
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตาเนาะแมเราะ 
เร่ือง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เมษายน 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   5  เดือนพฤษภาคม   พ.ศ. 2564 

 

 

 

    (นายวริัต  แซ่ตนั) 

                นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลตาเนาะแมเราะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ

64047017466

จ้างจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๒๓๙ ยะลา จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,080.00 บาท

14,080.00 บาท

3940400031937 อู่ภักดีเซอร์วิส 1,700.00ผ้าเบรกหน้า1

3940400031937 อู่ภักดีเซอร์วิส 2,850.00กระบอกเบรกหลัง ขวาล่าง2

3940400031937 อู่ภักดีเซอร์วิส 2,550.00น้ำมันเครื่อง3

3940400031937 อู่ภักดีเซอร์วิส 750.00กรองเครื่อง4

3940400031937 อู่ภักดีเซอร์วิส 1,330.00น้ำมันเกียร์5

3940400031937 อู่ภักดีเซอร์วิส 1,520.00น้ำมันเฟืองท้าย6

3940400031937 อู่ภักดีเซอร์วิส 100.00หลอดไฟเบรก7

3940400031937 อู่ภักดีเซอร์วิส 100.00หลอดไฟหรี่8

3940400031937 อู่ภักดีเซอร์วิส 100.00หลอดไฟเลี่ยว9

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



3940400031937 อู่ภักดีเซอร์วิส 360.00น้ำมันเบรก10

3940400031937 อู่ภักดีเซอร์วิส 720.00ลูกยางเบรก11

3940400031937 อู่ภักดีเซอร์วิส 2,000.00ค่าแรงซ่อมเปลี่ยนอะไหล่12

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3940400031937 อู่ภักดีเซอร์วิส 640414019530 18/2564 01/04/2564 14,080.00 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

64047085814

จ้างทำปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1442 จำนวน 500 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,000.00 บาท

15,000.00 บาท

3959800160805 ร้านเจ เจ ซัพพลาย สาขา 2 15,000.00
ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1442 พิมพ์สี่สีกระดาษอาร์ตมัน ขนาด 11.50x15.00 นิ้ว

ความหนาไม่น้อยกว่า 190 แกรม
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3959800160805 ร้านเจ เจ ซัพพลาย สาขา 2 640414084725 19/2564 05/04/2564 15,000.00 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

64047109240

จ้างทำป้ายไวนิลต้อนรับเดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1442 ขนาด 2.40x4.80 เมตร (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,000.00 บาท

10,000.00 บาท

3959800160805 ร้านเจ เจ ซัพพลาย สาขา 2 10,000.00ป้ายไวนิลต้อนรับเดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1442 ขนาด 2.40x4.80 เมตร (พร้อมติดตั้ง)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3959800160805 ร้านเจ เจ ซัพพลาย สาขา 2 640414102533 20/2564 07/04/2564 10,000.00 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

64047133779

จ้างทำป้ายไวนิลจุดบริการประชาชนฯ และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 จำนวน 3 รายการ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
32,125.00 บาท

32,125.00 บาท

3959800160805 ร้านเจ เจ ซัพพลาย สาขา 2 1,125.00
ป้ายไวนิลจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 (ชนิดแขวน)

ขนาด 1.50 x 3.00 เมตร
1

3959800160805 ร้านเจ เจ ซัพพลาย สาขา 2 21,000.00
ป้ายไวนิลรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 ขนาด

1.20 x 2.40 เมตร (พร้อมติดตั้ง)
2

3959800160805 ร้านเจ เจ ซัพพลาย สาขา 2 10,000.00
ป้ายไวนิลรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 ขนาด

2.40  x4.80 เมตร (พร้อมติดตั้ง)
3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3959800160805 ร้านเจ เจ ซัพพลาย สาขา 2 640414111588 21/2564 08/04/2564 32,125.00 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

64047250765

จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์และโปสเตอร์รณรงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,700.00 บาท

8,700.00 บาท

1959800035087 ร้านไอยะผ้าม่าน แอนด์ เบตงไอยะดีไซน์ 2,100.00
ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์มาตรการเดินทางเข้ามาจังหวัดยะลาสำหรับผู้ที่เดินทางมา

จากพื้นที่ต่างจังหวัด ขนาด ๑.๐๐x๑.๔๐ เมตร
1

1959800035087 ร้านไอยะผ้าม่าน แอนด์ เบตงไอยะดีไซน์ 2,100.00
ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์มาตรการเดินทางเข้ามาจังหวัดยะลาสำหรับผู้ที่เดินทางมา

จากพื้นที่ควบคุม ๙ จังหวัด ขนาด ๑.๐๐x๑.๔๐เมตร
2

1959800035087 ร้านไอยะผ้าม่าน แอนด์ เบตงไอยะดีไซน์ 2,250.00
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์มาตรการเดินทางเข้ามาจังหวัดยะลาสำหรับผู้ที่เดินทางมาจาก

พื้นที่ต่างจังหวัด ขนาด a๕
3

1959800035087 ร้านไอยะผ้าม่าน แอนด์ เบตงไอยะดีไซน์ 2,250.00
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์มาตรการเดินทางเข้ามาจังหวัดยะลาสำหรับผู้ที่เดินทางมาจาก

พื้นที่ควบคุม ๙ จังหวัด ขนาด a๕
4

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1959800035087
ร้านไอยะผ้าม่าน แอนด์ เบตงไอยะดี

ไซน์
640414207373 22/2564 21/04/2564 8,700.00 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

64047391997

จ้างซ่อมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๔๙๐ ยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,750.00 บาท

5,750.00 บาท

3940400031937 อู่ภักดีเซอร์วิส 4,800.00เชื่อมปะถังดูดสิ่งปฏิกูล1

3940400031937 อู่ภักดีเซอร์วิส 950.00น้ำมันเกียร์เบอร์ ๑๔๐2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3940400031937 อู่ภักดีเซอร์วิส 640414317476 23/2564 28/04/2564 5,750.00 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

64047156967

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,464.00 บาท

8,464.00 บาท

3950500026803 ร้านสุวรรณภูมิ 2,100.00กระดาษ A41

3950500026803 ร้านสุวรรณภูมิ 770.00กระดาษปกสี A4 120G2

3950500026803 ร้านสุวรรณภูมิ 540.00กาวผ้า 1.5 นิ้ว 10 หลา3

3950500026803 ร้านสุวรรณภูมิ 240.00ลวดเย็บกระดาษ No.10 (บรรจุ24กล่อง)4

3950500026803 ร้านสุวรรณภูมิ 360.00สก็อตเทปใส 1 นิ้ว 36 หลา5

3950500026803 ร้านสุวรรณภูมิ 3,300.00กล่องล้อ ขนาด 48x70x41 ซม.6

3950500026803 ร้านสุวรรณภูมิ 354.00น้ำยาลบคำผิด 7 ml.7

3950500026803 ร้านสุวรรณภูมิ 800.00กระดาษสติกเกอร์ใสแผ่นใหญ่ 20.5x27 นิ้ว8

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3950500026803 ร้านสุวรรณภูมิ 640414151018 26/2564 16/04/2564 8,464.00 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

64047315737

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19,100.00 บาท

19,100.00 บาท

0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 650.00กล่องไม้ใส่เอกสาร ๓ ช่อง1

0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 1,250.00ลิ้นชักไม้ใส่เอกสาร ๔ ชั้น2

0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 240.00กระดาษโน๊ตชนิดมีกาวในตัว ขนาด ๓ x ๓ นิ้ว3

0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 6,750.00กระดาษถ่ายเอกสาร A๔/๘๐ แกรม4

0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 1,020.00แฟ้มสันหนา ขนาด ๓ นิ้ว ตราช้าง (สีฟ้า)5

0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 1,450.00เครื่องยิง ยี่ห้อ MAX6

0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 1,100.00ลวดเย็บ MAX T๓-๑๐MB7

0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 290.00เทปโฟมกาว 2 หน้า ขนาดกว้าง ๑๒ มม. ยาว ๓ ม.8

0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 850.00นาฬิกาแขวนผนัง ขนาด ๑๒ นิ้ว9

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 5,500.00ผ้ายืดผูกระบาย (สีเหลือง)10

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 640414257628 27/2564 23/04/2564 19,100.00 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

64047317959

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,580.00 บาท

9,580.00 บาท

3950500026803 ร้านสุวรรณภูมิ 680.00สมุดลงเวลาปฏิบัติงาน1

3950500026803 ร้านสุวรรณภูมิ 280.00ที่ตัดสก็อตเทปใส (ใส่ม้วนเล็กและใหญ่)2

3950500026803 ร้านสุวรรณภูมิ 5,500.00กล่องพลาสติกมีล้อ ขนาด 48x70x41 ซม.3

3950500026803 ร้านสุวรรณภูมิ 900.00แฟ้ม 3 ช่อง4

3950500026803 ร้านสุวรรณภูมิ 480.00ซองน้ำตาล ขนาด F4 (ไม่ขยายข้าง) 11x16 นิ้ว5

3950500026803 ร้านสุวรรณภูมิ 950.00เครื่องคิดเลข Casio DJ-120D Plus6

3950500026803 ร้านสุวรรณภูมิ 790.00เครื่องคิดเลข Casio Fx-350MS7

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3950500026803 ร้านสุวรรณภูมิ 640414312074 29/2564 27/04/2564 9,580.00 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

64047147964

ซื้อวัสดุก่อสร้าง (เหตุสาธารณภัย) จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

105,741.00 บาท

105,741.00 บาท

0953550000598 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จเร บิลดิ้ง 9,912.00ปูนเสือ1

0953550000598 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จเร บิลดิ้ง 2,996.00ปูนช้าง2

0953550000598 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จเร บิลดิ้ง 2,871.00คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19x39x7 ซม.3

0953550000598 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จเร บิลดิ้ง 12,000.00ทรายละเอียด4

0953550000598 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จเร บิลดิ้ง 3,900.00ทรายหยาบ5

0953550000598 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จเร บิลดิ้ง 5,265.00เหล็กเส้น RB เส้นผ่านศูนย์กลางศูนย์ 9 mm SR 246

0953550000598 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จเร บิลดิ้ง 1,600.00เหล็กเส้น RB เส้นผ่านศูนย์กลางศูนย์ 16 mm SR 257

0953550000598 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จเร บิลดิ้ง 1,005.00เหล็กเส้น RB เส้นผ่านศูนย์กลางศูนย์ 6 mm SR 248

0953550000598 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จเร บิลดิ้ง 14,625.00เหล็กตัวซี (สังกะสี) ขนาด 75x45x15 มม.9

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



0953550000598 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จเร บิลดิ้ง 2,850.00เหล็กกล่องกลวง (สังกะสี) ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 2.3 มม.10

0953550000598 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จเร บิลดิ้ง 5,904.00หลังคาเมทัลชีท 0.30 มม. (ขนาด 0.80x4.00 ม. จำนวน 8 แผ่น)11

0953550000598 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จเร บิลดิ้ง 600.00รางระบายน้ำฝน PVC ธรรมดา12

0953550000598 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จเร บิลดิ้ง 8,024.00หลังคาลอนคู่ ขนาด 1.20 ม.13

0953550000598 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จเร บิลดิ้ง 3,744.00เหล็กเส้น DB เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 mm SD 4014

0953550000598 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จเร บิลดิ้ง 3,255.00หิน15

0953550000598 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จเร บิลดิ้ง 7,680.00ไม้เนื้อแข็ง 2 นิ้ว x 4 นิ้ว (ยาว 4 ม.)16

0953550000598 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จเร บิลดิ้ง 3,500.00ไม้เนื้อแข็ง 2 นิ้ว x 3 นิ้ว (ยาว 5 ม.)17

0953550000598 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จเร บิลดิ้ง 6,500.00ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2 นิ้ว x 3 นิ้ว (ยาว 4 ม.)18

0953550000598 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จเร บิลดิ้ง 1,200.00ประตูไม้อัด ขนาด 0.80 x 2.00 เมตร19

0953550000598 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จเร บิลดิ้ง 8,250.00หลังคาสังกะสี 10 ฟุต20

0953550000598 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จเร บิลดิ้ง 60.00ตะปู21

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0953550000598 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จเร บิลดิ้ง 640401004681 2/2564 23/04/2564 105,741.00 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

64047143193

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

200,000.00 บาท

200,000.00 บาท

0955558000297 บริษัท ออล เทค หนึ่งเก้า จำกัด 94,500.00หลอดไฟ LED T๘ ๑๘W1

0955558000297 บริษัท ออล เทค หนึ่งเก้า จำกัด 16,000.00ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ G๑๓ ขาเยอรมัน2

0955558000297 บริษัท ออล เทค หนึ่งเก้า จำกัด 11,000.00แม็กเนติกส์ Contactor ๓๕A3

0955558000297 บริษัท ออล เทค หนึ่งเก้า จำกัด 3,600.00สวิตซ์แสง ๓A4

0955558000297 บริษัท ออล เทค หนึ่งเก้า จำกัด 5,600.00สาย VAF ๒x๑.๕ Sq.mm (๑๐๐ ม.)5

0955558000297 บริษัท ออล เทค หนึ่งเก้า จำกัด 2,380.00สาย VAF ๒x๒.๕ Sq.mm (๑๐๐ ม.)6

0955558000297 บริษัท ออล เทค หนึ่งเก้า จำกัด 15,400.00สาย THW-A ๒๕ Sq.mm (๑๐๐ ม.)7

0955558000297 บริษัท ออล เทค หนึ่งเก้า จำกัด 6,500.00เบรกเกอร์ NF-๓๐-CS ๒P ๓๐ แอมป์8

0955558000297 บริษัท ออล เทค หนึ่งเก้า จำกัด 2,360.00เบรกเกอร์ NF-๖๓-CV ๒P ๖๓ แอมป์9

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



0955558000297 บริษัท ออล เทค หนึ่งเก้า จำกัด 1,500.00เทปพันสายไฟ ๓M10

0955558000297 บริษัท ออล เทค หนึ่งเก้า จำกัด 1,500.00น๊อตชุป ขนาด ๘ นิ้ว11

0955558000297 บริษัท ออล เทค หนึ่งเก้า จำกัด 1,650.00น๊อตชุป ขนาด ๑๐ นิ้ว12

0955558000297 บริษัท ออล เทค หนึ่งเก้า จำกัด 19,500.00คีมบีบคอนเน็คเตอร์แบบ H ด้ามไม้13

0955558000297 บริษัท ออล เทค หนึ่งเก้า จำกัด 5,700.00คอนเน็คเตอร์เอชไทป์ ขนาด ๒๕-๕๐/๒.๕-๖ ตร.มม.14

0955558000297 บริษัท ออล เทค หนึ่งเก้า จำกัด 1,470.00พี จี ขนาด ๒๕-๙๕ ตร.มม.15

0955558000297 บริษัท ออล เทค หนึ่งเก้า จำกัด 560.00แคล้มป์ลูกตาล ขนาด ๒๕-๓๕ ตร.มม.16

0955558000297 บริษัท ออล เทค หนึ่งเก้า จำกัด 5,000.00โคมไฟถนน ๒x๓๖ วัตต์17

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0955558000297 บริษัท ออล เทค หนึ่งเก้า จำกัด 640401005637 3/2564 28/04/2564 194,220.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


