


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

ท่ี จัดจ้ำง เสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

127 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 33,469.60   33,469.60   เฉพาะเจาะจง ร้านอู่เพชร ร้านอู่เพชร เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 16/65
ซ่อมรถยนต์ กข 7217 นธ 33,469.60                33,469.60                   และเป็นไปตาม 2 ก.พ. 65
งานบริหารทั วไป เงื อนไขที  ทต.
 บูเก๊ะตาก่าหนด

128 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 5,920.00      5,920.00      เฉพาะเจาะจง นายมานิตย์  จินดาประเสริฐ  นายมานิตย์  จินดาประเสริฐ เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 17/65
ซ่อมรถขยะ 80-5594 5,920.00                  5,920.00                     และเป็นไปตาม 3 ก.พ. 65
งานสาธารณสุข เงื อนไขที  ทต.
 บูเก๊ะตาก่าหนด

129 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 1,850.00      1,850.00      เฉพาะเจาะจง รุส ดีไซด์ รุส ดีไซด์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 17.1/65
ป้ายไวนิล 1,850.00                  1,850.00                     และเป็นไปตาม 17 ก.พ. 65
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เงื อนไขที  ทต.
 บูเก๊ะตาก่าหนด

130 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 1,350.00      1,350.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 18/65
ซ่อมรถจักรยานยนต์ 1,350.00                  1,350.00                     และเป็นไปตาม 21 ก.พ. 65
กพท 12 นธ เงื อนไขที  ทต.
งานคลัง บูเก๊ะตาก่าหนด

131 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 200.00        200.00        เฉพาะเจาะจง เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 20/65
ซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง 200.00                     200.00                        และเป็นไปตาม 21 ก.พ. 65
กง 6972 นธ เงื อนไขที  ทต.
งานบริหารทั วไป บูเก๊ะตาก่าหนด

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง  ประจ ำปีงบประมำณ 2565 ประจ ำเดือน กุมภำพันธ์  2565



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

ท่ี จัดจ้ำง เสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

132 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 1,600.00      1,600.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 21/65
ซ่อมเครื องพิมพ์ 1,600.00                  1,600.00                     และเป็นไปตาม 21 ก.พ. 65
งานการศึกษา เงื อนไขที  ทต.
 บูเก๊ะตาก่าหนด

133 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 450.00        450.00        เฉพาะเจาะจง เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 22/65
ซ่อมเครื องปร๊ินท่าความ 450.00                     450.00                        และเป็นไปตาม 21 ก.พ. 65
สะอาดหัวพิมพ์ เงื อนไขที  ทต.
งานช่าง บูเก๊ะตาก่าหนด

134 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 8,779.00      8,779.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 23/65
วัสดุส่านักงาน 15 รายการ 8,779.00                  8,779.00                     และเป็นไปตาม 21 ก.พ. 65
งานการศึกษา เงื อนไขที  ทต.

บูเก๊ะตาก่าหนด
135 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 8,779.00      8,779.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเพื อนพัฒนาภัณฑ์ ร้านเพื อนพัฒนาภัณฑ์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 23/65

วัสดุส่านักงาน 15 รายการ 8,779.00                  8,779.00                     และเป็นไปตาม 21 ก.พ. 65
งานการศึกษา เงื อนไขที  ทต.

บูเก๊ะตาก่าหนด
136 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 1,000.00      1,000.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 24/65

เข้าเล่มเอกสาร 1,000.00                  1,000.00                     และเป็นไปตาม 21 ก.พ. 65
งานบริหารทั วไป เงื อนไขที  ทต.

บูเก๊ะตาก่าหนด
137 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 140.00        140.00        เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์สุไหงโก-ลก โรงพิมพ์สุไหงโก-ลก เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 25/65



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

ท่ี จัดจ้ำง เสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

ตรายางผู้อ่านวยการกองคลัง 140.00                     140.00                        และเป็นไปตาม 21 ก.พ. 65
งานคลัง เงื อนไขที  ทต.

บูเก๊ะตาก่าหนด
138 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 29,430.00   29,430.00   เฉพาะเจาะจง ร้านนายไอที เซอร์วิส ร้านนายไอที เซอร์วิส เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 38/65

วัสดุคอมพิวเตอร์ 29,430.00                29,430.00                   และเป็นไปตาม 3 ก.พ. 65
งานการศึกษา เงื อนไขที  ทต.

บูเก๊ะตาก่าหนด
139 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 12,370.00   12,370.00   เฉพาะเจาะจง ร้านนายไอที เซอร์วิส ร้านนายไอที เซอร์วิส เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 39/65

วัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รายการ 12,370.00                12,370.00                   และเป็นไปตาม 3 ก.พ. 65
งานบริหารทั วไป เงื อนไขที  ทต.

บูเก๊ะตาก่าหนด
140 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 11,820.00   11,820.00   เฉพาะเจาะจง ร้านนายไอที เซอร์วิส ร้านนายไอที เซอร์วิส เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 40/65

วัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ 11,820.00                11,820.00                   และเป็นไปตาม 3 ก.พ. 65
งานการศึกษา เงื อนไขที  ทต.

บูเก๊ะตาก่าหนด
141 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 417.00        417.00        เฉพาะเจาะจง หจก.คลีนิครถยนต์ หจก.คลีนิครถยนต์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 41/65

วัสดุก่อสร้าง 417.00                     417.00                        และเป็นไปตาม 7 ก.พ. 65
งานบริหารทั วไป เงื อนไขที  ทต.

บูเก๊ะตาก่าหนด
142 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 1,885.00      1,885.00      เฉพาะเจาะจง ร้านนายไอทีเซอร์วิส ร้านนายไอทีเซอร์วิส เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 42/65

วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,885.00                  1,885.00                     และเป็นไปตาม 7 ก.พ. 65



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

ท่ี จัดจ้ำง เสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

งานช่าง เงื อนไขที  ทต.
บูเก๊ะตาก่าหนด

143 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 1,861.80      1,861.80      เฉพาะเจาะจง หจก.คลีนิครถยนต์ ร้านนายไอทีเซอร์วิส เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 43/65
น ่ามันเบรคขนาด 1 ลิตร 1,861.80                  1,861.80                     และเป็นไปตาม 9 ก.พ. 65
งานสาธารณสุข เงื อนไขที  ทต.

บูเก๊ะตาก่าหนด
144 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 2,400.00      2,400.00      เฉพาะเจาะจง เค.เอ็น สปอร์ต เค.เอ็น สปอร์ต เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 44/65

ลูกฟุตบอล 2,400.00                  2,400.00                     และเป็นไปตาม 9 ก.พ. 65
งานการศึกษา เงื อนไขที  ทต.

บูเก๊ะตาก่าหนด
145 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 290,434.80 290,434.80 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนม สหกรณ์โคนม เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 45/65

อาหารเสริม(นม) ไตรมาส 2 290,434.80              290,434.80                 และเป็นไปตาม 15 ก.พ. 65
งานการศึกษา เงื อนไขที  ทต.

บูเก๊ะตาก่าหนด
146 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 37,536.00   37,536.00   เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนม สหกรณ์โคนม เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 46/65

อาหารเสริม(นม) ไตรมาส 2 37,536.00                37,536.00                   และเป็นไปตาม 15 ก.พ. 65
ศูนย์เด็ก เงื อนไขที  ทต.

บูเก๊ะตาก่าหนด
147 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 10,000.00   10,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.นิวันค้าไม้ หจก.นิวันค้าไม้ เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 47/65

ยีโบล์ 10" 10,000.00                10,000.00                   และเป็นไปตาม 17 ก.พ. 65
งานช่าง เงื อนไขที  ทต.



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

ท่ี จัดจ้ำง เสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

บูเก๊ะตาก่าหนด
148 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 5,200.00      5,200.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเค.เอ็นสปอร์ต ร้านเค.เอ็นสปอร์ต เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 48/65

วัสดุกีฬา 5,200.00                  5,200.00                     และเป็นไปตาม 10 ก.พ. 65
งานการศึกษา เงื อนไขที  ทต.

บูเก๊ะตาก่าหนด
149 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 33,940.00   33,940.00   เฉพาะเจาะจง ร้านนายไอทีเซอร์วิส ร้านนายไอทีเซอร์วิส เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 49/65

วัสดุคอมพิวเตอร์ 6 รายการ 33,940.00                33,940.00                   และเป็นไปตาม 21 ก.พ. 65
งานคลัง เงื อนไขที  ทต.

บูเก๊ะตาก่าหนด
150 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 417.30        417.30        เฉพาะเจาะจง หจก.คลีนิครถยนต์ หจก.คลีนิครถยนต์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 50/65

วัสดุก่อสร้าง 417.30                     417.30                        และเป็นไปตาม 21 ก.พ. 65
งานคลัง เงื อนไขที  ทต.

บูเก๊ะตาก่าหนด
151 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 8,660.00      8,660.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เอสวีคาร์เซอร์วิส หจก.เอสวีคาร์เซอร์วิส เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 51/65

ซ่อมรถยนต์ กข 1974 นธ 8,660.00                  8,660.00                     และเป็นไปตาม 21 ก.พ. 65
งานบริหารทั วไป เงื อนไขที  ทต.

บูเก๊ะตาก่าหนด
152 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 360.00        360.00        เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์สุไหงโก-ลก โรงพิมพ์สุไหงโก-ลก เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 52/65

วัสดุส่านักงาน ตรายาง 360.00                     360.00                        และเป็นไปตาม 21 ก.พ. 65
งานบริหารทั วไป เงื อนไขที  ทต.

บูเก๊ะตาก่าหนด



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

ท่ี จัดจ้ำง เสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

153 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 990.00        990.00        เฉพาะเจาะจง ร้านนายไอทีเซอร์วิส ร้านนายไอทีเซอร์วิส เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 53/65
วัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ 990.00                     990.00                        และเป็นไปตาม 21 ก.พ. 65
งานคลัง เงื อนไขที  ทต.

บูเก๊ะตาก่าหนด
154 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 460.00        460.00        เฉพาะเจาะจง ร้านอามานะห์ ร้านอามานะห์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 54/65

วัสดุก่อสร้าง 6 รายการ 460.00                     460.00                        และเป็นไปตาม 21 ก.พ. 65
งานการศึกษา เงื อนไขที  ทต.

บูเก๊ะตาก่าหนด
155 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 3,335.00      3,335.00      เฉพาะเจาะจง ร้านแว้งการยาง ร้านแว้งการยาง เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 55/65

ซื อแบตเตอรี 3,335.00                  3,335.00                     และเป็นไปตาม 21 ก.พ. 65
งานบริหารทั วไป เงื อนไขที  ทต.

บูเก๊ะตาก่าหนด
156 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 27,000.00   27,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านไลลา ร้านไลลา เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 56/65

ซื อถังพลาสติก 30 ใบ 27,000.00                27,000.00                   และเป็นไปตาม 24 ก.พ. 65
งานสาธารณสุข เงื อนไขที  ทต.

บูเก๊ะตาก่าหนด
157 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 750.00        750.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เอสวีคาร์ เซอร์วิส หจก.เอสวีคาร์ เซอร์วิส เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 26/65

สลับยางรถยนต์และถ่วงล้อ 750.00                     750.00                        และเป็นไปตาม 21 ก.พ. 65
ตั งศูนย์ กค 177 นธ เงื อนไขที  ทต.
งานบริหารทั วไป บูเก๊ะตาก่าหนด

158 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 3,550.00      3,550.00      เฉพาะเจาะจง ปาดีแอร์เซอร์วิส ปาดีแอร์เซอร์วิส เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 27/65



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

ท่ี จัดจ้ำง เสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

ซ่อมแซมเครื องปรับอากาศ 3,550.00                  3,550.00                     และเป็นไปตาม 21 ก.พ. 65
งานการศึกษา เงื อนไขที  ทต.

บูเก๊ะตาก่าหนด
159 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 19,550.00   19,550.00   เฉพาะเจาะจง หจก.เอสวีคาร์ เซอร์วิส หจก.เอสวีคาร์ เซอร์วิส เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 28/65

ซ่อมรถยนต์กง 6972นธ 19,550.00                19,550.00                   และเป็นไปตาม 24 ก.พ. 65
งานบริหารทั วไป เงื อนไขที  ทต.

บูเก๊ะตาก่าหนด
160 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 3,371.57      3,371.57      เฉพาะเจาะจง บ.พิธานพาณิชย์ จ่ากัด บ.พิธานพาณิชย์ จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 29/65

ซ่อมรถยนต์ กค 177 นธ 3,371.57                  3,371.57                     และเป็นไปตาม 28 ก.พ. 65
งานบริหารทั วไป เงื อนไขที  ทต.

บูเก๊ะตาก่าหนด
161 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 8,000.00      8,000.00      เฉพาะเจาะจง ปาดีแอร์เซอร์วิส ปาดีแอร์เซอร์วิส เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 30/65

ซ่อมแซมเครื องปรับอากาศ 8,000.00                  8,000.00                     และเป็นไปตาม 29 ก.พ. 65
งานบริหารทั วไป เงื อนไขที  ทต.

บูเก๊ะตาก่าหนด


