


ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้

64067087184

ซื้ออาหารเสริม(นม) นมยูเอชที (ชนิดกล่อง)  จำนวน 6,768 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

47,376.00 บาท

47,376.00 บาท

0994000542291 สหกรณ์โคนมชะอำ-ห้วยทราย จำกัด 47,376.00จัดซื้ออาหารเสริม(นม) นมยูเอชที (ชนิดกล่อง)  จำนวน 6,768 กล่อ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000542291 สหกรณ์โคนมชะอำ-ห้วยทราย จำกัด 640601004126 04/2564 09/06/2564 47,376.00 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

64067284346

ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที (ชนิดกล่อง)  จำนวน 6,384 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

49,922.88 บาท

49,922.88 บาท

0994000535805
สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี  จำกัด (ในพระบรม

ราชูปถัมภ์)
49,922.88จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที (ชนิดกล่อง)  จำนวน 6,384 กล่อง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000535805
สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี  จำกัด

(ในพระบรมราชูปถัมภ์)
640601009487 05/2564 14/06/2564 49,922.88 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

64067215685

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพริ้นเตอร์ OKI MC362 หมายเลขครุภัณฑ์ 416 59 0049 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,350.00 บาท

5,350.00 บาท

3929800118531 เขื่อนเพชร คอมพิวเตอร์ 5,350.00
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพริ้นเตอร์ OKI MC362 หมายเลขครุภัณฑ์ 416 59

0049
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3929800118531 เขื่อนเพชร คอมพิวเตอร์ 640614177200 024/2564 14/06/2564 5,350.00 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

64067032471

ซื้อวัสดุไฟฟ้า (ไตรมาสที่ 3) ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,902.00 บาท

2,902.00 บาท

3920200431800 ร้านแมว + อ้นวัสดุก่อสร้าง 2,902.00
วัสดุไฟฟ้า (ไตรมาสที่ 3) ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ (ราย

ละเอียดตามแนบท้าย)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3920200431800 ร้านแมว + อ้นวัสดุก่อสร้าง 640614027067 056/2564 02/06/2564 2,902.00 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

64067172578

ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้สำหรับงานซ่อมแซมประตูทางเข้า-ออก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,520.00 บาท

4,520.00 บาท

3920200431800 ร้านแมว + อ้นวัสดุก่อสร้าง 4,520.00
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้สำหรับงานซ่อมแซมประตูทางเข้า-ออก ที่ทำการองค์การบริหาร

ส่วนตำบลกันตังใต้
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3920200431800 ร้านแมว + อ้นวัสดุก่อสร้าง 640614141721 050/2564 10/06/2564 4,520.00 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

64067286761

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ไตรมาสที่ ๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,800.00 บาท

8,800.00 บาท

3929800118531 เขื่อนเพชร คอมพิวเตอร์ 3,200.00หมึกพิมพ์ Epson (T๕๘๙๘)1

3929800118531 เขื่อนเพชร คอมพิวเตอร์ 3,200.00หมึกพิมพ์ Epson (T๕๘๙๔)2

3929800118531 เขื่อนเพชร คอมพิวเตอร์ 2,400.00ฮาร์ดดิสก์พกพา ขนาด ๒TB3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3929800118531 เขื่อนเพชร คอมพิวเตอร์ 640614234808 051/2564 16/06/2564 8,800.00 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

64067401736

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,275.00 บาท

7,275.00 บาท

3920200081035 ร้านป้ายงค์ 2,160.00ถุงมือยาง สีดำ1

3920200081035 ร้านป้ายงค์ 360.00ถุงมือผ้า คละสี2

3920200081035 ร้านป้ายงค์ 1,440.00ผ้าปิดปาก (ผ้าสีขาว)3

3920200081035 ร้านป้ายงค์ 540.00ผงซักฟอก ขนาด ๒.๗๐๐ กรัม4

3920200081035 ร้านป้ายงค์ 165.00หมวกไหมพรม5

3920200081035 ร้านป้ายงค์ 900.00รองเท้าบูท6

3920200081035 ร้านป้ายงค์ 660.00ถังน้ำพร้อมฝาสีดำ ขนาด 50 ลิตร7

3920200081035 ร้านป้ายงค์ 700.00ใบมีดตัดหญ้า ขนาด 16 นิ้ว8

3920200081035 ร้านป้ายงค์ 350.00ถุงขยะดำ ขนาด 18 x 24 นิ้ว9

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3920200081035 ร้านป้ายงค์ 640614343084 052/2564 23/06/2564 7,275.00 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

64067443931

ซื้อวัสดุสำนักงาน ไตรมาสที่ 3 ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,346.00 บาท

6,346.00 บาท

3920200224120 นางสาว นิชาภา รักไทย 6,346.00วัสดุสำนักงาน ไตรมาสที่ 3 ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3920200224120 นางสาว นิชาภา รักไทย 640614365017 053/2564 24/06/2564 6,346.00 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

64067017868

จ้างเหมาบริการตำแหน่งคนงานทั่วไป (ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน - 30 กันยายน 2564) เพื่อปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนารายได้ ของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
35,700.00 บาท

35,700.00 บาท

1929900622383 นางสาววรัญญา  อวนข้อง 35,700.00
จ้างเหมาบริการตำแหน่งคนงานทั่วไป (ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน - 30 กันยายน 2564)

เพื่อปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนารายได้ ของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1929900622383 นางสาววรัญญา  อวนข้อง 640614016413 023/2564 01/06/2564 35,700.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


