
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) 9,115.60      9,115.60     เฉพำะเจำะจง หจก.เด่นห้ำปิโตรเล่ียม หจก.เด่นห้ำปิโตรเล่ียม เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตำม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำงเลขท่ี 18/2562

เดือนมีนำคม 2562 9,115.60                     9,115.60                    เง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง ลงวันท่ี 28 ก.พ. 2562
2 จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำน จ้ำนวน 13 รำยกำร 15,000.00    15,000.00   เฉพำะเจำะจง ร้ำนเชียงรำยกีฬำ ร้ำนเชียงรำยกีฬำ เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตำม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำงเลขท่ี 20/2562

งบบริหำรงำนด่ำน 15,000.00                   15,000.00                  เง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง ลงวันท่ี 13 มี.ค. 2562
3 จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำน จ้ำนวน 8 รำยกำร 5,600.00      5,600.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนเชียงรำยกีฬำ ร้ำนเชียงรำยกีฬำ เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตำม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำงเลขท่ี 21/2562

(TOEA) 5,600.00                     5,600.00                    เง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง ลงวันท่ี 15 มี.ค. 2562
4 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส้ำนักงำน จ้ำนวน 4 รำยกำร 183,400.00  183,400.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยงกิจเฟอร์นิเจอร์ ร้ำนยงกิจเฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตำม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำงเลขท่ี 23/2562

งบลงทุน 183,400.00                 183,400.00                เง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง ลงวันท่ี 20 มี.ค. 2562
5 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ้ำนวน 2 รำยกำร 10,000.00    10,000.00   เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอ็น.เค เซอร์วิส ร้ำน เอ็น.เค. เซอร์วิส เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตำม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำงเลขท่ี 24/2562

งบบริหำรงำนด่ำน 10,000.00                   10,000.00                  เง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง ลงวันท่ี 20 มี.ค. 2562
6 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ้ำนวน 2 รำยกำร 20,400.00    20,400.00   เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอ็น.เค เซอร์วิส ร้ำน เอ็น.เค. เซอร์วิส เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตำม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำงเลขท่ี 25/2562

โครงกำรศูนย์บริกำรเบ็ดเสร็จฯ OSS 20400 20400 เง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง ลงวันท่ี 20 มี.ค. 2562
7 จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำน จ้ำนวน 15 รำยกำร 27,140.00    27,140.00   เฉพำะเจำะจง ร้ำนเชียงรำยกีฬำ ร้ำนเชียงรำยกีฬำ เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตำม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำงเลขท่ี 26/2562

โครงกำรศูนย์บริกำรเบ็ดเสร็จฯ OSS 27,140.00                   27,140.00                  เง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง ลงวันท่ี 20 มี.ค. 2562

8 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ้ำนวน 16 รำยกำร 12,460        12,460       เฉพำะเจำะจงร้ำร้ำนสินไพศำล ร้ำนสินไพศำล เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตำม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำงเลขท่ี 27/2562

โครงกำรศูนย์บริกำรเบ็ดเสร็จฯ OSS 12,460.00                   12,460.00                  เง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง ลงวันท่ี 20 มี.ค. 2562

ราชการบริหารส่วนกลาง งบจังหวัด
ประจ าเดือน เมษายน พ.ศ. 2562

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

แบบรายงานการใช้อ านาจปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (กรณีเก่ียวกับพัสดุ)
ของรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดเชียงราย

หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนกลางท่ีมีส านักงานต้ังอยู่ในเขตจังหวัดเชียงราย นายอ าเภอ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล และสาธารณสุขอ าเภอ
หน่วยงาน ส านักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค งบปกติ



วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(บาท)

9 จัดซ้ือวัสดุระหว่ำงฝึก "กำรแปรรูป 12,000.00    12,000.00   เฉพำะเจำะจง นำงรสสุคนธ์ วุฒิเปียง นำงรสสุคนธ์ วุฒิเปียง เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตำม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำงเลขท่ี 28/2562

ผลิตภัณฑ์จำกหวำย" โครงกำรฯ ผู้สูงอำยุ 12,000.00                   12,000.00                  เง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง ลงวันท่ี 21 มี.ค. 2562

10 จัดซ้ือวัสดุระหว่ำงฝึกและหลังฝึก 12,900.00    12,900.00   เฉพำะเจำะจง ร้ำนส่ีเล้ง ร้ำนส่ีเล้ง เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตำม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำงเลขท่ี 29/2562

หลักสูตร "กำรตัดเย็บผ้ำทอไทล้ือ" 12,900.00                   12,900.00                  เง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง ลงวันท่ี 22 มี.ค. 2562

11 จัดจ้ำงเหมำบริกำรท้ำแผ่นพับประชำสัมพันธ์ 36,000.00    36,000.00   เฉพำะเจำะจง ร้ำย ไอ.แอม กรำฟฟิค ร้ำย ไอ.แอม กรำฟฟิค เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตำม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำงเลขท่ี 07/2562

โครงกำรเผยแพร่ฯ 36,000.00                   36,000.00                  เง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง ลงวันท่ี 15 มี.ค. 2562

12 จัดจ้ำงเหมำงำนซ่อมบ้ำรุงยำนพำหนะรถยนต์ 23,483.83    23,483.83   เฉพำะเจำะจง บ.นิสสันแองเจิลเวย์ จ้ำกัด บ.นิสสันแองเจิลเวย์ จ้ำกัด เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตำม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำงเลขท่ี 08/2562

หมำยเลขทะเบียน นข 4455 เชียงรำย 23,483.83                   23,483.83                  เง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง ลงวันท่ี 15 มี.ค. 2562

13 จัดจ้ำงเหมำบริกำรท้ำป้ำยบอกทำงส้ำนักงำนฯ 20,000.00    20,000.00   เฉพำะเจำะจง นำยหิรัญ ชุ่มจิตต์ นำยหิรัญ ชุ่มจิตต์ เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตำม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำงเลขท่ี 10/2563

จ้ำนวน 2 ป้ำย 20,000.00                   20,000.00                  เง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง ลงวันท่ี 25 มี.ค. 2563

14 จัดจ้ำงเหมำท้ำป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ 1,000.00      1,000.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำน ไอ.แอม กรำฟฟิค ร้ำน ไอ.แอม กรำฟฟิค เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตำม

1,000.00                     1,000.00                    เง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง

15 จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำนจ้ำนวน 4 รำยกำร 1,475.00      1,475.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนเชียงรำยกีฬำ ร้ำนเชียงรำยกีฬำ เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตำม

โครงกำรขยำยโอกำสกำรมีงำนท้ำผู้สูงอำยุ 1,475.00                     1,475.00                    เง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง

16 จัดจ้ำงเหมำท้ำป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ 1,000.00      1,000.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำน ไอ.แอม กรำฟฟิค ร้ำน ไอ.แอม กรำฟฟิค เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตำม

กิจกรรมส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยุ 1,000.00                     1,000.00                    เง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง

17 จัดจ้ำงเหมำท้ำป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ 1,000.00      1,000.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำน ไอ.แอม กรำฟฟิค ร้ำน ไอ.แอม กรำฟฟิค เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตำม

กิจกรมเพ่ิมอำชีพเพ่ิมรำยได้ 1,000.00                     1,000.00                    เง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 - ๒ -



วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(บาท)

18 จัดจ้ำงเหมำท้ำป้ำยเอ็กเฟรมประชำสัมพันธ์ 1,060.00      1,060.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำน ไอ.แอม กรำฟฟิค ร้ำน ไอ.แอม กรำฟฟิค เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตำม

โครงกำรเตรียมควำมพร้อมแก่กลังแรงงำน 1,060.00                     1,060.00                    เง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง

กิจกรรมส่งเสริมกำรรับงำนไปท้ำท่ีบ้ำน

19 จัดจ้ำงเหมำบริกำรสำธิตอำชีพอิสระและทดลอง 3,000.00      3,000.00     เฉพำะเจำะจง นำงนิธี สุธรรมรักษ์ นำงนิธี สุธรรมรักษ์ เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตำม

ปฏิบัติ "กำรปักผ้ำด้นมือ" 3,000.00                     3,000.00                    เง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง

20 จัดจ้ำงเหมำรถตู้โดยสำรไม่ประจ้ำทำงพร้อมคนขับ 3,500.00      3,500.00     เฉพำะเจำะจง นำยนเรศ แสนค้ำ นำยนเรศ แสนค้ำ เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตำม

และน้้ำมันเช้ือเพลิง 3500 3500 เง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง

21 จัดจ้ำงเหมำรถตู้โดยสำรไม่ประจ้ำทำงพร้อมคนขับ 3,500.00      3,500.00     เฉพำะเจำะจง นำยธนบูลย์ พรมแตง นำยธนบูลย์ พรมแตง เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตำม

และน้้ำมันเช้ือเพลิง 3500 3500 เง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง

 - 3 -

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 17,463.80    17,463.80   เฉพำะเจำะจง หจก.เด่นห้ำปิโตรเล่ียม หจก.เด่นห้ำปิโตรเล่ียม เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตำม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำงเลขท่ี 19/2562

เดือนมีนำคม 2562 17,463.80                   17,463.80                  เง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง ลงวันท่ี 28 ก.พ. 2562

2 จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำน จ้ำนวน 3 รำยกำร 5,900.00      5,900.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนเชียงรำยกีฬำ ร้ำนเชียงรำยกีฬำ เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตำม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำงเลขท่ี 22/2562

โครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ให้กับนำยจ้ำงฯ 5,900.00                     5,900.00                    เง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง ลงวันท่ี 15 มี.ค. 2562

3 จัดจ้ำงเหมำบริกำรท้ำเอกสำรประกอบ 25,800.00    25,800.00   เฉพำะเจำะจง ร้ำน ป้ีแอนด์น้อง ร้ำน ป้ีแอนด์น้อง เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตำม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำงเลขท่ี 09/2562

กำรประชุม จ้ำนวน 600 ชุด 25800 25800 เง่ือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง ลงวันท่ี 15 มี.ค. 2562

ราชการบริหารส่วนกลาง งบจังหวัด
ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2562

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

แบบรายงานการใช้อ านาจปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (กรณีเก่ียวกับพัสดุ)
ของรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดเชียงราย

หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนกลางท่ีมีส านักงานต้ังอยู่ในเขตจังหวัดเชียงราย นายอ าเภอ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล และสาธารณสุขอ าเภอ
หน่วยงาน ส านักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค งบปกติ


