


ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้

64057057967

จ้างออกแบบอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก เกาะเนรมิต หมู่ที่ ๑ ตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31,000.00 บาท

31,000.00 บาท

3929900409287 นายณัฐวุฒิ โสภาพ/ร้านซีร๊อกซ์คอมฯ 31,000.00
จ้างออกแบบอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก เกาะเนรมิต หมู่ที่ ๑ ตำบล

กันตังใต้ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3929900409287
นายณัฐวุฒิ โสภาพ/ร้านซีร๊อกซ์คอม

ฯ
640508000101 29/2564 20/05/2564 31,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้

64057093204

จ้างตัดหญ้าสองข้างทางถนนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

33,000.00 บาท

33,000.00 บาท

392020007199
4

นายขรรค์ชัย ทองชู 33,000.00
จ้างตัดหญ้าสองข้างทางถนนในเขตพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลกันตังใต้

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
39202000

71994
นายขรรค์ชัย ทองชู

64051407
8852

044/256
4

07/05/2
564

33,000.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้

64057298445

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-7512 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,510.33 บาท

7,510.33 บาท

0925536000201 บริษัท ฮีโน่ตรัง จำกัด 7,510.33จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-7512 ตรัง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0925536000201 บริษัท ฮีโน่ตรัง จำกัด 640514253081 47/2564 20/05/2564 7,510.33 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

องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้

64057338894

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 8279 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,911.84 บาท

4,911.84 บาท

0925531000181 บริษัทโตโยต้าเมืองตรัง ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด 4,911.84จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 8279 ตรัง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0925531000181
บริษัทโตโยต้าเมืองตรัง ผู้จำหน่ายโต

โยต้า จำกัด
640514284983 048/2564 24/05/2564 4,911.84 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้

64047444078

ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ พร้อมเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์ ระบบอัตโนมัติ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 2 เครื่อง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7,000.00 บาท

7,000.00 บาท

392020036244
1

ร้านวีอาร์พี ซัพพลาย 7,000.00
เครื่องวัดอุณหภูมิ พร้อมเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์
ระบบอัตโนมัติ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรค
ติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
39202003

62441
ร้านวีอาร์พี ซัพพลาย

64041434
9759

048/256
4

03/05/2
564

7,000.00
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

64057068865

ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายและน้ำยาพ่นหมอกควัน ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

46,000.00 บาท

46,000.00 บาท

392040009407
6

นางสาวเรวดี นิลเลิศ/ร้าน
ซันสปอร์ต

40,000.00
ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย ชนิดแพ็คซอง 50 กรัม (500
ซอง/ถัง)

1

392040009407
6

นางสาวเรวดี นิลเลิศ/ร้าน
ซันสปอร์ต

6,000.00น้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุง ขนาด 1 ลิตร/1 ขวด2

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
39204000

94076
นางสาวเรวดี นิลเลิศ/
ร้านซันสปอร์ต

64051406
5739

049/256
4

06/05/2
564

46,000.00
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

64057089119

จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๘๐ เมตร จำนวน 7 ป้าย ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3,500.00 บาท

3,500.00 บาท

392020022413
8

นางประเทือง รักไทย/ร้านรักไทย 3,500.00

จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ขนาด ๑.๒๐
x ๒.๘๐ เมตร จำนวน 7 ป้าย ตามโครงการป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.
ศ.๒๕๖๔

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
39202002

24138
นางประเทือง รักไทย/
ร้านรักไทย

64051407
5009

050/256
4

07/05/2
564

3,500.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้

64057151749

จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,752.00 บาท

4,752.00 บาท

3920200224138 นางประเทือง รักไทย/ร้านรักไทย 4,752.00
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

2019 (COVID-19)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3920200224138 นางประเทือง รักไทย/ร้านรักไทย 640514127756 051/2564 12/05/2564 4,752.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้

64057259892

จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 50 0008 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,300.00 บาท

1,300.00 บาท

3929800118531 เขื่อนเพชร คอมพิวเตอร์ 1,300.00
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 50 0008 โดยทำการเปลี่ยน

หน่วยความจำหลัก RAM
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3929800118531 เขื่อนเพชร คอมพิวเตอร์ 640514217361 052/2564 19/05/2564 1,300.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้

64057318474

ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27,480.00 บาท

27,480.00 บาท

1102002076640 ร้าน ช.บ้านช้าง 22,500.00เจลแอลกอฮอล์ 500 มิลลิลิตร1

1102002076640 ร้าน ช.บ้านช้าง 1,980.00น้ำยาฆ่าเชื้อ2

1102002076640 ร้าน ช.บ้านช้าง 3,000.00หน้ากากอนามัย3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1102002076640 ร้าน ช.บ้านช้าง 640514269109 053/2564 20/05/2564 27,480.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้

64057453165

จ้างเหมาบริการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตั้งแต่หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๖ ตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง

จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๔๕ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20,000.00 บาท

20,000.00 บาท

3920200305995 นางร่อเมียะ เกาะสมัน 20,000.00
จ้างเหมาบริการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรค

ไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3920200305995 นางร่อเมียะ เกาะสมัน 640614007863 054/2564 31/05/2564 20,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้

64057462569

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,000.00 บาท

7,000.00 บาท

0105484000059 บริษัท ตรังจังหวัดพาณิชย์ จำกัด 2,850.00น้ำมันเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ 95 (จำนวน 100 ลิตร)1

0105484000059 บริษัท ตรังจังหวัดพาณิชย์ จำกัด 4,150.00น้ำมันดีเซล (จำนวน 145 ลิตร)2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105484000059 บริษัท ตรังจังหวัดพาณิชย์ จำกัด 640614008064 055/2564 31/05/2564 7,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้

64057120487

จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 53 0021 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,000.00 บาท

4,000.00 บาท

3929800118531 เขื่อนเพชร คอมพิวเตอร์ 1,500.00เพิ่มหน่วยความจำหลัก ram1

3929800118531 เขื่อนเพชร คอมพิวเตอร์ 2,500.00เปลี่ยน harddisk ssd2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3929800118531 เขื่อนเพชร คอมพิวเตอร์ 640514106641 021/2564 11/05/2564 4,000.00 ส่งงานตามกำหนด 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

องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้

64057138370

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,600.00 บาท

1,600.00 บาท

3929800118531 เขื่อนเพชร คอมพิวเตอร์ 800.00หมึกเติมขวดใหญ่ สีดำ1

3929800118531 เขื่อนเพชร คอมพิวเตอร์ 200.00หมึกเติมขวดเล็ก สีเหลือง2

3929800118531 เขื่อนเพชร คอมพิวเตอร์ 200.00หมึกเติมขวดเล็ก สีชมพู3

3929800118531 เขื่อนเพชร คอมพิวเตอร์ 200.00หมึกเติมขวดเล็ก สีฟ้า4

3929800118531 เขื่อนเพชร คอมพิวเตอร์ 200.00หมึกเติมขวดเล็ก สีดำ5

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3929800118531 เขื่อนเพชร คอมพิวเตอร์ 640514118466 022/2564 12/05/2564 1,600.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้

64057154755

จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 61 0063 ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,000.00 บาท

1,000.00 บาท

3929800118531 เขื่อนเพชร คอมพิวเตอร์ 1,000.00
ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 61 0063 ของกองการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3929800118531 เขื่อนเพชร คอมพิวเตอร์ 640514129124 023/2564 12/05/2564 1,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้

64057231555

ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,000.00 บาท

20,000.00 บาท

3920200431800 ร้านแมว + อ้นวัสดุก่อสร้าง 1,390.00เสาสำเร็จรูป 5 x 5 นิ้ว สูง 3.00 เมตร1

3920200431800 ร้านแมว + อ้นวัสดุก่อสร้าง 3,240.00เสาสำเร็จรูป 5 x 5 นิ้ว สูง 3.50 เมตร2

3920200431800 ร้านแมว + อ้นวัสดุก่อสร้าง 1,850.00เสาสำเร็จรูป 5 x 5 นิ้ว3

3920200431800 ร้านแมว + อ้นวัสดุก่อสร้าง 6,820.00เหล็กตัวซี ขนาด 75 x 45 x 15 x 2 มม.4

3920200431800 ร้านแมว + อ้นวัสดุก่อสร้าง 3,100.00เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 2 มม.5

3920200431800 ร้านแมว + อ้นวัสดุก่อสร้าง 3,600.00เหล็กตัวซี ขนาด 125 x 50 x 20 x 2 มม.6

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3920200431800 ร้านแมว + อ้นวัสดุก่อสร้าง 640514293253 007/2564 18/05/2564 20,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


