สรุ ปผลการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้ าง ประจาปี งบประมาณ 2560
ประจาเดือนกรกฎาคม 2560
เทศบาลตาบลเมืองงาย อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ที่

รายการ

จัดทาโดยใช้ วธิ ี

1 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก หมูท่ ี่ 11 ต.เมืองงาย
จานวน 1 โครงการ

สอบราคา

2 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก หมูท่ ี่ 2 ต.เมืองงาย
จานวน 1 โครงการ

ตกลงราคา

4 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ ม สอบราคา
เหล็ก ซอย 54 หมูท่ ี่ 3 ต.เมืองงาย
จานวน 1 โครงการ

ว/ด/ป
สอบ/ประกวดราคา
3-19 พ.ค.60
เปิ ด22 พ.ค.60

16-พ.ค.-60

19 มิ.ย-3 ก.ค..60
เปิ ด 4 ก.ค.60

งบประมาณ
610,900.00

224,500.00

867,000.00

ราคากลาง

รายชือ่ ผู้ซื้อซอง

รายชือ่ ผู้ยื่นซอง

ราคาที่เสนอ

ผู้รับจ้ าง

วงเงินค่ าจ้ าง

สั ญญาจ้ าง

สิ้นสุ ดสัญญา

ส่ งมอบ

ตรวจรับ

เบิกจ่ าย

2-ก.ค.-60

3-ก.ค.-60

11-ก.ค.-60

18-ก.ค.-60

21-มิ.ย.-60

6-ก.ค.-60

18-ก.ค.-60

629,000.00 1.หจก.ฒิลาค้าวัสดุก่อสร้าง
2.หจก.ตระกูล ป.ธุรกิจก่อสร้าง 1997
3. หจก. พี เอ็น ซี กรุ๊ ป
4.หจก.นภัสสรการโยธา
5.หจก.พร้าวเอ็นจิเนี ยริ่ งแอนด์คอน
สตรัคชัน่
6.หจก. 2004 ชญานันท์พาณิ ชย์
7.หจก. มหาวัน เชียงดาวคอนสตรัคชัน่
8.หจก. จ.พาณิ ชย์ 2015
9.หจก.บุญอุดม การโยธา
10.หจก.จิราภรณ์รับทรัยพ์การโยธา
11.บ.อุดมธนา จากัด
12.สมพัตร์ก่อสร้าง
13.นายไพฑูรย์ พระบาง
14.ปรัตถกร แปงศิริ
223,500.00 1.หจก.บุญอุดมการโยธา
2.นายสาโรจน์ ยันยงค์
3.หจก.ดีแก้วเกษการโยธา

1. นายไพฑูรย์ พระบาง
2.หจก.ดีแก้วเกษการโยธา

610,000.00 นายไพฑูรย์ พระบาง
610,500.00

เลขที่
610,000.00 สัญญาจ้างที่
3/2560
ลว.3 พ.ค.60

1.หจก.บุญอุดมการโยธา
2.นายสาโรจน์ ยันยงค์
3.หจก.ดีแก้วเกษการโยธา

223,500.00 หจก.บุญอุดมการโยธา
223,800.00
224,000.00

223,500.00 สัญญาจ้างที่
4/2560
ลว.16 พ.ค.60

14-ส.ค.-60

867,000.00 1.หจก. สุ รพลธุรกิจก่อสร้าง
2.หจก. ฒิลาค้าวัสดุก่อสร้าง
3.หจก.หนึ่ งเชียงดาว
4.หจก. ไวยเนตรก่อสร้าง
5.หจก. พี.เอ็น.ซี . กรุ๊ ป
6.หจก. ดีแก้วเกษการโยธา
7.หจก. เซน เทค โปรเฟสชัน่ แนล
8.หจก. 2004 ชญานันท์พาณิ ชย์
9.หจก. จ.พาณิ ชย์(2015)
10.หจก. บุญอุดม การโยธา
11.หจก. จิราภรณ์รับทรัพย์การโยธา

1.หจก. พี เอ็น ซี กรุ๊ ป
2.หจก.ดีแก้วเกษการโยธา
3.หจก.บุญอุดม การโยธา

868,000.00 หจก.บุญอุดม การโยธา
867,000.00
865,000.00

865,000.00 สัญญาจ้างที่
10/2560
24 ก.ค.60

22-ก.ย.-60

สรุ ปผลการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้ าง ประจาปี งบประมาณ 2560
ประจาเดือนกรกฎาคม 2560
เทศบาลตาบลเมืองงาย อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ที่

รายการ

จัดทาโดยใช้ วธิ ี

ว/ด/ป
สอบ/ประกวดราคา

งบประมาณ

ราคากลาง

รายชือ่ ผู้ซื้อซอง

รายชือ่ ผู้ยื่นซอง

ราคาที่เสนอ

ผู้รับจ้ าง

วงเงินค่ าจ้ าง

สั ญญาจ้ าง
เลขที่

สิ้นสุ ดสัญญา

12.บริ ษทั อุดมธนา จากัด
13.ร้านรุ่ งทรัพย์
5

โครงการจ้างเหมาท่อระบายน้ า คสล.(ท่อลอด ตกลงราคา
เหลี่ยม) หมูท่ ี่ 1 ต.เมืองงาย จานวน 1 โครงการ

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ซอยเทศบาล 29 หมูท่ ี่ 11 ต.เมืองงาย
จานวน 1 โครงการ

ลงชื่อ -นางศิริพร ทวีชยั (นางสาวศิริพร ทวีชยั )

ตกลงราคา

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ

156,000.00

156,000.00

1. นายอุดม ผาสพ
2.ร้าน ก สหกิจ
3.หจก.ดีแก้วเกษการโยธา

156,000.00 นายอุดม ผาสพ
157,500.00
157,000.00

156,000.00 สัญญาจ้างที่
8/2560
ลว.17 ก.ค.60

15-ต.ค.-60

218,000.00

218,000.00

1.นายอุดม ผาสพ
2.ร้าน ก สหกิจ
3.หจก.ดีแก้วเกษการโยธา

218,000.00 นายอุดม ผาสพ
218,500.00
218,400.00

218,000.00 สัญญาจ้างที่
9/2560
ลว.17 กค.60

15-ก.ย.-60

ลงชื่อ -นายบุญเตือน โพธิ์ ไพจิตร(นายบุญเตือน โพธิ์ ไพจิตร

ปลัดเทศบาลตาบลเมืองงาย

ลงชื่อ -นายยงยุทธ สุ วภาพ(นายยงยุทธ สุ วภาพ)

นายกเทศมนตรี ตาบลเมืองงาย

ส่ งมอบ

ตรวจรับ

เบิกจ่ าย

