
หนา้ท่ี 1 จากทั้งหมด 65 
วนัท่ีพิมพ ์  

รายงานเงินกนัขยายกรณีมีหน้ีผูกพนั(CX) ท่ีบก.อนุมติั (รอบ กนัยายน) 
15 ตุลาคม 2564 

หน่วยงาน 1508 - กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ 

ปีงบประมาณ 2022 

รายการทั้งหมด 614 รายการ 

เลขท่ีเอกสาร ช่ือ อปท. เลขท่ีสัญญา เลขท่ี L/C รายการ จ านวนเงินคงเหลือ วนัท่ีลงนาม วนัท่ีครบก าหนด รายช่ือเจา้หน้ี 

0030171218 อบต.ตะเคียนราม 117/2564 อบต.ตะเคียนราม ขดุลอกหนองตาตว้ง 
ม.5 บ.ระเบ๊าะ 

497,500.00 20.09.2021 19.03.2022 หจก.แผน่ดินทอง เอ.พี.
พฒันา 

0030181047 อบต.กุดเสลา 64097429442 กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค.64 อบต.กุดเสลา คสล.สายทางบา้นกนัจาน-
ป่ากอ ม.2 

500,000.00 16.09.2021 16.09.2021 - 

0030181061 อบต.กุดเสลา 64097429474 กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค.64 อบต.กุดเสลา คสล.สายทางบา้นกุดเสลา-
บา้นค าเตย ม. 3 

500,000.00 16.09.2021 16.09.2021 - 

0030181143 อบต.ช า 64097423258 กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค.64 อบต.ช า คสล.(สายบา้นช าม่วง ม.5 เช่ือม
บา้นซ าตาโตง 

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.ถนนสายบา้นหนอง
ตลาด ม.9-บา้นตาแท่น 

471,800.00 16.09.2021 16.09.2021 - 

0030181183 อบต.บึงมะลู 64097421083 กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค.64 อบต.บึงมะลู ถนนสายบา้นถนนวิหาร 
ม.11- หนองยา่เมย 

472,600.00 16.09.2021 16.09.2021 - 

0030181592 อบต.เป๊าะ 64097431090 กค 0402.5/ว131 ลว.30 ก.ค. 64 อบต.เป๊าะ 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.หนองฮ ู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.น ้าค า 64097467556 กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64 ทต.น ้าค า คสล.สายทางเส้นจากบา้น
น ้าค า ม.6 ถึงเขตคูซอ 

478,000.00 17.09.2021 17.09.2021 - 



หนา้ท่ี 2 จากทั้งหมด 65 
วนัท่ีพิมพ ์  

รายงานเงินกนัขยายกรณีมีหน้ีผูกพนั(CX) ท่ีบก.อนุมติั (รอบ กนัยายน) 
15 ตุลาคม 2564 

เลขท่ีเอกสาร ช่ือ อปท. เลขท่ีสัญญา เลขท่ี L/C รายการ จ านวนเงินคงเหลือ วนัท่ีลงนาม วนัท่ีครบก าหนด รายช่ือเจา้หน้ี 

0030181780 อบต.แข ้อ.อุทุมพรพิสัย 64097426852 กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64 อบต.แข ้ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บา้น บ.น ้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
ยงู 

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.หวัชา้ง 64097362355 กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64 อบต.หวัชา้ง ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บา้นส าโรงนอ้ย ม.4 ไปบา้นบึงไกร 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.ขะยงู 64097561352 กค 0402.5/ว131 ลว 10 ส.ค. 2564 อบต.ขะยงู คสล.บา้นหนองยาง ม. 6 ไป
บา้นต าแย 

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. 
(ภายในหมู่บา้นในพ้ืนท่ี 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.สายทางบา้นหนอง
ตลาด ม.4 ไปทางโนนศ 

502,400.00 16.09.2021 16.09.2021 - 

0030182292 อบต.สุขสวสัด์ิ 64097494351 กค 0402.5/ว131 ลว 10 ส.ค. 2564 อบต.สุขสวสัด์ิ แอสฟัลทติ์ก ภายใน
บา้นอิไทย ม.4 

1,720,000.00 21.09.2021 21.09.2021 - 

0030182365 อบต.แข ้ 64097427262 กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64 อบต.แข ้ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บา้น บ.โนนเปือย ม.6 

499,500.00 16.09.2021 16.09.2021 - 

0030182457 อบต.ซ า อ.เมือง 64097429512 กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค. 64 อบต.ซ า อ.เมือง คสล.(สายบา้นหนอง
หวา้ไปนิคมซอย 4 ต าบ 

500,000.00 27.09.2021 27.09.2021 - 



หนา้ท่ี 3 จากทั้งหมด 65 
วนัท่ีพิมพ ์  

รายงานเงินกนัขยายกรณีมีหน้ีผูกพนั(CX) ท่ีบก.อนุมติั (รอบ กนัยายน) 
15 ตุลาคม 2564 

เลขท่ีเอกสาร ช่ือ อปท. เลขท่ีสัญญา เลขท่ี L/C รายการ จ านวนเงินคงเหลือ วนัท่ีลงนาม วนัท่ีครบก าหนด รายช่ือเจา้หน้ี 

0030182497 ทต.หนองใหญ่ 64097448872 กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64 ทต.หนองใหญ่ ก่อสร้างถนน คสล. บ.
แกงเลี้ยว ม.6 - บ.ป่าอน้ ม.7 

498,600.00 16.09.2021 16.09.2021 - 

0030182613 อบต.ศรีแกว้ 64097428635 กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค. 64 อบต.ศรีแกว้ คสล.บา้นสะพุงนอ้ย ม.4 
ไปบา้นหนองบวั 

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
สายบา้นห้วย - วดับา้นตระกวน 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 
(จากบา้นขวาว ม.4 ไปบา้นโนนแดง 
โนนม่วง ม.7 ไป ต.โคกจาน ต่อจากเดิม) 

500,000.00 16.09.2021 16.09.2021 - 

0030169391 อบต.กนัทรารมย ์อ.ขขุนัธ์ 26/2564 อบต.กนัทรารมย ์อ.ขขุนัธ์ ถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็ สายทางบา้นโพนใหญ่ 

1,653,620.00 16.08.2021 13.11.2021 หจก.ท่าทรายปนดัดา 

0030169468 อบต.จะกง อ.ขขุนัธ์ eb06/2564 อบต.จะกง อ.ขขุนัธ์ ถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ บา้นตะเคียนนอ้ย ม.4 

946,560.00 14.09.2021 13.12.2021 บจก.ทุมมณีก่อสร้าง 

0030169474 อบต.จะกง อ.ขขุนัธ์ eb04/2564 อบต.จะกง อ.ขขุนัธ์ ถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ บา้นจะกง ม.2 หนองคูระ 

1,119,900.00 25.08.2021 23.11.2021 หจก.สินรวมชยั 

0030183075 อบต.บึงมะลู 64097423111 กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64 อบต.บึงมะลู ก่อสร้างถนน คสล. ถนน
สายเส้นหลงัอนามยับึงมะลู บ.ถนนวิหาร
ใต ้ม.19 

353,300.00 16.09.2021 16.09.2021 - 

0030183120 อบต.แข ้ 64097426593 กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค. 2564 อบต.แข ้คสล.ภายในหมู่บา้น บา้นโนน 
ม. 2 ต.แข ้

499,500.00 16.09.2021 16.09.2021 - 

0030169501 อบต.โพธ์ิวงศ ์อ.ขนุหาญ 41/2564 อบต.โพธ์ิวงศ ์อ.ขนุหาญ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ สายจาก
ถนนลาดยาง - บา้นนายจ านงค์ 

467,000.00 13.09.2021 12.12.2021 หจก.ทรัพยธ์าดาก่อสร้าง 



หนา้ท่ี 4 จากทั้งหมด 65 
วนัท่ีพิมพ ์  

รายงานเงินกนัขยายกรณีมีหน้ีผูกพนั(CX) ท่ีบก.อนุมติั (รอบ กนัยายน) 
15 ตุลาคม 2564 

เลขท่ีเอกสาร ช่ือ อปท. เลขท่ีสัญญา เลขท่ี L/C รายการ จ านวนเงินคงเหลือ วนัท่ีลงนาม วนัท่ีครบก าหนด รายช่ือเจา้หน้ี 

0030169554 อบต.คูบ อ.น ้าเกลี้ยง 43/2564 อบต.คูบ อ.น ้าเกลี้ยง ถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ บา้นสะพุง หมู่ท่ี 6 สายบา้น นาง
มาริสา - หนองปัง 

0.00 23.07.2021 21.09.2021 หจก.อยันาอุก์่อสร้าง 

0030169658 ทต.ไพรบึง อ.ไพรบึง 46/2564 ทต.ไพรบึง อ.ไพรบึง ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นสวาย - 
บา้นเต๊ียะ รหสัสายทาง ศก.ถ.18-011 

287,000.00 11.08.2021 09.11.2021 หจก.ไพรบึงทวีทรัพย ์

0030169664 ทต.ไพรบึง อ.ไพรบึง 41/2564 ทต.ไพรบึง อ.ไพรบึง ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ สายสนวน - ปู่ ตา 
รหสัสายทาง ศก.ถ.18-030 

428,000.00 05.08.2021 03.11.2021 หจก.ไพรบึงทวีทรัพย ์

0030169706 อบต.สุขสวสัด์ิ อ.ไพรบึง 26/2564 อบต.สุขสวสัด์ิ อ.ไพรบึง ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นสุขสวสัด์ิ - 
บา้นอาลยั ช่วงบา้นหยอด 

440,000.00 15.09.2021 14.11.2021 หจก.ไพรบึงทวีทรัพย ์

0030169808 อบต.โนนคูณ อ.ยางชุมนอ้ย 9/2564 อบต.โนนคูณ อ.ยางชุมนอ้ย ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้น อสม.
วิชยั บา้นโนนดู ่- บา้นดอนขะยอม 

492,000.00 10.08.2021 09.10.2021 หจก.สรณ์ศิริศรีสะเกษ
ก่อสร้าง 

0030169876 อบต.ดวนใหญ่ อ.วงัหิน 34/2564 อบต.ดวนใหญ่ อ.วงัหิน ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ สายทางบา้นหนอง
ไผไ่ปวงัเทวดา บ.หนองไผ ่ม.12 

454,000.00 02.09.2021 01.11.2021 บจก.นครวงัหินวสัดุ 

0030169943 อบต.ทุ่งสว่าง อ.วงัหิน 6/2564 อบต.ทุ่งสว่าง อ.วงัหิน ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นเฟือยพุ่ม ม.5 
(หลงัวดั) 

389,000.00 03.09.2021 04.11.2021 หจก.ท่าทรายชนนัธร 

0030170127 ทต.กนัทรอม 230/2564 ทต.กนัทรอม ปรับปรุงถนนลงหินคลุก
สายบา้นชา้ง - คลองเทพ บา้นชา้ง ม.7 

498,000.00 13.09.2021 12.11.2021 หจก.ทนงศกัด์ิรุ่งเรือง88 



หนา้ท่ี 5 จากทั้งหมด 65 
วนัท่ีพิมพ ์  

รายงานเงินกนัขยายกรณีมีหน้ีผูกพนั(CX) ท่ีบก.อนุมติั (รอบ กนัยายน) 
15 ตุลาคม 2564 

เลขท่ีเอกสาร ช่ือ อปท. เลขท่ีสัญญา เลขท่ี L/C รายการ จ านวนเงินคงเหลือ วนัท่ีลงนาม วนัท่ีครบก าหนด รายช่ือเจา้หน้ี 

0030170153 ทต.ผือใหญ่ 124/2564 ทต.ผือใหญ่ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ สายสร้างทองการเกษตร บ.โนน
สวรรค ์ม.10 - บ.สร้างทอง ม.2 

498,000.00 14.09.2021 13.11.2021 หจก.ท่าทรายพรเพชรทราย
ทอง 

0030170168 ทต.สิ 5/2564 ทต.สิ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก 
สายบา้นห้วย - บา้นใหม่พฒันา รหสัสาย
ทาง ศก.ถ.24-001 ม.7 

499,000.00 07.09.2021 22.10.2021 หจก.ศรีสะเกษสุชา
ก่อสร้าง 

0030170174 อบต.แขม 23/2564 อบต.แขม ปรับปรุงถนนดินเดิมลงหิน
คลุก ทางไปห้วยผืบพลบั บ.โนนลดั ม.11 
ช่วงท่ี 1 

459,000.00 10.09.2021 09.12.2021 หจก.ก าแพงใหญ่ก่อสร้าง 

0030170233 อบต.หนองบวัดง 16/2564 อบต.หนองบวัดง ปรับปรุงเสริมผิว
จราจรแอสฟัลทติ์กทบัถนน คสล. ภายใน
ต าบล (ช่วงท่ี 1) ม.6 

500,000.00 14.09.2021 14.10.2021 หจก.รุ่งอรุณราษีการโยธา 

0030170244 อบต.โพนข่า 11/2564 อบต.โพนข่า ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็ สายทางแยกทางหลวง
แผน่ดินหมายเลข 221-เช่ือมถนนลาดยาง 
ทช.ศก. 

444,000.00 15.09.2021 14.11.2021 ร้าน ช.ชินวตัร 

0030170253 ทต.ส้มป่อย 34/2564 ทต.ส้มป่อย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ บ.บึงหมอก ม.8 จากทางหลวง
หมายเลข 2086 ไปหนองหวัววั 

459,000.00 31.08.2021 30.10.2021 หจก.สมชายรุ่งเรือง 

0030170257 ทต.ส้มป่อย 42/2564 ทต.ส้มป่อย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ บ.โนนศิลป์ ม.4 ไปทางหลวง
หมายเลข 2086 

457,000.00 31.08.2021 30.10.2021 หจก.ชยัรุ่งเรืองราษีไศล
ก่อสร้าง 

0030170268 ทต.ส้มป่อย 48/2564 ทต.ส้มป่อย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ บา้นโก ม.12 (ซอยบา้น นาย
สมพงษไ์ปหนองหมาใน) 

465,000.00 07.09.2021 06.11.2021 หจก.ป.เลิศศิริ 



หนา้ท่ี 6 จากทั้งหมด 65 
วนัท่ีพิมพ ์  

รายงานเงินกนัขยายกรณีมีหน้ีผูกพนั(CX) ท่ีบก.อนุมติั (รอบ กนัยายน) 
15 ตุลาคม 2564 

เลขท่ีเอกสาร ช่ือ อปท. เลขท่ีสัญญา เลขท่ี L/C รายการ จ านวนเงินคงเหลือ วนัท่ีลงนาม วนัท่ีครบก าหนด รายช่ือเจา้หน้ี 

0030170276 ทต.ส้มป่อย 44/2564 ทต.ส้มป่อย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ บา้นแกง้ ม.14 ไปบา้นดอนตุ่น ม.5 

465,000.00 07.09.2021 06.11.2021 หจก.ป.เลิศศิริ 

0030170584 อบต.ศรีส าราญ 20/2564 อบต.ศรีส าราญ คสล เส้นรอบบา้นตา
ดว้ง 

497,500.00 16.09.2021 15.11.2021 บจก.โชคมงคลฟาร์ม
ก่อสร้าง 

0030170672 อบต.ส าโรงตาเจ็น 195/2564 อบต.ส าโรงตาเจ็น สายทางเขา้ท่ีท าการ 
อบต.ส าโรงตาเจ็น 

436,000.00 14.09.2021 29.10.2021 หจก.อารยาคอนกรีต 2021 

0030170962 ทต.บุสูง 14/2564 ทต.บุสูง ปรับปรุงเสริมผิวทาง คสล. 
ถนนหมายเลข ศก.ถ.14-005 ม.1 - ม.2 

325,000.00 08.09.2021 07.11.2021 หจก.สรณ์ศิริศรีสะเกษ
ก่อสร้าง 

0030171032 อบต.ไพรบึง 32/2564 อบต.ไพรบึง ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บา้นพราน-บา้นโพง-บา้นส าโรงพลนั 
ศก.ถ.131-11 

1,380,000.00 10.09.2021 09.12.2021 หจก.ไพรบึงทวีทรัพย ์

0030171051 อบต.ไพรบึง 29/2564 อบต.ไพรบึง ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บา้นทุ่ม-บา้นภูมิ รหสัสายทาง 
ศก.ถ.131-03 

487,000.00 20.08.2021 18.11.2021 หจก.ไพรบึงทวีทรัพย ์

0030171065 อบต.ห้วยทบัทนั 12/2564 อบต.ห้วยทบัทนั ก่อสร้างถนน คสล. บ.
สร้างเรือ ม.5 (บ.สร้างเรือ - หนอง
กระเฉด) ศก.ถ.208-43 

280,000.00 20.09.2021 04.11.2021 หจก.ห้วยทบัทนัอธิคม 

0030171098 อบต.ปราสาท อ.ห้วยทบัทนั 28/2564 อบต.ปราสาท อ.ห้วยทบัทนั ก่อสร้าง
ถนน คสล. สาย บ.โนนดัง่ ม.12 

395,000.00 20.09.2021 19.11.2021 หจก.เฉลิมชยัอุทุมพร
ก่อสร้าง 

0030171267 อบต.หนองแกว้ อ.กนัทรารมย ์ 1/2564 อบต.หนองแกว้ อ.กนัทรารมย ์ปรับปรุง
ซ่อมแซมสถานีสูบน ้าดว้ยไฟฟ้า ม.1 

2,752,000.00 03.03.2021 28.12.2021 หจก.ประกิตลกัษณ์
ก่อสร้าง 

0030171272 ทต.เมืองขขุนัธ์ 4/2564 ทต.เมืองขขุนัธ์ ซ่อมแซมปรับปรุงถนน 
คสล. โดยการปูผิวทาง Asphaltic 
Concrete ถ.ไกรภกัดีจากแยกไฟแดง 

2,770,000.00 17.02.2021 17.06.2021 หจก.กนัทรลกัษท์รัพยท์วี 



หนา้ท่ี 7 จากทั้งหมด 65 
วนัท่ีพิมพ ์  

รายงานเงินกนัขยายกรณีมีหน้ีผูกพนั(CX) ท่ีบก.อนุมติั (รอบ กนัยายน) 
15 ตุลาคม 2564 

เลขท่ีเอกสาร ช่ือ อปท. เลขท่ีสัญญา เลขท่ี L/C รายการ จ านวนเงินคงเหลือ วนัท่ีลงนาม วนัท่ีครบก าหนด รายช่ือเจา้หน้ี 

0030171279 อบต.ห้วยเหนือ E1/2564 อบต.ห้วยเหนือ ซ่อมสร้างถนน คสล. 
จ านวน 2 ช่วง สายบา้นช าแระ-บา้น
สนวน ศก.ถ.210-01 

3,080,000.00 31.05.2021 28.10.2021 หจก.ประจวบกิจชยั คอน
สตร้ัคชัน่ 

0030171287 ทต.ขนุหาญ 2/2564 ทต.ขนุหาญ ปรับปรุงถนนลาดยางสาย 
2127 จากวงกลมอ าเภอขนุหาญ-แยกตน้
มนัปลา 

8,130,000.00 09.07.2021 05.01.2022 หจก.กิตติทศัน์การคา้ 

0030171303 อบต.ปราสาทเยอ 1/2564 อบต.ปราสาทเยอ ก่อสร้างถนน คสล. 
สายทางบา้นเตร๊ียะ ม.5 - บา้นกนัตรุม 
ม.6 ศก.ถ.107-07 

1,842,500.00 19.02.2021 18.08.2021 บจก.ทุมมณีก่อสร้าง 

0030171352 ทต.สระก าแพงใหญ่ 1/2564 ทต.สระก าแพงใหญ่ ก่อสร้างถนน คสล. 
สายแยกทางหลวง226 ต.สระก าแพงใหญ่ 
- บ.ต าแย 

3,799,900.00 22.06.2021 20.10.2021 หจก.ไทยสงวนอุทุมพร
ก่อสร้าง 

0030171354 อบต.ขะยงู 15/2564 อบต.ขะยงู ก่อสร้างลานกีฬา คสล. พ้ืน
สนามฟุตซอลปูโพลีพร็อพไพลีน โคโพ
ลิเมอร์ ม.6 

2,622,000.00 02.08.2021 31.10.2021 หจก.ศรีสะเกษไอเฟค 

0030171883 อบต.ละลาย อ.กนัทรลกัษ ์ 3/2564 อบต.ละลาย ถนน คสล.ขา้นโรงเรียนดง
รักวิทยา -ไร่นายพิทกัษ ์ม.3 

2,360,000.00 31.03.2021 29.07.2021 บริษทั ทุมมณีก่อสร้าง 
จ ากดั 

0030171891 อบต.ทุ่งสว่าง อ.วงัหิน 8/2564 อบต.ทุ่งสว่าง อ.วงัหิน ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นเฟือยพุ่ม ม.5 
จากบา้นนายทองพูล สมาน 

352,000.00 14.09.2021 13.11.2021 หจก.สรณ์ศิริศรีสะเกษ
ก่อสร้าง 

0030171931 อบต.โพนข่า 14/2564 อบต.โพนข่า ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็ รหสั ศก.ถ.126-15 สายทาง
บา้นโนน - เช่ือมถนนลาดยาง อบจ.ศก. 

499,000.00 15.09.2021 14.11.2021 หจก.อคัรภูวริศก่อสร้าง 



หนา้ท่ี 8 จากทั้งหมด 65 
วนัท่ีพิมพ ์  

รายงานเงินกนัขยายกรณีมีหน้ีผูกพนั(CX) ท่ีบก.อนุมติั (รอบ กนัยายน) 
15 ตุลาคม 2564 

เลขท่ีเอกสาร ช่ือ อปท. เลขท่ีสัญญา เลขท่ี L/C รายการ จ านวนเงินคงเหลือ วนัท่ีลงนาม วนัท่ีครบก าหนด รายช่ือเจา้หน้ี 

0030168926 อบต.บึงมะลู อ.กนัทรลกัษ ์ 64097365396 กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค. 64 อบต.บึงมะลู ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็โดยการปูยางแอสฟัลทติ์ก 
ถนนสายบา้นโนนศิริ ม.7 

615,600.00 21.09.2021 21.09.2021 - 

0030170219 อบต.ละลม 64097101675 กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64 อบต.ละลม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ ม.12 เส้นบา้น ผอ.สวาท ค าขาย สุด
ทางหลกั ศก.ถ.149-01 

1,664,000.00 16.09.2021 16.09.2021 - 

0030170225 อบต.เมืองแคน 64087209120 กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64 อบต.เมืองแคน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็ ศก.ถ.138-13 สายทางสาย
บา้นหนองปลาดุก ม.5 ไปหนองสะเอียน 

400,000.00 17.09.2021 17.09.2021 - 

0030170292 อบต.แขม 64097484966 กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64 อบต.แขม ปรับปรุงถนนดินเดิมลงหิน
คลุก ทางไปห้วยผืบพลบั บ.แขม ม.2 

368,000.00 17.09.2021 17.09.2021 - 

0030173599 อบต.หนองแวง อ.กนัทรารมย ์ 80/2564 อบต.หนองแวง อ.กนัทรารมย ์ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นหนองแวง 
ม.4 

499,000.00 27.09.2021 11.11.2021 บจก.สินประดิษฐ์ 

0030170301 อบต.ตาเกษ 64097475476 กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64 อบต.ตาเกษ ก่อสร้งถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ สายบา้นดู่ ม.2 ไป บา้นหนองเหลก็ 
(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.สายบา้นปราสาท
เยอใต ้ม. 2 

322,000.00 15.09.2021 15.09.2021 - 

0030170946 ทต.ก าแพง 64097569427 กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64 ทต.ก าแพง ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
ประชาร่วมใจ กวา้ง 4 เมตร ยาว 144 
เมตร 

435,000.00 21.09.2021 21.09.2021 - 

0030171410 อบต.รุง 64097447972 กค0402.5/ว131 ลว30ส.ค.64 อบต.รุง ปรับปรุงถนนในเขตความ
รับผิดชอบต าบลรุง เส้นภูนอ้ย ม.5 

499,000.00 20.09.2021 20.09.2021 - 



หนา้ท่ี 9 จากทั้งหมด 65 
วนัท่ีพิมพ ์  

รายงานเงินกนัขยายกรณีมีหน้ีผูกพนั(CX) ท่ีบก.อนุมติั (รอบ กนัยายน) 
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เลขท่ีเอกสาร ช่ือ อปท. เลขท่ีสัญญา เลขท่ี L/C รายการ จ านวนเงินคงเหลือ วนัท่ีลงนาม วนัท่ีครบก าหนด รายช่ือเจา้หน้ี 

0030172083 อบต.แข ้ 64097426117 กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64 อบต.แข ้ก่อสร้างรางระบายน ้าแบบตวั U 
ภายในหมู่บา้น บ.แข ้ม.1 

492,000.00 17.09.2021 17.09.2021 - 

0030171219 อบต.ตะเคียนราม 119/2564 อบต.ตะเคียนราม ขดุลอกห้วยยาง ม.12 
บ.ห้วยยาง 

497,500.00 20.09.2021 19.03.2022 หจก.แผน่ดินทอง เอ.พี.
พฒันา 

0030181037 อบต.กระแชง 64097452317 กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค.64 อบต.กระแชง ม.13 บา้นโนนสมประสงค ์
ศก.ถ.27-006 

5,814,800.00 16.09.2021 16.09.2021 - 

0030181321 อบต.บึงมะลู 64097423315 กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค.64 อบต.บึงมะลู คสล.ถ.บ.โนนเยาะเหนือ 
ม.20-ตงเหมื่นแตน 

472,500.00 16.09.2021 16.09.2021 - 

0030181393 อบต.เสาธงชยั 41/2564 อบต.เสาธงชยั คสล.ภายในหมู่บา้น บ.
ภูมิซรอลสอง ม.13 

495,800.00 17.09.2021 16.11.2021 หจก.กนัทรลกัษท์รัพยท์วี 

0030181402 อบต.เสาธงชยั 38/2564 อบต.เสาธงชยั คสล.ภายในหมู่บา้น บ.ซ า
เมือง ม.3 

495,800.00 17.09.2021 16.11.2021 หจก.กนัทรลกัษท์รัพยท์วี 

0030181445 อบต.ห้วยจนัทร์ 64097505228 กค 0402.5/ว131 ลว.30 ก.ค. 64 อบต.ห้วยจนัทร์ คสล.หมู่บา้นน ้าตกห้วย
จนัทร์ 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.(ภานในหมู่บา้น
ในพ้ืนท่ีต าบลหมากเ 

497,100.00 15.09.2021 15.09.2021 - 

0030181814 ทต.วงัหิน 64097653114 กค 0402.5/ว131 ลว 10 ส.ค. 2564 ทต.วงัหิน คสล.บา้นหนองขอ้งเหลก็ ม. 
10 ต่อ คสล.เดิน 

490,000.00 20.09.2021 20.09.2021 - 

0030181839 อบต.ขะยงู 64097552430 กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64 อบต.ขะยงู ก่อสร้างถนน คสล. บ.กระต ่า 
ม.10 (ฝ่ังทิศตะวนัตก) 

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 บา้นดอน
พระเจา้ 

1,560,100.00 21.09.2021 21.09.2021 - 



หนา้ท่ี 10 จากทั้งหมด 65 
วนัท่ีพิมพ ์  

รายงานเงินกนัขยายกรณีมีหน้ีผูกพนั(CX) ท่ีบก.อนุมติั (รอบ กนัยายน) 
15 ตุลาคม 2564 

เลขท่ีเอกสาร ช่ือ อปท. เลขท่ีสัญญา เลขท่ี L/C รายการ จ านวนเงินคงเหลือ วนัท่ีลงนาม วนัท่ีครบก าหนด รายช่ือเจา้หน้ี 

0030181872 อบต.ศรีส าราญ 64097466673 กค 0402.5/ว131 ลว 10 ส.ค. 2564 อบต.ศรีส าราญ คสล.บา้นสะง า ม. 5 จาก
แยกบา้นนางส าลี 

499,000.00 16.09.2021 16.09.2021 - 

0030181879 ทต.ศรีรัตนะ 64097512544 กค 0402.5/ว131 ลว 10 ส.ค. 2564 ทต.ศรีรัตนะ คสล.เส้นหนา้ศูนย์
การศึกษานอกระบบ 

1,879,200.00 20.09.2021 20.09.2021 - 

0030181899 ทต.กนัทรอม 64097355038 กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64 ทต.กนัทรอม ก่อสร้างถนน คสล. สาย
หนองศาลา บ.กนัทรอม ม.1 

497,200.00 15.09.2021 15.09.2021 - 

0030181917 อบต.ศรีแกว้ 64097501177 กค 0402.5/ว131 ลว 10 ส.ค. 2564 อบต.ศรีแกว้ คสล.บา้นตะเคียน ม. 2 
(สายหลงัศาลา) 

499,000.00 21.09.2021 21.09.2021 - 

0030181948 ทต.โพธ์ิกระสังข ์ 64097449540 กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64 ทต.โพธ์ิกระสังข ์ก่อสร้างถนน คสล. ม.3 
สายบา้นบก - บา้นปรือใหญ่ 

490,000.00 15.09.2021 15.09.2021 - 

0030182001 อบต.อีเซ 64097129906 กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64 อบต.อีเซ ก่อสร้างถนน คสล. สายบา้นอี
เซ ม.5 

451,000.00 21.09.2021 21.09.2021 - 

0030182014 อบต.เหล่ากวาง 64097405372 กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64 อบต.เหล่ากวาง ก่อสร้างถนน คสล. สาย
ทางบา้นโนนสวรรค ์ม.10 - โนนภูดิน 

505,400.00 16.09.2021 16.09.2021 - 

0030182096 อบต.หวัชา้ง 64097362322 กค 0402.5/ว131 ลว 10 ส.ค. 2564 อบต.หวัชา้ง คสล.สายบา้นบึงไกร ม. 2 
ไปบา้นกลาง ม.9 

499,000.00 15.09.2021 15.09.2021 - 

0030182114 ทต.น ้าค า 64097468295 กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64 ทต.น ้าค า ก่อสร้างถนน คสล. สายทาง
เส้นหนา้วดัป่าดอนจนัทร์ บ.ดอนจนัทร์ 
ม.12 

493,000.00 17.09.2021 17.09.2021 - 

0030182136 อบต.จาน อ.เมืองศรีสะเกษ 64097476590 กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64 อบต.จาน อ.เมืองศรีสะเกษ ก่อสร้างถนน 
คสล. สายบา้นหนองตะเคียน ม.9 ต.จาน 
- เช่ือมเขต ต.ต าแย อ.พยหุ์ 

500,000.00 17.09.2021 17.09.2021 - 

0030182221 อบต.โพธ์ิ อ.โนนคูณ 64097446982 กค 0402.5/ว131 ลว 10 ส.ค. 2564 อบต.โพธ์ิ อ.โนนคูณ คสล.ภายใน
หมู่บา้นห้วยขยงู ม. 11 

209,000.00 14.09.2021 15.09.2021 - 



หนา้ท่ี 11 จากทั้งหมด 65 
วนัท่ีพิมพ ์  

รายงานเงินกนัขยายกรณีมีหน้ีผูกพนั(CX) ท่ีบก.อนุมติั (รอบ กนัยายน) 
15 ตุลาคม 2564 

เลขท่ีเอกสาร ช่ือ อปท. เลขท่ีสัญญา เลขท่ี L/C รายการ จ านวนเงินคงเหลือ วนัท่ีลงนาม วนัท่ีครบก าหนด รายช่ือเจา้หน้ี 

0030182224 อบต.ศรีแกว้ 64097428713 กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64 อบต.ศรีแกว้ ก่อสร้างถนน คสล. บ.ตา
แบน ม.9 

499,000.00 21.09.2021 21.09.2021 - 

0030182266 อบต.โนนเพก็ 64097395702 กค 0402.5/ว131 ลว 10 ส.ค. 2564 อบต.โนนเพก็ คสล.บา้นโนนเพก็ ม.1(
ขา้งบา้นนายสันติศ ั

500,000.00 14.09.2021 14.09.2021 - 

0030182415 อบต.สระเยาว ์ 64097462420 กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64 อบต.สระเยาว ์ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บา้นกนัจาน ม.10 ต.สระเยาว ์- เช่ือม
รอยต่อ บ.ไผง่าม ต.สะพุง 

492,000.00 17.09.2021 17.09.2021 - 

0030182484 อบต.ศรีแกว้ 64097428748 กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64 อบต.ศรีแกว้ ก่อสร้างถนน คสล. บ.ตา
แบน ม.9 สายวดัป่าตาแบนถึงแยกบา้น
กลว้ย 

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 บา้นหวัดง ม.10 ไป
หนองพุก 

500,000.00 17.09.2021 17.09.2021 - 

0030182574 อบต.ศรีส าราญ 64097470652 กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค. 64 อบต.ศรีส าราญ คสล.บา้นตีกา ม.6 บา้น
ตาดว้ง ม. 12 

500,000.00 16.09.2021 16.09.2021 - 

0030182645 อบต.หนองบวัดง 64097693266 กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64 อบต.หนองบวัดง ก่อสร้างถนน คสล. 
รพ.สต.หนองบวัดง 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.ธาต ุก่อสร้างถนน คสล. บ.ธาต ุม.4 
เส้นซอยบา้นนายอนุสรณ์ - คลองอิสาน
เขียว 

461,000.00 15.09.2021 15.09.2021 - 

0030169174 อบต.หนองหวา้ อ.เบญจลกัษ ์ 39/2564 อบต.หนองหวา้ ถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ ม.6 - ม.4 

615,700.00 16.09.2021 15.12.2021 หจก.ประจวบกิจชยัคอน
สตร๊ัคชัน่ 

0030169214 ทต.น ้าค า อ.เมืองศรีสะเกษ 27/2564 ทต.น ้าค า ถนนคอนกรีต ม.3 489,000.00 15.09.2021 14.12.2021 หจก.ศรีสะเกษนาโนเทค 

0030169441 อบต.กนัทรารมย ์อ.ขขุนัธ์ 36/2564 อบต.กนัทรารมย ์อ.ขขุนัธ์ ถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็ บา้นศรีอุดม  ม.5 

549,000.00 07.09.2021 05.12.2021 บจก.โคกจานวสัดุ 



หนา้ท่ี 12 จากทั้งหมด 65 
วนัท่ีพิมพ ์  

รายงานเงินกนัขยายกรณีมีหน้ีผูกพนั(CX) ท่ีบก.อนุมติั (รอบ กนัยายน) 
15 ตุลาคม 2564 

เลขท่ีเอกสาร ช่ือ อปท. เลขท่ีสัญญา เลขท่ี L/C รายการ จ านวนเงินคงเหลือ วนัท่ีลงนาม วนัท่ีครบก าหนด รายช่ือเจา้หน้ี 

0030183018 อบต.ศรีโนนงาม 64097464811 กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค. 2564 อบต.ศรีโนนงาม คสล.(เส้นทางหนา้
โรงเรียนบา้นโนนแกต่อ 

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.
เห็นอม้ ม.2 

500,000.00 20.09.2021 20.09.2021 - 

0030169580 อบต.พยหุ์ อ.พยหุ์ 24/2564 อบต.พยหุ์ อ.พยหุ์ ปรับปรุงขยายผิว
จราจรถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 
(ศก.115-11) บา้นหนองทุ่ม 

499,000.00 13.07.2021 10.11.2021 หจก.รัฐประธาน 

0030169716 อบต.สุขสวสัด์ิ อ.ไพรบึง 22/2564 อบต.สุขสวสัด์ิ อ.ไพรบึง ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นอาลยั - บา้น
หนองคา้ ช่วงบา้นอาลยั 

498,000.00 14.09.2021 13.11.2021 หจก.ไพรบึงทวีทรัพย ์

0030169771 อบต.หนองแกว้ อ.เมืองศรีสะ
เกษ 

15/2564 อบต.หนองแกว้ อ.เมืองศรีสะเกษ 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สาย
ทางบา้นหนองแกว้ ม.3 

397,000.00 31.08.2021 15.10.2021 หจก.อยันาอุก์่อสร้าง 

0030169783 อบต.โนนคูณ อ.ยางชุมนอ้ย 5/2564 อบต.โนนคูณ อ.ยางชุมนอ้ย ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นหอย - 
ดอนขะยอม ม.3 

493,800.00 10.08.2021 09.10.2021 หจก.สรณ์ศิริศรีสะเกษ
ก่อสร้าง 

0030169791 อบต.โนนคูณ อ.ยางชุมนอ้ย 7/2564 อบต.โนนคูณ อ.ยางชุมนอ้ย ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นโนน
ต้ิว - บา้นโนนคูณ ม.5 

493,000.00 10.08.2021 09.10.2021 หจก.สรณ์ศิริศรีสะเกษ
ก่อสร้าง 

0030169859 อบต.ดวนใหญ่ อ.วงัหิน 32/2564 อบต.ดวนใหญ่ อ.วงัหิน ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ สายทางจากส่ีแยก
ไปบา้นดวนใหญ่ ม.1 บ.หนองกระดนั 
ม.8 

450,000.00 02.09.2021 01.11.2021 บจก.นครวงัหินวสัดุ 



หนา้ท่ี 13 จากทั้งหมด 65 
วนัท่ีพิมพ ์  

รายงานเงินกนัขยายกรณีมีหน้ีผูกพนั(CX) ท่ีบก.อนุมติั (รอบ กนัยายน) 
15 ตุลาคม 2564 

เลขท่ีเอกสาร ช่ือ อปท. เลขท่ีสัญญา เลขท่ี L/C รายการ จ านวนเงินคงเหลือ วนัท่ีลงนาม วนัท่ีครบก าหนด รายช่ือเจา้หน้ี 

0030169872 อบต.ดวนใหญ่ อ.วงัหิน 33/2564 อบต.ดวนใหญ่ อ.วงัหิน ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ สายทางซอยบา้น
อดีต ผญบ.นายทองเรียน บุญตา ม.13 

170,000.00 02.09.2021 01.11.2021 บจก.นครวงัหินวสัดุ 

0030169920 อบต.ทุ่งสว่าง อ.วงัหิน 7/2564 อบต.ทุ่งสว่าง อ.วงัหิน ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ ถนนรอบหมู่บา้น 
บา้นเฟือยพุ่ม ม.5 

122,000.00 08.09.2021 07.11.2021 หจก.สรณ์ศิริศรีสะเกษ
ก่อสร้าง 

0030170081 อบต.ปะอาว อ.อุทุมพรพิสัย 20/2564 อบต.ปะอาว อ.อุทุมพรพิสัย ก่อสร้าง
ถนนลาดยางทบัถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 
Asphaltic Concreat ม.1 - ม.7 

484,000.00 24.08.2021 23.10.2021 บจก.เอส ที แอสฟัลท ์

0030170130 ทต.กนัทรอม 231/2564 ทต.กนัทรอม ปรับปรุงถนนหินคลุกสาย
บา้นกนัทรอมใต ้- สามแยกหาดขะยงู 
ม.4 

0.00 13.09.2021 12.11.2021 หจก.ทนงศกัด์ิรุ่งเรือง88 

0030170145 ทต.โนนสูง 94/2564 ทต.โนนสูง ปรับปรุงถนนลงหินคลุกสาย
เลียบคลองตามาน บา้นกระเบา ม.4 

498,400.00 15.09.2021 14.11.2021 หจก.มณีสุดา 

0030170180 อบต.คูบ 44/2564 อบต.คูบ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ สายทางบา้นโนนเชียงสี ม.8 - บา้น
สะพุง ม.6 ศก.ถ.46-010 

499,000.00 03.09.2021 02.11.2021 บจก.ชาญ 1974 

0030170183 อบต.คูบ 45/2564 อบต.คูบ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ สายสามแยกทางหลวงทอ้งถิ่น
หมายเลข 2125 - ร่องน ้าค า ศก.ถ.46-020 

499,000.00 03.09.2021 02.11.2021 บจก.ชาญ 1974 

0030170240 อบต.โพนข่า 13/2564 อบต.โพนข่า ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็ รหสั ศก.ถ.126-07 สายทาง
บา้นขนวน - บา้นเหล่ายอด 

499,000.00 15.09.2021 14.11.2021 หจก.ภูริตชวินทร์ เอน็จิ
เนียร่ิง 



หนา้ท่ี 14 จากทั้งหมด 65 
วนัท่ีพิมพ ์  

รายงานเงินกนัขยายกรณีมีหน้ีผูกพนั(CX) ท่ีบก.อนุมติั (รอบ กนัยายน) 
15 ตุลาคม 2564 

เลขท่ีเอกสาร ช่ือ อปท. เลขท่ีสัญญา เลขท่ี L/C รายการ จ านวนเงินคงเหลือ วนัท่ีลงนาม วนัท่ีครบก าหนด รายช่ือเจา้หน้ี 

0030170825 อบต.กลว้ยกวา้ง อ.ห้วยทบัทนั 24/2564 อบต.กลว้ยกวา้ง ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็ ม.9 ไปฝาย ม.7 ศก.ถ.29-041 

448,000.00 14.09.2021 13.11.2021 หจก.ห้วยทบัทนัอธิคม 

0030170901 อบต.ส าโรง 99/2564 อบต.ส าโรง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ ม.2 (ซอยบา้นผูก้องต่ิงเช่ือมทาง
ลาดยางไปต าบลอีหล ่า) 

490,000.00 22.09.2021 21.11.2021 หจก.ไทยสงวนอุทุมพร
ก่อสร้าง 

0030170985 อบต.นิคมพฒันา 16/2564 อบต.นิคมพฒันา ก่อสร้างถนนหินคลุก 
ทางดา้นทิศตะวนัตกของหมู่บา้น สาย
บา้นนิคมเขต 7 ม.6 

493,020.00 14.09.2021 14.10.2021 หจก.มณีสุดา 

0030170998 อบต.ไผ ่อ.ราษีไศล 13/2564 อบต.ไผ ่อ.ราษีไศล ก่อสร้างถนน คสล. 
บ.หวัหนอง ม.8 ถึงสุดเขตต าบลไผ ่
ศก.ถ.114-01 

498,000.00 20.09.2021 19.11.2021 บจก.พีพี กู๊ด ไรซ์ 

0030171002 อบต.ไผ ่อ.ราษีไศล 10/2564 อบต.ไผ ่อ.ราษีไศล ก่อสร้างถนน คสล. 
บ.คูสระนอ้ย ม.7 ถึงสุดเขตต าบลไผ ่
ศก.ถ.114-04 

498,000.00 15.09.2021 14.11.2021 หจก.ป.เลิศศิริ 

0030171294 อบต.รุ่งระวี 7/2564 อบต.รุ่งระวี ก่อสร้างถนน คสล. บ.โนน
โพธ์ิ-บ.รุ่ง รหสัทางหลวงทอ้งถิ่น 
ศก.ถ.146-08 จ านวน 2 ช่วง 

4,800,000.00 09.02.2021 07.09.2021 หจก.กนัทรลกัษไ์ทยนต ์

0030168984 อบต.บึงมะลู อ.กนัทรลกัษ ์ 64097377223 กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค. 64 อบต.บึงมะลู ถนน คสล. สายทางเส้น
บา้นโนนเยาะ ม.6-บา้นถนนวิหาร ม.11 
ศก.ถ.104-02 

479,000.00 14.09.2021 14.09.2021 - 

0030169184 อบต.หนองหวา้ อ.เบญจลกัษ ์ 64097352611 กค 0402.5/ว131 ลว. 30 สค 64 อบต.หนองหวา้ ถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ ม.13 - ม.14 

651,000.00 15.09.2021 15.09.2021 - 

0030171345 ทต.สระก าแพงใหญ่ 3/2564 ทต.สระก าแพงใหญ่ ก่อสร้างถนน คสล. 
สายบา้นพงพรต-บา้นยางแรด ม.5 

1,464,998.00 10.08.2021 08.11.2021 หจก.สรณ์ศิริศรีสะเกษ 



หนา้ท่ี 15 จากทั้งหมด 65 
วนัท่ีพิมพ ์  

รายงานเงินกนัขยายกรณีมีหน้ีผูกพนั(CX) ท่ีบก.อนุมติั (รอบ กนัยายน) 
15 ตุลาคม 2564 

เลขท่ีเอกสาร ช่ือ อปท. เลขท่ีสัญญา เลขท่ี L/C รายการ จ านวนเงินคงเหลือ วนัท่ีลงนาม วนัท่ีครบก าหนด รายช่ือเจา้หน้ี 

0030171889 อบต.ดวนใหญ่ อ.วงัหิน 31/2564 อบต.ดวนใหญ่ อ.วงัหิน ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ สายทางบา้นดวน
ใหญ่ ม.1 ไป ม.16 ม.15 

459,000.00 20.08.2021 19.10.2021 บจก.นครวงัหินวสัดุ 

0030171899 อบต.ไพรบึง 34/2564 อบต.ไพรบึง ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บา้นคอก-ปุดเนียม รหสัสายทาง 
ศก.ถ.131-22 

443,000.00 21.09.2021 20.12.2021 หจก.ไพรบึงทวีทรัพย ์

0030170214 อบต.ละลม 64097101963 กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64 อบต.ละลม ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยาง เส้นละลม - โกแดง - บา้น
ธาต ุศก.ถ.149-02 

1,068,000.00 16.09.2021 16.09.2021 - 

0030170217 อบต.ต าแย 64087404168 กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64 อบต.ต าแย อบต.ต าแย ซ่อมสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ ม.7 (เส้นบา้นกลาง - 
ท่ีว่าการอ าเภอพยหุ์) 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 อบต.เมืองแคน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็ ศก.ถ.138-03 สายทาง
บา้นเมืองแคน ม.1 ถึงสุดเขตต าบลเมือง
แคน 

390,000.00 17.09.2021 17.09.2021 - 

0030170282 ทต.ผือใหญ่ 64097426627 กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64 ทต.ผือใหญ่ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก
เช่ือมระหว่างต าบล ถนนสายแยกถนน
ไปบา้นกอก ม.12 - เขตต าบลหวัชา้ง 

261,000.00 16.09.2021 16.09.2021 - 

0030170500 อบต.ปราสาทเยอ 64097302392 กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64 อบต.ปราสาทเยอ สายบา้นนายค า ยอด
สาย ม. 6 บา้นกนัตรุม 

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.สายบา้นนยาย
สอน ศรีมะณี-ทางโคง้ 

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.สายบา้นปราสาท
เยอ ม. 1 - บา้นเขวา 

425,000.00 15.09.2021 15.09.2021 - 



หนา้ท่ี 16 จากทั้งหมด 65 
วนัท่ีพิมพ ์  

รายงานเงินกนัขยายกรณีมีหน้ีผูกพนั(CX) ท่ีบก.อนุมติั (รอบ กนัยายน) 
15 ตุลาคม 2564 

เลขท่ีเอกสาร ช่ือ อปท. เลขท่ีสัญญา เลขท่ี L/C รายการ จ านวนเงินคงเหลือ วนัท่ีลงนาม วนัท่ีครบก าหนด รายช่ือเจา้หน้ี 

0030171325 อบต.หนองแค 64077122410 กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64 อบต.หนองแค ก่อสร้างถนน คสล. บา้น
เหล่าโดน ม.10-บา้นดอนงูเหลือม 

9,650,000.00 17.08.2021 17.08.2021 - 

0030171409 อบต.รุง 64097448252 กค0402.5/ว131 ลว30ส.ค.64 อบต.รุง ปรับปรุงถนนในเขตความ
รับผิดชอบต าบลรุง เส้นนายรักชยั 

499,000.00 20.09.2021 20.09.2021 - 

0030171911 อบต.กฤษณา 64097499826 กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64 อบต.กฤษณา ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหิน
คลุก จากสาย (บา้นกฤษณาไปบา้นโพธ์ิ
กลาง) ม.1 

500,000.00 17.09.2021 17.09.2021 - 

0030181196 อบต.บึงมะลู 64097424120 กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค.64 อบต.บึงมะลู ถนนสายบา้นบึงมะลูเหนือ 
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-คุม้ตะวนัตก 

472,600.00 16.09.2021 16.09.2021 - 

0030181360 อบต.เสาธงชยั 40/2564 อบต.เสาธงชยั คสล.คุม้ทรายทอง-ทาง
หลวง 221 บ.สังเม็ก 

495,800.00 17.09.2021 16.11.2021 หจก.กนัทรลกัษท์รัพยท์วี 

0030181414 อบต.ห้วยจนัทร์ 64097447134 กค 0402.5/ว131 ลว.30 ก.ค. 64 อบต.ห้วยจนัทร์ คสล.บ.หนองผือ ม.3-ตา
ปาน(ศก.ถ.204-01 

499,100.00 16.09.2021 16.09.2021 - 

0030181576 อบต.โพธ์ิวงศ์ 64097503272 กค 0402.5/ว131 ลว.30 ก.ค. 64 อบต.โพธ์ิวงศ ์คสล.บ.นางจิราวรรณ-
หนองกระมลั 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 บา้นร่องอโศก 

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.บา้นธาตุ ม. 1 เส้นส่ีแยก
คอกววั นายสุด 

461,000.00 15.09.2021 15.09.2021 - 

0030181961 อบต.โพธ์ิ อ.โนนคูณ 64097457993 กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64 อบต.โพธ์ิ อ.โนนคูณ ก่อสร้างถนน คสล. 
ม.5 บ.ทุ่งรวงทอง ต.โพธ์ิ - บ.หนองดิน
แดง เขตต าบลบก 

1,037,000.00 16.09.2021 16.09.2021 - 



หนา้ท่ี 17 จากทั้งหมด 65 
วนัท่ีพิมพ ์  

รายงานเงินกนัขยายกรณีมีหน้ีผูกพนั(CX) ท่ีบก.อนุมติั (รอบ กนัยายน) 
15 ตุลาคม 2564 

เลขท่ีเอกสาร ช่ือ อปท. เลขท่ีสัญญา เลขท่ี L/C รายการ จ านวนเงินคงเหลือ วนัท่ีลงนาม วนัท่ีครบก าหนด รายช่ือเจา้หน้ี 

0030181991 อบต.โนนเพก็ 64097438811 กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64 อบต.โนนเพก็ ก่อสร้างถนน คสล. บ.คอ้ 
ม.3 (จากบา้นนายกนกศกัด์ิ อ่อมแกว้ ถึง
บา้นหนองพะตาหลกัป้าย) 

499,000.00 14.09.2021 14.09.2021 - 

0030182018 อบต.กลว้ยกวา้ง 64097464782 กค 0402.5/ว131 ลว 10 ส.ค. 2564 อบต.กลว้ยกวา้ง คสล.บา้นหนองแข ้
ม.11 

445,700.00 16.09.2021 16.09.2021 - 

0030182066 ทต.เมืองจนัทร์ 64097470808 กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64 ทต.เมืองจนัทร์ ก่อสร้างถนน คสล. บ.ไผ ่
ม.7 ต.เมืองจนัทร์ ถึง บ.ปะโด๊ะ ต.
ปราสาท อ.ห้วยทบัทนั 

495,000.00 17.09.2021 17.09.2021 - 

0030182126 ทต.น ้าค า 64097468612 กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64 ทต.น ้าค า ก่อสร้างถนน คสล. สายทาง
จากบา้นใหม่บา้นกอก ถึงท่าเรือบา้นใหม่ 
ม.1 

496,000.00 17.09.2021 17.09.2021 - 

0030182134 อบต.ขะยงู 64097564997 กค 0402.5/ว131 ลว 10 ส.ค. 2564 อบต.ขะยงู คสล.บา้นขะยงู ม.1 (ซอยขา้ง
โรงเรียน)บา้นข 

500,000.00 20.09.2021 20.09.2021 - 

0030182255 อบต.โนนเพก็ 64097397215 กค 0402.5/ว131 ลว 10 ส.ค. 2564 อบต.โนนเพก็ คสล.บา้นยางปอ ม.11(
จากศาลปูตาถึงบา้นหน 

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
บา้นผกัผอ่ง ม.1 - หนองเกา้ 

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.เจา้
ทุ่ง ม.9 จากบา้นายทองใบ งามตรง ถึง
เถียงนานายสังหาร พิมพท์อง 

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 สายบา้นนาย
วาส-ถนน220 บา้นหนอ 

498,000.00 15.09.2021 15.09.2021 - 

0030182510 อบต.ศรีโนนงาม 64097464120 กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64 อบต.ศรีโนนงาม ก่อสร้างถนน คสล. 
(เส้นทางหนา้โรงเรียนบา้นโนนแก) ม.5 

498,000.00 17.09.2021 17.09.2021 - 



หนา้ท่ี 18 จากทั้งหมด 65 
วนัท่ีพิมพ ์  

รายงานเงินกนัขยายกรณีมีหน้ีผูกพนั(CX) ท่ีบก.อนุมติั (รอบ กนัยายน) 
15 ตุลาคม 2564 

เลขท่ีเอกสาร ช่ือ อปท. เลขท่ีสัญญา เลขท่ี L/C รายการ จ านวนเงินคงเหลือ วนัท่ีลงนาม วนัท่ีครบก าหนด รายช่ือเจา้หน้ี 

0030182720 อบต.โพนข่า 64097494605 กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64 อบต.โพนข่า ก่อสร้างถนน คสล. บ.โนน 
ม.5 สายบา้นโนนถึงหนองโศก 

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.
หนองเหลก็ใหญ่ ม.12 

490,400.00 16.09.2021 16.09.2021 - 

0030168938 อบต.หนองบวัดง 20/2564 อบต.หนองบวัดง ซ่อมสร้างผิวทางลาด
ยางแอสฟัลทค์อนกรีต เช่ือมทางสาย 
2086 ต.ด่าน ถึงอ าเภอศิลาลาด 

9,790,000.00 15.09.2021 13.01.2022 หจก.รุ่งอรุณราษีการโยธา 

0030169262 อบต.ดูน อ.กนัทรารมย ์ 28/2564 อบต.ดูน ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็(บา้น
สิม-โนนโพธ์ิ) 

337,000.00 13.09.2021 12.11.2021 หจก.ศรีสะเกษไมง้าม 

0030169271 อบต.ดูน อ.กนัทรารมย ์ 26/2564 อบต.ดูน ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็(บา้น
สิม-โนนบา้นแดง) 

488,000.00 30.08.2021 29.10.2021 หจก.ทีแอนดเ์อม็ 1994 

0030182993 อบต.ขะยงู 64097566713 กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64 อบต.ขะยงู ก่อสร้างถนน คสล. บ.กลาง 
ม.4 (ถนนตดัไปบา้นโนนใหญ่) 

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.บา้นนา ม. 3 บา้นหิน 
ม.4 สายทางระหว่ 

1,867,000.00 22.09.2021 22.09.2021 - 

0030169337 อบต.เมืองนอ้ย อ.กนัทรารมย ์ 18/2564 อบต.เมืองนอ้ย ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 
สายบา้นเมืองนอ้ย ม.7 - สายกุดโหง่ 

290,000.00 16.08.2021 30.09.2021 หจก.สินประดิษฐ์ 

0030169370 ทต.เมืองขขุนัธ์ 5/2564 ทต.เมืองขขุนัธ์ เสริมผิวแอสฟัลตติ์กคอ
นกรีตและติดตั้งอุปกรณ์อ านวยความ
ปลอดภยั 

1,380,000.00 27.08.2021 25.11.2021 หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 

0030169381 อบต.กนัทรารมย ์อ.ขขุนัธ์ 30/2564 อบต.กนัทรารมย ์ถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ สายบา้นโคกสูง-บา้นโคกสวาย 

975,000.00 23.08.2021 20.11.2021 บจก.โคกจานวสัดุ 



หนา้ท่ี 19 จากทั้งหมด 65 
วนัท่ีพิมพ ์  

รายงานเงินกนัขยายกรณีมีหน้ีผูกพนั(CX) ท่ีบก.อนุมติั (รอบ กนัยายน) 
15 ตุลาคม 2564 

เลขท่ีเอกสาร ช่ือ อปท. เลขท่ีสัญญา เลขท่ี L/C รายการ จ านวนเงินคงเหลือ วนัท่ีลงนาม วนัท่ีครบก าหนด รายช่ือเจา้หน้ี 

0030169540 อบต.คูบ อ.น ้าเกลี้ยง 42/2564 อบต.คูบ อ.น ้าเกลี้ยง ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นหนองแวง หมู่ท่ี 
5 - บา้นสะพุง หมู่ท่ี 6 

0.00 23.07.2021 21.09.2021 หจก.อยันาอุก์่อสร้าง 

0030169576 อบต.พยหุ์ อ.พยหุ์ 21/2564 อบต.พยหุ์ อ.พยหุ์ ปรับปรุงขยายผิว
จราจรถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ (รหสั
ทางหลวงทอ้งถิ่น ศก.115-01) 

499,000.00 08.07.2021 05.11.2021 หจก.แซนดค์อนสตรัคชัน่ 
2021 

0030169667 ทต.ไพรบึง อ.ไพรบึง 56/2564 ทต.ไพรบึง อ.ไพรบึง ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นสวาย - 
บา้นพอก รหสัสายทาง ศก.ถ.18-014 

428,000.00 06.09.2021 05.12.2021 หจก.ไพรบึงทวีทรัพย ์

0030169726 อบต.สุขสวสัด์ิ อ.ไพรบึง 24/2564 อบต.สุขสวสัด์ิ อ.ไพรบึง ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นจงัเอิญ - 
บา้นโนนยาง ช่วงบา้นจงัเอิญ 

498,000.00 14.09.2021 13.11.2021 หจก.ไพรบึงทวีทรัพย ์

0030169740 อบต.หนองแกว้ อ.เมืองศรีสะ
เกษ 

13/2564 อบต.หนองแกว้ อ.เมืองศรีสะเกษ 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สาย
ทางภายในหมู่บา้นหนองแกว้ ม.3 

211,000.00 23.07.2021 06.09.2021 บจก.ทุมมณีก่อสร้าง 

0030169787 อบต.โนนคูณ อ.ยางชุมนอ้ย 6/2564 อบต.โนนคูณ อ.ยางชุมนอ้ย ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สาย ศพด.บา้น
หอย - บา้นนายไสว ค าแท่ง ม.3 

0.00 10.08.2021 09.10.2021 หจก.สรณ์ศิริศรีสะเกษ
ก่อสร้าง 

0030169841 อบต.ดวนใหญ่ อ.วงัหิน 29/2564 อบต.ดวนใหญ่ อ.วงัหิน ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ สายทางเขา้ตลาด
ทางดา้นทิศเหนือ ม.11 

486,000.00 20.08.2021 19.10.2021 บจก.นครวงัหินวสัดุ 

0030169964 อบต.ธาต ุอ.วงัหิน 93/2564 อบต.ธาต ุอ.วงัหิน ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ บ.ใหม่ไทยเจริญ 
ม.15 สายทางเส้น บ.ใหม่ไทยเจริญ 

488,900.00 13.08.2021 11.11.2021 หจก.ไทยสงวนอุทุมพร
ก่อสร้าง 



หนา้ท่ี 20 จากทั้งหมด 65 
วนัท่ีพิมพ ์  

รายงานเงินกนัขยายกรณีมีหน้ีผูกพนั(CX) ท่ีบก.อนุมติั (รอบ กนัยายน) 
15 ตุลาคม 2564 

เลขท่ีเอกสาร ช่ือ อปท. เลขท่ีสัญญา เลขท่ี L/C รายการ จ านวนเงินคงเหลือ วนัท่ีลงนาม วนัท่ีครบก าหนด รายช่ือเจา้หน้ี 

0030170058 อบต.ปะอาว อ.อุทุมพรพิสัย 13/2564 อบต.ปะอาว อ.อุทุมพรพิสัย ก่อสร้าง
ถนนลาดยางทบัถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 
Asphaltic Concreat ม.7 - ม.2 

478,000.00 23.07.2021 21.10.2021 บจก.เอส ที แอสฟัลท ์

0030170187 อบต.ตะเคียนราม 110/2564 อบต.ตะเคียนราม ปรับปรุงถนนลูกรังลง
หินคลุก สายทางบา้นตาโตว ์ม.7 - หนอง
ไทร 

452,000.00 07.09.2021 06.11.2021 หจก.ศรีสะเกษสุชา
ก่อสร้าง 

0030170199 อบต.ยาง 25/2564 อบต.ยาง ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก 
บา้นยาง ถึงห้วยบกโกน 

382,000.00 16.09.2021 15.11.2021 หจก.ก าแพงใหญ่ก่อสร้าง 

0030170202 อบต.ยาง 24/2564 อบต.ยาง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิว
จราจรหินคลุก บา้นหนองก่ี - แยกบา้น
โคก - บา้นค าเนียม 

500,000.00 16.09.2021 15.11.2021 หจก.ฉตัรชยัรวมช่าง 

0030170224 อบต.ห้วยต๊ึกชู 91/2564 อบต.ห้วยต๊ึกชู ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็ สายประชาเสริมวิทย ์บ.ภู
สิงห์ ม.11 

498,000.00 08.09.2021 07.11.2021 หจก.อ้ึงเก่ียอู๋ 

0030170259 ทต.ส้มป่อย 35/2564 ทต.ส้มป่อย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ บ.เปือย ม.7 (สถานท่ีท่องเท่ียวแกง้
นอ้ย) 

459,000.00 31.08.2021 30.10.2021 หจก.สมชายรุ่งเรือง 

0030170272 ทต.ส้มป่อย 46/2564 ทต.ส้มป่อย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ บา้นโงง้ ม.6 (เส้นขา้งวดั ไปสาม
แยกบา้นบึงหมอก) 

455,000.00 07.09.2021 06.11.2021 หจก.ป.เลิศศิริ 

0030170484 อบต.หนองแวง 68/2564 อบต.หนองแวง คสล เส้นทางดา้นทิศ
ตะวนัตกดอนปู่ ตา 

499,500.00 17.09.2021 17.10.2021 บจก.สินประดิษฐ์ 

0030170577 อบต.ศรีส าราญ 19/2564 อบต.ศรีส าราญ คสล ถนนรอบหมู่บา้น-
ท่ีพกัสงฆ์ 

318,000.00 09.09.2021 08.11.2021 บจก.โชคมงคลฟาร์ม
ก่อสร้าง 



หนา้ท่ี 21 จากทั้งหมด 65 
วนัท่ีพิมพ ์  

รายงานเงินกนัขยายกรณีมีหน้ีผูกพนั(CX) ท่ีบก.อนุมติั (รอบ กนัยายน) 
15 ตุลาคม 2564 

เลขท่ีเอกสาร ช่ือ อปท. เลขท่ีสัญญา เลขท่ี L/C รายการ จ านวนเงินคงเหลือ วนัท่ีลงนาม วนัท่ีครบก าหนด รายช่ือเจา้หน้ี 

0030170580 อบต.ศรีส าราญ 18/2564 อบต.ศรีส าราญ คสล แยกบา้นนาง
ล าดวน-แยกไปบา้นหนองทุ่ม 

287,500.00 09.09.2021 08.11.2021 บจก.โชคมงคลฟาร์ม
ก่อสร้าง 

0030170591 อบต.ปรือใหญ่ 55/2564 อบต.ปรือใหญ่ ก่อสร้างร้ัว ศพด.บา้น
เนินแสง 

348,000.00 09.09.2021 08.12.2021 หจก.เอสเอสซีสยามสิริ
คอนสตรัคชัน่ 

0030170636 อบต.ปรือใหญ่ 62/2564 อบต.ปรือใหญ่ หินคลุก ศก 108-04 สาย
หลกั-ศรีตะกลู 

499,900.00 20.09.2021 19.11.2021 หจก.ทนงศกัด์ิรุงเรือง88 

0030170798 ทต.วงัหิน อ.วงัหิน 14/2564 ทต.วงัหิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ ม.3 ศก.ถ.153-06 (ช่วงบา้นหนองคู 
ไปต าบลกฤษณา) 

378,000.00 21.09.2021 20.11.2021 หจก.สรณ์ศิริศรีสะเกษ
ก่อสร้าง 

0030171021 อบต.ไผ ่อ.ราษีไศล 12/2564 อบต.ไผ ่อ.ราษีไศล ก่อสร้างถนน คสล. 
สายทาง บ.คูสระนอ้ย ถึง บ.หนองศาลา 
(เขตต าบลสร้างป่ี) ศก.ถ.114-13 

497,500.00 17.09.2021 16.11.2021 บจก.ทอ้งถิ่นสัมพนัธ์ 2020 

0030171072 ทต.สระก าแพงใหญ่ 6/2564 ทต.สระก าแพงใหญ่ ก่อสร้างถนนหิน
คลุก บ.คอ้ ม.3 

492,000.00 17.09.2021 16.11.2021 หจก.ก าแพงใหญ่ก่อสร้าง 

0030171262 อบต.ศรีโนนงาม EB001/2564 อบต.ศรีโนนงาม ขดุลอกอ่างเก็บน ้าบา้น
ตาเหมา ม.3 บ.ตาเหมา งวดท่ี 2-3 

3,792,000.00 24.06.2021 21.12.2021 หจก.สมชายรุ่งเรือง 

0030171313 ทต.หนองใหญ่ EB5/2564 ทต.หนองใหญ่ ก่อสร้างถนน คสล. บ.อะ
ลาง ม.3 - บ.บก ศก.ถ.198-27 

2,447,999.00 04.06.2021 02.10.2021 หจก.เอม็.เอม็.พี.คอน
สตรัคชัน่เซอร์วิส 

0030171319 ทต.ยางชุมนอ้ย 2/2564 ทต.ยางชุมนอ้ย ก่อสร้างถนน คสล. ถนน
หนองหวา้ - ชายทุ่ง ม.3 ศก.ถ.20-020 

0.00 18.06.2021 16.09.2021 หจก.พงษภ์กัดีก่อสร้าง 

0030171897 ทต.บุสูง 13/2564 ทต.บุสูง ก่อสร้างถนน คสล. รอบ
หมู่บา้น ม.13 ทางสาธารณะประโยชน์ 
ม.13 

381,000.00 08.09.2021 07.11.2021 หจก.สรณ์ศิริศรีสะเกษ
ก่อสร้าง 



หนา้ท่ี 22 จากทั้งหมด 65 
วนัท่ีพิมพ ์  

รายงานเงินกนัขยายกรณีมีหน้ีผูกพนั(CX) ท่ีบก.อนุมติั (รอบ กนัยายน) 
15 ตุลาคม 2564 

เลขท่ีเอกสาร ช่ือ อปท. เลขท่ีสัญญา เลขท่ี L/C รายการ จ านวนเงินคงเหลือ วนัท่ีลงนาม วนัท่ีครบก าหนด รายช่ือเจา้หน้ี 

0030168990 อบต.บึงมะลู อ.กนัทรลกัษ ์ 64097394622 กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค. 64 อบต.บึงมะลู ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็โดยการปูยางแอสฟลทติ์ก 
ถนนสายบา้นโนนเยาะ ม.6 บา้นโนน
เยาะเหนือ 

713,000.00 14.09.2021 14.09.2021 - 

0030170204 อบต.จาน อ.กนัทรารมย ์ 64087578708 กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64 อบต.จาน อ.กนัทรารมย ์ปรับปรุงผิว
จราจรแอสฟัลตติ์กคอนกรีต 
ศก.ถ.52-004 ช่วงท่ี 1 และ 2 

6,837,000.00 14.09.2021 21.09.2021 - 

0030170237 อบต.พิงพวย 64087618660 กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64 อบต.พิงพวย ก่อสร้างถนน คสล. บา้นพิง
พวยเหนือ - แยกบา้นแมด รหสัทางหลวง
ทอ้งถิ่น 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 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็ ศก.ถ.198-08 บ.หนองสาด 
ม.5 - บ.โนนดู ่ม.11 

500,000.00 16.09.2021 16.09.2021 - 

0030171920 อบต.โนนเพก็ อ.พยหุ์ EB3/2564 อบต.โนนเพก็ อ.พยหุ์ ซ่อมปรับปรุง
ถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Para 
Asphaltic Concrete 

2,009,000.00 20.08.2021 18.12.2021 หจก.กนัทรลกัษไ์ทยนต ์

0030170294 อบต.คูบ 64097451668 กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64 อบต.คูบ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ สายสามแยกบา้นหนองแวง ม.5 - 
บา้นสะพุง ม.6 (สายเลี่ยงน ้ า) 

500,000.00 17.09.2021 17.09.2021 - 

0030170303 อบต.เมืองหลวง 64097423194 กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64 อบต.เมืองหลวง ก่อสร้างรางระบายน ้ า
ตวั 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 คสลสายบา้นเตร๊ีย ม.5 
- บา้นกนัตรุม 

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.สายบา้นนาพ่อสา 
โยธี-นางลา 

496,000.00 15.09.2021 15.09.2021 - 



หนา้ท่ี 23 จากทั้งหมด 65 
วนัท่ีพิมพ ์  

รายงานเงินกนัขยายกรณีมีหน้ีผูกพนั(CX) ท่ีบก.อนุมติั (รอบ กนัยายน) 
15 ตุลาคม 2564 

เลขท่ีเอกสาร ช่ือ อปท. เลขท่ีสัญญา เลขท่ี L/C รายการ จ านวนเงินคงเหลือ วนัท่ีลงนาม วนัท่ีครบก าหนด รายช่ือเจา้หน้ี 

0030170521 อบต.ปราสาทเยอ 64097304315 กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64 อบต.ปราสาทเยอ คสล.สายเส้นศาลา
ประชาคมไปทิศตะวนัตก 

220,000.00 15.09.2021 15.09.2021 - 

0030171227 อบต.กู่ อ.ปรางคก์ู่ 64097194941 กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64 อบต.กู่ อ.ปรางคก์ู่ พฒันาแหล่อง
ท่องเท่ียว ปรับปรุงถนน คสล. ลาดยาง
โดยการปูผิวทางแอสฟัลทติ์กฯ ม.1 

990,000.00 10.09.2021 10.09.2021 - 

0030171930 อบต.ซ า อ.เมืองศรีสะเกษ 64087561068 กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64 อบต.ซ า อ.เมืองศรีสะเกษ ก่อสร้างถนน 
คสล. สายสามแยกบา้นซ า ม.1 - บา้น
หนองอีหล ่า ศก.ถ.59-002 

1,635,000.00 14.09.2021 14.09.2021 - 

0030172087 อบต.แข ้ 64097426319 กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64 อบต.แข ้ก่อสร้างรางระบายน ้าแบบตวั U 
ภายในหมู่บา้น บ.อะลาง ม.5 

492,000.00 17.09.2021 17.09.2021 - 

0030181134 อบต.ช า 64097422573 กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค.64 อบต.ช า คสล.(เส้นบา้นตามูล-สามแยก
ลาดยางบา้นภูมิซรอล 

499,000.00 16.09.2021 16.09.2021 - 

0030181175 อบต.บึงมะลู 64097423402 กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค.64 อบต.บึงมะลู ถนนสายบา้นโนนเปือย 
ม.10-บา้นกระหวนั 

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.ถนนสายบา้นโนน
เปือย บา้นท่าสว่าง 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.ถนนสายบา้นศรี
สะอาด ม.13 บา้นทรายทอ 

472,600.00 16.09.2021 16.09.2021 - 

0030181422 อบต.ห้วยจนัทร์ 64097487066 กค 0402.5/ว131 ลว.30 ก.ค. 64 อบต.ห้วยจนัทร์ คสล.ภายในหมู่บา้นบ.
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.8-
บ.หนองแวงใต ้ม.10 

5,885,000.00 17.09.2021 17.09.2021 - 



หนา้ท่ี 24 จากทั้งหมด 65 
วนัท่ีพิมพ ์  

รายงานเงินกนัขยายกรณีมีหน้ีผูกพนั(CX) ท่ีบก.อนุมติั (รอบ กนัยายน) 
15 ตุลาคม 2564 

เลขท่ีเอกสาร ช่ือ อปท. เลขท่ีสัญญา เลขท่ี L/C รายการ จ านวนเงินคงเหลือ วนัท่ีลงนาม วนัท่ีครบก าหนด รายช่ือเจา้หน้ี 

0030181506 อบต.หนองกุง 64097420706 กค 0402.5/ว131 ลว.30 ก.ค. 64 อบต.หนองกุง คสล.บ.โคกสะอาด ม.7-
บ.หนองหิน ม.6 

2,177,000.00 17.09.2021 17.09.2021 - 

0030181524 ทต.ส าโรงพลนั 64077351799 กค 0402.5/ว131 ลว.30 ก.ค. 64 ทต.ส าโรงพลนั ขดุลอกสระน ้าสาธารณะ 
ม.2 บ.โป่ง 

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.สร้างแกว้ 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.พรหมสวสัด์ิ 64097487149 กค 0402.5/ว131 ลว.30 ก.ค. 64 อบต.พรหมสวสัด์ิ คสล.ทางหลวง 221-
บ.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.เอนกประสงค ์
บริเวณแหล่งท่องเที 

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.บา้นหนองหมี ม.8 
เส้นดอนแดงหนองเอก 

500,000.00 17.09.2021 17.09.2021 - 

0030181831 อบต.หวัชา้ง 64097362365 กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64 อบต.หวัชา้ง ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บา้นกอก ม.6 

500,000.00 15.09.2021 15.09.2021 - 

0030181849 อบต.ขะยงู 64097570195 กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64 อบต.ขะยงู 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.บา้นเห็นอม้ 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. 
สายป่าชา้บา้นเรียม 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.ถนนสายบา้นนาย
พลดั-รพสต.พิงพวย 

438,000.00 17.09.2021 17.09.2021 - 



หนา้ท่ี 25 จากทั้งหมด 65 
วนัท่ีพิมพ ์  

รายงานเงินกนัขยายกรณีมีหน้ีผูกพนั(CX) ท่ีบก.อนุมติั (รอบ กนัยายน) 
15 ตุลาคม 2564 

เลขท่ีเอกสาร ช่ือ อปท. เลขท่ีสัญญา เลขท่ี L/C รายการ จ านวนเงินคงเหลือ วนัท่ีลงนาม วนัท่ีครบก าหนด รายช่ือเจา้หน้ี 

0030182005 อบต.ปราสาท 64097557501 กค 0402.5/ว131 ลว 10 ส.ค. 2564 อบต.ปราสาท คสล.บา้นกอเลา ม. 2 บา้น
โนนธาต ุม.2 

4,429,000.00 23.09.2021 23.09.2021 - 

0030182123 อบต.ขะยงู 64097555650 กค 0402.5/ว131 ลว 10 ส.ค. 2564 อบต.ขะยงู คสล.บา้นขะยงู ม.1(รอบสระ
น ้าขา้ง อบตขะยงู 

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.สายบา้นเอ้ืออาทร+
ถนนนิคมซอยศูนย ์

496,000.00 16.09.2021 16.09.2021 - 

0030182309 อบต.หนองบวัดง 64097691621 กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64 อบต.หนองบวัดง ก่อสร้างถนน คสล. 
สายจากท่ีท าการผูใ้หญ่บา้น บ.หนองจอก 
ถึงวดัหนองจอก 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.ขะยงู 64097568647 กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64 อบต.ขะยงู 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 อบต.ตาเกษ ก่อสร้างถนน คสล. เส้น
บา้นดู่ ม.2 ไปบา้นหนองเหลก็ (ฮ่องไหล) 
ม.5 

492,000.00 16.09.2021 16.09.2021 - 

0030182444 อบต.ทุ่งไชย 64097464240 กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64 อบต.ทุ่งไชย ก่อสร้างถนน คสล. ม.5 
(จากบา้นขมุทอง ไปป่าอีดี ต่อจากเดิม) 

500,000.00 16.09.2021 16.09.2021 - 

0030182561 อบต.โพนยาง 64097557101 กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค. 64 อบต.โพนยาง คสล.บา้นโพนเพก็ ม.9-
บา้นดงบงั 

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.
เมืองนอ้ย 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.อีหล ่าใต ้
ม.10 

497,000.00 15.09.2021 15.09.2021 - 



หนา้ท่ี 26 จากทั้งหมด 65 
วนัท่ีพิมพ ์  

รายงานเงินกนัขยายกรณีมีหน้ีผูกพนั(CX) ท่ีบก.อนุมติั (รอบ กนัยายน) 
15 ตุลาคม 2564 

เลขท่ีเอกสาร ช่ือ อปท. เลขท่ีสัญญา เลขท่ี L/C รายการ จ านวนเงินคงเหลือ วนัท่ีลงนาม วนัท่ีครบก าหนด รายช่ือเจา้หน้ี 

0030182909 อบต.หนองหมี 64097542833 กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64 อบต.หนองหมี ก่อสร้างถนน คสล. บ.หวั
ดง ม.2 ไปดอนกอง 

500,000.00 17.09.2021 17.09.2021 - 

0030182974 อบต.หวัชา้ง 64097362383 กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64 อบต.หวัชา้ง ก่อสร้างถนน คสล. สาย
รอบวดัป่าคอ้ยางหล่อ ม.7 

499,000.00 15.09.2021 15.09.2021 - 

0030168813 อบต.โนนส าราญ อ.กนัทรลกัษ ์ 35/2564 อบต.โนนส าราญ ถนน คสล. สายทาง
บา้นโนนเหลื่อม หมู่ 6 

425,000.00 07.09.2021 06.11.2021 หจก.กนัทรลกัษท์รัพยท์วี 

0030168823 อบต.โนนส าราญ อ.กนัทรลกัษ ์ 36/2564 อบต.โนนส าราญ ถนน คสล. สายทาง
บา้นตาเสก ม.3 - บา้นโนนเหลื่อม รหสั
ทางหลวงทอ้งถิ่น ศก.ถ. 97-001 ม.6 

959,000.00 09.09.2021 08.12.2021 หจก.กนัทรลกัษต์ั้งพูนผล
สวสัด์ิ 

0030182983 อบต.ศรีส าราญ 64097471119 กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64 อบต.ศรีส าราญ ก่อสร้างถนน คสล. บ.
หนองสังข ์ม.7 (แยกสนามกีฬา - แยกไป
บา้นโนนสาย) 

500,000.00 16.09.2021 16.09.2021 - 

0030183034 อบต.สระเยาว ์ 64097455873 กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค. 2564 อบต.สระเยาว ์คสล.บา้นบวัน้อย ม.2 ต.
สระเยาวเ์ช่ือมเ 

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.เจา้
ทุ่ง ม.2 จากบา้นนายสุบิน จนัทร์สมุทร 
ไปคลองอีสานเขียน บ.สมอ 

490,000.00 15.09.2021 15.09.2021 - 

0030168833 อบต.ภูเงิน อ.กนัทรลกัษ ์ 358/2564 อบต.ภูเงิน ถนน คสล.บา้นสันติสุข ม.15-
บา้นตาย ูต.สระเยาว ์สายทางระหว่าง
หมู่บา้น ต าบลภูเงิน 

480,000.00 27.08.2021 26.10.2021 ร้านสุภสัสรา 

0030169149 อบต.ละทาย อ.กนัทรารมย ์ 23/2564 อบต.ละทาย อ.กนัทรารมย ์ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นเหมา้ ม.2 

0.00 13.08.2021 12.10.2021 หจก.ศกัดินนัท ์42 

0030169244 อบต.โพนยาง อ.วงัหิน 140/2564 อบต.โพนยาาง ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็ เส้นหลงัท่ีท าการ 

227,700.00 08.09.2021 07.11.2021 หจก.ท่าทรายชนนัธร 



หนา้ท่ี 27 จากทั้งหมด 65 
วนัท่ีพิมพ ์  

รายงานเงินกนัขยายกรณีมีหน้ีผูกพนั(CX) ท่ีบก.อนุมติั (รอบ กนัยายน) 
15 ตุลาคม 2564 

เลขท่ีเอกสาร ช่ือ อปท. เลขท่ีสัญญา เลขท่ี L/C รายการ จ านวนเงินคงเหลือ วนัท่ีลงนาม วนัท่ีครบก าหนด รายช่ือเจา้หน้ี 

0030169301 อบต.เมืองนอ้ย อ.กนัทรารมย ์ 19/2564 อบต.เมืองนอ้ย ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 
สายบา้นเมืองนอ้ย ม.7 

497,000.00 20.08.2021 19.10.2021 หจก.สินประดิษฐ์ 

0030169308 อบต.เมืองนอ้ย อ.กนัทรารมย ์ 21/2564 อบต.เมืองนอ้ย ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 
สายบา้นหนองเทา-สายบา้นเก่า 

0.00 26.08.2021 09.11.2021 หจก.ชยัพรกนัทรารมย์
ก่อสร้าง 

0030169449 อบต.จะกง อ.ขขุนัธ์ eb05/2564 อบต.จะกง อ.ขขุนัธ์  ถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็ บา้นตาสุด ม.1 

1,070,900.00 27.08.2021 25.11.2021 หจก.สิทธิชยัวสัดุการโยธา 

0030169492 อบต.โพธ์ิวงศ ์อ.ขนุหาญ 38/2564 อบต.โพธ์ิวงศ ์อ.ขนุหาญ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ สายแยกถนนทาง
หลวงทอ้งถิ่น ศก.ถ.124-01 

160,000.00 02.09.2021 01.11.2021 หจก.พรทิพยภ์ทัรศกัด์ิ
รุ่งเรือง 

0030169506 อบต.โพธ์ิวงศ ์อ.ขนุหาญ 39/2564 อบต.โพธ์ิวงศ ์อ.ขนุหาญ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ สายสามแยกถนน 
พชจ.ศก.2056 

288,000.00 09.09.2021 08.11.2021 หจก.ทรัพยธ์าดาก่อสร้าง 

0030169529 อบต.ไพร อ.ขนุหาญ 13/2564 อบต.ไพร อ.ขนุหาญ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ สายทางบา้นสนาม
แจง้ - บา้นหนองใหญ่ 

489,000.00 06.08.2021 04.11.2021 หจก.ศรีสะเกษเสรีก่อสร้าง 

0030169597 ทต.ผือใหญ่ K02/2564 ทต.ผือใหญ่ อ.โพธ์ิศรีสุวรรณ ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ถนนสายบา้น
ผือ หมู่ท่ี 1 - โนนส าโรง 

508,000.00 15.09.2021 14.11.2021 หจก.สรณ์ศิริศรีสะเกษ
ก่อสร้าง 

0030169624 ทต.ไพรบึง อ.ไพรบึง 43/2564 ทต.ไพรบึง อ.ไพรบึง ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ สายทิศเหนือวดั
สวายสนวน - บา้นสนวน 

481,000.00 06.08.2021 04.11.2021 หจก.ไพรบึงทวีทรัพย ์

0030169631 ทต.ไพรบึง อ.ไพรบึง 57/2564 ทต.ไพรบึง อ.ไพรบึง ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวง
ทอ้งถิ่น ศก.ถ.18-025 สายโรงเรียน
เทคโนโลย ี

497,000.00 09.09.2021 08.12.2021 หจก.ไพรบึงทวีทรัพย ์



หนา้ท่ี 28 จากทั้งหมด 65 
วนัท่ีพิมพ ์  

รายงานเงินกนัขยายกรณีมีหน้ีผูกพนั(CX) ท่ีบก.อนุมติั (รอบ กนัยายน) 
15 ตุลาคม 2564 

เลขท่ีเอกสาร ช่ือ อปท. เลขท่ีสัญญา เลขท่ี L/C รายการ จ านวนเงินคงเหลือ วนัท่ีลงนาม วนัท่ีครบก าหนด รายช่ือเจา้หน้ี 

0030169711 อบต.สุขสวสัด์ิ อ.ไพรบึง 23/2564 อบต.สุขสวสัด์ิ อ.ไพรบึง ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นหนองอิ
ไทย - บา้นคูส่ีแจ 

498,000.00 14.09.2021 13.11.2021 หจก.ไพรบึงทวีทรัพย ์

0030169950 อบต.ธาต ุอ.วงัหิน 94/2564 อบต.ธาต ุอ.วงัหิน ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นหนองอียา่ ม.9 
สายทางเส้นบา้นนายสาย สมาน 

0.00 19.08.2021 17.11.2021 หจก.ไทยสงวนอุทุมพร
ก่อสร้าง 

0030170112 อบต.หนองแกว้ อ.กนัทรารมย ์ 130/2564 อบต.หนองแกว้ อ.กนัทรารมย ์ปรับปรุง
ซ่อมแซมสถานีสูบน ้าดว้ยไฟฟ้า ม.1 โดย
ปรับปรุงคลองส่งน ้า 

374,000.00 14.09.2021 12.01.2022 ร้านเงินไทยวสัดุ 

0030170122 ทต.กนัทรอม 229/2564 ทต.กนัทรอม ปรับปรุงถนนลงหินคลุก
สายตาคือ บ.กนัทรอม ม.1 

498,000.00 13.09.2021 12.11.2021 หจก.ทนงศกัด์ิรุ่งเรือง88 

0030170155 ทต.ผือใหญ่ 125/2564 ทต.ผือใหญ่ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ สายบา้นโนนสวรรค ์ม.10 - วดัป่า
บา้นสร้างทอง ม.2 

498,000.00 15.09.2021 14.11.2021 หจก.ท่าทรายพรเพชรทราย
ทอง 

0030170170 ทต.สิ 6/2564 ทต.สิ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก 
สายบา้นกระทิง - ถนนศิวาลยัห้วยทา 
รหสัสายทาง ศก.ถ.24-013 บา้นกระทิง 

499,000.00 07.09.2021 22.10.2021 หจก.ศรีสะเกษสุชา
ก่อสร้าง 

0030170185 อบต.ตะเคียนราม 109/2564 อบต.ตะเคียนราม ปรับปรุงถนนลูกรังลง
หินคลุก สายทางจากห้วยหินใหญ่ - เขต
ต าบลห้วยต๊ิกชู บ.กระโดน ม.6 

498,000.00 07.09.2021 06.11.2021 หจก.ศรีสะเกษสุชา
ก่อสร้าง 

0030170220 อบต.ห้วยต๊ึกชู 87/2564 อบต.ห้วยต๊ึกชู ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็ สายประชาเสริมวิทย ์3 บ.
ตะแบงใต ้ม.9 

129,000.00 08.09.2021 07.11.2021 หจก.อ้ึงเก่ียอู๋ 



หนา้ท่ี 29 จากทั้งหมด 65 
วนัท่ีพิมพ ์  

รายงานเงินกนัขยายกรณีมีหน้ีผูกพนั(CX) ท่ีบก.อนุมติั (รอบ กนัยายน) 
15 ตุลาคม 2564 

เลขท่ีเอกสาร ช่ือ อปท. เลขท่ีสัญญา เลขท่ี L/C รายการ จ านวนเงินคงเหลือ วนัท่ีลงนาม วนัท่ีครบก าหนด รายช่ือเจา้หน้ี 

0030170242 อบต.โพนข่า 9/2564 อบต.โพนข่า ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็ รหสั ศก.ถ.126-13 สายทาง
บา้นกุดโงง้-โนนแดง 

499,000.00 15.09.2021 14.11.2021 ร้าน ช.ชินวตัร 

0030170261 ทต.ส้มป่อย 38/2564 ทต.ส้มป่อย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ บ.ส้มป่อย ม.11 (ซอยขา้งวดัไป
ดอนปู่ ตา) 

459,000.00 31.08.2021 30.10.2021 หจก.สมชายรุ่งเรือง 

0030170266 ทต.ส้มป่อย 47/2564 ทต.ส้มป่อย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ บา้นดอนตุ่น ม.5 (จากทางหลวง
หมายเลข 2086 ไปฝายน ้าลน้) 

466,000.00 07.09.2021 06.11.2021 หจก.ป.เลิศศิริ 

0030170271 ทต.ส้มป่อย 49/2564 ทต.ส้มป่อย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ บา้นส้มป่อย ม.15 (เส้นหนา้ประปา
ไปแม่น ้ามูล) 

465,000.00 07.09.2021 06.11.2021 หจก.ป.เลิศศิริ 

0030170274 ทต.ส้มป่อย 45/2564 ทต.ส้มป่อย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ บา้นโก ม.3 (คุม้ปากดง ไปทางลาด
ยางเขา้บา้นโก) 

455,000.00 07.09.2021 06.11.2021 หจก.ป.เลิศศิริ 

0030170486 อบต.หนองแวง 69/2564 อบต.หนองแวง คสล เส้นทางหนา้
โรงเรียนบา้นหนามแท่งตลอ 

358,000.00 17.09.2021 17.10.2021 บจก.สินประดิษฐ์ 

0030170572 อบต.ศรีส าราญ 17/2564 อบต.ศรีส าราญ คสล แยกสนามกีฬา-แยก
ไปบา้นโนนสาย 

498,500.00 07.09.2021 06.11.2021 บจก.โชคมงคลฟาร์ม
ก่อสร้าง 

0030170598 ทต.โคจาน 10/2564 ทต.โคกจาน คสล ศก.ถ.10-020 ถนนสาย 
ม. 10 -ดงค ู

496,000.00 17.09.2021 16.11.2021 บจก.มีนาคอร์ป 

0030170803 ทต.วงัหิน อ.วงัหิน 15/2564 ทต.วงัหิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ ม.10 ต่อ คศล.เดิมหนา้ ร.ร.บา้น
สร้างบากไปวดัป่าพรมนิมิตร 

457,000.00 20.09.2021 19.11.2021 หจก.คิงส์คอนสตรัคชัน่ 
แอนด ์แมททีเรียล 



หนา้ท่ี 30 จากทั้งหมด 65 
วนัท่ีพิมพ ์  

รายงานเงินกนัขยายกรณีมีหน้ีผูกพนั(CX) ท่ีบก.อนุมติั (รอบ กนัยายน) 
15 ตุลาคม 2564 

เลขท่ีเอกสาร ช่ือ อปท. เลขท่ีสัญญา เลขท่ี L/C รายการ จ านวนเงินคงเหลือ วนัท่ีลงนาม วนัท่ีครบก าหนด รายช่ือเจา้หน้ี 

0030170831 ทต.โคกจาน 15/2564 ทต.โคกจาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ ศก.ถ.10-007 ถนนภายในวงักวาง
โตน 

499,000.00 22.09.2021 21.11.2021 หจก.โชติกาการโยธา 

0030170867 อบต.ธาตุ 98/2564 อบต.ธาต ุปรับปรุงถนนลงหินคลุกผิว
จราจรบา้นนากกโก ม.10 เส้น บ.นากก
โก - ต่อเขตต าบลบุสูง 

492,000.00 14.09.2021 13.12.2021 หจก.ไทยสงวนอุทุมพร
ก่อสร้าง 

0030171056 อบต.ไพรบึง 35/2564 อบต.ไพรบึง ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บา้นภูมิ-โตง รหสัสายทาง ศก.ถ.131-16 

486,100.00 22.09.2021 21.12.2021 หจก.ไพรบึงทวีทรัพย ์

0030171116 อบต.ปราสาท อ.ห้วยทบัทนั 26/2564 อบต.ปราสาท อ.ห้วยทบัทนั ก่อสร้าง
ถนน คสล. สาย บ.กุดหวาย ม.8 - บ.
ปะโด๊ะ ศก.ถ.106-05 

458,000.00 16.09.2021 15.11.2021 หจก.ไทยสงวนอุทุมพร
ก่อสร้าง 

0030171207 อบต.ปราสาท อ.ห้วยทบัทนั 31/2564 อบต.ปราสาท อ.ห้วยทบัทนั ก่อสร้าง
ถนน คสล. บ.กอเลา ม.2 - บ.โนนธาตุ 
ม.12 ศก.ถ.106-26 

474,500.00 20.09.2021 19.11.2021 หจก.พนัเปอร์เซ็นต์
ก่อสร้าง 

0030171232 อบต.กู่ อ.ปรางคก์ู่ 62/2564 อบต.กู่ อ.ปรางคก์ู่ พฒันาแหล่อง
ท่องเท่ียว ปรับปรุงถนน คสล. ลาดยาง
โดยการปูผิวทางแอสฟัลทติ์กฯ ม.4 

417,000.00 31.08.2021 30.10.2021 หจก.สินรวมชยั 

0030170040 อบต.โจดม่วง อ.ศิลาลาด 64097439688 กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64 อบต.โจดม่วง ปรับปรุงซ่อมแซมลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟัลทติ์กคอนกรีต 
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 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็ภายในหมู่บา้น บ.หนองเมย 
ม.9 

499,500.00 15.09.2021 15.09.2021 - 



หนา้ท่ี 31 จากทั้งหมด 65 
วนัท่ีพิมพ ์  

รายงานเงินกนัขยายกรณีมีหน้ีผูกพนั(CX) ท่ีบก.อนุมติั (รอบ กนัยายน) 
15 ตุลาคม 2564 

เลขท่ีเอกสาร ช่ือ อปท. เลขท่ีสัญญา เลขท่ี L/C รายการ จ านวนเงินคงเหลือ วนัท่ีลงนาม วนัท่ีครบก าหนด รายช่ือเจา้หน้ี 

0030171310 ทต.หนองใหญ่ EB1/2564 ทต.หนองใหญ่ ก่อสร้างถนน คสล. บ.
ปลาซิว ม.1 - บ.ปลาซิวนอ้ย ม.9 

1,624,998.00 23.04.2021 21.08.2021 หจก.เอม็.เอม็.พี.คอน
สตรัคชัน่เซอร์วิส 

0030171362 อบต.พยหุ์ 25/2564 อบต.พยหุ์ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. 
บ.หนองม่วง ม.10 - บ.พยหุ์ ม.8 
(ศก.ถ.115-06) 

499,000.00 13.07.2021 10.11.2021 หจก.รัฐประธาน 

0030171924 อบต.พยหุ์ 28/2564 อบต.พยหุ์ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ บา้นหนองหวา้ ม.2 สายขา้ง รพ.
พยหุ์ ไปศูนยร์าชการอ าเภอพยหุ์ 

3,916,000.00 21.09.2021 18.06.2022 หจก.สุรัตน์เจริญพยหุ์
ก่อสร้าง 

0030170231 อบต.เมืองแคน 64087209476 กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64 อบต.เมืองแคน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็ ศก.ถ.138-09 สายทางสาย
บา้นหนองเลา ม.14 ถึงสุดเขตต าบล 

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.สายบา้นกนัตรุม 
ม.6-บา้นโนนเม๊ะ 

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.สายบา้นประอาง 
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.สายบา้นพิทกัษ ์
ม. 9-ฝายตาเหมา 

208,000.00 15.09.2021 15.09.2021 - 

0030170813 อบต.กลว้ยกวา้ง อ.ห้วยทบัทนั 64097277978 กค0402.5/ว131 ลว.30 ส.ค.64 อบต.กลว้ยกวา้ง ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็ 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. ทางเขา้
ส านกังานเทศบาล บ.ทิศตะวนัออก 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 ก่อสร้างถนนหินคลกุ 
บ.ศรีอุดมพฒันา ม.7 

480,000.00 21.09.2021 21.09.2021 - 



หนา้ท่ี 32 จากทั้งหมด 65 
วนัท่ีพิมพ ์  

รายงานเงินกนัขยายกรณีมีหน้ีผูกพนั(CX) ท่ีบก.อนุมติั (รอบ กนัยายน) 
15 ตุลาคม 2564 

เลขท่ีเอกสาร ช่ือ อปท. เลขท่ีสัญญา เลขท่ี L/C รายการ จ านวนเงินคงเหลือ วนัท่ีลงนาม วนัท่ีครบก าหนด รายช่ือเจา้หน้ี 

0030171194 อบต.ขะยงู 64097507212 กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64 อบต.ขะยงู ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหิน
คลุกเช่ือมระหว่างหมู่บา้น บ.กระต ่า ไป
โนนหวัแตก 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.น ้าค า 64097468427 กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64 ทต.น ้าค า ก่อสร้้างถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ สายทางบา้นยางเส้นค า ถึง บา้น
สร้างเรือง 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 ก่อสร้างถนนดินลงหิน
คลุกภายในหมู่บา้น บ.จงัเอิน 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.ถนนสายบา้นหนอง
ศาลา ม. 8-บา้นโนนเยา 

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.ถนนสายบา้นหนอง
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
ตะวนัออก 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.เส้นกลางหมู่บา้น-
บา้นตาแท่น 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.ตาย ู
ต.สระเยาว ์

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.ภูค า ม.10-บ.ภูดิน 
ม.19 

9,172,000.00 22.09.2021 22.09.2021 - 



หนา้ท่ี 33 จากทั้งหมด 65 
วนัท่ีพิมพ ์  

รายงานเงินกนัขยายกรณีมีหน้ีผูกพนั(CX) ท่ีบก.อนุมติั (รอบ กนัยายน) 
15 ตุลาคม 2564 

เลขท่ีเอกสาร ช่ือ อปท. เลขท่ีสัญญา เลขท่ี L/C รายการ จ านวนเงินคงเหลือ วนัท่ีลงนาม วนัท่ีครบก าหนด รายช่ือเจา้หน้ี 

0030181347 อบต.ภูเงิน 64097508298 กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค.64 อบต.ภูเงิน ขดุลอกจะเกาะ บ.นาเหนือ 
ม.18เงิน 

499,000.00 22.09.2021 22.09.2021 - 

0030181554 ทต.กนัทรอม 64097420955 กค 0402.5/ว131 ลว.30 ก.ค. 64 ทต.กนัทรอม คสล. ส่ีแยกหนา้วดักนัทร
อมใต-้บ.ครูผจญ 

498,500.00 15.09.2021 15.09.2021 - 

0030181709 อบต.จาน อ.เมืองศรีสะเกษ 64097476162 กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64 อบต.จาน อ.เมือง คสล.บา้นฮ่องขาด ม.6-
ถนน 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.บา้นบก ม.9 สายบา้น
บกโนนเตาเหลก็เช่ื 

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 ดา้นทิศใต้
สนามกีฬา 

497,100.00 15.09.2021 15.09.2021 - 

0030182026 อบต.เป๊าะ 64097431274 กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64 อบต.เป๊าะ ก่อสร้างถนน คสล. บา้น
หนองคูใหม่ ม.15 

500,000.00 16.09.2021 16.09.2021 - 

0030182179 ทต.กนัทรอม 64097354735 กค 0402.5/ว131 ลว 10 ส.ค. 2564 ทต.กนัทรอม คสล.สายรอบหมู่บา้น บา้น
กนัทรอมตะวนัออก 

498,500.00 15.09.2021 15.09.2021 - 

0030182201 อบต.ตูม อ.ศรีรัตนะ 64097475315 กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64 อบต.ตูม อ.ศรีรัตนะ ก่อสร้างถนน คสล. 
สายทางไปห้วยระวี บ.หนองกนัจง ม.4 

491,200.00 15.09.2021 15.09.2021 - 

0030182238 อบต.ศรีโนนงาม 64097468461 กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64 อบต.ศรีโนนงาม ก่อสร้างถนน คสล. 
(เส้นทางในคุม้บา้นอ้ิว) ม.6 บ.โนน
หนองบวั 

498,000.00 17.09.2021 17.09.2021 - 

0030182319 ทต.น ้าค า 64097467921 กค 0402.5/ว131 ลว 10 ส.ค. 2564 ทต.น ้าค า คสล.สายทางหน้าโรงเรียน
บา้นหนองค าถึงโรงสูบ 

493,000.00 17.09.2021 17.09.2021 - 

0030182332 อบต.หนองบวัดง 64097691168 กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64 อบต.หนองบวัดง ก่อสร้างถนน คสล. 
จากซอยส่ี ถึงหนองบวัดง บ.โนน
สมบูรณ์ ม.2 

500,000.00 17.09.2021 17.09.2021 - 



หนา้ท่ี 34 จากทั้งหมด 65 
วนัท่ีพิมพ ์  

รายงานเงินกนัขยายกรณีมีหน้ีผูกพนั(CX) ท่ีบก.อนุมติั (รอบ กนัยายน) 
15 ตุลาคม 2564 

เลขท่ีเอกสาร ช่ือ อปท. เลขท่ีสัญญา เลขท่ี L/C รายการ จ านวนเงินคงเหลือ วนัท่ีลงนาม วนัท่ีครบก าหนด รายช่ือเจา้หน้ี 

0030182346 อบต.เมืองหลวง 64097356617 กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64 อบต.เมืองหลวง ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บา้นโทะ 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. เส้นบา้น
หนองลุง ม.4 ต.ตาเกษ ไป ต.โพธ์ิชยั 

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 สายบา้นดินจ่ี 
บา้นกลาง 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.บา้นหนองบาก 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.บา้นเจา้ทุ่ง ม. 2 จาก
บา้นผูช่้วย 

491,000.00 15.09.2021 15.09.2021 - 

0030182614 อบต.ซ า อ.เมืองศรีสะเกษ 64097429292 กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64 อบต.ซ า อ.เมืองศรีสะเกษ ก่อสร้างถนน 
คสล. (สายบา้นแทงไปหนองสะแบง) 
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 
สายท่ี 1 ภายในหมู่บา้นหมากเขียบ ม.1 
สายท่ี 2 ทางไปหนองตาจาน ม.1 

498,000.00 15.09.2021 15.09.2021 - 

0030168851 อบต.ละลาย อ.กนัทรลกัษ ์ 9/2564 อบต.ละลาย ถนน คสล.รหสัทางหลวง
ทอ้งถิ่น ศก.ถ.150-06 สายจากจุดส้ินสุด
ถนน คสล.บริเวณบา้นนายวิรัตน์ 

351,000.00 16.07.2021 16.09.2021 บริษทั คิงส์คอนสตรัคช่น 
แอนด ์แมททีเรียล 

0030182916 อบต.แข ้ 64097427148 กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64 อบต.แข ้ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บา้น บ.อะลาง ม.5 

499,500.00 16.09.2021 16.09.2021 - 

0030182928 ทต.วงัหิน 64097655611 กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64 ทต.วงัหิน ก่อสร้างถนน คสล. บ.หนอง
ตาพรม ม.2 (ต่อ คสล.เดิม คุม้หนองพืช) 

498,000.00 20.09.2021 20.09.2021 - 



หนา้ท่ี 35 จากทั้งหมด 65 
วนัท่ีพิมพ ์  

รายงานเงินกนัขยายกรณีมีหน้ีผูกพนั(CX) ท่ีบก.อนุมติั (รอบ กนัยายน) 
15 ตุลาคม 2564 

เลขท่ีเอกสาร ช่ือ อปท. เลขท่ีสัญญา เลขท่ี L/C รายการ จ านวนเงินคงเหลือ วนัท่ีลงนาม วนัท่ีครบก าหนด รายช่ือเจา้หน้ี 

0030183030 อบต.พิงพวย 64097509766 กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64 อบต.พิงพวย ก่อสร้างถนน คสล. เส้น
รอบหนองพิงพวย บ.พิงพวยใต ้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 
สายบา้นนายสนอง เขียวสุข ไปหนองกก
ตาล บ.กา้นเหลือง ม.6 

340,000.00 15.09.2021 15.09.2021 - 

0030168915 อบต.ภูเงิน อ.กนัทรลกัษ ์ 383/2564 อบต.ภูเงิน ถนนผิวทางแอสฟัลต์
คอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิ่น 
ศก.ถ.133-06 บา้นทางโคง้ 

478,000.00 17.09.2021 16.11.2021 หจก.รุ่งอรุณราษีการโยธา 

0030168970 อบต.ศรีแกว้ 16/2564 อบต.ศรีแกว้ ก่อสร้างถนน คสล. บ.สะ
พุงนอ้ย ม.4 ต.ศรีแกว้ สายบา้นสะพุง
นอ้ย ม.4 - บ.จีเนียว ม.8 

489,000.00 10.09.2021 09.11.2021 หจก. ไอ เอส พี เจริญ 

0030169196 ทต.น ้าค า อ.เมืองศรีสะเกษ 24/2564 ทต.น ้าค า ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ม.13 171,000.00 08.09.2021 12.12.2021 หจก.ฤทธิชยัก่อสร้าง 2536 

0030169225 ทต.น ้าค า อ.เมืองศรีสะเกษ 29/2564 ทต.น ้าค า ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ม.14 282,000.00 15.09.2021 14.12.2021 หจก.ศรีสะเกษนาโนเทค 

0030169289 อบต.โนนสัง อ.กนัทรารมย ์ 5/2564 อบต.โนนสัง ปรับปรุงซ่อมแซมผิว
จราจรถนน ม.13-ม.8 

485,000.00 30.07.2021 28.10.2021 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพร
ก่อสร้าง 

0030169360 อบต.ยาง อ.กนัทรารมย ์ 22/2564 อบต.ยาง อ.กนัทรารมย ์ถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็ ม.8 

157,000.00 17.08.2021 16.10.2021 หจก.พิลาชยัก่อสร้าง 

0030169437 อบต.กนัทรารมย ์อ.ขขุนัธ์ 27/2564 อบต.กนัทรารมย ์อ.ขขุนัธ์ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตบา้นโพนใหญ่ - บา้นโคกสุพสั
อุดม 

0.00 19.08.2021 16.11.2021 หจก.กิจไพศาลฟรีแลนด ์

0030169457 อบต.จะกง อ.ขขุนัธ์ eb07/2564 อบต.จะกง อ.ขขุนัธ์ ถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ บา้นตะเคียนนอ้ย ม.4 - บา้นปะอุง 
ม.6 

123,440.00 15.09.2021 14.10.2021 บจก.ทุมมณีก่อสร้าง 



หนา้ท่ี 36 จากทั้งหมด 65 
วนัท่ีพิมพ ์  

รายงานเงินกนัขยายกรณีมีหน้ีผูกพนั(CX) ท่ีบก.อนุมติั (รอบ กนัยายน) 
15 ตุลาคม 2564 

เลขท่ีเอกสาร ช่ือ อปท. เลขท่ีสัญญา เลขท่ี L/C รายการ จ านวนเงินคงเหลือ วนัท่ีลงนาม วนัท่ีครบก าหนด รายช่ือเจา้หน้ี 

0030169585 อบต.พยหุ์ อ.พยหุ์ 22/2564 อบต.พยหุ์ อ.พยหุ์ ก่อสร้างขยายผิว
จราจรถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้น
หนองม่วง - บา้นหนองรัง 

499,000.00 09.07.2021 06.11.2021 หจก.ทีแอนดเ์อม็ 1994 

0030169605 ทต.ผือใหญ่ อ.โพธ์ิศรีสุวรรณ K01/2564 ทต.ผือใหญ่ อ.โพธ์ิศรีสุวรรณ ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ถนนบา้น
หนองผือ หมู่ท่ี 8 - ห้วยหุ่ง 

1,330,000.00 15.09.2021 14.12.2021 หจก.สมชายรุ่งเรือง 

0030169651 ทต.ไพรบึง อ.ไพรบึง 45/2564 ทต.ไพรบึง อ.ไพรบึง ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นจงักระดาน - 
บา้นกระแมด ศก.ถ.18-019 

495,000.00 11.08.2021 09.11.2021 หจก.ไพรบึงทวีทรัพย ์

0030169672 ทต.ไพรบึง อ.ไพรบึง 47/2564 ทต.ไพรบึง อ.ไพรบึง ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ สายโรงเรียนส าโรง
พลนั - บา้นส าโรงธรรม 

428,000.00 11.08.2021 09.11.2021 หจก.ไพรบึงทวีทรัพย ์

0030169744 อบต.หนองแกว้ อ.เมืองศรีสะ
เกษ 

14/2564 อบต.หนองแกว้ อ.เมืองศรีสะเกษ 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สาย
ทางบา้นโนนอีปัง ม.8 - โนนโพธ์ิ 

268,000.00 23.07.2021 06.09.2021 หจก.อยันาอุก์่อสร้าง 

0030169801 อบต.โนนคูณ อ.ยางชุมนอ้ย 8/2564 อบต.โนนคูณ อ.ยางชุมนอ้ย ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นหนอง
อีหลง ม.12 ไป อ าเภอยางชุมนอ้ย 

495,000.00 10.08.2021 09.10.2021 หจก.สรณ์ศิริศรีสะเกษ
ก่อสร้าง 

0030169904 อบต.ดวนใหญ่ อ.วงัหิน 24/2564 อบต.ดวนใหญ่ อ.วงัหิน ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ สายทาง ม.9 ไป 
เช่ือม ม.1 ม.8 ม.9 

480,000.00 22.09.2021 20.09.2021 บจก.นครวงัหินวสัดุ 

0030170054 อบต.ปะอาว อ.อุทุมพรพิสัย 15/2564 อบต.ปะอาว อ.อุทุมพรพิสัย ก่อสร้าง
ถนนลาดยางทบัถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 
Asphaltic Concreat ม.4 - ม.5 

484,000.00 06.08.2021 04.11.2021 บจก.เอส ที แอสฟัลท ์



หนา้ท่ี 37 จากทั้งหมด 65 
วนัท่ีพิมพ ์  

รายงานเงินกนัขยายกรณีมีหน้ีผูกพนั(CX) ท่ีบก.อนุมติั (รอบ กนัยายน) 
15 ตุลาคม 2564 

เลขท่ีเอกสาร ช่ือ อปท. เลขท่ีสัญญา เลขท่ี L/C รายการ จ านวนเงินคงเหลือ วนัท่ีลงนาม วนัท่ีครบก าหนด รายช่ือเจา้หน้ี 

0030170134 ทต.จานแสนไชย 8/2564 ทต.จานแสนไชย ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็ สายทางบา้นน ้าค า ม.11 (รอบ
ปู่ ตา) 

499,000.00 10.09.2021 09.11.2021 หจก.ไทยสงวนอุทุมพร
ก่อสร้าง 

0030170163 ทต.ผือใหญ่ 122/2564 ทต.ผือใหญ่ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก
เช่ือมระหว่างต าบล สายบา้นหนองแปน 
ม.3 - บ.โนนสวรรค ์ม.10 (ซอยสวนยาง) 

497,000.00 14.09.2021 13.11.2021 หจก.ก าแพงใหญ่ก่อสร้าง 

0030170178 อบต.แขม 22/2564 อบต.แขม ปรับปรุงถนนดินเดิมลงหิน
คลุก บา้นเหง่ียง ม.10 ไปบา้นแขม 

399,500.00 10.09.2021 09.12.2021 หจก.ก าแพงใหญ่ก่อสร้าง 

0030170189 อบต.ทาม 50/2564 อบต.ทาม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็  รหสัสายทาง ศก.ถ.83-003 สาย
บา้นทามเมรุ - คุยขามบา้นทาม 

428,000.00 16.09.2021 31.10.2021 หจก.ฉตัรชยัรวมช่าง 

0030170193 อบต.ธาตุ 97/2564 อบต.ธาต ุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ บา้นธาตุใต ้ม.14 เส้นบา้นนางเพียง
ใจ เพง็จงัหรีด ศก.ถ.88-035 

428,000.00 10.09.2021 09.12.2021 หจก.ไทยสงวนอุทุมพร
ก่อสร้าง 

0030170223 อบต.ห้วยต๊ึกชู 90/2564 อบต.ห้วยต๊ึกชู ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็ สายบา้นจอก - ทางหลวง 
4035 บา้นจอก ม.4 

493,000.00 08.09.2021 07.11.2021 หจก.อ้ึงเก่ียอู๋ 

0030170234 อบต.หนองบวัดง 17/2564 อบต.หนองบวัดง ปรับปรุงเสริมผิว
จราจรแอสฟัลทติ์กทบัถนน คสล. ถนน
เส้นหนา้ ร.ร.ดงเคง็ตู ้ถึง บ.หนองจอก 

500,000.00 14.09.2021 14.10.2021 หจก.รุ่งอรุณราษีการโยธา 

0030170246 อบต.โพนข่า 12/2564 อบต.โพนข่า ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็ สายทางบา้นโพนข่า ม.1 
เช่ือมห้วยสะทุง เส้นทางบา้นขนวน ม.4 

492,000.00 15.09.2021 14.11.2021 หจก.ภูริตชวินทร์ เอน็จิ
เนียร่ิง 



หนา้ท่ี 38 จากทั้งหมด 65 
วนัท่ีพิมพ ์  

รายงานเงินกนัขยายกรณีมีหน้ีผูกพนั(CX) ท่ีบก.อนุมติั (รอบ กนัยายน) 
15 ตุลาคม 2564 

เลขท่ีเอกสาร ช่ือ อปท. เลขท่ีสัญญา เลขท่ี L/C รายการ จ านวนเงินคงเหลือ วนัท่ีลงนาม วนัท่ีครบก าหนด รายช่ือเจา้หน้ี 

0030170643 อบต.ผกัไหม 20/2564 อบต.ผกัไหม คสล.บา้นกระเต็น ม. 11-
บา้นแสนแกว้ 

496,000.00 07.09.2021 06.11.2021 หจก.ห้วยทบัทนัอธิคม 

0030170838 ทต.โคกจาน 14/2564 ทต.โคกจาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ ศก.ถ.10-021 ถนนสายหนองผือ-
วดับา้นจานเก่า 

498,000.00 22.09.2021 21.11.2021 บจก.มีนาคอร์ป 

0030170965 อบต.เขิน 44/2564 อบต.เขิน ก่อสร้างถนน คสล. บ.เขิน ม.2 
(สายป้อมต ารวจ - หนองกระทิง) 
ศก.ถ.39-009 

1,212,000.00 20.09.2021 19.12.2021 หจก. ณ ชยัรุ่งเรือง 

0030171024 อบต.ไผ ่อ.ราษีไศล 11/2564 อบต.ไผ ่อ.ราษีไศล ก่อสร้างถนน คสล. 
สายทางสามแยกโนนสังข ์ถึงห้วยบา้นคู
สระนอ้ย ศก.ถ.114-16 

497,000.00 16.09.2021 15.11.2021 หจก.ป.เลิศศิริ 

0030171029 อบต.ไผ ่อ.ราษีไศล 17/2564 อบต.ไผ ่อ.ราษีไศล ก่อสร้างถนน คสล. 
สายทาง บ.เมี่ยง ถึง บ.ยาง (เขตต าบล
เมืองแคน) ศก.ถ.114-19 

498,000.00 23.09.2021 22.11.2021 หจก.สตรีทเวยโ์ซลูชัน่ 

0030171036 อบต.ไพรบึง 27/2564 อบต.ไพรบึง ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บา้นมะขาม-บา้นภูมิ ศก.ถ.131-09 

420,000.00 18.08.2021 16.11.2021 หจก.ไพรบึงทวีทรัพย ์

0030171068 อบต.ห้วยทบัทนั 13/2564 อบต.ห้วยทบัทนั ก่อสร้างถนน คสล. 
รหสัทางหลวงทอ้งถิ่น ศก.ถ.208-33 บ.
กระทุม้ ม.4 (ซอยโสภาฯ) 

270,000.00 22.09.2021 06.11.2021 หจก.อ้ึงเก่ียอู๋ 

0030171348 ทต.สระก าแพงใหญ่ 4/2564 ทต.สระก าแพงใหญ่ ก่อสร้างถนน คสล. 
สายบา้นคอ้ ม.3 - บา้นหนองดวล 

1,339,999.00 25.08.2021 23.11.2021 หจก.เอม็.เอม็.พี.คอน
สตรัคชัน่เซอร์วิส 

0030171877 อบต.ปราสาทเยอ 3/2564 อบต.ปราสาทเยอ ก่อสร้างถนน คสล. 
สายทางบา้นพิทกัษ ์ม.9 - ฝายตาเหมา 
ศก.ถ.107-05 

1,494,000.00 19.02.2021 18.08.2021 บจก.ทุมมณีก่อสร้าง 



หนา้ท่ี 39 จากทั้งหมด 65 
วนัท่ีพิมพ ์  

รายงานเงินกนัขยายกรณีมีหน้ีผูกพนั(CX) ท่ีบก.อนุมติั (รอบ กนัยายน) 
15 ตุลาคม 2564 

เลขท่ีเอกสาร ช่ือ อปท. เลขท่ีสัญญา เลขท่ี L/C รายการ จ านวนเงินคงเหลือ วนัท่ีลงนาม วนัท่ีครบก าหนด รายช่ือเจา้หน้ี 

0030171880 อบต.ปรือใหญ่ 32/2564 อบต.ปรือใหญ่ ก่อสร้างอาคาร ศพด. 
ขนาด 51-80 คน ศพด.บา้นปรือคนั 

1,740,000.00 20.04.2021 16.11.2021 หจก.ภุูมรัตน์ก่อสร้าง 

0030171893 อบต.ศรีส าราญ 12/2564 อบต.ศรีส าราญ คสล ถนนรอบหมู่บา้น
(เส้นถงัประปาหมู่บ ้

497,500.00 29.07.2021 27.09.2021 บจก.ธนกรศรีสะเกษ 

0030171894 อบต.ศรีส าราญ 16/2564 อบต.ศรีส าราญ คสล ซอยโรงเรียนไป
หนองเสต็ง 

411,000.00 07.09.2021 06.11.2021 บจก.โชคมงคลฟาร์ม
ก่อสร้าง 

0030171908 อบต.ปรือใหญ่ 56/2564 อบต.ปรือใหญ่ ก่อสร้างร้ัว ศพด.บา้น
ปรือคนั 

410,000.00 09.09.2021 08.12.2021 หจก.เอสเอสซีสยามสิริ
คอนสตรัคชัน่ 

0030171909 อบต.นิคมพฒันา 15/2564 อบต.นิคมพฒันา ก่อสร้างถนนหินคลุก
จากทางลาดยางดา้นทิศตะวนัออกคลอง
สะพาน สายบา้นนิคมซอย 8 ม.3 

493,020.00 14.09.2021 14.10.2021 หจก.มณีสุดา 

0030171915 อบต.ปรือใหญ่ 64/2564 อบต.ปรือใหญ่ ปรับปรุงถนนหินคลุก 
รหสั ศก.ถ.108-08 สายปรือใหญ่ - นา
จะเรีย 

499,500.00 22.09.2021 21.11.2021 หจก.ขขุนัธ์ชินวฒัน ์

0030171923 ทต.น ้าค า 31/2564 ทต.น ้าค า ก่อสร้างถนน คสล. (สายทาง
เส้นหลงัวดัขามทอง ถึงทางหลวงชนบท
เส้น ศก 4053) ม.1 

471,000.00 17.09.2021 16.12.2021 หจก.ศรีสะเกษนาโนเทค 

0030168949 อบต.พิงพวย 64097380067 กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64 อบต.พิงพวย ก่อสร้างถนน คสล. แยก 
ทช.ศก.4014 บา้นตระกวน - แยก
โรงเรียนบา้นหนองสังข์ 

986,000.00 14.09.2021 14.09.2021 - 

0030170107 อบต.หนองแกว้ อ.กนัทรารมย ์ 64077505201 กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64 อบต.หนองแกว้ อ.กนัทรารมย ์ปรับปรุง
ซ่อมแซมสถานีสูบน ้าดว้ยไฟฟ้า ม.1 โดย
การปรับปรุงแพส่งน ้า 

1,463,000.00 03.09.2021 03.09.2021 - 



หนา้ท่ี 40 จากทั้งหมด 65 
วนัท่ีพิมพ ์  

รายงานเงินกนัขยายกรณีมีหน้ีผูกพนั(CX) ท่ีบก.อนุมติั (รอบ กนัยายน) 
15 ตุลาคม 2564 

เลขท่ีเอกสาร ช่ือ อปท. เลขท่ีสัญญา เลขท่ี L/C รายการ จ านวนเงินคงเหลือ วนัท่ีลงนาม วนัท่ีครบก าหนด รายช่ือเจา้หน้ี 

0030171928 อบต.ซ า อ.เมืองศรีสะเกษ CNTR-0090/64 อบต.ซ า อ.เมืองศรีสะเกษ ก่อสร้างถนน 
คสล. สายบา้นหนองหวา้ - ต.ทุ่ม 
ศก.ถ.59-042 ม.10 

497,000.00 09.09.2021 08.11.2021 หจก.รุ่งอรุณคอนกรีต 

0030171932 อบต.โพนข่า 10/2564 อบต.โพนข่า ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็ ภายในหมู่บา้น (ซอยสิริ 5 - 
บา้นกุดโงง้ไปหนองตะมะ) ม.6 

499,000.00 15.09.2021 14.11.2021 ร้าน ช.ชินวตัร 

0030171934 อบต.โพนข่า 16/2564 อบต.โพนข่า ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็ ศก.ถ.126-09 สายทางบา้นบก 
- บา้นโนนกอง (เลียบหนองโพธ์ิ) ม.3 

456,000.00 15.09.2021 14.11.2021 หจก.อคัรภูวริศก่อสร้าง 

0030170173 ทต.หนองใหญ่ 64097445842 กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64 ทต.หนองใหญ่ ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็ บา้นเขวา ม.8 (วดัจนัทราราม) 

500,000.00 16.09.2021 16.09.2021 - 

0030170252 ทต.กระหวนั 64097334100 กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64 ทต.กระหวนั ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็ สายบา้นเด่ือ - บา้นห้วย 

749,100.00 16.09.2021 16.09.2021 - 

0030170284 ทต.เมืองขขุนัธ์ 64097388665 กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64 ทต.เมืองขขุนัธ์ ก่อสร้างร้ัวหนา้ ศพด. 
(ตามแบบท่ี ทต.เมืองขขุนัธ์ ก าหนด) 

500,000.00 16.09.2021 16.09.2021 - 

0030170305 อบต.เมืองหลวง 64097421639 กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64 อบต.เมืองหลวง ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็ ภายในหมู่บา้น บ.หนองสะ
มอน ม.11 

499,500.00 16.09.2021 16.09.2021 - 

0030170886 อบต.ผกัไหม 64097658701 กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64 อบต.ผกัไหม ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง
ถนนสาธารณะพลงังานแสงอาทิตย ์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.หนองหวา้ ม.15 

490,000.00 22.09.2021 22.09.2021 - 



หนา้ท่ี 41 จากทั้งหมด 65 
วนัท่ีพิมพ ์  

รายงานเงินกนัขยายกรณีมีหน้ีผูกพนั(CX) ท่ีบก.อนุมติั (รอบ กนัยายน) 
15 ตุลาคม 2564 

เลขท่ีเอกสาร ช่ือ อปท. เลขท่ีสัญญา เลขท่ี L/C รายการ จ านวนเงินคงเหลือ วนัท่ีลงนาม วนัท่ีครบก าหนด รายช่ือเจา้หน้ี 

0030171198 อบต.ขะยงู 64097509131 กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64 อบต.ขะยงู ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหิน
คลุกเช่ือมระหว่างหมู่บา้น บ.หนองจิก 
ม.11 ไป บ.ต าแย 

491,000.00 17.09.2021 17.09.2021 - 

0030171239 อบต.ดู่ อ.ปรางคก์ู่ 640973366649 กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64 อบต.ดู่ อ.ปรางคก์ู่ ก่อสร้างถนนลาดยาง 
Asphaltic Concret สายหนองหิน - ดอก
ประดู่ ม.2 ศก.ถ.66-001 

9,996,000.00 16.09.2021 16.09.2021 - 

0030171246 อบต.กู่ อ.ปรางคก์ู่ 64087690153 กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64 อบต.กู่ อ.ปรางคก์ู่ ซ่อมปรับปรุง
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. 
ทางเขา้ (อบต.) บ.ทางโคง้ 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 ถนนสายบา้นโนนเกตุ 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.ถนนสายเส้นรอบวดั
บา้นหนองศาลา 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
หมู่บา้น บา้นหนองตลาด 

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.ถนนสายบา้นถนน
วิหาร ม. 11 บา้นโนนเย 

471,800.00 16.09.2021 16.09.2021 - 

0030181385 อบต.เสาธงชยั 29/2564 อบต.เสาธงชยั คสล.ภายในหมู่บา้น บ.
หนองเม็ก ม.4 

495,800.00 17.09.2021 16.11.2021 หจก.กนัทรลกัษท์รัพยท์วี 

0030181353 อบต.ภูเงิน 64097456566 กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค.64 อบต.ภูเงิน ขดุลอกหนองซ าซู 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.หมู่บา้น บ.โนนรัง 
ม.4-บ.หนองกุง 

6,881,800.00 17.09.2021 17.09.2021 - 



หนา้ท่ี 42 จากทั้งหมด 65 
วนัท่ีพิมพ ์  

รายงานเงินกนัขยายกรณีมีหน้ีผูกพนั(CX) ท่ีบก.อนุมติั (รอบ กนัยายน) 
15 ตุลาคม 2564 

เลขท่ีเอกสาร ช่ือ อปท. เลขท่ีสัญญา เลขท่ี L/C รายการ จ านวนเงินคงเหลือ วนัท่ีลงนาม วนัท่ีครบก าหนด รายช่ือเจา้หน้ี 

0030181531 ทต.กนัทรารมย ์ 64097350633 กค 0402.5/ว131 ลว.30 ก.ค. 64 ทต.กนัทรมรมย ์แอสฟัลทติ์กคอนกรีต 
ถ.หนองบอน เหนือใต 

1,923,000.00 16.09.2021 27.09.2021 - 

0030181597 อบต.พิโนนเพก็ 64097448322 กค 0402.5/ว131 ลว.30 ก.ค. 64 อบต.โนนเพก็ คสล.บ.สร้างหวา้ ม.7(จาก
แยกหนา้ รร. 

499,000.00 14.09.2021 14.09.2021 - 

0030181717 อบต.ซ า อ.เมือง 64097424380 กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64 อบต.ซ า อ.เมือง คสล.บา้นหนองอะลาง 
ม.4-บา้นจัน่ ม.14 

500,000.00 27.09.2021 27.09.2021 - 

0030181929 อบต.ศรีแกว้ 64097428784 กค 0402.5/ว131 ลว 10 ส.ค. 2564 อบต.ศรีแกว้ คสล.บา้นตะเคียน ม. 2 ซอย
นายอนนัต ์โพธิ 

499,000.00 21.09.2021 21.09.2021 - 

0030181941 อบต.ศรีโนนงาม 64097467947 กค 0402.5/ว131 ลว 10 ส.ค. 2564 อบต.ศรีโนนงาม คสล.เส้นทางเขา้
โรงเรียนบา้นหนองใหญ่) 

498,000.00 17.09.2021 17.09.2021 - 

0030181953 อบต.ศรีแกว้ 64097428561 กค 0402.5/ว131 ลว 10 ส.ค. 2564 อบต.ศรีแกว้ คสล.บา้นศรีโพธ์ิแกว้ ม.5 
ต าบลศรีแกว้ 

499,000.00 21.09.2021 21.09.2021 - 

0030181970 อบต.เป๊าะ 64097431229 กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64 อบต.เป๊าะ ก่อสร้างถนน คสล. บ.โนน
ลาน ม.9 

500,000.00 16.09.2021 16.09.2021 - 

0030181981 อบต.โนนเพก็ 64097436733 กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64 อบต.โนนเพก็ ก่อสร้างถนน คสล. บ.
หนองกิจ ม.2 (จากบา้นนายหาญ วรรณ
ทอง ถึงหนองบกัโก๋) 

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. สายบา้น
ห่องเปือย ม.8 - บา้นพระ 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 คสลบา้นยาง ม. 8 ไปบา้น
เกษมสุข ม. 7 

499,000.00 16.09.2021 16.09.2021 - 

0030182106 อบต.หวัชา้ง 64097362365 กค 0402.5/ว131 ลว 10 ส.ค. 2564 อบต.หวัชา้ง คสล.สายท่ีท าการ อบต.หวั
ชา้ง ไปบา้นกอก 

500,000.00 15.09.2021 15.09.2021 - 



หนา้ท่ี 43 จากทั้งหมด 65 
วนัท่ีพิมพ ์  

รายงานเงินกนัขยายกรณีมีหน้ีผูกพนั(CX) ท่ีบก.อนุมติั (รอบ กนัยายน) 
15 ตุลาคม 2564 

เลขท่ีเอกสาร ช่ือ อปท. เลขท่ีสัญญา เลขท่ี L/C รายการ จ านวนเงินคงเหลือ วนัท่ีลงนาม วนัท่ีครบก าหนด รายช่ือเจา้หน้ี 

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.โพธ์ิกระสังข ์ 64097445193 กค 0402.5/ว131 ลว 10 ส.ค. 2564 ทต.โพธ์ิกระสังข ์คสล ม.7 สายบา้นนาย
ยอน-หนองผือ 

480,000.00 15.09.2021 15.09.2021 - 

0030182207 อบต.โพธ์ิวงศ์ 64097503660 กค 0402.5/ว131 ลว 10 ส.ค. 2564 อบต.โพธ์ิวงศ ์คสล.สายแยก 
ศก.ถ.124-01ถึงต าบลภูฝ้าย 

499,000.00 17.09.2021 17.09.2021 - 

0030182215 ทต.กนัทรอม 64097355372 กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64 ทต.กนัทรอม ก่อสร้างถนน คสล. สาย
หลงัตลาด บ.กนัทรอม 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. เส้นบา้น
เปือย ม.10 ต.ตาเกษ ไปบา้นส้มป่อย ต.
ส าโรง 

490,400.00 16.09.2021 16.09.2021 - 

0030182454 อบต.รุ่งระวี 64097547040 กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64 อบต.รุ่งระวี ก่อสร้างถนน คสล. สายทาง
ส่ีแยกบา้นโนนไชยงาม ถึงบา้นบกเขา้
บา้นโนนโพธ์ิ 2 ช่วง 

2,864,000.00 22.09.2021 22.09.2021 - 

0030182534 อบต.ศรีโนนงาม 64097469039 กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64 อบต.ศรีโนนงาม ก่อสร้างถนน คสล. 
(เส้นทางหนา้บา้นนายสง่า) ม.6 บ.โนน
หนองบวั 

498,000.00 17.09.2021 17.09.2021 - 

0030168841 อบต.ภูเงิน อ.กนัทรลกัษ ์ 357/2564 อบต.ภูเงิน ถนน คสล.บา้นตูมนอ้ย ม. 2 - 
บา้นหนองกระทิง ม.11 สายทางระหว่าง
หมู่บา้น ต.ภูเงิน 

170,000.00 27.08.2021 26.10.2021 ร้านสุภสัสรา 

0030182883 อบต.หมากเขียบ 64097424740 กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64 อบต.หมากเขียบ ก่อสร้างถนน คสล. ม.9 
(จากสนามกีฬา อบต.หมากเขียบ ล าน ้า
ห้วยคลา้) บ.กา้นเหลือง ม.9 

497,000.00 15.09.2021 15.09.2021 - 



หนา้ท่ี 44 จากทั้งหมด 65 
วนัท่ีพิมพ ์  

รายงานเงินกนัขยายกรณีมีหน้ีผูกพนั(CX) ท่ีบก.อนุมติั (รอบ กนัยายน) 
15 ตุลาคม 2564 

เลขท่ีเอกสาร ช่ือ อปท. เลขท่ีสัญญา เลขท่ี L/C รายการ จ านวนเงินคงเหลือ วนัท่ีลงนาม วนัท่ีครบก าหนด รายช่ือเจา้หน้ี 

0030182890 ทต.โคกจาน 64097552785 กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64 ทต.โคกจาน ก่อสร้างถนน คสล. บ.แสน
คูณ ม.6 - บ.ก าแมด 

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.ร่อง
อโศก ม.8 (รอบแหล่งน ้าสาธารณะ
ประโยชน์ - ท านบนอ้ย) 

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.สายบา้นดอนทพั
ควาย ม.5 เขต ต.ดู่ ต. 

500,000.00 20.09.2021 20.09.2021 - 

0030168864 อบต.ละลาย อ.กนัทรลกัษ ์ 13/2564 อบต.ละลาย ถนน คสล.รหสัทางหลวง
ทอ้งถิ่น ศก.ถ.150-14 สายจากจุดส้ินสุด
สามแยกถนน คสล.เดิมซอยขา้งวดัเทพฯ 

497,000.00 19.07.2021 17.09.2021 หจก.อนัาอุก์่อสร้าง 

0030168892 อบต.อีเซ อ.โพธ์ิศรีสุวรรณ 13/2564 อบต.อีเซ ขยายเขตวางท่อส่งน ้ าเพ่ือ
การเกษตรสถานีสูบน ้าดว้ยไฟฟ้า สาย
บา้นอีเซ ม.5 

240,000.00 17.09.2021 17.10.2021 หจก.ซาลนั ซพัพลาย 

0030168963 อบต.ศรีแกว้ 15/2564 อบต.ศรีแกว้ ก่อสร้างถนน คสล. บ.ศรี
โพธ์ิแกว้ ม.5 ต.ศรีแกว้ สายปู่ ตา 

495,000.00 10.09.2021 09.11.2021 หจก. ไอ เอส พี เจริญ 

0030169321 อบต.เมืองนอ้ย อ.กนัทรารมย ์ 20/2564 อบต.เมืองนอ้ย ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 
สายบา้นหนองเทา ม.3 

0.00 26.08.2021 24.11.2021 หจก.รุ่งอรุณคอนกรีต 

0030169399 อบต.กนัทรารมย ์อ.ขขุนัธ์ 28/2564 อบต.กนัทรารมย ์อ.ขขุนัธ์ ถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็ สายทางบา้นตาไอ 

1,340,000.00 20.08.2021 17.11.2021 หจก.กิจไพศาลฟรีแลนด ์

0030169590 อบต.พยหุ์ อ.พยหุ์ 23/2564 อบต.พยหุ์ อ.พยหุ์ ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ (รหสัทางหลวง
ทอ้งถิ่น ศก.ถ.115-16) 

499,000.00 09.07.2021 06.11.2021 หจก.ทีแอนดเ์อม็ 1994 



หนา้ท่ี 45 จากทั้งหมด 65 
วนัท่ีพิมพ ์  

รายงานเงินกนัขยายกรณีมีหน้ีผูกพนั(CX) ท่ีบก.อนุมติั (รอบ กนัยายน) 
15 ตุลาคม 2564 

เลขท่ีเอกสาร ช่ือ อปท. เลขท่ีสัญญา เลขท่ี L/C รายการ จ านวนเงินคงเหลือ วนัท่ีลงนาม วนัท่ีครบก าหนด รายช่ือเจา้หน้ี 

0030169758 อบต.หนองแกว้ อ.เมืองศรีสะ
เกษ 

18/2564 อบต.หนองแกว้ อ.เมืองศรีสะเกษ 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สาย
ทางภายในบา้นโพนววั ม.10 

405,000.00 31.08.2021 15.10.2021 บจก.ทุมมณีก่อสร้าง 

0030169762 อบต.หนองแกว้ อ.เมืองศรีสะ
เกษ 

16/2564 อบต.หนองแกว้ อ.เมืองศรีสะเกษ 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สาย
ทางภายในบา้นบวัเตย ม.5 

397,000.00 31.08.2021 15.10.2021 บจก.ทุมมณีก่อสร้าง 

0030169986 อบต.บ่อแกว้ 27/2564 อบต.บ่อแกว้ อ.วงัหิน ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย
แยกนิคมห้วยคลา้ - บา้นนิคม ซอย 3 

1,870,000.00 27.08.2021 25.12.2021 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 

0030170065 อบต.ปะอาว อ.อุทุมพรพิสัย 21/2564 อบต.ปะอาว อ.อุทุมพรพิสัย ก่อสร้าง
ถนนลาดยางทบัถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 
Asphaltic Concreat ม.9 

478,000.00 16.09.2021 15.11.2021 บจก.เอส ที แอสฟัลท ์

0030170069 อบต.ปะอาว อ.อุทุมพรพิสัย 16/2564 อบต.ปะอาว อ.อุทุมพรพิสัย ก่อสร้าง
ถนนลาดยางทบัถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 
Asphaltic Concreat ม.1 - ม.6 

484,000.00 09.08.2021 08.10.2021 บจก.เอส ที แอสฟัลท ์

0030170191 อบต.ธาตุ 96/2564 อบต.ธาต ุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ บา้นดงยาง ม.7 เส้นบา้นดงยาง - 
บา้นหนองอีโต่ง ศก.ถ.88-013 

467,600.00 08.09.2021 07.12.2021 หจก.ไทยสงวนอุทุมพร
ก่อสร้าง 

0030170222 อบต.ห้วยต๊ึกชู 88/2564 อบต.ห้วยต๊ึกชู ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็ สายพญาเมืองภู - คลองสาน 
บ.คลองสาน ม.15 

499,000.00 08.09.2021 07.11.2021 หจก.อ้ึงเก่ียอู๋ 

0030170254 ทต.ส้มป่อย 37/2564 ทต.ส้มป่อย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ บ.โก ม.13 ไป บ.โกแดง ม.12 (เสน้
ทา้ยหมู่บา้น 

466,000.00 31.08.2021 30.10.2021 หจก.สมชายรุ่งเรือง 



หนา้ท่ี 46 จากทั้งหมด 65 
วนัท่ีพิมพ ์  

รายงานเงินกนัขยายกรณีมีหน้ีผูกพนั(CX) ท่ีบก.อนุมติั (รอบ กนัยายน) 
15 ตุลาคม 2564 

เลขท่ีเอกสาร ช่ือ อปท. เลขท่ีสัญญา เลขท่ี L/C รายการ จ านวนเงินคงเหลือ วนัท่ีลงนาม วนัท่ีครบก าหนด รายช่ือเจา้หน้ี 

0030170262 ทต.ส้มป่อย 43/2564 ทต.ส้มป่อย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ บ.ท่า ม.10 (ติดกบัหนองน ้าค าตรง
ขา้มวดับา้นท่า) 

458,000.00 31.08.2021 30.10.2021 หจก.ชยัรุ่งเรืองราษีไศล
ก่อสร้าง 

0030170552 อบต.ศรีส าราญ 22/2564 อบต.ศรีส าราญ คสล จากบา้นดงบงั ม.1 - 
บา้นโพนเพก็ 

498,500.00 16.09.2021 15.11.2021 บจก.ธนกรศรีสะเกษ 

0030171045 อบต.ไพรบึง 33/2564 อบต.ไพรบึง ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บา้นโพง-กอก-หวัชา้ง รหสัสายทาง 
ศก.ถ.131-12 

341,550.00 13.09.2021 12.12.2021 หจก.ไพรบึงทวีทรัพย ์

0030171081 อบต.ขะยงู 19/2564 อบต.ขะยงู ก่อสร้างถนน คสล. บ.
กระเบา ม.5 ไป บ.หนองมะแซว 

497,000.00 16.09.2021 15.11.2021 บจก.พีวีคอม แอนด ์
เทคโนโลย ี

0030171088 อบต.ปราสาท อ.ห้วยทบัทนั 30/2564 อบต.ปราสาท อ.ห้วยทบัทนั ก่อสร้าง
ถนน คสล. บ.ฮ่อง ม.15 - บ.ไผห่วาน 
รหสัทางหลวงทอ้งถิ่น ศก.ถ.106-13 

490,500.00 20.09.2021 19.11.2021 หจก.ห้วยทบัทนัอธิคม 

0030171119 อบต.ปราสาท อ.ห้วยทบัทนั 27/2564 อบต.ปราสาท อ.ห้วยทบัทนั ก่อสร้าง
ถนน คสล. บ.ขะยงู ม.4 

490,500.00 16.09.2021 15.11.2021 หจก.ไทยสงวนอุทุมพร
ก่อสร้าง 

0030168994 อบต.บึงมะลู อ.กนัทรลกัษ ์ 64097380421 กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค. 64 อบต.บึงมะลู ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็โดยการปูยางแอสฟลทติ์ก 
ถนนสายบา้นหนองศาลาใต ้ม.18 - ม.13 

489,800.00 14.09.2021 14.09.2021 - 

0030171202 อบต.ปราสาท อ.ห้วยทบัทนั 29/2564 อบต.ปราสาท อ.ห้วยทบัทนั ก่อสร้าง
ถนน คสล. บ.ขะยงู ม.4 รหสัทางหลวง
ทอ้งถิ่น ศก.ถ.106-30 

470,500.00 20.09.2021 19.11.2021 หจก.ห้วยทบัทนัอธิคม 

0030171331 ทต.วงัหิน 6/2564 ทต.วงัหิน ก่อสร้างถนน คสล. บ.หลกั
ป้าย - บ.หนองยวน ช่วงบา้นสะมดั ม.6 - 
บ.หนองยวน ม.8 ศก.ถ.153-07 

4,990,000.00 19.04.2021 16.09.2021 หจก.สมชายรุ่งเรือง 



หนา้ท่ี 47 จากทั้งหมด 65 
วนัท่ีพิมพ ์  

รายงานเงินกนัขยายกรณีมีหน้ีผูกพนั(CX) ท่ีบก.อนุมติั (รอบ กนัยายน) 
15 ตุลาคม 2564 

เลขท่ีเอกสาร ช่ือ อปท. เลขท่ีสัญญา เลขท่ี L/C รายการ จ านวนเงินคงเหลือ วนัท่ีลงนาม วนัท่ีครบก าหนด รายช่ือเจา้หน้ี 

0030171929 อบต.ซ า อ.เมืองศรีสะเกษ CNTR-0089/64 อบต.ซ า อ.เมืองศรีสะเกษ ก่อสร้างถนน 
คสล. สายบา้นโพธ์ิ ม.2 - บา้นหนองสาด 
ศก.ถ.59-013 ม.2 

495,000.00 09.09.2021 08.11.2021 หจก.รุ่งอรุณคอนกรีต 

0030173575 อบต.หนองแวง อ.กนัทรารมย ์ 66/2564 อบต.หนองแวง อ.กนัทรารมย ์ปรับปรุง
ถนน คสล. (เททบั คสล.เดิม) แยกบา้น
แดงนอ้ยถึงบา้นนายประถม 

250,000.00 06.09.2021 06.10.2021 หจก.เจริญรุ่งพาณิชย ์

0030169936 อบต.ทุ่งสว่าง อ.วงัหิน 64097288691 กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64 อบต.ทุ่งสว่าง อ.วงัหิน ปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ จากบา้นนางไข 
ปัญญา ถึงบา้นนายเสนอ พิศเพง็ 

560,000.00 10.09.2021 10.09.2021 - 

0030170207 อบต.ไพร 64097391469 กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64 อบต.ไพร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ สายบา้นพอก - บา้นช าเขียน - บา้น
ช าสะโหมง 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 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็ ศก.ถ.138-07 สายทางสาย
บา้นดวนนอ้ย ม.4 ไปสุดเขตต าบลเมือง
แคน 

410,000.00 17.09.2021 17.09.2021 - 

0030170277 ทต.แต ้ 64097473897 กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64 ทต.แต ้ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 
สายทางบา้นม่วง (ทุ่ม) - หนองปัก ม.5 

498,800.00 15.09.2021 15.09.2021 - 

0030170279 ทต.แต ้ 64097471546 กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64 ทต.แต ้ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 
สายทางประปา - เมรุบา้นม่วง ม.5 

497,300.00 15.09.2021 15.09.2021 - 

0030172080 อบต.แข ้ 64097425055 กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64 อบต.แข ้ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บา้น บ.โนนเปือย 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 บา้นกอก 
ศก.ถ.27-007 

7,614,600.00 16.09.2021 16.09.2021 - 



หนา้ท่ี 48 จากทั้งหมด 65 
วนัท่ีพิมพ ์  

รายงานเงินกนัขยายกรณีมีหน้ีผูกพนั(CX) ท่ีบก.อนุมติั (รอบ กนัยายน) 
15 ตุลาคม 2564 

เลขท่ีเอกสาร ช่ือ อปท. เลขท่ีสัญญา เลขท่ี L/C รายการ จ านวนเงินคงเหลือ วนัท่ีลงนาม วนัท่ีครบก าหนด รายช่ือเจา้หน้ี 

0030181189 อบต.บึงมะลู 64097424552 กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค.64 อบต.บึงมะลู ถนนสายเส้นหมู่บา้นตา
แท่นตะวนัออก 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.ถนนสายบา้นตาแท่น
ตะวนัออก 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 ระบบผลิตน ้าประปา ขนาด
ใหญ่ ก าลงัผลิต 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.ศรีล าดวน ม.15-
เรียบคลอง 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.หนองศาลาใต ้
ม.18-ตงเงิน 

472,500.00 16.09.2021 16.09.2021 - 

0030181430 อบต.ห้วยจนัทร์ 64097496955 กค 0402.5/ว131 ลว.30 ก.ค. 64 อบต.ห้วยจนัทร์ คสล.ภายในหมู่บา้น
ห้วยจนัทร์ ซ.4 

304,500.00 16.09.2021 16.09.2021 - 

0030181440 อบต.ห้วยจนัทร์ 64097500750 กค 0402.5/ว131 ลว.30 ก.ค. 64 อบต.ห้วยจนัทร์ คสล.ภายในหมู่บา้น
ห้วยจนัทร์ ซ.27 

494,900.00 16.09.2021 16.09.2021 - 

0030181570 ทต.โพธ์ิกระสงข ์ 64097420125 กค 0402.5/ว131 ลว.30 ก.ค. 64 ทต.โพธ์ิกระสงข ์คสล.บ.โคกพยอม ม.4-
บ.บ าแระ 

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.บา้นเขวา ม.8-บา้น
แกง้เลี้ยว 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.สายทางจากหนองชา้ง
ตาย-ไปบา้นหนองโดน 

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.สายบา้นคร่ังนอ้ย 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.บา้นเมืองหลวง ม. 
1 

499,500.00 15.09.2021 15.09.2021 - 



หนา้ท่ี 49 จากทั้งหมด 65 
วนัท่ีพิมพ ์  

รายงานเงินกนัขยายกรณีมีหน้ีผูกพนั(CX) ท่ีบก.อนุมติั (รอบ กนัยายน) 
15 ตุลาคม 2564 

เลขท่ีเอกสาร ช่ือ อปท. เลขท่ีสัญญา เลขท่ี L/C รายการ จ านวนเงินคงเหลือ วนัท่ีลงนาม วนัท่ีครบก าหนด รายช่ือเจา้หน้ี 

0030182035 อบต.เมืองหลวง 64097465823 กค 0402.5/ว131 ลว 10 ส.ค. 2564 อบต.เมืองหลวง คสล.บา้นหนองเมย ม.9 499,500.00 15.09.2021 15.09.2021 - 

0030182086 ทต.เมืองจนัทร์ 64097770179 กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64 ทต.เมืองจนัทร์ ก่อสร้างถนน คสล. บ.ทุ่ง
สว่าง ม.18 ถึง บ.ฮ่องค า 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.ซอยโซดากุง้เผา 
บา้นตรอย 

1,990,000.00 16.09.2021 16.09.2021 - 

0030182191 อบต.ห้วยเหนือ 64097464993 กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64 อบต.ห้วยเหนือ ซ่อมสร้างถนน คสล. 
สายบา้นตะแบก - ถนนนิคมซอยศูนย์
บา้นตะแยก ม.8 

496,000.00 16.09.2021 16.09.2021 - 

0030182244 อบต.เป๊าะ 64097431146 กค 0402.5/ว131 ลว 10 ส.ค. 2564 อบต.เป๊าะ คสล.บา้นหมากยาง ม. 3 500,000.00 16.09.2021 16.09.2021 - 

0030182246 อบต.สระเยาว ์ 64097450981 กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64 อบต.สระเยาว ์ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บา้นตาย ูม.7 - ทางไปสามแยกบา้นศรีสุข 
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.บา้นหนองดุมม ม.4 
(ทางเขา้ภูธรเมือง 

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.สายบา้นดงบงั 
ม.7 ต.จานเช่ือมเข 

500,000.00 17.09.2021 17.09.2021 - 

0030182395 อบต.ขะยงู 64097570297 กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64 อบต.ขะยงู ก่อสร้างถนน คสล. บ.ประดู่ 
ม.9 ไป บ.กอก บ.ประดู ่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.บา้นบก ม.3 สายบา้น
บก-เช่ือมถนนเลียบ 

496,800.00 16.09.2021 16.09.2021 - 

0030182474 ทต.เมืองจนัทร์ 64097471143 กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64 ทต.เมืองจนัทร์ ก่อสร้างถนน คสล. 
บา้นเมืองจนัทร์ ม.2 ต.เมืองจนัทร์ ถึง
บา้นเขวา ต.หนองใหญ่ 

495,000.00 17.09.2021 17.09.2021 - 



หนา้ท่ี 50 จากทั้งหมด 65 
วนัท่ีพิมพ ์  

รายงานเงินกนัขยายกรณีมีหน้ีผูกพนั(CX) ท่ีบก.อนุมติั (รอบ กนัยายน) 
15 ตุลาคม 2564 

เลขท่ีเอกสาร ช่ือ อปท. เลขท่ีสัญญา เลขท่ี L/C รายการ จ านวนเงินคงเหลือ วนัท่ีลงนาม วนัท่ีครบก าหนด รายช่ือเจา้หน้ี 

0030182557 อบต.สระเยาว ์ 64097462669 กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64 อบต.สระเยาว ์ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บา้นโนนสะอาด ม.9 - สามแยกบา้นสระ
เยาว ์- บา้นศรีสุข 

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.ถนนสายบา้นหนอง
จิก-คุม้บก บา้นหนองจิ 

489,000.00 16.09.2021 16.09.2021 - 

0030182634 อบต.ศรีโนนงาม 64097465517 กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค. 64 อบต.ศรีโนนงาม คสล.(เส้นทางในคุม้
บา้นนอ้ย) ม.5 บา้น 

498,000.00 17.09.2021 17.09.2021 - 

0030182902 อบต.แข ้ 64097426955 กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64 อบต.แข ้ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บา้น 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 
(สายห้าแยกบา้นนางฉวี พลพิลา ไป
หนองเซียงมณี) 

500,000.00 16.09.2021 16.09.2021 - 

0030168906 อบต.ภูเงิน อ.กนัทรลกัษ ์ 383/2564 อบต.ภูเงิน ถนนผิวทางแอสฟัลต์
คอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิ่น 
ศก.ถ.133-06 บา้นทางโคง้ 

478,000.00 17.09.2021 16.11.2021 หจก.รุ่งอรุณราษีการโยธา 

0030169201 ทต.น ้าค า อ.เมืองศรีสะเกษ 25/2564 ทต.น ้าค า ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ม.13 486,000.00 08.09.2021 07.12.2021 หจก.ฤทธิชยัก่อสร้าง 2536 

0030183001 อบต.ธาตุ 64097428412 กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64 อบต.ธาต ุก่อสร้างถนน คสล. บ.หนองคู 
ม.5 เส้นจากบา้นนางบุญยงั - บา้นนากก
เขียบ 

461,000.00 15.09.2021 15.09.2021 - 

0030183012 อบต.ตูม อ.ศรีรัตนะ 64097474336 กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64 อบต.ตูม อ.ศรีรัตนะ ก่อสร้างถนน คสล. 
สายทางจากบา้นตูมพฒันา ม.2 ไปบา้น
หนองปิงโปง บ.ตูมพฒันา ม.2 

483,400.00 15.09.2021 15.09.2021 - 

0030183072 อบต.หนองบวัดง 64097691700 กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค. 2564 อบต.หนองบวัดง คสล.สายส่ีแยกวดับา้น
หนองพอก ไปถึงถนน 

500,000.00 24.09.2021 24.09.2021 - 



หนา้ท่ี 51 จากทั้งหมด 65 
วนัท่ีพิมพ ์  

รายงานเงินกนัขยายกรณีมีหน้ีผูกพนั(CX) ท่ีบก.อนุมติั (รอบ กนัยายน) 
15 ตุลาคม 2564 

เลขท่ีเอกสาร ช่ือ อปท. เลขท่ีสัญญา เลขท่ี L/C รายการ จ านวนเงินคงเหลือ วนัท่ีลงนาม วนัท่ีครบก าหนด รายช่ือเจา้หน้ี 

0030169206 ทต.น ้าค า อ.เมืองศรีสะเกษ 26/2564 ทต.น ้าค า ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ม.13 303,000.00 08.09.2021 07.12.2021 หจก.ฤทธิชยัก่อสร้าง 2536 

0030169218 ทต.น ้าค า อ.เมืองศรีสะเกษ 28/2564 ทต.น ้าค า ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ม.3 486,000.00 15.09.2021 14.12.2021 หจก.สรีสะเกษนาโนเทค 

0030169233 อบต.โพนยาง อ.วงัหิน 138/2564 อบต.โพนยาง ขยายถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ ม.4 

495,000.00 03.09.2021 02.11.2021 หจก.บีเอส2016 

0030169254 ทต.จานแสนไชย อ.ห้วยทบัทนั 6/2564 ทต.จานแสนไชย ถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ ม.1 

1,999,000.00 30.08.2021 26.02.2022 บจก.โคกจานวสัดุ 

0030169283 อบต.โนนสัง อ.กนัทรารมย ์ 6/2564 อบต.โนนสัง ปรับปรุงซ่อมแซมผิว
จราจรถนนลาดยาง ม.11 

485,000.00 19.08.2021 17.11.2021 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพร
ก่อสร้าง 

0030169482 ทต.กนัทรอม อ.ขนุหาญ 195/2564 ทต.กนัทรอม  อ.ขนุหาญ ถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็ สายศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็-บา้น
กนัทรอม ม.1 

493,000.00 16.08.2021 15.10.2021 หจก.ปวุฒินนัทก์่อสร้าง 

0030169497 อบต.โพธ์ิวงศ ์อ.ขนุหาญ 40/2564 อบต.โพธ์ิวงศ ์อ.ขนุหาญ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ สายจากไร่นาย
สวสัด์ิ จอมรัตน์ 

205,000.00 09.09.2021 08.11.2021 หจก.พรทิพยภ์ทัรศกัด์ิ
รุ่งเรือง 

0030169515 อบต.โพธ์ิวงศ ์อ.ขนุหาญ 42/2564 อบต.โพธ์ิวงศ ์อ.ขนุหาญ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ สายถนนทางหลวง
ทอ้งถิ่น ศก.ถ.124-05 

339,000.00 15.09.2021 14.11.2021 หจก.ทรัพยธ์าดาก่อสร้าง 

0030169615 ทต.ไพรบึง อ.ไพรบึง 42/2564 ทต.ไพรบึง อ.ไพรบึง ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ สายแยกสถานี
ต ารวจ - บา้นคอก 

490,000.00 05.08.2021 03.11.2021 หจก.ไพรบึงทวีทรัพย ์

0030169627 ทต.ไพรบึง อ.ไพรบึง 44/2564 ทต.ไพรบึง อ.ไพรบึง ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ สายสหกรณ์ - ห้วยช
ลงั - บา้นหนองปิด 

495,000.00 06.08.2021 04.11.2021 หจก.ไพรบึงทวีทรัพย ์



หนา้ท่ี 52 จากทั้งหมด 65 
วนัท่ีพิมพ ์  

รายงานเงินกนัขยายกรณีมีหน้ีผูกพนั(CX) ท่ีบก.อนุมติั (รอบ กนัยายน) 
15 ตุลาคม 2564 

เลขท่ีเอกสาร ช่ือ อปท. เลขท่ีสัญญา เลขท่ี L/C รายการ จ านวนเงินคงเหลือ วนัท่ีลงนาม วนัท่ีครบก าหนด รายช่ือเจา้หน้ี 

0030169684 อบต.โนนปูน อ.ไพรบึง 21/2564 อบต.โนนปูน อ.ไพรบึง ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวง
ทอ้งถิ่น ศก.ถ.94-007 

729,000.00 14.09.2021 12.01.2022 บจก.โคกจานวสัดุ 

0030169720 อบต.สุขสวสัด์ิ อ.ไพรบึง 25/2564 อบต.สุขสวสัด์ิ อ.ไพรบึง ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นหนองยาว - 
บา้นหนองอิไทย ช่วงบา้นหนองยาว 

494,000.00 15.09.2021 14.11.2021 หจก.ไพรบึงทวีทรัพย ์

0030169735 อบต.หนองแกว้ อ.เมืองศรีสะ
เกษ 

12/2564 อบต.หนองแกว้ อ.เมืองศรีสะเกษ 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สาย
ทางบา้นหนองแกว้ ม.2 - บา้นส าโรง ม.4 

375,000.00 23.07.2021 06.09.2021 บจก.ทุมมณีก่อสร้าง 

0030169752 อบต.หนองแกว้ อ.เมืองศรีสะ
เกษ 

11/2564 อบต.หนองแกว้ อ.เมืองศรีสะเกษ 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สาย
ทางบา้นหนองหวา้ ม.1 - บา้นบก ม.6 

472,000.00 23.07.2021 06.09.2021 บจก.ทุมมณีก่อสร้าง 

0030169834 อบต.ดวนใหญ่ อ.วงัหิน 26/2564 อบต.ดวนใหญ่ อ.วงัหิน ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ สายทางขา้ง
โรงเรียน (หลงัวดั) บ.หนองนาโพธ์ิ ม.6 

470,000.00 27.07.2021 25.09.2021 หจก.บีเอส 2016 

0030169957 อบต.ธาต ุอ.วงัหิน 95/2564 อบต.ธาต ุอ.วงัหิน ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นดงยาง ม.16 
สายทางเส้นจากบา้นดวงยาง - บา้นป่าใต ้

0.00 23.08.2021 21.11.2021 หจก.ไทยสงวนอุทุมพร
ก่อสร้าง 

0030170084 อบต.ปะอาว อ.อุทุมพรพิสัย 18/2564 อบต.ปะอาว อ.อุทุมพรพิสัย ก่อสร้าง
ถนนลาดยางทบัถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 
Asphaltic Concreat ม.10 - ม.6 

484,000.00 18.08.2021 17.10.2021 บจก.เอส ที แอสฟัลท ์

0030170091 อบต.ปะอาว อ.อุทุมพรพิสัย 17/2564 อบต.ปะอาว อ.อุทุมพรพิสัย ก่อสร้าง
ถนนลาดยางทบัถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 
Asphaltic Concreat ม.6 - ม.2 

259,000.00 10.08.2021 09.10.2021 บจก.เอส ที แอสฟัลท ์



หนา้ท่ี 53 จากทั้งหมด 65 
วนัท่ีพิมพ ์  

รายงานเงินกนัขยายกรณีมีหน้ีผูกพนั(CX) ท่ีบก.อนุมติั (รอบ กนัยายน) 
15 ตุลาคม 2564 

เลขท่ีเอกสาร ช่ือ อปท. เลขท่ีสัญญา เลขท่ี L/C รายการ จ านวนเงินคงเหลือ วนัท่ีลงนาม วนัท่ีครบก าหนด รายช่ือเจา้หน้ี 

0030170138 ทต.แต ้ 1/2564 ทต.แต ้ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 
สายทางบา้นกระต ่า - บา้นดู่ ม.4 

491,000.00 15.09.2021 14.12.2021 หจก.ไทยสงวนอุทุมพร
ก่อสร้าง 

0030170142 ทต.โนนสูง 93/2564 ทต.โนนสูง ปรับปรุงถนนลงหินคลุกสาย
บา้นกระเบา - บา้นจะกุด ช่วงท่ี 1 

492,400.00 15.09.2021 30.10.2021 หจก.มณีสุดา 

0030170166 ทต.ผือใหญ่ 123/2564 ทต.ผือใหญ่ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก
เช่ือมระหว่างต าบล สายบา้นหนองผือ 
ม.8 - ห้วยหุ่ง บา้นก่อ ม.5 

497,000.00 14.09.2021 13.11.2021 หจก.ก าแพงใหญ่ก่อสร้าง 

0030170221 อบต.ห้วยต๊ึกชู 89/2564 อบต.ห้วยต๊ึกชู ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็ สายรอบเมือง บ.ทุ่งหลวง 
ม.10 

499,000.00 08.09.2021 07.11.2021 หจก.อ้ึงเก่ียอู๋ 

0030170239 อบต.หนองบวัดง 19/2564 อบต.หนองบวัดง ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็ ถนนภายในหมู่บา้นโนน
สมบูรณ์ ม.2 

168,000.00 14.09.2021 14.10.2021 หจก.รุ่งอรุณราษีการโยธา 

0030170256 ทต.ส้มป่อย 36/2564 ทต.ส้มป่อย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ บ.บึงหมอก ม.9 ซอยขา้งศูนย์
เศรษฐกิจ ไปเช่ือมทางไปบา้นท่า 

459,000.00 31.08.2021 30.10.2021 หจก.สมชายรุ่งเรือง 

0030170264 ทต.ส้มป่อย 39/2564 ทต.ส้มป่อย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ สายแยกบา้นแกง้-บา้นดอนตุ่น (ไป
ดอนป่าจิก) 

459,000.00 31.08.2021 30.10.2021 หจก.สมชายรุ่งเรือง 

0030170265 ทต.ส้มป่อย 40/2564 ทต.ส้มป่อย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ บา้นส้มป่อย ม.2 (จากทางหลวง
หมายเลข 2086 ไปบา้นส้มป่อย) 

459,000.00 31.08.2021 30.10.2021 หจก.องัคพฒัน์ก่อสร้าง 



หนา้ท่ี 54 จากทั้งหมด 65 
วนัท่ีพิมพ ์  

รายงานเงินกนัขยายกรณีมีหน้ีผูกพนั(CX) ท่ีบก.อนุมติั (รอบ กนัยายน) 
15 ตุลาคม 2564 

เลขท่ีเอกสาร ช่ือ อปท. เลขท่ีสัญญา เลขท่ี L/C รายการ จ านวนเงินคงเหลือ วนัท่ีลงนาม วนัท่ีครบก าหนด รายช่ือเจา้หน้ี 

0030170273 ทต.ส้มป่อย 50/2564 ทต.ส้มป่อย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ บา้นบึงหมอก ม.16 จากทางหลวง
หมายเลข 2086 ไปแยกต่อทางไป ต.ไผ่ 

454,000.00 07.09.2021 06.11.2021 หจก.ป.เลิศศิริ 

0030170562 อบต.ศรีส าราญ 15/2564 อบต.ศรีส าราญ คสล จากแยกบา้นนาง
ส าลี-โรงน ้าด่ืม 

497,500.00 13.09.2021 12.11.2021 บจก.ธนกรศรีสะเกษ 

0030170570 อบต.ศรีส าราญ 13/2564 อบต.ศรีส าราญ คสล แยกหนองบวั-แยก
บา้นนายบุญเรียน 

497,000.00 29.07.2021 27.09.2021 บจก.ธนกรศรีสะเกษ 

0030170648 อบต.ผกัไหม 19/2564 อบต.ผกัไหม คสล.บา้นชาด ม. 10-บา้น
นาทุ่ง ม.7 

498,000.00 03.09.2021 02.11.2021 หจก.ห้วยทบัทนัอธิคม 

0030168959 อบต.พิงพวย 64087618860 กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64 อบต.พิงพวย ก่อสร้างถนน คสล. แยก 
ทช.ศก.3004 บ.พิงพวยเหนือ - สามแยก
ไปช าสะโหมง 

1,010,000.00 10.09.2021 10.09.2021 - 

0030170667 อบต.ส าโรงตาเจ็น 196/2564 อบต.ส าโรงตาเจ็น คสล.สายทางหน้าท่ี
ท าการ อบต.ส าโรงตา 

478,000.00 14.09.2021 29.10.2021 หจก.อารยาคอนกรีต 2021 

0030170940 ทต.ก าแพง 296/2564 ทต.ก าแพง ก่อสร้างถนน คสล. ถนน
ราชการ รถไฟเหนือ กวา้งเฉลี่ย 9.75 
เมตร ยาว 70 เมตร 

410,000.00 13.09.2021 12.11.2021 หจก.สมชายรุ่งเรือง 

0030171048 อบต.ไพรบึง 28/2564 อบต.ไพรบึง ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บา้นผือ-พอก-บา้นไพรบึง รหสัสายทาง 
ศก.ถ.131-17 

306,000.00 19.08.2021 17.11.2021 หจก.ไพรบึงทวีทรัพย ์

0030171341 อบต.ปราสาท อ.ห้วยทบัทนั EB3/2564 อบต.ปราสาท อ.ห้วยทบัทนั ก่อสร้าง
ถนน คสล. สายทาง บ.โนนดัง่ ม.12 - บ.
หนองนา 

1,998,999.00 19.05.2021 30.09.2021 หจก.เอม็.เอม็.พี.คอน
สตรัคชัน่เซอร์วิส 
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0030168986 อบต.บึงมะลู อ.กนัทรลกัษ ์ 64097374343 กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค. 64 อบต.บึงมะลู ถนน คสล. สายทางเส้น
บา้นน ้าขวบ ม.2-บา้นโนนแสนค า 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 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็ ศก.ถ.138-05 สายทางสาย
บา้นแคนค า ม.12 ถึงบา้นดวนนอ้ย ม.4 

382,000.00 17.09.2021 17.09.2021 - 

0030170287 ทต.สิ 64097348699 กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64 ทต.สิ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก 
สายถนนบา้นหนองแคน - พ้ืนท่ี
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 บา้นหนองพ 

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 บา้นปราสาทเยอ 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.สายบา้นคูส่ีแจ
เหนือ ม. 8 - บา้นส 

324,000.00 15.09.2021 15.09.2021 - 

0030170847 ทต.จานแสนไชย 64097605015 กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64 ทต.จานแสนไชย ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็ สายทางบา้นผือ ม.9 

500,000.00 22.09.2021 22.09.2021 - 

0030170892 อบต.ผกัไหม 64097329486 กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64 อบต.ผกัไหม ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง
ถนนสาธารณะพลงังานแสงอาทิตย ์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
แยกบา้นแดง ไปท่าน ้ าชะบา ม.4 

490,000.00 22.09.2021 22.09.2021 - 
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รายงานเงินกนัขยายกรณีมีหน้ีผูกพนั(CX) ท่ีบก.อนุมติั (รอบ กนัยายน) 
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เลขท่ีเอกสาร ช่ือ อปท. เลขท่ีสัญญา เลขท่ี L/C รายการ จ านวนเงินคงเหลือ วนัท่ีลงนาม วนัท่ีครบก าหนด รายช่ือเจา้หน้ี 

0030171259 อบต.พิมาย อ.ปรางคก์ู่ 64097217524 กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64 อบต.พิมาย อ.ปรางคก์ู่ ก่อสร้างถนน 
คสล. สายบา้นโนนดัง่ - บา้นนาดี เขต
ต าบลโพธ์ิศรี 

1,175,000.00 14.09.2021 14.09.2021 - 

0030171216 อบต.ตะเคียนราม 118/2564 อบต.ตะเคียนราม ขดุลอกหนองตาโตว ์
ม.7 บ.ตาโตว ์

497,000.00 20.09.2021 19.03.2022 หจก.แผน่ดินทอง เอ.พี.
พฒันา 

0030171408 อบต.ขนุน 64097451129 กค0402.5/ว131 ลว30ส.ค.64 อบต.ขนุน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหิน
คลุกเช่ือมระหว่างหมุ่บา้น (สาย บ.ขนุน
ตะวนัออก ม.9-ไปเช่ือม บ.ตาเครือ 

500,000.00 16.09.2021 16.09.2021 - 

0030172090 อบต.แข ้ 64097425378 กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64 อบต.แข ้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.สายทางบา้นณรงค-์
บา้นอิสานเศรษฐกิจ 

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.สายทางบา้นทุ่งสว่าง-
สามแยกโนนเรือ 

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.บา้นโนนสมบูรณ์ ม.3 -
ไปบา้นหนองดุม 

3,447,000.00 22.09.2021 22.09.2021 - 

0030181111 อบต.ช า 64097421421 กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค.64 อบต.ช า คสล.(เส้นศาลาแดง) ม. 1 บา้น
ช า 

499,000.00 16.09.2021 16.09.2021 - 

0030181123 อบต.ช า 64097422964 กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค.64 อบต.ช า คสล.(เส้นบา้นแจงแมง-สามแยก
บา้นทุ่งยาว) ม.2 

499,000.00 16.09.2021 16.09.2021 - 

0030181153 อบต.น ้าออ้ม 64097490455 กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค.64 อบต.น ้าออ้ม คสล.สายทางนายค าดี มา
นิจนาถ บา้นโนนส าเร 

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.ถนนสายบา้นศรี
สะอาด ม.13 ฝายน ้าลน้ 

471,800.00 16.09.2021 16.09.2021 - 
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0030181301 อบต.บึงมะลู 64097422880 กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค.64 อบต.บึงมะลู คสล.ถ.บ.ศรีล าดวน ม.15-
บ.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.17-
ชุมฃนโนนสีดา 

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.กนัทรารมย ์ 64097445387 กค 0402.5/ว131 ลว.30 ก.ค. 64 อบต.ห้วยเหนือ คสล.บ.เอ้ืออาทร-ถ.นิคม
ซอยศูนย ์บ.หาด 

498,000.00 16.09.2021 16.09.2021 - 

0030181564 ทต.โพธ์ิกระสงข ์ 64097439202 กค 0402.5/ว131 ลว.30 ก.ค. 64 ทต.โพธ์ิกระสงข ์คสล.หนองคู ม.8บ.
หนองคู-บ.สระเดานอ้ 

490,000.00 15.09.2021 15.09.2021 - 

0030181586 อบต.โพธ์ิ อ.โนนคูณ 64097446233 กค 0402.5/ว131 ลว.30 ก.ค. 64 อบต.โพธ์ิ 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.เช่ือมต าบล สาย บ.
สวาย ม.9-บ.เด่ือ 

343,000.00 17.09.2021 17.09.2021 - 

0030181678 ทต.เมืองจนัทร์ 64097470643 กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64 ทต.เมืองจนัทร์ คสล.บา้นบก ม. 1 ถึง
บา้นทุ่งสว่าง 

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.บา้นแกงเลี้ยว ม.6
บา้นหนองสาด 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.บา้นหนองหมากแซว 
ม. 13 (หนา้วดั) 

447,000.00 15.09.2021 15.09.2021 - 

0030181964 อบต.สระเยาว ์ 64097451775 กค 0402.5/ว131 ลว 10 ส.ค. 2564 อบต.สระเยาว ์คสล.สายบา้นสระเยาว ์ม. 
1 

492,000.00 17.09.2021 17.09.2021 - 
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0030182038 อบต.โนนเพก็ 64097434540 กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64 อบต.โนนเพก็ ก่อสร้างถนน คสล. บ.
โพธ์ิเก่า ม.4 (จากสามแยกป่าชา้ถึงคลอง
อีสานเขียว) 

499,000.00 17.09.2021 17.09.2021 - 

0030182045 ทต.โคกจาน 64097547000 กค 0402.5/ว131 ลว 10 ส.ค. 2564 ทต.โคกจาน คสล.ม.1วดับา้นจานเก่า 497,000.00 22.09.2021 22.09.2021 - 

0030182059 อบต.แข ้ 64097426447 กค 0402.5/ว131 ลว 10 ส.ค. 2564 อบต.แข ้คสล.ภายในหมู่บา้น บา้นแข ้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(จากบา้นนาย
วรรณา โปร่งจิต 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.
เห็ดผ้ึง 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.ธาต ุก่อสร้างถนน คสล. บ.หนองคู 
ม.5  เส้นส่ีแยกกลางหมู่บา้น - หนองฮู 

461,000.00 15.09.2021 15.09.2021 - 

0030182197 ทต.โพธ์ิกระสังข ์ 64097448213 กค 0402.5/ว131 ลว 10 ส.ค. 2564 ทต.โพธ์ิกระสังข ์คสล.บา้นโพธ์ิกระสังข์
เหนือ ม.12-ส 

490,000.00 15.09.2021 15.09.2021 - 

0030182254 อบต.สระเยาว ์ 64097457848 กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64 อบต.สระเยาว ์ก่อสร้างถนน คสล. บา้น
หนองโดน ม.11 จากบา้นนายอุทยั แหนง
วงษ ์- ขอบสระน ้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.สายบา้นแปะ ม.4 ต าบลอี
เซ 

471,000.00 21.09.2021 21.09.2021 - 

0030182369 อบต.แข ้ 64097427361 กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64 อบต.แข ้ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บา้น บ.โนนป่าใต ้ม.7 

499,500.00 16.09.2021 16.09.2021 - 

0030182464 อบต.ศรีโนนงาม 64097467399 กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64 อบต.ศรีโนนงาม ก่อสร้างถนน คสล. 
(เส้นทางจากบา้นโนนแกเช่ือมต่อบา้น
หนองหวัลิง) ม.5 บ.โนนแก 

498,000.00 17.09.2021 17.09.2021 - 
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0030182523 ทต.หนองใหญ่ 64097448248 กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64 ทต.หนองใหญ่ ก่อสร้างถนน คสล. บ.
โนนดู ่ม.11 - บ.หนองผ า 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.ธาต ุคสล.บา้นลิงไอ ม.2 เส้นบา้น
ลิงไอ บา้นนากกเ 

417,100.00 15.09.2021 15.09.2021 - 

0030182547 ทต.น ้าค า 64097468855 กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64 ทต.น ้าค า ก่อสร้างถนน คสล. สายทาง
จากส่ีแยกบา้นน ้าค า ม.6 ถึงเขตต าบล
หญา้ปลอ้ง บ.น ้าค า 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.สายทางจากบา้นตูม
พฒันา-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
บา้นโจดม่วง ม.10 - บา้นผกัผอ่ง ม.1 

499,400.00 21.09.2021 21.09.2021 - 

0030182625 อบต.ศรีแกว้ 64097428671 กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค. 64 อบต.ศรีแกว้ คสล.บา้นศรีโพธ์ิแกว้ ม.5-
สายฟาร์มไก่ 

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.
จงัเอิญ ม.5 

499,500.00 15.09.2021 15.09.2021 - 

0030168944 อบต.พิมาย อ.ปรางคก์ู่ 22/2564 อบต.พิมาย ก่อสร้างถนน คสล. สายบา้น
ห้วยฆอ้ง ม.9 - บา้นโนนดัง่ ม.7 รหสัทาง
หลวงทอ้งถิ่น ศก.ถ.119-03 

2,109,999.00 19.05.2021 17.08.2021 หจก.เอม็.เอม็.พี.คอน
สตรัคชัน่เซอร์วิส 

0030169002 อบต.อีเซ อ.โพธ์ิศรีสุวรรณ 7/2564 อบต.อีเซ ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน ้า
ดว้ยไฟฟ้าบา้นพระ (คลองส่งน ้า) ม.2 

0.00 29.03.2021 27.07.2021 หจก.ประกิตลกัษณ์
ก่อสร้าง 

0030183091 อบต.เมืองหลวง 64097471263 กค 0402.5/ว131 ลว 30 ส.ค. 2564 อบต.เมืองหลวง คสล.สายบา้นเมือง
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.บา้นแสนคูณ ม. 6 
หนองผกั ต.โคกจาน 

499,000.00 22.09.2021 22.09.2021 - 



หนา้ท่ี 60 จากทั้งหมด 65 
วนัท่ีพิมพ ์  

รายงานเงินกนัขยายกรณีมีหน้ีผูกพนั(CX) ท่ีบก.อนุมติั (รอบ กนัยายน) 
15 ตุลาคม 2564 

เลขท่ีเอกสาร ช่ือ อปท. เลขท่ีสัญญา เลขท่ี L/C รายการ จ านวนเงินคงเหลือ วนัท่ีลงนาม วนัท่ีครบก าหนด รายช่ือเจา้หน้ี 

0030183159 อบต.ซ า อ.เมืองศรีสะเกษ 64097421729 กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64 อบต.ซ า อ.เมืองศรีสะเกษ ก่อสร้างถนน 
คสล. บ.โพธ์ิ (คุม้บา้นโพธ์ินอ้ย) - บ.ป่า
สะแบง บ.โพธ์ิ ม.2 

500,000.00 27.09.2021 27.09.2021 - 

0030169165 ทต.กนัทรอม อ.ขนุหาญ e04/2564 ทต.กนัทรอม อ.ขนุหาญ ถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็ ม.6 

2,040,000.00 10.09.2021 08.01.2022 หจก.ลาภิศก่อสร้าง 

0030169190 ทต.น ้าค า อ.เมืองศรีสะเกษ 23/2564 ทต.น ้าค า ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ม.13 486,000.00 08.09.2021 07.12.2021 หจก.ฤทธิชยัก่อสร้าง 2536 

0030169228 ทต.น ้าค า อ.เมืองศรีสะเกษ 30/2564 ทต.น ้าค า ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ม.4 197,000.00 15.09.2021 14.12.2021 หจก.ศรีสะเกษนาโนเทค 

0030169248 อบต.โพนยาง อ.วงัหิน 149/2564 อบต.โพนยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 
ม.7 

455,400.00 15.09.2021 14.11.2021 ร้านอารยาการเกษตร 

0030169348 อบต.ยาง อ.กนัทรารมย ์ 23/2564 อบต.ยาง  อ.กนัทรารมย ์ถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็ บา้นสร้างเหล่า 

0.00 18.08.2021 17.10.2021 หจก.พิลาชยัก่อสร้าง 

0030169445 อบต.กนัทรามรย ์อ.ขขุนัธ์ 29/2564 อบต.กนัทรารมย ์ถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ บา้นโคกสุพสัอุดม ม.6 - บา้น
ศรีษะกระบือ 

715,000.00 20.08.2021 17.11.2021 หจก.กิจไพศาลฟรีแลนด ์

0030169613 ทต.ไพรบึง อ.ไพรบึง 40/2564 ทต.ไพรบึง อ.ไพรบึง ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ สายแยก 2111 - โนน
หนองบวั 

487,000.00 02.08.2021 31.10.2021 หจก.ไพรบึงทวีทรัพย ์

0030169677 ทต.ไพรบึง อ.ไพรบึง 48/2564 ทต.ไพรบึง อ.ไพรบึง ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นสนวน - 
หนองสกล รหสัสายทาง ศก.ถ.18-029 

428,000.00 16.08.2021 14.11.2021 หจก.ไพรบึงทวีทรัพย ์

0030169688 อบต.โนนปูน อ.ไพรบึง 22/2564 อบต.โนนปูน อ.ไพรบึง ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวง
ทอ้งถิ่น ศก.ถ.94-003 

500,000.00 14.09.2021 13.12.2021 บจก.โคกจานวสัดุ 



หนา้ท่ี 61 จากทั้งหมด 65 
วนัท่ีพิมพ ์  

รายงานเงินกนัขยายกรณีมีหน้ีผูกพนั(CX) ท่ีบก.อนุมติั (รอบ กนัยายน) 
15 ตุลาคม 2564 

เลขท่ีเอกสาร ช่ือ อปท. เลขท่ีสัญญา เลขท่ี L/C รายการ จ านวนเงินคงเหลือ วนัท่ีลงนาม วนัท่ีครบก าหนด รายช่ือเจา้หน้ี 

0030169695 อบต.โนนปูน อ.ไพรบึง 23/2564 อบต.โนนปูน อ.ไพรบึง ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวง
ทอ้งถิ่น ศก.ถ.94-006 

385,000.00 14.09.2021 13.12.2021 บจก.โคกจานวสัดุ 

0030169827 อบต.ดวนใหญ่ อ.วงัหิน ED6/2564 อบต.ดวนใหญ่ อ.วงัหิน ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ สายทางบา้นดวน
ใหญ่ ม.18 ไปคลองอีสานเขียว 

974,999.00 23.08.2021 21.11.2021 หจก.ชอ.ชา้ง ดีเวล็ลอพ
เมนท ์

0030169931 อบต.ทุ่งสว่าง อ.วงัหิน 5/2564 อบต.ทุ่งสว่าง อ.วงัหิน ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นท่าส าราญ ม.10 
ไปร่องบ่อ 

412,000.00 02.09.2021 01.11.2021 หจก.สรณ์ศิริศรีสะเกษ
ก่อสร้าง 

0030169991 อบต.บ่อแกว้ 28/2564 อบต.บ่อแกว้ อ.วงัหิน ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย
แยกหนองบวั - บา้นหนองบวั ม.2 

1,325,000.00 30.08.2021 28.12.2021 หจก.รุ่งอรุณราษีการโยธา 

0030170029 อบต.ทุ่งไชย อ.อุทุมพรพิสัย 115/2564 อบต.ทุ่งไชย อ.อุทุมพรพิสัย ก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลทติ์กคอนกรีตทบัถนน 
คสล. เดิม สาย บ.ทุ่งไชย ม.1 

497,100.00 03.08.2021 17.09.2021 หจก.ไทยสงวนอุทุมพร
ก่อสร้าง 

0030170075 อบต.ปะอาว อ.อุทุมพรพิสัย 19/2564 อบต.ปะอาว อ.อุทุมพรพิสัย ก่อสร้าง
ถนนลาดยางทบัถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 
Asphaltic Concreat ม.5 - ม.8 

484,000.00 19.08.2021 18.10.2021 บจก.เอส ที แอสฟัลท ์

0030170146 ทต.โนนสูง 95/2564 ทต.โนนสูง ปรับปรุงถนนลงหินคลุกสาย
หนองบวั - สวนป่า ช่วงท่ี 1 

492,400.00 15.09.2021 30.10.2021 หจก.มณีสุดา 

0030170158 ทต.ผือใหญ่ 126/2564 ทต.ผือใหญ่ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็เช่ือมระหว่างต าบล สายบา้นโนน
สวรรค ์ม.10 - เมรุวดัป่า ม.2 

498,000.00 15.09.2021 14.11.2021 หจก.ท่าทรายพรเพชรทราย
ทอง 



หนา้ท่ี 62 จากทั้งหมด 65 
วนัท่ีพิมพ ์  

รายงานเงินกนัขยายกรณีมีหน้ีผูกพนั(CX) ท่ีบก.อนุมติั (รอบ กนัยายน) 
15 ตุลาคม 2564 

เลขท่ีเอกสาร ช่ือ อปท. เลขท่ีสัญญา เลขท่ี L/C รายการ จ านวนเงินคงเหลือ วนัท่ีลงนาม วนัท่ีครบก าหนด รายช่ือเจา้หน้ี 

0030170200 อบต.ยาง 26/2564 อบต.ยาง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิว
จราจรหินคลุก บา้นสร้างเหล่า - บา้น
หนองก่ี 

500,000.00 16.09.2021 15.11.2021 หจก.ก าแพงใหญ่ก่อสร้าง 

0030170236 อบต.หนองบวัดง 18/2564 อบต.หนองบวัดง ปรับปรุงเสริมผิว
จราจรแอสฟัลทติ์กทบัถนน คสล. ถนน
รอบบา้นตู ้ม.8 

500,000.00 14.09.2021 14.10.2021 หจก.รุ่งอรุณราษีการโยธา 

0030170269 ทต.ส้มป่อย 41/2564 ทต.ส้มป่อย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ บา้นส้มป่อย ม.17 ไป บา้นเปือย 
ม.17 

459,000.00 31.08.2021 30.10.2021 หจก.องัคพฒัน์ก่อสร้าง 

0030170481 อบต.หนองแวง 79/2564 อบต.หนองแวง คสล.(เททบั คสล.เดิม) 
เส้นทางบา้นแม่ไล 

140,000.00 22.09.2021 22.10.2021 หจก.รุ่งอรุณคอนกรีต 

0030170554 อบต.ศรีส าราญ 21/2564 อบต.ศรีส าราญ คสล จากบา้นนายสิงห์
ทอง อรเดช-เขตส าโรง 

498,000.00 16.09.2021 15.11.2021 บจก.ธนกรศรีสะเกษ 

0030170786 ทต.วงัหิน อ.วงัหิน 13/2564 ทต.วงัหิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ ม.5 โดยยกระดบัถนนคอนกรีตให้
สูงขึ้นไป ทต.วงัหิน ไปสร้างบาก 

398,000.00 20.09.2021 19.11.2021 หจก.สรณ์ศิริศรีสะเกษ
ก่อสร้าง 

0030170912 อบต.ส าโรง 98/2564 อบต.ส าโรง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ บา้นยาง ม.6 

487,000.00 21.09.2021 20.11.2021 หจก.เฉลิมชยัอุทุมพร
ก่อสร้าง 

0030170932 ทต.ก าแพง 297/2564 ทต.ก าแพง ถนน คสล. ซอยชยัเจริญ 
กวา้ง 4 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

246,000.00 13.09.2021 12.11.2021 หจก.สมชายรุ่งเรือง 

0030170992 อบต.นิคมพฒันา 17/2564 อบต.นิคมพฒันา ก่อสร้างถนนหินคลุก 
สายหนา้ อบต. - เขตต าบลตาอุด สาย บ.
หนองปลาดุก ม.10 

493,020.00 22.09.2021 22.10.2021 หจก.ขขุนัธ์ชินวฒัน ์



หนา้ท่ี 63 จากทั้งหมด 65 
วนัท่ีพิมพ ์  

รายงานเงินกนัขยายกรณีมีหน้ีผูกพนั(CX) ท่ีบก.อนุมติั (รอบ กนัยายน) 
15 ตุลาคม 2564 

เลขท่ีเอกสาร ช่ือ อปท. เลขท่ีสัญญา เลขท่ี L/C รายการ จ านวนเงินคงเหลือ วนัท่ีลงนาม วนัท่ีครบก าหนด รายช่ือเจา้หน้ี 

0030171007 อบต.ไผ ่อ.ราษีไศล 15/2564 อบต.ไผ ่อ.ราษีไศล ก่อสร้างถนน คสล. 
บ.ไผ ่ม.9 ถึงคลองส่งน ้ากรมพลงังาน 
ศก.ถ.114-07 

497,500.00 21.09.2021 20.11.2021 บจก.ทอ้งถิ่นสัมพนัธ์ 2020 

0030171015 อบต.ไผ ่อ.ราษีไศล 16/2564 อบต.ไผ ่อ.ราษีไศล ก่อสร้างถนน คสล. 
สายทาง บ.ดอนมะเกลือ ถึง บ.เมี่ยง 
ศก.ถ.114-11 

497,000.00 23.09.2021 22.11.2021 หจก. ญ.กญัญาณี 

0030171054 อบต.ไพรบึง 30/2564 อบต.ไพรบึง ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บา้นโพง-หนองกระหวนั รหสัสายทาง 
ศก.ถ.131-26 

489,000.00 23.08.2021 21.11.2021 หจก.ไพรบึงทวีทรัพย ์

0030171076 ทต.สระก าแพงใหญ่ 7/2564 ทต.สระก าแพงใหญ่ ก่อสร้างถนนหิน
คลุก บ.หนองกูด ม.11 

492,000.00 17.09.2021 16.11.2021 บจก.พีวีคอม แอนด ์
เทคโนโลย ี

0030170210 อบต.ต าแย 64087391155 กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64 อบต.ต าแย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ บ.ต าแย ม.13 (เส้นไปโนนต าแย) 
ศก.ถ.78-012 

1,785,000.00 10.09.2021 10.09.2021 - 

0030171301 อบต.ปราสาทเยอ 2/2564 อบต.ปราสาทเยอ ก่อสร้างถนน คสล. 
สายทางบา้นคูส่ีแจเหนือ ม.8 - บา้นดิน
แดง ศก.ถ.107-06 

1,155,000.00 19.02.2021 18.08.2021 บจก.ทุมมณีก่อสร้าง 

0030171910 อบต.ปรือใหญ่ 63/2564 อบต.ปรือใหญ่ ปรับปรุงถนนหินคลุก 
ศก 108-91 สายหนองอารี 

499,900.00 20.09.2021 19.11.2021 หจก.ทนงศกัด์ิรุงเรือง88 

0030171921 อบต.หนองแกว้ อ.เมืองศรีสะ
เกษ 

17/2564 อบต.หนองแกว้ อ.เมืองศรีสะเกษ 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สาย
ทางบา้นส าโรง ม.4 - บา้นหนองแกว้ ม.2 

368,000.00 31.08.2021 15.10.2021 หจก.อยันาอุก์่อสร้าง 



หนา้ท่ี 64 จากทั้งหมด 65 
วนัท่ีพิมพ ์  

รายงานเงินกนัขยายกรณีมีหน้ีผูกพนั(CX) ท่ีบก.อนุมติั (รอบ กนัยายน) 
15 ตุลาคม 2564 

เลขท่ีเอกสาร ช่ือ อปท. เลขท่ีสัญญา เลขท่ี L/C รายการ จ านวนเงินคงเหลือ วนัท่ีลงนาม วนัท่ีครบก าหนด รายช่ือเจา้หน้ี 

0030171933 อบต.โพนข่า 15/2564 อบต.โพนข่า ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็ ภายในหมู่บา้น ม.5 (สาย
เร่ิมตน้ถนนลาดยางกุดโงง้ หนองเทา 

494,000.00 15.09.2021 14.11.2021 หจก.อคัรภูวริศก่อสร้าง 

0030170298 อบต.ตาเกษ 64097426222 กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64 อบต.ตาเกษ ก่อสร้งถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ สายบา้นเขือง ม.3 ไป ร.ร.บา้น
หนองเหลก็ 

498,300.00 16.09.2021 16.09.2021 - 

0030170493 อบต.ปราสาทเยอ 64097302669 กค 0402.5/ว 131 ลว 30 ส.ค. 64 อบต.ปราสาทเยอ สายบา้นหนองบวั-
คลองสหกรณ์ 

308,000.00 15.09.2021 15.09.2021 - 

0030170844 ทต.จานแสนไชย 64097604594 กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64 ทต.จานแสนไชย ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็ สายทางบา้นขี้ เหลก็ ม.6 

500,000.00 22.09.2021 22.09.2021 - 

0030170894 อบต.ผกัไหม 64097335698 กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64 อบต.ผกัไหม ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง
ถนนสาธารณะพลงังานแสงอาทิตย ์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 ชุดอุปกรณ์ส าหรับ
ห้องเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ 
(DLTV) ศพด.บา้นปราสาทเยอ 

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
บา้นตาโกน ม.2 ไปบา้นเคง็ ม.5 

490,000.00 21.09.2021 21.09.2021 - 

0030171211 อบต.ไพรพฒันา 64097390547 กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64 อบต.ไพรพฒันา ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
หินคลุก บ.ไพรพฒันาตะวนัออก ม.10 

499,000.00 14.09.2021 14.09.2021 - 

0030172092 อบต.แข ้ 64097425689 กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64 อบต.แข ้ซ่อมสร้างถนนหินคลุก บ.โนน
เปือย ม.6 

499,800.00 17.09.2021 17.09.2021 - 



 หนา้ท่ี 65 จากทั้งหมด 65 
วนัท่ีพิมพ ์  

รายงานเงินกนัขยายกรณีมีหน้ีผูกพนั(CX) ท่ีบก.อนุมติั (รอบ กนัยายน) 
15 ตุลาคม 2564 

เลขท่ีเอกสาร ช่ือ อปท. เลขท่ีสัญญา เลขท่ี L/C รายการ จ านวนเงินคงเหลือ วนัท่ีลงนาม วนัท่ีครบก าหนด รายช่ือเจา้หน้ี 

0030173848 อบต.ตะเคียนราม 64097338043 กค0402.5/ว131 ลว.30ส.ค.64 อบต.ตะเคียนราม ปรับปรุงถนนหินคลกุ 
สายทางรอบหนองตาเกาะ - หนองตา
ดว้ง ม.5 

500,000.00 20.09.2021 20.09.2021 - 


