


ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้

64067123762

จ้างออกแบบจ้างออกแบบงานก่อสร้างพร้อมประมาณการโครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ตามรูปแบบรายการงานก่อสร้าง
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
480,000.00 บาท

480,000.00 บาท

012555201567
2

บริษัท ดีไว พลัส จำกัด 448,000.00

จ้างออกแบบงานก่อสร้างพร้อมประมาณการ
โครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
กันตังใต้และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ตามรูปแบบรายการ
งานก่อสร้าง

1

090555500192
6

บริษัท แอ็ดวานซ์ คอนซัลแทนต์
แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

480,000.00

357010065907
1

นายกรกรฏ มะโนวรรณ์ 348,888.00

390990028877
3

นาย อัชวิน เจริญสิน 347,000.00

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
01255520

15672
บริษัท ดีไว พลัส จำกัด

64070800
0072

31/2564
15/07/2

564
448,000.0

0
ส่งงานตาม

กำหนด

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อ
เสนอทางเทคนิค ถูกต้อง
ครบถ้วนผ่านเกณฑ์
คุณภาพและ เป็นผู้ได้
คะแนนคุณภาพสูงสุด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้

64077401832

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,675.00 บาท

2,675.00 บาท

380070051526
4

ร้านสุภาพ-รวมช่าง 2,675.00
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
ของกองคลัง จำนวน 3 เครื่อง โดยทำการ ล้าง
ทำความสะอาดและอัดสารทำความเย็น R22

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
38007005

15264
ร้านสุภาพ-รวมช่าง

64071433
1306

026/256
4

21/07/2
564

2,675.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้

64077086655

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

33,420.00 บาท

33,420.00 บาท

392980011853
1

เขื่อนเพชร คอมพิวเตอร์ 13,200.00หมึกพิมพ์ HP79A1

392980011853
1

เขื่อนเพชร คอมพิวเตอร์ 11,000.00หมึกพิมพ์ HP35A2

392980011853
1

เขื่อนเพชร คอมพิวเตอร์ 7,200.00หมึกพิมพ์ P265สีดำ3

392980011853
1

เขื่อนเพชร คอมพิวเตอร์ 380.00หมึกเติม CANON G2010 สีดำ4

392980011853
1

เขื่อนเพชร คอมพิวเตอร์ 380.00หมึกเติม CANON G2010 สีชมพู5

392980011853
1

เขื่อนเพชร คอมพิวเตอร์ 380.00หมึกเติม CANON G2010 สีเหลือง6

392980011853
1

เขื่อนเพชร คอมพิวเตอร์ 380.00หมึกเติม CANON G2010 สีฟ้า7

392980011853
1

เขื่อนเพชร คอมพิวเตอร์ 300.00คีย์บอร์ด8

392980011853
1

เขื่อนเพชร คอมพิวเตอร์ 200.00เมาส์9

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
39298001

18531
เขื่อนเพชร
คอมพิวเตอร์

64071409
2127

025/256
4

06/07/2
564

33,420.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้

64077375541

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๕๑๒ ตรัง องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,230.55 บาท

13,230.55 บาท

092553600020
1

บริษัท ฮีโน่ตรัง จำกัด 13,230.55
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลข
ทะเบียน ๘๐-๗๕๑๒ ตรัง องค์การบริหารส่วนตำบล
กันตังใต้

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
09255360

00201
บริษัท ฮีโน่ตรัง จำกัด

64071430
6458

56/2564
20/07/2

564
13,230.55

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้

64077406942

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้สำหรับซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

49,320.00 บาท

49,320.00 บาท

392020043180
0

ร้านแมว + อ้นวัสดุก่อสร้าง 49,320.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้สำหรับซ่อมแซมระบบ
ไฟฟ้าในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ตำบลกันตังใต้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
39202004

31800
ร้านแมว + อ้นวัสดุ
ก่อสร้าง

64071433
1628

058/256
4

21/07/2
564

49,320.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้

64077410123

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้สำหรับงานซ่อมแซมกิจการต่างๆ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,487.00 บาท

1,487.00 บาท

392020043180
0

ร้านแมว + อ้นวัสดุก่อสร้าง 245.00ค้อน1

392020043180
0

ร้านแมว + อ้นวัสดุก่อสร้าง 90.00ตลับเมตร ขนาด 2 เมตร2

392020043180
0

ร้านแมว + อ้นวัสดุก่อสร้าง 810.00ใบตัดเหล็ก ขนาด 4 นิ้ว3

392020043180
0

ร้านแมว + อ้นวัสดุก่อสร้าง 342.00ลวดเชื่อม ขนาด 2.6 นิ้ว4

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
39202004

31800
ร้านแมว + อ้นวัสดุ
ก่อสร้าง

64071433
3609

059/256
4

23/07/2
564

1,487.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้

64077394580

จ้างเหมางานปรับภูมิทัศน์สองข้างทางถนนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

85,000.00 บาท

85,000.00 บาท

392020001627
6

นายอำพัน ศรีสุวรรณ 85,000.00
จ้างเหมางานปรับภูมิทัศน์สองข้างทางถนนในเขต
พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง
จังหวัดตรัง

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
39202000

16276
นายอำพัน ศรีสุวรรณ

64071432
9316

057/256
4

21/07/2
564

85,000.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้

64077547604

จ้างทำบล็อกพร้อมพ่นสีรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๘๒๗๙ ตรัง ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,500.00 บาท

2,500.00 บาท

390090014992
9

นายสายัญห์  แก้วจันทร์ 2,500.00
จ้างทำบล็อกพร้อมพ่นสีรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข
ทะเบียน กข ๘๒๗๙ ตรัง ของกองช่าง องค์การบริหาร
ส่วนตำบลกันตังใต้

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
39009001

49929
นายสายัญห์  แก้ว
จันทร์

64071445
0044

060/256
4

30/07/2
564

2,500.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้

64077072962

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน จุดโรงเรียนบ้านแตะหรำ หมู่ที่ 5 ตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

34,750.00 บาท

34,750.00 บาท

392040025582
7

ค.การช่าง 34,750.00
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน จุด
โรงเรียนบ้านแตะหรำ หมู่ที่ 5 ตำบลกันตังใต้ อำเภอ
กันตัง จังหวัดตรั

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
39204002

55827
ค.การช่าง

64071406
4182

055/256
4

05/07/2
564

34,750.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้

64077073786

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน จุดในไร่ หมู่ที่ 6 ตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

79,345.00 บาท

79,345.00 บาท

392040025582
7

ค.การช่าง 79,345.00
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน จุด
ในไร่ หมู่ที่ 6 ตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
39204002

55827
ค.การช่าง

64071406
4136

054/256
4

05/07/2
564

79,345.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้

64077044611

ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,440.00 บาท

4,440.00 บาท

392020022413
8

นางประเทือง รักไทย/ร้านรักไทย 780.00ธงชาติไทย ขนาด 60 x 90 ซ.ม.1

392020022413
8

นางประเทือง รักไทย/ร้านรักไทย 1,260.00ธงตราสัญลักษณ์ วปร. ขนาด 60 x 90 ซ.ม.2

392020022413
8

นางประเทือง รักไทย/ร้านรักไทย 2,400.00เสาไม้ ขนาด 2 เมตร3

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
39202002

24138
นางประเทือง รักไทย/
ร้านรักไทย

64071403
7717

059/256
4

02/07/2
564

4,440.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้

64077129150

ซื้อวัสดุสำนักงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,056.00 บาท

12,056.00 บาท

392020022412
0

นางสาว นิชาภา รักไทย 12,056.00
วัสดุสำนักงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.
ศ.2564 ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วน
ตำบลกันตังใต้

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
39202002

24120
นางสาว นิชาภา รัก
ไทย

64071410
6847

061/256
4

07/07/2
564

12,056.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้

64077133804

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,905.00 บาท

4,905.00 บาท

392020022412
0

นางสาว นิชาภา รักไทย 750.00น้ำยาล้างห้องน้ำ ขนาด 3,500 มล.1

392020022412
0

นางสาว นิชาภา รักไทย 750.00น้ำยาถูพื้น ขนาด 5,200 มล.2

392020022412
0

นางสาว นิชาภา รักไทย 500.00สบู่เหลวล้างมือฆ่าเชื้อ ขนาด 3,500 มล.3

392020022412
0

นางสาว นิชาภา รักไทย 460.00น้ำยาล้างจาน ขนาด 3,600 มล.4

392020022412
0

นางสาว นิชาภา รักไทย 390.00สเปรย์ดับกลิ่น ขนาด 300 มล.5

392020022412
0

นางสาว นิชาภา รักไทย 1,020.00กระดาษชำระแบบม้วน  (ม้วนใหญ่)6

392020022412
0

นางสาว นิชาภา รักไทย 225.00ถุงขยะ ขนาด 30 x 40 นิ้ว7

392020022412
0

นางสาว นิชาภา รักไทย 810.00สเปรย์กำจัดมด ขนาด 600 มล.8

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
39202002

24120
นางสาว นิชาภา รัก
ไทย

64071412
8850

062/256
4

07/07/2
564

4,905.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้

64077296486

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ไตรมาสที่ 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22,150.00 บาท

22,150.00 บาท

392980011853
1

เขื่อนเพชร คอมพิวเตอร์ 13,750.00หมึกพิมพ์ HP35A1

392980011853
1

เขื่อนเพชร คอมพิวเตอร์ 2,200.00หมึกพิมพ์ brother TN22602

392980011853
1

เขื่อนเพชร คอมพิวเตอร์ 5,700.00หมึกพิมพ์ OKI B4123

392980011853
1

เขื่อนเพชร คอมพิวเตอร์ 500.00คีย์บอร์ด4

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
39298001

18531
เขื่อนเพชร
คอมพิวเตอร์

64071427
9655

063/256
4

15/07/2
564

22,150.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้

64067577572

ซื้อเจลแอลกอฮอล์ 500 มล จำนวน100 ขวด ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,000.00 บาท

15,000.00 บาท

110200207664
0

ช.บ้านช้าง 15,000.00เจลแอลกอฮอล์ 500 มล.1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
11020020

76640
ช.บ้านช้าง

64071403
6922

058/256
4

02/07/2
564

15,000.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้

64077263481

ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

122,727.08 บาท

122,727.08 บาท

099400053580
5

สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี
จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)

122,727.08ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที ภาคเรียนที่ 1/25641

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
09940005

35805

สหกรณ์โคนมหนอง
โพราชบุรี  จำกัด (ใน
พระบรมราชูปถัมภ์)

64070100
7957

06/2564
15/07/2

564
122,727.0

8
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้

64077452135

ซื้อวัสดุสำนักงาน ไตรมาสที่ 4 ของกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,479.00 บาท

11,479.00 บาท

392020022412
0

นางสาว นิชาภา รักไทย 11,479.00
วัสดุสำนักงาน ไตรมาสที่ 4 ของกองสวัสดิการสังคม
องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
39202002

24120
นางสาว นิชาภา รัก
ไทย

64071436
9219

008/256
4

23/07/2
564

11,479.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


