
 
 

 

ประกาศองค์การบรหิารส่วนต าบลตาเนาะแมเราะ 
เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม 2564 

-------------------------------------------------------------------- 

  ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อ มูล

ข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซือ้จัดจา้งของหนว่ยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้

ประชาชนตรวจดูได้ตาม มาตรา 9 (8) แหง่ พระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

เพื่อให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส ตาม

เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 องค์การบริหารส่วนต าบล

ตาเนาะแมเราะ จึงประกาศรายงานดังกล่าว โดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานองค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นทราบทุกเดือน    

  จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่   2   เดือน   กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2564 

 

 

 

    (นายวิรัต  แซ่ตัน) 

                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาเนาะแมเราะ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ

64017378626

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,085.00 บาท

15,085.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 6,750.00กระดาษถ่ายเอกสาร A4/80 แกรม

0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 195.00ที่ถอนลวดเย็บกระดาษแบบคีม

0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 900.00กล่องไม้ใส่เอกสาร 2 ช่อง Relux

0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 3,250.00กล่องไม้ใส่เอกสาร 3 ช่อง Relux

0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 2,550.00กล่องไม้ใส่เอกสาร 4 ช่อง Relux

0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 55.00ตรายางสำเร็จรูป (ลับ)

0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 150.00ซองน้ำตาล ขนาด A4 ไม่ขยายข้าง พิมพ์ครุฑ

0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 200.00ซองน้ำตาล ขนาด A4 ขยายข้าง พิมพ์ครุฑ

0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 150.00ตรายางวันที่เลขไทย

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา



6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 150.00ตรายางวันที่เลขอารบิค

0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 600.00ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 23/8

0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 135.00แป้นประทับตรา เบอร์ 2 สีน้ำเงิน

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 640114337788 13/2564 20/01/2564 15,085.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ

64017405437

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,050.00 บาท

5,050.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 1,900.00หมึกเครื่องพิมพ์ Canon IP1880 (830 สีดำ)

0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 3,150.00หมึกเครื่องพิมพ์ Canon IP1880 (831 สี)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 640114342026 14/2564 20/01/2564 5,050.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ

64017431491

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ (รถขยะ ๘๐-๖๘๕๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18,800.00 บาท

18,800.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3950200165131 ทูยางยนต์ 18,800.00ยางนอก ขนาด ๑๑๐๐ - ๒๐

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3950200165131 ทูยางยนต์ 640114348749 15/2564 22/01/2564 18,800.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ

64017485151

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,000.00 บาท

5,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3950200167738 เบตงธาราศิลป์ 5,000.00หมึกเคื่องถ่ายเอกสาร W๙๑๐๐MC (สีดำ)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3950200167738 เบตงธาราศิลป์ 640114391068 16/2564 26/01/2564 5,000.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ

64017578061

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,680.00 บาท

6,680.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3959800018642 ร้าน ยุพิน 2,565.00ถังผงอนามัย ขนาด ๑๐ ลิตร

3959800018642 ร้าน ยุพิน 3,225.00ถังผงอนามัย ขนาด 5 ลิตร

3959800018642 ร้าน ยุพิน 890.00ถังผงอนามัย ขนาด ๑๘ ลิตร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3959800018642 ร้าน ยุพิน 640114467853 17/2564 29/01/2564 6,680.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ

64017171070

จ้างทำป้ายไวนิลการเปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

34,000.00 บาท

34,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3959800160805 ร้านเจ เจ ซัพพลาย สาขา 2 10,000.00

ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เปิดรับลงทะเบียน รับเบี้ยยังชีพ

ของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ขนาด 2.40x4.80

เมตร (พร้อมติดตั้ง)

3959800160805 ร้านเจ เจ ซัพพลาย สาขา 2 24,000.00

ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เปิดรับลงทะเบียน รับเบี้ยยังชีพ

ของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ขนาด 1.20x2.40

เมตร (พร้อมติดตั้ง)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3959800160805 ร้านเจ เจ ซัพพลาย สาขา 2 640114158943 7/2564 12/01/2564 34,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ

64017178326

จ้างซ่อมแซมความเสียหายจากอุทกภัย หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

41,782.00 บาท

41,782.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0953535000175 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.การช่างเบตง 43,078.20

ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน ขุดรื้อถอนถนนคสลเดิม พร้อม

หล่อถนนคสลใหม่ กว้าง ๓ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐

ตร.ม. บ้านมาลา หมู่ที่ ๓

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0953535000175 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.การช่างเบตง 640114262590 8/2564 19/01/2564 41,782.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ

64017186566

จ้างซ่อมแซมความเสียหายจากอุทกภัย หมู่ที่ ๒ (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,680.00 บาท

11,680.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0953535000175 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.การช่างเบตง 12,783.19

วางท่อคอนกรีต ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม.จำนวน

๕ ท่อน พร้อมดาดคอนกรีตหน้าท่อ - หลังท่อป้องกันการ

กัดเซาะ กว้าง ๓ ม. ยาว ๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่

น้อยกว่า ๖ ม. (ตามแบบที่อบต.กำหนด)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0953535000175 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.การช่างเบตง 640114265087 9/2564 19/01/2564 11,680.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ

64017189006

จ้างซ่อมแซมความเสียหายจากอุทกภัย ถนนสายช้างตาย หมู่ที่ ๒ (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,420.00 บาท

15,420.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0953535000175 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.การช่างเบตง 17,094.59
ขุดดินสไลด์ไหล่ทางสาธารณะ จำนวน ๒ จุด (ตามแบบที่

อบต.กำหนด) ถนนสายช้างตาย หมู่ที่ ๒

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0953535000175 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.การช่างเบตง 640114267229 10/2564 19/01/2564 15,420.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ

64017193330

จ้างซ่อมแซมความเสียหายจากอุทกภัย ถนนสายหลังโรงเรียนไทยรัฐวิทยา หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

41,161.00 บาท

41,161.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0953535000175 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.การช่างเบตง 43,497.94

ซ่อมแซมคอสะพาน ถมดินพร้อมปรับผิวทางคอสะพาน

กว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว ๘ ม. พร้อมซ่อมแซมราวสะพานที่

ชำรุด (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0953535000175 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.การช่างเบตง 640114273194 11/2564 19/01/2564 41,161.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ

64017197325

จ้างซ่อมแซมความเสียหายจากอุทกภัย บ้านมาลา หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27,208.00 บาท

27,208.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0953535000175 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.การช่างเบตง 29,295.74

ขุดลอกลำธารจดที่๑กว้าง๑ม.ยาว๖๑ม.ลึก๑ม.หรือมีพื้นที่

ไม่น้อยกว่า๖๑ตร.ม.จุดที่๒ขุดลอกลำธารกว้าง๒.๕๐ม.ยาว

๑๘๐ม.ลึก๑.๕๐ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า๔๕๐ตร.ม.บ้าน

มาลาหมู่ที่๓

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0953535000175 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.การช่างเบตง 640114274745 12/2564 19/01/2564 27,208.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ

64017200179

จ้างซ่อมแซมความเสียหายจากอุทกภัย ถนนสายเตราะกูหยิด หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,487.00 บาท

15,487.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0953535000175 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.การช่างเบตง 16,640.64

ขุดดินสไลด์ไหล่ทางศาธารณะจุดที่๑ขนาดกว้าง๓ม.ยาว๑๒

ม.สูง๒.๒๐ม.จุดที่๒ขนาดกว้าง๒ม.ยาว๘๐ม.สูง๑.๕๐ม.ถนน

สายเตราะกูหยิดหมู่ที่๓

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0953535000175 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.การช่างเบตง 640114276257 13/2564 19/01/2564 15,487.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ

64017461483

จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บฉ-6141 ยะลา จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19,150.00 บาท

19,150.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3940400031937 อู่ภักดีเซอร์วิส 1,960.00น้ำมันเครื่อง

3940400031937 อู่ภักดีเซอร์วิส 680.00กรองเครื่องกระดาษ

3940400031937 อู่ภักดีเซอร์วิส 550.00ยางโอริงฝาครอบวาล์ว

3940400031937 อู่ภักดีเซอร์วิส 960.00ซีลแป๊ปหัวฉีด

3940400031937 อู่ภักดีเซอร์วิส 1,280.00ซีลเบ้าหัวฉีด

3940400031937 อู่ภักดีเซอร์วิส 560.00ครึ่งวงกลมบนฝาวาล์ว

3940400031937 อู่ภักดีเซอร์วิส 880.00น้ำมันเลี้ยงปั้มสูญญากาศ

3940400031937 อู่ภักดีเซอร์วิส 5,280.00ใบปัดกวาดปั้มสูญญากาศ

3940400031937 อู่ภักดีเซอร์วิส 1,600.00ปาดหน้า ฝาหน้า ฝาหลังปั้มสูญญากาศ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา



6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3940400031937 อู่ภักดีเซอร์วิส 1,500.00คว้านเสื้อทองเหลืองปั้มสูญญากาศ

3940400031937 อู่ภักดีเซอร์วิส 600.00เติมน้ำยาแอร์ R134

3940400031937 อู่ภักดีเซอร์วิส 800.00กลึงทำแหวนรอบปั้มสูญญากาศ

3940400031937 อู่ภักดีเซอร์วิส 2,500.00ค่าแรงซ่อมเปลี่ยนอะไหล่

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3940400031937 อู่ภักดีเซอร์วิส 640114387540 14/2564 25/01/2564 19,150.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ

64017219236

จ้างซ่อมแซมความเสียหายจากอุทกภัย ซ่อมแซมถนนสายธารไม้แก้ว หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

75,400.00 บาท

75,400.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0953550000598 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จเร บิลดิ้ง 76,575.78
ซ่อมแผวมความเสียหายจากอุทกภัย ซ่อมแซมถนนสายธาร

ไม้แก้ว จำนวน ๓ จุด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0953550000598 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จเร บิลดิ้ง 640114352511 1/2564 25/01/2564 75,400.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ

64017235444

จ้างซ่อมแซมความเสียหายจากอุทกภัย ขุดลอกคลองป้องกันตลิ่ง จำนวน ๒ จุด คลอง กม.๗ บ้าน กม.๗ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

60,446.00 บาท

60,446.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0953535000175 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.การช่างเบตง 62,556.48
ซ่อมแซมความเสียหายจากอุทกภัย ขุดลอกคลองป้องกัน

ตลิ่ง จำนวน ๒ จุด คลอง กม.๗ บ้าน กม.๗ หมู่ที่ ๔

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0953535000175 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.การช่างเบตง 640114353542 2/2564 26/01/2564 60,446.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ

64017229500

จ้างซ่อมแซมความเสียหายจากอุทกภัย วางท่อ คสล.พร้อมดาดคอนกรีตหน้าท่อ ทำถนน คสล.หลังท่อ ถนนสายหลังมัสยิดดารุลนาอีม หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

59,923.00 บาท

59,923.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0953550000598 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จเร บิลดิ้ง 61,375.69
ซ่อมแซมความเสียหายจากอุทกภัย ถนนสายหลังมัสยิดดา

รุลนาอีม หมู่ที่ ๓

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0953550000598 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จเร บิลดิ้ง 640114353433 3/2564 26/01/2564 59,923.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ

64017225804

จ้างซ่อมแซมความเสียหายจากอุทกภัย คลองจาเราะปะไต บ้านเหมือง (หน้าวัดบ่อน้ำร้อน) หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

58,099.00 บาท

58,099.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0953535000175 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.การช่างเบตง 61,111.98
ซ่อมแซมความเสียหายจากอุทกภัย คลองจาเราะปะไต บ้าน

เหมือง (หน้าวัดบ่อน้ำร้อน) หมู่ที่ ๒

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0953535000175 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.การช่างเบตง 640114352990 4/2564 26/01/2564 58,099.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ

64017035463

ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

33,985.00 บาท

33,985.00 บาท

1959800049959 เตชินท์ การเกษตร 3,500.00ถุงดำขนาด ๓x๕ นิ้ว1

1959800049959 เตชินท์ การเกษตร 8,000.00ดินเพาะชำ (ดินพร้อมปลูก)2

1959800049959 เตชินท์ การเกษตร 6,250.00ปุ๋ยเคมี สูตร ๑๕-๑๕-๑๕ (ขนาด ๕๐ กิโลกรัม)3

1959800049959 เตชินท์ การเกษตร 210.00ช้อนปลูก4

1959800049959 เตชินท์ การเกษตร 3,840.00ใบมีดตัดหญ้า ขนาด ๑๔ นิ้ว5

1959800049959 เตชินท์ การเกษตร 1,080.00ใบเลื่อยโค้ง6

1959800049959 เตชินท์ การเกษตร 1,110.00ตะไบแบน7

1959800049959 เตชินท์ การเกษตร 555.00กรรไกรตัดแต่งกิ่งไม้8

1959800049959 เตชินท์ การเกษตร 540.00ไม้กวาดทางมะพร้าว9

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



1959800049959 เตชินท์ การเกษตร 390.00ที่โกยขยะ10

1959800049959 เตชินท์ การเกษตร 2,640.00กระถางดินเผา ลายดอกไม้ ขนาด ๑๒ นิ้ว พร้อมถาดรอง11

1959800049959 เตชินท์ การเกษตร 120.00กาบมะพร้าวสับ12

1959800049959 เตชินท์ การเกษตร 2,700.00ต้นดอกดอนญ่า (คละสี) ความสูง ๕๐ เซนติเมตร13

1959800049959 เตชินท์ การเกษตร 600.00กระถางดำ ขนาด ๘ นิ้ว14

1959800049959 เตชินท์ การเกษตร 1,110.00ครดมือเสือพลาสติก15

1959800049959 เตชินท์ การเกษตร 280.00เมล็ดดอกสร้อยไก่ (๓๐๐ เมล็ด)16

1959800049959 เตชินท์ การเกษตร 280.00เมล็ดดอกดาวเรืองฝรั่งเศส (๓๐๐ เมล็ด)17

1959800049959 เตชินท์ การเกษตร 280.00เมล็ดดอกเดือนฉาย (๓๐๐ เมล็ด)18

1959800049959 เตชินท์ การเกษตร 500.00เมล็ดดอกดาวกระจายฝรั่งต้นเตี้ย (๓๐๐ เมล็ด)19

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1959800049959 เตชินท์ การเกษตร 640114039101 9/2564 05/01/2564 33,985.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ

64017023643

ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,322.00 บาท

11,322.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1959800049959 เตชินท์ การเกษตร 432.00ถุงมือผ้า

1959800049959 เตชินท์ การเกษตร 1,920.00ถุงมือยาง อย่างหนา ขนาด ๘.๕ นิ้ว

1959800049959 เตชินท์ การเกษตร 1,440.00หน้ากากปิดจมูก ๓ M

1959800049959 เตชินท์ การเกษตร 1,380.00หน้ากากพลาสติกแบบมีตาข่าย (สำหรับตัดหญ้า)

1959800049959 เตชินท์ การเกษตร 4,500.00เสื้อกั๊กมีแถบสะท้อนแสง

1959800049959 เตชินท์ การเกษตร 1,650.00

รองเท้าบู๊ทยาง แบบยาว (เบอร์ ๑๐ จำนวน ๔ คู่ เบอร์

๑๐.๕ จำนวน ๔ คู่ เบอร์ ๑๑ จำนวน ๒ คู่ เบอร์ ๑๑.๕

จำนวน ๑ คู่)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1959800049959 เตชินท์ การเกษตร 640114021026 8/2564 04/01/2564 11,322.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


