
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตาเนาะแมเราะ 
เร่ือง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม 2564 

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

  ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูล

ขา่วสารเกี่ยวกับผลการพจิารณาการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นขอ้มูลขา่วสารที่ต้องจัดไวใ้ห้

ประชาชนตรวจดูได้ตาม มาตรา 9 (8) แห่ง พระราชบัญญัติข้อมูลขา่วสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

เพื่อให้การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส ตาม

เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลขา่วสารของทางราชการ พ.ศ.2540 องค์การบริหารส่วนต าบล

ตาเนาะแมเราะ จึงประกาศรายงานดังกล่าว โดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นทราบทุกเดือน    

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  7  เดือนเมษายน   พ.ศ. 2564 

 

 

 

    (นายวริัต  แซ่ตนั) 

                นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลตาเนาะแมเราะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ

64037092187

จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๘๕๓ ยะลา จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26,030.00 บาท

26,030.00 บาท

3940400031937 อู่ภักดีเซอร์วิส 7,950.00แผ่นคลัช1

3940400031937 อู่ภักดีเซอร์วิส 7,800.00หวีกดคลัช2

3940400031937 อู่ภักดีเซอร์วิส 1,850.00ลูกปืนกดคลัช3

3940400031937 อู่ภักดีเซอร์วิส 950.00ลูกปืนฟลายวีล4

3940400031937 อู่ภักดีเซอร์วิส 980.00เจียร์ฟลายวีล5

3940400031937 อู่ภักดีเซอร์วิส 300.00อัดจารบีช่วงล่าง6

3940400031937 อู่ภักดีเซอร์วิส 850.00สายอ่อนคลัชอัดจารบี7

3940400031937 อู่ภักดีเซอร์วิส 850.00เจียร์จานกดคลัช8

3940400031937 อู่ภักดีเซอร์วิส 4,500.00ค่าแรงเปลี่ยนอะไหล่9

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3940400031937 อู่ภักดีเซอร์วิส 640314080569 15/2564 04/03/2564 26,030.00 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

64037090257

จ้างจ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417620005 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26,700.00 บาท

26,700.00 บาท

3950200167738 เบตงธาราศิลป์ 8,900.00เปลี่ยนชุดแทงค์ผงแม่เหล็ก (สีเหลือง)1

3950200167738 เบตงธาราศิลป์ 8,900.00เปลี่ยนชุดแทงค์ผงแม่เหล็ก (สีน้ำเงิน)2

3950200167738 เบตงธาราศิลป์ 8,900.00เปลี่ยนชุดแทงค์ผงแม่เหล็ก (สีชมพู)3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3950200167738 เบตงธาราศิลป์ 640314094116 16/2564 04/03/2564 26,700.00 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

64037316790

จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จำนวน 10 โต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30,000.00 บาท

30,000.00 บาท

5950200016736 นางอามุ้ย  แซ่ซี 30,000.00จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวัน และเครื่องดื่ม1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5950200016736 นางอามุ้ย  แซ่ซี 640314274257 17/2564 17/03/2564 30,000.00 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

64027429124

จ้างติดตั้งประตูเหล็กรอบอาคารอเนกประสงค์ กม.๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

170,000.00 บาท

165,540.00 บาท

0953549000261 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบตง เอส.พี. การโยธา 166,000.00
จ้างติดตั้งประตูเหล็กรอบอาคารอเนกประสงค์ จำนวน ๑๘ บาน (ตามแบบที่ อบต.

กำหนด)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0953549000261
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบตง เอส.พี. การ

โยธา
640324002582 4/2564 16/03/2564 165,540.00 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

64037132027

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,715.00 บาท

12,715.00 บาท

0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 160.00กระดาษโน้ตโพสต์-อิท ขนาด ๓๓ นิ้ว1

0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 390.00ผ้าหมึกเครื่องพิมพ์ดีดธรรมดา2

0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 1,350.00กระดาษถ่ายเอกสาร A๔/๘๐g3

0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 192.00ปากกาลูกลื่น (สีน้ำเงิน)4

0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 4,500.00ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสารเคียวเซร่า TK๗๑๑๙5

0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 2,520.00คลิปดำ เบอร์ ๑๐๘6

0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 900.00แถบคั่นเอกสารโพสต์-อิท เพจมาร์กเกอร์7

0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 288.00ลวดเสียบกระดาษ8

0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 2,040.00แฟ้มสันหนา ๓ นิ้ว ตราช้าง สีดำ9

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 225.00ตรายางวันที่เลขไทย10

0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 150.00ตรายางวันที่เลขอารบิค11

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 640314127492 23/2564 08/03/2564 12,715.00 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

64037240570

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,090.00 บาท

6,090.00 บาท

0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 1,800.00แฟ้มแขวน1

0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 2,250.00แฟ้มสันหนา ขนาด ๓ นิ้ว ตราม้า (สีดำ)2

0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 2,040.00แฟ้มสันหนา ขนาด ๓ นิ้ว ตราช้าง (สีฟ้า)3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 640314222026 24/2564 12/03/2564 6,090.00 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

64037292035

ซื้อน้ำยาเคมีถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (พร้อมบรรจุ) จำนวน 24 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23,760.00 บาท

23,760.00 บาท

3901101019995 หาดใหญ่เซฟตี้เฟิร์ส 23,760.00น้ำยาเคมีถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (พร้อมบรรจุ)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3901101019995 หาดใหญ่เซฟตี้เฟิร์ส 640314257536 25/2564 16/03/2564 23,760.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


