
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) 8,519.60      8,519.60     เฉพำะเจำะจง หจก.เด่นห้ำปิโตรเล่ียม หจก.เด่นห้ำปิโตรเล่ียม เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตำม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำงเลขท่ี 09/2562

เดือนมกรำคม 2562 8,519.60                     8,519.60                    เง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง ลงวันท่ี 28 ธ.ค. 2561
2 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ้ำนวน 19 รำยกำร 13,985.00    13,985.00   เฉพำะเจำะจง ร้ำนสินไพศำล ร้ำนสินไพศำล เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตำม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำงเลขท่ี 11/2562

(OSS) 13,985.00                   13,985.00                  เง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง ลงวันท่ี 11 ม.ค. 2562
3 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ้ำนวน 2 รำยกำร (OSS) 20,400.00    20,400.00   เฉพำะเจำะจง  ร้ำน เอ็น.เค.เซอร์วิส  ร้ำน เอ็น.เค.เซอร์วิส เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตำม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำงเลขท่ี 12/2562

20,400.00                   20,400.00                  เง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง ลงวันท่ี 11 ม.ค. 2562
4 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน จ้ำนวน 2 รำยกำร (OSS) 34,845.00    34,845.00   เฉพำะเจำะจง ร้ำนเชียงรำยกีฬำ ร้ำนเชียงรำยกีฬำ เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตำม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำงเลขท่ี 13/2562

34,845.00                   34,845.00                  เง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง ลงวันท่ี 11 ม.ค. 2562
5 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน จ้ำนวน 3 รำยกำร 13,780.00    13,780.00   เฉพำะเจำะจง หจก.เม็งรำยซัพพลำย หจก.เม็งรำยซัพพลำย เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตำม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำงเลขท่ี 14/2562

โครงกำรจัดท้ำทะเบียนคนต่ำงด้ำวฯ เซอร์วิส          13,780.00 เซอร์วิส         13,780.00 เง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง ลงวันท่ี 23 ม.ค. 2562
6 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมและเปล่ียนชุดดรัมแม่แบบ 5,900.00      5,900.00     เฉพำะเจำะจง หจก.เม็งรำยซัพพลำย หจก.เม็งรำยซัพพลำย เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตำม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำงเลขท่ี 14/2562

เคร่ืองโทรสำร จ้ำนวน 1 เคร่ือง เซอร์วิส            5,900.00 เซอร์วิส           5,900.00 เง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง ลงวันท่ี 23 ม.ค. 2562
7 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน จ้ำนวน 3 รำยกำร 4,820.00      4,820.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนเชียงรำยกีฬำ ร้ำนเชียงรำยกีฬำ เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตำม

โครงกำรจัดท้ำทะเบียนคนต่ำงด้ำวฯ 4,820.00                     4,820.00                    เง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง

แบบรายงานการใช้อ านาจปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (กรณีเก่ียวกับพัสดุ)
ของรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดเชียงราย

หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนกลางท่ีมีส านักงานต้ังอยู่ในเขตจังหวัดเชียงราย นายอ าเภอ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล และสาธารณสุขอ าเภอ
หน่วยงาน ส านักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค งบปกติ
ราชการบริหารส่วนกลาง งบจังหวัด

ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2561

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 ซ้ือวัสดุน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 17,842.14    17,842.14   เฉพำะเจำะจง หจก.เด่นห้ำปิโตรเล่ียม หจก.เด่นห้ำปิโตรเล่ียม เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตำม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำงเลขท่ี 10/2562

เดือนมกรำคม 2562 17842.14 17842.14 เง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง ลงวันท่ี 28 ธ.ค.2561

2 จ้ำงเหมำบริกำรตรวจเช็คเปล่ียนซิลเกียร์ 10,000.00    10,000.00   เฉพำะเจำะจง อู่ ส.อนันต์กำรช่ำง อู่ ส.อนันต์กำรช่ำง เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตำม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำงเลขท่ี 10/2562

รถยนต์หมำยเลขทะเบียน นข 4455 เชียงรำย 10,000.00                   10,000.00                  เง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง ลงวันท่ี 28 ธ.ค.2561

แบบรายงานการใช้อ านาจปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (กรณีเก่ียวกับพัสดุ)
ของรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดเชียงราย

หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนกลางท่ีมีส านักงานต้ังอยู่ในเขตจังหวัดเชียงราย นายอ าเภอ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล และสาธารณสุขอ าเภอ
หน่วยงาน ส านักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค งบปกติ
ราชการบริหารส่วนกลาง งบจังหวัด

ประจ าเดือน มกราคม 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)

1 จ้ำงเหมำบริกำรด้ำเนินกำรจัดกิจกรรม 460,750.00  460,750.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ต้นอ้อ สตูดิโอ จ้ำกัด บริษัท ต้นอ้อ สตูดิโอ จ้ำกัด เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตำม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำงเลขท่ี 01/2562

โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำยกระดับคุณภำพชีวิต 450,000.00                 450,000.00                เง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง ลงวันท่ี 18 มกรำคม 2561

คนเชียงรำยด้วยหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมมหกรรมเปิดโลกกว้ำงสู่อำชีพเพ่ือคนไทย

มีงำนท้ำ วันท่ี 6 - 7 กุมภำพันธ์ 2562

2 จ้ำงเหมำบริกำรท้ำโล่รำงวัล จ้ำนวน 9 อัน 9,000.00      9,000.00     เฉพำะเจำะจง อะคริลิก ดีไซน์ เชียงรำย อะคริลิก ดีไซน์ เชียงรำย เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตำม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำงเลขท่ี 02/2562

โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำยกระดับคุณภำพชีวิต 9,000.00                     9,000.00                    เง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง ลงวันท่ี 21 มกรำคม 2561

คนเชียงรำยด้วยหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมมหกรรมเปิดโลกกว้ำงสู่อำชีพเพ่ือคนไทย

มีงำนท้ำ 

3 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน จ้ำนวน 25 รำยกำร โครงกำร 20,000.00    20,000.00   เฉพำะเจำะจง ร้ำนเชียงรำยกีฬำ ร้ำนเชียงรำยกีฬำ เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตำม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำงเลขท่ี 03/2562

ส่งเสริมและพัฒนำยกระดับคุณภำพชีวิตคนเชียงรำย 20,000.00                   20,000.00                  เง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง ลงวันท่ี 23 มกรำคม 2561

ด้วยหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม

มหกรรมเปิดโลกกว้ำงสู่อำชีพเพ่ือคนไทยมีงำนท้ำ

แบบรายงานการใช้อ านาจปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (กรณีเก่ียวกับพัสดุ)
ของรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดเชียงราย

หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนกลางท่ีมีส านักงานต้ังอยู่ในเขตจังหวัดเชียงราย นายอ าเภอ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล และสาธารณสุขอ าเภอ
หน่วยงาน ส านักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค งบปกติ
ราชการบริหารส่วนกลาง งบจังหวัด

ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง


