
 

 

ประกาศองค์การบรหิารส่วนต าบลตาเนาะแมเราะ 
เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 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  วันที ่ 11 เดือนมิถุนายน   พ.ศ. 2564 

 

 

 

    (นายวิรัต  แซ่ตัน) 

                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาเนาะแมเราะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ

64047444350

จ้างซ่อมแซมความเสียหายจากอุทกภัย หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

154,310.00 บาท

154,300.00 บาท

0953550000598 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จเร บิลดิ้ง 154,300.00
ซ่อมแซมความเสียหายจากอุทกภัย ขุดดินสไลด์ทับบ้าน บ้าน กม.๗ หมู่ที่ ๔ ต.

ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา ขุดดินสไลด์ทับบ้าน จำนวน ๑ หลัง
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0953550000598 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จเร บิลดิ้ง 640505000101 4/2564 11/05/2564 154,300.00 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

64057198521

จ้างเหมาบริการเช่าพื้นที่เว็บไซต์รายปี (กรกฎาคม 2564 - มิถุนายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,000.00 บาท

10,000.00 บาท

0805540000644 บริษัท ซีเจ เวิลด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 9,000.00ค่าบริการพื้นที่เว็บไซต์รายปี (กรกฎาคม 2564 - มิถุนายน 2565)1

0805540000644 บริษัท ซีเจ เวิลด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 1,000.00ค่าต่ออายุโดเมนเนมรายปี WWW.TANOAMAEROA.GO.TH2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0805540000644
บริษัท ซีเจ เวิลด์ คอมมิวนิเคชั่น

จำกัด
640514272255 26/2564 21/05/2564 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

64057398119

จ้างทำตรายาง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,360.00 บาท

9,360.00 บาท

3950500026803 ร้านสุวรรณภูมิ 1,040.00ตรายาง ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาฯ 2 บรรทัด (หมึกในตัว)1

3950500026803 ร้านสุวรรณภูมิ 1,040.00ตรายาง ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง รองนายก อบต. 2 บรรทัด (หมึกในตัว)2

3950500026803 ร้านสุวรรณภูมิ 1,300.00ตรายาง สำเนาถูกต้อง ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาฯ 3 บรรทัด (หมึกในตัว)3

3950500026803 ร้านสุวรรณภูมิ 1,300.00ตรายาง ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง รองนายก รก.นายก 3 บรรทัด (หมึกในตัว)4

3950500026803 ร้านสุวรรณภูมิ 1,040.00ตรายาง เรียน นายกฯ 2 บรรทัด (หมึกในตัว)5

3950500026803 ร้านสุวรรณภูมิ 1,040.00ตรายาง ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง นายกฯ 2 บรรทัด (หมึกในตัว)6

3950500026803 ร้านสุวรรณภูมิ 1,300.00ตรายาง ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง รองปลัด รก.ปลัด 3 บรรทัด (หมึกในตัว)7

3950500026803 ร้านสุวรรณภูมิ 1,300.00ตรายาง ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง รองนายก รก.นายก 3 บรรทัด (หมึกในตัว)8

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3950500026803 ร้านสุวรรณภูมิ 640514341920 30/2564 27/05/2564 9,360.00 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

64057454763

จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลทะเบียน ๘๐-๖๘๕๓ ยะลา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,280.00 บาท

13,280.00 บาท

3940400031937 อู่ภักดีเซอร์วิส 9,700.00แบตเตอรี่1

3940400031937 อู่ภักดีเซอร์วิส 2,550.00น้ำมันเครื่อง2

3940400031937 อู่ภักดีเซอร์วิส 350.00ชุดไฟเลี้ยวขวา3

3940400031937 อู่ภักดีเซอร์วิส 50.00ไฟเลี้ยวซ้าย4

3940400031937 อู่ภักดีเซอร์วิส 50.00ไฟเบรค5

3940400031937 อู่ภักดีเซอร์วิส 80.00ไฟไซเรน6

3940400031937 อู่ภักดีเซอร์วิส 500.00ค่าแรงเปลี่ยน7

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3940400031937 อู่ภักดีเซอร์วิส 640514385122 31/2564 31/05/2564 13,280.00 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

64057035057

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,300.00 บาท

5,300.00 บาท

0953550000334 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบตง เพื่อน ไอ ที 750.00ตลับหมึก Canon ๗๕๐ PGBK สีดำ1

0953550000334 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบตง เพื่อน ไอ ที 1,300.00ตลับหมึก Canon ๗๕๑ BK สีดำ2

0953550000334 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบตง เพื่อน ไอ ที 650.00ตลับหมึก Canon ๗๕๑ M สีแดง3

0953550000334 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบตง เพื่อน ไอ ที 1,950.00ตลับหมึก Canon ๗๕๑ C สีน้ำเงิน4

0953550000334 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบตง เพื่อน ไอ ที 650.00ตลับหมึก Canon ๗๕๑ Y สีเหลือง5

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0953550000334 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบตง เพื่อน ไอ ที 640514036500 32/2564 05/05/2564 5,300.00 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

64057053857

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19,400.00 บาท

19,400.00 บาท

3940400031937 อู่ภักดีเซอร์วิส 19,400.00ยางนอก ขนาด ๒๖๕/๖๕/R๑๗ พร้อมค่าแรงถอดใส่ ถ่วงล้อ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3940400031937 อู่ภักดีเซอร์วิส 640514047571 33/2564 06/05/2564 19,400.00 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

64057364015

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16,502.00 บาท

16,502.00 บาท

0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 3,375.00กระดาษถ่ายเอกสาร A4/80 แกรม1

0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 270.00แป้นประทับตรา เบอร์ 2 สีแดง2

0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 270.00แป้นประทับตรา เบอร์ 2 สีน้ำเงิน3

0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 60.00ปากกาลูกลื่น สีแดง4

0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 60.00ปากกาลูกลื่น สีน้ำเงิน5

0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 4,550.00กล่องไม้ใส่เอกสาร 3 ช่อง Relux6

0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 5,100.00กล่องไม้ใส่เอกสาร 4 ช่อง Relux7

0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 1,250.00ลิ้นชักไม้ใส่เอกสาร 4 ลิ้นชัก Relux8

0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 85.00แท่นตัดเทปใส9

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 240.00เทปใส ขนาด 1 นิ้ว10

0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 192.00ลวดเสียบกระดาษ11

0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 450.00น้ำยาลบคำผิด12

0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 600.00คลิปดำ เบอร์ 11013

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 640514341693 34/2564 27/05/2564 16,502.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


