
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) 8,848.70      8,848.70     เฉพำะเจำะจง หจก.เด่นห้ำปิโตรเล่ียม หจก.เด่นห้ำปิโตรเล่ียม เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตำม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำงเลขท่ี 15/2562

เดือนกุมภำพันธ์ 2562 8,848.70                     8,848.70                    เง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง ลงวันท่ี 31 ม.ค. 2562
2 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน จ้ำนวน 14 รำยกำร 8,780.00      8,780.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนเชียงรำยกีฬำ ร้ำนเชียงรำยกีฬำ เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตำม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำงเลขท่ี 17/2562

โครงกำรบริหำรจัดกำรแรงงำนต่ำงด้ำว 8,780.00                     8,780.00                    เง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง ลงวันท่ี 27 ก.พ. 2562
3 จ้ำงเหมำบริกำรปรับปรุงซ่อมแซมและ 9,100.00      9,100.00     เฉพำะเจำะจง นำยสมร บ้ำรุงธรรม นำยสมร บ้ำรุงธรรม เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตำม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำงเลขท่ี 06/2562

ตกแต่งส้ำนักงำน 9,100.00                     9,100.00                    เง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง ลงวันท่ี 21 ก.พ. 2562
4 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน จ้ำนวน 4 รำยกำร 3,000.00      3,000.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนเชียงรำยกีฬำ ร้ำนเชียงรำยกีฬำ เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตำม

3,000.00                     3,000.00                    เง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง
5 จ้ำงเหมำบริกำรต้ังศูนย์ถ่วงล้อรถยนต์ 1,100.00      1,100.00     เฉพำะเจำะจง หจก.เอส.เค ยำงยนต์ หจก.เอส.เค ยำงยนต์ เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตำม

นข 8960 เชียงรำย เชียงรำย 1,100 เชียงรำย 1,101 เง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง
6 จ้ำงเหมำบริกำรท้ำตรำยำง 3,880.00      3,880.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนจ้ำนงค์กำรช่ำง ร้ำนจ้ำนงค์กำรช่ำง เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตำม

3,880.00                     3,881.00                    เง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง
7 จ้ำงเหมำบริกำรท้ำป้ำยประชำสัมพันธ์ฯ 1,000.00      1,000.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอ แอม กรำฟฟิค ร้ำนไอ แอม กรำฟฟิค เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตำม

1,000.00                     1,000.00                    เง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง

ราชการบริหารส่วนกลาง งบจังหวัด
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

แบบรายงานการใช้อ านาจปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (กรณีเก่ียวกับพัสดุ)
ของรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดเชียงราย

หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนกลางท่ีมีส านักงานต้ังอยู่ในเขตจังหวัดเชียงราย นายอ าเภอ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล และสาธารณสุขอ าเภอ
หน่วยงาน ส านักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค งบปกติ



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

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(บาท)
8 จ้ำงเหมำบริกำรสำธิตอำชีพอิสระและทดลองปฏิบัติ 2,500.00      2,500.00     เฉพำะเจำะจง นำยกิตติศักด์ิ พรมวงค์ นำยกิตติศักด์ิ พรมวงค์ เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตำม

กำรท้ำน้้ำอบสมุนไพร 2,500.00                     2,500.00                    เง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง
9 จ้ำงเหมำบริกำรสำธิตอำชีพอิสระและทดลองปฏิบัติ 2,500.00      2,500.00     เฉพำะเจำะจง นำงนวพร ปรำงกระโทก นำงนวพร ปรำงกระโทก เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตำม

กำรท้ำยำกิโซบะ 2,500.00                     2,500.00                    เง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง
10 จ้ำงเหมำบริกำรสำธิตอำชีพอิสระและทดลองปฏิบัติ 2,500.00      2,500.00     เฉพำะเจำะจง นำยจิตรภำณุ จันต๊ะนัน นำยจิตรภำณุ จันต๊ะนัน เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตำม

กำรท้ำพวงกุญแจ 2,500.00                     2,500.00                    เง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง
11 จ้ำงเหมำบริกำรสำธิตอำชีพอิสระและทดลองปฏิบัติ 2,500.00      2,500.00     เฉพำะเจำะจง นำงมัดธำนีย์ พรมวงค์ นำงมัดธำนีย์ พรมวงค์ เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตำม

กำรท้ำสบู่แฟนซี 2,500.00                     2,500.00                    เง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง
12 จ้ำงเหมำบริกำรท้ำตรำยำง 4,340.00      4,340.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนจ้ำนงค์กำรช่ำง ร้ำนจ้ำนงค์กำรช่ำง เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตำม

4,340.00                     4,340.00                    เง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง
13 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน จ้ำนวน 4 รำยกำร 4,500.00      4,500.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนเชียงรำยกีฬำ ร้ำนเชียงรำยกีฬำ เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตำม

4,500.00                     4,500.00                    เง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง
14 จ้ำงเหมำบริกำรสำธิตอำชีพอิสระและทดลองปฏิบัติ 2,500.00      2,500.00     เฉพำะเจำะจง นำงภำวนำ วิเศษเพ่ิมทรัพย์ นำงภำวนำ วิเศษเพ่ิมทรัพย์ เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตำม

กำรท้ำซำลำเปำ 2,500.00                     2,501.00                    เง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง

ราชการบริหารส่วนกลาง งบจังหวัด
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

แบบรายงานการใช้อ านาจปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (กรณีเก่ียวกับพัสดุ)
ของรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดเชียงราย

หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนกลางท่ีมีส านักงานต้ังอยู่ในเขตจังหวัดเชียงราย นายอ าเภอ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล และสาธารณสุขอ าเภอ
หน่วยงาน ส านักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค งบปกติ



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 ซ้ือวัสดุน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 15,763.80    15,763.80   เฉพำะเจำะจง หจก.เด่นห้ำปิโตรเล่ียม หจก.เด่นห้ำปิโตรเล่ียม เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตำม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำงเลขท่ี 16/2562

เดือนกุมภำพันธ์ 2562 15763.8 15763.8 เง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง ลงวันท่ี 31 ม.ค. 62

ของรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดเชียงราย

ราชการบริหารส่วนกลาง งบจังหวัด
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนกลางท่ีมีส านักงานต้ังอยู่ในเขตจังหวัดเชียงราย นายอ าเภอ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล และสาธารณสุขอ าเภอ
หน่วยงาน ส านักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค งบปกติ


