
หนา้ที ่1 จาก 22



รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือตกลงจ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

1 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,000          5,000            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รุ่งอรุณออยล์ จ ากัด บริษัท รุ่งอรุณออยล์ จ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 1/64   

  ราคาท่ีเสนอ 5,000 บาท ราคาตกลงซ้ือ  5,000 บาท ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง วันท่ี 1 ต.ค..63

2  โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอน 3,365,000    3,693,615      วิธีคัดเลือก 1.หจก.อารีย์มัง เอ็นจิเนียร่ิง หจก.อารีย์มัง เอ็นจิเนียร่ิง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญาจ้าง 1/64

กรีตถนนตันหยงบือลาเต๊ะ เสนอราคา 3,693,615.32 บาท ตกลงจ้าง  3,365,000 บาท ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง วันท่ี 2 ต.ค.2564

2.หจก.นราสมาน คอนสตรัคช่ัน

เสนอราคา 3,694,600.-บาท

3.หจก.นดา คอนสตรัคช่ัน

เสนอราคา 3,695,100.-บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2564

เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา อ าเภอแวง จังหวัดนราธิวาส

หนา้ที ่2 จาก 22



รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือตกลงจ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

1 ก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 4,138,000    4,141,000      วิธีคัดเลือก หจก.โก-ลกกรุ๊ป หจก.โก-ลกกรุ๊ป เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญาจ้าง 2/64

ถ.สูงาดูซง ชุมชนบ้านละหาร์ เสนอราคา 4,138,000 ตกลงจ้าง  4,138,000 บาท ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง วันท่ี 18 พ.ย..2563

วารสารประฃาสัมพันธ์เทศบาลต าบล 86,400        86,400          วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเดาลัตดีไซน์แอนด์ ร้านเดาลัตดีไซน์แอนด์พร้ินต้ิง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 12/64   

บูเก๊ะตา พร้ินต้ิง 86,400 ตกลงจ้าง 86400 ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง วันท่ี 25 พ.ย.63

2 ซ่อมรถยนต์ดูดส่ิงปฎิกูล ทะเบียน 7,960          7,960            วิธีเฉพาะเจาะจง นายมานิตย์ จินดาประเสริฐ นายมานิตย์ จินดาประเสริฐ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้าง 4/64  

80-5067  ราคาเสนอ 7,960 บาท  ราคาตกลง 7,960 บาท ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง วันท่ี  7 พ.ย.63

3 วัสดุส านกงาน 9,148          9,148            วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านไทยวัฒนา ร้านไทยวัฒนา เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ  2/64  

 ราคาเสนอ 9,148 บาท  ราคาตกลง 9,148 บาท ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง วันท่ี  9 พ.ย.63

4 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ 10,650        10,650          วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนายไอทีเซอร์วิส ร้านนายไอทีเซอร์วิส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ  3/64  

 ราคาเสนอ 10,650 บาท  ราคาตกลง 10,650 บาท ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง วันท่ี  9 พ.ย.63

5 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 12,979.10    12,979.10      วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.คลีนิครถยนต์ หจก.คลีนิครถยนต์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ  5/64  

 ราคาเสนอ 12,979.10บาท  ราคาตกลง  12,979.10 บาท ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง วันท่ี  26 พ.ย.63

6 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 5,628.20      5,628.20        วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.คลีนิครถยนต์ หจก.คลีนิครถยนต์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ  6/64  

 ราคาเสนอ 5,628.20บาท  ราคาตกลง  5,628.20 บาท ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง วันท่ี  26 พ.ย.63

11 วัสดุส านักงาน จ านวน 30 รายการ 13,344.00    13,344.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านไทยวัฒนา ร้านไทยวัฒนา เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ  7/64  

 ราคาเสนอ 13,344บาท  ราคาตกลง  13,344 บาท ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง วันท่ี  26 พ.ย.63

12 หนังสือแบบฝึกการเรียนกีรออาตี 33,600.00    33,600.00      วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.โฮมออฟฟิส หจก.โฮมออฟฟิส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ  8/64  

 ราคาเสนอ  33,600 บาท  ราคาตกลง  33,600 บาท ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง วันท่ี  30 พ.ย.63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน  2563

เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา อ าเภอแวง จังหวัดนราธิวาส

หนา้ที ่3 จาก 22



รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือตกลงจ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

1 อาหารเสริมนมโรงเรียน ภาคเรียนท่ี 2/63 220,555.28  220,555.28    วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การส่งเสริมกิจการโคนม องค์การส่งเสริมกิจการโคนม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ  10/64  

ไตรมาส 1 ราคาเสนอ 220,555.28 บาท ราคาตกลง 220,552.28 ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง วันท่ี 30 พ.ย.2563

2 อาหารเสริมนม (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 38,161.60    38,161.60      วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การส่งเสริมกิจการโคนม องค์การส่งเสริมกิจการโคนม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ  11/64  

ภาคเรียนท่ี 2/63ไตรมาส 1  ราคาเสนอ  38,161.60บาท  ราคาตกลง  38,161.60 บาท ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง วันท่ี  30 พ.ย.63

3 ก่อสร้างคูระบายน้ า คสล.ถนนสูงาดูซง 4,138,000    4,139,000      วิธีเฉพาะเจาะจง 1.หจก.โก-ลกกรุ๊ป หจก.โก-ลกกรุ๊ป เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญาจ้าง  2/64  

ชุมชนบ้านละหาร์ ม.2 ต.โละจูด  ราคาเสนอ  4,141,000 บาท  ราคาตกลง  4,138,000บาท ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง วันท่ี  18 พ.ย.63

อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 2.หจก.ปาเสมัส คอนสตรัคช่ัน

เสนอราคา4,299,000.-บาท

3.หจก.โก-ลก คอนสตรัคช่ัน

 เสนอราคา 4,146,000.-บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน  2563

เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา อ าเภอแวง จังหวัดนราธิวาส

หนา้ที ่4 จาก 22



รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือตกลงจ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

1 ซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กง.6972 3,336          3,336            วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอ เอ เอสมอเตอร์ บ.เอ เอ เอสมอเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 6/64   

 ราคาเสนอ 3336.26 ราคาตกลง 3336.26 ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง วันท่ี 7 ธ.ค.63

2 ซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์กองช่าง 800            800              วิธีเฉพาะเจาะจง นายไอทีเซอร์วิส นายไอทีเซอร์วิส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้าง 8/64  

  ราคาเสนอ  800 บาท  ราคาตกลง 800 บาท ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง วันท่ี  14 ธ.ค.63

3 ซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 80-4311 2,390          2,390            วิธีเฉพาะเจาะจง นายมานิตย์ จินดาประเสริฐ นายมานิตย์ จินดาประเสริฐ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้าง 10/64  

  ราคาเสนอ  2390 บาท  ราคาตกลง 2390 บาท ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง วันท่ี  14 ธ.ค.63

4 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 49,890        49,890          วิธีเฉพาะเจาะจง เจงการไฟฟ้า นายมานิตย์ จินดาประเสริฐ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้าง 11/64  

  ราคาเสนอ  2390 บาท  ราคาตกลง 49890 บาท ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง วันท่ี  14 ธ.ค.63

5 วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,270          1,270            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วีคอมพิวเตอร์ หจก.วีคอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้าง 12/64  

  ราคาเสนอ  1270 บาท  ราคาตกลง 1270 บาท ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง วันท่ี  14 ธ.ค.63

6 ซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง คต.205 76,410        76,410          วิธีเฉพาะเจาะจง โอ๋บริการ โอ๋บริการ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้าง 13/64  

  ราคาเสนอ  76410 บาท  ราคาตกลง 76410 บาท ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง วันท่ี  18 ธ.ค.63

7 ซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 2,800          2,800            วิธีเฉพาะเจาะจง นายด ารงศักด์ิ นายด ารงศักด์ิ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้าง 15/64  

80-4126  ราคาเสนอ  2800 บาท  ราคาตกลง 2800 บาท ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง วันท่ี  18 ธ.ค.63

8 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 6,400          6,400            วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์ล้อ ออโต้พลัส ศูนย์ล้อ ออโต้พลัส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 13/64  

  รถยนต์ กค 177  ราคาเสนอ  6,400 บาท  ราคาตกลง 6,400 บาท ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง วันท่ี  4 ธ.ค.63

10 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 26,000        26,000          วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์ล้อ ออโต้พลัส ศูนย์ล้อ ออโต้พลัส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ  14/64  

  รถยนต์ กข 6972  ราคาเสนอ  26,000 บาท  ราคาตกลง 26,000 บาท ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง วันท่ี  4 ธ.ค.63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563

เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา อ าเภอแวง จังหวัดนราธิวาส

หนา้ที ่5 จาก 22



รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือตกลงจ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

11 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 7,350          7,350            วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอามานะห์ ร้านอามานะห์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ  17/64  

  ราคาเสนอ  7,350บาท  ราคาตกลง 7,350 บาท ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง วันท่ี  7 ธ.ค.63

12 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 4,237.20      4,237.20        วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.คลีนิครถยนต์ หจก.คลีนิครถยนต์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ  19/64  

   ราคาเสนอ 4,237.20บาท  ราคาตกลง 4,237.20 บาท ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง วันท่ี  7 ธ.ค.63

13 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 4 รายการ 7,350.00      7,350.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอามานะห์ ร้านอามานะห์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ  20 /64  

   ราคาเสนอ 7,350 บาท  ราคาตกลง  7,350 บาท ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง วันท่ี  14 ธ.ค.63

14 วัสดุส านักงาน 1,190.00      1,190.00        วิธีเฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์สุไหงโก-ลก โรงพิมพ์สุไหงโก-ลก เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ  21/64  

  ราคาเสนอ 1,190 บาท  ราคาตกลง 1,190 บาท ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง วันท่ี  14 ธ.ค.63

15 วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) 8,690.00      8,690.00        วิธีเฉพาะเจาะจง นายไอทีเซอร์วิส นายไอทีเซอร์วิส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ  22/64  

  ราคาเสนอ 8,690 บาท  ราคาตกลง 8,690 บาท ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง วันท่ี  14 ธ.ค.63

16 วัสดุคอมพิวเตอร์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 18,100.00    18,100.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นายไอทีเซอร์วิส นายไอทีเซอร์วิส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ  23/64  

  ราคาเสนอ 18,100บาท  ราคาตกลง 18,100 บาท ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง วันท่ี  18 ธ.ค.63

17 วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) 28,150.00    28,150.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นายไอทีเซอร์วิส นายไอทีเซอร์วิส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ  24/64  

  ราคาเสนอ 28,150บาท  ราคาตกลง 28,150บาท ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง วันท่ี  18 ธ.ค.63

18 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,280.00      4,280.00        วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.คลีนิครถยนต์ หจก.คลีนิครถยนต์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ  25/64  

  ราคาเสนอ4,280 บาท  ราคาตกลง 4,280 บาท ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง วันท่ี  22 ธ.ค.63

19 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 15,200.00    15,200.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ไลลาการค้า ไลลาการค้า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ  26/64  

  ราคาเสนอ 15,200 บาท  ราคาตกลง 15,200 บาท ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง วันท่ี  24 ธ.ค.63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563

เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา อ าเภอแวง จังหวัดนราธิวาส

หนา้ที ่6 จาก 22



รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือตกลงจ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

1 ซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กข 1974 นธ 10,680        10,680          วิธีเฉพาะเจาะจง  หจก.เอสวีประดับยนต์ หจก.เอส วี ประดับยนต์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้าง 16/64

 ราคาท่ีเสนอ 10,680 บาท ราคาตกลงซ้ือ 10,680 บาท ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง วันท่ี 4 ม.ค.64

2 ซ่อมคอมพิวเตอร์ 350            350              วิธีเฉพาะเจาะจง นายไอทีเซอร์วิส นายไอทีเซอร์วิส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้าง 17/64

 ราคาท่ีเสนอ 350 บาท ราคาตกลงจ้าง  350 บาท ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง  4 ม.ค.64

3 ซ่อมคอมพิวเตอร์ 600            600              วิธีเฉพาะเจาะจง นายไอทีเซอร์วิส นายไอทีเซอร์วิส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง จ้าง 18/64

  ราคาท่ีเสนอ 600 บาท ราคาตกลงจ้าง 600 บาท ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง วันท่ี 5 ม.ค.64

4 ป้ายประชาสัมพันธ์การช าระภาษี 3,300          3,300            วิธีเฉพาะเจาะจง เดาลัตดีไซน์แอนด์พร้ินต้ิง เดาลัตดีไซน์แอนด์พร้ินต้ิง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง จ้าง 19/64

 ราคาท่ีเสนอ 3,300 บาท ราคาตกลงจ้าง 3,300 บาท ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง  วันท่ี 11 มกราคม 2564

5 ซ่อมรถยนต์ กค 177 3,150.90      3,151.90        วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พิธานพาณิชย์ เดาลัตดีไซน์แอนด์พร้ินต้ิง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง จ้าง 21/64

ราคาท่ีเสนอ 3,151.90บาท ราคาตกลงจ้าง 3,151.90บาท ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง  วันท่ี 20 มกราคม 2564

6 ถุงยังชีพ 408,135.00  408,135.00    วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอามานะห์ ร้านอามานะห์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ  26/64  

  ราคาเสนอ 408,135 บาท  ราคาตกลง 408,135บาท ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง วันท่ี  24 ธ.ค.63

7 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 37,000.00    37,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ศูนย์ล้อออโต้พลัส ร้านอามานะห์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ  21.2/64  

  ราคาเสนอ 37,000บาท  ราคาตกลง 37,0000บาท ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง วันท่ี  24 ธ.ค.63

8 วัสดุส านักงาน 7 รายการ 1,900.00      1,900.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านไทยวัฒนา ร้านอามานะห์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ  24.2/64  

  ราคาเสนอ 1900บาท  ราคาตกลง 1900บาท ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง วันท่ี  24 ธ.ค.63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม  2564

เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

หนา้ที ่7 จาก 22



ล าดับ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือตกลงจ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

1 จ้างเหมาดันขยะท่ีท้ิงขยะเทศบาล 90,000        90,000          วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ซิสเต็ม หจก.ซิสเต็ม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้าง 22/64

 ต าบลบูเก๊ะตา ราคาเสนอ 90,000 บาท ราคาตกลงจ้าง 90,000 บาท ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง วันท่ี 1 ก.พ.2564

2 ซ่อมระบบกล้องวงจรปิด CCTV 7,200.00      7,200.00        วิธีเฉพาะเจาะจง นายไอทีเซอร์วิส นายไอทีเซอร์วิส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้าง 23/64

ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา ราคาเสนอ 7,200 บาท ราคาตกลงจ้าง 7,200 บาท ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง  1 ก.พ.2564

3 จ้างก่อสร้างคูระบายน้ า คสล.สายบาลา 12,390.00    12,390.00      วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ซิสเต็ม หจก.ซิสเต็ม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้าง  26/64

เซาะห์ตีงี ราคาเสนอ 12,390 บาท ราคาตกลงจ้าง 12,390 บาท ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง  18 ก.พ.2564

4 ซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กข 6972 10,157.51    10,157.51      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอ เอ เอส มอเตอร์ บ.เอ เอ เอส มอเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้าง 27/64

ราคาเสนอ 10,157.51 บาท ราคาเสนอ 10,157.51 บาท ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง วันท่ี22 ก.พ.2564

5 วัสดุส านักงาน 7 รายการ 1,900.00      1,900.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านไทยวัฒนา ร้านอามานะห์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ  24.2/64  

  ราคาเสนอ 1900บาท  ราคาตกลง 1900บาท ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง วันท่ี  24 ก.พ64

6 วัสดุส านักงาน 21 รายการ 13,903.00    13,903.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านไทยวัฒนา ร้านไทยวัฒนา เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ  22.2/64  

  ราคาเสนอ 13,903บาท  ราคาตกลง 13,903บาท ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง วันท่ี  24 ก.พ.64

7 วัสดุคอมพิวเตอร์ 6 รายการ 8,690.00      8,690.00        วิธีเฉพาะเจาะจง นายไอทีเซอร์วิส นายไอทีเซอร์วิส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ  27.2/64  

  ราคาเสนอ 8690 บาท  ราคาตกลง  8690 บาท ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง วันท่ี   3 ก.พ.64

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์  2564

เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา อ าเภอแวง จังหวัดนราธิวาส

หนา้ที ่8 จาก 22



รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือตกลงจ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

8 วัสดุส านักงาน 17 รายการ 8,250.00      8,250.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านไทยวัฒนา ร้านไทยวัฒนา เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ  28.2/64  

  ราคาเสนอ 8690 บาท  ราคาตกลง  8690 บาท ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง วันท่ี   3 ก.พ.64

9 น้ ามันทูที 2,568.00      2,568.00        วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.คลีนิครถยนต์ หจก.คลีนิครถยนต์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ  28.2/64  

  ราคาเสนอ 2568 บาท  ราคาตกลง  2568 บาท ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง วันท่ี   3 ก.พ.64

10 อาหารเสริมนมโรงเรียน 305,769.82  305,769.62    วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ  30.2/64  

  ราคาเสนอ 305,769.62 บาท  ราคาตกลง  305,769.62 บาท ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง วันท่ี   4 ก.พ.64

11 ตรายาง 10 รายการ 2,050.00      2,050.00        วิธีเฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์สุไหงโก-ลก โรงพิมพ์สุไหงโก-ลก เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ  31.2/64  

  ราคาเสนอ 2050 บาท  ราคาตกลง  2050 บาท ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง วันท่ี   16 ก.พ.64

12 กล่องพลาสติกเอนกประสงค์ 1,400.00      1,400.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ไลลาการค้า ไลลาการค้า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ  33.2/64  

  ราคาเสนอ 1400บาท  ราคาตกลง 1400 บาท ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง วันท่ี   22ก.พ.64

13 วัดสุการเกษตร 1,180.00      1,180.00        วิธีเฉพาะเจาะจง นายอ ารี  สะมะแอ นายอ ารี  สะมะแอ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ  34.2/64  

  ราคาเสนอ 1180 บาท  ราคาตกลง 1180 บาท ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง วันท่ี   22ก.พ.64

14 วัสดุส านักงาน 14 รายการ 5,617.00      5,617.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านไลลาการค้า ร้านไลลาการค้า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ  35.2/64  

  ราคาเสนอ 5,617 บาท  ราคาตกลง  5,617  บาท ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง วันท่ี   23 ก.พ.64

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์  2564

เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา อ าเภอแวง จังหวัดนราธิวาส

หนา้ที ่9 จาก 22



รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือตกลงจ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

1 ซ่อมรถยนต์ตักหน้าขุดหลัง คต205 33,116.50    33,116.50      วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เคทีซีสุไหงโก-ลก หจก.เคทีซีสุไหงโก-ลก เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้าง 28/64

ราคาเสนอ 33116.50 บาท ราคาตกลงจ้าง 31,736.20 บาทตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง วันท่ี 1 มี.ค.2564

2 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเลือกต้ัง 1,850.00      1,850.00        วิธีเฉพาะเจาะจง รุสดีไซน์ รุสดีไซน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้าง 30/64

ราคาเสนอ1,850 บาท ราคาตกลงจ้าง 1,850 บาท ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง วันท่ี 15 มี.ค.2564

3 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ star air 1,800.00      1,800.00        วิธีเฉพาะเจาะจง  ปาดีแอร์เซอร์วิส  ปาดีแอร์เซอร์วิส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้าง 31/64

ราคาเสนอ 1,800 บาท ราคาตกลงจ้าง 1,800 บาท ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง วันท่ี 15 มี.ค.2564

4 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 5 เคร่ือง 16,890.00    16,890.00      วิธีเฉพาะเจาะจง  ปาดีแอร์เซอร์วิส  ปาดีแอร์เซอร์วิส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้าง 32/64

ราคาเสนอ 16,890 บาท ราคาตกลงจ้าง 16,890 บาท ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง วันท่ี 15 มี.ค.2564

5 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร กองการศึกษา 22,800.00    22,800.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ดับเบ้ิลยูพาณิชย์โก-ลก ดับเบ้ิลยูพาณิชย์โก-ลก เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้าง 33/64

ระยะเวลา 6 เดิอน ราคาเสนอ 22,800 บาท ราคาตกลงจ้าง 22,800 บาท ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง วันท่ี 31 มี.ค.2564

6 ซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ 80-5594 18,360.00    18,360.00      วิธีเฉพาะเจาะจง โก-ลก การช่าง โกลกการช่าง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้าง 34/64

ราคาเสนอ 18,360 บาท ราคาตกลงซ้ือ 18,360 บาท ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง วันท่ี 31 มี.ค.2564

7 ซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 350.00        350.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นายไอทีเซอร์วิส นายไอทีเซอร์วิส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้าง 35/64

ราคาเสนอ 350บาท ราคาตกลงจ้าง 350บาท ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง วันท่ี 31 มี.ค.2564

8 วัสดุก่อสร้าง 60,000.00    60,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอามานะห์ ร้านอามานะห์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  37/64

ราคาเสนอ 60,000าท ราคาตกลงจ้าง 60,000 บาท ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง วันท่ี 10 มี.ค.2564

เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา อ าเภอแวง จังหวัดนราธิวาส

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  2564

หนา้ที ่10 จาก 22



รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือตกลงจ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

9 วัสดุอุปกรณ์เลือกต้ัง 14,442.00    14,442.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ปีนังเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท ปีนังเทรดด้ิง จ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  38/64

ราคาเสนอ  14,442 บาท ราคาตกลงซ้ือ  14,442  บาท ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง วันท่ี 10 มี.ค.2564

10 วัสดุอุปกรณ์เลือกต้ัง 3,750.00      3,750.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ปีนังเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท ปีนังเทรดด้ิง จ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  39/64

ราคาเสนอ  3,750 บาท ราคาตกลงซ้ือ  3,750  บาท ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง วันท่ี 10 มี.ค.2564

11 บัตรเลือกต้ัง ผู้บริหาร+สมาฃิก 11,380.00    11,380.00      วิธีเฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  42/64

ราคาเสนอ  11,380 บาท ราคาตกลงซ้ือ 11,380  บาท ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง วันท่ี 10 มี.ค.2564

12 วัสดุอุปกรณ์โครงการเลือกต้ัง 49,500.00    49,500.00      วิธีเฉพาะเจาะจง รุ่งเรืองพาณิชย์ รุ่งเรืองพาณิชย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  43/64

ราคาเสนอ  49500 บาท ราคาตกลงจ้าง 49500  บาท ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง วันท่ี   23 มี.ค.2564

13 แบบพิมพ์ โครงการเลือกต้ัง 1,265.00      1,265.00        วิธีเฉพาะเจาะจง เจนพาณิชย์ เจนพาณิชย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  44/64

ราคาเสนอ  1265 บาท ราคาตกลงซ้ิอ  1265   บาท ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง วันท่ี   23 มี.ค.2564

14 วัสดุอุปกรณื โครงการเลือกต้ัง 39,100.00    39,100.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์ยาอามานะห์ ศูนย์ยาอามานะห์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  45/64

ราคาเสนอ  39,100 บาท ราคาตกลซ้ือ   39,100   บาท ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง วันท่ี   23 มี.ค.2564

15 วัสดุอุปกรณื โครงการเลือกต้ัง 5,850.00      5,850.00        วิธีเฉพาะเจาะจง วีฒนะวัสดุ วีฒนะวัสดุ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  46/64

ราคาเสนอ  5850 บาท ราคาตกลงซ้ือ   5850   บาท ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง วันท่ี   23 มี.ค.2564

16 ป้าย โครงการเลือกต้ัง 45,960.00    45,960.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ปาล์มพร้ินต้ิงดีไซน์ ปาล์มพร้ินต้ิงดีไซน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  47/64

ราคาเสนอ  45,960 บาท ราคาตกลงซ้ือ  45,960   บาท ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง วันท่ี   23 มี.ค.2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  2564

เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา อ าเภอแวง จังหวัดนราธิวาส

หนา้ที ่11 จาก 22



รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือตกลงจ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

17 วัสดุก่อสร้าง โครงการเลือกต้ังฯ 18,889.00    18,889.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ดีดีการค้าไม้แปรรูป ดีดีการค้าไม้แปรรูป เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  48/64

ราคาเสนอ  18,449 บาท ราคาตกลงซ้ือ  11,889   บาท ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง วันท่ี   23 มี.ค.2564

18 อาหารเสริม(นม)โรงเรียนปิดภาคเรียน 150,378.60  150,378.60    วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  49/64

ราคาเสนอ 150,378.60 บาท ราคาตกลงซ้ือ  150,378.60  บาทตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง วันท่ี   23 มี.ค.2564

19 ป้ายติดประกาศโครงการเลือกต้ังฯ 31,040.00    31,040.00      วิธีเฉพาะเจาะจง เอสทีเซะการช่าง เอสทีเซะการช่าง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  50/64

ราคาเสนอ 150,378.60 บาท ราคาตกลงซ้ือ  150,378.60  บาทตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง วันท่ี   23 มี.ค.2564

20 วัสดุส านักงาน 1,190.00      1,190.00        วิธีเฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  50/64

ราคาเสนอ 1190 บาท ราคาตกลงซ้ือ 1190  บาท ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง วันท่ี   23 มี.ค.2564

21 วัสดุเช้ือเพิลงและหล่อล่ืน 10,272.00    10,272.00      วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.คลีนิครถยนต์ หจก.คลีนิครถยนต์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี  50/64

ราคาเสนอ 10272 บาท ราคาตกลงซ้ือ  10272 บาท ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง วันท่ี   23 มี.ค.2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  2564

เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา อ าเภอแวง จังหวัดนราธิวาส

หนา้ที ่12 จาก 22



รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือตกลงจ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

1 วัสดุคอมพิวเตอร์ 14,100        14,100.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนายไอทีเซอร์วิส ร้านนายไอทีเซอร์วิส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 54/64

เสนอราคา 14,100 บาท  ราคาตกลงซ้ือ14,100 บาท ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง  7 เม.ย.2564

2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 14,210        14,210.00      วิธีเฉพาะเจาะจง เจงการไฟฟ้า เจงการไฟฟ้า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 55/64

เสนอราคา 14,210 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 14,210 บาท ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง  7 เม.ย.2564

3 วัสดุส านักงาน 9,869          9,896.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านไทยวัฒนา ร้านไทยวัฒนา เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 55/64

เสนอราคา 9,896 บาท ราคาตกลงซ้ือ 9,896 บาท ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง  26 เม.ย.2564

4 ซ่อมเคร่ืองปร๊ินเตอร์ 5,550          5,550            วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนายไอทีเซอร์วิส ร้านนายไอทีเซอร์วิส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 36/64

5,550.00                           5,550.00                         ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง  19 เม.ย.2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน   2564

เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา อ าเภอแวง จังหวัดนราธิวาส

หนา้ที ่13 จาก 22



รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือตกลงจ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

1 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจาย 85,000        85,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วาริด 14 เทรดด้ิง หจก.วาริด 14 เทรดด้ิง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้าง 38/64

เสียงชนิดไร้สายพร้อมอุปกรณ์ ม.2, 3,  4 เสนอราคา 85,000 ราคาตกลงซ้ือ 85,000 ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง  6 พ.ค.64

พร้อมอุปกรณ์

2 สายส่งน้ าดับเพลิง 27,600        27,600          วิธีเฉพาะเจาะจง โชคทวีอุปกรณ์ดับเพลิง โชคทวีอุปกรณ์ดับเพลิง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 37/64

เสนอราคา 27,600  ราคาตกลงซ้ือ 27,600 ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง   19 พ.ค.64

3 ซ่อมรถจักรยานยนต์ กพท12 นธ 830            830              วิธีเฉพาะเจาะจง นายอัฟฟาน เจ๊ะปอ นายอัฟฟาน เจ๊ะปอ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 38/64

เสนอราคา 830  ราคาตกลงซ้ือ 830 ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง   21 พ.ค.64

4 ตรายางนายกเทศมนตรีต าบลบูเก๊ะตา 360            360              วิธีเฉพาะเจาะจง เดาลัตน์ดีไซด์แอนพร้ินต้ิง เดาลัตน์ดีไซด์แอนพร้ินต้ิง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 59/64

เสนอราคา 360  ราคาตกลงซ้ือ 360 ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง   24 พ.ค.64

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม   2564

เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา อ าเภอแวง จังหวัดนราธิวาส

หนา้ที ่14 จาก 22



รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือตกลงจ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

1 ซ่อมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 30,000        30,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นายนิซอเฟียล หะยีนิมะ นายนิซอเฟียล หะยีนิมะ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้าง 40/64

เสนอราคา 30,000.-บาท ราคาตกลงจ้าง  30,000.-บาท ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง  21 มิ.ย.64

2 สายส่งน้ าดับเพลิง 27,600        27,600          วิธีเฉพาะเจาะจง โชคทวีอุปกรณ์ดับเพลิง โชคทวีอุปกรณ์ดับเพลิง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 37/64

เสนอราคา 27,600 ตราคากลงซ้ือ 27600 ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง21 พ.ค.2564

3 ซ่อมปร๊ินเตอร์416-620003 450            450              วิธีเฉพาะเจาะจง นายไอที เซอร์วิส นายไอที เซอร์วิส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 41/64

เสนอราคา 450 ราคาตกลงจ้าง  450 ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง22 มิ.ย.2564

4 ซ่อมรถยนต์ กง 6992 1966.66 1966.66 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอ เอ เอส มอเตอร์ นายไอที เซอร์วิส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 42/64

เสนอราคา 1,966.66 ราคาตกลงจ้าง  1,966.66 ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง22 มิ.ย.2564

5 วัสดุส านักงาน 9,530.00      9,530 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านหนังสือเอเซีย ร้านหนังสือเอเซีย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 61/64

เสนอราคา 9,530 ราคาตกลงจ้าง  9,530 ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง2 มิ.ย.2564

6 อาหารเสริม(นม)โครงการเยียวยา 121,128      121,128 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมราชบุรี สหกรณ์โคนมราชบุรี เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 62/64

เกษตรกรผู้เล้ียงโคนม เสนอราคา 121,128 ราคาตกลงจ้าง  121,128 ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง4 มิ.ย.2564

7 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,280          5,280 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วาริด 14 เทรดด้ิง หจก.วาริด 14 เทรดด้ิง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 64/64

เสนอราคา 5,280 ราคากลงซ้ือ 5,280 ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง7 มิ.ย.2564

8 วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,850          2,850 วิธีเฉพาะเจาะจง นายนูยี มะลาเย็ง นายนูยี มะลาเย็ง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 66/64

เสนอราคา 2,850 ราคากลงซ้ือ 2,850 ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง9 มิ.ย.2564

9 วัสดุส านักงาน 13,000        13,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาร์ตเฮ้า ร้านอาร์ตเฮ้า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 68/64

เสนอราคา 13,000 ราคากลงซ้ือ 13,000 ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง11 มิ.ย.2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน   2564

เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา อ าเภอแวง จังหวัดนราธิวาส

หนา้ที ่15 จาก 22



รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือตกลงจ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

10 วัสดุส านักงาน 5 รายการ 920            920 วิธีเฉพาะเจาะจง โรงพิพ์สุไหงโก-ลก โรงพิมพ์สุไหงโก-ลก เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 69/64

เสนอราคา 920 ราคากลงซ้ือ 920 ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง15 มิ.ย.2564

11 ซ่อมปร๊ินเตอร์ 450            450 วิธีเฉพาะเจาะจง นายไอที เซอร์วิส นายไอที เซอร์วิส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 70/64

เสนอราคา 450 ราคากลงซ้ือ 450 ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง15 มิ.ย.2564

12 วัสดุก่อสร้าง 5 รายการ 1,091.40 1,091.40 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เคดีเอ็นสโตร์ หจก.เคดีเอ็นสโตร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 71/64

เสนอราคา 450 ราคากลงซ้ือ 450 ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง15 มิ.ย.2564

13 วัสดุคอมพิวเตอร์ 6,780          6,780            วิธีเฉพาะเจาะจง นายไอที เซอร์วิส นายไอที เซอร์วิส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 73/64

เสนอราคา 6,780 ราคากลงซ้ือ 6,780 ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง22 มิ.ย.2564

14 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,048.37    10,048.37      วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เคดีเอ็นสโตร์ หจก.เคดีเอ็นสโตร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 74/64

เสนอราคา 10,048.37 ราคากลงซ้ือ 10,048.37 ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง22 มิ.ย.2564

15 แบบพิมพ์ 2,371.70      2,371.70        วิธีเฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์อาสารรักษาดินแดน โรงพิมพ์อาสารรักษาดินแดน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 75/64

เสนอราคา 2,371.70 ราคากลงซ้ือ 2,371.70 ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง23 มิ.ย.2564

16 อาหารเสริม(นม)ศูนย์เด็ก1/64 37,536        37,536          วิธีเฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์อาสารรักษาดินแดน โรงพิมพ์อาสารรักษาดินแดน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 77/64

เสนอราคา37,536 ราคากลงซ้ือ 37,536 ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง28 มิ.ย.2564

17 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 63,324        63,324          วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เคดีเอ็นสโตร์ หจก.เคดีเอ็นสโตร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 78/64

เสนอราคา 63,324 ราคากลงซ้ือ 63,324 ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง22 มิ.ย.2564

18 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 63,324        63,324          วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เคดีเอ็นสโตร์ หจก.เคดีเอ็นสโตร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 78/64

เสนอราคา 63,324 ราคากลงซ้ือ 63,324 ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง22 มิ.ย.2564

หนา้ที ่16 จาก 22



รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือตกลงจ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

1 จ้างเหมาท าท าเนียบฯ 12,300.00    12,300.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฐานบดีรวมภัณฑ์ จ ากัด บ.ฐานบดีรวมภัณฑ์ จ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้าง  44/64

เสนอราคา 27,600 ราคาตกลงจ้าง 27,600 ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง  1 ก.ค.2564

2 ซ่อมรถหมายเลขทะเบียน 80-4311 4,700          4,700            วิธีเฉพาะเจาะจง นายมานิตย์  จินดาประเสริฐ นายมานิตย์  จินดาประเสริฐ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้าง  47/64

เสนอราคา 4,700 ราคาตกลงจ้าง 4,700 ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง  1 ก.ค.2564

3 ซ่อมคอมพิวเตอร์(ล้างเคร่ือง) 500            500              วิธีเฉพาะเจาะจง วีคอมไซเบอร์เทรด วีคอมไซเบอร์เทรด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้าง  45/64

เสนอราคา 500 ราคาตกลงจ้าง 500 ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง  1 ก.ค.2564

4 ใบมีดอีโต้ 3,033.45 3,033.45 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เคดีเอ็นสโตร์ หจก.เคดีเอ็นสโตร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้าง  46/64

เสนอราคา 3033.45 ราคาตกลงจ้าง 3033.45 ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง  1 ก.ค.2564

5 วัสดุคอมพิวเตอร์ 8,000          8,000            วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนายไอทีเซอร์วิส ร้านนายไอทีเซอร์วิส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้าง  46/64

เสนอราคา 8,000 ราคาตกลงจ้าง 3033.45 ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง  1 ก.ค.2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฏาคม  2564

เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา อ าเภอแวง จังหวัดนราธิวาส

หนา้ที ่17 จาก 22



รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือตกลงจ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

1 ซ่อมรถหมายเลขทะเบียน กค 177 2,940.04      2,940.04        เฉพาะเจาะจง บ.พิธานพาณิชย์ จ ากัด บ.พิธานพาณิชย์ จ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้าง  48/64

เสนอราคา  2940.04 เสนอราคา  2940.04 ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง  18 ส.ค.2564

2 ซ้ือกล่องเอนกประสงค์ 2040 2,040 เฉพาะเจาะจง ไลลาการค้า ไลลาการค้า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 49/64

เสนอราคา 2,040 ราคาตกลงซ้ือ 2,040 ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง  18 ส.ค.2564

3 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 3,450          3,450            เฉพาะเจาะจง ปาดีแอร์เซอร์วิส ปาดีแอร์เซอร์วิส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้าง  48/64

เสนอราคา 3450 เสนอราคา 3,450 ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง  18 ส.ค.2564

4 วัสดุก่อสร้าง 9 รายการ 26,207        26,207          เฉพาะเจาะจง วัฒนะวัสดุ วัฒนะวัสดุ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้าง  89/64

เสนอราคา 26207 ราคาตกลงซ้ือ 26,207 ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง  2 ส.ค.2564

5 วัสดุการเกษตร 3 รายการ 4,400          4,400            เฉพาะเจาะจง ไลลาการค้า ไลลาการค้า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้าง  90/64

เสนอราคา 4,400 ราคาตกลงซ้ือ 4,400 ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง  2 ส.ค.2564

6 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 15,120        15,120          เฉพาะเจาะจง หจก.วาริด 14 เทรดด้ิง ไลลาการค้า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้าง  91/64

เสนอราคา 15,120 ราคาตกลงซ้ือ 4,400 ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง  5 ส.ค.2564

7 วัสดุส านักงาน 10 รายการ 3,020          3,020            เฉพาะเจาะจง ไทยวัฒนา ไทยวัฒนา เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้าง  92/64

เสนอราคา 3,020 ราคาตกลงซ้ือ 3,020 ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง6 ส.ค.2565

8 ซ่อมคอมพิวเตอร์ กองคลัง 400            400              เฉพาะเจาะจง ร้านนายไอที เซอร์วิส ร้านนายไอที เซอร์วิส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้าง  93/64

เสนอราคา 400 เสนอราคา 400 ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง6 ส.ค.2565

9 วัสดุส านักงาน 4 รายการ 2,010          2,010            เฉพาะเจาะจง ไทยวัฒนา ไทยวัฒนา เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้าง  94/64

เสนอราคา 2,010 ราคาตกลงซ้ือ 2,010 ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง6 ส.ค.2565

10 สต๊ิกเกอร์ติดโฟมบอร์ด 510            510              เฉพาะเจาะจง รุสดีไซด์ รุสดีไซด์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้าง  95/64

เสนอราคา 510 ราคาตกลงซ้ือ 510 ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง6 ส.ค.2565

เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา อ าเภอแวง จังหวัดนราธิวาส

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม   2564
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รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือตกลงจ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

11 ผ้าระบายเน้ือเยนซ่ี 2 รายการ 5,000          5,000            เฉพาะเจาะจง บ.ฐานบดี รวมภัณฑ์ บ.ฐานบดี รวมภัณฑ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้าง  96/64

เสนอราคา 5,000 ราคาตกลงซ้ือ 5,000 ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง10 ส.ค.2565

12 วัสดก่อสร้างเพ่ือปรับสภาพแวดล้อม 40,000        40,000          เฉพาะเจาะจง ร้านอามานะห์ ร้านอามานะห์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้าง  97/64

ท่ีอยู่อาศัยส าหรับผู้พิการ เสนอราคา 40,000 ราคาตกลงซ้ือ 40,000 ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง11 ส.ค.2565

13 หมึกคอมพิวเตอร์ กองคลัง 2 รายการ 21,130        21,130          เฉพาะเจาะจง น้านนายไอที เซอร์วิส น้านนายไอที เซอร์วิส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้าง  98/64

เสนอราคา 21,130 ราคาตกลงซ้ือ 21,130 ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง16 ส.ค.2565

14 วัสดุส านักงาน (ตรายางรองปลัด) 230 230 เฉพาะเจาะจง เดาลัตพร้ินต้ิง แอนด์ดีไซด์ น้านนายไอที เซอร์วิส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้าง  99/64

เสนอราคา 230 ราคาตกลงซ้ือ 230 ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง16 ส.ค.2565

15 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,754.80      1,754.80        เฉพาะเจาะจง หจก.คลีนิครถยนต์ หจก.คลีนิครถยนต์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้าง  100/64

เสนอราคา 1,754.80 ราคาตกลงซ้ือ 1,754.80 ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง16 ส.ค.2565

16 วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,315        15,315 เฉพาะเจาะจง ร้านนายไอที เซอร์วิส ร้านนายไอที เซอร์วิส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้าง  101/64

เสนอราคา 15,315 ราคาตกลงซ้ือ 15,315 ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง18 ส.ค.2565

17 ซ่อมเคร่ืองขยายเสียง 14,000        14,000 เฉพาะเจาะจง หจก.วาริด 14 เทรดด้ิง หจก.วาริด 14 เทรดด้ิง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้าง  102/64

เสนอราคา 14,000 เสนอราคา 14,000 ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง23 ส.ค.2565

18 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 7 รายการ 3,205          3,205 เฉพาะเจาะจง หจก.เคดีเอ็นสโตร์ หจก.เคดีเอ็นสโตร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้าง  103/64

เสนอราคา 3,205 ราคาตกลงซ้ือ 3,205 ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง23 ส.ค.2565

19 วัสดุก่อสร้าง(ท่อดูด4") 12 เมตร 5,820          5,820            เฉพาะเจาะจง หจก.เคดีเอ็นสโตร์ หจก.เคดีเอ็นสโตร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้าง  104/64

เสนอราคา 5,820 ราคาตกลงซ้ือ 5,820 ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง  23 ส.ค.2564

20 วัสดุงานบ้านงานครัว 22,300        22,300          เฉพาะเจาะจง ร้านไลลา น้านไลลา เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้าง  105/64

เสนอราคา 22,300 ราคาตกลงซ้ือ 22,300 ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง  23 ส.ค.2564
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ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือตกลงจ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

21 วัสดุก่อสร้าง(ท่อดูด4") 12 เมตร 5,820          5,820            เฉพาะเจาะจง หจก.เคดีเอ็นสโตร์ หจก.เคดีเอ็นสโตร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้าง  106/64

เสนอราคา 5,820 ราคาตกลงซ้ือ 5,820 ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง  24 ส.ค.2564

22 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 22,000        22,000          เฉพาะเจาะจง ร้านโชคทวี ร้านโชคทวี เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้าง  107/64

เสนอราคา 22,000 ราคาตกลงซ้ือ 22,000 ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง  25 ส.ค.2564

23 โอล้ิงยางข้อต่อสวมเร็วขนาด 25" 1,500          1,500            เฉพาะเจาะจง ร้านโชคทวี ร้านโชคทวี เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้าง  108/64

เสนอราคา 22,000 ราคาตกลงซ้ือ 22,000 ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง  29 ส.ค.2564

24 วัสดุก่อสร้าง คนพิการ 20,000        20,000          เฉพาะเจาะจง ร้านอามานะห์ ร้านอามานะห์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้าง  109/64

เสนอราคา 20,000 ราคาตกลงซ้ือ 20,000 ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง  30 ส.ค.2564

25 วัสดุก่อสร้าง 12,650        12,650          เฉพาะเจาะจง หจก.ส.รุ่งเรืองวัสดุ ร้านอามานะห์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้าง  110/64

เสนอราคา 12,650 ราคาตกลงซ้ือ 12,650 ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง  30 ส.ค.2564

26 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,699          1699 เฉพาะเจาะจง ร้านนันไฟฟ้า ร้านนันไฟฟ้า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้าง  111/64

เสนอราคา 1,699 ราคาตกลงซ้ือ 1,699 ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง30 ส.ค.2565

27 วัสดุก่อสร้าง 790            790 เฉพาะเจาะจง หจก.เคดีเอ็นสโตร์ หจก.เคดีเอ็นสโตร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้าง  112/64

เสนอราคา 790 ราคาตกลงซ้ือ 790 ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง30 ส.ค.2565

28 วัสดุยนพาหนะและขนส่ง(ยางนอก) 11,120        11,120 เฉพาะเจาะจง ศูนย์ล้อออโต้พลัส ศูนย์ล้อออโต้พลัส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้าง  113/64

รถ 80-4554 เสนอราคา 11,120 ราคาตกลงซ้ือ 11,120 ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง30 ส.ค.2565

29 วัสดุก่อสร้าง 12,650        12,650 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.รุ่งเรืองวัสดุ หจก.ส.รุ่งเรืองวัสดุ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้าง  114/64

เสนอราคา 11,650 ราคาตกลงซ้ือ 11,650 ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง31 ส.ค.2565

30 น้ ามันเคร่ือง 3,638          3,638 เฉพาะเจาะจง หจก.คลีนิครถยนต์ หจก.คลีนิครถยนต์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้าง  115/64

เสนอราคา 3,638 ราคาตกลงซ้ือ 3,638 ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง31 ส.ค.2565
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ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือตกลงจ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

1 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 299,000     312,798 เฉพาะเจาะจง หจก.บูเก๊ะตาการโยธา หจก.บูเก๊ะตาการโยธา เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญาจ้าง 3/64

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 160.00ม. เสนอราคา 299,000 บาท ตกลงจ้าง  299,000 บาท ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง วันท่ี 6 ก.ย.2564

หนา 0.15ม.

2 ปรับปรุงห้องน้ าและซ่อมแซมพ้ืนท่ีห้องน้ า 88,200 88,200 เฉพาะเจาะจง ซิสเต็ม ซิสเต็ม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญาจ้าง 4/64

พร้อมปรับปรุงสุขภัณฑ์ฯ ช้ัน 2 เสนอราคา 299,000 บาท ตกลงจ้าง  299,000 บาท ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง วันท่ี 6 ก.ย.2564

อาคารส านักงานเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา

3 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 9,500          9,500            เฉพาะเจาะจง ปาดีแอร์ ปาดีแอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้าง 52/64

เสนอราคา 9,500 เสนอราคา 9,500 ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง 2ก.ย.2564

4 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 800            800              เฉพาะเจาะจง ปาดีแอร์ ปาดีแอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้าง 53/64

เสนอราคา 800 เสนอราคา 800 ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง 2ก.ย.2564

5 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 7,480          7,480            เฉพาะเจาะจง ปาดีแอร์ ปาดีแอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้าง 54/64

5960600003071 เสนอราคา 9,500 เสนอราคา 9,500 ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง 9ก.ย.2564

6 ซ่อมจอโน้ตบุ๊ค 4,400          4,400            เฉพาะเจาะจง นายไอที นายไอที เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้าง 55/64

เสนอราคา 9,500 เสนอราคา 9,500 ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง 9ก.ย.2564

7 ซ่อมฝาคูระบายน้ า คสล. 25,385        25,385          เฉพาะเจาะจง ซิสเต็ม ซิสเต็ม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้าง 56/64

เสนอราคา 25,385 เสนอราคา 25,385 ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง 9ก.ย.2564

8 ป้ายทะเบียนสมาชิกสภาเทศบาล 9,800          9,800            เฉพาะเจาะจง บ.ฐานบดี รวมภัณฑ์จ ากัด บ.ฐานบดี รวมภัณฑ์จ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้าง 116/64

เสนอราคา 9,800 เสนอราคา 9,800 ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง 3 ก.ย.2564

9 ถ่านวิทยุ 3560700307214 2,500          2,500            เฉพาะเจาะจง ร้านโชคทวี ร้านโขคทวี เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้าง 117/64

เสนอราคา 2,500 เสนอราคา 2,500 ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง 3 ก.ย.2564

10 อาหารเสริม(นม) 2/2564 2,500          2,500            เฉพาะเจาะจง ร้านโชคทวี ร้านโขคทวี เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้าง 117/64

ไตรมาสท่ี 1/2564 เสนอราคา 2,500 เสนอราคา 2,500 ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง 3 ก.ย.2564

เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา อ าเภอแวง จังหวัดนราธิวาส

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน   2564
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รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือตกลงจ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

11 เล่ือยยนต์ (ครุภัณฑ์เกษตร) 25,000        25,000          เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้าง 121/64

เสนอราคา 25,000 เสนอราคา 25,000 ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง 9 ก.ย.2564

12 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 24,901        24,901          เฉพาะเจาะจง หจก.เคดีเอ็นสโตร์ หจก.เคดีเอ็นสโตร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้าง 122/64

เสนอราคา 25,000 เสนอราคา 25,000 ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง 9 ก.ย.2564

13 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,812          4,812            เฉพาะเจาะจง หจก.เคดีเอ็นสโตร์ หจก.เคดีเอ็นสโตร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้าง 123/64

เสนอราคา 4,812 เสนอราคา 4,812 ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง 9 ก.ย.2564

14 วัสดุการเกษตร 1,655          1,655            เฉพาะเจาะจง ร้านไลลา ร้านไลลา เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้าง 124/64

เสนอราคา 1,655 เสนอราคา 1,655 ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง 9 ก.ย.2564

15 ตู้คอนซูเมอร์ 1,187          1,187            เฉพาะเจาะจง หจก.เคดีเอ็นสโตร์ หจก.เคดีเอ็นสโตร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้าง 125/64

เสนอราคา 1,187 เสนอราคา 1,187 ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง 9 ก.ย.2564

16 น้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,382.10      5,382.10        เฉพาะเจาะจง หจก.คลีนิครถยนต์ หจก.เคดีเอ็นสโตร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้าง 126/64

เสนอราคา 5,382.10 เสนอราคา 5,382.10 ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง 9 ก.ย.2564

17 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3 รายการ 12,369.20 12,369.20 เฉพาะเจาะจง หจก.คลีนิครถยนต์ หจก.เคดีเอ็นสโตร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้าง 127/64

เสนอราคา 12,369.20 เสนอราคา 12369.20 ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง 10 ก.ย.2564

18 น้ ายาฆ่าเช้ือเดตตอล 5 ลิตร 12,048.20 12,048.20 เฉพาะเจาะจง หจก.เคดีเอ็นสโตร์ หจก.เคดีเอ็นสโตร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้าง 128/64

เสนอราคา 12,048.20 เสนอราคา 12,048.20 ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย.2564

19 วัสดุเคร่ีงดับเพลิง 2 รายการ 11,900.00 11,900.00 เฉพาะเจาะจง บ.ฐานบดี รวมภัณฑ์จ ากัด บ.ฐานบดี รวมภัณฑ์จ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้าง 129/64

เสนอราคา 11,900 เสนอราคา 11,900 ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย.2564

20 วัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รายการ 9,330.00 9,330.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนายไอที เซอร์วิส บ.ฐานบดี รวมภัณฑ์จ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้าง 130/64

เสนอราคา 9,330 เสนอราคา 9,330 ตามเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย.2564
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