รายงานการจัดซื ้อ ประจาปี งบประมาณ 2560 ประจาเดือนมกราคม 2560
ลาดับ

1
2
3
4
5
6
7

รายการ
ประจาเดือนมกราคม 2560
ซื ้อครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จานวน 2 รายการ
ซื ้อครุภณ
ั ฑ์สานักงาน จานวน 34 รายการ โรงเรี ยนเทศบาล 6
นครเชียงราย
ซื ้อครุภณ
ั ฑ์ กล้ องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่
น้ อยกว่า 18 ล้ านพิกเซล จานวน 1 เครื่ อง
ซื ้อครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์สารวจกล่อง GPS Tracking พร้ อม
อุปกรณ์ จานวน 2 ชุด
ซื ้อครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้ องถ่ายภาพนิ่งระบบ
ดิจิตอล ความละเอียด 16 ล้ านพิเซล จานวน 1 เครื่ อง
ซื ้อครุภณ
ั ฑ์งานบ้ านงานครัว ถังต้ มน ้าร้ อนไฟฟ้า ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 18 ลิตร จานวน 1 เครื่ อง
ซื ้อครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์
เอนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 140 ซีซี. จานวน 2 คัน

งบประมาณ

75,750
1,977,780

สอบ / ประกวด

วันลงนาม

วันสิ ้นสุด

ระยะเวลา

ราคาได้

สัญญา

สัญญา

ส่งมอบ

11 ก.พ.60
21 มี.ค.60

30 วัน
30 วัน

ร้ านเอเชียอิเล็กทรอนิกส์
หจก.รัชฌาซัพพลาย

75,750 12 ม.ค.60
1,559,900 20 ม.ค.60

ผู้ขาย

20,000

20,000

5 ม.ค.60

4 ก.พ.60

30 วัน

ร้ านแอ๊ ด-ซอฟต์สมาร์ ทเซลส์แอนด์เซอร์ วิส

28,000

28,000 12 ม.ค.60

11 ก.พ.60

30 วัน

บ.อินโนเวชัน่ พลูเอเชีย จากัด

9,000

9,000 25 ม.ค.60

9 ก.พ.60

15 วัน

บ.วิทวัสการค้ า จากัด

12,990

12,990 24 ม.ค.60

8 ก.พ.60

15 วัน

ร้ านสินไพศาล

300,000

298,900 31 ม.ค.60

2 มี.ค.60

30 วัน

บ.แพล็ททินมั มอเตอร์ เซลส์ จากัด

โครงการก่อสร้ าง ประจําปี งบประมาณ 2560 ประจําเดือนมกราคม 2560
ลําดับ

รายการก่อสร้ าง

งบประมาณ

สอบ / ประกวด

วันเริ่ม

วันสิ ้นสุด

ระยะเวลา

ราคาได้

สัญญา

สัญญา

ก่อสร้ าง

ผู้รับจ้ าง

ผู้ควบคุมงาน

ประจาเดือนมกราคม 2560
1
2
3
4

ก่อสร้ างรางระบายนํ ้า ค.ส.ล.รูปตัวยูถนนแควหวาย ซอย 4
ก่อสร้ างถนน ค.ส.ล.ฝั่งหมิ่น ซอย 1 (ต่อเนื่อง)
ก่อสร้ างอาคารอเนกประสงค์ชมุ ชนร่องปลาค้ าว
จ้ างเหมาเครื่ องเสียง/เครื่ องดนตรี งานเชียงรายดอกไม้ งาม
ครัง้ ที่ 13
5 จ้ างศิลปิ นนักร้ อง นักดนตรี งานเชียงรายดอกไม้ งาม ครัง้ ที่ 13
6 จ้ างจัดทําตู้ประชาสัมพันธ์ (Kiosk) จํานวน 3 ตู้
7 จ้ างเอกชนทําความสะอาดงานเชียงรายดอกไม้ งาม ครัง้ ที่ 13

436,000
138,000
2,380,000
340,000

421,500
137,700
2,367,489
340,000

13 ม.ค.60 14 มี.ค.60
11 ม.ค.60 10 ก.พ.60
31 ม.ค.60 30 ก.ค.60
20 ม.ค.60 11 ก.พ.60

60 วัน
30 วัน
180 วัน
22 วัน

หจก.นันวรรษการโยธา
หจก.สามชายคอนสตรัคชัน่
บริ ษัท ธัญวลัยฐนกร จํากัด
นายมาโนช ปิ นอุมา

นายสันติ ประทุมคํา
นายสันติ ประทุมคํา
นายธนกร ชนวาศิลป์
-

400,000
1,040,000
101,500

400,000 20 ม.ค.60 28 ม.ค.60
1,040,000 27 ม.ค.60 28 มี.ค.60
101,500 31 ม.ค.60 14 ก.พ.60

8 วัน
60 วัน
14 วัน

นายอดุลย์ วงศ์แก้ ว
หจก.โมเดิร์นเว็บเทคโนโลยี
นางสาวอรอนงค์ เนตรสุวรรณ์

นายมนู สิมะพรม

