


ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ

ท่ี จัดจ้ำง เสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

182 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 1,000.00        1,000.00          เฉพาะเจาะจง พร้ินต้ิงแอนด์ดีไซด์ พร้ินต้ิงแอนด์ดีไซด์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 31/65
ป้ายประชาสัมพันธ์ 2 รายการ 1,000.00                1,000.00               และเป็นไปตาม 7 เม.ย. 65
งานสวัสดิการ เงื อนไขที  ทต.

บูเก๊ะตาก่าหนด
183 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 4,990.00        4,990.00          เฉพาะเจาะจง ร้านวีคอมไซเบอร์เทรด ร้านวีคอมไซเบอร์เทรด เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 32/65

ซ่อมแซมเครื องพิมพ์ 4,990.00                4,990.00               และเป็นไปตาม 19 เม.ย. 65
(เปลี ยนดรัม) เงื อนไขที  ทต.
งานการศึกษา บูเก๊ะตาก่าหนด

184 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 4,900.00        4,900.00          เฉพาะเจาะจง พร้ินต้ิงแอนด์ดีไซด์ พร้ินต้ิงแอนด์ดีไซด์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 74/65
ป้ายไวนิลรอมฎอนสัมพันธ์ 4,900.00                4,900.00               และเป็นไปตาม 4 เม.ย. 65
ปี 2565 เงื อนไขที  ทต.
งานการศึกษา บูเก๊ะตาก่าหนด

185 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 20,000.00      20,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านอามานะห์ ร้านอามานะห์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 75/65
วัสดุก่อสร้างปรับสภาพแวด 20,000.00              20,000.00             และเป็นไปตาม 7 เม.ย. 65
ล้อมที อยู่อาศัย เงื อนไขที  ทต.
งานการศึกษา บูเก๊ะตาก่าหนด

186 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 7,680.00        7,680.00          เฉพาะเจาะจง บ.ฐานบดีรวมภัณฑ์ จ่ากัด บ.ฐานบดีรวมภัณฑ์ จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 76/65
ซ้ือวัสดุส่านักงานสายคล้อง 7,680.00                7,680.00               และเป็นไปตาม 19 เม.ย. 65
คอชนิดผ้า เงื อนไขที  ทต.
งานบริหารทั วไป บูเก๊ะตาก่าหนด

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง  ประจ ำปีงบประมำณ 2565 ประจ ำเดือน เมษำยน  2565



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ

ท่ี จัดจ้ำง เสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

187 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 30,300.00      30,300.00        เฉพาะเจาะจง ร้านนายไอทีเซอร์วิส ร้านนายไอทีเซอร์วิส เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 77/65
จัดซ้ือกล้องวงจรปิด 30,300.00              30,300.00             และเป็นไปตาม 19 เม.ย. 65
งานป้องกัน เงื อนไขที  ทต.

บูเก๊ะตาก่าหนด
188 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 30,300.00      30,300.00        เฉพาะเจาะจง ร้านนายไอทีเซอร์วิส ร้านนายไอทีเซอร์วิส เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 77/65

จัดซ้ือกล้องวงจรปิด 30,300.00              30,300.00             และเป็นไปตาม 19 เม.ย. 65
งานป้องกัน เงื อนไขที  ทต.

บูเก๊ะตาก่าหนด
189 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 45,000          45,000             เฉพาะเจาะจง นายนูรเด็น  มามะ นายนูรเด็น  มามะ เสนอราคาต ่าสุด เลขที  124/2565

ช่วยงานก่าจัดขยะฯ 45,000                   45,000                  และเป็นไปตาม  1 เม.ย.65
จ่านวน 6 เดือน เงื อนไขที  ทต.
 บูเก๊ะตาก่าหนด

190 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 48,000          48,000             เฉพาะเจาะจง นายสุไลมาน  เจ๊ะอาแซ นายสุไลมาน  เจ๊ะอาแซ เสนอราคาต ่าสุด เลขที  125/2565
ช่วยงานก่าจัดขยะฯ 48,000                   48,000                  และเป็นไปตาม  1 เม.ย.65
จ่านวน 6 เดือน เงื อนไขที  ทต.
 บูเก๊ะตาก่าหนด

191 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 48,000          48,000             เฉพาะเจาะจง นายซัลบี  สมะแอ นายซัลบี  สมะแอ เสนอราคาต ่าสุด เลขที  126/2565
ช่วยงานก่าจัดขยะฯ 48,000                   48,000                  และเป็นไปตาม  1 เม.ย.65
จ่านวน 6 เดือน เงื อนไขที  ทต.
 บูเก๊ะตาก่าหนด

192 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 48,000          48,000             เฉพาะเจาะจง นายนาสาอี  ยูนุ๊ นายนาสาอี  ยูนุ๊ เสนอราคาต ่าสุด เลขที  127/2565



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ

ท่ี จัดจ้ำง เสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

ช่วยงานก่าจัดขยะฯ 48,000                   48,000                  และเป็นไปตาม  1 เม.ย.65
จ่านวน 6 เดือน เงื อนไขที  ทต.
 บูเก๊ะตาก่าหนด

193 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 48,000          48,000             เฉพาะเจาะจง นายมูฮัมหมัดนอร์  มะดาโอ๊ะนายมูฮัมหมัดนอร์  มะดาโอ๊ะเสนอราคาต ่าสุด เลขที  128/2565
ช่วยงานก่าจัดขยะฯ 48,000                   48,000                  และเป็นไปตาม  1 เม.ย.65
จ่านวน 6 เดือน เงื อนไขที  ทต.
 บูเก๊ะตาก่าหนด

194 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 33,000          33,000             เฉพาะเจาะจง นายมหามะซักรี  สาอะ นายมหามะซักรี  สาอะ เสนอราคาต ่าสุด เลขที  129/2565
ช่วยงานก่าจัดขยะฯ 33,000                   33,000                  และเป็นไปตาม  1 เม.ย.65
จ่านวน 6 เดือน เงื อนไขที  ทต.
 บูเก๊ะตาก่าหนด

195 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 45,000          45,000             เฉพาะเจาะจง นายอัลฮาดิส  มาหะมัดรอซารีนายอัลฮาดิส  มาหะมัดรอซารีเสนอราคาต ่าสุด เลขที  130/2565
ช่วยงานก่าจัดขยะฯ 45,000                   45,000                  และเป็นไปตาม  1 เม.ย.65
จ่านวน 6 เดือน เงื อนไขที  ทต.
 บูเก๊ะตาก่าหนด

196 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 48,000          48,000             เฉพาะเจาะจง นายนูรุดดีน  อมีเด็น นายนูรุดดีน  อมีเด็น เสนอราคาต ่าสุด เลขที  131/2565
ช่วยงานก่าจัดขยะฯ 48,000                   48,000                  และเป็นไปตาม  1 เม.ย.65
จ่านวน 6 เดือน เงื อนไขที  ทต.
 บูเก๊ะตาก่าหนด

197 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 48,000          48,000             เฉพาะเจาะจง นายมาหะมุ  ฮะมิ นายมาหะมุ  ฮะมิ เสนอราคาต ่าสุด เลขที  132/2565
ช่วยงานก่าจัดขยะฯ 48,000                   48,000                  และเป็นไปตาม  1 เม.ย.65



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ

ท่ี จัดจ้ำง เสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

จ่านวน 6 เดือน เงื อนไขที  ทต.
 บูเก๊ะตาก่าหนด

198 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 45,000          45,000             เฉพาะเจาะจง นายลอยาลี  ยะโกะ นายลอยาลี  ยะโกะ เสนอราคาต ่าสุด เลขที  133/2565
ช่วยงานก่าจัดขยะฯ 45,000                   45,000                  และเป็นไปตาม  1 เม.ย.65
จ่านวน 6 เดือน เงื อนไขที  ทต.
 บูเก๊ะตาก่าหนด

199 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 45,000          45,000             เฉพาะเจาะจง นายฮาซัน  สาแหละ นายฮาซัน  สาแหละ เสนอราคาต ่าสุด เลขที  134/2565
ช่วยงานก่าจัดขยะฯ 45,000                   45,000                  และเป็นไปตาม  1 เม.ย.65
จ่านวน 6 เดือน เงื อนไขที  ทต.
 บูเก๊ะตาก่าหนด

200 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 48,000          48,000             เฉพาะเจาะจง นายสะอารี  เจ๊ะแม นายฮาซัน  สาแหละ เสนอราคาต ่าสุด เลขที  135/2565
ช่วยงานก่าจัดขยะฯ 48,000                   48,000                  และเป็นไปตาม  1 เม.ย.65
จ่านวน 6 เดือน เงื อนไขที  ทต.
 บูเก๊ะตาก่าหนด

201 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 45,000          45,000             เฉพาะเจาะจง นายสะมะแอ  สะตอปา นายสะมะแอ  สะตอปา เสนอราคาต ่าสุด เลขที  136/2565
ช่วยงานก่าจัดขยะฯ 45,000                   45,000                  และเป็นไปตาม  1 เม.ย.65
จ่านวน 6 เดือน เงื อนไขที  ทต.
 บูเก๊ะตาก่าหนด

202 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 45,000          45,000             เฉพาะเจาะจง นางสาวซัยตน  อาแว นางสาวซัยตน  อาแว เสนอราคาต ่าสุด เลขที  137/2565
ช่วยงานก่าจัดขยะฯ 45,000                   45,000                  และเป็นไปตาม  1 เม.ย.65
จ่านวน 6 เดือน เงื อนไขที  ทต.



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ

ท่ี จัดจ้ำง เสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

 บูเก๊ะตาก่าหนด
203 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 45,000          45,000             เฉพาะเจาะจง นางซารีม๊ะ  สะตอปา นางซารีม๊ะ  สะตอปา เสนอราคาต ่าสุด เลขที  138/2565

ช่วยงานก่าจัดขยะฯ 45,000                   45,000                  และเป็นไปตาม  1 เม.ย.65
จ่านวน 6 เดือน เงื อนไขที  ทต.
 บูเก๊ะตาก่าหนด

204 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 45,000          45,000             เฉพาะเจาะจง นางสาวนาซีเราะ  อาแว นางสาวนาซีเราะ  อาแว เสนอราคาต ่าสุด เลขที  139/2565
ช่วยงานก่าจัดขยะฯ 45,000                   45,000                  และเป็นไปตาม  1 เม.ย.65
จ่านวน 6 เดือน เงื อนไขที  ทต.
 บูเก๊ะตาก่าหนด

205 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 45,000          45,000             เฉพาะเจาะจง นายมหามะซูปรี  เจ๊ะแม นายมหามะซูปรี  เจ๊ะแม เสนอราคาต ่าสุด เลขที  140/2565
ช่วยงานก่าจัดขยะฯ 45,000                   45,000                  และเป็นไปตาม  1 เม.ย.65
จ่านวน 6 เดือน เงื อนไขที  ทต.
 บูเก๊ะตาก่าหนด

206 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 48,000          48,000             เฉพาะเจาะจง นางสาวโศรยา  กล้าศึก นางสาวโศรยา  กล้าศึก เสนอราคาต ่าสุด เลขที  141/2565
ช่วยงานก่าจัดขยะฯ 48,000                   48,000                  และเป็นไปตาม  1 เม.ย.65
จ่านวน 6 เดือน เงื อนไขที  ทต.
 บูเก๊ะตาก่าหนด

207 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 33,000          33,000             เฉพาะเจาะจง นายซายูตี  อาแซ นายซายูตี  อาแซ เสนอราคาต ่าสุด เลขที  142/2565
ช่วยงานก่าจัดขยะฯ 33,000                   33,000                  และเป็นไปตาม  1 เม.ย.65
จ่านวน 6 เดือน เงื อนไขที  ทต.
 บูเก๊ะตาก่าหนด



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ

ท่ี จัดจ้ำง เสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

208 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 45,000          45,000             เฉพาะเจาะจง นายดาวุฎ  บาราเห็ง นายดาวุฎ  บาราเห็ง เสนอราคาต ่าสุด เลขที  143/2565
ช่วยงานก่าจัดขยะฯ 45,000                   45,000                  และเป็นไปตาม  1 เม.ย.65
จ่านวน 6 เดือน เงื อนไขที  ทต.
 บูเก๊ะตาก่าหนด

209 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 33,000          33,000             เฉพาะเจาะจง นายมุสตามี  มะยูโซ๊ะ นายมุสตามี  มะยูโซ๊ะ เสนอราคาต ่าสุด เลขที  144/2565
ช่วยงานก่าจัดขยะฯ 33,000                   33,000                  และเป็นไปตาม  1 เม.ย.65
จ่านวน 6 เดือน เงื อนไขที  ทต.
 บูเก๊ะตาก่าหนด

210 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 48,000          48,000             เฉพาะเจาะจง นายรอเซะ  อาแว นายรอเซะ  อาแว เสนอราคาต ่าสุด เลขที  145/2565
ช่วยงานก่าจัดขยะฯ 48,000                   48,000                  และเป็นไปตาม  1 เม.ย.65
จ่านวน 6 เดือน เงื อนไขที  ทต.
 บูเก๊ะตาก่าหนด

211 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 45,000          45,000             เฉพาะเจาะจง นางสาวอานีละห์  โต๊ะแว นางสาวอานีละห์  โต๊ะแว เสนอราคาต ่าสุด เลขที  146/2565
ช่วยงานก่าจัดขยะฯ 45,000                   45,000                  และเป็นไปตาม  1 เม.ย.65
จ่านวน 6 เดือน เงื อนไขที  ทต.
 บูเก๊ะตาก่าหนด

212 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 48,000          48,000             เฉพาะเจาะจง นายรุสดี  สะมะแอ นายรุสดี  สะมะแอ เสนอราคาต ่าสุด เลขที  147/2565
ช่วยงานก่าจัดขยะฯ 48,000                   48,000                  และเป็นไปตาม  1 เม.ย.65
จ่านวน 6 เดือน เงื อนไขที  ทต.
 บูเก๊ะตาก่าหนด

213 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 48,000          48,000             เฉพาะเจาะจง นายต่วนยอ  ทุแวโวะ นายต่วนยอ  ทุแวโวะ เสนอราคาต ่าสุด เลขที  148/2565



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ

ท่ี จัดจ้ำง เสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

ช่วยงานป้องกัน 48,000                   48,000                  และเป็นไปตาม  1 เม.ย.65
จ่านวน 6 เดือน เงื อนไขที  ทต.
 บูเก๊ะตาก่าหนด

214 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 48,000          48,000             เฉพาะเจาะจง นายมาหามะตาร์มีซี  มะนอนายมาหามะตาร์มีซี  มะนอเสนอราคาต ่าสุด เลขที  149/2565
ช่วยงานป้องกัน 48,000                   48,000                  และเป็นไปตาม  1 เม.ย.65
จ่านวน 6 เดือน เงื อนไขที  ทต.
 บูเก๊ะตาก่าหนด

215 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 48,000          48,000             เฉพาะเจาะจง นายมะแอ๊ะ  ยา นายมะแอ๊ะ  ยา เสนอราคาต ่าสุด เลขที  150/2565
ช่วยงานป้องกัน 48,000                   48,000                  และเป็นไปตาม  1 เม.ย.65
จ่านวน 6 เดือน เงื อนไขที  ทต.
 บูเก๊ะตาก่าหนด

216 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 45,000          45,000             เฉพาะเจาะจง นายซานุสี  มามุ นายซานุสี  มามุ เสนอราคาต ่าสุด เลขที  151/2565
ช่วยงานป้องกัน 45,000                   45,000                  และเป็นไปตาม  1 เม.ย.65
จ่านวน 6 เดือน เงื อนไขที  ทต.
 บูเก๊ะตาก่าหนด

217 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 45,000          45,000             เฉพาะเจาะจง นายมูฮัมมัดลีซี  มามะ นายมูฮัมมัดลีซี  มามะ เสนอราคาต ่าสุด เลขที  152/2565
ช่วยงานป้องกัน 45,000                   45,000                  และเป็นไปตาม  1 เม.ย.65
จ่านวน 6 เดือน เงื อนไขที  ทต.
 บูเก๊ะตาก่าหนด

218 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 33,000          33,000             เฉพาะเจาะจง นายอภิเชาติ  มะนอ นายอภิเชาติ  มะนอ เสนอราคาต ่าสุด เลขที  153/2565
ช่วยงานป้องกัน 33,000                   33,000                  และเป็นไปตาม  1 เม.ย.65



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ

ท่ี จัดจ้ำง เสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

จ่านวน 6 เดือน เงื อนไขที  ทต.
 บูเก๊ะตาก่าหนด

219 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 33,000          33,000             เฉพาะเจาะจง นายมะกือตา  มือเยาะ นายมะกือตา  มือเยาะ เสนอราคาต ่าสุด เลขที  154/2565
ช่วยงานป้องกัน 33,000                   33,000                  และเป็นไปตาม  1 เม.ย.65
จ่านวน 6 เดือน เงื อนไขที  ทต.
 บูเก๊ะตาก่าหนด

220 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 33,000          33,000             เฉพาะเจาะจง นายนาซูฮา  เจ๊ะอารง นายนาซูฮา  เจ๊ะอารง เสนอราคาต ่าสุด เลขที  155/2565
ช่วยงานป้องกัน 33,000                   33,000                  และเป็นไปตาม  1 เม.ย.65
จ่านวน 6 เดือน เงื อนไขที  ทต.
 บูเก๊ะตาก่าหนด

221 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 33,000          33,000             เฉพาะเจาะจง นายกวี  แกเสาะ นายกวี  แกเสาะ เสนอราคาต ่าสุด เลขที  156/2565
ช่วยงานป้องกัน 33,000                   33,000                  และเป็นไปตาม  1 เม.ย.65
จ่านวน 6 เดือน เงื อนไขที  ทต.
 บูเก๊ะตาก่าหนด

222 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 33,000          33,000             เฉพาะเจาะจง นายมูฮัมหมาด  อุมาลี นายมูฮัมหมาด  อุมาลี เสนอราคาต ่าสุด เลขที  157/2565
ช่วยงานป้องกัน 33,000                   33,000                  และเป็นไปตาม  1 เม.ย.65
จ่านวน 6 เดือน เงื อนไขที  ทต.
 บูเก๊ะตาก่าหนด

223 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 33,000          33,000             เฉพาะเจาะจง นายฐานัน  มามะ นายฐานัน  มามะ เสนอราคาต ่าสุด เลขที  158/2565
ช่วยงานป้องกัน 33,000                   33,000                  และเป็นไปตาม  1 เม.ย.65
จ่านวน 6 เดือน เงื อนไขที  ทต.



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ

ท่ี จัดจ้ำง เสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

 บูเก๊ะตาก่าหนด
224 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 45,000          45,000             เฉพาะเจาะจง น.ส.วลิลลา  บุญชูช่วย น.ส.วลิลลา  บุญชูช่วย เสนอราคาต ่าสุด เลขที  159/2565

ช่วยงานการเงิน 45,000                   45,000                  และเป็นไปตาม  1 เม.ย.65
จ่านวน 6 เดือน เงื อนไขที  ทต.
 บูเก๊ะตาก่าหนด

225 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 45,000          45,000             เฉพาะเจาะจง นายอิบราฮิม  แวกะจิ นายอิบราฮิม  แวกะจิ เสนอราคาต ่าสุด เลขที  160/2565
ช่วยงานจัดเก็บภาษี 45,000                   45,000                  และเป็นไปตาม  1 เม.ย.65
จ่านวน 6 เดือน เงื อนไขที  ทต.
 บูเก๊ะตาก่าหนด

226 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 33,000          33,000             เฉพาะเจาะจง นางสาวชนาธิป  ดรอนิง นางสาวชนาธิป  ดรอนิง เสนอราคาต ่าสุด เลขที  161/2565
ช่วยงานธุรการ 33,000                   33,000                  และเป็นไปตาม  1 เม.ย.65
จ่านวน 6 เดือน เงื อนไขที  ทต.
 บูเก๊ะตาก่าหนด

227 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 45,000          45,000             เฉพาะเจาะจง นายอามีน  ดือราแม นายอามีน  ดือราแม เสนอราคาต ่าสุด เลขที  162/2565
ช่วยงานสวัสดิการ 45,000                   45,000                  และเป็นไปตาม  1 เม.ย.65
จ่านวน 6 เดือน เงื อนไขที  ทต.
 บูเก๊ะตาก่าหนด

228 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 45,000          45,000             เฉพาะเจาะจง นายมูยาฮิดดีน  เจ๊ะแม นายมูยาฮิดดีน  เจ๊ะแม เสนอราคาต ่าสุด เลขที  163/2565
ช่วยงานสวัสดิการ 45,000                   45,000                  และเป็นไปตาม  1 เม.ย.65
จ่านวน 6 เดือน เงื อนไขที  ทต.
 บูเก๊ะตาก่าหนด



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ

ท่ี จัดจ้ำง เสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

229 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 33,000          33,000             เฉพาะเจาะจง น.ส.โซฮาดา  อาแวมะ น.ส.โซฮาดา  อาแวมะ เสนอราคาต ่าสุด เลขที  164/2565
ช่วยงานการศึกษา 33,000                   33,000                  และเป็นไปตาม  1 เม.ย.65
จ่านวน 6 เดือน เงื อนไขที  ทต.
 บูเก๊ะตาก่าหนด

230 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 33,000          33,000             เฉพาะเจาะจง นายมาฮามะซักรี  อูเซ็ง นายมาฮามะซักรี  อูเซ็ง เสนอราคาต ่าสุด เลขที  165/2565
ช่วยงานการศึกษา 33,000                   33,000                  และเป็นไปตาม  1 เม.ย.65
จ่านวน 6 เดือน เงื อนไขที  ทต.
 บูเก๊ะตาก่าหนด

231 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 45,000          45,000             เฉพาะเจาะจง นางสาวฮายาตี  ดอเลาะ นางสาวฮายาตี  ดอเลาะ เสนอราคาต ่าสุด เลขที  166/2565
ช่วยงานศูนย์เด็ก 45,000                   45,000                  และเป็นไปตาม  1 เม.ย.65
จ่านวน 6 เดือน เงื อนไขที  ทต.
 บูเก๊ะตาก่าหนด

232 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 45,000          45,000             เฉพาะเจาะจง นางแวมือเซาะ  ยะโกะ นางแวมือเซาะ  ยะโกะ เสนอราคาต ่าสุด เลขที  167/2565
ช่วยงานศูนย์เด็ก 45,000                   45,000                  และเป็นไปตาม  1 เม.ย.65
จ่านวน 6 เดือน เงื อนไขที  ทต.
 บูเก๊ะตาก่าหนด

233 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 48,000          48,000             เฉพาะเจาะจง นายรอเด็ง  สะมะแอ นายรอเด็ง  สะมะแอ เสนอราคาต ่าสุด เลขที  168/2565
ช่วยงานศูนย์เด็ก 48,000                   48,000                  และเป็นไปตาม  1 เม.ย.65
จ่านวน 6 เดือน เงื อนไขที  ทต.
 บูเก๊ะตาก่าหนด

234 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 45,000          45,000             เฉพาะเจาะจง นางสาววิลาสินี  กล้าศึก นางสาววิลาสินี  กล้าศึก เสนอราคาต ่าสุด เลขที  169/2565



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ

ท่ี จัดจ้ำง เสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

ช่วยงานศูนย์เด็ก 45,000                   45,000                  และเป็นไปตาม  1 เม.ย.65
จ่านวน 6 เดือน เงื อนไขที  ทต.
 บูเก๊ะตาก่าหนด

235 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 33,000          33,000             เฉพาะเจาะจง นางสาวโนรลีดา  อารง นางสาววิลาสินี  กล้าศึก เสนอราคาต ่าสุด เลขที  170/2565
ช่วยงานศูนย์เด็ก 33,000                   33,000                  และเป็นไปตาม  1 เม.ย.65
จ่านวน 6 เดือน เงื อนไขที  ทต.
 บูเก๊ะตาก่าหนด

236 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 33,000          33,000             เฉพาะเจาะจง นายมูฮ่ามัดนอร์  ฮีเร นายมูฮ่ามัดนอร์  ฮีเร เสนอราคาต ่าสุด เลขที  171/2565
ช่วยงานศูนย์เด็ก 33,000                   33,000                  และเป็นไปตาม  1 เม.ย.65
จ่านวน 6 เดือน เงื อนไขที  ทต.
 บูเก๊ะตาก่าหนด

237 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 48,000          48,000             เฉพาะเจาะจง นายสมัน  วาแม นายสมัน  วาแม เสนอราคาต ่าสุด เลขที  172/2565
ช่วยงานการภารโรง 48,000                   48,000                  และเป็นไปตาม  1 เม.ย.65
จ่านวน 6 เดือน เงื อนไขที  ทต.
 บูเก๊ะตาก่าหนด

238 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 45,000          45,000             เฉพาะเจาะจง นางสาวลีซา  มะ นางสาวลีซา  มะ เสนอราคาต ่าสุด เลขที  173/2565
ช่วยงานส่านัก 45,000                   45,000                  และเป็นไปตาม  1 เม.ย.65
จ่านวน 6 เดือน เงื อนไขที  ทต.
 บูเก๊ะตาก่าหนด

239 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 33,000          33,000             เฉพาะเจาะจง นางสาวนียะห์  มามะ นางสาวนียะห์  มามะ เสนอราคาต ่าสุด เลขที  174/2565
ช่วยงานแม่บ้าน 33,000                   33,000                  และเป็นไปตาม  1 เม.ย.65



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ

ท่ี จัดจ้ำง เสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

จ่านวน 6 เดือน เงื อนไขที  ทต.
 บูเก๊ะตาก่าหนด

240 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 45,000          45,000             เฉพาะเจาะจง นายซายูตี  เจ๊ะโซ๊ะ นางสาวนียะห์  มามะ เสนอราคาต ่าสุด เลขที  175/2565
ช่วยงานสารสนเทศ 45,000                   33,000                  และเป็นไปตาม  1 เม.ย.65
จ่านวน 6 เดือน เงื อนไขที  ทต.
 บูเก๊ะตาก่าหนด

241 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 45,000          45,000             เฉพาะเจาะจง นางสีตียะแลขอ  สตอปา นางสีตียะแลขอ  สตอปา เสนอราคาต ่าสุด เลขที  176/2565
ช่วยงานแม่บ้าน 45,000                   33,000                  และเป็นไปตาม  1 เม.ย.65
จ่านวน 6 เดือน เงื อนไขที  ทต.
 บูเก๊ะตาก่าหนด

242 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 24,000          24,000             เฉพาะเจาะจง นายยูกีฟลี  หามะ นายยูกีฟลี  หามะ เสนอราคาต ่าสุด เลขที  177/2565
ช่วยงานสวนสาธารณะ 24,000                   24,000                  และเป็นไปตาม  1 เม.ย.65
จ่านวน 6 เดือน เงื อนไขที  ทต.
 บูเก๊ะตาก่าหนด

243 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 33,000          33,000             เฉพาะเจาะจง นายบาห์เรน  หามะ นายบาร์เรน  หามะ เสนอราคาต ่าสุด เลขที  178/2565
ช่วยงานไฟฟ้า 33,000                   33,000                  และเป็นไปตาม  1 เม.ย.65
จ่านวน 6 เดือน เงื อนไขที  ทต.
 บูเก๊ะตาก่าหนด

244 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 33,000          33,000             เฉพาะเจาะจง นายนิซ่าซู  ทุแวโวะ นายนิซ่าซู  ทุแวโวะ เสนอราคาต ่าสุด เลขที  179/2565
ช่วยงานสวนสาธารณะ 33,000                   33,000                  และเป็นไปตาม  1 เม.ย.65
จ่านวน 6 เดือน เงื อนไขที  ทต.



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ

ท่ี จัดจ้ำง เสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

 บูเก๊ะตาก่าหนด
245 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 33,000          33,000             เฉพาะเจาะจง นายมาหามะซูล  มะแซ นายมาหามะซูล  มะแซ เสนอราคาต ่าสุด เลขที  180/2565

ช่วยงานสวนสาธารณะ 33,000                   33,000                  และเป็นไปตาม  1 เม.ย.65
จ่านวน 6 เดือน เงื อนไขที  ทต.
 บูเก๊ะตาก่าหนด

246 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 33,000          33,000             เฉพาะเจาะจง นางสาวอาบีดะ  เจ๊ะโว๊ะ นางสาวอาบีดะ  เจ๊ะโว๊ะ เสนอราคาต ่าสุด เลขที  181/2565
ช่วยงานธุรการ 33,000                   33,000                  และเป็นไปตาม  1 เม.ย.65
จ่านวน 6 เดือน เงื อนไขที  ทต.
 บูเก๊ะตาก่าหนด

247 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 42,000          42,000             เฉพาะเจาะจง นายเสาดี  มะลี นายมาหามะซูล  มะแซ เสนอราคาต ่าสุด เลขที  182/2565
ช่วยงานสวนสาธารณะ 42,000                   42,000                  และเป็นไปตาม  1 เม.ย.65
จ่านวน 6 เดือน เงื อนไขที  ทต.
 บูเก๊ะตาก่าหนด

248 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 45,000          45,000             เฉพาะเจาะจง นายอับดุลฮากีม  ทองด้วง นายอับดุลฮากีม  ทองด้วง เสนอราคาต ่าสุด เลขที  183/2565
ช่วยงานสวนสาธารณะ 45,000                   45,000                  และเป็นไปตาม  1 เม.ย.65
จ่านวน 6 เดือน เงื อนไขที  ทต.
 บูเก๊ะตาก่าหนด
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