รายงานการจัดซื ้อ ประจาปี งบประมาณ 2560 ประจาเดือนเมษายน 2560
ลาดับ

1
2
3
4

5
6

7

รายการ
ประจาเดือนเมษายน 2560
ซื ้อครุภณ
ั ฑ์เครื่ องดับเพลิง ชุดดับเพลิงภายในอาคาร จานวน
4 ชุด
ซื ้อครุภณ
ั ฑ์สานักงาน เครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด
ติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู จานวน 1 เครื่ อง
ซื ้อครุภณ
ั ฑ์งานบ้ านงานครัว เครื่ องตัดหญ้ า จานวน 2
รายการ
ซื ้อครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์สว่ นกลาง 7 ที่นงั่
แบบเก๋ง 5 ประตู เครื่ องยนต์เบนซิน ปริ มาตรกระบอกสูบไม่
เกิน 1,400 ซีซี จานวน 1 คัน
ซื ้อครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นงั่
(ดีเซล) ปริ มาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี จานวน 1 คัน
ซื ้อครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่ องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ (เครื่ องฉาย) จานวน 1 เครื่ อง และจอรับภาพ
ชนิดมอเตอร์ ไฟฟ้า จานวน 1 เครื่ อง
ซื ้อครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน 13 รายการ

งบประมาณ

395,600

สอบ / ประกวด

วันเริ่ม

วันสิ ้นสุด

ระยะเวลา

ราคาได้

สัญญา

สัญญา

ส่งมอบ

24 มิ.ย.60

60 วัน

หจก.เชียงรายการดับเพลิง

395,600 25 เม.ย.60

ผู้ขาย

21,000

21,000

3 เม.ย.60

3 พ.ค.60

30 วัน

ร้ าน ส.เครื่ องเย็น

80,500

80,500

5 เม.ย.60

19 เม.ย.60

15 วัน

ร้ านสากลการเกษตร 2015

720,000

720,000

5 เม.ย.60

5 พ.ค.60

30 วัน

บ.ซูซูกิมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด

1,214,000

1,213,500 20 เม.ย.60

20 พ.ค.60

30 วัน

บ.โตโยต้ าเชียงราย จากัด

31,900

26,000 25 เม.ย.60

10 พ.ค.60

15 วัน

บ.วิทวัสการค้ า จากัด

593,400

593,400 25 เม.ย.60

24 มิ.ย.60

60 วัน

หจก.มิวนิคซัพพลาย

โครงการก่อสร้ าง ประจําปี งบประมาณ 2560 ประจําเดือนเมษายน 2560
ลําดับ

รายการก่อสร้ าง

งบประมาณ

สอบ / ประกวด

วันเริ่ม

วันสิ ้นสุด

ระยะเวลา

ราคาได้

สัญญา

สัญญา

ก่อสร้ าง

ผู้รับจ้ าง

ผู้ควบคุมงาน

60 วัน

บ.เวียงพานคอนกรี ต จํากัด

นายสันติ ประทุมคํา

ประจาเดือนเมษายน 2560
1 ก่อสร้ างถนน ค.ส.ล.พร้ อมรางระบายนํ ้าถนนสันต้ นเปาซอย 7
(ต่อเนื่อง)
2 ก่อสร้ างซุ้มพระบรมสาทิสลักษณ์ฯ บริ เวณเกาะกลางถนนบรรพ
ปราการ จํานวน 9 ซุ้ม
3 จ้ างขุดลอกรางระบายนํ ้ารูปตัวยู และก่อสร้ างรางระบายนํ ้า
แบบเปิ ดซอยพรผดุง ชุมชนป่ าส้ าน
4 ก่อสร้ างคันดินบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย บ่อที่ 2 (ชันที
้ ่ 5) และ
บ่อที่ 3 (ชันที
้ ่ 5)
5 จ้ างสํารวจข้ อมูลและการวิเคราะห์สถานการณ์ความเป็ นอยู่
และความอยูด่ ีมีสขุ ของผู้สงู อายุและครอบครัวในเขตเทศบาล
6 ก่อสร้ างถนน ค.ส.ล.พร้ อมรางระบายนํ ้าสันป่ าก๊ อ ซอย 7
7 จ้ างยามรักษาความปลอดภัยบริ เวณศูนย์วฒ
ั นธรรมสูง่ านอาชีพ

563,000

383,000 19 เม.ย.60 18 มิ.ย.60

1,481,000

1,205,000 7 เม.ย.60

6 มิ.ย.60

60 วัน

บ.สิทธิวงศ์อาร์ ต-เฟรม จํากัด

นายนันทชัย รักเดช

215,000

213,000 24 เม.ย.60

8 ก.ค.60

75 วัน

หจก.จิตใจก่อสร้ าง

นายสันติ ประทุมคํา

2,113,000

2,101,000 3 เม.ย.60

1 ส.ค.60

120 วัน

หจก.จิตใจก่อสร้ าง

นายธนกร ชนวาศิลป์

350,000

350,000 25 เม.ย.60 24 ก.ค.60

90 วัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

-

235,000

233,000 24 เม.ย.60 23 มิ.ย.60
57,000 28 เม.ย.60 30 ก.ย.60

60 วัน
5 เดือน

นายสันติ ประทุมคํา

8 จ้ างยามรักษาความปลอดภัยบริ เวณอาคารเทิดพระเกียรติฯ

57,000 28 เม.ย.60 30 ก.ย.60

5 เดือน

9 จ้ างทําความสะอาดสํานักงานกองสวัสดิการสังคม เลขที่ 69
10 จ้ างดูแลสวนสาธารณะบริ เวณเกาะกลางถนนพหลโยธินสี่
แยกศรี ทรายมูลถึงสุดเขตด้ านทิศเหนือ
11 จ้ างดูแลสวนสาธารณะบริ เวณสวนสาธารณะหนองปึ๋ ง
12 จ้ างดูแลสวนสาธารณะบริ เวณสวนสาธารณะหาดเชียงราย
13 จ้ างดูแลสวนสาธารณะบริ เวณสวนสาธารณะเกาะลอย

53,500 28 เม.ย.60 30 ก.ย.60
299,000 28 เม.ย.60 30 ก.ย.60

5 เดือน
5 เดือน

หจก.จิตใจก่อสร้ าง
บ.รักษาความปลอดภัยเชียงใหม่
กู๊ดการ์ ด จํากัด
บ.รักษาความปลอดภัยเชียงใหม่
กู๊ดการ์ ด จํากัด
บ.เชียงใหม่ธรี เซอร์ วิส จํากัด
นายไชยเลิศ ถุงคํา

299,000 28 เม.ย.60 30 ก.ย.60
299,000 28 เม.ย.60 30 ก.ย.60
299,000 28 เม.ย.60 30 ก.ย.60

5 เดือน
5 เดือน
5 เดือน

ร้ านอานนท์พนั ธุ์ไม้
นายเกียรติศกั ดิ์ อินใจ
นายไชยเลิศ ถุงคํา

