
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 เช่าห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์ 3,000.00 เฉพาะ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร พิจารณาแล้วเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่63/2562

ส าหรับปฏิบัติงานตามโครงการ/ เจาะจง สุโขทัยธานี จ ากัด สุโขทัยธานี จ ากัด ตรงตามคุณลักษณะ ลงวันที ่11 มีนาคม 2562
กิจกรรม ทีต้่องการ
จ านวน 1 งาน 3,000.00 และเป็นประโยชน์

ต่อทางราชการ
2 จ้างเหมาบริการจัดท าส่ือ 600.00 เฉพาะ ร้านเอ็ม โฆษณา ร้านเอ็ม โฆษณา พิจารณาแล้วเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่64/2562

ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม เจาะจง ตรงตามคุณลักษณะ ลงวันที ่11 มีนาคม 2562
ในรูปแบบป้ายไวนิล 600.00 ทีต้่องการ
จ านวน 1 งาน และเป็นประโยชน์

ต่อทางราชการ
3 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 3,930.00 เฉพาะ บริษัท ก.นวตกรรม บริษัท ก.นวตกรรม พิจารณาแล้วเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที ่65/2562

ส าหรับปฏิบัติงานตามโครงการ/ เจาะจง จ ากัด จ ากัด ตรงตามคุณลักษณะ ลงวันที ่11 มีนาคม 2562
กิจกรรม ทีต้่องการ
จ านวน 4 รายการ 3,930.00 และเป็นประโยชน์

ต่อทางราชการ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ในรอบเดือน มีนาคม 2562

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
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4 จ้างเหมาบริการจัดท าส่ือ 11,900.00 เฉพาะ ร้านพอเพียง ร้านพอเพียง พิจารณาแล้วเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่66/2562

ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม เจาะจง ตรงตามคุณลักษณะ ลงวันที ่11 มีนาคม 2562
ในรูปแบบกระเป๋าผ้า 11,900.00 ทีต้่องการ
จ านวน 1 งาน และเป็นประโยชน์

ต่อทางราชการ
5 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 2,500.00 เฉพาะ นางกฤติยาณี นางกฤติยาณี พิจารณาแล้วเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่67/2562

สาธิตและฝึกปฏิบัติอาชีพอิสระ เจาะจง พันธ์สน พันธ์สน ตรงตามคุณลักษณะ ลงวันที ่11 มีนาคม 2562
"การท าเดคูพาท" ทีต้่องการ
พร้อมวัสดุอุปกรณ์ 2,500.00 และเป็นประโยชน์
จ านวน 1 งาน ต่อทางราชการ

6 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 2,500.00 เฉพาะ นางน้องเล็ก จ านง นางน้องเล็ก จ านง พิจารณาแล้วเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่68/2562
สาธิตและฝึกปฏิบัติอาชีพอิสระ เจาะจง ตรงตามคุณลักษณะ ลงวันที ่11 มีนาคม 2562
"การท ากระเช้าเชือกถัก" 2,500.00 ทีต้่องการ
พร้อมวัสดุอุปกรณ์ และเป็นประโยชน์
จ านวน 1 งาน ต่อทางราชการ

7 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 2,500.00 เฉพาะ นางสาวดาราพร นางสาวดาราพร พิจารณาแล้วเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่69/2562
สาธิตและฝึกปฏิบัติอาชีพอิสระ เจาะจง หูชัยภูมิ หูชัยภูมิ ตรงตามคุณลักษณะ ลงวันที ่11 มีนาคม 2562
"การท าขนมชั้น" ทีต้่องการ
พร้อมวัสดุอุปกรณ์ 2,500.00 และเป็นประโยชน์
จ านวน 1 งาน ต่อทางราชการ
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8 จ้างเหมาบริการจัดท าส่ือ 300.00 เฉพาะ ร้านเอ็ม โฆษณา ร้านเอ็ม โฆษณา พิจารณาแล้วเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่70/2562

ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม เจาะจง ตรงตามคุณลักษณะ ลงวันที ่11 มีนาคม 2562
ในรูปแบบป้ายไวนิล 300.00 ทีต้่องการ
จ านวน 1 งาน และเป็นประโยชน์

ต่อทางราชการ
9 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 700.00 เฉพาะ บริษัท ก.นวตกรรม บริษัท ก.นวตกรรม พิจารณาแล้วเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที ่71/2562

ส าหรับปฏิบัติงานตามโครงการ/ เจาะจง จ ากัด จ ากัด ตรงตามคุณลักษณะ ลงวันที ่11 มีนาคม 2562
กิจกรรม ทีต้่องการ
จ านวน 3 รายการ 700.00 และเป็นประโยชน์

ต่อทางราชการ
10 จัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 1,400.00 เฉพาะ นางซ้ิม ญาณปัญญา นางซ้ิม ญาณปัญญา พิจารณาแล้วเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่72/2562

จัด/ตกแต่ง/ท าความสะอาดสถานที่ เจาะจง ตรงตามคุณลักษณะ ลงวันที ่12 มีนาคม 2562
ส าหรับปฏิบัติงานตามโครงการ/ ทีต้่องการ
กิจกรรม 1,400.00 และเป็นประโยชน์
จ านวน 1 งาน ต่อทางราชการ

11 จัดซ้ือวัสดุ/อุปกรณ์ 3,500.00 เฉพาะ นางสุภาธี ทองทับ นางสุภาธี ทองทับ พิจารณาแล้วเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที ่73/2562
ส าหรับปฏิบัติงานการฝึกอบรม เจาะจง ตรงตามคุณลักษณะ ลงวันที ่12 มีนาคม 2562
ตามโครงการ/กิจกรรม 3,500.00 ทีต้่องการ
จ านวน 4 รายการ และเป็นประโยชน์

ต่อทางราชการ
12 จัดซ้ือวัสดุ/อุปกรณ์ 15,000.00 เฉพาะ นางสุภาธี ทองทับ นางสุภาธี ทองทับ พิจารณาแล้วเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที ่74/2562

ส าหรับมอบให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรม เจาะจง ตรงตามคุณลักษณะ ลงวันที ่12 มีนาคม 2562
ตามโครงการ/กิจกรรม 15,000.00 ทีต้่องการ
จ านวน 8 รายการ และเป็นประโยชน์

ต่อทางราชการ
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13 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 545.00 เฉพาะ บริษัท ก.นวตกรรม บริษัท ก.นวตกรรม พิจารณาแล้วเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที ่75/2562

ส าหรับปฏิบัติงานตามโครงการ/ เจาะจง จ ากัด จ ากัด ตรงตามคุณลักษณะ ลงวันที ่12 มีนาคม 2562
กิจกรรม ทีต้่องการ
จ านวน 4 รายการ 545.00 และเป็นประโยชน์

ต่อทางราชการ
14 จ้างเหมาบริการจัดท าส่ือ 800.00 เฉพาะ ร้านเอ็ม โฆษณา ร้านเอ็ม โฆษณา พิจารณาแล้วเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่76/2562

ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม เจาะจง ตรงตามคุณลักษณะ ลงวันที ่12 มีนาคม 2562
ในรูปแบบป้ายไวนิล 800.00 ทีต้่องการ
จ านวน 1 งาน และเป็นประโยชน์

ต่อทางราชการ
15 จัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 3,000.00 เฉพาะ นายอนุชาติ เด่ือด า นายอนุชาติ เด่ือด า พิจารณาแล้วเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่77/2562

จัด/ตกแต่ง/ท าความสะอาดสถานที่ เจาะจง ตรงตามคุณลักษณะ ลงวันที ่12 มีนาคม 2562
ส าหรับปฏิบัติงานตามโครงการ/ 3,000.00 ทีต้่องการ
กิจกรรม และเป็นประโยชน์
จ านวน 1 งาน ต่อทางราชการ

16 จัดซ้ือวัสดุ/อุปกรณ์ 4,970.00 เฉพาะ นางสาวชุลีพร นางสาวชุลีพร พิจารณาแล้วเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที ่78/2562
ส าหรับปฏิบัติงานการฝึกอบรม เจาะจง ลือฤทธิ์ ลือฤทธิ์ ตรงตามคุณลักษณะ ลงวันที ่14 มีนาคม 2562
ตามโครงการ/กิจกรรม ทีต้่องการ
จ านวน 20 รายการ 4,970.00 และเป็นประโยชน์

ต่อทางราชการ
17 จัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 1,600.00 เฉพาะ นางสาววิเชียร นางสาววิเชียร พิจารณาแล้วเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่79/2562

จัด/ตกแต่ง/ท าความสะอาดสถานที่ เจาะจง ลือฤทธิ์ ลือฤทธิ์ ตรงตามคุณลักษณะ ลงวันที ่14 มีนาคม 2562
ส าหรับปฏิบัติงานตามโครงการ/ ทีต้่องการ
กิจกรรม 1,600.00 และเป็นประโยชน์
จ านวน 1 งาน ต่อทางราชการ
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18 จ้างเหมาบริการจัดท าส่ือ 300.00 เฉพาะ ร้านเอ็ม โฆษณา ร้านเอ็ม โฆษณา พิจารณาแล้วเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่80/2562

ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม เจาะจง ตรงตามคุณลักษณะ ลงวันที ่14 มีนาคม 2562
ในรูปแบบป้ายไวนิล 300.00 ทีต้่องการ
จ านวน 1 งาน และเป็นประโยชน์

ต่อทางราชการ
19 จ้างเหมาบริการจัดท าส่ือ 300.00 เฉพาะ ร้านเอ็ม โฆษณา ร้านเอ็ม โฆษณา พิจารณาแล้วเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่81/2562

ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม เจาะจง ตรงตามคุณลักษณะ ลงวันที ่14 มีนาคม 2562
ในรูปแบบป้ายไวนิล 300.00 ทีต้่องการ
จ านวน 1 งาน และเป็นประโยชน์

ต่อทางราชการ
20 จ้างเหมาบริการจัดท าส่ือ 2,500.00 เฉพาะ ร้านเอ็ม โฆษณา ร้านเอ็ม โฆษณา พิจารณาแล้วเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่82/2562

ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม เจาะจง ตรงตามคุณลักษณะ ลงวันที ่14 มีนาคม 2562
ในรูปแบบแผ่นป้ายนิทรรศการ 2,500.00 ทีต้่องการ
จ านวน 1 งาน และเป็นประโยชน์

ต่อทางราชการ
21 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1,170.00 เฉพาะ บริษัท ก.นวตกรรม บริษัท ก.นวตกรรม พิจารณาแล้วเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที ่83/2562

ส าหรับปฏิบัติงานตามโครงการ/ เจาะจง จ ากัด จ ากัด ตรงตามคุณลักษณะ ลงวันที ่14 มีนาคม 2562
กิจกรรม ทีต้่องการ
จ านวน 3 รายการ 1,170.00 และเป็นประโยชน์

ต่อทางราชการ
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22 จ้างเหมาบริการจัดท าส่ือ 400.00 เฉพาะ ร้านเอ็ม โฆษณา ร้านเอ็ม โฆษณา พิจารณาแล้วเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่84/2562

ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม เจาะจง ตรงตามคุณลักษณะ ลงวันที ่14 มีนาคม 2562
ในรูปแบบแผ่นป้ายอิคริลิค 400.00 ทีต้่องการ
จ านวน 1 งาน และเป็นประโยชน์

ต่อทางราชการ
23 จ้างเหมาบริการจัดท าส่ือ 8,000.00 เฉพาะ ร้านพอเพียง ร้านพอเพียง พิจารณาแล้วเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่85/2562

ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม เจาะจง ตรงตามคุณลักษณะ ลงวันที ่14 มีนาคม 2562
ในรูปแบบกระเป๋าผ้า 8,000.00 ทีต้่องการ
จ านวน 1 งาน และเป็นประโยชน์

ต่อทางราชการ
24 จ้างเหมาบริการจัดท าส่ือ 22,500.00 เฉพาะ ร้านเอ็ม โฆษณา ร้านเอ็ม โฆษณา พิจารณาแล้วเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่86/2562

ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม เจาะจง ตรงตามคุณลักษณะ ลงวันที ่14 มีนาคม 2562
ในรูปแบบขวดน้ าพลาสติกชนิดใส 22,500.00 ทีต้่องการ
จ านวน 1 งาน และเป็นประโยชน์

ต่อทางราชการ
25 จ้างเหมาบริการจัดท าตราประทับ 2,670.00 เฉพาะ ร้านสุโขทัยอาร์ต ร้านสุโขทัยอาร์ต พิจารณาแล้วเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่87/2562

จ านวน 10 รายการ เจาะจง ตรงตามคุณลักษณะ ลงวันที ่21 มีนาคม 2562
2,670.00 ทีต้่องการ

และเป็นประโยชน์
ต่อทางราชการ

26 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 10,980.00 เฉพาะ บริษัท เอส เอส บริษัท เอส เอส พิจารณาแล้วเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที ่88/2562
ส าหรับปฏิบัติงานตามโครงการ/ เจาะจง แอนด์ เค แอนด์ เค ตรงตามคุณลักษณะ ลงวันที ่21 มีนาคม 2562
กิจกรรม (ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด ทีต้่องการ
จ านวน 2 รายการ 10,980.00 และเป็นประโยชน์

ต่อทางราชการ
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27 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 11,420.00 เฉพาะ บริษัท เอส เอส บริษัท เอส เอส พิจารณาแล้วเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที ่89/2562

ส าหรับปฏิบัติงานตามโครงการ/ เจาะจง แอนด์ เค แอนด์ เค ตรงตามคุณลักษณะ ลงวันที ่21 มีนาคม 2562
กิจกรรม (ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด ทีต้่องการ
จ านวน 2 รายการ 11,420.00 และเป็นประโยชน์

ต่อทางราชการ
28 เช่าเวลาออกอากาศ และถ่ายทอดสด 6,000.00 เฉพาะ สถานีวิทยุกระจาย สถานีวิทยุกระจาย พิจารณาแล้วเหมาะสม ใบส่ังเช่าเลขที ่92/2562

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง เจาะจง เสียงแห่งประเทศไทย เสียงแหง่ประเทศไทย ตรงตามคุณลักษณะ ลงวันที ่25 มีนาคม 2562
แห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ทีต้่องการ
ส าหรับแผยแพร่ภารกิจการปฏิบัติงาน และเป็นประโยชน์
ตามโครงการ/กิจกรรม 6,000.00 ต่อทางราชการ
จ านวน 6 เดือน

29 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 13,000.00 เฉพาะ นางสาวหทัยรัตน์ นางสาวหทัยรัตน์ พิจารณาแล้วเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่93/2562
ตัด/ตกแต่งต้นไม้บริเวณส านักงาน เจาะจง เฉยบัว เฉยบัว ตรงตามคุณลักษณะ ลงวันที ่27 มีนาคม 2562
จ านวน 1 งาน ทีต้่องการ

13,000.00 และเป็นประโยชน์
ต่อทางราชการ

30 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 210.00 เฉพาะ ร้านรวมสาส์น ร้านรวมสาส์น พิจารณาแล้วเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที ่94/2562
(หนังสือพิมพ์รายวัน/นิตยสารรายเดือน) เจาะจง ตรงตามคุณลักษณะ ลงวันที ่27 มีนาคม 2562
ส าหรับผู้มาติดต่อราชการ 210.00 ทีต้่องการ
จ านวน 2 รายการ และเป็นประโยชน์

ต่อทางราชการ
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31 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 432.00 เฉพาะ ร้านน้ าด่ืมอิคคิว ร้านน้ าด่ืมอิคคิว พิจารณาแล้วเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที ่95/2562

(น้ าด่ืม) ส าหรับผู้มาติดต่อราชการ เจาะจง ตรงตามคุณลักษณะ ลงวันที ่27 มีนาคม 2562
จ านวน 2 รายการ 432.00 ทีต้่องการ

และเป็นประโยชน์
ต่อทางราชการ

32 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 20,000.00 เฉพาะ บริษัท โชคชัย(1991) บริษัท โชคชัย พิจารณาแล้วเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที ่96/2562
ส าหรับปฏิบัติงานตามโครงการ/ เจาะจง สวรรคโลก จ ากัด (1991) สวรรคโลก ตรงตามคุณลักษณะ ลงวันที ่27 มีนาคม 2562
กิจกรรม ราคาตามท้องตลาด จ ากัด ทีต้่องการ

ในวันทีส่ั่งซ้ือ และเป็นประโยชน์
20,000.00 ต่อทางราชการ

33 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 90,000.00 เฉพาะ นางสาวพิไลวรรณ นางสาวพิไลวรรณ พิจารณาแล้วเหมาะสม สัญญาจ้างเลขที ่11/2562
ปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม เจาะจง รู้คุณ รู้คุณ ตรงตามคุณลักษณะ ลงวันที ่27 มีนาคม 2562
จ านวน 1 งาน ทีต้่องการ
ระยะเวลา 6 เดือน 90,000.00 และเป็นประโยชน์
เดือนละ 15,000 บาท ต่อทางราชการ

34 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 90,000.00 เฉพาะ นางสาวสุภาภรณ์ นางสาวสุภาภรณ์ พิจารณาแล้วเหมาะสม สัญญาจ้างเลขที ่12/2562
ปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม เจาะจง พุม่สิโล พุม่สิโล ตรงตามคุณลักษณะ ลงวันที ่27 มีนาคม 2562
จ านวน 1 งาน ทีต้่องการ
ระยะเวลา 6 เดือน 90,000.00 และเป็นประโยชน์
เดือนละ 15,000 บาท ต่อทางราชการ



 -9-
35 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 90,000.00 เฉพาะ นายวรพล หล าภักดี นายวรพล หล าภักดี พิจารณาแล้วเหมาะสม สัญญาจ้างเลขที ่13/2562

ปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม เจาะจง ตรงตามคุณลักษณะ ลงวันที ่27 มีนาคม 2562
จ านวน 1 งาน 90,000.00 ทีต้่องการ
ระยะเวลา 6 เดือน และเป็นประโยชน์
เดือนละ 15,000 บาท ต่อทางราชการ

36 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 90,000.00 เฉพาะ นายนพเก้า โตง้ิว นายนพเก้า โตง้ิว พิจารณาแล้วเหมาะสม สัญญาจ้างเลขที ่14/2562
ปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม เจาะจง ตรงตามคุณลักษณะ ลงวันที ่27 มีนาคม 2562
จ านวน 1 งาน 90,000.00 ทีต้่องการ
ระยะเวลา 6 เดือน และเป็นประโยชน์
เดือนละ 15,000 บาท ต่อทางราชการ

37 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 90,000.00 เฉพาะ นางสาวบุญชนก นางสาวบุญชนก พิจารณาแล้วเหมาะสม สัญญาจ้างเลขที ่15/2562
ปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม เจาะจง แจ่มเกตุ แจ่มเกตุ ตรงตามคุณลักษณะ ลงวันที ่27 มีนาคม 2562
จ านวน 1 งาน ทีต้่องการ
ระยะเวลา 6 เดือน 90,000.00 และเป็นประโยชน์
เดือนละ 15,000 บาท ต่อทางราชการ

38 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 69,000.00 เฉพาะ นายณัฐวุฒิ โพธิรี์ นายณัฐวุฒิ โพธิรี์ พิจารณาแล้วเหมาะสม สัญญาจ้างเลขที ่16/2562
ปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม เจาะจง ตรงตามคุณลักษณะ ลงวันที ่27 มีนาคม 2562
จ านวน 1 งาน ทีต้่องการ
ระยะเวลา 6 เดือน 69,000.00 และเป็นประโยชน์
เดือนละ 11,500 บาท ต่อทางราชการ


