


ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้

64047060130

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,800.00 บาท

5,800.00 บาท

0125556001587 บริษัท โกลบอล 205 (ประเทศไทย) จำกัด 5,800.00หมึกพิมพ์ Ricoh SP250 HS (BLACK)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0125556001587
บริษัท โกลบอล 205 (ประเทศไทย)

จำกัด
640414050014 005/2564 05/04/2564 5,800.00 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

64047291417

จ้างขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายให้แก่เด็ก ตามโครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายให้แก่เด็กและเยาวชน ประจำปี 2564 จำนวน 22 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17,600.00 บาท

17,600.00 บาท

3901100496676 นายอนุชา  หลงอะหลี 17,600.00
จ้างขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายให้แก่เด็ก ตามโครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะ

เพศชายให้แก่เด็กและเยาวชน ประจำปี 2564
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3901100496676 นายอนุชา  หลงอะหลี 640414238672 006/2564 22/04/2564 17,600.00 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

64047102707

จ้างเหมาบริการตำแหน่งคนงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน - 30 กันยายน 2564) เพื่อปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
51,900.00 บาท

51,900.00 บาท

1929800130381 นางสาวพัชรี มิเละ 51,900.00

เหมาบริการตำแหน่งคนงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตั้งแต่วันที่ 8

เมษายน - 30 กันยายน 2564) เพื่อปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหาร

ส่วนตำบลกันตังใต้

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1929800130381 นางสาวพัชรี มิเละ 640414084591 017/2564 07/04/2564 51,900.00
ส่งงานล่าช้ากว่า

กำหนด
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

64047109540

จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการสนับสนุนการถือศีลอด ประจำปี 2564 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

864.00 บาท

864.00 บาท

3920200224138 นางประเทือง รักไทย/ร้านรักไทย 432.00ป้ายไวนิลยินดีต้อนรับสู่เดือนรอมฏอน (ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร)1

3920200224138 นางประเทือง รักไทย/ร้านรักไทย 432.00
ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการถือศีลอด ประจำปี 2564 (ขนาด 1.2 x

2.4 เมตร)
2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3920200224138 นางประเทือง รักไทย/ร้านรักไทย 640414089800 018/2564 07/04/2564 864.00 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

64047144298

ซื้ออาหารและเครื่องดื่มตามโครงการสนับสนุนการถือศีลอด ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29,116.00 บาท

29,116.00 บาท

3920200081035 ร้านป้ายงค์ 29,116.00ซื้ออาหารและเครื่องดื่มตามโครงการสนับสนุนการถือศีลอด ประจำปี 25641

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3920200081035 ร้านป้ายงค์ 640414150780 019/2564 16/04/2564 29,116.00 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

64047219561

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องกรองน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ 485 62 0001 ของ ศพด. อบต.กันตังใต้ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,840.00 บาท

4,840.00 บาท

0833549000874 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุญาดา เน็ตเวิร์ค มาร์เก็ตติ้ง 4,840.00
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องกรองน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ 485 62 0001 ของ ศพ

ด. อบต.กันตังใต้ (เปลี่ยนชุดไส้กรองคาร์บอนกัมมันต์และหลอดอุลตร้าไวโอเล็ท)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0833549000874
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุญาดา เน็ตเวิร์ค

มาร์เก็ตติ้ง
640414181586 020/2564 19/04/2564 4,840.00 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

64047108750

จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข 2645 ตรัง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19,522.69 บาท

19,522.69 บาท

0925547000126 บริษัท ชาญศิริ ออโต้เซลส์ จำกัด 19,522.69จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข 2645 ตรัง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0925547000126 บริษัท ชาญศิริ ออโต้เซลส์ จำกัด 640414089232 042/2564 05/04/2564 19,522.69 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

64047287159

ซื้อวัสดุในการจัดงานรัฐพิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,730.00 บาท

5,730.00 บาท

3920200224138 นางประเทือง รักไทย/ร้านรักไทย 1,440.00ธงชาติไทย ขนาด 60 x 90 ซม.1

3920200224138 นางประเทือง รักไทย/ร้านรักไทย 1,680.00ธงตราสัญลักษณ์ ส.ธ. ขนาด 60 x 90 ซม.2

3920200224138 นางประเทือง รักไทย/ร้านรักไทย 510.00เสาธง อลูมิเนียม ขนาด 2 เมตร3

3920200224138 นางประเทือง รักไทย/ร้านรักไทย 2,000.00ผ้าต่วนสีเหลือง (100 หลา)4

3920200224138 นางประเทือง รักไทย/ร้านรักไทย 100.00ลวดผูก5

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3920200224138 นางประเทือง รักไทย/ร้านรักไทย 640414233784 043/2564 22/04/2564 5,730.00 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

64047356468

ซื้อวัสดุสำนักงาน (ไตรมาสที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,870.00 บาท

4,870.00 บาท

3920200224138 นางประเทือง รักไทย/ร้านรักไทย 4,870.00
วัสดุสำนักงาน (ไตรมาสที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3920200224138 นางประเทือง รักไทย/ร้านรักไทย 640414285036 045/2564 26/04/2564 4,870.00 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

64047356952

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ไตรมาสที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานปลัด องค์การริหารส่วนตำบลกันตังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,060.00 บาท

3,060.00 บาท

3920200224138 นางประเทือง รักไทย/ร้านรักไทย 480.00กระดาษชำระใช้ในห้องน้ำ (ม้วนใหญ่)1

3920200224138 นางประเทือง รักไทย/ร้านรักไทย 750.00น้ำยาล้างห้องน้ำ ขนาด 3,500 มิลลิลิตร2

3920200224138 นางประเทือง รักไทย/ร้านรักไทย 750.00น้ำยาถูพื้น ขนาด 5,200 มิลลิลิตร3

3920200224138 นางประเทือง รักไทย/ร้านรักไทย 390.00สเปรย์ดับกลิ่น ขนาด 300 มิลลิลิตร4

3920200224138 นางประเทือง รักไทย/ร้านรักไทย 225.00ถุงขยะ  ขนาด 30 x 40 นิ้ว5

3920200224138 นางประเทือง รักไทย/ร้านรักไทย 240.00ไม้กวาดดอกหญ้า6

3920200224138 นางประเทือง รักไทย/ร้านรักไทย 225.00พรมเช็ดเท้า7

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3920200224138 นางประเทือง รักไทย/ร้านรักไทย 640414285091 046/2564 26/04/2564 3,060.00 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

64047357707

จ้างบรรจุเคมีดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง หมายเลขครุภัณฑ์ 416 57 0005 และหมายเลขครุภัณฑ์ 416 57 0006 ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 2 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,200.00 บาท

1,200.00 บาท

3101401506376 นางสาว จารุทรรศน์ สวนสุวรรณ/เออาร์ซํพพลาย 1,200.00
จ้างบรรจุเคมีดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง หมายเลขครุภัณฑ์ 416 57 0005 และหมายเลข

ครุภัณฑ์ 416 57 0006 ขนาด 15 ปอนด์
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3101401506376
นางสาว จารุทรรศน์ สวนสุวรรณ/เอ

อาร์ซํพพลาย
640414285367 047/2564 26/04/2564 1,200.00 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

64047212040

ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กิจการประปา) ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,505.00 บาท

20,505.00 บาท

3920200431800 ร้านแมว อ้น วัสดุก่อสร้าง 20,505.00ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กิจการประปา) ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3920200431800 ร้านแมว อ้น วัสดุก่อสร้าง 640414175180 036/2564 19/04/2564 20,505.00 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

64047215394

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ของกองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,150.00 บาท

15,150.00 บาท

3920200431800 ร้านแมว+อ้นวัสดุก่อสร้าง 15,150.00ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ของกองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3920200431800 ร้านแมว+อ้นวัสดุก่อสร้าง 640414178088 037/2564 19/04/2564 15,150.00 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

64047232006

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๗๔๒ ตรัง ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,950.00 บาท

1,950.00 บาท

3920200292745 เรืองศักดิ์ ยางยนต์ 1,950.00
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๗๔๒ ตรัง

ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3920200292745 เรืองศักดิ์ ยางยนต์ 640414193358 40/2564 20/04/2564 1,950.00 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

64047268324

จ้างทำป้ายอะคริลิค จำนวน 3 รายการ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,650.00 บาท

7,650.00 บาท

3920200224138 นางประเทือง รักไทย/ร้านรักไทย 650.00ป้ายอะคริลิค ห้องเก็บของพัสดุ (Store) ขนาด 20 x 70 ซม.1

3920200224138 นางประเทือง รักไทย/ร้านรักไทย 1,300.00ป้ายอะคริลิค กองช่างพร้อมโซ่ ขนาด 30 x 100 ซม.2

3920200224138 นางประเทือง รักไทย/ร้านรักไทย 5,700.00ป้ายอะคริลิค ป้ายโครงสร้างบุคลากรกองช่างพร้อมติดตั้ง ขนาด 100 x 120 ซม.3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3920200224138 นางประเทือง รักไทย/ร้านรักไทย 640414219784 041/2564 21/04/2564 7,650.00 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

64047401200

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องพริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๓ ๐๐๗๖ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

900.00 บาท

900.00 บาท

3929800118531 เขื่อนเพชร คอมพิวเตอร์ 900.00
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องพริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๓ ๐๐๗๖

ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3929800118531 เขื่อนเพชร คอมพิวเตอร์ 640414318149 042/2564 28/04/2564 900.00 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

64037407398

จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายชาเร หมู่ที่ 2 ตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24,500.00 บาท

24,500.00 บาท

0923558000741 ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำเพชร โลจิสติกส์ 22,500.00
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายชาเร หมู่ที่ 2 ตำบล

กันตังใต้ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0923558000741 ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำเพชร โลจิสติกส์ 640322034199 18/2564 05/04/2564 22,500.00 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

64037400832

จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชุมชนใสใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

490,000.00 บาท

492,000.00 บาท

0923558000741 ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำเพชร โลจิสติกส์ 490,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชุมชนใสใหญ่ หมู่ที่ 2

ตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0923558000741 ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำเพชร โลจิสติกส์ 640322033939 19/2564 05/04/2564 488,000.00 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

64037433045

จ้างโครงการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก เกาะเนรมิต หมู่ที่ 1 ตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

258,000.00 บาท

260,000.00 บาท

0923558000741 ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำเพชร โลจิสติกส์ 258,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก เกาะเนรมิต หมู่ที่ 1 ตำบลกันตังใต้

อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0923558000741 ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำเพชร โลจิสติกส์ 640322030755 20/2564 05/04/2564 256,000.00 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

64037412416

จ้างโครงการปรับปรุงบริเวณสนามเปตอง หมู่ที่ 6 ตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

135,000.00 บาท

132,000.00 บาท

1929900104331 แป๊ะการช่าง 132,000.00
จ้างโครงการปรับปรุงบริเวณสนามเปตอง หมู่ที่ 6 ตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง จังหวัด

ตรัง
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1929900104331 แป๊ะการช่าง 640422002231 21/2564 08/04/2564 131,000.00 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

64037342948

จ้างโครงการปรับปรุงสะพานท่าเทียบเรือบางแรด หมู่ที่ 5 ตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

85,000.00 บาท

95,000.00 บาท

1929900104331 แป๊ะการช่าง 85,000.00
จ้างโครงการปรับปรุงสะพานท่าเทียบเรือบางแรด หมู่ที่ 5 ตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง

จังหวัดตรัง
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1929900104331 แป๊ะการช่าง 640422002351 22/2564 08/04/2564 85,000.00 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

64037320034

จ้างโครงการบุกเบิกถนน ซอยหัวท่ากุโบร์ หมู่ที่ 4 ตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

148,000.00 บาท

154,000.00 บาท

3920200070351 นายสัมพันธ์ วาจาสัตย์ 148,000.00
จ้างโครงการบุกเบิกถนน ซอยหัวท่ากุโบร์ หมู่ที่ 4 ตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง จังหวัด

ตรัง
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3920200070351 นายสัมพันธ์ วาจาสัตย์ 640422002086 23/2564 08/04/2564 147,000.00 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

64037316240

จ้างโครงการบุกเบิกถนนชุมชนทุ่งเทียวเห็ด หมู่ที่ 3 ตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

92,000.00 บาท

61,000.00 บาท

3920200070351 นายสัมพันธ์ วาจาสัตย์ 61,000.00
จ้างโครงการบุกเบิกถนนชุมชนทุ่งเทียวเห็ด หมู่ที่ 3 ตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง

จังหวัดตรัง
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3920200070351 นายสัมพันธ์ วาจาสัตย์ 640422001871 24/2564 08/04/2564 61,000.00 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

64037283130

จ้างโครงการบุกเบิกถนน ซอยเทิดอุทิศ (เพิ่มเติม) หมู่ที่ 2 ตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

63,000.00 บาท

64,000.00 บาท

3920200070351 นายสัมพันธ์ วาจาสัตย์ 63,000.00
จ้างโครงการบุกเบิกถนน ซอยเทิดอุทิศ (เพิ่มเติม) หมู่ที่ 2 ตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง

จังหวัดตรัง
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3920200070351 นายสัมพันธ์ วาจาสัตย์ 640422001439 25/2564 08/04/2564 63,000.00 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

64037409973

จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนซอยบ้านตีน (ช่วงปากซอยบ้านกลางไปจดตรงข้ามปากซอยบ้านออก) หมู่ที่ 6 ตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
499,000.00 บาท

499,000.00 บาท

0923558000741 ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำเพชร โลจิสติกส์ 497,000.00

จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนซอยบ้านตีน (ช่วงปากซอย

บ้านกลางไปจดตรงข้ามปากซอยบ้านออก) หมู่ที่ 6 ตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง

จังหวัดตรัง

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0923558000741 ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำเพชร โลจิสติกส์ 640322034341 26/2564 08/04/2564 497,000.00 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

64047232869

จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ใบเสร็จค่าน้ำประปา หมายเลขครุภัณฑ์ 416 50 0012 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,900.00 บาท

1,900.00 บาท

3929800118531 เขื่อนเพชร คอมพิวเตอร์ 1,900.00จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ใบเสร็จค่าน้ำประปา หมายเลขครุภัณฑ์ 416 50 00121

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3929800118531 เขื่อนเพชร คอมพิวเตอร์ 640414215309 022/2564 20/04/2564 1,900.00 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

64037044028

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทางถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.18-001 สายกันตังใต้-บางแรด หมู่ที่ 2 ตำบลกันตังใต้ ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 800 เมตร หนา

0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 2 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2,424,000.00 บาท

2,395,738.98 บาท

0923542000240 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โล่กิจการทาง 2,323,000.00

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทางถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.18-

001 สายกันตังใต้-บางแรด ม. 2 ตำบลกันตังใต้ ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 800

เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 2 เมตร อบต.กันตังใต้

1

0923563000273 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีเจริญแอสฟัลต์ 2,275,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0923563000273 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีเจริญแอสฟัลต์ 640422013896 28/2564 21/04/2564 2,275,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


