
สังกัด งบจังหวัด งบกลุ่มจังหวัด งบอ่ืน ๆ ระบุ..................
หรือ งบกลุ่มจังหวัด งบอ่ืน ๆ ระบุ..................

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(บาท)
1 จัดซ้ือวัสดุน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (OSS) 10,243.20    10,243.20   เฉพำะเจำะจง หจก.เด่นห้ำปิโตรเล่ียม หจก.เด่นห้ำปิโตรเล่ียม เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตำม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำงเลขท่ี 34/2562

เดือนพฤษภำคม 2562 10,243.20                   10,243.20                     เง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง ลงวันท่ี 30 เม.ย. 2562
2 จัดจ้ำงเหมำงำนผลิตส่ือส่ือกำรประชำสัมพันธ์ 9,000.00      9,000.00     เฉพำะเจำะจง นำยจักรภัทร์ แสนภูธร ร้ำนส่ีเล้ง เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตำม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำงเลขท่ี 15/2562

โครงกำรแรงงำนไทยกลับคืนถ่ิน 9,000.00                     9,000.00                       เง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง ลงวันท่ี 7 พ.ค. 2562
3 จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำน จ้ำนวน 17 รำยกำร 10,100.00    10,100.00   เฉพำะเจำะจง ร้ำนเชียงรำยกีฬำ ร้ำนเชียงรำยกีฬำ เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตำม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำงเลขท่ี 36/2562

โครงกำรจัดท้ำทะบียนคนต่ำงด้ำวฯ 12,400.00                   12,400.00                     เง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง ลงวันท่ี 23 พ.ค. 2562
4 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน จ้ำนวน 5 รำยกำร 5,410.00      5,410.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนเชียงรำยกีฬำ ร้ำนเชียงรำยกีฬำ เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตำม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำงเลขท่ี 37/2562

กิจกรรมส่งเสริมกำรมีงำนท้ำของผู้สูงอำยุ 5,410.00                     5,410.00                       เง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง ลงวันท่ี 23 พ.ค. 2562
5 จ้ำงเหมำบริกำรท้ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 1,000.00      1,000.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำน ไอ.แอม กรำฟฟิค ร้ำน ไอ.แอม กรำฟฟิค เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตำม

โครงกำรขยำยโอกำสกำรมีงำนท้ำผู้สูงอำยุ 1,000.00                     1,000.00                       เง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง
6 จ้ำงเหมำบริกำรท้ำคู่มือเอกสำรประกอบกำรอบรม 1,800.00      1,800.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนป้ี แอนด์ น้อง ร้ำนป้ี แอนด์ น้อง เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตำม

โครงกำรขยำยโอกำสกำรมีงำนท้ำผู้สูงอำยุ 1,800.00                     1,800.00                       เง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง

7 จ้ำงเหมำบริกำรท้ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 1,000.00      1,000.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำน ไอ.แอม กรำฟฟิค ร้ำน ไอ.แอม กรำฟฟิค เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตำม

โครงกำรเตรียมควำมพร้อมแก่ก้ำลังแรงงำน 1,000.00                     1,000.00                       เง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง

8 จ้ำงเหมำบริกำรลูกจ้ำงตำมโครงกำรเสริมสร้ำง 54,500        54,500       เฉพำะเจำะจง นำยน้ำพล ใจบ้ังเงิน นำยน้ำพล ใจบ้ังเงิน เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตำม สัญญำเลขท่ี 13/2562

ควำมม่ันคงและย่ังยืน 54,500.00                   54,500.00                     เง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง 24 พ.ค. 2562

แบบรายงานการใช้อ านาจปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (กรณีเก่ียวกับพัสดุ)
ของรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดเชียงราย

หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนกลางท่ีมีส านักงานต้ังอยู่ในเขตจังหวัดเชียงราย นายอ าเภอ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล และสาธารณสุขอ าเภอ
หน่วยงาน ส านักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค งบปกติ
ราชการบริหารส่วนกลาง งบจังหวัด

ประจ าเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



สังกัด งบจังหวัด งบกลุ่มจังหวัด งบอ่ืน ๆ ระบุ..................
หรือ งบกลุ่มจังหวัด งบอ่ืน ๆ ระบุ..................

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(บาท)

9 จ้ำงเหมำบริกำรท้ำตรำยำง 3,420.00      3,420.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนจ้ำนงค์กำรช่ำง ร้ำนจ้ำนงค์กำรช่ำง เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตำม

3,420.00                     3,420.00                       เง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง

10 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำนจ้ำนวน 5 รำยกำร 4,500.00      4,500.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนเชียงรำยกีฬำ ร้ำนเชียงรำยกีฬำ เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตำม

โครงกำรแรงงำนไทยกลับคืนถ่ิน 4,500.00                     4,500.00                       เง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง

แบบรายงานการใช้อ านาจปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (กรณีเก่ียวกับพัสดุ)
ของรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดเชียงราย

หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนกลางท่ีมีส านักงานต้ังอยู่ในเขตจังหวัดเชียงราย นายอ าเภอ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล และสาธารณสุขอ าเภอ
หน่วยงาน ส านักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค งบปกติ
ราชการบริหารส่วนกลาง งบจังหวัด

ประจ าเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



สังกัด งบจังหวัด งบกลุ่มจังหวัด งบอ่ืน ๆ ระบุ เงินกองทุนเพ่ือการบริหารจัดการ
หรือ งบกลุ่มจังหวัด งบอ่ืน ๆ ระบุ..................                 การท างานของคนต่างด้าว

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(บาท)

1 จัดซ้ือวัสดุน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 8,715.10      8,715.10     เฉพำะเจำะจง หจก.เด่นห้ำปิโตรเล่ียม หจก.เด่นห้ำปิโตรเล่ียม เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตำม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำงเลขท่ี 35/2562

เดือนพฤษภำคม 2562 8,715.10                     8,715.10                       เง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง ลงวันท่ี 30 เม.ย. 2562

2 จ้ำงเหมำงำนซ่อมบ้ำรุงยำนพำหนะรถยนต์ 14,813.58    14,813.58   เฉพำะเจำะจง บ.อีซูซูเชียงรำยบริกำรฯ บ.อีซูซูเชียงรำยบริกำรฯ เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตำม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำงเลขท่ี 16/2562

ชผ 8156 กทม 14,813.58                   14,813.58                     เง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง ลงวันท่ี 24 พ.ค. 2562

หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนกลางท่ีมีส านักงานต้ังอยู่ในเขตจังหวัดเชียงราย นายอ าเภอ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล และสาธารณสุขอ าเภอ
หน่วยงาน ส านักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค งบปกติ
ราชการบริหารส่วนกลาง งบจังหวัด

ประจ าเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง


