


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

ท่ี จัดจ้ำง เสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

1 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 10,000      10,000      เฉพาะเจาะจง หจก.ธานาปิโตรเล่ียม จ ากัด หจก.ธานาปิโตรเล่ียม จ ากัด เสนอราคาต่ าสุด เลขท่ี 1/2565
กองช่าง/งานส ารวจ 10,000                       10,000                       และเป็นไปตาม  1 ต.ค.64

 เง่ือนไขท่ี ทต.
บูเก๊ะตาก าหนด

2 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 50,000      50,000      เฉพาะเจาะจง หจก.ธานาปิโตรเล่ียม จ ากัด หจก.ธานาปิโตรเล่ียม จ ากัด เสนอราคาต่ าสุด เลขท่ี 2/2565
กองช่าง/งานก่อสร้าง 50,000                       50,000                       และเป็นไปตาม  1 ต.ค.64

 เง่ือนไขท่ี ทต.
บูเก๊ะตาก าหนด

3 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 50,000      50,000      เฉพาะเจาะจง หจก.ธานาปิโตรเล่ียม จ ากัด หจก.ธานาปิโตรเล่ียม จ ากัด เสนอราคาต่ าสุด เลขท่ี 3/2565
งานป้องกันฯ 50,000                       50,000                       และเป็นไปตาม  1 ต.ค.64

 เง่ือนไขท่ี ทต.
บูเก๊ะตาก าหนด

4 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 200,000    200,000    เฉพาะเจาะจง หจก.ธานาปิโตรเล่ียม จ ากัด หจก.ธานาปิโตรเล่ียม จ ากัด เสนอราคาต่ าสุด เลขท่ี 4/2565
งานก าจัดขยะฯ 200,000                     200,000                     และเป็นไปตาม  1 ต.ค.64

 เง่ือนไขท่ี ทต.
บูเก๊ะตาก าหนด

5 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 250,000    250,000    เฉพาะเจาะจง หจก.ธานาปิโตรเล่ียม จ ากัด หจก.ธานาปิโตรเล่ียม จ ากัด เสนอราคาต่ าสุด เลขท่ี 4/2565
ส านักปลัด/งานบริหารท่ัวไป 250,000                     250,000                     และเป็นไปตาม  1 ต.ค.64

 เง่ือนไขท่ี ทต.
บูเก๊ะตาก าหนด

6 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,000        5,000        เฉพาะเจาะจง หจก.ธานาปิโตรเล่ียม จ ากัด หจก.ธานาปิโตรเล่ียม จ ากัด เสนอราคาต่ าสุด เลขท่ี 5/2565

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง  ประจ ำปีงบประมำณ 2565 ประจ ำเดือน ตุลำคม  2564



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

ท่ี จัดจ้ำง เสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

งาน บริการงานคลัง 5,000                         5,000                         และเป็นไปตาม  1 ต.ค.64
 เง่ือนไขท่ี ทต.

บูเก๊ะตาก าหนด
7 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 22,500      22,500      เฉพาะเจาะจง น.ส.วลิลลา  บุญชูช่วย น.ส.วลิลลา  บุญชูช่วย เสนอราคาต่ าสุด เลขท่ี 1/2565

ช่วยงานพัสดุฯ  22,500                       22,500                       และเป็นไปตาม  1 ต.ค.64
จ านวน 4 เดือน เง่ือนไขท่ี ทต.

บูเก๊ะตาก าหนด
8 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 22,500      22,500      เฉพาะเจาะจง  นายอิบรอเฮง  แวกะจิ  นายอิบรอเฮง  แวกะจิ เสนอราคาต่ าสุด เลขท่ี 2/2565

ช่วยงานแผนท่ีภาษีฯ 22,500                       22,500                       และเป็นไปตาม  1 ต.ค.64
จ านวน 4 เดือน เง่ือนไขท่ี ทต.

บูเก๊ะตาก าหนด
9 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 22,500      22,500      เฉพาะเจาะจง นายมูยาฮิดดีน  อาแว นายมูยาฮิดดีน  อาแว เสนอราคาต่ าสุด เลขท่ี 3/2565

ช่วยงานสวัสดิการฯ 22,500                       22,500                       และเป็นไปตาม  1 ต.ค.64
จ านวน 4 เดือน เง่ือนไขท่ี ทต.

บูเก๊ะตาก าหนด
10 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 22,500      22,500      เฉพาะเจาะจง นายอามีน   ดือราแม นายอามีน   ดือราแม เสนอราคาต่ าสุด เลขท่ี 4/2565

ช่วยงานสวัสดิการฯ 22,500                       22,500                       และเป็นไปตาม  1 ต.ค.64
จ านวน 4 เดือน เง่ือนไขท่ี ทต.

บูเก๊ะตาก าหนด
11 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 16,500      16,500      เฉพาะเจาะจง น.ส.โซฮาดา  อาแวมะ น.ส.โซฮาดา  อาแวมะ เสนอราคาต่ าสุด เลขท่ี 5/2565

ช่วยงานการศึกษา 16,500                       16,500                       และเป็นไปตาม  1 ต.ค.64
จ านวน 4 เดือน เง่ือนไขท่ี ทต.



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

ท่ี จัดจ้ำง เสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

บูเก๊ะตาก าหนด
12 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 22,500      22,500      เฉพาะเจาะจง น.ส.ฮายาตี  ดอเลาะ น.ส.ฮายาตี  ดอเลาะ เสนอราคาต่ าสุด เลขท่ี 6/2565

ช่วยงานศพด. 22,500                       22,500                       และเป็นไปตาม  1 ต.ค.64
จ านวน 4 เดือน เง่ือนไขท่ี ทต.
 บูเก๊ะตาก าหนด

13 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 22,500      22,500      เฉพาะเจาะจง น.ส.วิลาสินี  กล้าศึก น.ส.วิลาสินี  กล้าศึก เสนอราคาต่ าสุด เลขท่ี 7/2565
ช่วยงานศพด. 22,500                       22,500                       และเป็นไปตาม  1 ต.ค.64
จ านวน 4 เดือน เง่ือนไขท่ี ทต.
 บูเก๊ะตาก าหนด

14 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 22,500      22,500      เฉพาะเจาะจง นางแวมือเซาะ  ยะโกะ นางแวมือเซาะ  ยะโกะ เสนอราคาต่ าสุด เลขท่ี 8/2565
ช่วยงานศพด. 22,500                       22,500                       และเป็นไปตาม  1 ต.ค.64
จ านวน 4 เดือน เง่ือนไขท่ี ทต.
 บูเก๊ะตาก าหนด

15 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 24,000      24,000      เฉพาะเจาะจง นายรอเด็ง  สะมะแอ นายรอเด็ง  สะมะแอ เสนอราคาต่ าสุด เลขท่ี 9/2565
ช่วยงานศพด. 24,000                       24,000                       และเป็นไปตาม  1 ต.ค.64
จ านวน 4 เดือน เง่ือนไขท่ี ทต.
 บูเก๊ะตาก าหนด

16 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 22,500      22,500      เฉพาะเจาะจง นายนูรเด็น  มามะ นายนูรเด็น  มามะ เสนอราคาต่ าสุด เลขท่ี 10/2565
ช่วยงานก าจัดขยะฯ 22,500                       22,500                       และเป็นไปตาม  1 ต.ค.64
จ านวน 4 เดือน เง่ือนไขท่ี ทต.
 บูเก๊ะตาก าหนด

17 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 22,500      22,500      เฉพาะเจาะจง นายอุสมาน  ยายิ นายอุสมาน  ยายิ เสนอราคาต่ าสุด เลขท่ี 11/2565



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

ท่ี จัดจ้ำง เสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

ช่วยงานก าจัดขยะฯ 22,500                       22,500                       และเป็นไปตาม  1 ต.ค.64
จ านวน 4 เดือน เง่ือนไขท่ี ทต.
 บูเก๊ะตาก าหนด

18 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 24,000      24,000      เฉพาะเจาะจง นายสุไลมา  เจ๊ะอาแซ นายสุไลมา  เจ๊ะอาแซ เสนอราคาต่ าสุด เลขท่ี 12/2565
ช่วยงานก าจัดขยะฯ 24,000                       24,000                       และเป็นไปตาม  1 ต.ค.64
จ านวน 4 เดือน เง่ือนไขท่ี ทต.
 บูเก๊ะตาก าหนด

19 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 24,000      24,000      เฉพาะเจาะจง นายรอเซะ  อาแว นายรอเซะ  อาแว เสนอราคาต่ าสุด เลขท่ี 13/2565
ช่วยงานก าจัดขยะฯ 24,000                       24,000                       และเป็นไปตาม  1 ต.ค.64
จ านวน 4 เดือน เง่ือนไขท่ี ทต.
 บูเก๊ะตาก าหนด

20 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 24,000      24,000      เฉพาะเจาะจง นายซัลบี  สมะแอ นายซัลบี  สมะแอ เสนอราคาต่ าสุด เลขท่ี 14/2565
ช่วยงานก าจัดขยะฯ 24,000                       24,000                       และเป็นไปตาม  1 ต.ค.64
จ านวน 4 เดือน เง่ือนไขท่ี ทต.
 บูเก๊ะตาก าหนด

21 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 24,000      24,000      เฉพาะเจาะจง นายมูฮัมหมัดนอร์  มะดาโอ๊ะ นายมูฮัมหมัดนอร์  มะดาโอ๊ะ เสนอราคาต่ าสุด เลขท่ี 15/2565
ช่วยงานก าจัดขยะฯ 24,000                       24,000                       และเป็นไปตาม  1 ต.ค.64
จ านวน 4 เดือน เง่ือนไขท่ี ทต.
 บูเก๊ะตาก าหนด

22 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 24,000      24,000      เฉพาะเจาะจง นายนาสาอี  ยูน๊ นายนาสาอี  ยูน๊ เสนอราคาต่ าสุด เลขท่ี 16/2565
ช่วยงานก าจัดขยะฯ 24,000                       24,000                       และเป็นไปตาม  1 ต.ค.64
จ านวน 4 เดือน เง่ือนไขท่ี ทต.



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

ท่ี จัดจ้ำง เสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

 บูเก๊ะตาก าหนด
23 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 16,500      16,500      เฉพาะเจาะจง นายมหามะซักรี  สาอะ นายมหามะซักรี  สาอะ เสนอราคาต่ าสุด เลขท่ี 17/2565

ช่วยงานก าจัดขยะฯ 16,500                       16,500                       และเป็นไปตาม  1 ต.ค.64
จ านวน 4 เดือน เง่ือนไขท่ี ทต.
 บูเก๊ะตาก าหนด

24 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 22,500      22,500      เฉพาะเจาะจง นายอัลฮาดีส  มะหะมัดรอซารี นายอัลฮาดีส  มะหะมัดรอซารี เสนอราคาต่ าสุด เลขท่ี 18/2565
ช่วยงานก าจัดขยะฯ 22,500                       22,500                       และเป็นไปตาม  1 ต.ค.64
จ านวน 4 เดือน เง่ือนไขท่ี ทต.
 บูเก๊ะตาก าหนด

25 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 24,000      24,000      เฉพาะเจาะจง นายนูรุดดีน  อมีเด็น นายนูรุดดีน  อมีเด็น เสนอราคาต่ าสุด เลขท่ี 19/2565
ช่วยงานก าจัดขยะฯ 24,000                       24,000                       และเป็นไปตาม  1 ต.ค.64
จ านวน 4 เดือน เง่ือนไขท่ี ทต.
 บูเก๊ะตาก าหนด

26 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 24,000      24,000      เฉพาะเจาะจง นายศุภชัย  รายออูเซ็ง นายศุภชัย  รายออูเซ็ง เสนอราคาต่ าสุด เลขท่ี 20/2565
ช่วยงานก าจัดขยะฯ 24,000                       24,000                       และเป็นไปตาม  1 ต.ค.64
จ านวน 4 เดือน เง่ือนไขท่ี ทต.
 บูเก๊ะตาก าหนด

27 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 24,000      24,000      เฉพาะเจาะจง นายมาหะมุ  ฮะมิ นายมาหะมุ  ฮะมิ เสนอราคาต่ าสุด เลขท่ี 21/2565
ช่วยงานก าจัดขยะฯ 24,000                       24,000                       และเป็นไปตาม  1 ต.ค.64
จ านวน 4 เดือน เง่ือนไขท่ี ทต.
 บูเก๊ะตาก าหนด

28 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 22,500      22,500      เฉพาะเจาะจง นายลอยาลี  ยะโกะ นายลอยาลี  ยะโกะ เสนอราคาต่ าสุด เลขท่ี 22/2565



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

ท่ี จัดจ้ำง เสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

ช่วยงานก าจัดขยะฯ 22,500                       22,500                       และเป็นไปตาม  1 ต.ค.64
จ านวน 4 เดือน เง่ือนไขท่ี ทต.
 บูเก๊ะตาก าหนด

29 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 22,500      22,500      เฉพาะเจาะจง นายฮาซัน  สาแหละ นายฮาซัน  สาแหละ เสนอราคาต่ าสุด เลขท่ี 23/2565
ช่วยงานก าจัดขยะฯ 22,500                       22,500                       และเป็นไปตาม  1 ต.ค.64
จ านวน 4 เดือน เง่ือนไขท่ี ทต.
 บูเก๊ะตาก าหนด

30 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 22,500      22,500      เฉพาะเจาะจง นายสะอารี  เจ๊ะแม นายสะอารี  เจ๊ะแม เสนอราคาต่ าสุด เลขท่ี 24/2565
ช่วยงานก าจัดขยะฯ 22,500                       22,500                       และเป็นไปตาม  1 ต.ค.64
จ านวน 4 เดือน เง่ือนไขท่ี ทต.
 บูเก๊ะตาก าหนด

31 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 22,500      22,500      เฉพาะเจาะจง นายสะมแอ  สตอปา นายสะมแอ  สตอปา เสนอราคาต่ าสุด เลขท่ี 25/2565
ช่วยงานก าจัดขยะฯ 22,500                       22,500                       และเป็นไปตาม  1 ต.ค.64
จ านวน 4 เดือน เง่ือนไขท่ี ทต.
 บูเก๊ะตาก าหนด

32 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 22,500      22,500      เฉพาะเจาะจง น.ส.ซัยตน  อาแว น.ส.ซัยตน  อาแว เสนอราคาต่ าสุด เลขท่ี 26/2565
ช่วยงานก าจัดขยะฯ 22,500                       22,500                       และเป็นไปตาม  1 ต.ค.64
จ านวน 4 เดือน เง่ือนไขท่ี ทต.
 บูเก๊ะตาก าหนด

33 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 22,500      22,500      เฉพาะเจาะจง น.ส.ซารีม๊ะ  สตอปา น.ส.ซารีม๊ะ  สตอปา เสนอราคาต่ าสุด เลขท่ี 27/2565
ช่วยงานก าจัดขยะฯ 22,500                       22,500                       และเป็นไปตาม  1 ต.ค.64
จ านวน 4 เดือน เง่ือนไขท่ี ทต.



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

ท่ี จัดจ้ำง เสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

 บูเก๊ะตาก าหนด
34 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 22,500      22,500      เฉพาะเจาะจง น.ส.นาสีเร๊าะ  อาแว น.ส.นาสีเร๊าะ  อาแว เสนอราคาต่ าสุด เลขท่ี 28/2565

ช่วยงานก าจัดขยะฯ 22,500                       22,500                       และเป็นไปตาม  1 ต.ค.64
จ านวน 4 เดือน เง่ือนไขท่ี ทต.
 บูเก๊ะตาก าหนด

35 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 22,500      22,500      เฉพาะเจาะจง นายโซเฟียล  มะยูนา นายโซเฟียล  มะยูนา เสนอราคาต่ าสุด เลขท่ี 29/2565
ช่วยงานก าจัดขยะฯ 22,500                       22,500                       และเป็นไปตาม  1 ต.ค.64
จ านวน 4 เดือน เง่ือนไขท่ี ทต.
 บูเก๊ะตาก าหนด

36 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 22,500      22,500      เฉพาะเจาะจง นายมาหามะซูปรี  เจ๊ะแม นายมาหามะซูปรี  เจ๊ะแม เสนอราคาต่ าสุด เลขท่ี 30/2565
ช่วยงานก าจัดขยะฯ 22,500                       22,500                       และเป็นไปตาม  1 ต.ค.64
จ านวน 4 เดือน เง่ือนไขท่ี ทต.
 บูเก๊ะตาก าหนด

37 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 22,500      22,500      เฉพาะเจาะจง นายอัสรู  ยะโกะ นายอัสรู  ยะโกะ เสนอราคาต่ าสุด เลขท่ี 31/2565
ช่วยงานก าจัดขยะฯ 22,500                       22,500                       และเป็นไปตาม  1 ต.ค.64
จ านวน 4 เดือน เง่ือนไขท่ี ทต.
 บูเก๊ะตาก าหนด

38 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 22,500      22,500      เฉพาะเจาะจง น.ส.โศรยา  กล้าศึก น.ส.โศรยา  กล้าศึก เสนอราคาต่ าสุด เลขท่ี 32/2565
ช่วยงานก าจัดขยะฯ 22,500                       22,500                       และเป็นไปตาม  1 ต.ค.64
จ านวน 4 เดือน เง่ือนไขท่ี ทต.
 บูเก๊ะตาก าหนด

39 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 22,500      22,500      เฉพาะเจาะจง นายดาวุฎ  บาราเห็ง นายดาวุฎ  บาราเห็ง เสนอราคาต่ าสุด เลขท่ี 33/2565



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

ท่ี จัดจ้ำง เสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

ช่วยงานก าจัดขยะฯ 22,500                       22,500                       และเป็นไปตาม  1 ต.ค.64
จ านวน 4 เดือน เง่ือนไขท่ี ทต.
 บูเก๊ะตาก าหนด

40 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 16,500      16,500      เฉพาะเจาะจง นายมุสตามี  มะยูโซ๊ะ นายมุสตามี  มะยูโซ๊ะ เสนอราคาต่ าสุด เลขท่ี 34/2565
ช่วยงานก าจัดขยะฯ 16,500                       16,500                       และเป็นไปตาม  1 ต.ค.64
จ านวน 4 เดือน เง่ือนไขท่ี ทต.
 บูเก๊ะตาก าหนด

41 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 16,500      16,500      เฉพาะเจาะจง นายซายูตี  อาแซ นายซายูตี  อาแซ เสนอราคาต่ าสุด เลขท่ี 35/2565
ช่วยงานก าจัดขยะฯ 16,500                       16,500                       และเป็นไปตาม  1 ต.ค.64
จ านวน 4 เดือน เง่ือนไขท่ี ทต.
 บูเก๊ะตาก าหนด

42 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 24,000      24,000      เฉพาะเจาะจง นายรุสดี  สะมะแอ นายรุสดี  สะมะแอ เสนอราคาต่ าสุด เลขท่ี 36/2565
ช่วยงานก าจัดขยะฯ 24,000                       24,000                       และเป็นไปตาม  1 ต.ค.64
จ านวน 4 เดือน เง่ือนไขท่ี ทต.
 บูเก๊ะตาก าหนด

43 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 16,500      16,500      เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนาธิป  ดรอนิง น.ส.ชนาธิป  ดรอนิง เสนอราคาต่ าสุด เลขท่ี 37/2565
ช่วยงานธุรการ 16,500                       16,500                       และเป็นไปตาม  1 ต.ค.64
จ านวน 4 เดือน เง่ือนไขท่ี ทต.
 บูเก๊ะตาก าหนด

44 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 22,500      22,500      เฉพาะเจาะจง นายซายูตี  เจ๊ะโซ๊ะ นายซายูตี  เจ๊ะโซ๊ะ เสนอราคาต่ าสุด เลขท่ี 38/2565
ช่วยงานระบบสารสนเทศ 22,500                       22,500                       และเป็นไปตาม  1 ต.ค.64
จ านวน 4 เดือน เง่ือนไขท่ี ทต.



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

ท่ี จัดจ้ำง เสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

 บูเก๊ะตาก าหนด
45 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 16,500      16,500      เฉพาะเจาะจง น.ส.นียะห์  มามะ น.ส.นียะห์  มามะ เสนอราคาต่ าสุด เลขท่ี 39/2565

ช่วยงานแม่บ้าน 16,500                       16,500                       และเป็นไปตาม  1 ต.ค.64
จ านวน 4 เดือน เง่ือนไขท่ี ทต.
 บูเก๊ะตาก าหนด

46 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 16,500      16,500      เฉพาะเจาะจง นายมาฮามะซักรี  อูเซ็ง นายมาฮามะซักรี  อูเซ็ง เสนอราคาต่ าสุด เลขท่ี 40/2565
ช่วยงานความสะอาดสนง. 16,500                       16,500                       และเป็นไปตาม  1 ต.ค.64
จ านวน 4 เดือน เง่ือนไขท่ี ทต.
 บูเก๊ะตาก าหนด

47 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 22,500      22,500      เฉพาะเจาะจง น.ส.ลีซา  มะ น.ส.ลีซา  มะ เสนอราคาต่ าสุด เลขท่ี 41/2565
ช่วยงานวิเคราะห์ฯ 22,500                       22,500                       และเป็นไปตาม  1 ต.ค.64
จ านวน 4 เดือน เง่ือนไขท่ี ทต.
 บูเก๊ะตาก าหนด

48 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 16,500      16,500      เฉพาะเจาะจง นายมูฮ าหมัดนอร์  ฮีเร นายมูฮ าหมัดนอร์  ฮีเร เสนอราคาต่ าสุด เลขท่ี 42/2565
ช่วยงานนักทรัพย์ 16,500                       16,500                       และเป็นไปตาม  1 ต.ค.64
จ านวน 4 เดือน เง่ือนไขท่ี ทต.
 บูเก๊ะตาก าหนด

49 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 24,000      24,000      เฉพาะเจาะจง นายสมาน  วาแม นายสมาน  วาแม เสนอราคาต่ าสุด เลขท่ี 43/2565
ช่วยงานภารโรง 24,000                       24,000                       และเป็นไปตาม  1 ต.ค.64
จ านวน 4 เดือน เง่ือนไขท่ี ทต.
 บูเก๊ะตาก าหนด

50 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 22,500      22,500      เฉพาะเจาะจง นางสีตียะแลขอ  สตอปา นางสีตียะแลขอ  สตอปา เสนอราคาต่ าสุด เลขท่ี 44/2565



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

ท่ี จัดจ้ำง เสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

ช่วยงานแม่บ้าน 22,500                       22,500                       และเป็นไปตาม  1 ต.ค.64
จ านวน 4 เดือน เง่ือนไขท่ี ทต.
 บูเก๊ะตาก าหนด

51 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 16,500      16,500      เฉพาะเจาะจง นายนาซูฮา  เจ๊ะอารง นายนาซูฮา  เจ๊ะอารง เสนอราคาต่ าสุด เลขท่ี 45/2565
ช่วยงานดับเพลิง 16,500                       16,500                       และเป็นไปตาม  1 ต.ค.64
จ านวน 4 เดือน เง่ือนไขท่ี ทต.
 บูเก๊ะตาก าหนด

52 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 16,500      16,500      เฉพาะเจาะจง นายอภิชาติ  มะนอ นายอภิชาติ  มะนอ เสนอราคาต่ าสุด เลขท่ี 46/2565
ช่วยงานดับเพลิง 16,500                       16,500                       และเป็นไปตาม  1 ต.ค.64
จ านวน 4 เดือน เง่ือนไขท่ี ทต.
 บูเก๊ะตาก าหนด

53 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 16,500      16,500      เฉพาะเจาะจง นายมูฮัมหมาด  อุมาลี นายมูฮัมหมาด  อุมาลี เสนอราคาต่ าสุด เลขท่ี 47/2565
ช่วยงานดับเพลิง 16,500                       16,500                       และเป็นไปตาม  1 ต.ค.64
จ านวน 4 เดือน เง่ือนไขท่ี ทต.
 บูเก๊ะตาก าหนด

54 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 22,500      22,500      เฉพาะเจาะจง นายมูฮัมมัดลีซี  มามะ นายมูฮัมมัดลีซี  มามะ เสนอราคาต่ าสุด เลขท่ี 48/2565
ช่วยงานดับเพลิง 22,500                       22,500                       และเป็นไปตาม  1 ต.ค.64
จ านวน 4 เดือน เง่ือนไขท่ี ทต.
 บูเก๊ะตาก าหนด

55 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 16,500      16,500      เฉพาะเจาะจง นายฐานัน  มามะ นายฐานัน  มามะ เสนอราคาต่ าสุด เลขท่ี 49/2565
ช่วยงานดับเพลิง 16,500                       16,500                       และเป็นไปตาม  1 ต.ค.64
จ านวน 4 เดือน เง่ือนไขท่ี ทต.



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

ท่ี จัดจ้ำง เสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

 บูเก๊ะตาก าหนด
56 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 16,500      16,500      เฉพาะเจาะจง นายกวี  แกเสาะ นายกวี  แกเสาะ เสนอราคาต่ าสุด เลขท่ี 50/2565

ช่วยงานดับเพลิง 16,500                       16,500                       และเป็นไปตาม  1 ต.ค.64
จ านวน 4 เดือน เง่ือนไขท่ี ทต.
 บูเก๊ะตาก าหนด

57 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 16,500      16,500      เฉพาะเจาะจง นายมะกือตา  มือเยาะ นายมะกือตา  มือเยาะ เสนอราคาต่ าสุด เลขท่ี 51/2565
ช่วยงานดับเพลิง 16,500                       16,500                       และเป็นไปตาม  1 ต.ค.64
จ านวน 4 เดือน เง่ือนไขท่ี ทต.
 บูเก๊ะตาก าหนด

58 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 24,000      24,000      เฉพาะเจาะจง นายมาหามะตาร์มีซี  มะนอ นายมาหามะตาร์มีซี  มะนอ เสนอราคาต่ าสุด เลขท่ี 52/2565
ช่วยงานดับเพลิง 24,000                       24,000                       และเป็นไปตาม  1 ต.ค.64
จ านวน 4 เดือน เง่ือนไขท่ี ทต.
 บูเก๊ะตาก าหนด

59 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 24,000      24,000      เฉพาะเจาะจง นายต่วนยอ  ทุแวโวะ นายต่วนยอ  ทุแวโวะ เสนอราคาต่ าสุด เลขท่ี 53/2565
ช่วยงานดับเพลิง 24,000                       24,000                       และเป็นไปตาม  1 ต.ค.64
จ านวน 4 เดือน เง่ือนไขท่ี ทต.
 บูเก๊ะตาก าหนด

60 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 24,000      24,000      เฉพาะเจาะจง นายมะแอ๊ะ  ยา นายมะแอ๊ะ  ยา เสนอราคาต่ าสุด เลขท่ี 54/2565
ช่วยงานดับเพลิง 24,000                       24,000                       และเป็นไปตาม  1 ต.ค.64
จ านวน 4 เดือน เง่ือนไขท่ี ทต.
 บูเก๊ะตาก าหนด

61 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 22,500      22,500      เฉพาะเจาะจง นายซานุสี  มามุ นายซานุสี  มามุ เสนอราคาต่ าสุด เลขท่ี 55/2565



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

ท่ี จัดจ้ำง เสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

ช่วยงานดับเพลิง 22,500                       22,500                       และเป็นไปตาม  1 ต.ค.64
จ านวน 4 เดือน เง่ือนไขท่ี ทต.
 บูเก๊ะตาก าหนด

62 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 21,000      21,000      เฉพาะเจาะจง นายเสาดี  มะลี นายเสาดี  มะลี เสนอราคาต่ าสุด เลขท่ี 56/2565
ช่วยงานโยธา 21,000                       21,000                       และเป็นไปตาม  1 ต.ค.64
จ านวน 4 เดือน เง่ือนไขท่ี ทต.
 บูเก๊ะตาก าหนด

63 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 21,000      21,000      เฉพาะเจาะจง นายเสาดี  มะลี นายเสาดี  มะลี เสนอราคาต่ าสุด เลขท่ี 56/2565
ช่วยงานโยธา 21,000                       21,000                       และเป็นไปตาม  1 ต.ค.64
จ านวน 4 เดือน เง่ือนไขท่ี ทต.
 บูเก๊ะตาก าหนด

64 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 16,500      16,500      เฉพาะเจาะจง น.ส.อาบีดะ  เจ๊ะโวะ น.ส.อาบีดะ  เจ๊ะโวะ เสนอราคาต่ าสุด เลขท่ี 57/2565
ช่วยงานธุรการ 16,500                       16,500                       และเป็นไปตาม  1 ต.ค.64
จ านวน 4 เดือน เง่ือนไขท่ี ทต.
 บูเก๊ะตาก าหนด

65 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 16,500      16,500      เฉพาะเจาะจง นายมาหามะซูล  มะแซ นายมาหามะซูล  มะแซ เสนอราคาต่ าสุด เลขท่ี 58/2565
ช่วยงานสวนสาธารณะ 16,500                       16,500                       และเป็นไปตาม  1 ต.ค.64
จ านวน 4 เดือน เง่ือนไขท่ี ทต.
 บูเก๊ะตาก าหนด

66 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 16,500      16,500      เฉพาะเจาะจง นายนิซ าซู  ทุแวโวะ นายนิซ าซู  ทุแวโวะ เสนอราคาต่ าสุด เลขท่ี 59/2565
ช่วยงานสวนสาธารณะ 16,500                       16,500                       และเป็นไปตาม  1 ต.ค.64
จ านวน 4 เดือน เง่ือนไขท่ี ทต.



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

ท่ี จัดจ้ำง เสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

 บูเก๊ะตาก าหนด
67 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 16,500      16,500      เฉพาะเจาะจง นายบาห์เรน  หามะ นายบาห์เรน  หามะ เสนอราคาต่ าสุด เลขท่ี 60/2565

ช่วยงานไฟฟ้า 16,500                       16,500                       และเป็นไปตาม  1 ต.ค.64
จ านวน 4 เดือน เง่ือนไขท่ี ทต.
 บูเก๊ะตาก าหนด

68 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 12,000      12,000      เฉพาะเจาะจง นายยูกีฟลี  หามะ นายยูกีฟลี  หามะ เสนอราคาต่ าสุด เลขท่ี 61/2565
ช่วยงานสวนสาธารณะ 12,000                       12,000                       และเป็นไปตาม  1 ต.ค.64
จ านวน 4 เดือน เง่ือนไขท่ี ทต.
 บูเก๊ะตาก าหนด

69 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 22,500      22,500      เฉพาะเจาะจง นายอับดุลฮากีม  ทองด้วง นายอับดุลฮากีม  ทองด้วง เสนอราคาต่ าสุด เลขท่ี 62/2565
ช่วยงานไฟฟ้า 22,500                       22,500                       และเป็นไปตาม  1 ต.ค.64
จ านวน 4 เดือน เง่ือนไขท่ี ทต.
 บูเก๊ะตาก าหนด

70 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 30,000      30,000      เฉพาะเจาะจง นายวุฒิ  ว่องไว นายวุฒิ  ว่องไว เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง 1/65
เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 30,000                       30,000                       และเป็นไปตาม  1 ต.ค.64
จ านวน 12 เดือน เง่ือนไขท่ี ทต.
งานส านักปลัด บูเก๊ะตาก าหนด

71 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 45,600      45,600      เฉพาะเจาะจง นายวุฒิ  ว่องไว นายวุฒิ  ว่องไว เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง 2/65
เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 45,600                       45,600                       และเป็นไปตาม  1 ต.ค.64
จ านวน 12 เดือน เง่ือนไขท่ี ทต.
งานการศึกษา บูเก๊ะตาก าหนด

72 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 722,000    722,000    วิธีคัดเลือก หจก.นดา คอนสตรัคช่ัน หจก.นดา คอนสตรัคช่ัน เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง 1/65



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

ท่ี จัดจ้ำง เสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

โครงการปูทับถนนแอสฟัลท์ 722,000                     722,000                     และเป็นไปตาม  11 ต.ค.64
ติกคอนกรีต ถ.อาเซียน ซ.2 เง่ือนไขท่ี ทต. 6.4097E+10
ชุมชนบือแนบารู บูเก๊ะตาก าหนด

73 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 1,125,000 1,125,000 วิธีคัดเลือก หจก.นดา คอนสตรัคช่ัน หจก.นดา คอนสตรัคช่ัน เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง 2/65
โครงการปูทับถนนแอสฟัลท์ 722,000                     722,000                     และเป็นไปตาม  11 ต.ค.64
ติกคอนกรีต ถนนเจ๊ะเด็ง เง่ือนไขท่ี ทต. 6.4097E+10
ซ.3 ถ.8-0014 บูเก๊ะตาก าหนด

74 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 6,730,000 6,730,000 วิธีคัดเลือก หจก.อารีย์มัง เอ็นจิเนียร่ิง หจก.อารีย์มัง เอ็นจิเนียร่ิง เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้าง 3/65
โครงการก่อสร้างถนนคอน 6,730,000                  6,730,000                  และเป็นไปตาม  18 ต.ค.64
เสริมเหล็ก ถ.สูงาดูซง เง่ือนไขท่ี ทต. 6.4097E+10
ชุมชนบ้านละหาร์ บูเก๊ะตาก าหนด
































