
แบบ ขสร.1 

สรปุผลการจดัซือ้จดัจา้งในรอบเดอืน  มนีาคม  256๔ 
ชื่อหนว่ยงาน ส านกังานจดัหางานจงัหวดัปัตตานี 

ประเภทของการจดัซือ้จดัจา้ง    (   ) วธิปีระกาศเชญิชวนทัว่ไป      (  ) วธิคีดัเลอืก      ( / ) วธิเีฉพาะเจาะจง 

ล าดับที ่ งานจดัซื้อจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธิซีื้อ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและ 
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ไดร้บัการคดัเลือก 
และราคา 

เหตผุลทีค่ัดเลือก 
โดยสงัเขป 

1. ซื้อวัสดุส านักงาน 500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 500.00 ร้าน ออน ๒ 
(500.00) 

ตรงตามคุณลักษณะ 
ที่ก าหนด 

2. จ้างเหมาจัดท าไวนิลประชาสัมพันธ์ 1,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1,500.00 ร้าน รียา สติ๊กเกอร์ 
(1,500.00) 

ตรงตามคุณลักษณะ 
ที่ก าหนด 
 

3. ซื้อวัสดุส านักงาน 
 

1,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1,500.00 ร้าน ออน 2 
(1,500.00) 

 

ตรงตามคุณลักษณะ 
ที่ก าหนด 
 

4. ซื้อวัสดุส านักงาน 
 

1,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1,200.00 ร้าน ออน 2 
(1,200.00) 

 

ตรงตามคุณลักษณะ 
ที่ก าหนด 
 

5. ซื้อวัสดุส านักงาน 
 

100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 100.00 ร้าน ออน 2 
(100.00) 

 

ตรงตามคุณลักษณะ 
ที่ก าหนด 
 

6. ซื้อวัสดุส านักงาน 
 

300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 300.00 ร้าน ออน 2 
(300.00) 

 

ตรงตามคุณลักษณะ 
ที่ก าหนด 
 

7. ซื้อวัสดุส านักงาน 
 

300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 300.00 ร้าน ออน 2 
(300.00) 

 

ตรงตามคุณลักษณะ 
ที่ก าหนด 
 

                                /8. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์...                                                    
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ล าดับที ่ งานจดัซื้อจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธิซีื้อ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและ 
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ไดร้บัการคดัเลือก 
และราคา 

เหตผุลทีค่ัดเลือก 
โดยสงัเขป 

8. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  
 

3,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 3,500.00 บริษัท ทักษิณ อินโฟเทค จ ากัด 
(3,500.00) 

ตรงตามคุณลักษณะ 
ที่ก าหนด 
 

9. ซื้อวัสดุส านักงาน 
 

2,235.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 2,235.00 ร้าน ออน 2 
(2,235.00) 

 

ตรงตามคุณลักษณะ 
ที่ก าหนด 
 

10. จ้างเหมาจัดท าไวนิลประชาสัมพันธ์ 750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 750.00 ร้าน รียา สติ๊กเกอร์ 
(750.00) 

ตรงตามคุณลักษณะ 
ที่ก าหนด 
 

11. ซื้อวัสดุฝึกอบรม 8,715.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 8,715.00 ร้าน อุดมการณ์ค้า 
(8,715.00) 

ตรงตามคุณลักษณะ 
ที่ก าหนด 
 

12. ซื้อวัสดุส านักงาน 
 

3,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 3,100.00 ร้าน ออน 2 
(3,100.00) 

 

ตรงตามคุณลักษณะ 
ที่ก าหนด 
 

13. ซื้อวัสดุส านักงาน 
 

5,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 5,200.00 ร้าน ออน 2 
(5,200.00) 

 

ตรงตามคุณลักษณะ 
ที่ก าหนด 
 

14. จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุงรักษา 
รถราชการ 

12,421.56 วิธีเฉพาะเจาะจง 12,421.56 บริษัท ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง 
(1972) จ ากัด 
(12,241.56) 

 

ตรงตามคุณลักษณะ 
ที่ก าหนด (เป็นศูนย์ 
บริการรถยี่ห้อ อีซูซุ) 
 

/15.จ้างเหมา.. 



-๓- 

ล าดับที ่ งานจดัซื้อจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธิซีื้อ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและ 
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ไดร้บัการคดัเลือก 
และราคา 

เหตผุลทีค่ัดเลือก 
โดยสงัเขป 

15. จ้างเหมาพนักงานท าความสะอาด 
ที่ท าการส านักงานจัดหางานจังหวัด 
ปัตตานี 

27,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 27,900.00 นางกันติชา กาฬสุวรรณ 
(27,900.00) 

ตรงตามคุณลักษณะ 
ที่ก าหนด 

16. จ้างเหมายามรักษาการณ์ที่ท าการ 
ส านักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี 
 

34,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 34,500.00 นายสมพงค์  ด าแก้ว 
(34,500.00) 

ตรงตามคุณลักษณะ 
ที่ก าหนด 

17. จ้างเหมายามรักษาการณ์ที่ท าการ 
ส านักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี 
 

34,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 34,500.00 นายกัมปนาท  แซ่สิม 
(34,500.00) 

ตรงตามคุณลักษณะ 
ที่ก าหนด 

18. จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 
 
 

34,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 34,500.00 นายยุทธพล สุวรรณรัตน์ 
(34,500.00) 

ตรงตามคุณลักษณะ 
ที่ก าหนด 

19. จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 
 
 

34,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 34,500.00 นายชลอ  สุขศรีแวว 
(34,500.00) 

ตรงตามคุณลักษณะ 
ที่ก าหนด 

20. จ้างเหมาบริการลูกจ้างตามโครงการ 
เสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืน 
 

45,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 45,000.00 นายฉัตรชัย หนักแดง 
(45,000.00) 

ตรงตามคุณลักษณะ 
ที่ก าหนด 

21. จ้างเหมาบริการลูกจ้างตามโครงการ 
เสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืน 
 

45,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 45,000.00 นางสาวเยาวภา  ชูจิตร 
(45,000.00) 

ตรงตามคุณลักษณะ 
ที่ก าหนด 

                                                                                                                                                                                   

 /22. จ้างเหมา... 
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ล าดับที ่ งานจดัซื้อจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธิซีื้อ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและ 
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ไดร้บัการคดัเลือก 
และราคา 

เหตผุลทีค่ัดเลือก 
โดยสงัเขป 

22. จ้างเหมาบริการลูกจ้างตามโครงการ 
พัฒนาระบบบริการจัดหางานใน 
ประเทศ 

45,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 45,000.00 นางสาวรูฮานา  อาลี 
(45,000.00) 

ตรงตามคุณลักษณะ 
ที่ก าหนด 

23. จ้างเหมาบริการลูกจ้างตามโครงการ 
ศูนย์ตรีเทพเพ่ือการจ้างงานครบวงจร 
 

45,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 45,000.00 นางสาวอีมิลเลีย  อาแซ 
(45,000.00) 

ตรงตามคุณลักษณะ 
ที่ก าหนด 

24. จ้างเหมาบริการลูกจ้างตามโครงการ 
ส่งเสริมคนพิการท างานในหน่วยงาน 
ภาครัฐ 

45,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 45,000.00 นางสาวคอรีเยาะ  ดามิ 
(45,000.00) 

ตรงตามคุณลักษณะ 
ที่ก าหนด 

25. จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
ต าแหน่ง นักวิชาการแรงงาน 
 

45,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 45,000.00 นางสาวคุณัญญา เอ่ียมตระกูล 
(45,000.00) 

ตรงตามคุณลักษณะ 
ที่ก าหนด 

26. จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงาน 
 

39,855.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 39,855.00 นายนุรดิง  เจะเจาะ 
(39,855.00) 

ตรงตามคุณลักษณะ 
ที่ก าหนด 

27. จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงาน 
 

39,855.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 39,855.00 นายแสนภูมิ อ่องสาคร 
(39,855.00) 

ตรงตามคุณลักษณะ 
ที่ก าหนด 

28. จ้างเหมายามรักษาการณ์ที่ท าการ 
ศูนย์ประสานแรงงานประมงจังหวัด 
ปัตตานี 

34,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 34,500.00 นายนิรันดร์ พรหมประสิทธิ์ 
(34,500.00) 

ตรงตามคุณลักษณะ 
ที่ก าหนด 

29. จ้างเหมาพนักงานท าความสะอาด 
ที่ท าการศูนย์ประสานแรงงานประมง
จังหวัดปัตตานี 

27,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 27,900.00 นางสุภาพร  ดีเหมือน 
(27,900.00) 

ตรงตามคุณลักษณะ 
ที่ก าหนด 

                                                                                                                                                                              /30. จ้างเหมา... 
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ล าดับที ่ งานจดัซื้อจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธิซีื้อ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและ 
ราคาทีเ่สนอ 

ผู้ไดร้บัการคดัเลือก 
และราคา 

เหตผุลทีค่ัดเลือก 
โดยสงัเขป 

30. จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 
 
 

34,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 34,500.00 นายสถิตย์  ยอดจันทร์ 
(34,500.00) 

ตรงตามคุณลักษณะ 
ที่ก าหนด 

31. เช่าอาคารเป็นที่ท าการศูนย์ประสาน 
แรงงานประมงจังหวัดปัตตานี 
 

24,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 24,000.00 นายสุมน กองบก 
(24,000.00) 

ตรงตามคุณลักษณะ 
ที่ก าหนด 

32. ซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
 
 

100,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 100,000.00 บริษัท ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ 
จ ากัด 

(100,000.00) 

ตรงตามคุณลักษณะ 
ที่ก าหนด 

 

 

 


