
ล าดับ วงเงินงบประมาณ วิธีการ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่ ที่จะจัดซ้ือ/จัดจ้าง จัดซ้ือ/ ที่อยู่/ การคัดเลือก โดยสรุป หรือข้อตกลง

และราคากลาง จัดจ้าง ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง ในการจัดซ้ือ/จัดจ้าง
จัดซ้ือ/จัดจ้าง

(บาท) (บาท) (บาท)
1 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 69,000.00 เฉพาะ นายณัฐวุฒิ โพธิรี์ นายณัฐวุฒิ โพธิรี์ พิจารณาแล้วเหมาะสม สัญญาจ้างเลขที ่09/2562

ปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม เจาะจง ตรงตามคุณลักษณะ ลงวันที ่5 พฤศจิกายน
จ านวน 1 งาน 69,000.00 ทีต้่องการ 2561
ระยะเวลา 6 เดือน และเป็นประโยชน์
เดือนละ 11,500 บาท ต่อทางราชการ

2 จ้างเหมาบริการจัดท าส่ือ 600.00 เฉพาะ ร้านเอ็ม โฆษณา ร้านเอ็ม โฆษณา พิจารณาแล้วเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่7/2562
ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม เจาะจง ตรงตามคุณลักษณะ ลงวันที ่6 พฤศจิกายน
ในรูปแบบป้ายไวนิล 600.00 ทีต้่องการ 2561
จ านวน 1 งาน และเป็นประโยชน์

ต่อทางราชการ
3 จ้างเหมาบริการจัดท าพานพุม่ดอกไม้สด 800.00 เฉพาะ ร้านก าไรดอกไม้สด ร้านก าไรดอกไม้สด พิจารณาแล้วเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่8/2562

ส าหรับงานรัฐพิธี เจาะจง ตรงตามคุณลักษณะ ลงวันที ่12 พฤศจิกายน
จ านวน 1 งาน 800.00 ทีต้่องการ 2561

และเป็นประโยชน์
ต่อทางราชการ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
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4 จัดจ้างเหมาบริการ 3,500.00 เฉพาะ ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ห้างหุน้ส่วนจ ากัด พิจารณาแล้วเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่10/2562

ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง เจาะจง ช.ศรีอรุณการยาง ช.ศรีอรุณการยาง ตรงตามคุณลักษณะ ลงวันที ่13 พฤศจิกายน
(เปล่ียนวัสดุ/อุปกรณ์) ทีต้่องการ 2561
จ านวน 1 งาน 3,500.00 และเป็นประโยชน์

ต่อทางราชการ

5 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 15 รายการ 9,630.00 เฉพาะ บริษัท ก.นวตกรรม บริษัท ก.นวตกรรม พิจารณาแล้วเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที ่11/2562
จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 10 รายการ เจาะจง จ ากัด จ ากัด ตรงตามคุณลักษณะ ลงวันที ่15 พฤศจิกายน
จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะ 5 รายการ ทีต้่องการ 2561
ส าหรับปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทัว่ไป 9,630.00 และเป็นประโยชน์

ต่อทางราชการ

6 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 16,620.00 เฉพาะ บริษัท เอส เอส บริษัท เอส เอส พิจารณาแล้วเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที ่12/2562
ส าหรับปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทัว่ไป เจาะจง แอนด์ เค แอนด์ เค ตรงตามคุณลักษณะ ลงวันที ่15 พฤศจิกายน
จ านวน 3 รายการ (ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด ทีต้่องการ 2561

16,620.00 และเป็นประโยชน์
ต่อทางราชการ

7 จ้างเหมาบริการจัดท าส่ือ 400.00 เฉพาะ ร้านเอ็ม โฆษณา ร้านเอ็ม โฆษณา พิจารณาแล้วเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่13/2562
ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม เจาะจง ตรงตามคุณลักษณะ ลงวันที ่16 พฤศจิกายน
ในรูปแบบป้ายไวนิล 400.00 ทีต้่องการ 2561
จ านวน 1 งาน และเป็นประโยชน์

ต่อทางราชการ
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8 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์ 660.00 เฉพาะ บริษัท เอส เอส บริษัท เอส เอส พิจารณาแล้วเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่14/2562

คอมพิวเตอร์ (เปล่ียนพาวเวอร์ซัพพลาย) เจาะจง แอนด์ เค แอนด์ เค ตรงตามคุณลักษณะ ลงวันที ่16 พฤศจิกายน
จ านวน 1 งาน (ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด ทีต้่องการ 2561

660.00 และเป็นประโยชน์
ต่อทางราชการ

9 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1,493.00 เฉพาะ บริษัท ก.นวตกรรม บริษัท ก.นวตกรรม พิจารณาแล้วเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที ่15/2562
ส าหรับปฏิบัติงานตามโครงการ/ เจาะจง จ ากัด จ ากัด ตรงตามคุณลักษณะ ลงวันที ่16 พฤศจิกายน
กิจกรรม ทีต้่องการ 2561
จ านวน 5 รายการ 1,493.00 และเป็นประโยชน์

ต่อทางราชการ
10 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 187,500.00 เฉพาะ บริษัท ธงชัยวิทยุ บริษัท ธงชัยวิทยุ พิจารณาแล้วเหมาะสม สัญญาซ้ือขาย

ประเภทเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน เจาะจง เซลส์ แอนด์ เซลส์ แอนด์ ตรงตามคุณลักษณะ เลขที ่1/2562
ชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ เซอร์วิส จ ากัด เซอร์วิส จ ากัด ทีต้่องการ ลงวันที ่28 พฤศจิกายน
พร้อมติดต้ังและร้ือถอน และเป็นประโยชน์ 2561
จ านวน 5 เคร่ือง 187,500.00 ต่อทางราชการ

11 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1,100.00 เฉพาะ บริษัท ก.นวตกรรม บริษัท ก.นวตกรรม พิจารณาแล้วเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที ่16/2562
ส าหรับปฏิบัติงานตามโครงการ/ เจาะจง จ ากัด จ ากัด ตรงตามคุณลักษณะ ลงวันที ่28 พฤศจิกายน
กิจกรรม ทีต้่องการ 2561
จ านวน 1 รายการ 1,100.00 และเป็นประโยชน์

ตรงตามคุณลักษณะ
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12 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,900.00 เฉพาะ บริษัท เอส เอส บริษัท เอส เอส พิจารณาแล้วเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที ่17/2562

ส าหรับปฏิบัติงานตามโครงการ/ เจาะจง แอนด์ เค แอนด์ เค ตรงตามคุณลักษณะ ลงวันที ่28 พฤศจิกายน
กิจกรรม (ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด ทีต้่องการ 2561
จ านวน 1 รายการ 4,900.00 และเป็นประโยชน์

ต่อทางราชการ
13 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,745.00 เฉพาะ บริษัท ริโก้ บริษัท ริโก้ พิจารณาแล้วเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที ่18/2562

ส าหรับปฏิบัติงานตามโครงการ/ เจาะจง (ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด ตรงตามคุณลักษณะ ลงวันที ่28 พฤศจิกายน
กิจกรรม ทีต้่องการ 2561
จ านวน 1 รายการ 3,745.00 และเป็นประโยชน์

ต่อทางราชการ
14 จ้างเหมาบริการจัดท าส่ือ 400.00 เฉพาะ ร้านเอ็ม โฆษณา ร้านเอ็ม โฆษณา พิจารณาแล้วเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่19/2562

ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม เจาะจง ตรงตามคุณลักษณะ ลงวันที ่27 พฤศจิกายน
ในรูปแบบป้ายไวนิล 400.00 ทีต้่องการ 2561
จ านวน 1 งาน และเป็นประโยชน์

ตรงตามคุณลักษณะ
15 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 369.00 เฉพาะ ร้านน้ าด่ืมอิคคิว ร้านน้ าด่ืมอิคคิว พิจารณาแล้วเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที ่19/2562

(น้ าด่ืม) ส าหรับผู้มาติดต่อราชการ เจาะจง ตรงตามคุณลักษณะ ลงวันที ่28 พฤศจิกายน
จ านวน 2 รายการ 369.00 ทีต้่องการ 2561

และเป็นประโยชน์
ต่อทางราชการ
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16 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 2,281.00 เฉพาะ บริษัท ก.นวตกรรม บริษัท ก.นวตกรรม พิจารณาแล้วเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที ่20/2562

ส าหรับปฏิบัติงานตามโครงการ/ เจาะจง จ ากัด จ ากัด ตรงตามคุณลักษณะ ลงวันที ่28 พฤศจิกายน
กิจกรรม ทีต้่องการ 2561
จ านวน 11 รายการ 2,281.00 และเป็นประโยชน์

ตรงตามคุณลักษณะ
17 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 220.00 เฉพาะ ร้านรวมสาส์น ร้านรวมสาส์น พิจารณาแล้วเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที ่20/2562

(หนังสือพิมพ์รายวัน/นิตยสารรายเดือน) เจาะจง ตรงตามคุณลักษณะ ลงวันที ่28 พฤศจิกายน
ส าหรับผู้มาติดต่อราชการ 220.00 ทีต้่องการ 2561
จ านวน 2 รายการ และเป็นประโยชน์

ต่อทางราชการ
18 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 20,000.00 เฉพาะ บริษัท โชคชัย(1991) บริษัท โชคชัย พิจารณาแล้วเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที ่20/2562

ส าหรับปฏิบัติงานตามโครงการ/ เจาะจง สวรรคโลก จ ากัด (1991) สวรรคโลก ตรงตามคุณลักษณะ ลงวันที ่29 พฤศจิกายน
กิจกรรม ราคาตามท้องตลาด จ ากัด ทีต้่องการ

ในวันทีส่ั่งซ้ือ และเป็นประโยชน์
20,000.00 ต่อทางราชการ


