
 

 

ประกาศองค์การบรหิารส่วนต าบลตาเนาะแมเราะ 
เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 

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

  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 ่ 3  เดือนมีนาคม   พ.ศ. 2564 

 

 

 

    (นายวิรัต  แซ่ตัน) 

                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาเนาะแมเราะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ

64027247583

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,315.00 บาท

7,315.00 บาท

0994000608764 ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง จำกัด 380.00ถุงมือยางดำ (แบบหนา) ขนาดยาว ๙.๕ นิ้ว1

0994000608764 ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง จำกัด 105.00ถุงมือยาง (แบบบาง)2

0994000608764 ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง จำกัด 3,180.00เจลล้างมือ ขนาด ๕ ลิตร3

0994000608764 ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง จำกัด 2,450.00เจลแอลกอฮอล์ ขนาด ๑๐๐๐ ml (แบบหัวปั๊ม)4

0994000608764 ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง จำกัด 780.00แอลกอออล์น้ำ/สเปรย์5

0994000608764 ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง จำกัด 420.00ถุงมือ ไซส์ M , L6

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000608764 ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง จำกัด 640214219035 18/2564 15/02/2564 7,315.00 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

64027227998

ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27,850.00 บาท

27,850.00 บาท

3950200167738 เบตงธาราศิลป์ 7,000.00หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร K804S สีดำ1

3950200167738 เบตงธาราศิลป์ 6,950.00หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร C804S สีน้ำเงิน2

3950200167738 เบตงธาราศิลป์ 6,950.00หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร M804S สีชมพู3

3950200167738 เบตงธาราศิลป์ 6,950.00หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Y804S สีเหลือง4

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3950200167738 เบตงธาราศิลป์ 640214219605 19/2564 15/02/2564 27,850.00 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

64027279341

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,773.00 บาท

7,773.00 บาท

3950500026803 ร้านสุวรรณภูมิ 2,090.00กระดาษปกสี A4 120G1

3950500026803 ร้านสุวรรณภูมิ 1,200.00ตรายางวันที่เลขอารบิก (หมึกในตัว)2

3950500026803 ร้านสุวรรณภูมิ 150.00แป้นประทับตรา No.33

3950500026803 ร้านสุวรรณภูมิ 145.00กระดาษสติ๊กเกอร์สีขาว A44

3950500026803 ร้านสุวรรณภูมิ 3,500.00กระดาษ A45

3950500026803 ร้านสุวรรณภูมิ 300.00ซองขาวตราครุฑ บรรจุ 500 ซอง6

3950500026803 ร้านสุวรรณภูมิ 130.00กระดาษแฟกซ์7

3950500026803 ร้านสุวรรณภูมิ 240.00ลวดเย็บกระดาษ No.10 บรรจุ 24 กล่อง8

3950500026803 ร้านสุวรรณภูมิ 18.00สันรูด 7 มิล9

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3950500026803 ร้านสุวรรณภูมิ 640214250709 20/2564 16/02/2564 7,773.00 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

64027348235

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,609.00 บาท

5,609.00 บาท

0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 720.00สันรูดพลาสติก ขนาด ๑๐ มิลลิเมตร1

0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 1,950.00กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A๓ ๘๐ แกรม2

0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 144.00ลวดเสียบกระดาษ3

0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 100.00ซองใส่แผ่นซีดี (๕๐ ซอง)4

0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 1,250.00กล่องไม้ใส่เอกสาร ๔ ลิ้นชัก5

0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 600.00ลวดเย็บกระดาษ No.๒๓/๘ (ขนาดบรรจุ ๑๐ กล่อง)6

0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 125.00ซองน้ำตาลขยายข้าง ขนาด ๑๑ x ๑๗ นิ้ว7

0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 90.00แป้นหมึกประทับตรา (สีน้ำเงิน)8

0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 240.00กระดาษโน๊ตชนิดมีกาวในตัว ขนาด ๓ x ๓ นิ้ว9

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 390.00กาวแท่งสติ๊กใหญ่ ขนาด ๔๐ กรัม10

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 640214303686 21/2564 19/02/2564 5,609.00 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

64027361135

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,355.00 บาท

6,355.00 บาท

3950500026803 ร้านสุวรรณภูมิ 255.00ไม้กวาดหยากไย่ ด้ามยาว ใยพลาสติก1

3950500026803 ร้านสุวรรณภูมิ 550.00ไม้กวาดดอกหญ้า ด้ามพลาสติก2

3950500026803 ร้านสุวรรณภูมิ 360.00ไม้กวาดพลาสติก3

3950500026803 ร้านสุวรรณภูมิ 540.00แปรงขัดพื้นด้ามยาว (พลาสติก)4

3950500026803 ร้านสุวรรณภูมิ 750.00ไม้ถูพื้นแบบสปัน (ถังปั่นพร้อมไม้ถู)5

3950500026803 ร้านสุวรรณภูมิ 1,530.00น้ำยาล้างห้องน้ำ 900 มล.6

3950500026803 ร้านสุวรรณภูมิ 1,800.00น้ำยาถูพื้น 3600 มล.7

3950500026803 ร้านสุวรรณภูมิ 165.00แปรงขัดห้องน้ำ(มีด้ามจับ)8

3950500026803 ร้านสุวรรณภูมิ 225.00ที่โกยขยะ ด้ามพลาสติก9

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



3950500026803 ร้านสุวรรณภูมิ 180.00ไม้ปัดขนไก่ ด้ามพลาสติก(ขนาดใหญ่)10

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3950500026803 ร้านสุวรรณภูมิ 640214369491 22/2564 23/02/2564 6,355.00 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

64027203183

จ้างรื้อถอนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อน้ำร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

200,000.00 บาท

117,000.00 บาท

0953550000598 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จเร บิลดิ้ง 117,000.00
รื้อถอนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อน้ำร้อน หมู่ที่ ๒ ตำบลตาเนาะแมเราะ

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา อาคารขนาดกว้าง ๑๔.๒๐ เมตร ยาว ๒๐.๒๐ เมตร
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0953550000598 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จเร บิลดิ้ง 640222022237 3/2564 24/02/2564 117,000.00 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

64017462766

จ้างซ่อมแซมความเสียหายจากอุทกภัย หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

143,399.00 บาท

135,191.00 บาท

0953535000175 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.การช่างเบตง 145,888.08

ซ่อมแซมอุทกภัยถนนสายบ้าน กม.๑๐ ซ่อมแซมผิวทางขุดปรับแต่งทางสาธารณะ

กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐.๐๐ ตาราง

เมตร พร้อมขุดร่องระบายน้ำข้างถนน (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0953535000175 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.การช่างเบตง 640122029959 1/2564 01/02/2564 135,000.00 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

64017263623

จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมความเสียหายจากอุทกภัย ก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะ (แบบวางเกเบี้ยน) ถนนสายเสาดีแทค หมู่ที่ ๒ ตำบลตาเนาะแมเราะ โดยวิธีคัดเลือก

937,800.00 บาท

937,800.00 บาท

0953535000175 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.การช่างเบตง 943,540.74
ซ่อมแซมความเสียหายจากอุทกภัย ก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะ (แบบวางเก

เบี้ยน) ขนาดสูง ๓.๐๐ เมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) ถนนสายเสาดีแทค หมู่ที่ ๒
1

0953540000943 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำชัยการโยธา 949,264.37

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0953535000175 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.การช่างเบตง 640222003161 2/2564 08/02/2564 937,800.00 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

64017258020

จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมความเสียหายจากอุทกภัย ก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะ ขนาดกว้าง ๐.๒๐ เมตร ยาว ๓๘.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร

พร้อมคันคอนกรีตป้องกันการกัดเซาะ ขนาดกว้าง ๐.๒๐ เมตร ยาว ๓๘.๐๐ เมตร สูง ๐.๒๐ เมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) ถนนสายบ้านไผ่ หมู่ที่ ๖ ตำบลตาเนาะแมเราะ
596,700.00 บาท

596,700.00 บาท

0953535000175 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.การช่างเบตง 601,854.16
ก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะ (แบบวางเกเบี้ยน) พร้อมคันคอนกรีตป้องกันการ

กัดเซาะ ถนนสายบ้านไผ่ หมู่ที่ ๖
1

0953540000943 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำชัยการโยธา 605,496.12

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0953535000175 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.การช่างเบตง 640222003793 3/2564 08/02/2564 596,700.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


