
จัดท ำโดยใช้วธีิ ว/ด/ป สัญญำจ้ำง

สอบ/ประกวดรำคำ เลขที่

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมูท่ี่ 4 บา้นแม่ขอ้น e-bidding 12 ก.ย. 63 539,000              537,000            หจก. ฒิลาคา้วสัดุก่อสร้าง หจก. ฒิลาคา้วสัดุก่อสร้าง 397,487.00 หจก.ทีเอน็ดบัเบิล้ย ูเชียงดาว 376,500.00         
1/2563

ลว.22 ต.ค 62 21 ธ.ค 62 9 ธ.ค 62 17 ธ.ค 62 27 ธ.ค 62

ต.เมืองงาย หจก. ที เอน็ ดบัเบิล้ย ู หจก. ที เอน็ ดบัเบิล้ย ู 376,500.00        

ตั้งรายการใหม่ ปี 2562 เชียงดาวก่อสร้าง เชียงดาวก่อสร้าง

หจก. ดีแกว้เกษ การโยธา หจก. ดีแกว้เกษ การโยธา 449,000.00        

2 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงคห์มูท่ี่ 11 e-bidding 19 9 2563 714,400              721,600            หจก. หน่ึงเชียงดาว หจก. หน่ึงเชียงดาว 714,000.00        หจก.ฒิลาวสัดุก่อสร้าง 640,000.00         
2/2563

ลว.30 ต.ค 62 27 ก.พ 63 7 ก.พ 63 20 ก.พ 63 5 ม.ีค 63

ต.เมืองงาย กิจการร่วมคา้สุณัฎฐาคอนสตรัคชัน่ กิจการร่วมคา้สุณัฎฐาคอนสตรัคชัน่ 671,100.00        

ตั้งรายการใหม่ ปี 2562 และเชียงใหม่บวัทอง และเชียงใหม่บวัทอง

หจก.ฒิลาคา้วสัดุก่อสร้าง หจก.ฒิลาคา้วสัดุก่อสร้าง 640,000.00        

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า คสล.ตวัยู เฉพาะเจาะจง 22 ม.ค 63 174,000              170,000            หจก.ที เอน็ ดบัเบิล้ย ูเชียงดาว หจก.ที เอน็ ดบัเบิล้ย ูเชียงดาว 169,000.00        หจก.ที เอน็ ดบัเบิล้ย ูเชียงดาว 169,000.00         3/2563 12 เม.ย 63 3 มี.ค 63 9 มี.ค 63 19 มี.ค 63

แบบมีฝาปิด หมูท่ี่ 10 ต.เมืองงาย หจก.รุ่งทรัพยค์อนสตรัทชัน่ หจก.รุ่งทรัพยค์อนสตรัทชัน่ 173,500.00        

เทศบญัญติั ปี 2563 หจก.สายฝางคอนสตรัทชัน่ หจก.สายฝางคอนสตรัทชัน่ 172,000.00        

4 โครงการก่อสร้างรายระบายน ้า คสล.ตวัยู e-bidding 13 ก.พ 63 621,000              598,000            หจก.ที เอน็ ดบัเบิล้ย ูเชียงดาว หจก.ที เอน็ ดบัเบิล้ย ูเชียงดาว 549,000.00        บริษทั ฒิลาคา้วสัดุก่อสร้าง 513,000.00         4/2563 18 มิ.ย 63 20 พ.ค 63 29 พ.ค 63 26 พ.ค 63

แบบมีฝาปิด หมูท่ี่ 11 ต.เมืองงาย หจก.รุ่งทรัพยค์อนสตรัทชัน่ หจก.รุ่งทรัพยค์อนสตรัทชัน่ 553,000.00        

เทศบญัญญัติั ปี2563 บริษทั แม่ริมก่อสร้าง  จ  ากดั บริษทั แม่ริมก่อสร้าง  จ  ากดั 564,000.00        

บริษทั ฒิลาคา้วสัดุก่อสร้าง บริษทั ฒิลาคา้วสัดุก่อสร้าง 513,000.00        
5 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        

6 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        

เบิกจ่ำยตรวจรับรายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้าง   ประจ าปีงบประมาณ 2563

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึง กนัยายน 2563  

เทศบาลต าบลเมืองงาย   อ าเภอเชียงดาว  จังหวดัเชียงใหม่

ผู้รับจ้ำง วงเงินค่ำจ้ำง ส้ินสุดสัญญำ ส่งมอบที่ รำยกำร งบประมำณ รำคำกลำง รายชือ่ผู้ซื้อ
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7 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        

8 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          

9 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        

10 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        

11 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 26 ส.ค 63 2 ก.ย 63 7 ก.ย 63
 หมูท่ี่ 10 ต.เมืองงาย หจก.รุ่งทรัพยค์อนสตรัทชัน่ หจก.รุ่งทรัพยค์อนสตรัทชัน่ 487,000.00        
เทศบญัญติัปี2563 หจก.สายฝางคอนสตรัทชัน่ หจก.สายฝางคอนสตรัทชัน่ 490,000.00        

12 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        
13 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        
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14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบา้นใหม-่ เฉพาะเจาะจง 3 ก.ค 63 530,000              519,000            หจก.ที เอน็ ดบัเบิล้ย ูเชียงดาว หจก.ที เอน็ ดบัเบิล้ย ูเชียงดาว 365,000.00        หจก.ที เอน็ดบัเบิล้ย ูเชียงดาว 365,000.00         15/2563 9 พ.ย 63
สหกรณ์ หมูท่ี่3 ต.เมืองงาย หจก.ดีแกว้เกษ หจก.ดีแกว้เกษ 369,000.00        
เทศบญัญติัปี2563 หจก.อุดมธนา หจก.อุดมธนา 370,000.00        

บริษัท ฒิลา ค้าวสัดุก่อสร้าง จ ากัด บริษัท ฒิลา ค้าวสัดุก่อสร้าง จ ากัด 427,777.00        
บริษทั ซีวิลคอนสตรัทชัน่ บริษทั ซีวิลคอนสตรัทชัน่ 480,000.00        
4.หจก.สุณัฏฐาคอนสตร่ัน สตรับคัน่และเชียงใหม่บวัทอง
5.บ.เชียงใหม่บวัทอง จ ากดั

15 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริม เฉพาะเจาะจง 3 ก.ค 63 583,000              565,000            1.หจก.ที เอน็ ดบัเบิล้ย ูเชียงดาว 1.หจก.ที เอน็ ดบัเบิล้ย ูเชียงดาว 468,000.00        หจก.ที เอน็ ดบัเบิล้ย ูเชียงดาว 468,000.00         16/2563 22 พ.ย 63
เหลก็รูปตวัย ู หมูท่ี่ 2 ต.เมืองงาย ก่อสร้าง ก่อสร้าง ก่อสร้าง ลว.24 ส.ค.63
เทศบญัญติั 63

16 ขดุเจาะบ่อบาดาลพร้อมพฒันาบ่อเพ่ือ สนง. เฉพาะเจาะจง 31 ก.ค 63 389,000              374,000            หจก.ส.บาดาล หจก.ส.บาดาล 370,113.00        หจก.ส.บาดาล 370,113.00         17/2563 16 ต.ค 63
เทศบาลต าบลเมืองงาย หจก.วอเตอร์เฟสเชียงใหม่ หจก.วอเตอร์เฟสเชียงใหม่ 373,000.00        ลว.1ก.ย 63

หจก.นาคราช วอเตอร์ ซีสเตม็ หจก.นาคราช วอเตอร์ ซีสเตม็ 386,163.00        

จ่ายขาดเงินสะสม ปี63


