สรุ ปผลการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้ าง (โดยวิธีสอบราคา)
ประจาปี งบประมาณ 2558
เทศบาลตาบลเมืองงาย อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ที่

รายการ

จัดทาโดยใช้ วธิ ี

1 โครงการจัดซื้อผ้าห่มกันหนาว โครงการ
สอบราคา
ช่วยเหลือ “ผูป้ ระสบภัยหนาวที่มีความต้องการ
และขาดแคลนเครื่ องกันหนาว ” ประจาปี
งบประมาณ 2558 "

ว/ด/ป
สอบ/ประกวดราคา
10-24 พ.ย.57
เปิ ด 25 พ.ย.57

งบประมาณ
162,000.00

ราคากลาง

รายชือ่ ผู้ซื้อซอง

162,000.00 1.หจก.ชาลิสาเอ็นเตอร์ ไพร์ ซ
2.ร้านบุญยงพาณิ ชย์
3.หจก.ธิ ติพงศ์อินเตอร์กรุ๊ ป
4.ร้านรวมโชค
5.หจก.เคมเทคแอนด์เมดิคอลกรุ๊ ป

รายชือ่ ผู้ยื่นซอง
1. หจก.ธิ ติพงศ์อินเตอร์ กรุ๊ ป
2.ร้านบุญยงพาณิ ชย์
3.ร้านรวมโชค

ราคาที่เสนอ

ผู้รับจ้ าง/ผู้ขาย

154,800.00 ร้านรวมโชค
132,000.00
105,300.00

วงเงินค่ าจ้ าง

สั ญญาจ้ าง

เลขที่
105,300.00 ศัญญาซื้ อ
2/2558
ลว.1 ธ.ค.57

สิ้นสุ ดสัญญา
5-ธ.ค.-57

ส่ งมอบ
3-ธ.ค.-57

ตรวจรับ
3-ธ.ค.-57

เบิกจ่ าย
16-ธ.ค.-57

สรุ ปผลการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้ าง
ประจาปี งบประมาณ 2558
เทศบาลตาบลเมืองงาย อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ที่

รายการ

จัดทาโดยใช้ วธิ ี

ว/ด/ป
สอบ/ประกวดราคา
13-27 พ.ย.57
เปิ ด 28 พ.ย.57

งบประมาณ
325,000.00

ราคากลาง

รายชือ่ ผู้ซื้อซอง

ผู้รับจ้ าง/ผู้ขาย

สอบราคา

2 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างเรี ยงหิ นยาแนว
จานวน 2 รายการ จานวน 1 โครงการ

สอบราคา

25 พ.ย. -11 ธ.ค.57
เปิ ด 12 ธ.ค.57

3 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก หมูท่ ี่ 3 ต.เมืองงาย
จานวน 1 โครงการ

สอบราคา

11-25 ธ.ค.57
เปิ ด 26 ธ.ค.57

300,000.00

280,000.00 1.หจก.นภัสสรการโยธา
1.ร้านธนภัทรการก่อสร้าง
2.หจก.เซนเทคโปรเฟสชัน่ แนล
2.หจก.ภาสกรการก่อสร้าง
3.นายจิต เขียวพรม
4.ร้านธนภัทการก่อสร้าง
5.หจก.ภาสกรการสารวจ
6.นายเรวัต มหาวัน
7.หจก.เชียงใหม่ทรัพย์มนั่ คงก่อสร้าง
8.ร้านเกรี ยงไกรก่อสร้าง
9.หจก.ทีเอ็นทู
10.หจก.ดีแก้วเกษการโยธา
11.หจก.หนึ่ งเชียงดาว

278,500.00 ร้านธนภัทรการก่อสร้าง
279,000.00

4 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก หมูท่ ี่ 10 ต.เมืองงาย
จานวน 1 โครงการ

สอบราคา

17 ธ.ค.57-5 ม.ค.58
เปิ ด 6 ม.ค.58

300,000.00

280,000.00 1.หจก.นภัสสรการโยธา
1.ร้านธนภัทรการก่อสร้าง
2.หจก.เซนเทคโปรเฟสชัน่ แนล
2.หจก.ภาสกรการสารวจ
3.นายจิต เขียวพรม
4.ร้านธนภัทรการก่อสร้าง
5.หจก.ภาสกรการสารวจ
6.นายเรวัต มหาวัน
7. หจก.เชียงใหม่ทรัพย์มนั่ คงก่อสร้าง
8.ร้านเกรี ยงไกรก่อสร้าง

279,000.00 ร้านธนภัทรการก่อสร้าง
279,500.00

5 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างป้ อมยามของ
เทศบาลตาบลเมืองงาย
จานวน 1 โครงการ

สอบราคา

19 ธ.ค.57-7 ม.ค.58
เปิ ด 8 ม.ค.58

500,000.00

500,000.00 1.หจก.เซนเทคคอนสตรัคชัน่
2.หจก.หนึ่ งเชียงดาว
3.หจก.ดีแก้วเกษการโยธา

499,500.00 นายเรวัต มหาวัน
498,500.00

1,740,000.00 1.ร้านชญานันท์
2.บ.อุดมธนาจากัด

1.นายเรวัต มหาวัน

ราคาที่เสนอ

1 โครงการจ้างเหมาปรับปรุ งอาคารเทศบาล
ตาบลเมืองงาย

1,740,000.00

326,000.00 1.นายเรวัต มหาวัน
2.ร้านภาสกรก่อสร้าง

รายชือ่ ผู้ยื่นซอง

1. ร้านชญานันท์
2. บ.อุดมธนา จากัด

1. หจก.ดีแก้วเกษการโยธา
2.นายเรวัต มหาวัน

325,000.00 นายเรวัต มหาวัน

1,738,000.00 ร้านชญานันท์
1,740,000.00

วงเงินค่ าจ้ าง

สั ญญาจ้ าง

เลขที่
325,000.00 สัญญาจ้างที่
1/2558
ลว.18 ธ.ค.58
1,738,000.00 สัญญาจ้างที่
2/2558
ลว.8 ม.ค. 58
278,500.00 สัญญาจ้างที่
3/2558
ลว. 21 ม.ค.58

สิ้นสุ ดสัญญา

ส่ งมอบ

ตรวจรับ

เบิกจ่ าย

16-ก.พ.-58

3-มี.ค.-58

9-มี.ค.-58

11-มี.ค.-58

5-ก.ย.-58

3-มี.ค.-58

9-มี.ค.-58

13-มี.ค.-58

20-ก.พ.-58

2-ก.พ.-58

10-ก.พ.-58

25-ก.พ.-58

279,000.00 สัญญาจ้างที่
4/2558
ลว.21 ม.ค.58

20-ก.พ.-58 12-ก.พ.-58

12-ก.พ.-58

25-ก.พ.-58

498,500.00 สัญญาจ้างที่
5/2558
ลว. 5 ก.พ.58

6-เม.ย.-58

1-ก.ค.-58

21-ก.ค.-58

24-มิ.ย.-58

สรุ ปผลการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้ าง
ประจาปี งบประมาณ 2558
เทศบาลตาบลเมืองงาย อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ที่

รายการ

จัดทาโดยใช้ วธิ ี

ว/ด/ป
สอบ/ประกวดราคา

งบประมาณ

ราคากลาง

รายชือ่ ผู้ซื้อซอง

รายชือ่ ผู้ยื่นซอง

ราคาที่เสนอ

ผู้รับจ้ าง/ผู้ขาย

วงเงินค่ าจ้ าง

สั ญญาจ้ าง
เลขที่

สิ้นสุ ดสัญญา

ส่ งมอบ

ตรวจรับ

เบิกจ่ าย

4.นายจิต เขียวพรม
5.นายเรวัต มหาวัน
6.หจก.เชียงใหม่ทรัพย์มนั่ คงก่อสร้าง
212,217.00 1. อู่ศภุ ชัยยนต์
อู่ศภุ ชัยยนต์

200,000.00 อู่ศภุ ชัยยนต์

200,000.00 สัญญาจ้างที่
6/2558
ลว. 5 ก.พ.58

6-เม.ย.-58

2-เม.ย.-58

7-เม.ย.-58

10-เม.ย.-58

6 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก
ดีเซล ทะเบียน ผข 9305 เชียงใหม่
จานวน 1 คัน

สอบราคา

15-29 ม.ค. 58
เปิ ด 30 ม.ค.58

230,000.00

7 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างดาดคสล.หมูท่ ี่ 10
ต่อจากดาด คสล.เดิมข้าร้านฐาปนีย ์
จานวน 1 โครงการ

สอบราคา

19 ธ.ค.57-7 ม.ค.58
เปิ ด 8 ม.ค.58

158,000.00

190,000.00 1.ร้านธนภัทรการก่อสร้า
2.นายเรวัต มหาวัน

1.ร้านธนภัทรการก่อสร้า
2.นายเรวัต มหาวัน

158,000.00 ร้านธนภัทรการก่อสร้าง
190,000.00

158,000.00 สัญญาจ้างที่
7/2558
ลว.10 ก.พ.58

10-มิ.ย.-58 18-พ.ค.-58

21-พ.ค.-58

5-มิ.ย.-58

8 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างเรี ยงหิ นยาแนว
ห้วยโป่ งขาม หมูท่ ี่ 9
(งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2557)

สอบราคา

10-24 ก.พ.58
เปิ ด 25 ก.พ.58

450,000.00

450,000.00 1.ร้านชญานันท์พาณิ ชย์

ร้านชญานันท์พาณิ ชย์

450,000.00 ร้านชญานันท์พาณิ ชย์

450,000.00 สัญญาจ้างที่
8/2558
ลว.19 มี.ค.58

18-พ.ค.-58

3-เม.ย.-58

7-เม.ย.-58

10-เม.ย.-58

9 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก หมูท่ ี่ 3
(งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2557)

สอบราคา

13-27 ก.พ.58
เปิ ด 2 มี.ค.58

135,000.00

120,000.00 1.บริ ษทอุดมธนาจากัด
2. นายจิต เขียวพรม
3.ร้านธนภัทรการก่อสร้าง
4. หจก.ภาสภรการสารวจ

1.บริ ษทอุดมธนาจากัด
2. นายจิต เขียวพรม
3.ร้านธนภัทรการก่อสร้าง

97,000.00 บริ ษทั อุดมธนา จากัด
118,500.00
105,000.00

97,000.00 สัญญาจ้างที่
9/2558
ลว.23 มี.ค.58

22-เม.ย.-58 21-เม.ย.-58

24-เม.ย.-58

30-เม.ย.-58

10 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก หมูท่ ี่ 4
(เทศบัญญัติ เพิ่มเติม 2557)

สอบราคา

16 ก.พ.- 2 มี.ค.58
เปิ ด 3 มี.ค. 58

300,000.00

278,000.00 1. บริ ษทั อุดมธนาจากัด
1. บริ ษทั อุดมธนาจากัด
2. นายจิต เขียวพรม
2. นายจิต เขียวพรม
3.รันธนภัทรการก่อสร้าง
3.รันธนภัทรการก่อสร้าง
4.หจก.พร้าวเอ็นจิเรี ยริ่ งแอนด์คอนสตรัคชัน่
5. นายเรวัต มหาวัน
6. หจก.ดีแก้วเกษการโยธา
7. หจก.นภัสสรการโยธา
8.ภาสกรการสารวจ

240,000.00 รันธนภัทรการก่อสร้าง
239,000.00
219,000.00

219,000.00 สัญญาจ้างที่
10/2558
ลว.31 มี.ค.58

8-พ.ค.-58

14-พ.ค.-58

30-เม.ย.-58

1-พ.ค.-58

สรุ ปผลการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้ าง
ประจาปี งบประมาณ 2558
เทศบาลตาบลเมืองงาย อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ที่

รายการ

จัดทาโดยใช้ วธิ ี

ว/ด/ป
สอบ/ประกวดราคา
2-18 มี.ค.58
เปิ ด 19 มี.ค.58

งบประมาณ

รายชือ่ ผู้ซื้อซอง

ผู้รับจ้ าง/ผู้ขาย

12 จ้างเหมาก่อสร้างเรี ยงหิ นยาแนวห้วยโป่ งขาม
หมูท่ ี่ 1

ตกลงราคา

13 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.
(ลาเหมืองเก๊าห้า ) หมูท่ ี่ 9

สอบราคา

30 มี.ค. - 21 เม.ย.58
เปิ ด 22 เม.ย.58

382,000.00

358,000.00 1. หจก.เซนเทคโปรเฟสเซนแนล
2. นายจิต เขียวพรม
3.ร้านธนภัทรการก่อสร้าง
4. หจก.ดีแก้วเกษการโยธา
5. นายไพฑูรย์ พระบาง

1.ร้านธนภัทรการก่อสร้าง
2. หจก.ดีแก้วเกษการโยธา

357,000.00 ร้านธนภัทรการก่อสร้าง
358,000.00

14 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก หมูท่ ี 9
(เทศบัญญัติ 2557)

สอบราคา

23 มี.ค.-7 เม.ย.58
เปิ ด 8 เม.ย.58

111,000.00

113,000.00 1.หจก.ภาสกรการสารวจ
2.ร้านธนภัทรการก่อสร้าง
3.นายจิต เขียวพรม
4.ร้านสมถัตรก่อสร้าง
5.หจก.ไวยเนตรก่อสร้าง

1.หจก.ภาสกรการสารวจ
2.ร้านธนภัทรการก่อสร้าง
3.นายจิต เขียวพรม

110,700.00 ร้านธนภัทรการก่อสร้าง
88,500.00
109,999.00

30 มี.ค. - 21 เม.ย.58
เปิ ด 22 เม.ย.58

1,458,000.00

90,000.00 1.นายเรวัต มหาวัน
2.บริ ษทั อุดมธนา จากัด
3.นายเชวงศักดิ์ ผ่องแผ้ว

นายจิต เขียวพรม

ราคาที่เสนอ

สอบราคา

90,000.00

150,000.00 นายจิต เขียวพรม

รายชือ่ ผู้ยื่นซอง

11 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก หมูท่ ี่ 4
(งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2557)

15 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ สอบราคา
หมูท่ ี่ 9

150,000.00

ราคากลาง

1.นายเรวัต มหาวัน
2.บริ ษทั อุดมธนา จากัด
3.นายเชวงศักดิ์ ผ่องแผ้ว

1,414,000.00 1. หจก.เซนเทคโปรเฟสเซนแนล
1. นายเกรี ยงศักดิ์ นิ ธิศปรี ชากร
2. นายจิต เขียวพรม
2. หจก.มหาวัน-เชียงดาว คอนสตรัคชัน่
3. นายเกรี ยงศักดิ์ นิ ธิศปรี ชากร
3.หกจ.ดีแก้วเกษการโยธา
4.หจก.พร้าวเอ็นจิเนี ยริ่ งแอนด์คอนสตรัคชัน่
5.หจก.นภัสสรการโยธา
6. หจก.มหาวัน-เชียงดาว คอนสตรัคชัน่
7.หจก.ศรัณคอนสตรัคชัน่
8.หกจ.พีเอ็นทูเซอร์เวย์แอนด์คอนสตรัคชัน่

150,000.00 นายจิต เขียวพรม

90,000.00 นายเรวัต มหาวัน
98,000.00
92,000.00

1,412,200.00 นายเกรี ยงศักดิ์ นิ ธิศปรี ชากร
1,412,500.00
1,414,000.00

วงเงินค่ าจ้ าง

สั ญญาจ้ าง

เลขที่
150,000.00 สัญญาจ้างที่
11/2558
ลว.2 เม.ย.58

สิ้นสุ ดสัญญา

ส่ งมอบ

ตรวจรับ

เบิกจ่ าย

1-ก.ค.-58

24-มิ.ย.-58

1-ก.ค.-58

21-ก.ค.-58

17-พ.ค.-58

2-มิ.ย.-58

5-มิ.ย.-58

16-มิ.ย.-58

357,000.00 สัญญาจ้างที่
13/2558
ลว.15 พ.ค.58

14-ก.ค.-58 26-พ.ค.-58

3-มิ.ย.-58

5-มิ.ย.-58

88,500.00 สัญญาจ้างที่
14/2558
ลว.15 พ.ค.58

14-มิ.ย.-58 26-พ.ค.-58

4-มิ.ย.-58

5-มิ.ย.-58

1,412,000.00 สัญญาจ้างที่
15/2558
ลว.25 พ.ค.58

23-ส.ค.-58 24-ส.ค.-58

2-ก.ย.-58

7-ก.ย.-58

90,000.00 สัญญาจ้างเลขที่
12/2558
ลว.17 เม.ย.58

สรุ ปผลการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้ าง
ประจาปี งบประมาณ 2558
เทศบาลตาบลเมืองงาย อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ที่

รายการ

จัดทาโดยใช้ วธิ ี

ว/ด/ป
สอบ/ประกวดราคา

งบประมาณ

ราคากลาง

รายชือ่ ผู้ซื้อซอง

รายชือ่ ผู้ยื่นซอง

ราคาที่เสนอ

ผู้รับจ้ าง/ผู้ขาย

วงเงินค่ าจ้ าง

สั ญญาจ้ าง
เลขที่

สิ้นสุ ดสัญญา

ส่ งมอบ

ตรวจรับ

เบิกจ่ าย

9.หกจ.ดีแก้วเกษการโยธา
10.นายไพฑูรย์ พระบาง
16 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.
บ้านใหม่ หมูท่ ี่ 3

สอบราคา

12-27 พ.ค.58
เปิ ด 28 พ.ค.58

660,000.00

636,000.00 1.หกจ.ฒิลาค้าวัสดุก่อสร้าง
1.หจก.หนึ่ งเชียงดาว
2.บจก.อุดมธนา
2.หจก.ภาสกรการสารวจ
3.นายจิต เขียวพรม
3.หจก.ดีแก้วเกษการโยธา
4.หจก.หนึ่ งเชียงดาว
5.หกจ.มหาวัน-เชียงดาวคอนสตรัคชัน่
6.ร้านธนภัทรการก่อสร้าง
7.หจก.ศรัณย์คอนสตรัคชัน่
8.หจก.ตระกูล ป.ธุรกิจก่อสร้าง
9.หจก.นภัสสรการโยธา
10.หกจ.ไวยเนตรก่อสร้าง
11.หกจ.ดีแก้วเกษการโยธา
12.หจก.ภาสกรการสารวจ
13.หกจ.พร้าวเอ็นจิเนี ยริ่ ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่

636,000.00 หจก.ดีแก้วเกษการโยธา
635,500.00
635,000.00

635,000.00 สัญญาจ้าง
16/2558
ลว.15 มิ.ย.58

23-ส.ค.-58

6-ก.ค.-58

13-ก.ค.-58

21-ก.ค.-58

17 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างคลองส่ งน้ า
หมูท่ ี่ 10 (ครั้งที่ 2)
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

สอบราคา

12-27 พ.ค.58
เปิ ด 28 พ.ค.58

165,000.00

159,700.00 1.หกจ.ฒิลาค้าวัสดุก่อสร้าง
หจก.ดีแก้วเกษการโยธา
2.บจก.อุดมธนา
3.นายจิต เขียวพรม
4.หจก.หนึ่ งเชียงดาว
5.หกจ.มหาวัน-เชียงดาวคอนสตรัคชัน่
6.ร้านธนภัทรการก่อสร้าง
7.หจก.ศรัณย์คอนสตรัคชัน่
8.หจก.ตระกูล ป.ธุรกิจก่อสร้าง

160,000.00 หจก.ดีแก้วเกษการโยธา

159,700.00 สัญญาจ้าง
17/2558
ลว.15 มิ.ย.58

13-ต.ค.-58

6-ก.ค.-58

10-ก.ค.-58

21-ก.ค.-58

9.หจก.นภัสสรการโยธา
10.หกจ.ไวยเนตรก่อสร้าง
11.หกจ.ดีแก้วเกษการโยธา

สรุ ปผลการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้ าง
ประจาปี งบประมาณ 2558
เทศบาลตาบลเมืองงาย อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ที่

รายการ

จัดทาโดยใช้ วธิ ี

18 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.
หมูท่ ี่ 1
(เทศบัญญัติ 58)

สอบราคา

19 โครงการาจ้างเหมาก่อสร้างคลองส่ งน้ า
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก ม.9 (ครั้งที่ 2)

สอบราคา

ว/ด/ป
สอบ/ประกวดราคา
10-24 มิ.ย.58
เปิ ด 25 มิ.ย.58

10-24 มิ.ย.58
เปิ ด 25 มิ.ย.58

งบประมาณ

ราคากลาง

รายชือ่ ผู้ซื้อซอง

รายชือ่ ผู้ยื่นซอง

ราคาที่เสนอ

ผู้รับจ้ าง/ผู้ขาย

208,000.00

210,000.00 1. หจก.ภาสกรการสารวจ
2.ร้านธนภัทรการก่อสร้าง
3.หจก.สุ รพลธุรกิจก่อสร้าง
4.หจก.ไวยนเตรก่อสร้าง
5. หกจ.ตระกูลป.ธรกิจก่อสร้าง
6.หจก.ดีแก้วเกษการโยธา
7. นายจิต เขียวพรม

1.ร้านธนภัทรการก่อสร้าง
2.หจก.ภาสกรการสารวจ

207,500.00 ร้านธนภัทรการก่อสร้าง
208,000.00

257,000.00

215,800.00 1. หจก.ภาสกรการสารวจ
2.ร้านธนภัทรการก่อสร้าง

ร้านธนภัทรการก่อสร้าง

215,800.00 ร้านธนภัทรการก่อสร้าง

(เทศบัญญัติ 56)

3.หจก.สุ รพลธุรกิจก่อสร้าง

วงเงินค่ าจ้ าง

สั ญญาจ้ าง

เลขที่
207,500.00 สัญญาจ้าง
18/2558
ลว.17 ก.ค.58

215,800.00 สัญญาจ้าง
19/2558
ลว.17 ก.ค.58

4. หกจ.ตระกูลป.ธรกิจก่อสร้าง
5.หจก.ดีแก้วเกษการโยธา
6. นายจิต เขียวพรม
20 โครงการจ้างเหมาปรับปรุ งระบบประปา
หมูบ่ า้ น หมุท่ ี่ 10 ต.เมืองงาย
จานวน 1 โครงการ

สอบราคา

23 ธ.ค.57-9 ม.ค.58
เปิ ด 13ม.ค.58

160,000.00

160,000.00 1.นายรัฐธี ร์ วิวฒั น์ชยั เกษม

ไม่มีผมู้ ายืน่ เอกสารสอบราคา
แต่อย่างใด

21 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างหอถังส่ งน้ า
ประปาชนิดถังทรงเชมเปญ หมูท่ ี่ 10

สอบราคา

21 เม.ย. - 11 พ.ค.58
เปิ ด 12 พ.ค. 58

670,000.00

783,000.00 1. หกจ.ขุนมนตรี วิศวกรรม
2. หจก.เจ แอนด์ ซันกรุ๊ ป
3. หจก.ภณากราววอเตรอ์เซอร์ วิส
4.หจก.ทรัพย์ธรณี เทคนิ ค
5. หจก.สัญชัยพานิชลาปาง

ไม่มีผมู้ ายืน่ เอกสารสอบราคาแต่อย่างใด

22 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างหอถังส่ งน้ า
ประปาชนิดถังทรงเชมเปญ หมูท่ ี่ 4

สอบราคา

22 เม.ย. - 11 พ.ค.58
เปิ ด 12 พ.ค. 58

670,000.00

765,000.00 1.หจก.จิรดาวิศวกรรม
2. หจก.เจ แอนด์ ซันกรุ๊ ป
3. หจก.ภณากราววอเตรอ์เซอร์ วิส
4.หจก.ทรัพย์ธรณี เทคนิ ค
5. หจก.สัญชัยพานิชลาปาง

ไม่มีผมู้ ายืน่ เอกสารสอบราคาแต่อย่างใด

สิ้นสุ ดสัญญา
31-ส.ค.-58

ส่ งมอบ

ตรวจรับ

เบิกจ่ าย

4-ส.ค.-58

7-ส.ค.-58

14-ส.ค.-58

15-ต.ค.-58 25-ส.ค.-58

2-ก.ย.-58

4-ก.ย.-58

