สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ้าเดือน มกราคม 2561
เทศบาลเมืองแม่เหียะ อ้าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 31 มกราคม 2561
ลำดับ
ที่

รายการจัดซือ้ /จัดจ้าง

1 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาราง

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)
213,500

ราคากลาง
(บาท)

วิธซี อื้ /จ้าง

รายชือ่ ผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ (บาท)

213,500 เฉพาะเจาะจง 1. หจก. 223 วิศวการ

212,000

แบบ สขร.1
เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกและราคา (บาท)
เหตุผลที่เลือกโดยสรุป
ข้อตกลงในการ
ซือ้ หรือจ้าง
หจก. 223 วิศวการ
212,000 เสนอราคาต่า้ สุดและ
สัญญาจ้าง

กว้างเฉลีย่ 0.30 ม.ลึกเฉลีย่ 0.40 ม.ยาวประมาณ

มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วน

104.00 ม.บริเวณถนนอุโบสถ (ฝัง่ ขวาทาง)

ที่ 8/2561
ลว. 9 ม.ค.61

จุดเริม่ ต้นอุโบสถซ.4 จุดสิน้ สุดหน้าวัดอุโบสถ ม.2
2 ก่อสร้างวางท่อระบายน้้า คสล.พร้อมบ่อพัก ขนาด

188,000

188,000 เฉพาะเจาะจง 1.หจก.เชียงใหม่ พีแอนด์พี เทรดดิง้

171,000

หจก.เชียงใหม่

Ø 0.80 ม.จ้านวน 39 ท่อน พร้อมบ่อพักจ้านวน

พีแอนด์พี

3 บ่อ บริเวณท้ายต้าหนัก ซ. 7 เชือ่ ทางระบายน้้า

เทรดดิง้

171,000 เสนอราคาต่า้ สุดและ

สัญญาจ้าง

มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วน

ที่ 9/2561
ลว. 9 ม.ค.61

ถนนหน้อย (ฝัง่ ซ้ายทาง) ม.1
3 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาราง

425,000

425,000 เฉพาะเจาะจง 1.หจก.เชียงใหม่ พีแอนด์พี เทรดดิง้

425,000

หจก.เชียงใหม่

และบ่อพัก ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลีย่

พีแอนด์พี

0.40 ม. ยาวประมาณ 129.00 ม.และบ่อพัก

เทรดดิง้

ขนาดกว้าง 0.60 ม. ยาวประมาณ 0.60 ม.
ลึกเฉลีย่ 0.50 ม. ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 0.30 ม.
ลึกเฉลีย่ 0.40 ม.ยาวประมาณ 60.00 ม.และบ่อ
พัก ขนาดกว้าง 0.60 ม. ยาวประมาณ 0.60 ม.
ลึกเฉลีย่ 0.50 ม. บริเวณป่าเป้า ซ.4
จ้านวน 2 ช่วง ( 2 ฝัง่ ทาง) ม.10

425,000 เสนอราคาต่า้ สุดและ
มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วน

สัญญาจ้าง
ที่ 10/2561
ลว. 9 ม.ค.61

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ้าเดือน มกราคม 2561
เทศบาลเมืองแม่เหียะ อ้าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 31 มกราคม 2561
ลำดับ
ที่

รายการจัดซือ้ /จัดจ้าง

4 จัดซือ้ คอมพิวเตอร์สา้ หรับงานประมวลผลแบบที่ 2

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)
30,000

ราคากลาง
(บาท)

วิธซี อื้ /จ้าง

รายชือ่ ผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ (บาท)

30,000 เฉพาะเจาะจง 1. บจก.ไอ.ที.โกลโบล

30,000

แบบ สขร.1
เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกและราคา (บาท)
เหตุผลที่เลือกโดยสรุป
ข้อตกลงในการ
ซือ้ หรือจ้าง
หจก. 223 วิศวการ
30,000 เสนอราคาต่า้ สุดและ สัญญาซือ้ ขาย
มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วน คอมพิวเตอร์
ที่ 1/2561
ลว. 11 ม.ค.61

5 ก่อสร้างรางระบายน้้าคสล.รูปตัวยูพร้อมฝาราง 2
ฝัง่ ทางและก่อสร้างวางท่อระบายน้้าคสล.พร้อมบ่อ
พักคสล.ช่วงที่ 1 รางระบายน้้าขนาดกว้างเฉลีย่
0.30 ม.ลึกเฉลีย่ 0.40 ม.ยาวประมาณ 57.00 ม.
พร้อมฝารางท่อระบายน้้าขนาด Ø 0.40 ม.
จ้านวน 5 ท่อน พร้อมบ่อพักคสล.จ้านวน 1 บ่อ
บริเวณปาก ซ.ยุพนิ ซอย 6/2 ถึงหน้าบ้านเลขที่
361/18(ฝัง่ ขวาทาง)ช่วงที่ 2 รางระบายน้้าขนาด
กว้างเฉลีย่ 0.30 ม.ลึกเฉลีย่ 0.40 ม.ยาวประมาณ
75.00 ม.พร้อมฝาราง บริเวณท้ายซ.ยุพนิ 6 ถึง
บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 361/11(ฝัง่ ซ้ายทาง) ม.7

289,000

289,000 เฉพาะเจาะจง 1. หจก. ธรรมสถิตย์ ก่อสร้าง

280,000 หจก.ธรรมสถิตย์ ก่อสร้าง

280,000 เสนอราคาต่า้ สุดและ
มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วน

สัญญาจ้าง
ที่ 11/2561
ลว. 19 ม.ค.61

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ้าเดือน มกราคม 2561
เทศบาลเมืองแม่เหียะ อ้าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 31 มกราคม 2561
ลำดับ
ที่

รายการจัดซือ้ /จัดจ้าง

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)

6 รางระบายน้้า คสล. รูปตัวยูพร้อมฝาราง 2 ฝัง่ ทาง
และก่อสร้างวางท่อระบายน้้าคสล. พร้อมบ่อพัก
คสล. ช่วงที่ 1 รางระบายน้้ากว้างเฉลีย่ 0.30 ม.
ลึกเฉลีย่ 0.40 ม.ยาวประมาณ 57.00 ม. พร้อม
ฝาราง ท่อระบายน้้าขนาด Ø 0.40 ม.จ้านวน 5
ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีต จ้านวน 1 บ่อบริเวณ
ปากซ.ยุพนิ ซ.6/2 ถึงหน้าบ้านเลขที่ 361/18
(ฝัง่ ขวาทาง) หมูท่ ี่ 7 ช่วงที่ 2 รางระบายน้้าขนาด
กว้างเฉลีย่ 0.30 ม.ลึกเฉลีย่ 0.40 ม.ยาวประมาณ
75.00 ม.พร้อมฝาราง บริเวณท้ายซ.ยุพนิ 6 ถึง
บริเวณหน้าบ้านเลขที่361/11 (ฝัง่ ซ้ายทาง) ม.7

185,000

7 ก่อสร้างรางระบายน้้าคสล. รูปตัวยู กว้างเฉลีย่
0.30 ม.ลึกเฉลีย่ 0.40 ม.ยาวประมาณ231.00
ม. พร้อมฝาราง และก่อสร้างวางท่อระบายน้้า Ø
0.40 ม.จ้านวน 4 ท่อน พร้อมบ่อพักคสล.
จ้านวน 2 บ่อบริเวณยุพนิ ซ.1 (ฝัง่ ซ้ายทาง) ม.7

492,000

8 ก่อสร้างรางระบายน้้าคสล. รูปตัวยู พร้อมฝาราง
ขนาดกว้างเฉลีย่ 0.30 ม. ลึกเฉลีย่ 0.40 ม.
ยาวประมาณ 91.00 ม. บริเวณใหม่สามัคคี
ซ.20 (ฝัง่ ขวาทาง) ม.6

กว้างเฉลี
190,000
ย่

แบบ สขร.1

เลขที่และวันที่
ราคากลาง
ของสัญญาหรือ
วิธซี อื้ /จ้าง
รายชือ่ ผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ (บาท)
ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกและราคา (บาท)
เหตุผลที่เลือกโดยสรุป
(บาท)
ข้อตกลงในการ
ซือ้ หรือจ้าง
185,000 เฉพาะเจาะจง 1. หจก. ธรรมสถิตย์ ก่อสร้าง
166,000 หจก.ธรรมสถิตย์ ก่อสร้าง
166,000 เสนอราคาต่า้ สุดและ
สัญญาจ้าง
มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วน ที่ 12/2561
ลว. 19 ม.ค.61

492,000 เฉพาะเจาะจง 1. หจก. ธรรมสถิตย์ ก่อสร้าง

477,000 หจก.ธรรมสถิตย์ ก่อสร้าง

477,000 เสนอราคาต่า้ สุดและ
มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วน

สัญญาจ้าง
ที่ 13/2561
ลว. 23 ม.ค.61

190,000 เฉพาะเจาะจง 1. หจก. 223 วิศวการ

187,000

187,000 เสนอราคาต่า้ สุดและ
มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วน

สัญญาจ้าง
ที่ 14/2561
ลว. 25 ม.ค.61

หจก. 223 วิศวการ

