
แบบ สขร.1         

ล ำดบั
ท่ี

งำนจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจำ้ง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง ผูเ้สนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก รำคำท่ีรับ เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสงัเขป
เลขท่ีและวนัท่ีของ
หนงัสือ/สญัญำ

1 จดัซ้ือน ้ำเช้ือเพลิง 157,500.00 157,500.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วน ธงชยัปิโตรเล่ียม 157,500.00 ห้ำงหุน้ส่วน ธงชยัปิโตรเล่ียม 157,500.00 จดัท ำสญัญำรำยปี  และเป็น 201/2564
ผูช้  ำนำญงำนของส ำนกังำนฯ 30 ก.ย. 2564

2 จดัซ้ือน ้ำเช้ือเพลิง 157,500.00 157,500.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วน ธงชยัปิโตรเล่ียม 157,500.00 ห้ำงหุน้ส่วน ธงชยัปิโตรเล่ียม 157,500.00 จดัท ำสญัญำรำยปี  และเป็น 202/2564
ผูช้  ำนำญงำนของส ำนกังำนฯ 30 ก.ย. 2564

3 จำ้งเหมำท ำควำมสะอำด 9,300.00            9,300.00            เฉพำะเจำะจง นำงสำวิจิตรำ  เทพวงค์ 9,300.00         นำงสำวิจิตรำ  เทพวงค์ 9,300.00           จดัท ำสญัญำ 6 เดือน และเป็น 28/2565
ผูช้  ำนำญงำนของส ำนกังำนฯ 20 ต.ค. 2564

4 จำ้งเหมำพนกังำนรักษำควำมปลอดภยั 9,300.00            9,300.00            เฉพำะเจำะจง นำยสนิท  ป้อมอำสำ 9,300.00         นำยสนิท  ป้อมอำสำ 9,300.00           จดัท ำสญัญำ 6 เดือน และเป็น 29/2565
ผูช้  ำนำญงำนของส ำนกังำนฯ 20 ต.ค. 2564

5 จำ้งเหมำพนกังำนรักษำควำมปลอดภยั 9,300.00            9,300.00            เฉพำะเจำะจง นำยสง่ำ   มำลำ 9,300.00         นำยสง่ำ   มำลำ 9,300.00           จดัท ำสญัญำ 6 เดือน และเป็น 30/2565
ผูช้  ำนำญงำนของส ำนกังำนฯ 20 ต.ค. 2564

6 จำ้งเหมำปฏิบติังำนตำมโครงกำรจดัหำงำนเชิงรุก 15,000.00          15,000.00          เฉพำะเจำะจง นำงสำวเขมจิรำ  สงัขแ์กว้ 15,000.00       นำงสำวเขมจิรำ  สงัขแ์กว้ 15,000.00         จดัท ำสญัญำ 5 เดือน และเป็น 31/2565
เพ่ือกำรมีงำนท ำอยำ่งย ัง่ยนื กิจกรรมเสริมสร้ำง ผูช้  ำนำญงำนของส ำนกังำนฯ 20 ต.ค. 2564
ควำมมัน่คงและย ัง่ยนื

7 จำ้งเหมำปฏิบติังำนตำมโครงกำรจดัหำงำนเชิงรุก 15,000.00          15,000.00          เฉพำะเจำะจง นำยณรงคศ์กัด์ิ  ศรีตุม้แกว้ 15,000.00       นำยณรงคศ์กัด์ิ  ศรีตุม้แกว้ 15,000.00         จดัท ำสญัญำ 5 เดือน และเป็น 38/2565
เพ่ือกำรมีงำนท ำอยำ่งย ัง่ยนื กิจกรรมเสริมสร้ำง ผูช้  ำนำญงำนของส ำนกังำนฯ 26 ต.ค. 2564
ควำมมัน่คงและย ัง่ยนื

8 จำ้งเหมำปฏิบติังำนตำมโครงกำรจดัหำงำนเชิงรุก 15,000.00          15,000.00          เฉพำะเจำะจง นำงสำวนุชจรีย ์  สีแดด 15,000.00       นำงสำวนุชจรีย ์  สีแดด 15,000.00         จดัท ำสญัญำ 5 เดือน และเป็น 33/2565
เพ่ือกำรมีงำนท ำอยำ่งย ัง่ยนื กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิ ผูช้  ำนำญงำนของส ำนกังำนฯ 20 ต.ค. 2564
ภำพกำรบรรจุงำน

9 จำ้งเหมำซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ 2,996.00            2,996.00            เฉพำะเจำะจง หจก.ป่ินนภำเพอร์เฟค กรุ๊ป 2,996.00         หจก.ป่ินนภำเพอร์เฟค กรุ๊ป 2,996.00           เป็นรำคำท่ีสอบถำมไดต้ำม 01/2565
ทอ้งตลำด และให้เครดิต 28 ต.ค. 2564

10 จำ้งเหมำท ำควำมสะอำด 9,300.00            9,300.00            เฉพำะเจำะจง นำงสำวรัชนียำ  ภูน ้ำชุ่ม 9,300.00         นำงสำวรัชนียำ  ภูน ้ำชุ่ม 9,300.00           จดัท ำสญัญำ 6 เดือน และเป็น 28/2565

ผูช้  ำนำญงำนของส ำนกังำนฯ 20 ต.ค. 2564

11 จำ้งเหมำพนกังำนรักษำควำมปลอดภยั 9,300.00            9,300.00            เฉพำะเจำะจง นำยสนิท  ป้อมอำสำ 9,300.00         นำยสนิท  ป้อมอำสำ 9,300.00           จดัท ำสญัญำ 6 เดือน และเป็น 29/2565

ผูช้  ำนำญงำนของส ำนกังำนฯ 20 ต.ค. 2564

12 จำ้งเหมำพนกังำนรักษำควำมปลอดภยั 9,300.00            9,300.00            เฉพำะเจำะจง นำยสง่ำ   มำลำ 9,300.00         นำยสง่ำ   มำลำ 9,300.00           จดัท ำสญัญำ 6 เดือน และเป็น 30/2565

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน  ส านักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ
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ผูช้  ำนำญงำนของส ำนกังำนฯ 20 ต.ค. 2564

13 จำ้งเหมำปฏิบติังำนตำมโครงกำรจดัหำงำนเชิงรุก 15,000.00          15,000.00          เฉพำะเจำะจง นำงสำวเขมจิรำ  สงัขแ์กว้ 15,000.00       นำงสำวเขมจิรำ  สงัขแ์กว้ 15,000.00         จดัท ำสญัญำ 5 เดือน และเป็น 31/2565

เพ่ือกำรมีงำนท ำอยำ่งย ัง่ยนื กิจกรรมเสริมสร้ำง ผูช้  ำนำญงำนของส ำนกังำนฯ 20 ต.ค. 2564

ควำมมัน่คงและย ัง่ยนื

14 จำ้งเหมำปฏิบติังำนตำมโครงกำรจดัหำงำนเชิงรุก 15,000.00          15,000.00          เฉพำะเจำะจง นำยณรงคศ์กัด์ิ  ศรีตุม้แกว้ 15,000.00       นำยณรงคศ์กัด์ิ  ศรีตุม้แกว้ 15,000.00         จดัท ำสญัญำ 5 เดือน และเป็น 38/2565

เพ่ือกำรมีงำนท ำอยำ่งย ัง่ยนื กิจกรรมเสริมสร้ำง ผูช้  ำนำญงำนของส ำนกังำนฯ 26 ต.ค. 2564

ควำมมัน่คงและย ัง่ยนื

15 จำ้งเหมำปฏิบติังำนตำมโครงกำรจดัหำงำนเชิงรุก 15,000.00          15,000.00          เฉพำะเจำะจง นำงสำวนุชจรีย ์  สีแดด 15,000.00       นำงสำวนุชจรีย ์  สีแดด 15,000.00         จดัท ำสญัญำ 5 เดือน และเป็น 33/2565

เพ่ือกำรมีงำนท ำอยำ่งย ัง่ยนื กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิ ผูช้  ำนำญงำนของส ำนกังำนฯ 20 ต.ค. 2564

ภำพกำรบรรจุงำน

16 จำ้งเหมำปฏิบติังำนตำมโครงกำรส่งเสริมคนพิกำร 15,000.00          15,000.00          เฉพำะเจำะจง นำยเกรียงไกร  จิรังดำ 15,000.00       นำยเกรียงไกร  จิรังดำ 15,000.00         จดัท ำสญัญำ 6 เดือน และเป็น 41/2565

ท ำงำนในหน่วยงำนภำครัฐ ผูช้  ำนำญงำนของส ำนกังำนฯ 28 ต.ค. 2564

17 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน 2,800.00            2,800.00            เฉพำะเจำะจง บริษทั ศรีสะเกษไพศำลวิทยำ จก. 2,800.00         บริษทั ศรีสะเกษไพศำลวิทยำ จก. 2,800.00           เป็นรำคำท่ีสอบถำมไดต้ำม 02/2565

ทอ้งตลำด และให้เครดิต 4 พ.ย. 2564

18 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน 5,665.00            5,665.00            เฉพำะเจำะจง บริษทั ศรีสะเกษไพศำลวิทยำ จก. 5,665.00         บริษทั ศรีสะเกษไพศำลวิทยำ จก. 5,665.00           เป็นรำคำท่ีสอบถำมไดต้ำม 03/2565

ทอ้งตลำด และให้เครดิต 4 พ.ย. 2564

19 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน 4,800.00            4,800.00            เฉพำะเจำะจง บริษทั ศรีสะเกษไพศำลวิทยำ จก. 4,800.00         บริษทั ศรีสะเกษไพศำลวิทยำ จก. 4,800.00           เป็นรำคำท่ีสอบถำมไดต้ำม 04/2565

ทอ้งตลำด และให้เครดิต 4 พ.ย. 2564

20 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน 4,300.00            4,300.00            เฉพำะเจำะจง บริษทั ศรีสะเกษไพศำลวิทยำ จก. 4,300.00         บริษทั ศรีสะเกษไพศำลวิทยำ จก. 4,300.00           เป็นรำคำท่ีสอบถำมไดต้ำม 05/2565

ทอ้งตลำด และให้เครดิต 8  พ.ย. 2564

21 จำ้งเหมำท ำตรำยำง 300.00               300.00               เฉพำะเจำะจง ร้ำนศรีสะเกษกำรพิมพ์ 300.00            ร้ำนศรีสะเกษกำรพิมพ์ 300.00              เป็นรำคำท่ีสอบถำมไดต้ำม 06/2565

ทอ้งตลำด และให้เครดิต 08  พ.ย. 2564

22 จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 6,830.00            6,830.00            เฉพำะเจำะจง บริษทั ศรีสะเกษไพศำลวิทยำ จก. 6,830.00         บริษทั ศรีสะเกษไพศำลวิทยำ จก. 6,830.00           เป็นรำคำท่ีสอบถำมไดต้ำม 07/2565

ทอ้งตลำด และให้เครดิต 08 พ.ย. 2564

23 จำ้งเหมำซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 900.00               900.00               เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอส.เค.คอมพิวเตอร์ 900.00            ร้ำนเอส.เค.คอมพิวเตอร์ 900.00              เป็นรำคำท่ีสอบถำมไดต้ำม 08/2565

ทอ้งตลำด และให้เครดิต 23 พ.ย. 2564

24 จำ้งเหมำท ำป้ำยไวนิล 750.00               750.00               เฉพำะเจำะจง ร้ำนบำ้นศิลป์ 2 750.00            ร้ำนบำ้นศิลป์ 2 750.00              เป็นรำคำท่ีสอบถำมไดต้ำม 09/2565
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ทอ้งตลำด และให้เครดิต  23 พ.ย. 2564

25 จำ้งเหมำท ำควำมสะอำด 9,300.00            9,300.00            เฉพำะเจำะจง นำงสำวรัชนียำ  ภูน ้ำชุ่ม 9,300.00         นำงสำวรัชนียำ  ภูน ้ำชุ่ม 9,300.00           จดัท ำสญัญำ 6 เดือน และเป็น 28/2565

ผูช้  ำนำญงำนของส ำนกังำนฯ 20 ต.ค. 2564

26 จำ้งเหมำพนกังำนรักษำควำมปลอดภยั 9,300.00            9,300.00            เฉพำะเจำะจง นำยสนิท  ป้อมอำสำ 9,300.00         นำยสนิท  ป้อมอำสำ 9,300.00           จดัท ำสญัญำ 6 เดือน และเป็น 29/2565

ผูช้  ำนำญงำนของส ำนกังำนฯ 20 ต.ค. 2564

27 จำ้งเหมำพนกังำนรักษำควำมปลอดภยั 9,300.00            9,300.00            เฉพำะเจำะจง นำยสง่ำ   มำลำ 9,300.00         นำยสง่ำ   มำลำ 9,300.00           จดัท ำสญัญำ 6 เดือน และเป็น 30/2565

ผูช้  ำนำญงำนของส ำนกังำนฯ 20 ต.ค. 2564

28 จำ้งเหมำปฏิบติังำนตำมโครงกำรจดัหำงำนเชิงรุก 15,000.00          15,000.00          เฉพำะเจำะจง นำงสำวเขมจิรำ  สงัขแ์กว้ 15,000.00       นำงสำวเขมจิรำ  สงัขแ์กว้ 15,000.00         จดัท ำสญัญำ 5 เดือน และเป็น 31/2565

เพ่ือกำรมีงำนท ำอยำ่งย ัง่ยนื กิจกรรมเสริมสร้ำง ผูช้  ำนำญงำนของส ำนกังำนฯ 20 ต.ค. 2564

ควำมมัน่คงและย ัง่ยนื

29 จำ้งเหมำปฏิบติังำนตำมโครงกำรจดัหำงำนเชิงรุก 15,000.00          15,000.00          เฉพำะเจำะจง นำยณรงคศ์กัด์ิ  ศรีตุม้แกว้ 15,000.00       นำยณรงคศ์กัด์ิ  ศรีตุม้แกว้ 15,000.00         จดัท ำสญัญำ 5 เดือน และเป็น 38/2565

เพ่ือกำรมีงำนท ำอยำ่งย ัง่ยนื กิจกรรมเสริมสร้ำง ผูช้  ำนำญงำนของส ำนกังำนฯ 26 ต.ค. 2564

ควำมมัน่คงและย ัง่ยนื

30 จำ้งเหมำปฏิบติังำนตำมโครงกำรจดัหำงำนเชิงรุก 15,000.00          15,000.00          เฉพำะเจำะจง นำงสำวนุชจรีย ์  สีแดด 15,000.00       นำงสำวนุชจรีย ์  สีแดด 15,000.00         จดัท ำสญัญำ 5 เดือน และเป็น 33/2565

เพ่ือกำรมีงำนท ำอยำ่งย ัง่ยนื กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิ ผูช้  ำนำญงำนของส ำนกังำนฯ 20 ต.ค. 2564

ภำพกำรบรรจุงำน

31 จำ้งเหมำปฏิบติังำนตำมโครงกำรส่งเสริมคนพิกำร 15,000.00          15,000.00          เฉพำะเจำะจง นำยเกรียงไกร  จิรังดำ 15,000.00       นำยเกรียงไกร  จิรังดำ 15,000.00         จดัท ำสญัญำ 6 เดือน และเป็น 41/2565

ท ำงำนในหน่วยงำนภำครัฐ ผูช้  ำนำญงำนของส ำนกังำนฯ 28 ต.ค. 2564

32 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน 1,930.00            1,930.00            เฉพำะเจำะจง บริษทั ศรีสะเกษไพศำลวิทยำ จก. 1,930.00         บริษทั ศรีสะเกษไพศำลวิทยำ จก. 1,930.00           เป็นรำคำท่ีสอบถำมไดต้ำม 10/2565

ทอ้งตลำด และให้เครดิต 01 ธ.ค. 2564

33 จำ้งเหมำจดัเตรียมสถำนท่ี 2,000.00            2,000.00            เฉพำะเจำะจง นำงนำเวียง  ขนัค  ำ 2,000.00         นำงนำเวียง  ขนัค  ำ 2,000.00           เป็นรำคำท่ีสอบถำมไดต้ำม 11/2565

ทอ้งตลำด และให้เครดิต 02 ธ.ค. 2564

34 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 1,366.00            1,366.00            เฉพำะเจำะจง บริษทั ยนิูต้ี ไอที ซีสเตม็ จ  ำกดั 1,366.00         บริษทั ยนิูต้ี ไอที ซีสเตม็ จ  ำกดั 1,366.00           เป็นรำคำท่ีสอบถำมไดต้ำม 12/2565

ทอ้งตลำด และให้เครดิต 02 ธ.ค. 2564

35 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน 1,934.00            1,934.00            เฉพำะเจำะจง บริษทั ศรีสะเกษไพศำลวิทยำ จก. 1,934.00         บริษทั ศรีสะเกษไพศำลวิทยำ จก. 1,934.00           เป็นรำคำท่ีสอบถำมไดต้ำม 13/2565

ทอ้งตลำด และให้เครดิต 02 ธ.ค. 2564

36 จำ้งเหมำท ำป้ำยไวนิล 1,500.00            1,500.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนบำ้นศิลป์ 2 1,500.00         ร้ำนบำ้นศิลป์ 2 1,500.00           เป็นรำคำท่ีสอบถำมไดต้ำม 14/2565



แบบ สขร.1         

ทอ้งตลำด และให้เครดิต 03 ธ.ค. 2564

37 จดัซ้ือวสัดุในกำรฝึกอำชีพ 8,000.00            8,000.00            เฉพำะเจำะจง น.ส.สุขฐิลภสั เหล่ำพิพฒัน์กุล 8,000.00         น.ส.สุขฐิลภสั เหล่ำพิพฒัน์กุล 8,000.00           เป็นรำคำท่ีสอบถำมไดต้ำม 15/2565

ทอ้งตลำด และให้เครดิต 03 ธ.ค. 2564

38 จำ้งเหมำจดัเตรียมสถำนท่ี 2,000.00            2,000.00            เฉพำะเจำะจง นำงสงัวร   ทวีศรี 2,000.00         นำงสงัวร   ทวีศรี 2,000.00           เป็นรำคำท่ีสอบถำมไดต้ำม 16/2565

ทอ้งตลำด และให้เครดิต 09 ธ.ค. 2564

39 จำ้งเหมำท ำป้ำยไวนิล 750.00               750.00               เฉพำะเจำะจง ร้ำนบำ้นศิลป์ 2 750.00            ร้ำนบำ้นศิลป์ 2 750.00              เป็นรำคำท่ีสอบถำมไดต้ำม 17/2565

ทอ้งตลำด และให้เครดิต 13 ธ.ค. 2564

40 จดัซ้ือวสัดุในกำรฝึกอำชีพ 8,000.00            8,000.00            เฉพำะเจำะจง น.ส.สุขฐิลภสั เหล่ำพิพฒัน์กุล 8,000.00         น.ส.สุขฐิลภสั เหล่ำพิพฒัน์กุล 8,000.00           เป็นรำคำท่ีสอบถำมไดต้ำม 19/2565

ทอ้งตลำด และให้เครดิต 15 ธ.ค. 2564

41 จำ้งเหมำท ำป้ำยไวนิล 650.00               650.00               เฉพำะเจำะจง บริษทั ปรำชสกรีน จ ำกดั 650.00            บริษทั ปรำชสกรีน จ ำกดั 650.00              เป็นรำคำท่ีสอบถำมไดต้ำม 20/2565

ทอ้งตลำด และให้เครดิต 16 ธ.ค. 2564

42 จำ้งเหมำจดัเตรียมสถำนท่ี 1,000.00            1,000.00            เฉพำะเจำะจง น.ส.เบญจวรรณ ขนัชยั 1,000.00         น.ส.เบญจวรรณ ขนัชยั 1,000.00           เป็นรำคำท่ีสอบถำมไดต้ำม 21/2565

ทอ้งตลำด และให้เครดิต 16 ธ.ค. 2564

43 จำ้งเหมำท ำควำมสะอำด 9,300.00            9,300.00            เฉพำะเจำะจง นำงสำวรัชนียำ  ภูน ้ำชุ่ม 9,300.00         นำงสำวรัชนียำ  ภูน ้ำชุ่ม 9,300.00           จดัท ำสญัญำ 6 เดือน และเป็น 28/2565

ผูช้  ำนำญงำนของส ำนกังำนฯ 20 ต.ค. 2564

44 จำ้งเหมำพนกังำนรักษำควำมปลอดภยั 9,300.00            9,300.00            เฉพำะเจำะจง นำยสนิท  ป้อมอำสำ 9,300.00         นำยสนิท  ป้อมอำสำ 9,300.00           จดัท ำสญัญำ 6 เดือน และเป็น 29/2565

ผูช้  ำนำญงำนของส ำนกังำนฯ 20 ต.ค. 2564

45 จำ้งเหมำพนกังำนรักษำควำมปลอดภยั 9,300.00            9,300.00            เฉพำะเจำะจง นำยสง่ำ   มำลำ 9,300.00         นำยสง่ำ   มำลำ 9,300.00           จดัท ำสญัญำ 6 เดือน และเป็น 30/2565

ผูช้  ำนำญงำนของส ำนกังำนฯ 20 ต.ค. 2564

46 จำ้งเหมำปฏิบติังำนตำมโครงกำรจดัหำงำนเชิงรุก 15,000.00          15,000.00          เฉพำะเจำะจง นำงสำวเขมจิรำ  สงัขแ์กว้ 15,000.00       นำงสำวเขมจิรำ  สงัขแ์กว้ 15,000.00         จดัท ำสญัญำ 5 เดือน และเป็น 31/2565

เพ่ือกำรมีงำนท ำอยำ่งย ัง่ยนื กิจกรรมเสริมสร้ำง ผูช้  ำนำญงำนของส ำนกังำนฯ 20 ต.ค. 2564

ควำมมัน่คงและย ัง่ยนื

47 จำ้งเหมำปฏิบติังำนตำมโครงกำรจดัหำงำนเชิงรุก 15,000.00          15,000.00          เฉพำะเจำะจง นำยณรงคศ์กัด์ิ  ศรีตุม้แกว้ 15,000.00       นำยณรงคศ์กัด์ิ  ศรีตุม้แกว้ 15,000.00         จดัท ำสญัญำ 5 เดือน และเป็น 38/2565

เพ่ือกำรมีงำนท ำอยำ่งย ัง่ยนื กิจกรรมเสริมสร้ำง เสนอรำคำ 15,000.-บำท เสนอรำคำ 15,000.-บำท ผูช้  ำนำญงำนของส ำนกังำนฯ 26 ต.ค. 2564

ควำมมัน่คงและย ัง่ยนื

48 จำ้งเหมำปฏิบติังำนตำมโครงกำรจดัหำงำนเชิงรุก 15,000.00          15,000.00          เฉพำะเจำะจง นำงสำวนุชจรีย ์  สีแดด 15,000.00       นำงสำวนุชจรีย ์  สีแดด 15,000.00         จดัท ำสญัญำ 5 เดือน และเป็น 33/2565

เพ่ือกำรมีงำนท ำอยำ่งย ัง่ยนื กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิ ผูช้  ำนำญงำนของส ำนกังำนฯ 20 ต.ค. 2564

ภำพกำรบรรจุงำน
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49 จำ้งเหมำปฏิบติังำนตำมโครงกำรส่งเสริมคนพิกำร 15,000.00          15,000.00          เฉพำะเจำะจง นำยเกรียงไกร  จิรังดำ 15,000.00       นำยเกรียงไกร  จิรังดำ 15,000.00         จดัท ำสญัญำ 6 เดือน และเป็น 41/2565

ท ำงำนในหน่วยงำนภำครัฐ ผูช้  ำนำญงำนของส ำนกังำนฯ 28 ต.ค. 2564

50 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 1,640.00            1,640.00            เฉพำะเจำะจง บรัท ยนิูต้ี ไอที ซีสเตม็ จ  ำกดั 1,640.00         บรัท ยนิูต้ี ไอที ซีสเตม็ จ  ำกดั 1,640.00           เป็นรำคำท่ีสอบถำมไดต้ำม 22/2565

ทอ้งตลำด และให้เครดิต 5 ม.ค. 2565

51 จำ้งเหมำซ่อมแซมยำนพำหนะ 11,496.94          11,496.94          เฉพำะเจำะจง บริษทั อีซูซุตงัปักศรีสะเกษ จก. 11,496.94       บริษทั อีซูซุตงัปักศรีสะเกษ จก. 11,496.94         เป็นรำคำท่ีสอบถำมไดต้ำม 23/2565

ทอ้งตลำด และให้เครดิต 11 ม.ค. 2565

52 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 1,578.00            1,578.00            เฉพำะเจำะจง บริษทั ยนิูต้ี ไอที ซีสเตม็ จ  ำกดั 1,578.00         บริษทั ยนิูต้ี ไอที ซีสเตม็ จ  ำกดั 1,578.00           เป็นรำคำท่ีสอบถำมไดต้ำม 24/2565

ทอ้งตลำด และให้เครดิต 12 ม.ค. 2565

53 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน 4,700.00            4,700.00            เฉพำะเจำะจง บริษทั ศรีสะเกษไพศำลวิทยำ จก. 4,700.00         บริษทั ศรีสะเกษไพศำลวิทยำ จก. 4,700.00           เป็นรำคำท่ีสอบถำมไดต้ำม 25/2565

ทอ้งตลำด และให้เครดิต 12 ม.ค. 2565

54 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน 500.00               500.00               เฉพำะเจำะจง ร้ำนวนิดำดอกไมส้ด 500.00            ร้ำนวนิดำดอกไมส้ด 500.00              เป็นรำคำท่ีสอบถำมไดต้ำม 26/2565

ทอ้งตลำด และให้เครดิต 17 ม.ค. 2565

55 จำ้งเหมำซ่อมแซมยำนพำหนะ 21,314.40          21,314.40          เฉพำะเจำะจง บริษทั สีแสงกรุ๊ป จ ำกดั 21,314.40       บริษทั สีแสงกรุ๊ป จ ำกดั 21,314.40         เป็นรำคำท่ีสอบถำมไดต้ำม 27/2565

ทอ้งตลำด และให้เครดิต 18 ม.ค. 2565

56 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน 1,305.00            1,305.00            เฉพำะเจำะจง บริษทั ศรีสะเกษไพศำลวิทยำ จก. 1,305.00         บริษทั ศรีสะเกษไพศำลวิทยำ จก. 1,305.00           เป็นรำคำท่ีสอบถำมไดต้ำม 28/2565

ทอ้งตลำด และให้เครดิต 20 ม.ค. 2565

57 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน 5,100.00            5,100.00            เฉพำะเจำะจง บริษทั ศรีสะเกษไพศำลวิทยำ จก. 5,100.00         บริษทั ศรีสะเกษไพศำลวิทยำ จก. 5,100.00           เป็นรำคำท่ีสอบถำมไดต้ำม 29/2565

ทอ้งตลำด และให้เครดิต 20 ม.ค. 2565

58 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน 2,500.00            2,500.00            เฉพำะเจำะจง บริษทั ศรีสะเกษไพศำลวิทยำ จก. 2,500.00         บริษทั ศรีสะเกษไพศำลวิทยำ จก. 2,500.00           เป็นรำคำท่ีสอบถำมไดต้ำม 30/2565

ทอ้งตลำด และให้เครดิต 20 ม.ค. 2565

59 จำ้งเหมำท ำควำมสะอำด 9,300.00            9,300.00            เฉพำะเจำะจง นำงสำวรัชนียำ  ภูน ้ำชุ่ม 9,300.00         นำงสำวรัชนียำ  ภูน ้ำชุ่ม 9,300.00           จดัท ำสญัญำ 6 เดือน และเป็น 28/2565

ผูช้  ำนำญงำนของส ำนกังำนฯ 20 ต.ค. 2564

60 จำ้งเหมำพนกังำนรักษำควำมปลอดภยั 9,300.00            9,300.00            เฉพำะเจำะจง นำยสนิท  ป้อมอำสำ 9,300.00         นำยสนิท  ป้อมอำสำ 9,300.00           จดัท ำสญัญำ 6 เดือน และเป็น 29/2565

ผูช้  ำนำญงำนของส ำนกังำนฯ 20 ต.ค. 2564

61 จำ้งเหมำพนกังำนรักษำควำมปลอดภยั 9,300.00            9,300.00            เฉพำะเจำะจง นำยสง่ำ   มำลำ 9,300.00         นำยสง่ำ   มำลำ 9,300.00           จดัท ำสญัญำ 6 เดือน และเป็น 30/2565

ผูช้  ำนำญงำนของส ำนกังำนฯ 20 ต.ค. 2564

62 จำ้งเหมำปฏิบติังำนตำมโครงกำรจดัหำงำนเชิงรุก 15,000.00          15,000.00          เฉพำะเจำะจง นำงสำวเขมจิรำ  สงัขแ์กว้ 15,000.00       นำงสำวเขมจิรำ  สงัขแ์กว้ 15,000.00         จดัท ำสญัญำ 5 เดือน และเป็น 31/2565



แบบ สขร.1         

เพ่ือกำรมีงำนท ำอยำ่งย ัง่ยนื กิจกรรมเสริมสร้ำง ผูช้  ำนำญงำนของส ำนกังำนฯ 20 ต.ค. 2564

ควำมมัน่คงและย ัง่ยนื

63 จำ้งเหมำปฏิบติังำนตำมโครงกำรจดัหำงำนเชิงรุก 15,000.00          15,000.00          เฉพำะเจำะจง นำยณรงคศ์กัด์ิ  ศรีตุม้แกว้ 15,000.00       นำยณรงคศ์กัด์ิ  ศรีตุม้แกว้ 15,000.00         จดัท ำสญัญำ 5 เดือน และเป็น 38/2565

เพ่ือกำรมีงำนท ำอยำ่งย ัง่ยนื กิจกรรมเสริมสร้ำง ผูช้  ำนำญงำนของส ำนกังำนฯ 26 ต.ค. 2564

ควำมมัน่คงและย ัง่ยนื

64 จำ้งเหมำปฏิบติังำนตำมโครงกำรจดัหำงำนเชิงรุก 15,000.00          15,000.00          เฉพำะเจำะจง นำงสำวนุชจรีย ์  สีแดด 15,000.00       นำงสำวนุชจรีย ์  สีแดด 15,000.00         จดัท ำสญัญำ 5 เดือน และเป็น 33/2565

เพ่ือกำรมีงำนท ำอยำ่งย ัง่ยนื กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิ ผูช้  ำนำญงำนของส ำนกังำนฯ 20 ต.ค. 2564

ภำพกำรบรรจุงำน

65 จำ้งเหมำปฏิบติังำนตำมโครงกำรส่งเสริมคนพิกำร 15,000.00          15,000.00          เฉพำะเจำะจง นำยเกรียงไกร  จิรังดำ 15,000.00       นำยเกรียงไกร  จิรังดำ 15,000.00         จดัท ำสญัญำ 6 เดือน และเป็น 41/2565

ท ำงำนในหน่วยงำนภำครัฐ ผูช้  ำนำญงำนของส ำนกังำนฯ 28 ต.ค. 2564

66 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน 1,860.00            1,860.00            เฉพำะเจำะจง บริษทั ศรีสะเกษไพศำลวิทยำ จก. 1,860.00         บริษทั ศรีสะเกษไพศำลวิทยำ จก. 1,860.00           เป็นรำคำท่ีสอบถำมไดต้ำม 31/2565

ทอ้งตลำด และให้เครดิต 17 ก.พ. 2565

67 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 2,852.00            2,852.00            เฉพำะเจำะจง บริษทั ยนิูต้ี ไอที ซิสเตม็ จ  ำกดั 2,852.00         บริษทั ยนิูต้ี ไอที ซิสเตม็ จ  ำกดั 2,852.00           เป็นรำคำท่ีสอบถำมไดต้ำม 32/2565

ทอ้งตลำด และให้เครดิต 18 ก.พ. 2565

68 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน 10,048.00          10,048.00          เฉพำะเจำะจง บริษทั ศรีสะเกษไพศำลวิทยำ จก. 10,048.00       บริษทั ศรีสะเกษไพศำลวิทยำ จก. 10,048.00         เป็นรำคำท่ีสอบถำมไดต้ำม 33/265

ทอ้งตลำด และให้เครดิต 18 ก.พ. 2565

69 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 6,300.00            6,300.00            เฉพำะเจำะจง บริษทั ริโก(้ประเทศไทย) จ ำกดั 6,300.00         บริษทั ริโก(้ประเทศไทย) จ ำกดั 6,300.00           เป็นรำคำท่ีสอบถำมไดต้ำม 34/2565

ทอ้งตลำด และให้เครดิต 21 ก.พ. 2565

70 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 2,615.00            2,615.00            เฉพำะเจำะจง บริษทั ยนิูต้ี ไอที ซิสเตม็ จ  ำกดั 2,615.00         บริษทั ยนิูต้ี ไอที ซิสเตม็ จ  ำกดั 2,615.00           เป็นรำคำท่ีสอบถำมไดต้ำม 35/2565

ทอ้งตลำด และให้เครดิต 25 ก.พ. 2565

71 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน 500.00               500.00               เฉพำะเจำะจง ร้ำนวนิดำดอกไมส้ด 500.00            ร้ำนวนิดำดอกไมส้ด 500.00              เป็นรำคำท่ีสอบถำมไดต้ำม 36/2565

ทอ้งตลำด และให้เครดิต 28 ก.พ. 2565


