รายงานการจัดซื ้อ ประจาปี งบประมาณ 2560 ประจาเดือนมีนาคม 2560
ลาดับ

1
2
3
4
5
6

รายการ
ประจาเดือนมีนาคม 2560
ซื ้อครุภณ
ั ฑ์สานักงาน จานวน 6 รายการ
ซื ้อครุภณ
ั ฑ์อื่น ถังขยะคอนเทนเนอร์ จานวน 2 ถัง
ซื ้อครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่ องพิมพ์ ขนาด 24 นิ ้ว
ซื ้อครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ พร้ อมติดตังระบบ
้
จานวน 8 รายการ
ซื ้อครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกอเนกประสงค์
จานวน 1 คัน
ซื ้อครุภณ
ั ฑ์สานักงาน โต๊ ะ จานวน 2 รายการ

งบประมาณ

99,600
300,000
55,640
130,600
369,800
32,000

สอบ / ประกวด

วันเริ่ม

วันสิ ้นสุด

ระยะเวลา

ราคาได้

สัญญา

สัญญา

ส่งมอบ

8 มี.ค.60
29 มี.ค.60
13 มี.ค.60
22 มี.ค.60
22 มี.ค.60

7 เม.ย.60
27 มิ.ย.60
12 พ.ค.60
20 มิ.ย.60
20 มิ.ย.60

30 วัน
90 วัน
60 วัน
90 วัน
60 วัน

ร้ านสุขใจ
บ.ทริ ปเปิ ล้ ทรี ทรัคแอนด์เซอร์ วิส จากัด
หจก.จิมมี่ซพั พลาย
บ.คอนโทรลดาต้ า (ประเทศไทย) จากัด
บ.ซูซูกิมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด

32,000 22 มี.ค.60

21 เม.ย.60

30 วัน

หจก.ลานนาเซ็นเตอร์ มาร์ ท

99,600
300,000
55,640
113,100
369,800

ผู้ขาย

โครงการก่อสร้ าง ประจําปี งบประมาณ 2560 ประจําเดือนมีนาคม 2560
ลําดับ

รายการก่อสร้ าง

งบประมาณ

สอบ / ประกวด

วันเริ่ม

วันสิ ้นสุด

ระยะเวลา

ราคาได้

สัญญา

สัญญา

ก่อสร้ าง

ผู้รับจ้ าง

ผู้ควบคุมงาน

บริ ษัท เวียงพานคอนกรี ต จํากัด
บริ ษัท เวียงพานคอนกรี ต จํากัด
บริ ษัท เชียงรายเจริ ญกิจ จํากัด

ประจาเดือนมีนาคม 2560
1 ก่อสร้ างถนน ค.ส.ล.ชุมชนฮ่องลี่ ถนนข้ างโรงเรี ยนอนุบาลอําไพ
2 ก่อสร้ างถนน ค.ส.ล.ป่ าแดง ซอย 5 ชุมชนป่ าแดง
3 จ้ างเหมาปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาล อาคาร 1 (ชัน้ 2
และชัน้ 3)
4 ก่อสร้ างรางระบายนํ ้ารูปตัวยู ชุมชนบ้ านใหม่ ซอย 13
5 ก่อสร้ างถนน ค.ส.ล.พร้ อมรางระบายนํ ้าถนนก้ างบอกไฟ
ซอย 8 ชุมชนหนองบัว
6 ก่อสร้ างถนน ค.ส.ล.ถนนดอยสะเก็น ซอย 8/1 ต่อเนื่อง
ชุมชนดอยสะเก็น
7 ก่อสร้ างถนน ค.ส.ล.ชุมชนทวีรัตน์ ซอย 3 (ต่อเนื่อง)
8 ก่อสร้ างถนน ค.ส.ล.พร้ อมรางระบายนํ ้าถนนสันสลี ซอย 9
ชุมชนสันสลี
9 ก่อสร้ างถนน ค.ส.ล.ถนนดอยสะเก็น ซอย 9/1
10 ก่อสร้ างถนน ค.ส.ล.ถนนสันหนอง ซอย 8
11 ก่อสร้ างถนน ค.ส.ล.ดอยเขาควาย ซอย 8/5
12 ก่อสร้ างถนน ค.ส.ล.ดอยพระบาท ซอย 5
13 จ้ างปรับปรุงภูมิทศั น์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้ าสิริกิติ์ริมฝั่งแม่นํ ้ากก (หาดเชียงราย)

713,000
998,000
1,170,000
674,000
655,000

486,000 10 มี.ค.60 9 พ.ค.60
497,000 10 มี.ค.60 21 พ.ค.60

60 วัน
75 วัน

หจก.แสนอาษาก่อสร้ าง
หจก.แสนอาษาก่อสร้ าง

นายพลลพ สุนะพรม
นายสันติ ประทุมคํา
นายสันติ ประทุมคํา
นายภูศกร ฟูน้อง
นายพลลพ สุนะพรม
นายสันติ ประทุมคํา

575,000

368,000 17 มี.ค.60

1 พ.ค.60

45 วัน

บ.เวียงพานคอนกรี ต

นายสันติ ประทุมคํา

689,990 17 มี.ค.60 16 พ.ค.60
579,990 17 มี.ค.60 16 พ.ค.60

60 วัน
60 วัน

บ.เวียงพานคอนกรี ต จํากัด
หจก.เวียงพานทวีภณ
ั ฑ์

นายพลลพ สุนะพรม
นายสันติ ประทุมคํา

284,700
452,700
628,000
386,000
466,000

45 วัน
หจก.นันวรรษการโยธา
45 วัน
หจก.นันวรรษการโยธา
60 วัน
บ.เวียงพานคอนกรี ต จํากัด
60 วัน
บ.เวียงพานคอนกรี ต จํากัด
30 วัน หจก.รังสิทธิ์แลนด์สเคปแอนด์การ์ เดนนิ่ง

1,076,000
792,000
285,000
453,000
970,000
576,000
466,964

449,000 14 มี.ค.60 28 เม.ย.60 45 วัน
619,000 14 มี.ค.60 13 พ.ค.60 60 วัน
833,000 6 มี.ค.60 4 ก.ค.60 120 วัน

30 มี.ค.60
30 มี.ค.60
22 มี.ค.60
22 มี.ค.60
30 มี.ค.60

14 พ.ค.60
14 พ.ค.60
21 พ.ค.60
21 พ.ค.60
29 เม.ย.60

นายสันติ ประทุมคํา
นายสันติ ประทุมคํา
นายพลลพ สุนะพรม
นายสันติ ประทุมคํา
นายนันทชัย รักเดช

