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

รายการ

จัดทาโดยใช้ วธิ ี

1 โครงการจ้างเหมาปรับปรุ งต่อเติมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลเมืองงาย
จานวน 1 โครงการ

ตกลงราคา

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

สอบราคา

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

ตกลงราคา

4 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างพนังเรี ยงหิ นยา
แนวห้วยโป่ งขาม หมูท่ ี่ 9 ต.เมืองงาย
จานวน 1 โครงการ

สอบราคา

5 จัดซื้อครุ ภณั ฑ์สานักงาน (เครื่ องปรับอากาศ)
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบลเมืองงาย
จานวน 2 เครื่ อง

ตกลงราคา

ว/ด/ป
สอบ/ประกวดราคา
2-พ.ค.-60

3-19 พ.ค.60
เปิ ด22 พ.ค.60

16-พ.ค.-60

19 พ.ค -5 มิ.ย.60
เปิ ด 6 มิ.ย.60

3-พ.ค.-60

งบประมาณ

ราคากลาง

รายชือ่ ผู้ซื้อซอง

รายชือ่ ผู้ยื่นซอง

ราคาที่เสนอ

ผู้รับจ้ าง

วงเงินค่ าจ้ าง

สั ญญาจ้ าง

เลขที่
159,000.00 สัญญาจ้างที่
2/2560
2 พ.ค.60

สิ้นสุ ดสัญญา

160,000.00

160,400.00 1.ร้านเชียงดาวสแตนเลศ
2.ไพรสน การช่าง
3.มงคลโลหะกิจ

1.ร้านเชียงดาวสแตนเลศ
2.ไพรสน การช่าง
3.มงคลโลหะกิจ

159,000.00 ร้านเชียงดาวสแตนเลส
160,000.00
160,000.00

610,900.00

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

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

2-ก.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

1-ก.ค.-60

55,200.00 หจก.เชียงใหม่แอร์ แคร์
56,000.00 เอ็นจิเนียริ่ ง
64,000.00

55,200.00 สัญญาซื้ อที่
7/2560
ลว. 3 พ.ค.60

9-พ.ค.-60

224,500.00

1,638,000.00

56,000.00

ส่ งมอบ

ตรวจรับ

เบิกจ่ าย

1-ก.ค.-60

1,638,000.00

56,000.00 1.หจก.เชียงใหม่แอร์ แคร์เอ็นจิเนี ยริ่ ง
2.เอส พี ดีเวลลอบเม้นท์
3. เนค โอเอ เซอร์ วิส

1.หจก.เชียงใหม่แอร์แคร์ เอ็นจิเนียริ่ ง
2.เอส พี ดีเวลลอบเม้นท์
3. เนค โอเอ เซอร์ วิส

8-พ.ค.-60

8-พ.ค.-60

18-พ.ค.-60

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

รายการ

จัดทาโดยใช้ วธิ ี

4 จัดซื้ออาหารเสริ ม(นม)โรงเรี ยน ภาคเรี ยน
วิธีกรณี พิเศษ
ที่ 1 ปี การศึกษา 2560 สาหรับศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กเทศบาลตาบลเมืองงาย จานวน 106 คน
จานวน 3,710 กล่อง (15 พ.ค.30 มิ.ย60)
5 จัดซื้ออาหารเสริ ม(นม)โรงเรี ยน ภาคเรี ยน
วิธีกรณี พิเศษ
ที่ 1 ปี การศึกษา 2560 สาหรับนักเรี ยน รร.
บ้านเมืองงายและรร.บ้านใหม่ จานวน 455 คน
จานวน 15,470 กล่อง

ลงชื่อ

ว/ด/ป
สอบ/ประกวดราคา
15-พ.ค.-60

-นางศิริพร ทวีชยั - หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ
(นางสาวศิริพร ทวีชยั )

16-พ.ค.-60

งบประมาณ

ราคากลาง

29,012.20

7.82 ต่อกล่อง

120,975.40

7.82 ต่อกล่อง

ลงชื่อ -นายบุญเตือน โพธิ์ ไพจิตร(นายบุญเตือน โพธิ์ ไพจิตร

รายชือ่ ผู้ซื้อซอง

สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จากัด

ปลัดเทศบาลตาบลเมืองงาย

รายชือ่ ผู้ยื่นซอง

ราคาที่เสนอ

ผู้รับจ้ าง

สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จากัด

7.82 สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จากัด

สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จากัด

7.82 สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จากัด

ลงชื่อ -นายยงยุทธ สุ วภาพ(นายยงยุทธ สุ วภาพ)

วงเงินค่ าจ้ าง

สั ญญาจ้ าง

เลขที่
29,012.20 8/2560
ลว.15 พ.ค.60

120,975.40 9/2560
ลว.16 พ.ค.60

นายกเทศมนตรี ตาบลเมืองงาย

สิ้นสุ ดสัญญา

ส่ งมอบ

ตรวจรับ

30-มิ.ย.-60 15 พ.ค.60

15-พ.ค.-60

30-มิ.ย.-60 16 พ.ค.60

16-พ.ค.-60

เบิกจ่ าย

