รายงานการจัดซื ้อ ประจาปี งบประมาณ 2560 ประจาเดือนพฤษภาคม 2560
ลาดับ
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รายการ
ประจาเดือนพฤษภาคม 2560
ซื ้อครุภณ
ั ฑ์งานบ้ านงานครัว เตียงไม้ ขนาด 3 ฟุต พร้ อมที่
นอน PVC PE ใช้ สาหรับกายภาพ จานวน 3 ชุด
ซื ้ออาหารเสริ ม (นม) พาสเจอร์ ไรส์ ชนิดถุง จานวน 277,905
ถุง และ นม UHT.ชนิดกล่อง จานวน 100,007 กล่อง ขนาด
200 ซีซี. รสจืดประจาภาคเรี ยนที่ 1/2560 จานวน 97 วัน
โรงเรี ยนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย จานวน 6 โรงเรี ยน
ซื ้ออาหารเสริ ม (นม) พาสเจอร์ ไรส์ ชนิดถุง จานวน 390,716
ถุง และ นม UHT.ชนิดกล่อง จานวน 160,632 กล่อง ขนาด
200 ซีซี. รสจืด ประจาภาคเรี ยนที่ 1/2560 จานวน 97 วัน
โรงเรี ยนสังกัดสานักงานคณะกรรมการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
ซื ้อครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน 3 รายการ
ซื ้อเครื่ องสูบน ้าและอุปกรณ์ประปา จานวน 16 รายการ
ซื ้ออาหารเสริ ม (นม)พาสเจอร์ ไรส์ ชนิดถุง รสจืด สาหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครเชียงราย จานวน 7,704 ถุง
ภาคเรี ยน 1/2560 จานวน 107 วัน
ซื ้อหนังสือเรี ยนและแบบฝึ กหัด สาหรับโรงเรี ยนในสังกัดเทศบาล
นครเชียงราย ประจาปี การศึกษา 2560 จานวน 492 รายการ
ซื ้อครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้ องถ่ายภาพนิ่งระบบ
ดิจิตอล จานวน 2 เครื่ อง

งบประมาณ

สอบ / ประกวด

วันเริ่ม

วันสิ ้นสุด

ระยะเวลา

ราคาได้

สัญญา

สัญญา

ส่งมอบ

ผู้ขาย

9,000

8,667 23 พ.ค.60

22 มิ.ย.60

30 วัน

ร้ านริ มกกเฟอร์ นิเจอร์

2,610,669.64

2,610,669.64 15 พ.ค.60

29 ก.ย.60

97 วัน

สหกรณ์โคมนมแม่ลาว จากัด

3,827,053.52

3,827,053.52 15 พ.ค.60

29 ก.ย.60

97 วัน

บริ ษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จากัด

36,500
92,886.70

35,240 11 พ.ค.60
92,886.70 18 พ.ค.60

10 มิ.ย.60
2 มิ.ย.60

30 วัน
15 วัน

หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์
ร้ านรุ่งทรัพย์วอเตอร์ เวอร์ ค

50,692.32

50,692.32 15 พ.ค.60

16 ต.ค.60

107 วัน

สหกรณ์โคนมแม่ลาว จากัด

1,859,891

1,850,000 24 พ.ค.60

23 ก.ค.60

60 วัน

บ.มิวนิคบุ๊คเซ็นเตอร์ จากัด (สาขาเด่นห้ า)

47,980

47,980 25 พ.ค.60

9 มิ.ย.60

15 วัน

ร้ านห้ องภาพมนต์รัก

-2ลาดับ

รายการ

9 ซื ้อครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุด (ดีเซล) ขนาด 6
ตัน 6 ล้ อ ปริ มาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 6,000 ซีซี. แบบ
รถบรรทุกน ้า จานวน 1 คัน
10 ซื ้ออาหารเสริ ม (นม) พาสเจอร์ ไรส์ ชนิดถุง จานวน 8,742 ถุง
และนม UHT.ชนิดกล่อง จานวน 4,836 กล่อง ขนาด 200 ซีซี.
รสจืด ภาคเรี ยนที่ 1/2560 จานวน 93 วัน สาหรับโรงเรี ยน
สังกัดเทศบาลนครเชียงราย จานวน 6 โรงเรี ยน

งบประมาณ

สอบ / ประกวด

วันเริ่ม

วันสิ ้นสุด

ระยะเวลา

ราคาได้

สัญญา

สัญญา

ส่งมอบ

ผู้ขาย

2,500,000

2,480,100 18 พ.ค.60

17 มิ.ย.60

30 วัน

บริ ษัท เจริ ญธนาธิปคาร์ จากัด

95,339.88

95,339.88 22 พ.ค.60

29 ก.ย.60

93 วัน

สหกรณ์โคนมแม่ลาว จากัด

โครงการก่อสร้ าง ประจําปี งบประมาณ 2560 ประจําเดือนพฤษภาคม 2560
ลําดับ

รายการก่อสร้ าง

งบประมาณ

สอบ / ประกวด

วันเริ่ม

วันสิ ้นสุด

ระยะเวลา

ราคาได้

สัญญา

สัญญา

ก่อสร้ าง

18 พ.ค.60
18 พ.ค.60
18 พ.ค.60
18 พ.ค.60

17 ก.ค.60
17 ก.ค.60
17 ก.ค.60
17 ก.ค.60

ผู้รับจ้ าง

ผู้ควบคุมงาน

60 วัน
60 วัน
60 วัน
60 วัน

บริ ษัท นันทชัยเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด
บ.นันทชัยเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด
บ.นันทชัยเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด
บ.นันทชัยเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด

นายสันติ ประทุมคํา
นายสันติ ประทุมคํา
นายสันติ ประทุมคํา
นายสันติ ประทุมคํา
นายสันติ ประทุมคํา
นายกฤษดา กุศล
นายพลลพ สุนะพรม
นายธนกร ชนวาศิลป์
นายธนภัทร สมแสง
นายภูศกร ฟูน้อง

ประจาเดือนพฤษภาคม 2560
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ก่อสร้ างถนน ค.ส.ล.พร้ อมรางระบายนํ ้าถนนสันป่ าก๊ อซอย 5
ก่อสร้ างรางระบายนํ ้ารูปตัวยูถนนแม่กรณ์ ซอย 1
ก่อสร้ างรางระบายนํ ้าถนนแม่กรณ์ซอย 9 เชื่อมถนนแม่กรณ์ ซอย 8
ก่อสร้ างรางระบายนํ ้ารูปตัวยูพร้ อมขยายผิวจราจรถนนสันสลี
ซอย 4
ก่อสร้ างถนน ค.ส.ล.ซอยหลังวัดฝั่งหมิ่น ชุมชนฝั่งหมิ่น
ก่อสร้ างถนน ค.ส.ล.บ้ านดอย ซอย 7
ก่อสร้ างถนน ค.ส.ล.ชุมชนนํ ้าลัด ซอย 13
จ้ างปรับปรุงภูมิทศั น์หน้ าอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัด
เชียงราย แห่งที่ 1
จ้ างปรับปรุงขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าแรงตํ่าภายใน
โรงเรี ยนเทศบาล 5 เด่นห้ า
ก่อสร้ างถนน ค.ส.ล.ชุมชนบ้ านใหม่ ซอย 21/2
จ้ างปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้ า รหัสทางหลวงท้ องถิ่น
ชร.ถ.2-0010 ถนนสายหนองบัว-ถนนศรี ทรายมูล

129,000
241,000
103,000
102,000

128,500
240,500
102,500
94,500

140,000
1,270,000
588,000
2,290,000

139,000
863,000
409,999
2,281,000

11 พ.ค.60 25 มิ.ย.60
22 พ.ค.60 21 ก.ค.60
22 พ.ค.60 6 ก.ค.60
31 พ.ค.60 29 ส.ค.60

45 วัน
60 วัน
45 วัน
90 วัน

หจก.ยอดรังษี
บ.เวียงพานคอนกรี ต จํากัด
บ.เวียงพานคอนกรี ต จํากัด
บ.ซูพรี มรี นิวเอเบิลเอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด

1,888,000

1,464,723 31 พ.ค.60 29 ส.ค.60

90 วัน

บ.เค.ที.เทคนิคคอนซัพพลาย จํากัด

310,000
8,069,000

308,000 25 พ.ค.60 9 ก.ค.60
7,999,000 30 พ.ค.60 27 ก.ย.60

45 วัน
บ.ซูพรี มรี นิวเอเบิลเอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด
120 วัน บ.หาญเจริ ญเอนเตอร์ ไพร์ สเชียงราย จก.

นายพลลพ สุนะพรม
นายธนกร ชนวาศิลป์

