
จัดท ำโดยใช้วธีิ ว/ด/ป สัญญำจ้ำง

สอบ/ประกวดรำคำ เลขที่

1 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า คสล.ตวัยู เฉพาะเจาะจง 22 ม.ค 63 484,000          428,000            หจก.ที เอน็ ดบัเบิล้ย ูเชียงดาว หจก.ที เอน็ ดบัเบิล้ย ูเชียงดาว 427,000.00         หจก.ที เอน็ ดบัเบิล้ย ูเชียงดาว 427,000.00      5/2563 16 ก.ค 63 1 มิ.ย 63 11 มิ.ย 63 16 มิ.ย 63
แบบมีฝาปิด หมูท่ี่ 10 ต.เมืองงาย หจก.รุ่งทรัพยค์อนสตรัทชัน่ หจก.รุ่งทรัพยค์อนสตรัทชัน่ 430,000.00         
จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2563 หจก.สายฝางคอนสตรัทชัน่ หจก.สายฝางคอนสตรัทชัน่ 428,900.00         

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. e-bidding 16 เม.ย 63 500,000          465,000            หจก.ที เอน็ ดบัเบิล้ย ูเชียงดาว หจก.ที เอน็ ดบัเบิล้ย ูเชียงดาว 410,000.00         หจก.ดีแกว้เกษ 372,900.00      8/2563 19 ส.ค 63 14 ก.ค 63 13 ก.ค 63 30 ก.ค 63
หมูท่ี่ 4 ต.เมืองงาย หจก.ดีแกว้เกษ หจก.ดีแกว้เกษ 372,900.00         
จ่ายขาดเงินสะสม ปี2563 บริษทั อุดมธนา บริษทั อุดมธนา 440,000.00         

3 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมูท่ี่ 4 เฉพาะเจาะจง 14 เม.ย 63 451,000          408,000            หจก.บุญอุดมการโยธา หจก.บุญอุดมการโยธา 407,000.00         หจก.บุญอุดมการโยธา 407,000.00      6/2563 28 ก.ค 63 29 มิ.ย 63 3 ก.ค 63 22 ก.ค 63
ต.เมืองงาย หจก.พร้าวเอน็จิเนีย ฯ หจก.พร้าวเอน็จิเนีย ฯ 408,000.00         
เทศบญัญติั ปี 2563 หจก.ดีแกว้เกษ หจก.ดีแกว้เกษ 407,800.00         

4 ปรับปรุงรางระบายน ้า หมูท่ี่ 1 ต.เมืองงาย เฉพาะเจาะจง 14 เม.ย 63 23,000            23,000              หจก.บุญอุดมการโยธา หจก.บุญอุดมการโยธา 23,000.00           หจก.บุญอุดมการโยธา 23,000.00        7/2563 28 มิ.ย 63 9 มิ.ย 63 23 มิ.ย 63 3 ก.ค 63
เทศบญัญติัปี 2563 หจก.พร้าวเอน็จิเนีย ฯ หจก.พร้าวเอน็จิเนีย ฯ 23,100.00           

หจก.ดีแกว้เกษ หจก.ดีแกว้เกษ 23,200.00           

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมูท่ี่ 1 เฉพาะเจาะจง 14 เม.ย 63 343,000          310,000            หจก.ที เอน็ ดบัเบิล้ย ูเชียงดาว หจก.ที เอน็ ดบัเบิล้ย ูเชียงดาว 309,000.00         หจก.ที เอน็ ดบัเบิล้ย ูเชียงดาว 309,000.00      8/2563 29 ก.ค 63 9 ก.ค 63 13 ก.ค 63 16 ก.ค63
ต.เมืองงาย หจก.รุ่งทรัพยค์อนสตรัทชัน่ หจก.รุ่งทรัพยค์อนสตรัทชัน่ 311,500.00         
เทศบญัญติัปี2563 หจก.สายฝางคอนสตรัทชัน่ หจก.สายฝางคอนสตรัทชัน่ 311,000.00         

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมูท่ี่ 4 เฉพาะเจาะจง 1  มิ.ย 63 215,000          206,000            หจก.บุญอุดมการโยธา หจก.บุญอุดมการโยธา 206,000.00         หจก.ดีแกว้เกษ 205,000.00      10/2563 6 ก.ย 63 14 ก.ค 63 17 ก.ค 63 24 ก.ค 63
ต.เมืองงาย หจก.พร้าวเอน็จิเนีย ฯ หจก.พร้าวเอน็จิเนีย ฯ 205,500.00         
เทศบญัญติัปี2563 หจก.ดีแกว้เกษ หจก.ดีแกว้เกษ 205,000.00         

7 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า แบบมีฝาปิด เฉพาะเจาะจง 25  มิ.ย 63 494,000          484,000            หจก.ที เอน็ ดบัเบิล้ย ูเชียงดาว หจก.ที เอน็ ดบัเบิล้ย ูเชียงดาว 483,000.00         หจก.ที เอน็ ดบัเบิล้ย ูเชียงดาว 483,000.00      12/2563 12 ต.ค 63
 หมูท่ี่ 10 ต.เมืองงาย หจก.รุ่งทรัพยค์อนสตรัทชัน่ หจก.รุ่งทรัพยค์อนสตรัทชัน่ 487,000.00         
เทศบญัญติัปี2563 หจก.สายฝางคอนสตรัทชัน่ หจก.สายฝางคอนสตรัทชัน่ 490,000.00         

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้าง  

ประจ าเดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2563  ปีงบประมาณ 2563

เทศบาลต าบลเมืองงาย   อ าเภอเชียงดาว  จังหวดัเชียงใหม่

ที่ รำยกำร งบประมำณ รำคำกลำง รายชือ่ผู้ซื้อซอง รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้รับจ้ำง วงเงินค่ำจ้ำง ส้ินสุดสัญญำ ส่งมอบ ตรวจรับ เบิกจ่ำย
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สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้าง  

ประจ าเดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2563  ปีงบประมาณ 2563

เทศบาลต าบลเมืองงาย   อ าเภอเชียงดาว  จังหวดัเชียงใหม่

ที่ รำยกำร งบประมำณ รำคำกลำง รายชือ่ผู้ซื้อซอง รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้รับจ้ำง วงเงินค่ำจ้ำง ส้ินสุดสัญญำ ส่งมอบ ตรวจรับ เบิกจ่ำย

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาล 33 เฉพาะเจาะจง 1  มิ.ย 63 505,000          484,000            หจก.ที เอน็ ดบัเบิล้ย ูเชียงดาว หจก.ที เอน็ ดบัเบิล้ย ูเชียงดาว 399,000.00         บริษัท ฒิลา ค้าวสัดุก่อสร้าง จ ากัด 369,222.00      13/2563 15 ต.ค 63
 หมูท่ี่ 9 ต.เมืองงาย หจก.ดีแกว้เกษ หจก.ดีแกว้เกษ 379,000.00         
เทศบญัญติัปี2563 หจก.อุดมธนา หจก.อุดมธนา 400,000.00         

บริษัท เชียงใหมซี่วิลคอน
สตรัคชั่น จ ากดั

บริษัท เชียงใหมซี่วิลคอน
สตรัคชั่น จ ากดั 458,000.00         

บริษัท ฒิลา ค้าวสัดุก่อสร้าง จ ากัด บริษัท ฒิลา ค้าวสัดุก่อสร้าง จ ากัด 369,222.00         
9 โครงการก่อสร้างก าแพงปากท่อกลมคอนกรีต เฉพาะเจาะจง 15 ก.ค 63 212,000          222,000            หจก.บุญอุดมการโยธา หจก.บุญอุดมการโยธา 210,000.00         หจก.บุญอุดมการโยธา 210,000.00      14/2563 29 ต.ค 63

สายบา้นใหม่ บา้นหนองบวั หมูท่ี่3 ต.เมืองงาย หจก.พร้าวเอน็จิเนีย ฯ หจก.พร้าวเอน็จิเนีย ฯ 215,000.00         
เทศบญัญติัปี2563 หจก.ดีแกว้เกษ หจก.ดีแกว้เกษ 220,000.00         


