ก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก สายบ้านหนองยาว บ้านหนองอิไทย ช่วงบ้านหนองยาว

494,000.00 หจก.ไพรบึงทวีทรัพย์

15.09.2021 14.11.2021

0030169735 อบต.หนองแก้ว อ.เมืองศรี สะ 12/2564
เกษ

อบต.หนองแก้ว อ.เมืองศรี สะเกษ
ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก สาย
ทางบ้านหนองแก้ว ม.2 - บ้านสาโรง ม.4

375,000.00 บจก.ทุมมณี ก่อสร้าง

23.07.2021 06.09.2021

0030169752 อบต.หนองแก้ว อ.เมืองศรี สะ 11/2564
เกษ

อบต.หนองแก้ว อ.เมืองศรี สะเกษ
ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก สาย
ทางบ้านหนองหว้า ม.1 - บ้านบก ม.6

472,000.00 บจก.ทุมมณี ก่อสร้าง

23.07.2021 06.09.2021

0030169834 อบต.ดวนใหญ่ อ.วังหิ น

26/2564

อบต.ดวนใหญ่ อ.วังหิน ก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก สายทางข้าง
โรงเรี ยน (หลังวัด) บ.หนองนาโพธิ์ ม.6

470,000.00 หจก.บีเอส 2016

27.07.2021 25.09.2021

0030169957 อบต.ธาตุ อ.วังหิ น

95/2564

อบต.ธาตุ อ.วังหิน ก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก บ้านดงยาง ม.16
สายทางเส้นจากบ้านดวงยาง - บ้านป่ าใต้

0030170084 อบต.ปะอาว อ.อุทุมพรพิสัย

18/2564

อบต.ปะอาว อ.อุทุมพรพิสัย ก่อสร้าง
ถนนลาดยางทับถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
Asphaltic Concreat ม.10 - ม.6

484,000.00 บจก.เอส ที แอสฟัลท์

18.08.2021 17.10.2021

0030170091 อบต.ปะอาว อ.อุทุมพรพิสัย

17/2564

อบต.ปะอาว อ.อุทุมพรพิสัย ก่อสร้าง
ถนนลาดยางทับถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
Asphaltic Concreat ม.6 - ม.2

259,000.00 บจก.เอส ที แอสฟัลท์

10.08.2021 09.10.2021

0.00 หจก.ไทยสงวนอุทุมพร
ก่อสร้าง

23.08.2021 21.11.2021

รายงานเงินกันขยายกรณีมีหนี้ผูกพัน(CX) ที่บก.อนุมตั ิ (รอบ กันยายน)

เลขที่เอกสาร

ชื่อ อปท.

เลขที่สัญญา

เลขที่ L/C

รายการ

หน้าที่ 53 จากทั้งหมด 65
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2564

จานวนเงินคงเหลือ

รายชื่อเจ้าหนี้

วันที่ลงนาม วันที่ครบกาหนด

0030170138 ทต.แต้

1/2564

ทต.แต้ ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
สายทางบ้านกระต่า - บ้านดู่ ม.4

491,000.00 หจก.ไทยสงวนอุทุมพร
ก่อสร้าง

15.09.2021 14.12.2021

0030170142 ทต.โนนสู ง

93/2564

ทต.โนนสูง ปรับปรุ งถนนลงหินคลุกสาย
บ้านกระเบา - บ้านจะกุด ช่วงที่ 1

492,400.00 หจก.มณี สุดา

15.09.2021 30.10.2021

0030170166 ทต.ผือใหญ่

123/2564

ทต.ผือใหญ่ ซ่อมปรับปรุ งถนนหินคลุก
เชื่อมระหว่างตาบล สายบ้านหนองผือ
ม.8 - ห้วยหุ่ง บ้านก่อ ม.5

497,000.00 หจก.กาแพงใหญ่ก่อสร้าง 14.09.2021 13.11.2021

0030170221 อบต.ห้วยตึ๊กชู

89/2564

อบต.ห้วยตึ๊กชู ก่อสร้างถนนคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก สายรอบเมือง บ.ทุ่งหลวง
ม.10

499,000.00 หจก.อึ้งเกี่ยอู๋

0030170239 อบต.หนองบัวดง

19/2564

อบต.หนองบัวดง ก่อสร้างถนนคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก ถนนภายในหมู่บา้ นโนน
สมบูรณ์ ม.2

168,000.00 หจก.รุ่ งอรุ ณราษีการโยธา 14.09.2021 14.10.2021

0030170256 ทต.ส้มป่ อย

36/2564

ทต.ส้มป่ อย ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก บ.บึงหมอก ม.9 ซอยข้างศูนย์
เศรษฐกิจ ไปเชื่อมทางไปบ้านท่า

459,000.00 หจก.สมชายรุ่ งเรื อง

31.08.2021 30.10.2021

0030170264 ทต.ส้มป่ อย

39/2564

ทต.ส้มป่ อย ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก สายแยกบ้านแก้ง-บ้านดอนตุ่น (ไป
ดอนป่ าจิก)

459,000.00 หจก.สมชายรุ่ งเรื อง

31.08.2021 30.10.2021

0030170265 ทต.ส้มป่ อย

40/2564

ทต.ส้มป่ อย ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก บ้านส้มป่ อย ม.2 (จากทางหลวง
หมายเลข 2086 ไปบ้านส้มป่ อย)

459,000.00 หจก.อังคพัฒน์ก่อสร้าง

31.08.2021 30.10.2021

08.09.2021 07.11.2021

รายงานเงินกันขยายกรณีมีหนี้ผูกพัน(CX) ที่บก.อนุมตั ิ (รอบ กันยายน)

เลขที่เอกสาร

ชื่อ อปท.

เลขที่สัญญา

เลขที่ L/C

รายการ

หน้าที่ 54 จากทั้งหมด 65
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2564

จานวนเงินคงเหลือ

รายชื่อเจ้าหนี้

วันที่ลงนาม วันที่ครบกาหนด

0030170273 ทต.ส้มป่ อย

50/2564

ทต.ส้มป่ อย ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก บ้านบึงหมอก ม.16 จากทางหลวง
หมายเลข 2086 ไปแยกต่อทางไป ต.ไผ่

454,000.00 หจก.ป.เลิศศิริ

07.09.2021 06.11.2021

0030170562 อบต.ศรี สาราญ

15/2564

อบต.ศรี สาราญ คสล จากแยกบ้านนาง
สาลี-โรงน้ าดื่ม

497,500.00 บจก.ธนกรศรี สะเกษ

13.09.2021 12.11.2021

0030170570 อบต.ศรี สาราญ

13/2564

อบต.ศรี สาราญ คสล แยกหนองบัว-แยก
บ้านนายบุญเรี ยน

497,000.00 บจก.ธนกรศรี สะเกษ

29.07.2021 27.09.2021

0030170648 อบต.ผักไหม

19/2564

อบต.ผักไหม คสล.บ้านชาด ม. 10-บ้าน
นาทุ่ง ม.7

498,000.00 หจก.ห้วยทับทันอธิคม

03.09.2021 02.11.2021

0030168959 อบต.พิงพวย

64087618860

0030170667 อบต.สาโรงตาเจ็น

196/2564

อบต.สาโรงตาเจ็น คสล.สายทางหน้าที่
ทาการ อบต.สาโรงตา

478,000.00 หจก.อารยาคอนกรี ต 2021 14.09.2021 29.10.2021

0030170940 ทต.กาแพง

296/2564

ทต.กาแพง ก่อสร้างถนน คสล. ถนน
ราชการ รถไฟเหนือ กว้างเฉลี่ย 9.75
เมตร ยาว 70 เมตร

410,000.00 หจก.สมชายรุ่ งเรื อง

13.09.2021 12.11.2021

0030171048 อบต.ไพรบึง

28/2564

อบต.ไพรบึง ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านผือ-พอก-บ้านไพรบึง รหัสสายทาง
ศก.ถ.131-17

306,000.00 หจก.ไพรบึงทวีทรัพย์

19.08.2021 17.11.2021

0030171341 อบต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน

EB3/2564

อบต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน ก่อสร้าง
ถนน คสล. สายทาง บ.โนนดัง่ ม.12 - บ.
หนองนา

1,998,999.00 หจก.เอ็ม.เอ็ม.พี.คอน
สตรัคชัน่ เซอร์วิส

19.05.2021 30.09.2021

กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64

อบต.พิงพวย ก่อสร้างถนน คสล. แยก
ทช.ศก.3004 บ.พิงพวยเหนือ - สามแยก
ไปชาสะโหมง

1,010,000.00 -

10.09.2021 10.09.2021

รายงานเงินกันขยายกรณี มีหนี้ผูกพัน(CX) ที่บก.อนุมตั ิ (รอบ กันยายน)

เลขที่เอกสาร

ชื่อ อปท.

เลขที่สัญญา

เลขที่ L/C

รายการ

หน้าที่ 55 จากทั้งหมด 65
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2564

จานวนเงินคงเหลือ

รายชื่อเจ้าหนี้

วันที่ลงนาม วันที่ครบกาหนด

0030168986 อบต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์

64097374343

กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.บึงมะลู ถนน คสล. สายทางเส้น
บ้านน้ าขวบ ม.2-บ้านโนนแสนคา ม.5
ศก.ถ.104-01

479,000.00 -

14.09.2021 14.09.2021

0030170226 อบต.เมืองแคน

64087209208

กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64

อบต.เมืองแคน ก่อสร้างถนนคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก ศก.ถ.138-05 สายทางสาย
บ้านแคนคา ม.12 ถึงบ้านดวนน้อย ม.4

382,000.00 -

17.09.2021 17.09.2021

0030170287 ทต.สิ

64097348699

กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64

ทต.สิ ปรับปรุ งซ่อมแซมถนนหินคลุก
สายถนนบ้านหนองแคน - พื้นที่
การเกษตร ศก.ถ.24-0014

499,600.00 -

14.09.2021 14.09.2021

0030170499 อบต.ปราสาทเยอ

64097303917

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.ปราสาทเยอ คสล.สายรอบหนอง
สาธารณะ ม. 4 บ้านหนองพ

410,000.00 -

15.09.2021 15.09.2021

0030170504 อบต.ปราสาทเยอ

64097288747

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.ปราสาทเยอ คสล.สายรอบหนอง
คูณ บ้านปราสาทเยอ ม. 1

330,000.00 -

15.09.2021 15.09.2021

0030170507 อบต.ปราสาทเยอ

64097303012

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.ปราสาทเยอ คสล.สายบ้านคูสี่แจ
เหนือ ม. 8 - บ้านส

324,000.00 -

15.09.2021 15.09.2021

0030170847 ทต.จานแสนไชย

64097605015

กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64

ทต.จานแสนไชย ก่อสร้างถนนคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก สายทางบ้านผือ ม.9

500,000.00 -

22.09.2021 22.09.2021

0030170892 อบต.ผักไหม

64097329486

กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64

อบต.ผักไหม ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่ องสว่าง
ถนนสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ 11
จุด ม.8

484,000.00 -

23.09.2021 23.09.2021

0030170977 อบต.ตาโกน

64097588401

กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64

อบต.ตาโกน ก่อสร้างถนน คสล. จาก
แยกบ้านแดง ไปท่าน้ าชะบา ม.4

490,000.00 -

22.09.2021 22.09.2021

รายงานเงินกันขยายกรณี มีหนี้ผูกพัน(CX) ที่บก.อนุมตั ิ (รอบ กันยายน)

เลขที่เอกสาร

ชื่อ อปท.

เลขที่สัญญา

0030171259 อบต.พิมาย อ.ปรางค์กู่

64097217524

0030171216 อบต.ตะเคียนราม

118/2564

0030171408 อบต.ขนุน

64097451129

0030172090 อบต.แข้

เลขที่ L/C
กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64

รายการ
อบต.พิมาย อ.ปรางค์กู่ ก่อสร้างถนน
คสล. สายบ้านโนนดัง่ - บ้านนาดี เขต
ตาบลโพธิ์ศรี

หน้าที่ 56 จากทั้งหมด 65
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2564

จานวนเงินคงเหลือ

รายชื่อเจ้าหนี้

1,175,000.00 -

วันที่ลงนาม วันที่ครบกาหนด
14.09.2021 14.09.2021

อบต.ตะเคียนราม ขุดลอกหนองตาโตว์
ม.7 บ.ตาโตว์

497,000.00 หจก.แผ่นดินทอง เอ.พี.
พัฒนา

20.09.2021 19.03.2022

กค0402.5/ว131 ลว30ส.ค.64

อบต.ขนุน ปรับปรุ งซ่อมแซมถนนหิน
คลุกเชื่อมระหว่างหมุ่บา้ น (สาย บ.ขนุน
ตะวันออก ม.9-ไปเชื่อม บ.ตาเครื อ

500,000.00 -

16.09.2021 16.09.2021

64097425378

กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64

อบต.แข้ ซ่อมสร้างถนนหินคลุก บ.โนน
กลาง ม.4

499,800.00 -

17.09.2021 17.09.2021

0030181072 อบต.กุดเสลา

64097429500

กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค.64

อบต.กุดเสลา คสล.สายทางบ้านณรงค์บ้านอิสานเศรษฐกิจ

500,000.00 -

16.09.2021 16.09.2021

0030181082 อบต.กุดเสลา

64097429531

กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค.64

อบต.กุดเสลา คสล.สายทางบ้านทุ่งสว่างสามแยกโนนเรื อ

500,000.00 -

16.09.2021 16.09.2021

0030181099 อบต.ขนุน

64097435428

กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค.64

อบต.ขนุน คสล.บ้านโนนสมบูรณ์ ม.3 ไปบ้านหนองดุม

3,447,000.00 -

22.09.2021 22.09.2021

0030181111 อบต.ชา

64097421421

กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค.64

อบต.ชา คสล.(เส้นศาลาแดง) ม. 1 บ้าน
ชา

499,000.00 -

16.09.2021 16.09.2021

0030181123 อบต.ชา

64097422964

กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค.64

อบต.ชา คสล.(เส้นบ้านแจงแมง-สามแยก
บ้านทุ่งยาว) ม.2

499,000.00 -

16.09.2021 16.09.2021

0030181153 อบต.น้ าอ้อม

64097490455

กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค.64

อบต.น้ าอ้อม คสล.สายทางนายคาดี มา
นิจนาถ บ้านโนนสาเร

493,000.00 -

16.09.2021 16.09.2021

0030181266 อบต.บึงมะลู

64097424208

กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค.64

อบต.บึงมะลู คสล.ถนนสายบ้านศรี
สะอาด ม.13 ฝายน้ าล้น

471,800.00 -

16.09.2021 16.09.2021

รายงานเงินกันขยายกรณีมีหนี้ผูกพัน(CX) ที่บก.อนุมตั ิ (รอบ กันยายน)

เลขที่เอกสาร

ชื่อ อปท.

เลขที่สัญญา

เลขที่ L/C

รายการ

หน้าที่ 57 จากทั้งหมด 65
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2564

จานวนเงินคงเหลือ

รายชื่อเจ้าหนี้

วันที่ลงนาม วันที่ครบกาหนด

0030181301 อบต.บึงมะลู

64097422880

กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค.64

อบต.บึงมะลู คสล.ถ.บ.ศรี ลาดวน ม.15บ.ทรายทอง

472,600.00 -

16.09.2021 16.09.2021

0030181308 อบต.บึงมะลู

64097423241

กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค.64

อบต.บึงมะลู คสล.ถ.บ.โนนคฃเกตุ ม.17ชุมฃนโนนสีดา

429,700.00 -

16.09.2021 16.09.2021

0030181323 อบต.บึงมะลู

64097420514

กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค.64

อบต.บึงมะลู คสล.ถ.บ.โนนเยาะเหนือ
ม.20-หนองกระเดา

489,700.00 -

16.09.2021 16.09.2021

0030181542 ทต.กันทรารมย์

64097445387

กค 0402.5/ว131 ลว.30 ก.ค. 64

อบต.ห้วยเหนือ คสล.บ.เอื้ออาทร-ถ.นิคม
ซอยศูนย์ บ.หาด

498,000.00 -

16.09.2021 16.09.2021

0030181564 ทต.โพธิ์กระสงข์

64097439202

กค 0402.5/ว131 ลว.30 ก.ค. 64

ทต.โพธิ์กระสงข์ คสล.หนองคู ม.8บ.
หนองคู-บ.สระเดาน้อ

490,000.00 -

15.09.2021 15.09.2021

0030181586 อบต.โพธิ์ อ.โนนคูณ

64097446233

กค 0402.5/ว131 ลว.30 ก.ค. 64

อบต.โพธิ์ อ.โนนคูณ คสล.ม.โนนยาง

209,000.00 -

16.09.2021 16.09.2021

0030181589 อบต.เหล่ากวาง

64097408390

กค 0402.5/ว131 ลว.30 ก.ค. 64

อบต.เหล่ากวาง คสล.บ.หยอด ม.3-ถ.ทาง
หลวงสาย 2085

505,300.00 -

16.09.2021 16.09.2021

0030181607 ทต.ผือใหญ่

64097484770

กค 0402.5/ว131 ลว.30 ก.ค. 64

ทต.ผือใหญ่ คสล.เชื่อมตาบล สาย บ.
สวาย ม.9-บ.เดื่อ

343,000.00 -

17.09.2021 17.09.2021

0030181678 ทต.เมืองจันทร์

64097470643

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

ทต.เมืองจันทร์ คสล.บ้านบก ม. 1 ถึง
บ้านทุ่งสว่าง

497,000.00 -

17.09.2021 17.09.2021

0030181689 ทต.หนองใหญ่

64097448266

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

ทต.หนองใหญ่ คสล.บ้านแกงเลี้ยว ม.6
บ้านหนองสาด ม.5

499,000.00 -

16.09.2021 16.09.2021

0030181825 อบต.ทุ่งสว่าง

64097431205

กค 0402.5/ว131 ลว 10 ส.ค. 2564 อบต.ทุ่งสว่าง คสล.บ้านหนองหมากแซว
ม. 13 (หน้าวัด)

447,000.00 -

15.09.2021 15.09.2021

0030181964 อบต.สระเยาว์

64097451775

กค 0402.5/ว131 ลว 10 ส.ค. 2564 อบต.สระเยาว์ คสล.สายบ้านสระเยาว์ ม.
1

492,000.00 -

17.09.2021 17.09.2021

รายงานเงินกันขยายกรณีมีหนี้ผูกพัน(CX) ที่บก.อนุมตั ิ (รอบ กันยายน)

เลขที่เอกสาร

ชื่อ อปท.

เลขที่สัญญา

เลขที่ L/C

0030182038 อบต.โนนเพ็ก

64097434540

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

0030182045 ทต.โคกจาน

64097547000

0030182059 อบต.แข้

รายการ

หน้าที่ 58 จากทั้งหมด 65
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2564

จานวนเงินคงเหลือ

รายชื่อเจ้าหนี้

วันที่ลงนาม วันที่ครบกาหนด

499,000.00 -

17.09.2021 17.09.2021

กค 0402.5/ว131 ลว 10 ส.ค. 2564 ทต.โคกจาน คสล.ม.1วัดบ้านจานเก่า

497,000.00 -

22.09.2021 22.09.2021

64097426447

กค 0402.5/ว131 ลว 10 ส.ค. 2564 อบต.แข้ คสล.ภายในหมู่บา้ น บ้านแข้ ม.
1

499,500.00 -

16.09.2021 16.09.2021

0030182087 อบต.ทุ่งไชย

64097463321

กค 0402.5/ว131 ลว 10 ส.ค. 2564 อบต.ทุ่งไชย คสล.ม.2(จากบ้านนาย
วรรณา โปร่ งจิต ไปหนอ

500,000.00 -

16.09.2021 16.09.2021

0030182175 อบต.หนองหมี

64097536811

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.หนองหมี ก่อสร้างผิวถนน คสล. บ.
เห็ดผึ้ง ม.4 ไปหนองคูไซ

500,000.00 -

17.09.2021 17.09.2021

0030182182 อบต.ธาตุ

64097426258

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.ธาตุ ก่อสร้างถนน คสล. บ.หนองคู
ม.5 เส้นสี่แยกกลางหมู่บา้ น - หนองฮู

461,000.00 -

15.09.2021 15.09.2021

0030182197 ทต.โพธิ์กระสังข์

64097448213

กค 0402.5/ว131 ลว 10 ส.ค. 2564 ทต.โพธิ์กระสังข์ คสล.บ้านโพธิ์กระสังข์
เหนือ ม.12-ส

490,000.00 -

15.09.2021 15.09.2021

0030182254 อบต.สระเยาว์

64097457848

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.สระเยาว์ ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
หนองโดน ม.11 จากบ้านนายอุทยั แหนง
วงษ์ - ขอบสระน้ าสาธารณะฯ

492,000.00 -

17.09.2021 17.09.2021

0030182281 อบต.อีเซ

64097129306

กค 0402.5/ว131 ลว 10 ส.ค. 2564 อบต.อีเซ คสล.สายบ้านแปะ ม.4 ตาบลอี
เซ

471,000.00 -

21.09.2021 21.09.2021

0030182369 อบต.แข้

64097427361

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.แข้ ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บา้ น บ.โนนป่ าใต้ ม.7

499,500.00 -

16.09.2021 16.09.2021

0030182464 อบต.ศรี โนนงาม

64097467399

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.ศรี โนนงาม ก่อสร้างถนน คสล.
(เส้นทางจากบ้านโนนแกเชื่อมต่อบ้าน
หนองหัวลิง) ม.5 บ.โนนแก

498,000.00 -

17.09.2021 17.09.2021

อบต.โนนเพ็ก ก่อสร้างถนน คสล. บ.
โพธิ์เก่า ม.4 (จากสามแยกป่ าช้าถึงคลอง
อีสานเขียว)

รายงานเงินกันขยายกรณีมีหนี้ผูกพัน(CX) ที่บก.อนุมตั ิ (รอบ กันยายน)

เลขที่เอกสาร

ชื่อ อปท.

เลขที่สัญญา

เลขที่ L/C

รายการ

หน้าที่ 59 จากทั้งหมด 65
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2564

จานวนเงินคงเหลือ

รายชื่อเจ้าหนี้

วันที่ลงนาม วันที่ครบกาหนด

0030182523 ทต.หนองใหญ่

64097448248

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

ทต.หนองใหญ่ ก่อสร้างถนน คสล. บ.
โนนดู่ ม.11 - บ.หนองผา ม.2

496,600.00 -

16.09.2021 16.09.2021

0030182539 อบต.ธาตุ

64097427058

กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.ธาตุ คสล.บ้านลิงไอ ม.2 เส้นบ้าน
ลิงไอ บ้านนากกเ

417,100.00 -

15.09.2021 15.09.2021

0030182547 ทต.น้ าคา

64097468855

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

ทต.น้ าคา ก่อสร้างถนน คสล. สายทาง
จากสี่ แยกบ้านน้ าคา ม.6 ถึงเขตตาบล
หญ้าปล้อง บ.น้ าคา ม.6

478,000.00 -

17.09.2021 17.09.2021

0030182588 อบต.ตูม

64097472189

กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.ตูม คสล.สายทางจากบ้านตูม
พัฒนา-ไปหนองหอยโข่ง

483,400.00 -

15.09.2021 15.09.2021

0030182594 อบต.โจดม่วง

64097428091

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.โจดม่วง ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านโจดม่วง ม.10 - บ้านผักผ่อง ม.1

499,400.00 -

21.09.2021 21.09.2021

0030182625 อบต.ศรี แก้ว

64097428671

กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.ศรี แก้ว คสล.บ้านศรี โพธิ์แก้ว ม.5สายฟาร์มไก่

498,900.00 -

21.09.2021 21.09.2021

0030182838 อบต.เมืองหลวง

64097356658

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.เมืองหลวง ก่อสร้างถนน คสล. บ.
จังเอิญ ม.5

499,500.00 -

15.09.2021 15.09.2021

0030168944 อบต.พิมาย อ.ปรางค์กู่

22/2564

อบต.พิมาย ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
ห้วยฆ้อง ม.9 - บ้านโนนดัง่ ม.7 รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น ศก.ถ.119-03

0030169002 อบต.อีเซ อ.โพธิ์ศรี สุวรรณ

7/2564

อบต.อีเซ ปรับปรุ งซ่อมแซมสถานีสูบน้ า
ด้วยไฟฟ้าบ้านพระ (คลองส่ งน้ า) ม.2

0030183091 อบต.เมืองหลวง

64097471263

กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค. 2564 อบต.เมืองหลวง คสล.สายบ้านเมือง
หลวง ม.3

500,000.00 -

15.09.2021 15.09.2021

0030183107 ทต.โคกจาน

64097544032

กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค. 2564 ทต.โคกจาน คสล.บ้านแสนคูณ ม. 6
หนองผัก ต.โคกจาน

499,000.00 -

22.09.2021 22.09.2021

2,109,999.00 หจก.เอ็ม.เอ็ม.พี.คอน
สตรัคชัน่ เซอร์วิส
0.00 หจก.ประกิตลักษณ์
ก่อสร้าง

19.05.2021 17.08.2021

29.03.2021 27.07.2021

รายงานเงินกันขยายกรณีมีหนี้ผูกพัน(CX) ที่บก.อนุมตั ิ (รอบ กันยายน)

เลขที่เอกสาร

ชื่อ อปท.

เลขที่สัญญา

เลขที่ L/C

รายการ

หน้าที่ 60 จากทั้งหมด 65
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2564

จานวนเงินคงเหลือ

รายชื่อเจ้าหนี้

0030183159 อบต.ซา อ.เมืองศรี สะเกษ

64097421729

0030169165 ทต.กันทรอม อ.ขุนหาญ

e04/2564

ทต.กันทรอม อ.ขุนหาญ ถนนคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก ม.6

0030169190 ทต.น้ าคา อ.เมืองศรี สะเกษ

23/2564

ทต.น้ าคา ถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ม.13

486,000.00 หจก.ฤทธิชยั ก่อสร้าง 2536 08.09.2021 07.12.2021

0030169228 ทต.น้ าคา อ.เมืองศรี สะเกษ

30/2564

ทต.น้ าคา ถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ม.4

197,000.00 หจก.ศรี สะเกษนาโนเทค 15.09.2021 14.12.2021

0030169248 อบต.โพนยาง อ.วังหิ น

149/2564

อบต.โพนยาง ถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ม.7

455,400.00 ร้านอารยาการเกษตร

15.09.2021 14.11.2021

0030169348 อบต.ยาง อ.กันทรารมย์

23/2564

อบต.ยาง อ.กันทรารมย์ ถนนคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก บ้านสร้างเหล่า

0.00 หจก.พิลาชัยก่อสร้าง

18.08.2021 17.10.2021

0030169445 อบต.กันทรามรย์ อ.ขุขนั ธ์

29/2564

อบต.กันทรารมย์ ถนนคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก บ้านโคกสุพสั อุดม ม.6 - บ้าน
ศรี ษะกระบือ

715,000.00 หจก.กิจไพศาลฟรี แลนด์ 20.08.2021 17.11.2021

0030169613 ทต.ไพรบึง อ.ไพรบึง

40/2564

ทต.ไพรบึง อ.ไพรบึง ก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก สายแยก 2111 - โนน
หนองบัว

487,000.00 หจก.ไพรบึงทวีทรัพย์

02.08.2021 31.10.2021

0030169677 ทต.ไพรบึง อ.ไพรบึง

48/2564

ทต.ไพรบึง อ.ไพรบึง ก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก สายบ้านสนวน หนองสกล รหัสสายทาง ศก.ถ.18-029

428,000.00 หจก.ไพรบึงทวีทรัพย์

16.08.2021 14.11.2021

0030169688 อบต.โนนปูน อ.ไพรบึง

22/2564

อบต.โนนปูน อ.ไพรบึง ก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ศก.ถ.94-003

500,000.00 บจก.โคกจานวัสดุ

14.09.2021 13.12.2021

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.ซา อ.เมืองศรี สะเกษ ก่อสร้างถนน
คสล. บ.โพธิ์ (คุม้ บ้านโพธิ์นอ้ ย) - บ.ป่ า
สะแบง บ.โพธิ์ ม.2

500,000.00 -

วันที่ลงนาม วันที่ครบกาหนด

2,040,000.00 หจก.ลาภิศก่อสร้าง

27.09.2021 27.09.2021

10.09.2021 08.01.2022

รายงานเงินกันขยายกรณีมีหนี้ผูกพัน(CX) ที่บก.อนุมตั ิ (รอบ กันยายน)

เลขที่เอกสาร

ชื่อ อปท.

เลขที่สัญญา

เลขที่ L/C

รายการ

หน้าที่ 61 จากทั้งหมด 65
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2564

จานวนเงินคงเหลือ

รายชื่อเจ้าหนี้

วันที่ลงนาม วันที่ครบกาหนด

0030169695 อบต.โนนปูน อ.ไพรบึง

23/2564

อบต.โนนปูน อ.ไพรบึง ก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ศก.ถ.94-006

385,000.00 บจก.โคกจานวัสดุ

14.09.2021 13.12.2021

0030169827 อบต.ดวนใหญ่ อ.วังหิ น

ED6/2564

อบต.ดวนใหญ่ อ.วังหิน ก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก สายทางบ้านดวน
ใหญ่ ม.18 ไปคลองอีสานเขียว

974,999.00 หจก.ชอ.ช้าง ดีเว็ลลอพ
เมนท์

23.08.2021 21.11.2021

0030169931 อบต.ทุ่งสว่าง อ.วังหิ น

5/2564

อบต.ทุ่งสว่าง อ.วังหิน ก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก บ้านท่าสาราญ ม.10
ไปร่ องบ่อ

412,000.00 หจก.สรณ์ศิริศรี สะเกษ
ก่อสร้าง

02.09.2021 01.11.2021

0030169991 อบต.บ่อแก้ว

28/2564

อบต.บ่อแก้ว อ.วังหิน ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรี ต สาย
แยกหนองบัว - บ้านหนองบัว ม.2

0030170029 อบต.ทุ่งไชย อ.อุทุมพรพิสัย

115/2564

อบต.ทุ่งไชย อ.อุทุมพรพิสัย ก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรี ตทับถนน
คสล. เดิม สาย บ.ทุ่งไชย ม.1

497,100.00 หจก.ไทยสงวนอุทุมพร
ก่อสร้าง

03.08.2021 17.09.2021

0030170075 อบต.ปะอาว อ.อุทุมพรพิสัย

19/2564

อบต.ปะอาว อ.อุทุมพรพิสัย ก่อสร้าง
ถนนลาดยางทับถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
Asphaltic Concreat ม.5 - ม.8

484,000.00 บจก.เอส ที แอสฟัลท์

19.08.2021 18.10.2021

0030170146 ทต.โนนสู ง

95/2564

ทต.โนนสูง ปรับปรุ งถนนลงหินคลุกสาย
หนองบัว - สวนป่ า ช่วงที่ 1

492,400.00 หจก.มณี สุดา

15.09.2021 30.10.2021

0030170158 ทต.ผือใหญ่

126/2564

ทต.ผือใหญ่ ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กเชื่อมระหว่างตาบล สายบ้านโนน
สวรรค์ ม.10 - เมรุ วดั ป่ า ม.2

498,000.00 หจก.ท่าทรายพรเพชรทราย 15.09.2021 14.11.2021
ทอง

1,325,000.00 หจก.รุ่ งอรุ ณราษีการโยธา 30.08.2021 28.12.2021

รายงานเงินกันขยายกรณีมีหนี้ผูกพัน(CX) ที่บก.อนุมตั ิ (รอบ กันยายน)

เลขที่เอกสาร

ชื่อ อปท.

เลขที่สัญญา

เลขที่ L/C

รายการ

หน้าที่ 62 จากทั้งหมด 65
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2564

จานวนเงินคงเหลือ

รายชื่อเจ้าหนี้

วันที่ลงนาม วันที่ครบกาหนด

0030170200 อบต.ยาง

26/2564

อบต.ยาง ปรับปรุ งซ่อมแซมถนนผิว
จราจรหินคลุก บ้านสร้างเหล่า - บ้าน
หนองกี่

500,000.00 หจก.กาแพงใหญ่ก่อสร้าง 16.09.2021 15.11.2021

0030170236 อบต.หนองบัวดง

18/2564

อบต.หนองบัวดง ปรับปรุ งเสริ มผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกทับถนน คสล. ถนน
รอบบ้านตู้ ม.8

500,000.00 หจก.รุ่ งอรุ ณราษีการโยธา 14.09.2021 14.10.2021

0030170269 ทต.ส้มป่ อย

41/2564

ทต.ส้มป่ อย ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก บ้านส้มป่ อย ม.17 ไป บ้านเปื อย
ม.17

459,000.00 หจก.อังคพัฒน์ก่อสร้าง

31.08.2021 30.10.2021

0030170481 อบต.หนองแวง

79/2564

อบต.หนองแวง คสล.(เททับ คสล.เดิม)
เส้นทางบ้านแม่ไล

140,000.00 หจก.รุ่ งอรุ ณคอนกรี ต

22.09.2021 22.10.2021

0030170554 อบต.ศรี สาราญ

21/2564

อบต.ศรี สาราญ คสล จากบ้านนายสิงห์
ทอง อรเดช-เขตสาโรง

498,000.00 บจก.ธนกรศรี สะเกษ

16.09.2021 15.11.2021

0030170786 ทต.วังหิ น อ.วังหิ น

13/2564

ทต.วังหิน ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก ม.5 โดยยกระดับถนนคอนกรี ตให้
สูงขึ้นไป ทต.วังหิน ไปสร้างบาก

398,000.00 หจก.สรณ์ศิริศรี สะเกษ
ก่อสร้าง

20.09.2021 19.11.2021

0030170912 อบต.สาโรง

98/2564

อบต.สาโรง ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก บ้านยาง ม.6

487,000.00 หจก.เฉลิมชัยอุทุมพร
ก่อสร้าง

21.09.2021 20.11.2021

0030170932 ทต.กาแพง

297/2564

ทต.กาแพง ถนน คสล. ซอยชัยเจริ ญ
กว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15
เมตร

246,000.00 หจก.สมชายรุ่ งเรื อง

13.09.2021 12.11.2021

0030170992 อบต.นิคมพัฒนา

17/2564

อบต.นิคมพัฒนา ก่อสร้างถนนหิ นคลุก
สายหน้า อบต. - เขตตาบลตาอุด สาย บ.
หนองปลาดุก ม.10

493,020.00 หจก.ขุขนั ธ์ชินวัฒน์

22.09.2021 22.10.2021

รายงานเงินกันขยายกรณีมีหนี้ผูกพัน(CX) ที่บก.อนุมตั ิ (รอบ กันยายน)

เลขที่เอกสาร

ชื่อ อปท.

เลขที่สัญญา

เลขที่ L/C

รายการ

หน้าที่ 63 จากทั้งหมด 65
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2564

จานวนเงินคงเหลือ

รายชื่อเจ้าหนี้

วันที่ลงนาม วันที่ครบกาหนด

0030171007 อบต.ไผ่ อ.ราษีไศล

15/2564

อบต.ไผ่ อ.ราษีไศล ก่อสร้างถนน คสล.
บ.ไผ่ ม.9 ถึงคลองส่ งน้ ากรมพลังงาน
ศก.ถ.114-07

497,500.00 บจก.ท้องถิ่นสัมพันธ์ 2020 21.09.2021 20.11.2021

0030171015 อบต.ไผ่ อ.ราษีไศล

16/2564

อบต.ไผ่ อ.ราษีไศล ก่อสร้างถนน คสล.
สายทาง บ.ดอนมะเกลือ ถึง บ.เมี่ยง
ศก.ถ.114-11

497,000.00 หจก. ญ.กัญญาณี

23.09.2021 22.11.2021

0030171054 อบต.ไพรบึง

30/2564

อบต.ไพรบึง ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านโพง-หนองกระหวัน รหัสสายทาง
ศก.ถ.131-26

489,000.00 หจก.ไพรบึงทวีทรัพย์

23.08.2021 21.11.2021

0030171076 ทต.สระกาแพงใหญ่

7/2564

ทต.สระกาแพงใหญ่ ก่อสร้างถนนหิ น
คลุก บ.หนองกูด ม.11

492,000.00 บจก.พีวีคอม แอนด์
เทคโนโลยี

17.09.2021 16.11.2021

0030170210 อบต.ตาแย

64087391155

0030171301 อบต.ปราสาทเยอ

0030171910 อบต.ปรื อใหญ่

อบต.ตาแย ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก บ.ตาแย ม.13 (เส้นไปโนนตาแย)
ศก.ถ.78-012

1,785,000.00 -

10.09.2021 10.09.2021

2/2564

อบต.ปราสาทเยอ ก่อสร้างถนน คสล.
สายทางบ้านคูสี่แจเหนือ ม.8 - บ้านดิน
แดง ศก.ถ.107-06

1,155,000.00 บจก.ทุมมณี ก่อสร้าง

19.02.2021 18.08.2021

63/2564

อบต.ปรื อใหญ่ ปรับปรุ งถนนหินคลุก
ศก 108-91 สายหนองอารี

499,900.00 หจก.ทนงศักดิ์รุงเรื อง88

20.09.2021 19.11.2021

อบต.หนองแก้ว อ.เมืองศรี สะเกษ
ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก สาย
ทางบ้านสาโรง ม.4 - บ้านหนองแก้ว ม.2

368,000.00 หจก.อัยนาอุก์ ่อสร้าง

31.08.2021 15.10.2021

0030171921 อบต.หนองแก้ว อ.เมืองศรี สะ 17/2564
เกษ

กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64

รายงานเงินกันขยายกรณีมีหนี้ผูกพัน(CX) ที่บก.อนุมตั ิ (รอบ กันยายน)

เลขที่เอกสาร

ชื่อ อปท.

เลขที่สัญญา

0030171933 อบต.โพนข่า

15/2564

0030170298 อบต.ตาเกษ

64097426222

0030170493 อบต.ปราสาทเยอ

เลขที่ L/C

รายการ

หน้าที่ 64 จากทั้งหมด 65
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2564

จานวนเงินคงเหลือ

รายชื่อเจ้าหนี้

วันที่ลงนาม วันที่ครบกาหนด

อบต.โพนข่า ก่อสร้างถนนคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก ภายในหมู่บา้ น ม.5 (สาย
เริ่ มต้นถนนลาดยางกุดโง้ง หนองเทา

494,000.00 หจก.อัครภูวริ ศก่อสร้าง

15.09.2021 14.11.2021

กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64

อบต.ตาเกษ ก่อสร้งถนนคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก สายบ้านเขือง ม.3 ไป ร.ร.บ้าน
หนองเหล็ก

498,300.00 -

16.09.2021 16.09.2021

64097302669

กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64

อบต.ปราสาทเยอ สายบ้านหนองบัวคลองสหกรณ์

308,000.00 -

15.09.2021 15.09.2021

0030170844 ทต.จานแสนไชย

64097604594

กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64

ทต.จานแสนไชย ก่อสร้างถนนคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก สายทางบ้านขี้เหล็ก ม.6

500,000.00 -

22.09.2021 22.09.2021

0030170894 อบต.ผักไหม

64097335698

กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64

อบต.ผักไหม ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่ องสว่าง
ถนนสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ 11
จุด ม.9

484,000.00 -

23.09.2021 23.09.2021

0030170921 อบต.ปราสาทเยอ

64097484488

กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64

อบต.ปราสาทเยอ ชุดอุปกรณ์สาหรับ
ห้องเรี ยนโครงการพัฒนาคุณภาพ
(DLTV) ศพด.บ้านปราสาทเยอ

30,700.00 -

17.09.2021 17.09.2021

0030170970 อบต.ตาโกน

64097546797

กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64

อบต.ตาโกน ก่อสร้างถนน คสล. จาก
บ้านตาโกน ม.2 ไปบ้านเค็ง ม.5

490,000.00 -

21.09.2021 21.09.2021

0030171211 อบต.ไพรพัฒนา

64097390547

กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64

อบต.ไพรพัฒนา ปรับปรุ งซ่อมแซมถนน
หินคลุก บ.ไพรพัฒนาตะวันออก ม.10

499,000.00 -

14.09.2021 14.09.2021

0030172092 อบต.แข้

64097425689

กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64

อบต.แข้ ซ่อมสร้างถนนหินคลุก บ.โนน
เปื อย ม.6

499,800.00 -

17.09.2021 17.09.2021

รายงานเงินกันขยายกรณีมีหนี้ผูกพัน(CX) ที่บก.อนุมตั ิ (รอบ กันยายน)

เลขที่เอกสาร

ชื่อ อปท.

0030173848 อบต.ตะเคียนราม

เลขที่สัญญา
64097338043

เลขที่ L/C
กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64

รายการ
อบต.ตะเคียนราม ปรับปรุ งถนนหินคลุก
สายทางรอบหนองตาเกาะ - หนองตา
ด้วง ม.5

หน้าที่ 65 จากทั้งหมด 65
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2564

จานวนเงินคงเหลือ
500,000.00 -

รายชื่อเจ้าหนี้

วันที่ลงนาม วันที่ครบกาหนด
20.09.2021 20.09.2021

