รายงานการจัดซื ้อ ประจาปี งบประมาณ 2560 ประจาเดือนธันวาคม 2559
ลาดับ

1
2
3
4
5
6
7

8

รายการ
ประจาเดือนธันวาคม 2560
ซื ้อครุภณ
ั ฑ์เครื่ องบันทึกภาพ DVR และกล้ องวงจรปิ ด จานวน
2 รายการ
ซื ้อครุภณ
ั ฑ์สานักงาน จานวน 2 รายการ
ซื ้อครุภณ
ั ฑ์คอมพวิเตอร์ จานวน 3 รายการ สาหรับโรงเรี ยน
เทศบาล 8 บ้ านใหม่
ซื ้อครุภณ
ั ฑ์เครื่ องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลมัลติฟังก์ชนั่
จานวน 1 เครื่ อง
ซื ้อครุภณ
ั ฑ์สานักงาน (ตู้เหล็กรางเลือ่ นแบบมือผลัก ชนิดตู้
รางเลือ่ นประหยัดพื ้นที่แบบ 4 ตู้) จานวน 1 ตู้
ซื ้อครุภณ
ั ฑ์โครงการห้ องเรี ยน SMART CLASSROOM
จานวน 4 รายการ
ซื ้ออาหารเสริ ม (นม) พาสเจอร์ ไรส์ ขนาด 200 ซีซี. รสจืด
ชนิดถุง สาหรับศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลนคร
เชียงราย จานวน 3,876 ถุง ภาคเรี ยนที่ 2/2559 จานวน 51 วัน
ซื ้ออาหารเสริ ม (นม) พาสเจอร์ ไรส์ ชนิดถุง จานวน 177,878
ถุง และนม UHT. ชนิดกล่อง จานวน 64,046 กล่อง ขนาด
200 ซีซี รสจืด ภาคเรี ยนที่ 2/2559 จานวน 62 วัน สาหรับ
โรงเรี ยนสังกัดเทศบาลเชียงราย จานวน 6 โรงเรี ยน

งบประมาณ

สอบ / ประกวด

วันลงนาม

วันสิ ้นสุด

ระยะเวลา

ราคาได้

สัญญา

สัญญา

ส่งมอบ

ผู้ขาย

78,830

78,200

1 ธ.ค.59

31 ธ.ค.59

30 วัน

บ.ซีวีพีเทคโนโลยีซิสเต็มส์ จากัด

163,000
128,300

163,000
126,000

6 ธ.ค.59
9 ธ.ค.59

5 ม.ค.60
8 ม.ค.60

30 วัน
30 วัน

บ.พรหมนิมิตคอมเพล็กซ์ จากัด
หจก.มิวนิคซัพพลาย

100,000

95,000

19 ธ.ค.59

18 ม.ค.60

30 วัน

หจก.เทคนิคกอปปิ เออร์ เซอร์ วิส

50,000

49,500

15 ธ.ค.59

14 ม.ค.60

30 วัน

ร้ านสุขใจ

3,500,000

3,420,000

13 ธ.ค.59

12 ม.ค.60

30 วัน

บริ ษัท สมาร์ ทสทัดดี ้ส์ จากัด

25,504.08

25,504.08

30 ธ.ค.59

17 มี.ค.60

51 วัน

สหกรณ์โคนมเชียงราย จากัด

1,671,276.96

1,671,276.96

30 ธ.ค.59

31 มี.ค.60

62 วัน

สหกรณ์โคนมเชียงราย จากัด

โครงการก่อสร้ าง ประจําปี งบประมาณ 2560 ประจําเดือนธันวาคม 2559
ลําดับ

รายการก่อสร้ าง

งบประมาณ

สอบ / ประกวด

วันลงนาม

วันสิ ้นสุด

ระยะเวลา

ราคาได้

สัญญา

สัญญา

ก่อสร้ าง

7 ก.พ.60

ผู้รับจ้ าง

ผู้ควบคุมงาน

60 วัน

ร้ านดาวจรัสพาณิชย์

นายนันทชัย รักเดช

ประจาเดือนธันวาคม 2559
1 จ้ างเหมาปรับปรุงภูมิทศั น์ตามโครงการนครเชียงราย นคร
แห่งดอกไม้ งาม ครัง้ ที่ 13 ณ บริ เวณสวนตุงและโคมฯ
2 ก่อสร้ างอาคารอเนกประสงค์ศนู ย์ศิลปวัฒนธรรมสูง่ านอาชีพ
(นํ ้าลัด)
3 ก่อสร้ างถนน ค.ส.ล.สันต้ นเปา ซอย 5/3 ชุมชนสันต้ นเปา
4 ก่อสร้ างถนน ค.ส.ล.ซอยจันทรานัย
5 จ้ างจัดทําสปอตโฆษณาประชาสัมพันธ์การจัดงานเชียงราย
ดอกไม้ งาม ครัง้ ที่ 13
6 จ้ างเหมาประดับตกแต่งดอกไม้ ทางสถานีโทรทัศน์เพื่อ
ประชาสัมพันธ์งานเชียงรายดอกไม้ งาม ครัง้ ที่ 13
7 จ้ างเหมาปรับปรุงบ้ านพักพนักงานเทศบาลเลขที่ 69/14
8 ก่อสร้ างเสาไฟฟ้าโครงเหล็กถัก จํานวน 3 ต้ น
9 จ้ างเหมาผลิตหนังสือราชบุษบก:อลังการงานศิลปกรรมหนึง่
เดียวในล้ านนา จํานวน 1,500 เล่ม
10 จ้ างเหมาเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ) ในงาน
เชียงรายดอกไม้ งาม ครัง้ ที่ 13
11 จ้ างเอกชนทําความสะอาดงานเชียงรายดอกไม้ งาม ครัง้ ที่ 13
12 จ้ างวางสือ่ โฆษณาประชาสัมพันธ์สปอตโทรทัศน์การจัดงานเชียงราย
ดอกไม้ งาม ครัง้ ที่ 13
13 จ้ างเหมาเครื่ องเสียงเครื่ องดนตรี งานเชียงรายดอกไม้ งาม ครัง้ ที่ 13
14 จ้ างเหมาแสง สี ไฟ แสงสว่าง งานเชียงรายดอกไม้ งามครัง้ ที่ 13
15 ก่อสร้ างป้ายตัวอักษรไฟ LED จํานวน 1 ป้าย

18,000,000 18,000,000 9 ธ.ค.59
1,048,000

1,045,000 16 ธ.ค.59

15 พ.ค.60

150 วัน

หจก.จิตใจก่อสร้ าง

134,000
186,000
450,000

132,000 20 ธ.ค.59
185,000 26 ธ.ค.59
450,000 15 ธ.ค.59

3 ก.พ.60
25 ม.ค.60
14 ม.ค.60

45 วัน
30 วัน
30 วัน

หจก.ยอดรังษี
หจก.แสงประเสริ ฐซีวิลบิสซิเนส
บ.กู๊ดพอยท์สตูดิโอ จํากัด

นายธนกร ชนวาศิลป์
นายภูศกร ฟูน้อง
นายพลลพ สุนะพรม
นายพลลพ สุนะพรม
-

339,244

339,000 20 ธ.ค.59

27 ธ.ค.59

7 วัน

ร้ านดาวจรัสพาณิชย์

-

262,000
499,000
500,000

261,700 21 ธ.ค.59 20 ม.ค.60 30 วัน
494,000 23 ธ.ค.59 22 ม.ค.60 30 วัน
498,000 28 ธ.ค.59 27 เม.ย.60 120 วัน

บ.ลักษ์ โอเคพลัส จํากัด
หจก.จงชัยการไฟฟ้า
หจก.เทคโนปริ น้ ติ ้งเซ็นเตอร์

นายสันติ ประทุมคํา
นายภูศกร ฟูน้อง
-

404,460

404,460 28 ธ.ค.59

31 ม.ค.60

34 วัน

บ.จ๊ อบเชน จํากัด

-

388,375
1,500,000

388,375 28 ธ.ค.59
1,500,000 28 ธ.ค.59

31 ม.ค.60
8 ก.พ.60

34 วัน
42 วัน

นางสาวอรอนงค์ เนตรสุวรรณ
บริ ษัท โฟร์ ดีซพั พลาย จํากัด

นายมนู สิมะพรม
-

340,000
400,000
147,200

340,000 28 ธ.ค.59
400,000 28 ธ.ค.59
144,600 28 ธ.ค.59

1 ม.ค.60
28 ม.ค.60
12 ม.ค.60

4 วัน
31 วัน
15 วัน

นายประจักษ์ บุญเทียม
นายปิ ยะ ไชยวัฒนพันธุ์
หจก.เอ็มเจโมเดิร์นอาร์ ต

นายนันทชัย รักเดช

