
จัดท ำโดยใช้วธีิ ว/ด/ป สัญญำจ้ำง

สอบ/ประกวดรำคำ เลขที่

1 โครงการจดัซ้ือรถบรรทุกน ้า e-bidding             6 มิ.ย 64 2,500,000           2,633,000         หา้งหุน้ส่วนจ ากดั รุ่งโรจน์กลการ 168 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั รุ่งโรจน์กลการ 169 2,025,000.00

ของเทศบาลต าบลเมืองงาย บริษทั จตุรทิศ บิสซิเนส จ ากดั บริษทั จตุรทิศ บิสซิเนส จ ากดั 2,047,000.00

จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2563 บริษทั วินเนอร์ ซพัพลาย แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั บริษทั วินเนอร์ ซพัพลาย แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั 2,068,000.00 บริษทั วินเนอร์ ฯ 2,068,000.00

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั พี.ไอ.อี.พรีเม่ียม โมเดิร์น ทรัค หา้งหุน้ส่วนจ ากดั พี.ไอ.อี.พรีเม่ียม โมเดิร์น ทรัค 2,100,333.00 ผูป้ระกอบการ SMEs
บริษทั ทวีโชค ทรัค แอนด ์อีคลิปเมนท ์จ ากดั บริษทั ทวีโชค ทรัค แอนด ์อีคลิปเมนท ์จ ากดั 2,150,000.00

บริษทั ดบัเบิลย ูอาร์ คอนซมัเมชัน่ จ  ากดั บริษทั ดบัเบิลย ูอาร์ คอนซมัเมชัน่ จ  ากดั 2,179,999.00

บริษทั มาสเตอร์ เทค วีควิปเมนท ์จ ากดั บริษทั มาสเตอร์ เทค วีควิปเมนท ์จ ากดั 2,455,000.00

2 ซ่อมแซมอาคาร ศพด. เฉพาะเจาะจง 1 ก.ค 64 257,526.34 257,526.34 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บุญอุดม การโยธา ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บุญอุดม การโยธา 257,000.00 หจก.บุญอุดม การโยธา 257,000.00         1/2565 9 ส.ค 64 2ส.ค 64 2.ส.ค64 5ส.ค64

ทต.เมืองงาย ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ดีแกว้เกษการโยธา ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ดีแกว้เกษการโยธา 257,500.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พร้าวเอน็จิเนียร่ิงฯ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พร้าวเอน็จิเนียร่ิงฯ 257,300.00

3 ซ่อมแซมอาคาร บา้นพกั เฉพาะเจาะจง 5 ส.ค 64 116,053.43 116,053.43 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บุญอุดม การโยธา ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บุญอุดม การโยธา 115,500.00 หจก.บุญอุดม การโยธา 115,500.00         2/2565 10 ก.ย 64 1 ก.ย 64 2 ก.ย  64 6 ก.ย64

ทต.เมืองงาย ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ดีแกว้เกษการโยธา ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ดีแกว้เกษการโยธา 115,800.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พร้าวเอน็จิเนียร่ิงฯ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พร้าวเอน็จิเนียร่ิงฯ 116,000.00

4 โครงการก่อสร้าง เฉพาะเจาะจง 2 ส.ค 64 405,000.00 380,910.86 ห้างหุ้นส่วนจ ากดัทุง่ขา้วพวงคอนสตรัคชัน่ห้างหุ้นส่วนจ ากดัทุง่ขา้วพวงคอนสตรัคชัน่ 380,500.00 หจก.ทุง่ขา้วพวง 380,500.00         3/2565 24 พ.ย 64

รางระบายน ้า ม.10 

ต.เมืองงาย

5 โครงการปรับปรุง เฉพาะเจาะจง 25ส.ค 64 478,000.00 548,485.11 บริษทั เอทีเอน็จิเนียร่ิงแมนเนจแมน บริษทั เอทีเอน็จิเนียร่ิงแมนเนจแมน 478,000.00 บริษทั เอทีเอน็จิเนียร่ิงฯ 478,000.00         4/2565 30 ธ.ค 64
ผิวจราจร Overlay ม.2
ต.เมืองงาย

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เฉพาะเจาะจง 1 ก.ย 64 86,000                86,000              ห้างหุ้นส่วนจ ากดัทุง่ขา้วพวงคอนสตรัคชัน่ห้างหุ้นส่วนจ ากดัทุง่ขา้วพวงคอนสตรัคชัน่ 86,000.00            หจก.ทุง่ขา้วพวง 86,000.00           5/2564 20 ธ.ค 64 15 ธ.ค 64 21 ธ.ค 64 20 ม.ค 65
หมูท่ี่ 2 ต.เมืองงาย

7 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า คดัเลือก 25ส.ค 64 590,000.00 699,487.51 บริษทั อุดมธนา จ ากดั บริษทั อุดมธนา จ ากดั 589,000.00 บริษทั อุดมธนา จ ากดั 589,000.00         
หมูท่ี่ 11 ต.เมืองงาย หจก.ดีแกว้เกษการโยธา

หจก.พร้าวเอน็จิเนียร่ิงฯ
หจก. หน่ึงเชียงดาว

ส่งมอบที่ รำยกำร งบประมำณ รำคำกลำง รายชือ่ผูซ้ ือ้ เบิกจ่ำยตรวจรับรายชือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้าง   ประจ าปีงบประมาณ 2563

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึง กนัยายน 2564  

เทศบาลต าบลเมืองงาย   อ าเภอเชียงดาว  จังหวดัเชียงใหม่

ผู้รับจ้ำง วงเงินค่ำจ้ำง ส้ินสุดสัญญำ


