
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 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน หมึกเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 4,000        4,000         เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอกเทคนิค ร้ำนเอกเทคนิค เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตำม

จ ำนวน 1 รำยกำร เง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง
2 จ้ำงเหมำบริกำรตรวจเช็คสภำพ และเปล่ียนถ่ำย 1,518.33    1,518.33     เฉพำะเจำะจง บริษัท แองเจิล เวย์ จ ำกัด นำงสำวสุนิสำ เช้ือสุวรรณ์ เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตำม

น้ ำมันเคร่ืองรถยนต์ นข 8960 เชียงรำย เง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง
3 จ้ำงเหมำบริกำรตรวจเช็คสภำพ และเปล่ียนถ่ำย 4,580.52    4,580.52     เฉพำะเจำะจง บ.อีซูซุเชียงรำยบริกำร บ.อีซูซุเชียงรำยบริกำร เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตำม

น้ ำมันเคร่ืองรถยนต์ ชผ 8156 กทม. (2002) จ ำกัด (2002) จ ำกัด เง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง
4 จ้ำงเหมำท ำป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ 1,000        1,000         เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอแอมกรำฟฟิค ร้ำนไอแอมกรำฟฟิค เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตำม

เง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง
5 จ้ำงเหมำบริกำรสำธิตอำชีพอิสระและทดลองปฏิบัติ 2,500        2,500         เฉพำะเจำะจง นำงพิกุล จิตมโวรรณ์ นำงพิกุล จิตมโวรรณ์ เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตำม

กำรท ำโคมแขวนล้ำนนำ จ ำนวน 1 อำชีพ เง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง
6 จ้ำงเหมำบริกำรสำธิตอำชีพอิสระและทดลองปฏิบัติ 2,500        2,500         เฉพำะเจำะจง นำยวรวุฒิ ค ำขอด นำยวรวุฒิ ค ำขอด เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตำม

กำรท ำขนมปุยฝ้ำยแตงโม จ ำนวน 1 อำชีพ เง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง
7 จ้ำงเหมำบริกำรสำธิตอำชีพอิสระและทดลองปฏิบัติ 2,500        2,500         เฉพำะเจำะจง นำงปริศนำ ค ำขอด นำงปริศนำ ค ำขอด เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตำม

กำรท ำขนมคัพเค้ก จ ำนวน 1 อำชีพ เง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง
8 จ้ำงเหมำบริกำรสำธิตอำชีพอิสระและทดลองปฏิบัติ 8,000        8,000         เฉพำะเจำะจง นำงสำวนิธี สุธรรมรักษ์ นำงสำวนิธี สุธรรมรักษ์ เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตำม

กำรปักผ้ำด้นมือ จ ำนวน 1 อำชีพ เง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง

แบบรายงานการใช้อ านาจปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (กรณีเก่ียวกับพัสดุ)
ของรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดเชียงราย

หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนกลางท่ีมีส านักงานต้ังอยู่ในเขตจังหวัดเชียงราย นายอ าเภอ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล และสาธารณสุขอ าเภอ
หน่วยงาน ส านักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค งบปกติ
ราชการบริหารส่วนกลาง งบจังหวัด

ประจ าเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(บาท)

9 จ้ำงเหมำท ำป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ 1,000        1,000         เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอแอมกรำฟฟิค ร้ำนไอแอมกรำฟฟิค เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตำม

เง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง

10 จ้ำงเหมำบริกำรสำธิตอำชีพอิสระและทดลองปฏิบัติ 2,500        2,500         เฉพำะเจำะจง นำงเยำวเรศ บุญยำนุเครำะห์ นำงเยำวเรศ บุญยำนุเครำะห์ เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตำม

กำรท ำน้ ำเต้ำหู้ปำท่องโก๋ จ ำนวน 1 อำชีพ เง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง

11 จ้ำงเหมำบริกำรสำธิตอำชีพอิสระและทดลองปฏิบัติ 2,500        2,500         เฉพำะเจำะจง นำงสำวสุกฤตำ อนันต๊ะ นำงสำวสุกฤตำ อนันต๊ะ เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตำม

กำรท ำก ำไลเชือกเทียนถัก จ ำนวน 1 อำชีพ เง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง

12 จ้ำงเหมำบริกำรสำธิตอำชีพอิสระและทดลองปฏิบัติ 2,500        2,500         เฉพำะเจำะจง นำงสำววรำภรณ์ สิทธิภำ นำงสำววรำภรณ์ สิทธิภำ เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตำม

กำรท ำขนมโตเกียว จ ำนวน 1 อำชีพ เง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง

13 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 2 รำยกำร โครงกำรเตรียมควำม 520          520           เฉพำะเจำะจง ร้ำนเชียงรำยกีฬำ ร้ำนเชียงรำยกีฬำ เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตำม

พร้อมแก่ก ำลังแรงงำนฯ สร้ำงเครือข่ำยแนะแนวอำชีพ เง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง

14 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 2 รำยกำร โครงกำรเตรียมควำม 1,200        1,200         เฉพำะเจำะจง ร้ำนเชียงรำยกีฬำ ร้ำนเชียงรำยกีฬำ เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตำม

พร้อมแก่ก ำลังแรงงำนฯ ทหำรกองประจ ำกำรฯ เง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง

15 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 5 รำยกำร โครงกำรเตรียมควำม 3,750        3,750         เฉพำะเจำะจง ร้ำนเชียงรำยกีฬำ ร้ำนเชียงรำยกีฬำ เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตำม

พร้อมให้คนหำงำนฯ ด้ำนแรงงำนไทยไปท ำงำน ตปท เง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง

16 จ้ำงเหมำบริกำรสำธิตอำชีพอิสระและทดลองปฏิบัติ 1,500        1,500         เฉพำะเจำะจง ร้ำนเชียงรำยกีฬำ ร้ำนเชียงรำยกีฬำ เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตำม

กำรท ำลูกช้ินป้ิง จ ำนวน 1 อำชีพ เง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง

17 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนท ำควำมสะอำด 93,000      93,000       เฉพำะเจำะจง นำงสำวปรำณี สำมอ้ำย นำงสำวปรำณี สำมอ้ำย เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตำม ข้อตกลงเลขท่ี 06/2562

จ ำนวน 1 รำย โครงกำรศูนย์บริกำรแบบเบ็ดเสร็จฯ เง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง ลงวันท่ี 23 พฤศจิกำยน 2561

18 จ้ำงเหมำบริกำรสำธิตอำชีพอิสระและทดลองปฏิบัติ 2,500        2,500         เฉพำะเจำะจง นำงสำวภัคภิญญำ นำงสำวภัคภิญญำ เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตำม

กำรท ำบอด้ีเพ้น จ ำนวน 1 อำชีพ เกษมทรัพย์ เกษมทรัพย์ เง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง
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ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(บาท)

19 จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 14,132.40  14,132.40   เฉพำะเจำะจง หจก.เด่นห้ำ ปิโตรเล่ียม หจก.เด่นห้ำ ปิโตรเล่ียม เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตำม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำงเลขท่ี 05/2562

เดือนพฤศจิกำยน 2561 เง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง ลงวันท่ี 31 ตุลำคม 2561

20 จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 11,216.30  11,216.30   เฉพำะเจำะจง หจก.เด่นห้ำ ปิโตรเล่ียม หจก.เด่นห้ำ ปิโตรเล่ียม เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตำม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำงเลขท่ี 06/2562

เดือนพฤศจิกำยน 2561 (OSS) เง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง ลงวันท่ี 31 ตุลำคม 2561

21 จ้ำงเหมำบริกำรตรวจเช็คสภำพ และเปล่ียนถ่ำย 8,801.82    8,801.82     เฉพำะเจำะจง บริษัท แองเจิล เวย์ จ ำกัด บริษัท แองเจิล เวย์ จ ำกัด เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตำม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำงเลขท่ี 01/2562

น้ ำมันเคร่ืองตำมระยะทำง 200,000 กม เง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง ลงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน 2561

นข 4455 เชียงรำย

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
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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 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนขับรถยนต์ 144,000    144,000     เฉพำะเจำะจง นำยสหพล รักษ์สำ นำยสหพล รักษ์สำ เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตำม ข้อตกลงเลขท่ี 02/2562

จ ำนวน 1 รำย เง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง ลงวันท่ี 26 ตุลำคม 2562

2 เช่ำอำคำรเพ่ือใช้เป็นสถำนท่ีเก็บเอกสำร 48,000      48,000       เฉพำะเจำะจง นำยอัชวัต เชำว์วำทิน นำยอัชวัต เชำว์วำทิน เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตำม ข้อตกลงเลขท่ี 01/2562

เง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง ลงวันท่ี 26 ตุลำคม 2562

แบบรายงานการใช้อ านาจปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (กรณีเก่ียวกับพัสดุ)
ของรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดเชียงราย

หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนกลางท่ีมีส านักงานต้ังอยู่ในเขตจังหวัดเชียงราย นายอ าเภอ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล และสาธารณสุขอ าเภอ
หน่วยงาน ส านักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค งบปกติ
ราชการบริหารส่วนกลาง งบจังหวัด

ประจ าเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง


