
 

 

ประกาศองค์การบรหิารส่วนต าบลตาเนาะแมเราะ 
เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธันวาคม 2563 

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

  ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูล

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  วันที ่7  เดือน   มกราคม   พ.ศ. 2564 

 

 

 

    (นายวิรัต  แซ่ตัน) 

                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาเนาะแมเราะ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ

63127068037

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

41,200.00 บาท

41,200.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3950200165131 ทูยางยนต์ 37,200.00

3950200165131 ทูยางยนต์ 3,200.00

3950200165131 ทูยางยนต์ 800.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3950200165131 ทูยางยนต์ 631214054936 6/2564 03/12/2563 41,200.00 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

63127087815

ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,228.00 บาท

12,228.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0994000608764 ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง จำกัด 4,620.00

0994000608764 ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง จำกัด 3,240.00

0994000608764 ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง จำกัด 2,280.00

0994000608764 ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง จำกัด 840.00

0994000608764 ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง จำกัด 1,248.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000608764 ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง จำกัด 631214072623 7/2564 04/12/2563 12,228.00 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

63127382983

จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔  จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

38,500.00 บาท

38,500.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3959800160805 ร้านเจ เจ ซัพพลาย สาขา 2 1,500.00

ป้ายไวนิลจุดพักบริการประชาชนในการป้องกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ขนาด 2.00

x3.00 เมตร (ชนิดแขวน)

3959800160805 ร้านเจ เจ ซัพพลาย สาขา 2 10,000.00

ป้ายไวนิลรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง

เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ขนาด 2.40x4.80 เมตร (พร้อม

ติดตั้ง)

3959800160805 ร้านเจ เจ ซัพพลาย สาขา 2 27,000.00

ป้ายไวนิลรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง

เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ขนาด 1.20x2.40 เมตร (พร้อม

ติดตั้ง)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3959800160805 ร้านเจ เจ ซัพพลาย สาขา 2 631214297662 4/2564 22/12/2563 38,500.00 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

63127265015

ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

732,968.60 บาท

732,968.60 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0994000237031 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 732,968.60
อาหารเสริม (นม) ยู เอช ที รสจืดพร้อมดื่ม ขนาด 200

มิลลิลิตร ตรานมโรงเรียน

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000237031 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง

ประเทศไทย (อ.ส.ค.)

631201007176 1/2564 17/12/2563 732,968.60 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

63117425311

จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมกั้นห้องอาคารสำนักงานชั้น 2 ขนาด 5.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร จำนวน 3 ห้อง (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก

670,000.00 บาท

670,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0953528000203 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก่อสร้างเนรมิตร 675,000.00

ปรับปรุงต่อเติมกั้นห้องอาคารสำนักงานชั้น ๒ ขนาดกว้าง

๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๓ ห้อง (ตามแบบ

แปลนที่ อบต.กำหนด)

0953550000598 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จเร บิลดิ้ง 671,821.54

0953553000220 ห้างหุ้นส่วนจำกัดร่วมมิตรเบตง 701,495.21

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0953550000598 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จเร บิลดิ้ง 631222011754 2/2564 18/12/2563 670,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

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

63127489065

จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การยื่นชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23,500.00 บาท

23,500.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3959800160805 ร้านเจ เจ ซัพพลาย สาขา 2 10,000.00

ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การยื่นชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูก

สร้าง ภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๔ ขนาด ๒.๔๐ x ๔.๘๐

เมตร (พร้อมติดตั้ง)

3959800160805 ร้านเจ เจ ซัพพลาย สาขา 2 12,000.00

ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การยื่นชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูก

สร้าง ภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๔ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐

เมตร (พร้อมติดตั้ง)

3959800160805 ร้านเจ เจ ซัพพลาย สาขา 2 1,500.00

ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การยื่นชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูก

สร้าง ภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๔ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐

เมตร (ติดรถประชาสัมพันธ์)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3959800160805 ร้านเจ เจ ซัพพลาย สาขา 2 631214390419 5/2564 28/12/2563 23,500.00 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

63127492531

จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลางของทางราชการ หมายเลขทะเบียน กข-7941 เบตง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,621.78 บาท

5,621.78 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0945525000018 บริษัท ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง (1972) จำกัด 804.64ค่าแรง

0945525000018 บริษัท ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง (1972) จำกัด 21.40ปะเก็นปลั๊กถ่ายน้ำมันเครื่อง

0945525000018 บริษัท ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง (1972) จำกัด 3,413.30ผ้าดิสเบรกหน้า

0945525000018 บริษัท ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง (1972) จำกัด 288.90น้ำยาทำความสะอาดเบรค

0945525000018 บริษัท ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง (1972) จำกัด 937.32น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ 10W-30 6ลิตร

0945525000018 บริษัท ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง (1972) จำกัด 156.22น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ 10W-30 1ลิตร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0945525000018 บริษัท ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง (1972)

จำกัด

631214399649 6/2564 28/12/2563 5,621.78 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


