รายงานผลการดาเนินงานโครงการก่อสร้างประจาปีงบประมาณ 2561

ที่

ชื่อโครงการ

1 ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3
บ้านหนองบัว ตาบลหนองบัว อาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

งบประมาณ

ผู้รับจ้าง

ผลการดาเนินงาน

ที่ตั้งไว้

เลขที่สัญญา / วันที่ทาสัญญา / งบประมาณทาสัญญา

ดาเนินการแล้วเสร็จ

(บาท)
งบประมาณ

วันเริ่มต้น / วันสิ้นสุด สัญญา

(%)

ห้างหุ้นส่วนจากัด ที เอส ซี วอเตอร์ ซัพพลาย

1,671,000 เลขที่สัญญา 1 / 25561
จานวนเงิน

2 ก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านปงตา ซอย 16
บ้านปงตา หมู่ที่ 1 ตาบลปงตา อาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
ยาว 160.50 เมตร แบบมีฝาปิด ตามแบบแปลนเทศบาลตาบลไชยปราการ

สิ้นสุดวันที่

29 พ.ค. 2561

1,655,700 ส่งมอบ

5 ก.ย. 2561

ตรวจรับ

10 ก.ย. 2561

งบประมาณ

ห้างหุ้นส่วนจากัด เชียงใหม่ทรัพย์มั่นคงก่อสร้าง

400,000 เลขที่สัญญา 2 / 25561
จานวนเงิน
ราคากลาง เริ่มวันที่

ซอย 3 - บ้านทุ่งยาว (จุดที่ 1) บ้านมิตรอรัญ หมู่ที่ 4 ตาบลปงตา

งบประมาณ

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร
ยาว 70.40 เมตร แบบมีฝาปิด ตามแบบแปลนเทศบาลตาบลไชยปราการ
4 ก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านมิตรอรัญ
ซอย 3 - บ้านทุ่งยาว (จุดที่ 2) บ้านมิตรอรัญ หมู่ที่ 4 ตาบลปงตา
อาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร
ยาว 37.00 เมตร แบบมีฝาปิด ตามแบบแปลนเทศบาลตาบลไชยปราการ

15 ก.พ. 2561 สิ้นสุดวันที่

15 เม.ย. 2561

30 มี.ค. 2561

3 เม.ย. 2561

ตรวจรับ

เทศบัญญัติ ปี 2561 หน้า 111

100 %

เทศบัญญัติ ปี 2561 หน้า 112

100 %

เทศบัญญัติ ปี 2561 หน้า 112

ทาสัญญาวันที่ 20 ก.พ. 2561

175,000 ระยะเวลาวัน 60

ราคากลาง เริ่มวันที่

21 ก.พ. 2561 สิ้นสุดวันที่

21 เม.ย. 2561

175,000 ส่งมอบ

15 พ.ค. 2561 ตรวจรับ

22 พ.ค. 2561

งบประมาณ

100 %

ทาสัญญาวันที่ 14 ก.พ. 2561

ห้างหุ้นส่วนจากัด พรภาธุรกิจก่อสร้าง
จานวนเงิน

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

400,000 ระยะเวลาวัน 60

175,000 เลขที่สัญญา 3 / 25561

อาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

ตามงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

1,475,200 ระยะเวลาวัน 180
1 ธ.ค. 2560

400,000 ส่งมอบ
3 ก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านมิตรอรัญ

ทาสัญญาวันที่ 30 พ.ย. 2560

ราคากลาง เริ่มวันที่

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร

100 %

หมายเหตุ

ห้างหุ้นส่วนจากัด พรภาธุรกิจก่อสร้าง

105,000 เลขที่บันทึก 4 / 2561
ทาสัญญาวันที่ 20 ก.พ. 2561
200,000 ระยะเวลาวัน 60
จานวนเงิน
ราคากลาง เริ่มวันที่

21 ก.พ. 2561 สิ้นสุดวันที่

21 เม.ย. 2561

105,000 ส่งมอบ

15 พ.ค. 2561 ตรวจรับ

22 พ.ค. 2561

ที่

ชื่อโครงการ

5 ก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหลังวัดบ้านท่า
(จุดที่ 1 และจุดที่ 2) บ้านท่า หมู่ที่ 2 ตาบลปงตา
อาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร
ยาว 79.50 เมตร แบบมีฝาปิด ตามแบบแปลนเทศบาลตาบลไชยปราการ
6 ก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านป่ารวก ซอย 8
บ้านป่ารวก หมู่ที่ 5 ตาบลปงตา อาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร
ยาว 131.00 เมตร แบบมีฝาปิด ตามแบบแปลนเทศบาลตาบลไชยปราการ

งบประมาณ

ผู้รับจ้าง

ผลการดาเนินงาน

ที่ตั้งไว้

เลขที่สัญญา / วันที่ทาสัญญา / งบประมาณทาสัญญา

ดาเนินการแล้วเสร็จ

(บาท)
งบประมาณ

วันเริ่มต้น / วันสิ้นสุด สัญญา

(%)

บ้านแม่ขิหล่ายฝาง หมู่ที่ 2 ตาบลศรีดงเย็น อาเภอไชยปราการ
จังหวัดเชียงใหม่
ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาว 56.70 เมตร แบบไม่มีฝาปิด ตามแบบแปลนเทศบาลตาบลไชยปราการ

ราคากลาง เริ่มวันที่

21 ก.พ. 2561 สิ้นสุดวันที่

21 เม.ย. 2561

170,000 ส่งมอบ

17 เม.ย. 2561 ตรวจรับ

20 เม.ย. 2561

งบประมาณ

ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร หนา 0.125 เมตร
ยาว 88.60 เมตร แบบมีฝาปิด ตามแบบแปลนเทศบาลตาบลไชยปราการ

เทศบัญญัติ ปี 2561 หน้า 111

ห้างหุ้นส่วนจากัด แทคทองพาณิชย์

100 %

เทศบัญญัติ ปี 2561 หน้า 112

100 %

เทศบัญญัติ ปี 2561 หน้า 113

100 %

เทศบัญญัติ ปี 2561 หน้า 112

280,000 เลขที่บันทึก 6 / 2561
ทาสัญญาวันที่ 20 ก.พ. 2561
279,500 ระยะเวลาวัน 60
จานวนเงิน
ราคากลาง เริ่มวันที่

งบประมาณ

21 ก.พ. 2561 สิ้นสุดวันที่

21 เม.ย. 2561

28 มี.ค. 2561

30 มี.ค. 2561

ตรวจรับ

ห้างหุ้นส่วนจากัด เชียงใหม่ทรัพย์มั่นคงก่อสร้าง

250,000 เลขที่บันทึก 7 / 2561
ทาสัญญาวันที่ 9 มี.ค. 2561
250,000 ระยะเวลาวัน 60
จานวนเงิน
ราคากลาง เริ่มวันที่

10 มี.ค. 2561

สิ้นสุดวันที่

8 พ.ค. 2561

250,000 ส่งมอบ

9 เม.ย. 2561

ตรวจรับ

10 เม.ย. 2561

งบประมาณ
8 ก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณต่อจากรางเดิม ถนนบ้านท่า ซอย
1
บ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 ตาบลหนองบัว อาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

100 %

170,000 เลขที่บันทึก 5 / 2561
ทาสัญญาวันที่ 20 ก.พ. 2561
170,000 ระยะเวลาวัน 60
จานวนเงิน

280,000 ส่งมอบ
7 ก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านแม่ขิหล่ายฝาง

ห้างหุ้นส่วนจากัด บุญเป็งธุรกิจก่อสร้าง

หมายเหตุ

ห้างหุ้นส่วนจากัด พรภาธุรกิจก่อสร้าง

400,000 เลขที่บันทึก 8 / 2561
ทาสัญญาวันที่ 19 มี.ค. 2561
400,000 ระยะเวลาวัน 60
จานวนเงิน
ราคากลาง เริ่มวันที่

20 มี.ค. 2561

สิ้นสุดวันที่

18 พ.ค. 2561

400,000 ส่งมอบ
9 ก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านแม่ขิ ซอย 9
บ้านแม่ขิ หมู่ที่ 1 ตาบลศรีดงเย็น อาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร
ยาว 102.00 เมตร แบบมีฝาปิด ตามแบบแปลนเทศบาลตาบลไชยปราการ

ที่

ชื่อโครงการ

10 ก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านห้วยไผ่ ซอย 6
บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 2 ตาบลหนองบัว อาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร
ยาว 127.50 เมตร แบบมีฝาปิด ตามแบบแปลนเทศบาลตาบลไชยปราการ

งบประมาณ

บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 8 ตาบลปงตา อาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร
ยาว 54.00 เมตร แบบมีฝาปิด ตามแบบแปลนเทศบาลตาบลไชยปราการ

บ้านดงป่าสัก หมู่ที่ 9 ตาบลศรีดงเย็น อาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาว 29.25 เมตร แบบไม่มีฝาปิด ตามแบบแปลนเทศบาลตาบลไชยปราการ

19 มิ.ย. 2561
100 %

เทศบัญญัติ ปี 2561 หน้า 113

300,000 เลขที่บันทึก 9 / 2561
ทาสัญญาวันที่ 19 มี.ค. 2561
300,000 ระยะเวลาวัน 60
จานวนเงิน
ราคากลาง เริ่มวันที่

20 มี.ค. 2561

สิ้นสุดวันที่

18 พ.ค. 2561

300,000 ส่งมอบ

4 พ.ค. 2561

ตรวจรับ

9 พ.ค. 2561

งบประมาณ

ผู้รับจ้าง

ผลการดาเนินงาน

ที่ตั้งไว้

เลขที่สัญญา / วันที่ทาสัญญา / งบประมาณทาสัญญา

ดาเนินการแล้วเสร็จ

(บาท)
งบประมาณ

วันเริ่มต้น / วันสิ้นสุด สัญญา

(%)

ห้างหุ้นส่วนจากัด บุญเป็งธุรกิจก่อสร้าง

หมายเหตุ

100 %

เทศบัญญัติ ปี 2561 หน้า 112

100 %

เทศบัญญัติ ปี 2561 หน้า 112

100 %

เทศบัญญัติ ปี 2560 หน้า 103

280,000 เลขที่บันทึก 10 / 2561
ทาสัญญาวันที่ 19 มี.ค. 2561
277,000 ระยะเวลาวัน 60
จานวนเงิน
ราคากลาง เริ่มวันที่

งบประมาณ

20 มี.ค. 2561

สิ้นสุดวันที่

18 พ.ค. 2561 ตรวจรับ

18 พ.ค. 2561
24 พ.ค. 2561

ห้างหุ้นส่วนจากัด บุญเป็งธุรกิจก่อสร้าง

115,000 เลขที่บันทึก 11 / 2561
ทาสัญญาวันที่ 19 มี.ค. 2561
115,000 ระยะเวลาวัน 60
จานวนเงิน
ราคากลาง เริ่มวันที่
115,000 ส่งมอบ

12 ก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณต่อจากรางเดิม

ตรวจรับ

ห้างหุ้นส่วนจากัด แทคทองพาณิชย์

277,000 ส่งมอบ
11 ก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านทุ่งยาว ซอย 4

6 มิ.ย. 2561

งบประมาณ

20 มี.ค. 2561

สิ้นสุดวันที่

18 พ.ค. 2561 ตรวจรับ

18 พ.ค. 2561
24 พ.ค. 2561

ห้างหุ้นส่วนจากัด เชียงใหม่ทรัพย์มั่นคงก่อสร้าง

200,000 เลขที่บันทึก 12 / 2561
ทาสัญญาวันที่ 28 มี.ค. 2561
199,800 ระยะเวลาวัน 60
จานวนเงิน

ตามวาระการประชุมฯ
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1

ราคากลาง เริ่มวันที่

29 มี.ค. 2561

สิ้นสุดวันที่

27 พ.ค. 2561

ลว. 18 ก.ย. 2560 วาระที่ 3

199,800 ส่งมอบ

1 พ.ค. 2561

ตรวจรับ

4 พ.ค. 2561

หน้า 6

13 ก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านศรีดงเย็น ซอย 10
บ้านศรีดงเย็น หมู่ที่ 3 ตาบลศรีดงเย็น อาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร
ยาว 15.00 เมตร แบบมีฝาปิด ตามแบบแปลนเทศบาลตาบลไชยปราการ

งบประมาณ

ห้างหุ้นส่วนจากัด เชียงใหม่ทรัพย์มั่นคงก่อสร้าง

หมู่ที่ 1 ตาบลปงตา อาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 40.80 เมตร
แบบมีฝาปิด ตามแบบแปลนเทศบาลตาบลไชยปราการ

ที่

ชื่อโครงการ

ราคากลาง เริ่มวันที่

งบประมาณ

ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาว 51.80 เมตร แบบไม่มีฝาปิด ตามแบบแปลนเทศบาลตาบลไชยปราการ

บ้านอินทาราม หมู่ที่ 4 ตาบลศรีดงเย็น อาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร
ยาว 117.00 เมตร แบบมีฝาปิด ตามแบบแปลนเทศบาลตาบลไชยปราการ

บ้านทรายขาว หมู่ที่ 7 ตาบลศรีดงเย็น อาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

22 พ.ค. 2561 ตรวจรับ

100 %

ตามวาระการประชุมฯ

28 พ.ค. 2561
30 พ.ค. 2561

ราคากลาง เริ่มวันที่

4 เม.ย. 2561

สิ้นสุดวันที่

2 มิ.ย. 2561

99,700 ส่งมอบ

1 พ.ค. 2561

ตรวจรับ

4 พ.ค. 2561

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (สมัยแรก)
ลว. 26 ก.พ. 2561 วาระที่ 5
หน้า 8

งบประมาณ

ผู้รับจ้าง

ผลการดาเนินงาน

ที่ตั้งไว้

เลขที่สัญญา / วันที่ทาสัญญา / งบประมาณทาสัญญา

ดาเนินการแล้วเสร็จ

วันเริ่มต้น / วันสิ้นสุด สัญญา

(%)

ห้างหุ้นส่วนจากัด เชียงใหม่ทรัพย์มั่นคงก่อสร้าง

หมายเหตุ

100 %

เทศบัญญัติ ปี 2561 หน้า 114

100 %

เทศบัญญัติ ปี 2561 หน้า 113

100 %

เทศบัญญัติ ปี 2561 หน้า 113

250,000 เลขที่บันทึก 15 / 2561
ทาสัญญาวันที่ 10 เม.ย. 2561
250,000 ระยะเวลาวัน 60
จานวนเงิน
ราคากลาง เริ่มวันที่

งบประมาณ

11 เม.ย. 2561 สิ้นสุดวันที่

9 มิ.ย. 2561

4 มิ.ย. 2561

19 มิ.ย. 2561

ตรวจรับ

ห้างหุ้นส่วนจากัด บุญเป็งธุรกิจก่อสร้าง

250,000 เลขที่บันทึก 16 / 2561
ทาสัญญาวันที่ 17 เม.ย. 2561
250,000 ระยะเวลาวัน 60
จานวนเงิน
ราคากลาง เริ่มวันที่
250,000 ส่งมอบ

17 ก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านทรายขาว

สิ้นสุดวันที่

100,000 เลขที่บันทึก 14 / 2561
ทาสัญญาวันที่ 3 เม.ย. 2561
99,700 ระยะเวลาวัน 60
จานวนเงิน

250,000 ส่งมอบ
16 ก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านอินทาราม

30 มี.ค. 2561

ห้างหุ้นส่วนจากัด เชียงใหม่ทรัพย์มั่นคงก่อสร้าง

(บาท)
15 ก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณอาคารอเนกประสงค์ประจา งบประมาณ
หมู่บ้าน บ้านด้ง หมู่ที่ 17 ตาบลศรีดงเย็น อาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

เทศบัญญัติ ปี 2561 หน้า 113

320,000 เลขที่บันทึก 13 / 2561
ทาสัญญาวันที่ 29 มี.ค. 2561
320,000 ระยะเวลาวัน 60
จานวนเงิน
320,000 ส่งมอบ

14 ก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนซอย 16 บ้านปงตา

100 %

งบประมาณ

18 เม.ย. 2561 สิ้นสุดวันที่

16 มิ.ย. 2561

27 มิ.ย. 2561

2 ก.ค. 2561

ตรวจรับ

ห้างหุ้นส่วนจากัด พรภาธุรกิจก่อสร้าง

250,000 เลขที่บันทึก 17 / 2561

ทาสัญญาวันที่ 17 เม.ย. 2561

ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาว 56.70 เมตร แบบไม่มีฝาปิด ตามแบบแปลนเทศบาลตาบลไชยปราการ

จานวนเงิน
ราคากลาง เริ่มวันที่
249,700 ส่งมอบ

18 ก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านศรีดงเย็น
ซอย 15 (จุดที่ 1) และถนนบ้านศรีดงเย็น ซอย 15/1 (จุดที่ 2) หมู่ที่ 3
ตาบลศรีดงเย็น อาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร
ยาว 107.60 เมตร แบบมีฝาปิด ตามแบบแปลนเทศบาลตาบลไชยปราการ
19 ก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านปางควาย
ซอย 11-13 บ้านปางควาย หมู่ที่ 3 ตาบลปงตา อาเภอไชยปราการ
จังหวัดเชียงใหม่
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร
ยาว 140.30 เมตร แบบมีฝาปิด ตามแบบแปลนเทศบาลตาบลไชยปราการ

ที่

ชื่อโครงการ

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณซอยใหม่บ้านโต้งบ้านแม่ขิ หมู่ที่ 1
ตาบลศรีดงเย็น อาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 42.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 168.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง
ตามแบบแปลนเทศบาลตาบลไชยปราการ
21 ก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณหน้าวัดศรีดงเย็น ซอย 8
บ้านศรีดงเย็น หมู่ที่ 3 ตาบลศรีดงเย็น อาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 161.50 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลตาบลไชยปราการ

งบประมาณ

249,700 ระยะเวลาวัน 60
18 เม.ย. 2561 สิ้นสุดวันที่

16 มิ.ย. 2561

13 ก.ค. 2561

17 ก.ค. 2561

ตรวจรับ

ห้างหุ้นส่วนจากัด แทคทองพาณิชย์

100 %

เทศบัญญัติ ปี 2561 หน้า 113

100 %

เทศบัญญัติ ปี 2561 หน้า 114

230,000 เลขที่บันทึก 18 / 2561
ทาสัญญาวันที่ 17 เม.ย. 2561
230,000 ระยะเวลาวัน 60
จานวนเงิน
ราคากลาง เริ่มวันที่
230,000 ส่งมอบ
งบประมาณ

18 เม.ย. 2561 สิ้นสุดวันที่

16 มิ.ย. 2561

25 มิ.ย. 2561

29 มิ.ย. 2561

ตรวจรับ

ห้างหุ้นส่วนจากัด แทคทองพาณิชย์

300,000 เลขที่บันทึก 19 / 2561
ทาสัญญาวันที่ 17 เม.ย. 2561
300,000 ระยะเวลาวัน 60
จานวนเงิน
ราคากลาง เริ่มวันที่
300,000 ส่งมอบ

18 เม.ย. 2561 สิ้นสุดวันที่

16 มิ.ย. 2561

13 มิ.ย. 2561

19 มิ.ย. 2561

ตรวจรับ

งบประมาณ

ผู้รับจ้าง

ผลการดาเนินงาน

ที่ตั้งไว้

เลขที่สัญญา / วันที่ทาสัญญา / งบประมาณทาสัญญา

ดาเนินการแล้วเสร็จ

(บาท)
งบประมาณ

วันเริ่มต้น / วันสิ้นสุด สัญญา

(%)

ห้างหุ้นส่วนจากัด แทคทองพาณิชย์

100 %

100,000 เลขที่บันทึก 20 / 2561
ทาสัญญาวันที่ 20 เม.ย. 2561
100,000 ระยะเวลาวัน 45
จานวนเงิน
ราคากลาง เริ่มวันที่
100,000 ส่งมอบ
งบประมาณ

21 เม.ย. 2561 สิ้นสุดวันที่

4 มิ.ย. 2561

27 มิ.ย. 2561

2 ก.ค. 2561

ตรวจรับ

ห้างหุ้นส่วนจากัด แทคทองพาณิชย์

100,000 เลขที่บันทึก 21 / 2561
ทาสัญญาวันที่ 20 เม.ย. 2561
100,000 ระยะเวลาวัน 45
จานวนเงิน
ราคากลาง เริ่มวันที่

21 เม.ย. 2561 สิ้นสุดวันที่

4 มิ.ย. 2561

หมายเหตุ
ตามวาระการประชุมฯ
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (สมัยแรก)
ลว. 26 ก.พ. 2561 วาระที่ 5
หน้า 10

100 %

ตามวาระการประชุมฯ
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (สมัยแรก)
ลว. 26 ก.พ. 2561 วาระที่ 5
หน้า 11

100,000 ส่งมอบ
22 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณต่อจากถนนเดิม ถนนบ้านปางควาย งบประมาณ
ซอย 14 หมู่ที่ 3 ตาบลปงตา อาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 42.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 168.00 ตารางเมตร มีไหล่ทางดินลูกรังกว้างเฉลี่ย
0.30 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตาบลไชยปราการ
23 ก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณต่อจากรางเดิมทางไป
วัดหนองเทียนคา บ้านอินทาราม หมู่ที่ 4 ตาบลศรีดงเย็น
อาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาว 21.40 เมตร แบบไม่มีฝาปิด ตามแบบแปลนเทศบาลตาบลไชยปราการ
24 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณซอย 3 บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 8
ตาบลปงตา อาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 42.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 168.00 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลตาบลไชยปราการ

ที่

ชื่อโครงการ

25 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ซอย 7 บ้านห้วยบง หมู่ที่ 7 ตาบลปงตา
อาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 42.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 168.00 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลตาบลไชยปราการ

16 ก.ค. 2561

ตรวจรับ

19 ก.ค. 2561

ห้างหุ้นส่วนจากัด แทคทองพาณิชย์

100 %

100,000 เลขที่บันทึก 22 / 2561
ทาสัญญาวันที่ 20 เม.ย. 2561
99,400 ระยะเวลาวัน 45
จานวนเงิน
ราคากลาง เริ่มวันที่
99,400 ส่งมอบ
งบประมาณ

21 เม.ย. 2561 สิ้นสุดวันที่

4 มิ.ย. 2561

13 มิ.ย. 2561

19 มิ.ย. 2561

ตรวจรับ

ห้างหุ้นส่วนจากัด แทคทองพาณิชย์

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (สมัยแรก)
ลว. 26 ก.พ. 2561 วาระที่ 5
หน้า 10

100 %

100,000 เลขที่บันทึก 23 / 2561
ทาสัญญาวันที่ 20 เม.ย. 2561
100,000 ระยะเวลาวัน 60
จานวนเงิน
ราคากลาง เริ่มวันที่
100,000 ส่งมอบ
งบประมาณ

21 เม.ย. 2561 สิ้นสุดวันที่

19 มิ.ย. 2561

13 มิ.ย. 2561

20 มิ.ย. 2561

ตรวจรับ

ห้างหุ้นส่วนจากัด เชียงใหม่ทรัพย์มั่นคงก่อสร้าง

99,400 ส่งมอบ

21 เม.ย. 2561 สิ้นสุดวันที่

4 มิ.ย. 2561

4 มิ.ย. 2561

18 มิ.ย. 2561

ตรวจรับ

ลว. 26 ก.พ. 2561 วาระที่ 5
หน้า 8

100 %

ลว. 26 ก.พ. 2561 วาระที่ 5
หน้า 10

ผู้รับจ้าง

ผลการดาเนินงาน

ที่ตั้งไว้

เลขที่สัญญา / วันที่ทาสัญญา / งบประมาณทาสัญญา

ดาเนินการแล้วเสร็จ

(บาท)
งบประมาณ

วันเริ่มต้น / วันสิ้นสุด สัญญา

(%)

100,000 เลขที่บันทึก 25 / 2561
ทาสัญญาวันที่ 20 เม.ย. 2561
99,400 ระยะเวลาวัน 45
จานวนเงิน
ราคากลาง เริ่มวันที่
99,400 ส่งมอบ

21 เม.ย. 2561 สิ้นสุดวันที่

4 มิ.ย. 2561

4 มิ.ย. 2561

18 มิ.ย. 2561

ตรวจรับ

ตามวาระการประชุมฯ
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (สมัยแรก)

งบประมาณ

ห้างหุ้นส่วนจากัด เชียงใหม่ทรัพย์มั่นคงก่อสร้าง

ตามวาระการประชุมฯ
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (สมัยแรก)

100,000 เลขที่บันทึก 24 / 2561
ทาสัญญาวันที่ 20 เม.ย. 2561
99,400 ระยะเวลาวัน 45
จานวนเงิน
ราคากลาง เริ่มวันที่

ตามวาระการประชุมฯ

100 %

หมายเหตุ
ตามวาระการประชุมฯ
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (สมัยแรก)
ลว. 26 ก.พ. 2561 วาระที่ 5
หน้า 10

26 ก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณต่อจากรางเดิมซอย 1
บ้านดงป่าสัก หมู่ที่ 9 ตาบลศรีดงเย็น อาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาว 30.40 เมตร แบบไม่มีฝาปิด ตามแบบแปลนเทศบาลตาบลไชยปราการ

27 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณสหกรณ์มันฝรั่ง-วัดม่วงคา
บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 6 ตาบลปงตา อาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 42.00 เมตร

งบประมาณ

ห้างหุ้นส่วนจากัด เชียงใหม่ทรัพย์มั่นคงก่อสร้าง

170,000 เลขที่บันทึก 26 / 2561
ทาสัญญาวันที่ 20 เม.ย. 2561
170,000 ระยะเวลาวัน 60
จานวนเงิน
ราคากลาง เริ่มวันที่

21 เม.ย. 2561 สิ้นสุดวันที่

19 มิ.ย. 2561

170,000 ส่งมอบ

22 พ.ค. 2561 ตรวจรับ

30 พ.ค. 2561

งบประมาณ

ห้างหุ้นส่วนจากัด เชียงใหม่ทรัพย์มั่นคงก่อสร้าง

ราคากลาง เริ่มวันที่

ตามแบบแปลนเทศบาลตาบลไชยปราการ

99,400 ส่งมอบ

อาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
ขนาดบรรจุ 20 ลบ.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลตาบลไชยปราการ

งบประมาณ

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 161.50 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร
ไชยปราการ

งบประมาณ

30 ก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านมิตรอรัญ
ซอย 3 - บ้านทุ่งยาว (จุดที่ 2) บ้านมิตรอรัญ หมู่ที่ 4 ตาบลปงตา

หน้า 8

100 %

18 มิ.ย. 2561

ตรวจรับ

21 เม.ย. 2561 สิ้นสุดวันที่

19 มิ.ย. 2561

8 มิ.ย. 2561

19 มิ.ย. 2561

ตรวจรับ

21 เม.ย. 2561 สิ้นสุดวันที่

4 มิ.ย. 2561

27 มิ.ย. 2561

2 ก.ค. 2561

ตรวจรับ

ลว. 26 ก.พ. 2561 วาระที่ 5
หน้า 10

100 %

ลว. 26 ก.พ. 2561 วาระที่ 5
หน้า 8

100 %

ตามวาระการประชุมฯ
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (สมัยแรก)
ลว. 26 ก.พ. 2561 วาระที่ 5
หน้า 11

ผู้รับจ้าง

ผลการดาเนินงาน

ที่ตั้งไว้

เลขที่สัญญา / วันที่ทาสัญญา / งบประมาณทาสัญญา

ดาเนินการแล้วเสร็จ

(บาท)
งบประมาณ

วันเริ่มต้น / วันสิ้นสุด สัญญา

(%)

ห้างหุ้นส่วนจากัด พรภาธุรกิจก่อสร้าง

100 %

ทาสัญญาวันที่ 20 เม.ย. 2561

ตามวาระการประชุมฯ
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (สมัยแรก)

งบประมาณ

100,000 เลขที่บันทึก 30 / 2561

ตามวาระการประชุมฯ
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (สมัยแรก)

100,000 เลขที่บันทึก 29 / 2561
ทาสัญญาวันที่ 20 เม.ย. 2561
100,000 ระยะเวลาวัน 45
จานวนเงิน
ราคากลาง เริ่มวันที่

ชื่อโครงการ

4 มิ.ย. 2561

ห้างหุ้นส่วนจากัด พรภาธุรกิจก่อสร้าง

100,000 ส่งมอบ

ที่

ลว. 26 ก.พ. 2561 วาระที่ 5

80,000 เลขที่บันทึก 28 / 2561
ทาสัญญาวันที่ 20 เม.ย. 2561
80,000 ระยะเวลาวัน 60
จานวนเงิน
80,000 ส่งมอบ

บ้านเชียงหมั้น หมู่ที่ 15 ตาบลศรีดงเย็น อาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

4 มิ.ย. 2561

ห้างหุ้นส่วนจากัด เชียงใหม่ทรัพย์มั่นคงก่อสร้าง

ราคากลาง เริ่มวันที่

29 ก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณถนนบ้านเชียงหมั้น ซอย 3

21 เม.ย. 2561 สิ้นสุดวันที่

ตามวาระการประชุมฯ
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (สมัยแรก)

100,000 เลขที่บันทึก 27 / 2561
ทาสัญญาวันที่ 20 เม.ย. 2561
99,400 ระยะเวลาวัน 45
จานวนเงิน

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 168.00 ตารางเมตร

28 ก่อสร้างถังเก็บน้าซีเมนต์ บริเวณบ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 2 ตาบลหนองบัว

100 %

หมายเหตุ
ตามวาระการประชุมฯ
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (สมัยแรก)

อาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
กว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 32.00 เมตร
แบบมีฝาปิด ตามแบบแปลนเทศบาลตาบลไชยปราการ

จานวนเงิน
ราคากลาง เริ่มวันที่
100,000 ส่งมอบ

31 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณต่อจากถนนเดิมวัดบ้านเด่นทางทิศใต้ งบประมาณ
บ้านเด่น หมู่ที่ 1 ตาบลหนองบัว อาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 59.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 177.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง
ตามแบบแปลนเทศบาลตาบลไชยปราการ
32 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณสะพานบ้านป่ารวก
หมู่ที่ 5 ตาบลปงตา อาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
600 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตาบลไชยปราการ

ตาบลศรีดงเย็น อาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 128.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
514.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตาบลไชยปราการ

ราคากลาง เริ่มวันที่
100,000 ส่งมอบ
งบประมาณ

บ้านป่ารวก หมู่ที่ 5 ตาบลปงตา อาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 169.5 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตาบลไชยปราการ

ราคากลาง เริ่มวันที่

งบประมาณ

ราคากลาง เริ่มวันที่

งบประมาณ

24 ก.ค. 2561

ตรวจรับ

ห้างหุ้นส่วนจากัด พรภาธุรกิจก่อสร้าง

100 %

21 เม.ย. 2561 สิ้นสุดวันที่

4 มิ.ย. 2561

21 มิ.ย. 2561

26 มิ.ย. 2561

ตรวจรับ

ห้างหุ้นส่วนจากัด ขนุนแดงคอนสตรัคชั่น

21 เม.ย. 2561 สิ้นสุดวันที่

19 มิ.ย. 2561

19 มิ.ย. 2561

26 มิ.ย. 2561

ตรวจรับ

ห้างหุ้นส่วนจากัด ขนุนแดงคอนสตรัคชั่น

21 เม.ย. 2561 สิ้นสุดวันที่

19 มิ.ย. 2561

19 มิ.ย. 2561

26 มิ.ย. 2561

ตรวจรับ

ห้างหุ้นส่วนจากัด บุญเป็งธุรกิจก่อสร้าง

งบประมาณ

21 เม.ย. 2561 สิ้นสุดวันที่

4 มิ.ย. 2561

4 มิ.ย. 2561

18 มิ.ย. 2561

ตรวจรับ
ผู้รับจ้าง

ตามวาระการประชุมฯ
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (สมัยแรก)
ลว. 26 ก.พ. 2561 วาระที่ 5
หน้า 10

100 %

ตามวาระการประชุมฯ
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (สมัยแรก)
ลว. 26 ก.พ. 2561 วาระที่ 5
หน้า 9

100 %

ตามวาระการประชุมฯ
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (สมัยแรก)
ลว. 26 ก.พ. 2561 วาระที่ 5
หน้า 9

100 %

100,000 เลขที่บันทึก 34 / 2561
ทาสัญญาวันที่ 20 เม.ย. 2561
100,000 ระยะเวลาวัน 45
จานวนเงิน
100,000 ส่งมอบ

ชื่อโครงการ

23 ก.ค. 2561

หน้า 8

272,000 เลขที่บันทึก 33 / 2561
ทาสัญญาวันที่ 20 เม.ย. 2561
271,000 ระยะเวลาวัน 60
จานวนเงิน

ราคากลาง เริ่มวันที่

ที่

19 มิ.ย. 2561

315,000 เลขที่บันทึก 32 / 2561
ทาสัญญาวันที่ 20 เม.ย. 2561
313,900 ระยะเวลาวัน 60
จานวนเงิน

272,000 ส่งมอบ
34 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณบ้านนายสนั่น-บ้านนางวิจิตรา

21 เม.ย. 2561 สิ้นสุดวันที่

ลว. 26 ก.พ. 2561 วาระที่ 5

100,000 เลขที่บันทึก 31 / 2561
ทาสัญญาวันที่ 20 เม.ย. 2561
100,000 ระยะเวลาวัน 45
จานวนเงิน

315,000 ส่งมอบ
33 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านแม่ขิ ซอย 1 หมู่ที่ 1

100,000 ระยะเวลาวัน 60

ตามวาระการประชุมฯ
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (สมัยแรก)
ลว. 26 ก.พ. 2561 วาระที่ 5
หน้า 9

ผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

ที่

ชื่อโครงการ

35 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณบ้านนายพิชัย บัวบาน ซอย 11
บ้านสันลมจอย หมู่ที่ 2 ตาบลปงตา อาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
ผิวจราจรกว้าง 5.60 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 31 เมตร

ที่ตั้งไว้

เลขที่สัญญา / วันที่ทาสัญญา / งบประมาณทาสัญญา

ดาเนินการแล้วเสร็จ

(บาท)
งบประมาณ

วันเริ่มต้น / วันสิ้นสุด สัญญา

(%)

ราคากลาง เริ่มวันที่

ตามแบบแปลนเทศบาลตาบลไชยปราการ

100,000 ส่งมอบ

ถนนบ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 8 ตาบลปงตา อาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 68.50 เมตร

งบประมาณ

21 เม.ย. 2561 สิ้นสุดวันที่

4 มิ.ย. 2561

4 มิ.ย. 2561

18 มิ.ย. 2561

ตรวจรับ

ห้างหุ้นส่วนจากัด เชียงใหม่ทรัพย์มั่นคงก่อสร้าง

ราคากลาง เริ่มวันที่

5 มิ.ย. 2561

สิ้นสุดวันที่

3 ส.ค. 2561

ตามแบบแปลนเทศบาลตาบลไชยปราการ

165,000 ส่งมอบ

4 ก.ค. 2561

ตรวจรับ

10 ก.ค. 2561

ซอย 1 บ้านดงป่าสัก หมู่ที่ 9 ตาบลศรีดงเย็น อาเภอไชยปราการ
จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
ยาว 127.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 637.50 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลตาบลไชยปราการ
38 ก่อสร้างถนนแบบ Overlay บริเวณถนนบ้านท่า ซอย 7 บ้านท่า
หมู่ที่ 2 ตาบลปงตา อาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยาว 95.20 เมตร

งบประมาณ

ห้างหุ้นส่วนจากัด ขนุนแดงคอนสตรัคชั่น

ราคากลาง เริ่มวันที่

6 มิ.ย. 2561

สิ้นสุดวันที่

20 ก.ค. 2561

250,000 ส่งมอบ

28 มิ.ย. 2561

ตรวจรับ

4 ก.ค. 2561

งบประมาณ

ห้างหุ้นส่วนจากัด ขนุนแดงคอนสตรัคชั่น

6 มิ.ย. 2561

สิ้นสุดวันที่

20 ก.ค. 2561

ตามแบบแปลนเทศบาลตาบลไชยปราการ

184,000 ส่งมอบ

28 มิ.ย. 2561

ตรวจรับ

4 ก.ค. 2561

จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50-4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

เทศบัญญัติ ปี 2561 หน้า 115

100 %

เทศบัญญัติ ปี 2561 หน้า 115

100 %

เทศบัญญัติ ปี 2561 หน้า 114

100 %

เทศบัญญัติ ปี 2561 หน้า 114

184,000 เลขที่บันทึก 88 / 2561
ทาสัญญาวันที่ 5 มิ.ย. 2561
184,000 ระยะเวลาวัน 45
จานวนเงิน
ราคากลาง เริ่มวันที่

ซอย 10 บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 6 ตาบลปงตา อาเภอไชยปราการ

100 %

250,000 เลขที่บันทึก 37 / 2561
ทาสัญญาวันที่ 5 มิ.ย. 2561
250,000 ระยะเวลาวัน 45
จานวนเงิน

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 476.00 ตารางเมตร

39 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณต่อจากถนนเดิมถนนบ้านห้วยม่วง

เทศบัญญัติ ปี 2561 หน้า 115

165,000 เลขที่บันทึก 36 / 2561
ทาสัญญาวันที่ 4 มิ.ย. 2561
165,000 ระยะเวลาวัน 60
จานวนเงิน

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 274.00 ตารางเมตร

37 ก่อสร้างถนนแบบ Overlay บริเวณต่อจากถนนเดิมถนนบ้านดงป่าสัก

100 %

100,000 เลขที่บันทึก 35 / 2561
ทาสัญญาวันที่ 20 เม.ย. 2561
100,000 ระยะเวลาวัน 45
จานวนเงิน

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 173.6 ตารางเมตร

36 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณต่อจากถนนเดิมถนนบ้านห้วยม่วง-

ห้างหุ้นส่วนจากัด บุญเป็งธุรกิจก่อสร้าง

หมายเหตุ

งบประมาณ

ห้างหุ้นส่วนจากัด เชียงใหม่ทรัพย์มั่นคงก่อสร้าง

400,000 เลขที่บันทึก 39 / 2561
ทาสัญญาวันที่ 7 มิ.ย. 2561
400,000 ระยะเวลาวัน 60
จานวนเงิน

ยาว 183.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 686.25 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลตาบลไชยปราการ

ที่

ชื่อโครงการ

40 ก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณต่อจากถนนเดิมถนนบ้านท่า
ซอย 16 บ้านท่า หมู่ที่ 2 ตาบลปงตา อาเภอไชยปราการ
จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดหนา 0.15 เมตร ยาว 167.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 417.50 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตาบลไชยปราการ

41 ก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณต่อจากถนนเดิมถนนบ้านห้วยบง
บ้านห้วยบง หมู่ที่ 7 ตาบลปงตา อาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
ขนาดผิวจราจรกว้าง 1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 400.50 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.50 ตารางเมตร มีไหล่ทางกว้าง 0.20-0.30 เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลตาบลไชยปราการ
42 ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บริเวณวัดบ้านเด่นสามัคคี บ้านเด่น หมู่ที่ 1
ตาบลหนองบัว อาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลตาบลไชยปราการ

43 ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บริเวณที่สาธารณะหมู่บ้าน บ้านเชียงหมั้น
หมู่ที่ 15 ตาบลศรีดงเย็น อาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลตาบลไชยปราการ

ราคากลาง เริ่มวันที่

8 มิ.ย. 2561

สิ้นสุดวันที่

6 ส.ค. 2561

400,000 ส่งมอบ

4 ก.ค. 2561

ตรวจรับ

10 ก.ค. 2561

งบประมาณ

ผู้รับจ้าง

ผลการดาเนินงาน

ที่ตั้งไว้

เลขที่สัญญา / วันที่ทาสัญญา / งบประมาณทาสัญญา

ดาเนินการแล้วเสร็จ

(บาท)
งบประมาณ

วันเริ่มต้น / วันสิ้นสุด สัญญา

(%)

ห้างหุ้นส่วนจากัด แทคทองพาณิชย์

100 %

เทศบัญญัติ ปี 2561 หน้า 114

100 %

เทศบัญญัติ ปี 2561 หน้า 114

100 %

เทศบัญญัติ ปี 2561 หน้า 116

100 %

เทศบัญญัติ ปี 2561 หน้า 115

หมายเหตุ

246,000 เลขที่บันทึก 40 / 2561
ทาสัญญาวันที่ 8 มิ.ย. 2561
245,900 ระยะเวลาวัน 45
จานวนเงิน
ราคากลาง เริ่มวันที่

9 มิ.ย. 2561

สิ้นสุดวันที่

7 ส.ค. 2561

245,900 ส่งมอบ

3 ส.ค. 2561

ตรวจรับ

7 ส.ค. 2561

งบประมาณ

ห้างหุ้นส่วนจากัด แทคทองพาณิชย์

280,000 เลขที่บันทึก 41 / 2561
ทาสัญญาวันที่ 8 มิ.ย. 2561
277,700 ระยะเวลาวัน 45
จานวนเงิน
ราคากลาง เริ่มวันที่

9 มิ.ย. 2561

สิ้นสุดวันที่

7 ส.ค. 2561

277,700 ส่งมอบ

23 ก.ค. 2561

ตรวจรับ

24 ก.ค. 2561

งบประมาณ

ห้างหุ้นส่วนจากัด แทคทองพาณิชย์

250,000 เลขที่บันทึก 42 / 2561
ทาสัญญาวันที่ 1 ส.ค. 2561
250,000 ระยะเวลาวัน 45
จานวนเงิน
ราคากลาง เริ่มวันที่

2 ส.ค. 2561

สิ้นสุดวันที่

15 ต.ค. 2561

250,000 ส่งมอบ

7 ก.ย. 2561

ตรวจรับ

11 ก.ย. 2561

งบประมาณ

ห้างหุ้นส่วนจากัด แทคทองพาณิชย์

250,000 เลขที่บันทึก 43 / 2561
ทาสัญญาวันที่ 1 ส.ค. 2561
250,000 ระยะเวลาวัน 75
จานวนเงิน
ราคากลาง เริ่มวันที่

2 ส.ค. 2561

สิ้นสุดวันที่

15 ต.ค. 2561

250,000 ส่งมอบ

17 ก.ย. 2561

ตรวจรับ

20 ก.ย. 2561

44 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณภายในหมู่บ้าน บ้านอ่าย หมู่ที่ 5
ตาบลศรีดงเย็น อาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

ที่

ชื่อโครงการ

45 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ตาบลปงตา
อาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

46 ก่อสร้างรั้วโรงเรียน บริเวณหลังอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ
ขนาดสูง 1.5 เมตร ยาว 85 เมตร พร้อมประตู
ตามแบบแปลนเทศบาลตาบลไชยปราการ

งบประมาณ

ห้างหุ้นส่วนจากัด พรภาธุรกิจก่อสร้าง

100 %

เทศบัญญัติ ปี 2561 หน้า 115

300,000 เลขที่บันทึก 44 / 2561
ทาสัญญาวันที่ 8 ส.ค. 2561
300,000 ระยะเวลาวัน 75
จานวนเงิน
ราคากลาง เริ่มวันที่

9 ส.ค. 2561

สิ้นสุดวันที่

22 ต.ค. 2561

300,000 ส่งมอบ

6 ก.ย. 2561

ตรวจรับ

11 ก.ย. 2561

งบประมาณ

ผู้รับจ้าง

ผลการดาเนินงาน

ที่ตั้งไว้

เลขที่สัญญา / วันที่ทาสัญญา / งบประมาณทาสัญญา

ดาเนินการแล้วเสร็จ

(บาท)
งบประมาณ

วันเริ่มต้น / วันสิ้นสุด สัญญา

(%)

ห้างหุ้นส่วนจากัด เชียงใหม่ทรัพย์มั่นคงก่อสร้าง

หมายเหตุ

100 %

เทศบัญญัติ ปี 2561 หน้า 87

100 %

เทศบัญญัติ ปี 2561 หน้า 87

200,000 เลขที่บันทึก 45 / 2561
ทาสัญญาวันที่ 21 ส.ค. 2561
150,000 ระยะเวลาวัน 60
จานวนเงิน
ราคากลาง เริ่มวันที่

22 ส.ค. 2561

สิ้นสุดวันที่

20 ต.ค. 2561

150,000 ส่งมอบ

17 ต.ค. 2561

ตรวจรับ

22 ต.ค. 2561

งบประมาณ

ห้างหุ้นส่วนจากัด เชียงใหม่ทรัพย์มั่นคงก่อสร้าง

400,000 เลขที่บันทึก 46 / 2561
ทาสัญญาวันที่ 21 ส.ค. 2561
386,000 ระยะเวลาวัน 60
จานวนเงิน
ราคากลาง เริ่มวันที่

22 ส.ค. 2561

สิ้นสุดวันที่

20 ต.ค. 2561

386,000 ส่งมอบ

19 ต.ค. 2561

ตรวจรับ

25 ต.ค. 2561

