


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

ท่ี จัดจ้ำง เสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

85 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 650.00            650.00              เฉพาะเจาะจง นายอัฟฟาน  เจ๊ะปอ นายอัฟฟาน  เจ๊ะปอ เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 5/65
ซ่อมเครื องตัดหญ้า 650                     650                   และเป็นไปตาม  1 ธ.ค.64
งานบริหารทั วไป เงื อนไขที  ทต.
 บูเก๊ะตาก่าหนด

86 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 15,498.90       15,498.90         เฉพาะเจาะจง บ.พิธานพาณิชย์ จ่ากัด บ.พิธานพาณิชย์ จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 6/65
ซ่อมรถยนต์ กค 177 นธ 15,498.90           15,498.90         และเป็นไปตาม  8 ธ.ค.64
งานบริหารทั วไป เงื อนไขที  ทต.
 บูเก๊ะตาก่าหนด

87 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 113,600.00     113,600.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์ตเฮาส์ ร้านอาร์ตเฮาส์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 7/65
จ้างท่าปฏิทินประชาสัมพันธ์ 113,600.00         113,600.00       และเป็นไปตาม  27 ธ.ค.64
งานบริหารทั วไป เงื อนไขที  ทต.
 บูเก๊ะตาก่าหนด

88 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 290,534.80     290,534.80       เฉพาะเจาะจง นายอุทัย นายอุทัย เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 11/65
อาหารเสริม(นม) ไตรมาส 1 290,534.80         290,534.80       และเป็นไปตาม  1 ธ.ค.64
ภาคเรียนที 2/64 เงื อนไขที  ทต.
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บูเก๊ะตาก่าหนด

89 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 39,900.00       39,900.00         เฉพาะเจาะจง ศูนย์ล้อ ออโต้พลัส ศูนย์ล้อ ออโต้พลัส เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 12/65
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 39,900.00           39,900.00         และเป็นไปตาม  8 ธ.ค.64
คต 205 นธ เงื อนไขที  ทต.
งานสาธารณสุข บูเก๊ะตาก่าหนด

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง  ประจ ำปีงบประมำณ 2565 ประจ ำเดือน ธันวำคม  2564



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

ท่ี จัดจ้ำง เสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

90 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 11,250.00       11,250.00         เฉพาะเจาะจง ร้านนายไอที เซอร์วิส ร้านนายไอที เซอร์วิส เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 13/65
วัสดุคอมพิวเตอร์ 11,250.00           11,250.00         และเป็นไปตาม  8 ธ.ค.64
งานป้องกัน เงื อนไขที  ทต.
 บูเก๊ะตาก่าหนด

91 จ้างเหมาบุคคลภายนอก เฉพาะเจาะจง เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 14/65
ซ่อมรถยนต์ กข 7217 นธ และเป็นไปตาม  21 ธ.ค.64
งานบริหารทั วไป เงื อนไขที  ทต.
 บูเก๊ะตาก่าหนด

92 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 8,690.00         8,690.00           เฉพาะเจาะจง ร้านนายไอที เซอร์วิส ร้านนายไอที เซอร์วิส เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 15/65
วัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ 8,690.00             8,690.00           และเป็นไปตาม  23 ธ.ค.64
งานช่าง เงื อนไขที  ทต.
 บูเก๊ะตาก่าหนด

93 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 17,943.00       17,943.00         เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์ต เฮาส์ ร้านอาร์ต เฮาส์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 16/65
ป้ายไวนิลปีใหม่ 17,943.00           17,943.00         และเป็นไปตาม  24 ธ.ค.64
ขนาด 9.85x4.85 เมตร เงื อนไขที  ทต.
งานการศึกษา บูเก๊ะตาก่าหนด

94 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 36,900.00       36,900.00         เฉพาะเจาะจง โซเฟียการยาง โซเฟียการยาง เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 17/65
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 36,900.00           36,900.00         และเป็นไปตาม  28 ธ.ค.64
งานสาธารณสุข เงื อนไขที  ทต.
 บูเก๊ะตาก่าหนด

95 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 1,006.66         1,006.66           เฉพาะเจาะจง หจก.เค.ดี.เอ็น สโตร์ หจก.เค.ดี.เอ็น สโตร์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 18/65



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

ท่ี จัดจ้ำง เสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

วัสดุก่อสร้าง 2 รายการ 1,006.66             1,006.66           และเป็นไปตาม  28 ธ.ค.64
งานช่าง เงื อนไขที  ทต.
 บูเก๊ะตาก่าหนด

96 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 4,119.50         4,119.50           เฉพาะเจาะจง หจก.เค.ดี.เอ็น สโตร์ หจก.เค.ดี.เอ็น สโตร์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 19/65
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4 รายการ 4,119.50             4,119.50           และเป็นไปตาม  28 ธ.ค.64
งานช่าง เงื อนไขที  ทต.
 บูเก๊ะตาก่าหนด


