


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

ท่ี จัดจ้ำง เสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

164 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 15,800.00     15,800.00      เฉพาะเจาะจง ร้านวีคอม ร้านวีคอม เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 57/65
วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,800.00          15,800.00           และเป็นไปตาม 2 มี.ค. 65
งานสาธารณสุข เงื อนไขที  ทต.

บูเก๊ะตาก่าหนด
165 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 725,000.00  725,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.เค ดี เอ็น สโตร์ หจก.เค ดี เอ็น สโตร์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 59/65

ถุงยังชีพ 725,000.00        725,000.00         และเป็นไปตาม 8 มี.ค. 65
งานสาธารณสุข เงื อนไขที  ทต.

บูเก๊ะตาก่าหนด
166 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 4,500.00       4,500.00        เฉพาะเจาะจง ร้านนายไอทีเซอร์วิส ร้านนายไอทีเซอร์วิส เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 60/65

วัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ 4,500.00            4,500.00             และเป็นไปตาม 14 มี.ค. 65
งานป้องกัน เงื อนไขที  ทต.

บูเก๊ะตาก่าหนด
167 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 13,855.00     13,855.00      เฉพาะเจาะจง ร้านนายไอทีเซอร์วิส ร้านนายไอทีเซอร์วิส เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 61/65

วัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ 13,855.00          13,855.00           และเป็นไปตาม 14 มี.ค. 65
งานบริหารทั วไป เงื อนไขที  ทต.

บูเก๊ะตาก่าหนด
168 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 16,500.00     16,500.00      เฉพาะเจาะจง บ.ฐานบดี บ.ฐานบดี เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 62/65

ถังรองรับขยะมูลฝอย 16,500.00          16,500.00           และเป็นไปตาม 18 มี.ค. 65
งานช่าง เงื อนไขที  ทต.

บูเก๊ะตาก่าหนด

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง  ประจ ำปีงบประมำณ 2565 ประจ ำเดือน มีนำคม  2564



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

ท่ี จัดจ้ำง เสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

169 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 49,500.00     49,500.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น เอ เซอร์วิส หจก.เอ็น เอ เซอร์วิส เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 63/65
ซ้ือยางมะตอย 300 ถุง 49,500.00          49,500.00           และเป็นไปตาม 18 มี.ค. 65
งานช่าง เงื อนไขที  ทต.

บูเก๊ะตาก่าหนด
170 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 49,500.00     49,500.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น เอ เซอร์วิส หจก.เอ็น เอ เซอร์วิส เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 64/65

ซ้ือยางมะตอย 300 ถุง 49,500.00          49,500.00           และเป็นไปตาม 18 มี.ค. 65
งานช่าง เงื อนไขที  ทต.

บูเก๊ะตาก่าหนด
171 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 49,500.00     49,500.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น เอ เซอร์วิส หจก.เอ็น เอ เซอร์วิส เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 65/65

ซ้ือไฟโซลาเซลล์ 49,500.00          49,500.00           และเป็นไปตาม 24 มี.ค. 65
งานช่าง เงื อนไขที  ทต.

บูเก๊ะตาก่าหนด
172 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 27,700.00     27,700.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 66/65

ครุภัณฑ์ส่านักงาน 4 รายการ 27,700.00          27,700.00           และเป็นไปตาม 25 มี.ค. 65
งานคลัง เงื อนไขที  ทต.

บูเก๊ะตาก่าหนด
173 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 21,000.00     21,000.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 67/65

ครุภัณฑ์ส่านักงาน 2 รายการ 21,000.00          21,000.00           และเป็นไปตาม 25 มี.ค. 65
งานบริหารทั วไป เงื อนไขที  ทต.

บูเก๊ะตาก่าหนด
174 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 15,000.00     15,000.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 68/65



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

ท่ี จัดจ้ำง เสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

ครุภัณฑ์ส่านักงาน 3 รายการ 15,000.00          15,000.00           และเป็นไปตาม 25 มี.ค. 65
งานการศึกษา เงื อนไขที  ทต.

บูเก๊ะตาก่าหนด
175 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 16,000.00     16,000.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 69/65

ครุภัณฑ์ส่านักงาน 4 รายการ 16,000.00          16,000.00           และเป็นไปตาม 25 มี.ค. 65
งานศูนย์เด็ก เงื อนไขที  ทต.

บูเก๊ะตาก่าหนด
176 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 20,340.00     20,340.00      เฉพาะเจาะจง บ.ฐานบดี บ.ฐานบดี เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 70/65

จัดซ้ือวัสดุกรมสมเด็จพระเทพ 20,340.00          20,340.00           และเป็นไปตาม 30 มี.ค. 65
รัตนาราชสุดาฯ เงื อนไขที  ทต.
งานบริหารทั วไป บูเก๊ะตาก่าหนด

177 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 750.00         750.00          เฉพาะเจาะจง โซเฟียการยาง โซเฟียการยาง เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 71/65
ซ้ือยางในรถยนต์ 750.00               750.00                และเป็นไปตาม 31 มี.ค. 65
งานสาธารณสุข เงื อนไขที  ทต.

บูเก๊ะตาก่าหนด
178 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 1,500.00       1,500.00        เฉพาะเจาะจง พร้ินต้ิงแอนด์ดีไซด์ พร้ินต้ิงแอนด์ดีไซด์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 72/65

ป้ายไวนิล 1,500.00            1,500.00             และเป็นไปตาม 31 มี.ค. 65
งานสาธารณสุข เงื อนไขที  ทต.

บูเก๊ะตาก่าหนด
179 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 76,987.00     76,987.00      เฉพาะเจาะจง ร้านอามานะห์ ร้านอามานะห์ เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 73/65

วัสดุบริโภค(รอมฎอนสัมพันธ์) 76,987.00          76,987.00           และเป็นไปตาม 11 มี.ค. 65



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

ท่ี จัดจ้ำง เสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

งานการศึกษา เงื อนไขที  ทต.
บูเก๊ะตาก่าหนด

180 จ้างเหมาบุคคลภายนอก ########## 1,537,500.00 วิธีคัดเลือก หจก.นิอัยมานคอนสตรัคชั นหจก.นิอัยมานคอนสตรัคชั นเสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 5/65
โครงการก่อสร้างอาคาร 15,370,000.00   15,370,000.00    และเป็นไปตาม 14 มี.ค. 65
อเนกประสงค์ ชุมชนบ้าน เงื อนไขที  ทต.
สูงาบาโอ๊ะ บูเก๊ะตาก่าหนด

181 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 153,000.00  153,000.00    เฉพาะเจาะจง ซิสเต็ม ซิสเต็ม เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้าง 6/65
โครงการปรับปรุงทาสีอาคาร 153,000.00        153,000.00         และเป็นไปตาม 15 มี.ค. 65
ส่านักงานทต.บูเก๊ะตา เงื อนไขที  ทต.

บูเก๊ะตาก่าหนด












