


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

ท่ี จัดจ้ำง เสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

99 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 17,836.90    17,836.90      เฉพาะเจาะจง อู่เพชรการช่าง อู่เพชรการช่าง เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 8/65
ซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ 17,836.90               17,836.90             และเป็นไปตาม  5 ม.ค.65
80-5594 นธ เงื อนไขที  ทต.
งานก่าจัดขยะฯ บูเก๊ะตาก่าหนด

100 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 250,000.00  250,000.00    เฉพาะเจาะจง ซิสเต็ม ซิสเต็ม เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 4/65
โครงการขุดลอกวัชพืชและสิ ง 250,000.00             250,000.00           และเป็นไปตาม  6 ม.ค.65
กีดขวางทางน ่าในเขต เงื อนไขที  ทต.
ทต.บูเก๊ะตา บูเก๊ะตาก่าหนด

101 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 3,500.00      3,500.00        เฉพาะเจาะจง ปาล์มพริ นติ งแอนด์ดีไซด์ ปาล์มพริ นติ งแอนด์ดีไซด์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 9/65
ป้ายไวนิลช่าระภาษี 3,500.00                 3,500.00               และเป็นไปตาม  6 ม.ค.65
งานคลัง เงื อนไขที  ทต.
 บูเก๊ะตาก่าหนด

102 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 90,000.00    90,000.00      เฉพาะเจาะจง พริ นติ งแอนด์ดีไซด์ พริ นติ งแอนด์ดีไซด์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 9/65
โครงการจ้างเหมาปรับพื นที 90,000.00               90,000.00             และเป็นไปตาม  6 ม.ค.65
บ่อขยะเทศบาล เงื อนไขที  ทต.
งานสาธารณสุข บูเก๊ะตาก่าหนด

103 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 8,900.00      8,900.00        เฉพาะเจาะจง หจก.วาริด 14 เทรดดิ ง หจก.วาริด 14 เทรดดิ ง เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 10/65
ซ่อมเครื องมัลติมีเดียโปร 8,900.00                 8,900.00               และเป็นไปตาม  7 ม.ค.65
เจ็คเตอร์ เงื อนไขที  ทต.
งานบริหารทั วไป บูเก๊ะตาก่าหนด

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง  ประจ ำปีงบประมำณ 2565 ประจ ำเดือน มกรำคม  2565



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

ท่ี จัดจ้ำง เสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

104 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 3,672.00      3,672.00        เฉพาะเจาะจง อาสูรา  สะตาปอ อาสูรา  สะตาปอ เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 11/65
เข้าเล่มเอกสาร 3,672.00                 3,672.00               และเป็นไปตาม  14 ม.ค.65
งานช่าง เงื อนไขที  ทต.
 บูเก๊ะตาก่าหนด

105 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 1,700.00      1,700.00        เฉพาะเจาะจง นายอัฟฟาน  เจ๊ะปอ นายอัฟฟาน  เจ๊ะปอ เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 12/65
ซ่อมเครื องตัดหญ้า 1,700.00                 1,700.00               และเป็นไปตาม  14 ม.ค.65
งานบริหารทั วไป เงื อนไขที  ทต.
 บูเก๊ะตาก่าหนด

106 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 730.00         730.00          เฉพาะเจาะจง เอสวี คาร์ เซอร์วิส เอสวี คาร์ เซอร์วิส เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 13/65
ซ่อมรถยนต์ กง 1974 นธ 730.00                    730.00                  และเป็นไปตาม  18 ม.ค.65
งานบริหารทั วไป เงื อนไขที  ทต.
 บูเก๊ะตาก่าหนด

107 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 2,940.36      2,940.36        เฉพาะเจาะจง เอสวี คาร์ เซอร์วิส เอสวี คาร์ เซอร์วิส เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 14/65
ซ่อมรถยนต์ กง 6972 นธ 2,940.36                 2,940.36               และเป็นไปตาม  18 ม.ค.65
งานบริหารทั วไป เงื อนไขที  ทต.
 บูเก๊ะตาก่าหนด

108 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 36,428.15    36,428.15      เฉพาะเจาะจง บ.เคพี เออีซี จ่ากัด บ.เคพี เออีซี จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 15/65
จ้างเหมาก่าจัดปลวก 36,428.15               36,428.15             และเป็นไปตาม  20 ม.ค.65
เทศบาลต่าบลบูเก๊ะตา เงื อนไขที  ทต.
งานบริหารทั วไป บูเก๊ะตาก่าหนด

109 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 890.00         890.00          เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์สุไหงโก-ลก โรงพิมพ์สุไหงโก-ลก เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 21/65



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

ท่ี จัดจ้ำง เสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

วัสดุส่านักงาน 4 รายการ 890.00                    890.00                  และเป็นไปตาม  5 ม.ค.65
งานบริหารทั วไป เงื อนไขที  ทต.
 บูเก๊ะตาก่าหนด

110 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 1,980.00      1,980.00        เฉพาะเจาะจง แอลตี ไฟล์ เซฟตี แอลตี ไฟล์ เซฟตี เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 22/65
ถ่ายน ่ามันเชื อเพลิง 1,980.00                 1,980.00               และเป็นไปตาม  6 ม.ค.65
งานป้องกัน เงื อนไขที  ทต.
 บูเก๊ะตาก่าหนด

111 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 29,850.00    29,850.00      เฉพาะเจาะจง ร้านไลลา ร้านไลลา เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 23/65
วัสดุเครื องแต่งกาย 29,850.00               29,850.00             และเป็นไปตาม  10 ม.ค.65
งานสาธารณสุข เงื อนไขที  ทต.
 บูเก๊ะตาก่าหนด

112 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 7,810.00      7,810.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เค.ดี.เอ็น สโตร์ หจก.เค.ดี.เอ็น สโตร์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 24/65
วัสดุไฟฟ้าแลวิทยุ 7,810.00                 7,810.00               และเป็นไปตาม  12 ม.ค.65
งานช่าง เงื อนไขที  ทต.
 บูเก๊ะตาก่าหนด

113 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 6,576.22      6,576.22        เฉพาะเจาะจง หจก.เค.ดี.เอ็น สโตร์ หจก.เค.ดี.เอ็น สโตร์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 25/65
วัสดุไฟฟ้าแลวิทยุ 6,576.22                 6,576.22               และเป็นไปตาม  13 ม.ค.65
งานบริหารทั วไป เงื อนไขที  ทต.
 บูเก๊ะตาก่าหนด

114 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 45,900.00    45,900.00      เฉพาะเจาะจง นายไอที เซอร์วิส นายไอที เซอร์วิส เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 26/65
วัสดุคอมพิวเตอร์ 6 รายการ 45,900.00               45,900.00             และเป็นไปตาม  13 ม.ค.65



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

ท่ี จัดจ้ำง เสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

งานบริหารทั วไป เงื อนไขที  ทต.
 บูเก๊ะตาก่าหนด

115 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 3,950.00      3,950.00        เฉพาะเจาะจง ร้านไลลา ร้านไลลา เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 27/65
วัสดุเครื องแต่งกาย 3,950.00                 3,950.00               และเป็นไปตาม  14 ม.ค.65
งานช่าง เงื อนไขที  ทต.
 บูเก๊ะตาก่าหนด

116 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 21,500.00    21,500.00      เฉพาะเจาะจง ร้านไลลา ร้านไลลา เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 28/65
วัสดุเครื องแต่งกาย 21,500.00               21,500.00             และเป็นไปตาม  15 ม.ค.65
งานบริหารทั วไป เงื อนไขที  ทต.
 บูเก๊ะตาก่าหนด

117 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 3,589.00      3,589.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เค.ดี.เอ็น สโตร์ หจก.เค.ดี.เอ็น สโตร์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 29/65
วัสดุก่อสร้าง 18 รายการ 3,589.00                 3,589.00               และเป็นไปตาม  15 ม.ค.65
งานช่าง เงื อนไขที  ทต.
 บูเก๊ะตาก่าหนด

118 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 1,540.80      1,540.80        เฉพาะเจาะจง หจก.คลีนิครถยนต์ หจก.คลีนิครถยนต์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 30/65
น ่ามันทูที 1,540.80                 1,540.80               และเป็นไปตาม  15 ม.ค.65
งานช่าง เงื อนไขที  ทต.
 บูเก๊ะตาก่าหนด

119 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 4,494.00      4,494.00        เฉพาะเจาะจง หจก.คลีนิครถยนต์ หจก.คลีนิครถยนต์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 30.1/65
วัสดุยานพาหนะและส่ง 4,494.00                 4,494.00               และเป็นไปตาม  21 ม.ค.65
งานสาธารณสุข เงื อนไขที  ทต.



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

ท่ี จัดจ้ำง เสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

 บูเก๊ะตาก่าหนด
120 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 2,717.00      2,717.00        เฉพาะเจาะจง หจก.คลีนิครถยนต์ หจก.คลีนิครถยนต์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 30.2/65

วัสดุยานพาหนะและส่ง 2,717.00                 2,717.00               และเป็นไปตาม  21 ม.ค.65
งานสาธารณสุข เงื อนไขที  ทต.
 บูเก๊ะตาก่าหนด

121 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 3,074.00      3,074.00        เฉพาะเจาะจง หจก.คลีนิครถยนต์ หจก.คลีนิครถยนต์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 30.3/65
วัสดุยานพาหนะและส่ง 3,074.00                 3,074.00               และเป็นไปตาม  21 ม.ค.65
งานสาธารณสุข เงื อนไขที  ทต.
 บูเก๊ะตาก่าหนด

122 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 1,540.80      1,540.80        เฉพาะเจาะจง หจก.คลีนิครถยนต์ หจก.คลีนิครถยนต์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 31/65
น ่ามันทูที 1,540.80                 1,540.80               และเป็นไปตาม  24 ม.ค.65
งานช่าง เงื อนไขที  ทต.
 บูเก๊ะตาก่าหนด

123 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 17,221.00    17,221.00      เฉพาะเจาะจง เพื อนพัฒนาภัณฑ์ เพื อนพัฒนาภัณฑ์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 32/65
วัสดุส่านักงาน 17,221.00               17,221.00             และเป็นไปตาม  25 ม.ค.65
งานสาธารณสุข เงื อนไขที  ทต.
 บูเก๊ะตาก่าหนด

124 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 6,395.00      6,395.00        เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดนเสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 33/65
แบบพิมพ์ อาสารักษาดินแดน 6,395.00                 6,395.00               และเป็นไปตาม  26 ม.ค.65
งานคลัง เงื อนไขที  ทต.
 บูเก๊ะตาก่าหนด



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

ท่ี จัดจ้ำง เสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

125 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 3,230.00      3,230.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เค.ดี.เอ็น สโตร์ หจก.เค.ดี.เอ็น สโตร์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 34/65
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,230.00                 3,230.00               และเป็นไปตาม  26 ม.ค.65
งานการศึกษา เงื อนไขที  ทต.
 บูเก๊ะตาก่าหนด

126 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 269.00         269.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ส.รุ่งเรืองวัสดุ หจก.ส.รุ่งเรืองวัสดุ เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 35/65
วัสดุก่อสร้าง 269.00                    269.00                  และเป็นไปตาม  26 ม.ค.65
งานการศึกษา เงื อนไขที  ทต.
 บูเก๊ะตาก่าหนด

127 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 3,865.00      3,865.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เค.ดี.เอ็น สโตร์ หจก.เค.ดี.เอ็น สโตร์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 36/65
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,865.00                 3,865.00               และเป็นไปตาม  27 ม.ค.65
งานการศึกษา เงื อนไขที  ทต.
 บูเก๊ะตาก่าหนด

128 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 4,100.00      4,100.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสวีทโฮม ร้านสวีทโฮม เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 37/65
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,100.00                 4,100.00               และเป็นไปตาม  27 ม.ค.65
งานการศึกษา เงื อนไขที  ทต.
 บูเก๊ะตาก่าหนด
















