


ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้

64087530903

จ้างทำป้ายไวนิลจุดวางถังขยะพร้อมติดตั้งโครงไม้ ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,500.00 บาท

1,500.00 บาท

392020022413
8

นางประเทือง รักไทย/ร้านรักไทย 1,500.00
จ้างทำป้ายไวนิลจุดวางถังขยะพร้อมติดตั้งโครงไม้
ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
39202002

24138
นางประเทือง รักไทย/
ร้านรักไทย

64081443
5319

067/256
4

25/08/2
564

1,500.00
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

64087455164

จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทางถนนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

43,000.00 บาท

43,000.00 บาท

392020007814
0

นายชิต ทองย้อย 43,000.00
จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทางถนนในเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง
จังหวัดตรัง

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
39202000

78140
นายชิต ทองย้อย

64081445
3451

068/256
4

26/08/2
564

43,000.00
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

64087544047

จ้างงานปรับปรุงปากทาง ซอยบนควน หมู่ที่ 2 ตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,000.00 บาท

20,000.00 บาท

192990010433
1

แป๊ะการช่าง 20,000.00
งานปรับปรุงปากทาง ซอยบนควน หมู่ที่ 2 ตำบล
กันตังใต้ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
19299001

04331
แป๊ะการช่าง

64081449
7801

30/2564
27/08/2

564
20,000.00

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

64087601538

บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 63 0076 จำนวน 1 เครื่อง

900.00 บาท

900.00 บาท

392980011853
1

เขื่อนเพชร คอมพิวเตอร์ 900.00
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพริ้นเตอร์
หมายเลขครุภัณฑ์ 416 63 0076

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
39298001

18531
เขื่อนเพชร
คอมพิวเตอร์

64081449
3904

069/256
4

27/08/2
564

900.00
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

64087014777

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๗๔๒ ตรัง ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

68,576.30 บาท

68,576.30 บาท

092553600020
1

บริษัท ฮีโน่ตรัง จำกัด 68,576.30
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ หมายเลข
ทะเบียน ๘๐-๙๗๔๒ ตรัง ของกองช่าง องค์การ
บริหารส่วนตำบลกันตังใต้

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
09255360

00201
บริษัท ฮีโน่ตรัง จำกัด

64081401
7059

61/2564
02/08/2

564
68,576.30

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

64087033610

ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กิจการประปา) ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

34,059.00 บาท

34,059.00 บาท

392020043180
0

ร้านแมว อ้น วัสดุก่อสร้าง 34,059.00
วัสดุก่อสร้าง (กิจการประปา) จำนวน ๓๘ รายการ
ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของกองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
39202004

31800
ร้านแมว อ้น วัสดุ
ก่อสร้าง

64081403
9346

62/2564
03/08/2

564
34,059.00

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

64087117943

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ไตรมาสที่ 4 ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,300.00 บาท

11,300.00 บาท

392980011853
1

เขื่อนเพชร คอมพิวเตอร์ 3,200.00หมึกพิมพ์ Epson T5894 (สีเหลือง)1

392980011853
1

เขื่อนเพชร คอมพิวเตอร์ 3,200.00หมึกพิมพ์ Epson T5891 (สีขาว)2

392980011853
1

เขื่อนเพชร คอมพิวเตอร์ 3,200.00หมึกพิมพ์ Epson T589A (สีม่วง)3

392980011853
1

เขื่อนเพชร คอมพิวเตอร์ 1,000.00หมึกเติม Canon (สีดำ) ขวดใหญ่4

392980011853
1

เขื่อนเพชร คอมพิวเตอร์ 500.00แผ่น CD-R (50 แผ่น/กล่อง)5

392980011853
1

เขื่อนเพชร คอมพิวเตอร์ 200.00เมาส์6

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
39298001

18531
เขื่อนเพชร
คอมพิวเตอร์

64081409
8820

063/256
4

06/08/2
564

11,300.00
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

64087207884

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองช่าง หมายเลขครุภัณฑ์ 420 45 0003 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,975.50 บาท

4,975.50 บาท

380070051526
4

ร้านสุภาพ-รวมช่าง 4,975.50
บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองช่าง
หมายเลขครุภัณฑ์ 420 45 0003

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
38007005

15264
ร้านสุภาพ-รวมช่าง

64081417
6152

064/256
4

11/08/2
564

4,975.50
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

64087350063

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบที่ 4) ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

100,000.00 บาท

100,000.00 บาท

010548400005
9

บริษัท ตรังจังหวัดพาณิชย์ จำกัด 100,000.00
น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ (รอบที่ 4) ของกองช่าง องค์การบริหารส่วน
ตำบลกันตังใต้

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
01054840

00059
บริษัท ตรังจังหวัด
พาณิชย์ จำกัด

64081429
0945

065/256
4

18/08/2
564

100,000.0
0

ส่งงานตาม
กำหนด

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้

64087693461

จ้างบำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420 60 0008 จำนวน 1 เครื่อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

856.00 บาท

856.00 บาท

380070051526
4

ร้านสุภาพ-รวมช่าง 856.00
จ้างบำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
หมายเลขครุภัณฑ์ 420 60 0008

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
38007005

15264
ร้านสุภาพ-รวมช่าง

64081457
0011

031/256
4

31/08/2
564

856.00
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

64087479434

ซื้อวัสดุสำนักงาน (ไตรมาสที่ 4) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,168.00 บาท

20,168.00 บาท

392020022412
0

นางสาว นิชาภา รักไทย 288.00ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 101

392020022412
0

นางสาว นิชาภา รักไทย 420.00ลวดเย็บกระดาษ ขนาด 23/102

392020022412
0

นางสาว นิชาภา รักไทย 450.00ลวดเย็บกระดาษ ขนาด 23/133

392020022412
0

นางสาว นิชาภา รักไทย 510.00ลวดเย็บกระดาษ ขนาด 23/154

392020022412
0

นางสาว นิชาภา รักไทย 540.00ลวดเย็บกระดาษ ขนาด 23/175

392020022412
0

นางสาว นิชาภา รักไทย 570.00ลวดเย็บกระดาษ ขนาด 23/206

392020022412
0

นางสาว นิชาภา รักไทย 2,500.00เครื่องเย็บกระดาษ ขนาด 12 มม.7

392020022412
0

นางสาว นิชาภา รักไทย 2,000.00เครื่องเจาะกระดาษ ขนาด 80 มม.8

392020022412
0

นางสาว นิชาภา รักไทย 2,500.00กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 70 แกรม9

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



392020022412
0

นางสาว นิชาภา รักไทย 2,700.00กระดาษพิมพ์งาน A4 ขนาด 80 แกรม10

392020022412
0

นางสาว นิชาภา รักไทย 150.00กระดาษการ์ดขาว A4 ขนาด 150 แกรม11

392020022412
0

นางสาว นิชาภา รักไทย 180.00สติ๊กเกอร์ PVC ใส ขนาด A412

392020022412
0

นางสาว นิชาภา รักไทย 160.00

ตรายาง  (นายปัญญา  แดหวา)รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลกันตังใต้

13

392020022412
0

นางสาว นิชาภา รักไทย 7,200.00โต๊ะพับขาเหล็กพ่นดำ ขนาด 120 x 60 x 75 ซม.14

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
39202002

24120
นางสาว นิชาภา รัก
ไทย

64081439
3358

065/256
4

23/08/2
564

20,168.00
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

64087696834

จ้างทำป้ายอะคริลิคแบบสอดชื่อ พร้อมติดตั้ง ขนาด 100 x 120 ซม. จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,500.00 บาท

13,500.00 บาท

392020022413
8

นางประเทือง รักไทย/ร้านรักไทย 4,500.00
ป้ายอะคริลิคโครงสร้างส่วนราชการแบบสอดชื่อ
พร้อมติดตั้ง ขนาด 100 x 120 ซม.

1

392020022413
8

นางประเทือง รักไทย/ร้านรักไทย 4,500.00
ป้ายอะคริลิคโครงสร้างฝ่ายบริหารแบบสอดชื่อ
พร้อมติดตั้ง ขนาด 100 x 120 ซม.

2

392020022413
8

นางประเทือง รักไทย/ร้านรักไทย 4,500.00
ป้ายอะคริลิคโครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติแบบสอดชื่อ
พร้อมติดตั้ง ขนาด 100 x 120 ซม.

3

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
39202002

24138
นางประเทือง รักไทย/
ร้านรักไทย

64081457
3498

066/256
4

31/08/2
564

13,500.00
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

64087473269

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ไตรมาสที่ 4) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19,850.00 บาท

19,850.00 บาท

392980011853
1

เขื่อนเพชร คอมพิวเตอร์ 5,500.00หมึกพิมพ์ HP 35A1

392980011853
1

เขื่อนเพชร คอมพิวเตอร์ 13,750.00หมึกพิมพ์ HP 85A2

392980011853
1

เขื่อนเพชร คอมพิวเตอร์ 600.00คีย์บอร์ด3

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
39298001

18531
เขื่อนเพชร
คอมพิวเตอร์

64081438
7814

064/256
4

23/08/2
564

19,850.00
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

64087592063

ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,990.00 บาท

4,990.00 บาท

392020022413
8

นางประเทือง รักไทย/ร้านรักไทย 1,200.00ดินสำหรับการปลูกต้นไม้1

392020022413
8

นางประเทือง รักไทย/ร้านรักไทย 230.00กรรไกรตัดแต่งต้นไม้2

392020022413
8

นางประเทือง รักไทย/ร้านรักไทย 200.00กรรไกรตัดกิ่งไม้3

392020022413
8

นางประเทือง รักไทย/ร้านรักไทย 180.00ช้อนปลูก4

392020022413
8

นางประเทือง รักไทย/ร้านรักไทย 750.00กระถางต้นไม้ ขนาด 7.5 นิ้ว5

392020022413
8

นางประเทือง รักไทย/ร้านรักไทย 180.00ปุ๋ย6

392020022413
8

นางประเทือง รักไทย/ร้านรักไทย 480.00ต้นเพชรน้ำหนึ่ง7

392020022413
8

นางประเทือง รักไทย/ร้านรักไทย 480.00ต้นทรัพย์มงคล8

392020022413
8

นางประเทือง รักไทย/ร้านรักไทย 360.00ต้นช้อนเงินช้อนทอง9

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



392020022413
8

นางประเทือง รักไทย/ร้านรักไทย 480.00ต้นพลูหินอ่อน10

392020022413
8

นางประเทือง รักไทย/ร้านรักไทย 450.00ต้นอัญมณีแดง11

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
39202002

24138
นางประเทือง รักไทย/
ร้านรักไทย

64081449
1128

025/256
4

27/08/2
564

4,990.00
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

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



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้

64087502785

จ้างทำแผ่นป้ายบ้าน (อะคลิลิค) ขนาด 12 x 24 นิ้ว จำนวน 1 ป้าย ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
520.00 บาท

520.00 บาท

392020022413
8

นางประเทือง รักไทย/ร้านรักไทย 520.00แผ่นป้ายบ้าน (อะคลิลิค) ขนาด 12 x 24 นิ้ว1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
39202002

24138
นางประเทือง รักไทย/
ร้านรักไทย

64081441
2583

010/256
4

24/08/2
564

520.00
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

64087217924

ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบระมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21,380.00 บาท

21,380.00 บาท

392020043180
0

ร้านแมว + อ้นวัสดุก่อสร้าง 3,500.00
ไม้โครงหลังคา ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 5 นิ้ว ยาว 4.00
เมตร

1

392020043180
0

ร้านแมว + อ้นวัสดุก่อสร้าง 1,605.00
ไม้โครงหลังคา ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 5 นิ้ว ยาว 4.50
เมตร

2

392020043180
0

ร้านแมว + อ้นวัสดุก่อสร้าง 7,875.00
ไม้โครงหลังคา ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 3 นิ้ว ยาว 4.00
เมตร

3

392020043180
0

ร้านแมว + อ้นวัสดุก่อสร้าง 8,400.00สังกะสี ขนาด 6 ฟุต4

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
39202004

31800
ร้านแมว + อ้นวัสดุ
ก่อสร้าง

64081418
6870

009/256
4

11/08/2
564

21,380.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


