
1 ก่อสร้างถนน คสล.จากข้างบา้นนางนวลจันทร์ ต่างสันเทยีะ 

ถึงบา้นนางปาน อ้นกระโทก ม.1 บา้นจระเข้หนิ 56,000.00        52,000.00        51,000.00        286/2563 9 พ.ค.63 19 มิ.ย.63 หจก.ครบรีุ

10 เม.ย.63  คอนกรีต

2 ก่อสร้างถนน คสล.จากถนนข้างบา้นอิทธวิตัร คงทอง 

ถึงข้างบา้นนางพทุธ ทฑีา ม. 4 บา้นไผ่ 463,100.00      460,000.00      459,000.00      288/2563 9 ก.ค.63 9 ก.ค.63 หจก.จักราช 

 10 เม.ย. 63 คอนกรีต

3 ก่อสร้างถนน คสล.จากบา้นนายประเสร็ฐ แขวงเพช็ร 

ถึงบา้นนางสนอง ยวนกระโทก ม. 1 บา้นจระเข้หนิ 182,300.00      170,000.00      169,000.00      287/2563 9 พ.ค.63 19 มิ.ย.63 หจก.ครบรีุ 

 10 เม.ย. 63 คอนกรีต

4 ก่อสร้างรางระบายน ้า คสล.รูปตัวยูฝาตะแกรงเหล็ก 

จากข้างบา้นางวาด เหลืองกระโทก ถึงข้างบา้นสุพจน์ 110,900.00      105,000.00      104,000.00      328/2563 26 ส.ค.63 3 ก.ค.63 บ.ศ ศักยภาพ จ้ากัด 

ทานู ม.2 บา้นจระเข้หนิ 30 เม.ย.63

5 ก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. รูปตัวยู ฝาตะแกรงเหล็ก 

จากข้างบา้นนายสะอึ ง ยิ มกระโทก ถึงข้างบา้นนางสังวาล 189,800.00      181,400.00      181,000.00      444/2563 13 ก.ย.63 14 ส.ค.63 บ.ศ ศักยภาพ จ้ากัด 

ศรีเฉลิมศักด์ิ ม. 2 บา้นจระเข้หนิ 30 มิ.ย.63

6 ก่อสร้างรางระบายน ้า คสล.รูปตัวยู ฝาตะแกรงเหล็ก

บริเวณหน้าตลาดเทศบาบต้าบลจระเข้หนิ ม.1 441,200.00      418,500.00      417,000.00      329/2563 29 ก.ค.63 23 มิ.ย.63 บ.ศ ศักยภาพ จ้ากัด 

บา้นจระเข้หนิ  30 เม.ย.63

7 ก่อสร้างรางระบายน ้า คสล.รูปตัวยูฝา คสล.จากบา้น 

นายวทิยา ดาวเศรษฐ์ ถึงข้างบา้นนายสมพงษ ์ศรีกระโทก 209,900.00      200,600.00      200,000.00      455/2563 10 ก.ค.63 26 ส.ค.63 บ.ศ ศักยภาพ จ้ากัด 

ม.3 บา้นจระเข้หนิ  10 ก.ค.63
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8 ก่อสร้างรางระบายน ้า คสล.รูปตัวยูฝาตะแกรงเหล็ก

จากข้างบา้นนางเตรียม วชิรมโนสุข ถึงข้างบา้น 224,800.00      214,900.00      214,029.00      414/2563 26 ส.ค.63 14 ส.ค.63 บ.ศ ศักยภาพ  จ้ากัด

นางละออง เหลืองกระโทก ม.3บา้นจระเข้หนิ 19 มิ.ย.63

9 ก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล.จากแยกบา้นนายมั่ง 

แอมกระโทกถึงข้างบา้นนางฉงน ชาพล ม.6 บา้นไผ่ 41,600.00        41,600.00        41,500.00        633/2563 22 พ.ย.63 ค้างจ่าย บ.ศ ศักยภาพ  จ้ากัด

23 ก.ย.63

10 ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กจากบา้นนายแบน 

ช่างกระโทก  ถึงวดัสวา่งหนองแวง ม.4 บา้นไผ่ 111,000.00      111,000.00      111,000.00      632/2563 22 พ.ย.63 ค้างจ่าย บ.ศ ศักยภาพ  จ้ากัด

23 ก.ย.63

11 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  396/2563 ง1- (2 มิ.ย.63) 3 ส.ค.63 บ.ร๊อคคิท 

ชุมชนจระเข้หนิ(ด้านหลังอาคารเรียน)  500,000.00      497,000.00      496,000.00       2 มิ.ย.63 ง2- (1 ส.ค.63) คอนสตรัคชั่น 

ค่าปรับ 992 จ้ากัด

12 ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชพธิบีรมราชาภเิษก  446,000.00      446,000.00      445,000.00      483/2563 23 พ.ย.63 หจก.ช.รวมช่าง

บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลต้าบลจระเข้หนิ หมู่ที3่ 10 ก.ย.63 ค้างจ่าย หนองบวัล้าภู

(ตั งจ่ายเปน็รายการใหม)่

2,976,600.00    2,898,000.00    2,888,529.00    รวม



1 ก่อสร้าง ถนน คสล.จากถนนชลประทาน ถึงบา้นนายหวง 336,000.00      336,000.00      336,000.00      485/2563

พรตะคุ ม.1 บา้นจระเข้หนิ  31 ก.ค.63 29 ก.ย.63 ค้างจ่าย บ.ศ ศักยภาพ  จ้ากัด

(จ่ายขาดเงินสะสม)




