
ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและ เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ
หรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป สญัญา หรือขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

๑ จัดซ้ือน้้าด่ืม ๑,๔๐๐ ๑,๔๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัทโคโรลิส  จ้ากัด บริษัทโคโรลิส  จ้ากัด วสัดุท่ีสัง่ซ้ือสะอาด

มีคุณภาพ

๒ จัดซ้ือหนังสือพิมพ์รายวัน ๔๒๐ ๔๒๐ เฉพาะเจาะจง นายชาญชัย   พรหมศักดา นายชาญชัย  พรหมศักดา วสัดุท่ีสัง่ซ้ือมีคุณภาพ

ถูกตอ้ง ครบถว้น

๓ จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ๗,๐๓๐ ๗,๐๓๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจ บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจ เพราะบริษัทให้เครดิต

จ้านวน  ๒๔๓.๒๒  ลิตร  

                                                                              สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม                                                              แบบ สขร๑.
ส้านักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น

วันที.่..๓๑.....เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑



ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและ เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ
หรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป สญัญา หรือขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

๑ จัดซ้ือน้้าด่ืม ๑,๓๙๐ ๑,๓๙๐ เฉพาะเจาะจง บริษัทโคโรลิส  จ้ากัด บริษัทโคโรลิส  จ้ากัด วัสดุทีส่ั่งซ้ือสะอาด

มีคุณภาพ

๒ จัดซ้ือหนังสือพิมพ์รายวัน ๔๔๐ ๔๔๐ เฉพาะเจาะจง นายชาญชัย   พรหมศักดา นายชาญชัย  พรหมศักดา วัสดุทีส่ั่งซ้ือมีคุณภาพ

ถกูต้อง ครบถว้น

๓ จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ๑๔,๔๘๐.๓๐ ๑๔,๔๘๐.๓๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจ บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจ เพราะบริษัทให้เครดิต
จ้านวน ๔๙๔.๖๙  ลิตร  

๔ จดัจา้งเหมาท้าป้ายไวนิล ๗๒๐ ๗๒๐ เฉพาะเจาะจง ร้านอนุบาลงานป้าย ร้านอนุบาลงานป้าย งานทีส่ั่งจา้งมีคุณภาพ
ขนาด ๑.๒x๔ ม. จ้านวน ๑ ผืน เสนอราคา  ๗๒๐ บาท ราคาทีจ่า้ง ๗๒๐ บาท ถกูต้อง ครบถว้น
กจิกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียนฯ

 
๕ จดัจา้งเหมาท้าบอร์ดท้าเนียบผู้บริหาร ๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  ปานบ้านแผ้ว นายสมชาย  ปานบ้านแผ้ว งานทีส่ั่งจา้งมีคุณภาพ ใบส่ังจา้ง ๐๐๑/๒๕๖๒

และเจา้หน้าทีส้่านักงาน จ้านวน ๒ ชุด เสนอราคา  ๑๓,๐๐๐ บาท ราคาทีจ่า้ง ๑๓,๐๐๐ บาท ถกูต้อง ครบถว้น ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๑
ขนาดสูง ๑.๒๐ x กว้าง ๑.๕๐ ม. 

๖ จดัซ้ือวัสดุส้านักงาน จ้านวน ๒ รายการ ๘๓๐ ๘๓๐ เฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแกน่ จ้ากดั บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแกน่ จ้ากดั วัสดุทีส่ั่งซ้ือมีคุณภาพ
กจิกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียนฯ เสนอราคา  ๘๓๐ บาท ราคาทีซ้ื่อ ๘๓๐ บาท ถกูต้อง ครบถว้น

วันที ่๓๐  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑

                                                                              สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน                                                           แบบ สขร๑.
ส้านักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น



ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและ เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ
หรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป สญัญา หรือขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

๗ จัดจ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิล ๖,๗๕๐ ๖,๗๕๐ เฉพาะเจาะจง ร้านบี พลัส ครีเอชั่น ร้านบี พลัส ครีเอชั่น งานทีส่ั่งจา้งมีคุณภาพ ใบส่ังจา้ง ๐๐๒/๒๕๖๒

จ้านวน ๑๘ ผืน เสนอราคา  ๖,๗๕๐ บาท ราคาทีจ่า้ง ๖,๗๕๐ บาท ถกูต้อง ครบถว้น ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๑

๘ จัดจ้างเหมาบริการตรวจเช็คเคร่ือง ๖,๑๐๐ ๖,๑๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัทเบสท์เทค โอเอ จ้ากัด บริษัทเบสท์เทค โอเอ จ้ากัด งานทีส่ั่งจา้งมีคุณภาพ ใบส่ังจา้ง ๐๐๓/๒๕๖๒

ถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ CANON เสนอราคา ๖,๑๐๐ บาท ราคาทีจ่้าง ๖,๑๐๐ บาท ถกูต้อง ครบถว้น ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑

                                                                              สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน                                                           แบบ สขร๑.
ส้านักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น

วันที ่๓๐  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑



ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและ เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ
หรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป สญัญา หรือขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

๑ จัดจ้างเหมาจัดท้ากระเป๋าใส่เอกสาร ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัทแมททีเรียล บริษัทแมททีเรียล งานทีส่ั่งจา้งมีคุณภาพ ใบส่ังจา้ง ๐๐๔/๒๕๖๒

จ้านวน ๑๖๐ ใบ คอลเลคชั่น จ้ากดั คอลเลคชั่น จ้ากดั ถกูต้อง ครบถว้น ๗ ธ.ค. ๒๕๖๑

เสนอราคา  ๒๐,๐๐๐ บาท ราคาทีจ่า้ง ๒๐,๐๐๐ บาท

๒ จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน/คอมพิวเตอร์ ๕,๒๗๐ ๕,๒๗๐ เฉพาะเจาะจง บริษัทเทคนิคโอเอโปร จ้ากัด บริษัทเทคนิคโอเอโปร จ้ากัด วัสดุทีส่ั่งซ้ือมีคุณภาพ ๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๑

จ้านวน ๙ รายการ เสนอราคา  ๕,๒๗๐ บาท ราคาทีซ้ื่อ ๕,๒๗๐ บาท ถกูต้อง ครบถว้น

๓ จดัจา้งเหมาจดัท้าป้ายประชาสัมพนัธ์ ๑,๙๐๐ ๑,๙๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านบีพลัส ครีเอชั่น ร้านบีพลัส ครีเอชั่น งานทีส่ั่งจา้งมีคุณภาพ ๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๑

(Standee) จ้านวน ๒ ป้าย เสนอราคา  ๑,๙๐๐ บาท ราคาทีจ่า้ง ๑,๙๐๐ บาท ถกูต้อง ครบถว้น

๔ จดัจา้งเหมาสาธิตและทดลองปฏิบัติ ๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวเมทิชา  ส้าราญเรียบ นางสาวเมทิชา  ส้าราญเรียบ งานทีส่ั่งจา้งมีคุณภาพ ๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๑
อาชีพ หลักสูตร "การท้าตุ๊กตาการบูร" เสนอราคา  ๒,๕๐๐ บาท ราคาทีจ่า้ง  ๒,๕๐๐ บาท ถกูต้อง ครบถว้น

๕ จดัจา้งเหมาจดัท้าส่ือประชาสัมพนัธ์ ๒๔,๐๓๕ ๒๔,๐๓๕ เฉพาะเจาะจง บริษัทแมททีเรียล บริษัทแมททีเรียล งานทีส่ั่งจา้งมีคุณภาพ  
(ถงุผ้าเอนกประสงค์) จ้านวน ๑,๐๔๕ ใบ คอลเลคชั่น จ้ากดั คอลเลคชั่น จ้ากดั ถกูต้อง ครบถว้น ๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๑
โครงการเผยแพร่ความรู้ฯ เสนอราคา ๒๔,๐๓๕ บาท ราคาทีจ่า้ง ๒๔,๐๓๕ บาท

วันที ่๒๘  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑
ส้านักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น

                                                                              สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม                                                           แบบ สขร๑.



ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและ เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ
หรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป สญัญา หรือขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

๖ จดัจา้งเหมาจดัท้ากระเป๋าใส่เอกสาร ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัทแมททีเรียล บริษัทแมททีเรียล งานทีส่ั่งจา้งมีคุณภาพ ใบส่ังจา้ง ๐๐๗/๒๕๖๒

จ้านวน ๑๘๐ ใบ คอลเลคชั่น จ้ากดั คอลเลคชั่น จ้ากดั ถกูต้อง ครบถว้น ๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๑

โครงการเตรียมความพร้อมให้คนหางานฯ เสนอราคา ๑๘,๐๐๐ บาท ราคาทีจ่า้ง ๑๘,๐๐๐ บาท

๗ จัดจ้างเหมาผลิตสปอตโฆษณา ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นายสาโรช นายสาโรช งานทีส่ั่งจา้งมีคุณภาพ ๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๑

งานนัดพบแรงงานย่อย เสนอราคา  ๑,๐๐๐ บาท ราคาทีจ่า้ง ๑,๐๐๐ บาท ถกูต้อง ครบถว้น

๘ จดัจา้งเหมาเผยแพร่สปอตออกอากาศ ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง นางธิดารัตน์  อากรตน นางธิดารัตน์  อากรตน งานทีส่ั่งจา้งมีคุณภาพ ๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๑

ทางสถานีวิทยฯุ (นัดพบแรงงานยอ่ย) เสนอราคา  ๑,๕๐๐ บาท ราคาทีจ่า้ง ๑,๕๐๐ บาท ถกูต้อง ครบถว้น
จ้านวน ๓ วัน

         

๙ จดัจา้งเหมารถแห่ประชาสัมพนัธ์ ๒,๔๐๐ ๒,๔๐๐ เฉพาะเจาะจง นายชาติชาย  ไชยต้นเทือก นายชาติชาย  ไชยต้นเทือก งานทีส่ั่งจา้งมีคุณภาพ ๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๑

งานนัดพบแรงงานย่อย จ้านวน ๓ วัน เสนอราคา  ๒,๔๐๐ บาท ราคาทีจ่า้ง  ๒,๔๐๐ บาท ถกูต้อง ครบถว้น

๑๐ จัดจ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิล ๖๓๐ ๖๓๐ ร้านอนุบาลงานป้าย ร้านอนุบาลงานป้าย งานทีส่ั่งจา้งมีคุณภาพ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๑

ขนาด ๓.๕๐ x ๑.๒๐ เมตร ๑ ผืน เสนอราคา  ๖๓๐ บาท ราคาทีจ่า้ง ๖๓๐ บาท ถกูต้อง ครบถว้น
โครงการป้องกนัการค้ามนุษยด้์าน
แรงงานฯ

                                                                              สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม                                                           แบบ สขร๑.
ส้านักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น

วันที ่๒๘  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑



ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและ เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ
หรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป สญัญา หรือขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

๑๑ จัดจ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิล ๕๔๐ ๕๔๐ เฉพาะเจาะจง ร้านอนุบาลงานป้าย ร้านอนุบาลงานป้าย งานทีส่ั่งจา้งมีคุณภาพ ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๑

ขนาด ๑.๒๐ x ๓ เมตร ๑ ผืน เสนอราคา  ๖๓๐ บาท ราคาทีจ่า้ง ๖๓๐ บาท ถกูต้อง ครบถว้น
โครงการเตรียมความพร้อมค้ามนุษยฯ์

๑๒ จดัซ้ือวัสดุส้านักงาน จ้านวน ๙ รายการ ๕,๐๕๖ ๕,๐๕๖ เฉพาะเจาะจง บริษัทเทคนิคโอเอโปร จ้ากดั บริษัทเทคนิคโอเอโปร จ้ากดั วัสดุทีส่ั่งซ้ือมีคุณภาพ ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๑

โครงการเตรียมความพร้อมค้ามนุษยฯ์ เสนอราคา ๕,๐๕๖ บาท ราคาทีซ้ื่อ ๕,๐๕๖ บาท ถกูต้อง ครบถว้น

  

๑๓ จดัซ้ือวัสดุส้านักงาน/คอมพวิเตอร์ ๙,๕๔๖ ๙,๕๔๖ เฉพาะเจาะจง บริษัทเทคนิคโอเอโปร จ้ากดั บริษัทเทคนิคโอเอโปร จ้ากดั วัสดุทีส่ั่งซ้ือมีคุณภาพ ใบส่ังจา้ง ๐๐๘/๒๕๖๒

จ้านวน ๘ รายการ เสนอราคา ๙,๕๔๖ บาท ราคาทีซ้ื่อ ๙,๕๔๖ บาท ถกูต้อง ครบถว้น ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๑

   

๑๔ จัดจ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิล ๗๒๐ ๗๒๐ เฉพาะเจาะจง ร้านอนุบาลงานป้าย ร้านอนุบาลงานป้าย งานทีส่ั่งจา้งมีคุณภาพ ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๑

ขนาด ๑.๒๐ x ๔ เมตร ๑ ผืน เสนอราคา  ๗๒๐ บาท ราคาทีจ่า้ง ๗๒๐ บาท ถกูต้อง ครบถว้น
กจิกรรมเพิม่อาชีพ เพิม่รายได้

๑๕ จดัซ้ือวัสดุส้านักงาน จ้านวน ๔ รายการ ๑,๐๗๗ ๑,๐๗๗ เฉพาะเจาะจง บริษัทศึกษาภัณฑ์ขอนแกน่ บริษัทศึกษาภัณฑ์ขอนแกน่ วัสดุทีส่ั่งซ้ือมีคุณภาพ ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๑

กจิกรรมเพิม่อาชีพ เพิม่รายได้ จ้ากดั จ้ากดั ถกูต้อง ครบถว้น
เสนอราคา ๑,๐๗๗ บาท ราคาทีซ้ื่อ ๑,๐๗๗ บาท

                                                                              สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม                                                           แบบ สขร๑.
ส้านักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น

วันที ่๒๘  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑



ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและ เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ
หรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป สญัญา หรือขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

๑๖ จดัซ้ือวัสดุส้านักงาน จ้านวน ๗ รายการ ๒,๙๙๔ ๒,๙๙๔ เฉพาะเจาะจง บริษัทเทคนิคโอเอโปร จ้ากดั บริษัทเทคนิคโอเอโปร จ้ากดั วัสดุทีส่ั่งซ้ือมีคุณภาพ ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๑

กจิกรรมนัดพบแรงงานยอ่ย เสนอราคา ๒,๙๙๔ บาท ราคาทีซ้ื่อ ๒,๙๙๔ บาท ถกูต้อง ครบถว้น

 
๑๗ จัดจ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิล ๗๒๐ ๗๒๐ เฉพาะเจาะจง ร้านอนุบาลงานป้าย ร้านอนุบาลงานป้าย งานทีส่ั่งจา้งมีคุณภาพ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๑

ขนาด ๑.๒๐ x ๔ เมตร ๑ ผืน เสนอราคา  ๗๒๐ บาท ราคาทีจ่า้ง ๗๒๐ บาท ถกูต้อง ครบถว้น
กจิกรรมส่งเสริมการมีงานท้าในสถานพนิิจฯ

 

๑๘ จดัซ้ือวัสดุส้านักงาน จ้านวน ๒ รายการ ๗๘๐ ๗๘๐ เฉพาะเจาะจง บริษัทศึกษาภัณฑ์ขอนแกน่ บริษัทศึกษาภัณฑ์ขอนแกน่ วัสดุทีส่ั่งซ้ือมีคุณภาพ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๑

กจิกรรมส่งเสริมการมีงานท้าในสถานพนิิจฯ จ้ากดั จ้ากดั ถกูต้อง ครบถว้น
เสนอราคา ๗๘๐ บาท ราคาทีซ้ื่อ ๗๘๐ บาท

 

๑๙ จัดซ้ือหนังสือพิมพ์รายวัน ๓๖๐ ๓๖๐ เฉพาะเจาะจง นายชาญชัย   พรหมศักดา นายชาญชัย  พรหมศักดา วัสดุทีส่ั่งซ้ือมีคุณภาพ

ถกูต้อง ครบถว้น

๒๐ จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ๑๓,๙๗๐ ๑๓,๙๗๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจ บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจ เพราะบริษัทให้เครดิต

๒๑ จัดซ้ือน้้าด่ืม ๖๕๐ ๖๕๐ เฉพาะเจาะจง บริษัทโคโรลิส  จ้ากัด บริษัทโคโรลิส  จ้ากัด วัสดุทีส่ั่งซ้ือสะอาด

มีคุณภาพ

                                                                              สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม                                                           แบบ สขร๑.
ส้านักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น

วันที ่๒๘  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑



ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและ เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ
หรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป สญัญา หรือขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

๑ จดัซ้ือวัสดุส้านักงาน จ้านวน ๒ รายการ ๘๓๐ ๘๓๐ เฉพาะเจาะจง บริษัทศึกษาภัณฑ์ขอนแกน่ บริษัทศึกษาภัณฑ์ขอนแกน่ วัสดุทีส่ั่งซ้ือมีคุณภาพ ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๒

กจิกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน จ้ากดั จ้ากดั ถกูต้อง ครบถว้น

นักศึกษา เสนอราคา ๘๓๐ บาท ราคาทีซ้ื่อ ๘๓๐ บาท

 
๒ จดัจา้งเหมาพมิพป์้ายไวนิล ๗๒๐ ๗๒๐ เฉพาะเจาะจง ร้านอนุบาลงานป้าย ร้านอนุบาลงานป้าย งานทีส่ั่งจา้งมีคุณภาพ ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๒

ขนาด ๑.๒๐ x ๔ เมตร ๑ ผืน เสนอราคา  ๗๒๐ บาท ราคาทีจ่า้ง ๗๒๐ บาท ถกูต้อง ครบถว้น

๓ จดัจา้งเหมาพมิพป์้ายไวนิล ๕๔๐ ๕๔๐ เฉพาะเจาะจง ร้านอนุบาลงานป้าย ร้านอนุบาลงานป้าย งานทีส่ั่งจา้งมีคุณภาพ ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๒

ขนาด ๑.๒๐ x ๓ เมตร ๑ ผืน เสนอราคา  ๕๔๐ บาท ราคาทีจ่า้ง ๕๔๐ บาท ถกูต้อง ครบถว้น

๔ จดัซ้ือวัสดุส้านักงาน จ้านวน ๕ รายการ ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัทเทคนิคโอเอโปร จ้ากดั บริษัทเทคนิคโอเอโปร จ้ากดั วัสดุทีส่ั่งซ้ือมีคุณภาพ ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๒

 โครงการคุ้มครองคนหางานเชิงรุกฯ เสนอราคา ๔,๐๐๐ บาท ราคาทีซ้ื่อ ๔,๐๐๐ บาท ถกูต้อง ครบถว้น

๕ จดัจา้งเหมาจดัท้าเอกสารประกอบการ ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านเอน็ เจ กอ๊ปปี้ ร้านเอน็ เจ กอ๊ปปี้ งานทีส่ั่งจา้งมีคุณภาพ ๒๘ ม.ค. ๒๕๖๒

อบรม เสนอราคา ๑,๕๐๐ บาท ราคาทีจ่า้ง ๑,๕๐๐ บาท ถกูต้อง ครบถว้น

๖ จดัซ้ือวัสดุส้านักงาน จ้านวน ๑๓ รายการ ๔,๙๓๒ ๔,๙๓๒ เฉพาะเจาะจง บริษัทศึกษาภัณฑ์ขอนแกน่ บริษัทศึกษาภัณฑ์ขอนแกน่ วัสดุทีส่ั่งซ้ือมีคุณภาพ ๑๐ ม.ค. ๒๕๖๒

จ้ากดั จ้ากดั ถกูต้อง ครบถว้น

เสนอราคา ๔,๙๓๒ บาท ราคาทีซ้ื่อ ๔,๙๓๒ บาท

                                                                              สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม                                                           แบบ สขร๑.
ส้านักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น

วันที ่๓๑ เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒



ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและ เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ
หรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป สญัญา หรือขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

๗ จัดซ้ือน้้าด่ืม ๑,๒๖๐ ๑,๒๖๐ เฉพาะเจาะจง บริษัทโคโรลิส  จ้ากัด บริษัทโคโรลิส  จ้ากัด วัสดุทีส่ั่งซ้ือสะอาด

มีคุณภาพ

๘ จัดซ้ือหนังสือพิมพ์รายวัน ๔๔๐ ๔๔๐ เฉพาะเจาะจง นายชาญชัย   พรหมศักดา นายชาญชัย  พรหมศักดา วัสดุทีส่ั่งซ้ือมีคุณภาพ

ถกูต้อง ครบถว้น

๙ จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ๙,๕๓๐.๐๐ ๙,๕๓๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจ บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจ เพราะบริษัทให้เครดิต

                                                                              สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม                                                          แบบ สขร๑.
ส้านักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น

วันที ่ ๓๑  เดือน  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒



ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและ เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ
หรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป สญัญา หรือขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

๑ จดัซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.สงวนชัยศูนยล้์อ หจก.สงวนชัยศูนยล้์อ วัสดุทีส่ั่งซ้ือมีคุณภาพ ใบส่ังจา้ง ๐๑๗/๒๕๖๒

ยางบริดจสโตน ขนาด ๒๖๕/๗๐/๑๖ ๑๙๙๙ ๑๙๙๙ ถกูต้อง ครบถว้น ๑๓ ก.พ. ๒๕๖๒

จ้านวน ๔ เส้น เสนอราคา ๒๒,๐๐๐ บาท ราคาทีซ้ื่อ ๒๒,๐๐๐ บาท

 
๒ จดัซ้ือวัสดุส้านักงาน จ้านวน ๘ รายการ ๒,๐๐๒ ๒,๐๐๒ เฉพาะเจาะจง บริษัทเทคนิคโอเอโปร จ้ากดั บริษัทเทคนิคโอเอโปร จ้ากดั วัสดุทีส่ั่งซ้ือมีคุณภาพ  ก.พ. ๒๕๖๒

กจิกรรมนัดพบแรงงานยอ่ย เสนอราคา ๒,๐๐๒ บาท ราคาทีซ้ื่อ ๒,๐๐๒ บาท ถกูต้อง ครบถว้น

   

๓ จดัซ้ือวัสดุส้านักงาน ๗,๔๐๙ ๗,๔๐๙ เฉพาะเจาะจง บริษัทเทคนิคโอเอโปร จ้ากดั บริษัทเทคนิคโอเอโปร จ้ากดั วัสดุทีส่ั่งซ้ือมีคุณภาพ ใบส่ังซ้ือ ๐๑๘/๒๕๖๒

จ้านวน  ๑๑ รายการ เสนอราคา ๗,๔๐๙ บาท ราคาทีซ้ื่อ ๗,๔๐๙ บาท ถกูต้อง ครบถว้น ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๒

๔ จดัซ้ือวัสดุส้านักงาน ๗,๓๐๗ ๗,๓๐๗ เฉพาะเจาะจง บริษัทเทคนิคโอเอโปร จ้ากดั บริษัทเทคนิคโอเอโปร จ้ากดั วัสดุทีส่ั่งซ้ือมีคุณภาพ ใบส่ังซ้ือ ๐๑๙/๒๕๖๒
จ้านวน  ๗  รายการ เสนอราคา ๗,๓๐๗ บาท ราคาทีซ้ื่อ ๗,๓๐๗ บาท ถกูต้อง ครบถว้น ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๒

๕ จดัจา้งเหมาท้าป้ายต้าแหน่งงานว่าง ๔,๘๐๐ ๔,๘๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านบีพลัส ครีเอชั่น ร้านบีพลัส ครีเอชั่น งานทีส่ั่งจา้งมีคุณภาพ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๒

งานนัดพบแรงงาน เสนอราคา ๔,๘๐๐ บาท ราคาทีจ่า้ง  ๔,๘๐๐ บาท ถกูต้อง ครบถว้น

ส้านักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น
วันที ่ ๒๘  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒

                                                                              สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์                                                          แบบ สขร๑.



ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและ เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ
หรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป สญัญา หรือขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

๑ จดัซ้ือวัสดุ (พานพุม่ดอกไม้สด) ๘๐๐ ๘๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านฉนัท์ ร้านฉนัท์ วัสดุทีส่ั่งซ้ือมีคุณภาพ ๑ มี.ค. ๒๕๖๒

เสนอราคา ๘๐๐ บาท ราคาทีซ้ื่อ ๘๐๐ บาท ถกูต้อง ครบถว้น  

  

๒ ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์ (ธงญี่ปุน่) ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านบีพลัส ครีเอชั่น ร้านบีพลัส ครีเอชั่น งานทีส่ั่งจา้งมีคุณภาพ มี.ค. ๒๕๖๒

 จ้านวน ๖ ผืน เสนอราคา ๑,๒๐๐ บาท ราคาทีจ่า้ง  ๑,๒๐๐ บาท ถกูต้อง ครบถว้น

๓ จดัซ้ือวัสดุส้านักงาน/คอมพวิเตอร์ ๔,๔๑๔ ๔,๔๑๔ เฉพาะเจาะจง บริษัทเทคนิคโอเอโปร จ้ากดั บริษัทเทคนิคโอเอโปร จ้ากดั วัสดุทีส่ั่งซ้ือมีคุณภาพ ๘ มี.ค. ๒๕๖๒
จ้านวน  ๕  รายการ เสนอราคา ๔,๔๑๔ บาท ราคาทีซ้ื่อ ๔,๔๑๔ บาท ถกูต้อง ครบถว้น

๔ จัดจ้างเหมาซ่อมบ้ารุงรักษารถยนต์ ๓,๙๑๖.๐๙ ๓,๙๑๖.๐๙ เฉพาะเจาะจง บริษัทโค้วยู่ฮะมอเตอร์ จ้ากดั บริษัทโค้วยู่ฮะมอเตอร์ จ้ากดั งานทีส่ั่งจา้งมีคุณภาพ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๒

 ประจ้าส้านักงานฯ หมายเลขทะเบียน ถกูต้อง ครบถว้น
ชร-๓๑๗๑ กรุงเทพฯ 

๕ จดัซ้ือวัสดุส้านักงาน ๒,๒๐๒ ๒,๒๐๒ เฉพาะเจาะจง บริษัทเทคนิคโอเอโปร จ้ากดั บริษัทเทคนิคโอเอโปร จ้ากดั วัสดุทีส่ั่งซ้ือมีคุณภาพ ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๒

จ้านวน  ๔  รายการ เสนอราคา ๒,๒๐๒ บาท ราคาทีซ้ื่อ ๒,๒๐๒ บาท ถกูต้อง ครบถว้น

๖ จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.อนิเตอร์เนชั่นแนล จ้ากดั บริษัทเทคนิคโอเอโปร จ้ากดั วัสดุทีส่ั่งซ้ือมีคุณภาพ ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๒
จ้านวน  ๔  รายการ เสนอราคา ๔,๕๐๐ บาท ราคาทีซ้ื่อ ๔,๕๐๐ บาท ถกูต้อง ครบถว้น

                                                                              สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม                                                         แบบ สขร๑.
ส้านักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น

วันที ่๒๙  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒



ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและ เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ
หรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป สญัญา หรือขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

๗ จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ ๑๐,๘๐๐ ๑๐,๘๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านณัฐพล โอ.เอ. ร้านณัฐพล โอ.เอ. วัสดุทีส่ั่งซ้ือมีคุณภาพ ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๒
จ้านวน  ๓  รายการ เสนอราคา ๑๐,๘๐๐ บาท ราคาทีซ้ื่อ ๑๐,๘๐๐ บาท ถกูต้อง ครบถว้น

  

๘ จดัซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ๒,๓๐๐ ๒,๓๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านชุนหลีแบตเตอร่ี ร้านชุนหลีแบตเตอร่ี วัสดุทีส่ั่งซ้ือมีคุณภาพ ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๒

จ้านวน  ๑  รายการ เสนอราคา ๒,๓๐๐ บาท ราคาทีซ้ื่อ ๒,๓๐๐ บาท ถกูต้อง ครบถว้น

๙ จดัซ้ือวัสดุส้านักงาน ๔,๗๘๐ ๔,๗๘๐ เฉพาะเจาะจง บริษัทเทคนิคโอเอโปร จ้ากดั บริษัทเทคนิคโอเอโปร จ้ากดั วัสดุทีส่ั่งซ้ือมีคุณภาพ ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๒

จ้านวน  ๙  รายการ เสนอราคา ๔,๗๘๐ บาท ราคาทีซ้ื่อ ๔,๗๘๐ บาท ถกูต้อง ครบถว้น

๑๐ จดัจา้งเหมาพมิพป์้ายไวนิล ๙๐๐ ๙๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านอนุบาลงานป้าย ร้านอนุบาลงานป้าย งานทีส่ั่งจา้งมีคุณภาพ ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๒

ขนาด ๑.๕๐ x ๔ เมตร ๑ ผืน เสนอราคา  ๙๐๐ บาท ราคาทีจ่า้ง ๙๐๐ บาท ถกูต้อง ครบถว้น

๑๑ จดัจา้งเหมาพมิพป์้ายไวนิล ๑,๘๗๐ ๑,๘๗๐ เฉพาะเจาะจง ร้านบีพลัส ครีเอชั่น ร้านบีพลัส ครีเอชั่น งานทีส่ั่งจา้งมีคุณภาพ ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๒

ขนาด ๒.๕๐ x ๕.๒ เมตร ๑ ผืน เสนอราคา  ๑,๘๗๐ บาท ราคาทีจ่า้ง ๑,๘๗๐ บาท ถกูต้อง ครบถว้น

๑๒ จัดจ้างเหมาบริการแก้ไขโปรแกรม ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นายอานุภาพ  วงศ์หนองเตย นายอานุภาพ  วงศ์หนองเตย งานทีส่ั่งจา้งมีคุณภาพ ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๒

ควบคุมระบบบัตรคิวอตัโนมัติ เสนอราคา  ๓,๐๐๐ บาท ราคาทีจ่า้ง ๓,๐๐๐ บาท ถกูต้อง ครบถว้น

                                                                              สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม                                                         แบบ สขร๑.
ส้านักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น

วันที ่     เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒



ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและ เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ
หรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป สญัญา หรือขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

๑๓ จัดจ้างเหมาพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัทเพ็ญพรินต้ิง จ้ากัด บริษัทเพ็ญพรินต้ิง จ้ากัด งานทีส่ั่งจา้งมีคุณภาพ ใบส่ังจา้ง ๐๑๗/๒๕๖๒

จ้านวน ๑๕,๐๐๐ แผ่น เสนอราคา  ๑๕,๐๐๐ บาท ราคาทีจ่า้ง ๑๕,๐๐๐ บาท ถกูต้อง ครบถว้น ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๒

        

๑๔ จัดซ้ือน้้าด่ืม ๑,๒๘๐ ๑,๒๘๐ เฉพาะเจาะจง บริษัทโคโรลิส  จ้ากัด บริษัทโคโรลิส  จ้ากัด วัสดุทีส่ั่งซ้ือสะอาด

มีคุณภาพ

๑๕ จัดซ้ือหนังสือพิมพ์รายวัน ๔๒๐ ๔๒๐ เฉพาะเจาะจง นายชาญชัย   พรหมศักดา นายชาญชัย  พรหมศักดา วัสดุทีส่ั่งซ้ือมีคุณภาพ

ถกูต้อง ครบถว้น

๑๖ จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ๑๕,๘๖๕ ๑๕,๘๖๕ เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจ บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจ เพราะบริษัทให้เครดิต

จ้านวน  ๕๖๘.๑๗  ลิตร  

                                                                              สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม                                                         แบบ สขร๑.
ส้านักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น

วันที ่     เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒


