
 

 

ประกาศองค์การบรหิารส่วนต าบลตาเนาะแมเราะ 
เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน  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 ่ 6  เดือนกรกฎาคม   พ.ศ. 2564 

 

 

 

    (นายวิรัต  แซ่ตัน) 

                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาเนาะแมเราะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ

64067096985

ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

52,330.00 บาท

52,330.00 บาท

1959800049959 เตชินท์ การเกษตร 3,500.00ถุงดำ ขนาด ๒ x ๖ นิ้ว1

1959800049959 เตชินท์ การเกษตร 1,400.00ถุงดำ ขนาด ๓ x ๕ นิ้ว2

1959800049959 เตชินท์ การเกษตร 8,000.00ดินเพาะชำ (ดินพร้อมปลูก)3

1959800049959 เตชินท์ การเกษตร 6,250.00ปุ๋ยเคมี สูตร ๑๕-๑๕-๑๕ (ขนาด ๕๐ กิโลกรัม)4

1959800049959 เตชินท์ การเกษตร 4,050.00ปุ๋ยเคมี (เร่งดอก) สูตร ๘-๒๔-๒๔ (ขนาด ๕๐ กิโลกรัม)5

1959800049959 เตชินท์ การเกษตร 3,840.00ใบมีดตัดหญ้า ขนาด ๑๔ นิ้ว6

1959800049959 เตชินท์ การเกษตร 2,040.00ใบมีดตัดหญ้า ขนาด 16 นิ้ว7

1959800049959 เตชินท์ การเกษตร 1,110.00ตะไบแบน8

1959800049959 เตชินท์ การเกษตร 200.00ตะไบสามเหลี่ยมพร้อมด้าม ขนาด ๕ นิ้ว9

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



1959800049959 เตชินท์ การเกษตร 180.00ใบเลื่อยเหล็ก10

1959800049959 เตชินท์ การเกษตร 150.00กาบมะพร้าวสับ11

1959800049959 เตชินท์ การเกษตร 560.00กระถางดำ(พลาสติก) ขนาด ๘ นิ้ว12

1959800049959 เตชินท์ การเกษตร 1,200.00กระถางดำ(พลาสติก) ขนาด ๑๐ นิ้ว13

1959800049959 เตชินท์ การเกษตร 3,600.00กระถางดำ(พลาสติก) ขนาด ๑๕ นิ้ว14

1959800049959 เตชินท์ การเกษตร 1,080.00ด้ามจอบ ขนาด ๑.๒ เมตร15

1959800049959 เตชินท์ การเกษตร 90.00ลิ่มจอบไม้16

1959800049959 เตชินท์ การเกษตร 1,160.00ดครื่องพ่นยา สะพายหลัง มือโยก ขนาด ๑๖ ลิตร17

1959800049959 เตชินท์ การเกษตร 6,840.00ยสฆ่าหญ้าไกลโฟเซต ๔๘ ขนาด ๔ ลิตร18

1959800049959 เตชินท์ การเกษตร 780.00ยากำจัดหอยทาก ขนาด ๒๕๐ กรัม19

1959800049959 เตชินท์ การเกษตร 150.00ช้อนปลูก20

1959800049959 เตชินท์ การเกษตร 150.00ส้อมพรวนดิน21

1959800049959 เตชินท์ การเกษตร 6,000.00
กระถางปูนเปลือย ทรงสี่เหลี่ยมคางหมู ขนาดปากกว้าง ๓๐ ซม. สูง ๕๐ ซม. พร้อม

ถาดรอง
22

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1959800049959 เตชินท์ การเกษตร 640614120232 36/2564 09/06/2564 52,330.00 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

64067201317

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

66,000.00 บาท

66,000.00 บาท

3959800160805 ร้านเจ เจ ซัพพลาย สาขา 2 60,000.00
แผงเหล็กกั้น (จราจร) ขนาดกว้าง 1.50 เมตร สูง 1.25 เมตร มีชื่อหน่วยงาน อบต.

ตาเนาะแมเราะ สีขาว-แดง
1

3959800160805 ร้านเจ เจ ซัพพลาย สาขา 2 6,000.00
กรวยพลาสติก (จราจร) ขนาดฐาน 40x40 ซม. สูง 80 ซม. มีชื่อหน่วยงาน อบต.

ตาเนาะแมเราะ สีขาว-แดง ติดแถบสะท้อนแสงสีขาว 2 แถบ
2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3959800160805 ร้านเจ เจ ซัพพลาย สาขา 2 640614235807 38/2564 16/06/2564 66,000.00 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

64067015705

จ้างซ่อมแซมและล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23,600.00 บาท

23,600.00 บาท

3959900021424 สองศักดิ์  ไลท์ติ้ง 1,500.00
ทดสอบระบบรั่วซึม เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนใต้ฝ้า กองคลัง เลขครุภัณฑ์

420600011
1

3959900021424 สองศักดิ์  ไลท์ติ้ง 1,500.00
ทดสอบระบบรั่วซึม เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนใต้ฝ้า กองคลัง เลขครุภัณฑ์

420600008
2

3959900021424 สองศักดิ์  ไลท์ติ้ง 1,000.00
ทดสอบระบบรั่วซึม เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนใต้ฝ้า สำนักปลัด เลขครุภัณฑ์

420600006
3

3959900021424 สองศักดิ์  ไลท์ติ้ง 1,000.00
ทดสอบระบบรั่วซึม เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนใต้ฝ้า กองการศึกษาฯ เลขครุภัณฑ์

420600016
4

3959900021424 สองศักดิ์  ไลท์ติ้ง 1,000.00
ทดสอบระบบรั่วซึม เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนใต้ฝ้า โถงรวมชั้น 2 เลขครุภัณฑ์

420600017
5

3959900021424 สองศักดิ์  ไลท์ติ้ง 15,000.00ล้างเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนใต้ฝ้า/เช็คทั่วไป 18000-30000 บีทียู6

3959900021424 สองศักดิ์  ไลท์ติ้ง 1,800.00ล้างเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนใต้ฝ้า/เช็คทั่วไป 9000-13000 บีทียู7

3959900021424 สองศักดิ์  ไลท์ติ้ง 800.00ล้างเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนใต้ฝ้า/เช็คทั่วไป 18000-24000 บีทียู8

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3959900021424 สองศักดิ์  ไลท์ติ้ง 640614164153 32/2564 10/06/2564 23,600.00 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

64067526719

จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,400.00 บาท

5,400.00 บาท

0953550000334 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบตง เพื่อน ไอ ที 350.00ลงระบบปฏิบัติการ1

0953550000334 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบตง เพื่อน ไอ ที 1,850.00เปลี่ยน CPU AMD Athlon ๒๐๐ GE2

0953550000334 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบตง เพื่อน ไอ ที 1,550.00เปลี่ยน Mainboard Asrock A๓๒๐M3

0953550000334 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบตง เพื่อน ไอ ที 750.00เปลี่ยน Ram DDR๔ ๔GB4

0953550000334 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบตง เพื่อน ไอ ที 550.00เปลี่ยน Power Supply5

0953550000334 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบตง เพื่อน ไอ ที 350.00ลงระบบปฏิบัติการ6

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0953550000334 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบตง เพื่อน ไอ ที 640614439015 33/2564 29/06/2564 5,400.00 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

64067185828

จ้างซ่อมแซมความเสียหายจากอุทกภัยขุดดินสไลด์ไหล่ทางสาธารณะ จำนวนื ๒ จุด ถนนสายอัยเยอร์ซอร์ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,640.00 บาท

10,600.00 บาท

0953550000598 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จเร บิลดิ้ง 10,600.00
ซ่อมแซมความเสียหายจากอุทกภัยขุดดินสไลด์ไหล่ทางสาธารณะ จำนวน ๒ จุด ถนน

สายอัยเยอร์ซอ หมู่ที่ ๒
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0953550000598 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จเร บิลดิ้ง 640614256552 5/2564 18/06/2564 10,600.00 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

64067204120

จ้างซ่อมแซมความเสียหายจากอุทกภัย ขุดดินสไลด์ทับบ้าน บ้าน กม.๑๙ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,000.00 บาท

20,000.00 บาท

0953550000598 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จเร บิลดิ้ง 20,000.00
ซ่อมแซมความเสียหายจากอุทกภัย ขุดดินสไลด์ทับบ้าน  จำนวน ๑ หลัง บ้าน กม.๑๙

หมู่ที่ ๖
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0953550000598 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จเร บิลดิ้ง 640614257452 6/2564 18/06/2564 20,000.00 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

64057197031

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บของ  (บริเวณข้างโรงไฟฟ้า กม.7) ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 10 เมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก

2,000,000.00 บาท

1,999,601.36 บาท

0953550000598 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จเร บิลดิ้ง 1,999,601.36
ก่อสร้างอาคารเก็บของ (บริเวณข้างโรงไฟฟ้า กม.๗) ขนาดกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๑๐

เมตร (ตามแบบที่อบต.กำหนด)
1

0953553000220 ห้างหุ้นส่วนจำกัดร่วมมิตรเบตง 2,058,737.80

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0953550000598 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จเร บิลดิ้ง 640622006596 5/2564 14/06/2564 1,999,000.00 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

64057154434

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) สายเย่ากำส้าง หมู่ที่ 5

โดยวิธีคัดเลือก
855,000.00 บาท

547,090.00 บาท

0953550000598 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จเร บิลดิ้ง 547,631.46

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

ระยะทาง ๑๕๐.๐๐ เมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) สายเย่ากำส้าง หมู่ที่ ๖ ต.

ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา

1

0953553000220 ห้างหุ้นส่วนจำกัดร่วมมิตรเบตง 562,698.64

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0953550000598 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จเร บิลดิ้ง 640622006984 6/2564 14/06/2564 547,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


