
ล ำดับ เลขท่ีสัญญำ/

ท่ี วันท่ีท ำสัญญำ

1 โครงการปรับปรุงท่อเมนต์จ่ายน ้า สจ.1/2565 99,500.00        28 พ.ค .2564 26 ธ.ค .2564 26 พ.ค .2565 26 พ.ค .2565 64097864684 641022011303 ร้านอ้านาจการค้า

ประปาตลาดกลางชุมชน บ้านหนองแหน ลงวันท่ี 27 ตุลาคม 2564

หมู่ท่ี 7

2 โครงการซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็กภาย สจ.2/2565 99,500.00        28 พ.ค .2564 26 ธ.ค .2564 24 ธ.ค .2564 24 ธ.ค .2564 64097865497 641022011897 ร้านอ้านาจการค้า

ในต้าบลนาโพธ์ิ ลงวันท่ี 27 ตุลาคม 2564

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม สจ.3/2565 349,000.00      4 ธ.ค .2564 2 ก.พ .2565 26 พ.ค .2565 26 พ.ค .2565 64097161249 641222002849 ร้านศิริไปล์ก่อสร้าง

เหล็กบ้านโนนทัน หมู่ท่ี 4 (กันเงินปี ลงวันท่ี 3  ธันวาคม 2564

2564)

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม สจ.4/2565 2,480,000.00   4 ก.พ .2565 4 พ.ค .2565 3 พ.ค .2565 26 พ.ค .2565 64117147921 650122010981 หจก.กิตติกานวัสดุ

เหล็ก เช่ือมระหว่างหมู่บ้าน บ้านพัฒนา ลงวันท่ี 3  กุมภาพันธ์ 2565 ก่อสร้าง

หมู่ท่ี 12 ถึงบ้านหนองกุง หมู่ท่ี 10

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม สจ.5/2565 199,500.00     15 ก.พ .2565 15 เม.ย .2565 23 พ.ค .2565 6 มิ.ย .2565 65017279628 650222009841 หจก.ที เค การโยธา

เหล็กบ้านโนนทัน หมู่ท่ี 4 ลงวันท่ี 14  กุมภาพันธ์ 2565 (2018)

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สจ.6/2565 249,000.00     16 ก.พ .2565 16 เม.ย .2565 11 เม.ย .2565 6 พ.ค .2565 65017269233 650222011012 หจก.โชคมหาศาล

บ้านคูชัย หมู่ท่ี 3,21 บ้านโนนถาวร ลงวันท่ี 15  กุมภาพันธ์ 2565
หมู่ท่ี 14  ถึง ทล.2300(กม.7)

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สจ.7/2565 249,000.00     16 ก.พ .2565 16 เม.ย .2565 11 เม.ย .2565 6 พ.ค .2565 65017269349 65022201103 หจก.โชคมหาศาล

บ้านหนองแหน หมู่ท่ี 7,บ้านพัฒนา หมู่ท่ี ลงวันท่ี 15  กุมภาพันธ์ 2565

12,บ้านใหม่หนองจาน(ศูนย์เรียนรู้) หมู่ท่ี

18

สัญญำจ้ำงโครงกำรก่อสร้ำงในระบบ e-GP ประจ ำปีงบประมำณ 2565

รำยกำร จ ำนวนเงิน เลขท่ีโครงกำร เลขคุมสัญญำ หมำยเหตุเร่ิมด ำเนินกำร ส้ินสุด ส่งมอบ ตรวจรับ



8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สจ.8/2565 199,500.00     18 ก.พ .2565 18 เม.ย .2565 7 เม.ย .2565 11 เม.ย .2565 65027154815 650222010623 ร้านวราภรณ์ภัณฑ์

บ้านหนองแหน หมู่ท่ี 7 ลงวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2565

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สจ.9/2565 199,500.00     18 ก.พ .2565 18 เม.ย .2565 7 เม.ย .2565 11 เม.ย .2565 65027156324 650222010644 ร้านวราภรณ์ภัณฑ์

บ้านโนนงาม  หมู่ท่ี 19 ลงวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2565

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สจ.10/2565 229,300.00      23 ก.พ .2565 23 เม.ย .2565 12 เม.ย .2565 19 เม.ย .2565 65017269173 650222015852 ร้านศิริไปล์ก่อสร้าง

บ้านนาโพธ์ิ หมู่ท่ี 1 ลงวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2565

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สจ.11/2565 199,500.00     29 มี.ค .2565 27 พ.ค .2565 24 พ.ค .2565 26 พ.ค .2565 65037385733 650322021742 หจก.กิตติกานวัสดุ

บ้านหนองกุง  หมู่ท่ี 10 ลงวันท่ี 28  มีนาคม  2565 ก่อสร้าง

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สจ.12/2565 199,500.00     31 มี.ค .2565 29 พ.ค .2565 24 พ.ค .2565 24 พ.ค .2565 65037382879 650322024097 หจก.กิตติกานวัสดุ

บ้านหนองโดน  หมู่ท่ี  2 ลงวันท่ี 30  มีนาคม  2565 ก่อสร้าง

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สจ.13/2565 199,500.00     31 มี.ค .2565 29 พ.ค .2565 24 พ.ค .2565 24 พ.ค .2565 65037384155 650322024259 หจก.กิตติกานวัสดุ
บ้านไพศาล  หมู่ท่ี  5 ลงวันท่ี 30  มีนาคม  2565 ก่อสร้าง

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สจ.14/2565 199,400.00     13 พ.ค .2565 11 ก.ค .2565 11 ก.ค .2565 22 ก.ค .2565 65037381405 650522007712 ร้านศิริไปล์ก่อสร้าง

บ้านธรรมพัฒนา  หมู่ท่ี  15 ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม  2565

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สจ.15/2565 149,500.00     13 พ.ค .2565 11 ก.ค .2565 11 ก.ค .2565 22 ก.ค .2565 65037379920 650522007834 ร้านศิริไปล์ก่อสร้าง

บ้านหัวนาค้า  หมู่ท่ี  8 ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม  2565

ล ำดับ เลขท่ีสัญญำ/

ท่ี วันท่ีท ำสัญญำ

16 โครงการปรับปรุงอาคารส้านักงานท่ีท้าการ สจ.16/2565 355,000.00      21 พ.ค .2565 19 ก.ค .2565 14 ส.ค .2565 14 ส.ค .2565 65057057707 650524004383 ร้านวราภรณ์ภัณฑ์

อบต.นาโพธ์ิ (2 ชั น) (โอนงบประมาณปี ลงวันท่ี 20 พฤษภาคม  2565

2565)

 - ๒ -

รำยกำร จ ำนวนเงิน เลขท่ีโครงกำร เลขคุมสัญญำ หมำยเหตุ



17 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพ่ือการ สจ.17/2565 449,600.00     7 ก.ค .2565 4 ก.ย .2565 19 ส.ค .2565 24 ส.ค .2565 65057267472 650722004294 ร้านอ้านาจการค้า

เกษตร,ถนนดิน,ถนนลูกรัง,ถนนหินคลุก, ลงวันท่ี 6 กรกฎาคม  2565

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในพื นท่ีต้าบลนา

โพธ์ิ

18 โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตรบ้าน สจ.18/2565 100,000.00     20 ก.ค .2565 65067227017 650722010850 ร้านวราภรณ์ภัณฑ์

โนนสมบัติ หมู่ท่ี 11 ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม  2565

19 โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตรบ้าน สจ.19/2565 199,500.00     20 ก.ค .2565 65067228306 650722010877 ร้านวราภรณ์ภัณฑ์

โนนเกษตร หมู่ท่ี 16 ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม  2565

20 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สจ.20/2565 200,000.00     20 ก.ค .2565 17 ก.ย .2565 15 ก.ย .2565 20 ก.ย .2565 65067229616 650722010474 ร้านวราภรณ์ภัณฑ์

บ้านใหม่หนองจาน หมู่ท่ี 18 (คุ้มบน) ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม  2565

21 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมคอนกรีต

เสริมเหล็ก บ้านหนองโดน,บ้านธรรมพัฒนา, สจ.21/2565 249,500.00     27 ก.ค .2565 24 ก.ย .2565 13 ก.ย .2565 16 ก.ย .2565 65067388603 650782017845 ร้านศศิพาณิชย์

บ้านหนองคูณทอง หมู่ท่ี 2,15,20 ลงวันท่ี 26 กรกฎาคม  2565

22 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมคอนกรีต สจ.22/2565 222,500.00     23 ส.ค .2565 21 ต.ค .2565 65067392714 650822017860 ร้านศศิพาณิชย์

เสริมเหล็ก บ้านคูชัย หมู่ท่ี 21 ลงวันท่ี 22 สิงหาคม  2565

23 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สจ.23/2565 199,000.00     7 ก.ย .2565 5 พ.ย .2565 65077134529 650922004945 หจก.มะโนวรรณ์

บ้านหนองคูณทอง หมู่ท่ี  20 ลงวันท่ี 6 กันยายน  2565 ก่อสร้างร้อยเอ็ด

24 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สจ.24/2565 498,500.00     7 ก.ย .2565 5 พ.ย .2565 65077132871 650922005010 หจก.มะโนวรรณ์

บ้านหนองคูณทอง หมู่ท่ี 20 ไปบ้านโนนทัน ลงวันท่ี 6 กันยายน  2565 ก่อสร้างร้อยเอ็ด
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บ้านห้วยมะเขือ,บ้านนาโพธ์ิ หมู่ท่ี4,17,1

25 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สจ.25/2565 199,500.00     7 ก.ย .2565 5 พ.ย .2565 65077136961 650922005126 ร้านเป็นต่อ

บ้านโนนถาวร หมู่ท่ี 6 ลงวันท่ี 6 กันยายน  2565

26 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สจ.26/2565 200,000.00     16 ก.ย .2565 14 พ.ย .2565 65077142305 650922005157 ร้านเป็นต่อ

บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ท่ี 14 ลงวันท่ี 6 กันยายน  2565

27 โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารส้านักงานเพ่ือ สจ.27/2565 249,500.00     65087483602 650922016941 ร้านวราภรณ์ภัณฑ์

เป็นห้องอเนกประสงค์อบต.นาโพธ์ิ ลงวันท่ี 15 กันยายน  2565

28 โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านพัฒนาหมู่ท่ี สจ.28/2565 640,000.00     65087427825 650922021257 หจก.สงกราณต์

12ถึงบ้านหนองกุง หมู่ท่ี 10 (เงินอุดหนุน ลงวันท่ี 15 กันยายน  2565 ขนส่ง

เฉพาะกิจ ปี 2565 เหลือจ่าย)

29 โครงการก่อสร้างร่องระบายน ้าพร้อมเทดาด สจ.29/2565 199,400.00     27 ก.ย .2565 25 พ.ย .2565 65087303083 650922030081 ร้านศิริไปล์ก่อสร้าง

คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนน ลงวันท่ี 26 กันยายน  2565

สมบูรณ์ หมู่ท่ี 6

30 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุภายในท่ีท้า สจ.30/2565 239,500.00      27 ก.ย .2565 25 พ.ย .2565 65087493003 650922030208 ร้านศิริไปล์ก่อสร้าง

การอบต.นาโพธ์ิ ลงวันท่ี 26 กันยายน  2565

31 โครงการก่อสร้างรั วคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่ีท้า สจ. 31/2565 134,900.00      1 ต.ค .2565 29 พ.ย .2565 65087584584 650922038738 หจก.โกสุม วาย

การอบต.นาโพธ์ิ (กันเงินปี 2564 ไม่ก่อหนี ) ลงวันท่ี 30 กันยายน 2565 ทู เค 2000
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