


ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้

64037328569

จ้างเหมาบริการตำแหน่งคนงานทั่วไปจำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนารายได้ ของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ (ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2564 - 31 พฤษภาคม

2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22,065.00 บาท

22,065.00 บาท

1929900622383 นางสาว วรัญญา อวนข้อง 22,065.00

จ้างเหมาบริการตำแหน่งคนงานทั่วไปจำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนารายได้

ของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ (ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2564 - 31

พฤษภาคม 2564

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1929900622383 นางสาว วรัญญา อวนข้อง 640314279099 021/2564 17/03/2564 22,065.00
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

64027439800

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาเกาะเนรมิต หมู่ที่ 1 โดยจัดซื้อศาลาไม้สำเร็จรูป ขนาด 2x2x3 เมตร จำนวน 10 หลัง จัดซื้อเรือคายัคพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10 ลำ

ปรับปรุงภูมิทัศน์และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ สูง 6 เมตร จำนวน 16 ต้น องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
1,935,000.00 บาท

1,349,100.00 บาท

0923558000741 ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำเพชร โลจิสติกส์ 1,239,000.00

โครงการพัฒนาเกาะเนรมิต หมู่ที่ 1 โดยจัดซื้อศาลาไม้สำเร็จรูป ขนาด 2x2x3 เมตร

จัดซื้อเรือคายัคพร้อมอุปกรณ์ ปรับปรุงภูมิทัศน์และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ สูง

6 เมตร

1

0993000425928 กิจการร่วมค้า ว.พัฒนกิจ 1,300,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0923558000741 ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำเพชร โลจิสติกส์ 640322022818 14/2564 26/03/2564 1,239,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้

64037327451

จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำ ซอยท่าเสม็ด หมู่ที่ 4 ตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

166,000.00 บาท

167,000.00 บาท

1920200035185 นายศักดา อยู่เด็น 166,000.00
จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำ ซอยท่าเสม็ด หมู่ที่ 4 ตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง

จังหวัดตรัง
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1920200035185 นายศักดา อยู่เด็น 640322024694 15/2564 30/03/2564 165,000.00 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

64037375213

จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกลางนาต่อจากของเดิม หมู่ที่ 4 ตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

404,000.00 บาท

401,000.00 บาท

1920200035185 นายศักดา อยู่เด็น 401,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกลางนาต่อจากของเดิม

หมู่ที่ 4 ตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1920200035185 นายศักดา อยู่เด็น 640322029095 16/2564 30/03/2564 399,000.00 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

64037265290

จ้างขุดลอกคูระบายน้ำ ถนนสายกันตังใต้-บางแรด หมูที่ 5 ตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

498,000.00 บาท

496,000.00 บาท

1920200035185 นายศักดา อยู่เด็น 496,000.00
จ้างขุดลอกคูระบายน้ำ ถนนสายกันตังใต้-บางแรด หมูที่ 5 ตำบลกันตังใต้ อำเภอ

กันตัง จังหวัดตรัง
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1920200035185 นายศักดา อยู่เด็น 640322029221 17/2564 30/03/2564 494,000.00 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

64037059220

ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาด ๒๐ กิโลมกรัม จำนวน ๕๐ กระสอบ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,250.00 บาท

6,250.00 บาท

3920200431800 ร้านแมว อ้น วัสดุก่อสร้าง 6,250.00
ยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาด ๒๐ กิโลมกรัม จำนวน ๕๐ กระสอบ ของกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3920200431800 ร้านแมว อ้น วัสดุก่อสร้าง 640314049397 28/2564 03/03/2564 6,250.00 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

64037147641

ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๒ รายการ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,162.00 บาท

9,162.00 บาท

3920200431800 ร้านแมว อ้น วัสดุก่อสร้าง 9,162.00ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๒ รายการ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3920200431800 ร้านแมว อ้น วัสดุก่อสร้าง 640314126583 29/2564 08/03/2564 9,162.00 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

64037151711

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 8279 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18,244.57 บาท

18,244.57 บาท

0925531000181 บริษัทโตโยต้าเมืองตรัง ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด 18,244.57บำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 8279 ตรัง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0925531000181
บริษัทโตโยต้าเมืองตรัง ผู้จำหน่ายโต

โยต้า จำกัด
640314128485 30/2564 08/03/2564 18,244.57 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

64037288521

จ้างทำป้ายไวนิลห้ามทิ้งขยะ พร้อมติดตั้งโครงไม้ ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,000.00 บาท

3,000.00 บาท

3920200224138 นางประเทือง รักไทย/ร้านรักไทย 3,000.00จ้างทำป้ายไวนิลห้ามทิ้งขยะ พร้อมติดตั้งโครงไม้ ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3920200224138 นางประเทือง รักไทย/ร้านรักไทย 640314292375 032/2564 16/03/2564 3,000.00 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

64037413308

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,750.00 บาท

15,750.00 บาท

0125556001587 บริษัท โกลบอล 205 (ประเทศไทย) จำกัด 6,780.00หมึกพิมพ์ HP (Q5949A)1

0125556001587 บริษัท โกลบอล 205 (ประเทศไทย) จำกัด 8,970.00หมึกพิมพ์ Fuji Xerox P355d2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0125556001587
บริษัท โกลบอล 205 (ประเทศไทย)

จำกัด
640314347172 033/2564 22/03/2564 15,750.00 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

64037531097

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบที่ 2) ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

100,000.00 บาท

100,000.00 บาท

0105484000059 บริษัท ตรังจังหวัดพาณิชย์ จำกัด 100,000.00
น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบที่ 2) ของกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105484000059 บริษัท ตรังจังหวัดพาณิชย์ จำกัด 640314444016 035/2564 29/03/2564 100,000.00 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

64037028779

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,320.00 บาท

4,320.00 บาท

0105484000059 บริษัท ตรังจังหวัดพาณิชย์ จำกัด 1,120.00น้ำมันดีเซล1

0105484000059 บริษัท ตรังจังหวัดพาณิชย์ จำกัด 1,200.00น้ำมันเบนซิน2

0105484000059 บริษัท ตรังจังหวัดพาณิชย์ จำกัด 2,000.00น้ำมันดีเซลสำหรับรถดับเพลิงใช้ในการฝึก3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105484000059 บริษัท ตรังจังหวัดพาณิชย์ จำกัด 640314026111 33/2564 02/03/2564 4,320.00 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

64037214237

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28,800.00 บาท

28,800.00 บาท

0125556001587 บริษัท โกลบอล 205 (ประเทศไทย) จำกัด 9,600.00หมึกพิมพ์ HP 35A1

0125556001587 บริษัท โกลบอล 205 (ประเทศไทย) จำกัด 9,600.00หมึกพิมพ์ HP 85A2

0125556001587 บริษัท โกลบอล 205 (ประเทศไทย) จำกัด 2,400.00หมึกพิมพ์ HP Laserjet 130A สีดำ3

0125556001587 บริษัท โกลบอล 205 (ประเทศไทย) จำกัด 2,400.00หมึกพิมพ์  HP Laserjet 130A สีฟ้า4

0125556001587 บริษัท โกลบอล 205 (ประเทศไทย) จำกัด 2,400.00หมึกพิมพ์  HP Laserjet 130A สีเหลือง5

0125556001587 บริษัท โกลบอล 205 (ประเทศไทย) จำกัด 2,400.00หมึกพิมพ์  HP Laserjet 130A สีแดง6

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0125556001587
บริษัท โกลบอล 205 (ประเทศไทย)

จำกัด
640314192438 035/2564 11/03/2564 28,800.00 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

64037249270

จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บธ 6595 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,020.00 บาท

7,020.00 บาท

3920200393614 นายพจน์ เป้าทอง 7,020.00จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บธ 6595 ตรัง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3920200393614 นายพจน์ เป้าทอง 640314370615 36/2564 12/03/2564 7,020.00 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

64037272269

ซื้อวัสดุไฟฟ้า ไตรมาสที่ ๒ ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,220.00 บาท

15,220.00 บาท

3920200431800 ร้านแมว อ้น วัสดุก่อสร้าง 15,220.00ซื้อวัสดุไฟฟ้า ไตรมาสที่ ๒ ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3920200431800 ร้านแมว อ้น วัสดุก่อสร้าง 640314235463 37/2564 15/03/2564 15,220.00 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

64037343275

ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ในการฉีด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24,720.00 บาท

24,720.00 บาท

3920400148214 สมพร สัตวแพทย์ 24,000.00
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขนาด ๑ โด๊ส,กระบอกฉีดยา,เข็มฉีดวัคซีน,เหรียญห้อย

ประจำตัวสัตว์,ใบรับรองการฉีดวัคซีน
1

3920400148214 สมพร สัตวแพทย์ 500.00ถุงมือยาง2

3920400148214 สมพร สัตวแพทย์ 220.00กระติก Big ขนาด ๖๐๘๗๓๖ CMS.3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3920400148214 สมพร สัตวแพทย์ 640314300205 38/2564 17/03/2564 24,720.00 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

64037355728

จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,932.00 บาท

1,932.00 บาท

3920200224138 นางประเทือง รักไทย/ร้านรักไทย 432.00ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร1

3920200224138 นางประเทือง รักไทย/ร้านรักไทย 1,500.00
ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร พร้อม

ติดตั้งโครงไม้
2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3920200224138 นางประเทือง รักไทย/ร้านรักไทย 640314299584 039/2564 17/03/2564 1,932.00 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

64037401873

จ้างเหมาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๘๐๐ ตัว ระหว่างวันที่ ๒๓ มีนาคม - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๔๕ วัน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8,000.00 บาท

8,000.00 บาท

3920200340782 นายสมชาติ สองเมือง 8,000.00
บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตัวละ 10.-บาท จำนวน 800 ตัว ประกอบด้วย

สุนัข 270 ตัว และแมว 530 ตัว
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3920200340782 นายสมชาติ สองเมือง 640314337058 040/2564 22/03/2564 8,000.00 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

64037568797

จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน จำนวน 1 พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

800.00 บาท

800.00 บาท

3920200016047 ร้านดอกไม้สุจิตรา ฟลอรีส 800.00พานพุ่มดอกไม้สด1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3920200016047 ร้านดอกไม้สุจิตรา ฟลอรีส 640314477098 041/2564 30/03/2564 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

64037028779

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,320.00 บาท

4,320.00 บาท

0105484000059 บริษัท ตรังจังหวัดพาณิชย์ จำกัด 1,120.00น้ำมันดีเซล1

0105484000059 บริษัท ตรังจังหวัดพาณิชย์ จำกัด 1,200.00น้ำมันเบนซิน2

0105484000059 บริษัท ตรังจังหวัดพาณิชย์ จำกัด 2,000.00น้ำมันดีเซลสำหรับรถดับเพลิงใช้ในการฝึก3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105484000059 บริษัท ตรังจังหวัดพาณิชย์ จำกัด 640314026111 33/2564 02/03/2564 4,320.00 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

64037214237

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28,800.00 บาท

28,800.00 บาท

0125556001587 บริษัท โกลบอล 205 (ประเทศไทย) จำกัด 9,600.00หมึกพิมพ์ HP 35A1

0125556001587 บริษัท โกลบอล 205 (ประเทศไทย) จำกัด 9,600.00หมึกพิมพ์ HP 85A2

0125556001587 บริษัท โกลบอล 205 (ประเทศไทย) จำกัด 2,400.00หมึกพิมพ์ HP Laserjet 130A สีดำ3

0125556001587 บริษัท โกลบอล 205 (ประเทศไทย) จำกัด 2,400.00หมึกพิมพ์  HP Laserjet 130A สีฟ้า4

0125556001587 บริษัท โกลบอล 205 (ประเทศไทย) จำกัด 2,400.00หมึกพิมพ์  HP Laserjet 130A สีเหลือง5

0125556001587 บริษัท โกลบอล 205 (ประเทศไทย) จำกัด 2,400.00หมึกพิมพ์  HP Laserjet 130A สีแดง6

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0125556001587
บริษัท โกลบอล 205 (ประเทศไทย)

จำกัด
640314192438 035/2564 11/03/2564 28,800.00 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

64037249270

จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บธ 6595 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,020.00 บาท

7,020.00 บาท

3920200393614 นายพจน์ เป้าทอง 7,020.00จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บธ 6595 ตรัง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3920200393614 นายพจน์ เป้าทอง 640314370615 36/2564 12/03/2564 7,020.00 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

64037272269

ซื้อวัสดุไฟฟ้า ไตรมาสที่ ๒ ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,220.00 บาท

15,220.00 บาท

3920200431800 ร้านแมว อ้น วัสดุก่อสร้าง 15,220.00ซื้อวัสดุไฟฟ้า ไตรมาสที่ ๒ ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3920200431800 ร้านแมว อ้น วัสดุก่อสร้าง 640314235463 37/2564 15/03/2564 15,220.00 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

64037343275

ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ในการฉีด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24,720.00 บาท

24,720.00 บาท

3920400148214 สมพร สัตวแพทย์ 24,000.00
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขนาด ๑ โด๊ส,กระบอกฉีดยา,เข็มฉีดวัคซีน,เหรียญห้อย

ประจำตัวสัตว์,ใบรับรองการฉีดวัคซีน
1

3920400148214 สมพร สัตวแพทย์ 500.00ถุงมือยาง2

3920400148214 สมพร สัตวแพทย์ 220.00กระติก Big ขนาด ๖๐๘๗๓๖ CMS.3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3920400148214 สมพร สัตวแพทย์ 640314300205 38/2564 17/03/2564 24,720.00 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

64037355728

จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,932.00 บาท

1,932.00 บาท

3920200224138 นางประเทือง รักไทย/ร้านรักไทย 432.00ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร1

3920200224138 นางประเทือง รักไทย/ร้านรักไทย 1,500.00
ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร พร้อม

ติดตั้งโครงไม้
2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3920200224138 นางประเทือง รักไทย/ร้านรักไทย 640314299584 039/2564 17/03/2564 1,932.00 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

64037401873

จ้างเหมาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๘๐๐ ตัว ระหว่างวันที่ ๒๓ มีนาคม - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๔๕ วัน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8,000.00 บาท

8,000.00 บาท

3920200340782 นายสมชาติ สองเมือง 8,000.00
บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตัวละ 10.-บาท จำนวน 800 ตัว ประกอบด้วย

สุนัข 270 ตัว และแมว 530 ตัว
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3920200340782 นายสมชาติ สองเมือง 640314337058 040/2564 22/03/2564 8,000.00 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

64037568797

จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน จำนวน 1 พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

800.00 บาท

800.00 บาท

3920200016047 ร้านดอกไม้สุจิตรา ฟลอรีส 800.00พานพุ่มดอกไม้สด1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3920200016047 ร้านดอกไม้สุจิตรา ฟลอรีส 640314477098 041/2564 30/03/2564 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

64037468577

จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๖ ๐๐๒๙ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,500.00 บาท

2,500.00 บาท

3929800118531 เขื่อนเพชร คอมพิวเตอร์ 2,500.00
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๖ ๐๐๒๙ ของกองการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3929800118531 เขื่อนเพชร คอมพิวเตอร์ 640314391610 13/2564 24/03/2564 2,500.00 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

64037544112

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,480.00 บาท

2,480.00 บาท

3920200224120 นางสาว นิชาภา รักไทย 360.00ผงซักฟอก ขนาด 3,000 กรัม1

3920200224120 นางสาว นิชาภา รักไทย 180.00ฟองน้ำล้างจาน2

3920200224120 นางสาว นิชาภา รักไทย 690.00น้ำยาล้างจาน ขนาด 3,600 กรัม3

3920200224120 นางสาว นิชาภา รักไทย 500.00น้ำยาล้างห้องน้ำ  ขนาด 3,500 กรัม4

3920200224120 นางสาว นิชาภา รักไทย 750.00น้ำยาถูพื้น ขนาด 5.2 ลิตร5

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3920200224120 นางสาว นิชาภา รักไทย 640314459577 015/2564 29/03/2564 2,480.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


