
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 จัดจ้างเหมาบริการ 4,654.50 เฉพาะ ร้านฮ้ัวการไฟฟ้า ร้านฮ้ัวการไฟฟ้า พิจารณาแล้วเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่47/2562

ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง เจาะจง ตรงตามคุณลักษณะ ลงวันที ่7 กุมภาพันธ์ 2562
(เปล่ียนวัสดุ/อุปกรณ์) 4,654.50 ทีต้่องการ
จ านวน 1 งาน และเป็นประโยชน์

ต่อทางราชการ
2 จัดจ้างเหมาบริการ 2,250.00 เฉพาะ ร้านเล็กการยาง ร้านเล็กการยาง พิจารณาแล้วเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่48/2562

ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง เจาะจง ตรงตามคุณลักษณะ ลงวันที ่11 กุมภาพันธ์ 2562
(เปล่ียนวัสดุ/อุปกรณ์) 2,250.00 ทีต้่องการ
จ านวน 1 งาน และเป็นประโยชน์

ต่อทางราชการ
3 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 2,500.00 เฉพาะ นางกฤติยาณี นางกฤติยาณี พิจารณาแล้วเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่49/2562

สาธิตและฝึกปฏิบัติอาชีพอิสระ เจาะจง พันธ์สน พันธ์สน ตรงตามคุณลักษณะ ลงวันที ่12 กุมภาพันธ์ 2562
"การท ากุหลาบจากดินหอม" ทีต้่องการ
พร้อมวัสดุอุปกรณ์ 2,500.00 และเป็นประโยชน์
จ านวน 1 งาน ต่อทางราชการ

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

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง
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4 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 2,500.00 เฉพาะ นางน้องเล็ก จ านง นางน้องเล็ก จ านง พิจารณาแล้วเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่50/2562

สาธิตและฝึกปฏิบัติอาชีพอิสระ เจาะจง ตรงตามคุณลักษณะ ลงวันที ่12 กุมภาพันธ์ 2562
"การท าตุ๊กตาการบูร" 2,500.00 ทีต้่องการ
พร้อมวัสดุอุปกรณ์ และเป็นประโยชน์
จ านวน 1 งาน ต่อทางราชการ

5 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 2,500.00 เฉพาะ นางสาวกุลนิดา นางสาวกุลนิดา พิจารณาแล้วเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่51/2562
สาธิตและฝึกปฏิบัติอาชีพอิสระ เจาะจง เจริญเยาว์ เจริญเยาว์ ตรงตามคุณลักษณะ ลงวันที ่12 กุมภาพันธ์ 2562
"การท าไก่เขย่ารสจัดจ้าน" ทีต้่องการ
พร้อมวัสดุอุปกรณ์ 2,500.00 และเป็นประโยชน์
จ านวน 1 งาน ต่อทางราชการ

6 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,900.00 เฉพาะ บริษัท เอส เอส บริษัท เอส เอส พิจารณาแล้วเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที ่52/2562
ส าหรับปฏิบัติงานตามโครงการ/ เจาะจง แอนด์ เค แอนด์ เค ตรงตามคุณลักษณะ ลงวันที ่20 กุมภาพันธ์ 2562
กิจกรรม (ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด ทีต้่องการ
จ านวน 1 รายการ 4,900.00 และเป็นประโยชน์

ต่อทางราชการ
7 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 2,800.00 เฉพาะ บริษัท ธนินท์พงศ์ บริษัท ธนินท์พงศ์ พิจารณาแล้วเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที ่53/2562

ส าหรับปฏิบัติงานตามโครงการ/ เจาะจง จ ากัด จ ากัด ตรงตามคุณลักษณะ ลงวันที ่20 กุมภาพันธ์ 2562
กิจกรรม ทีต้่องการ
จ านวน 12 รายการ 2,800.00 และเป็นประโยชน์

ต่อทางราชการ
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8 จัดจ้างเหมาบริการ 1,980.00 เฉพาะ ร้านเล็กการยาง ร้านเล็กการยาง พิจารณาแล้วเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่54/2562

ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง เจาะจง ตรงตามคุณลักษณะ ลงวันที ่20 กุมภาพันธ์ 2562
(เปล่ียนวัสดุ/อุปกรณ์) 1,980.00 ทีต้่องการ
จ านวน 1 งาน และเป็นประโยชน์

ต่อทางราชการ
9 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 2,000.00 เฉพาะ บริษัท ธนินท์พงศ์ บริษัท ธนินท์พงศ์ พิจารณาแล้วเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที ่55/2562

ส าหรับปฏิบัติงานตามโครงการ/ เจาะจง จ ากัด จ ากัด ตรงตามคุณลักษณะ ลงวันที ่21 กุมภาพันธ์ 2562
กิจกรรม ทีต้่องการ
จ านวน 4 รายการ 2,000.00 และเป็นประโยชน์

ต่อทางราชการ
10 จัดซ้ือวัสดุ/อุปกรณ์ 4,130.00 เฉพาะ นางศิรประภา นางศิรประภา พิจารณาแล้วเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที ่56/2562

ส าหรับการฝึกอบรม เจาะจง อภิเดชมงคล อภิเดชมงคล ตรงตามคุณลักษณะ ลงวันที ่21 กุมภาพันธ์ 2562
ตามโครงการ/กิจกกรรม ทีต้่องการ
จ านวน 8 รายการ 4,130.00 และเป็นประโยชน์

ตรงตามคุณลักษณะ
11 จัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 1,400.00 เฉพาะ นางจ าเรียง พึง่สกุล นางจ าเรียง พึง่สกุล พิจารณาแล้วเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่57/2562

จัด/ตกแต่ง/ท าความสะอาดสถานที่ เจาะจง ตรงตามคุณลักษณะ ลงวันที ่21 กุมภาพันธ์ 2562
ส าหรับปฏิบัติงานตามโครงการ/ 1,400.00 ทีต้่องการ
กิจกรรม และเป็นประโยชน์
จ านวน 1 งาน ต่อทางราชการ

12 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 250.00 เฉพาะ ร้านรวมสาส์น ร้านรวมสาส์น พิจารณาแล้วเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที ่58/2562
(หนังสือพิมพ์รายวัน/นิตยสารรายเดือน) เจาะจง ตรงตามคุณลักษณะ ลงวันที ่28 กุมภาพันธ์ 2562
ส าหรับผู้มาติดต่อราชการ 250.00 ทีต้่องการ
จ านวน 2 รายการ และเป็นประโยชน์

ต่อทางราชการ
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13 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 432.00 เฉพาะ ร้านน้ าด่ืมอิคคิว ร้านน้ าด่ืมอิคคิว พิจารณาแล้วเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที ่59/2562

(น้ าด่ืม) ส าหรับผู้มาติดต่อราชการ เจาะจง ตรงตามคุณลักษณะ ลงวันที ่28 กุมภาพันธ์ 2562
จ านวน 2 รายการ 432.00 ทีต้่องการ

และเป็นประโยชน์
ต่อทางราชการ

14 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 20,000.00 เฉพาะ บริษัท โชคชัย(1991) บริษัท โชคชัย พิจารณาแล้วเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที ่60/2562
ส าหรับปฏิบัติงานตามโครงการ/ เจาะจง สวรรคโลก จ ากัด (1991) สวรรคโลก ตรงตามคุณลักษณะ ลงวันที ่28 กุมภาพันธ์ 2562
กิจกรรม ราคาตามท้องตลาด จ ากัด ทีต้่องการ

ในวันทีส่ั่งซ้ือ และเป็นประโยชน์
20,000.00 ต่อทางราชการ

15 จ้างเหมาบริการจัดท าพานพุม่ 800.00 เฉพาะ ร้านบ้านดอกไม้ ร้านบ้านดอกไม้ พิจารณาแล้วเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่61/2562
ดอกไม้ประดิษฐ์ เจาะจง สุโขทัย สุโขทัย ตรงตามคุณลักษณะ ลงวันที ่28 กุมภาพันธ์ 2562
ส าหรับงานรัฐพิธี ทีต้่องการ
จ านวน 1 งาน 800.00 และเป็นประโยชน์

ต่อทางราชการ


