


ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้

64107019944

เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ เครื่อง (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

36,000.00 บาท

36,000.00 บาท

3920200362476 ร้าน เอ.พี.ศิลป์วิทยา 36,000.00
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ เครื่อง (ตั้งแต่วันที่

๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3920200362476 ร้าน เอ.พี.ศิลป์วิทยา 641014015258 002/2565 01/10/2564 36,000.00
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

64107065130

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,000.00 บาท

5,000.00 บาท

0105484000059 บริษัท ตรังจังหวัดพาณิชย์ จำกัด 5,000.00
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองคลัง องค์การ

บริหารส่วนตำบลกันตังใต้
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105484000059 บริษัท ตรังจังหวัดพาณิชย์ จำกัด 641014060577 003/2565 01/10/2564 5,000.00
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

64107013289

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนารายได้ ของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

108,000.00 บาท

108,000.00 บาท

1929900622383 นางสาววรัญญา  อวนข้อง 108,000.00
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนารายได้ ของกองคลังองค์การบริหารส่วน

ตำบลกันตังใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1929900622383 นางสาววรัญญา  อวนข้อง 641014014019 001/2565 01/10/2564 108,000.00
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

64107033998

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ (รอบที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

100,000.00 บาท

100,000.00 บาท

0105484000059 บริษัท ตรังจังหวัดพาณิชย์ จำกัด 100,000.00
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองช่าง องค์การ

บริหารส่วนตำบลกันตังใต้ (รอบที่ 1)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105484000059 บริษัท ตรังจังหวัดพาณิชย์ จำกัด 641014025433 003/2565 01/10/2564 100,000.00 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

64107020067

จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

108,000.00 บาท

108,000.00 บาท

1920200044729 นายชวลิต ทองชู 108,000.00
จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การ

บริหารส่วนตำบลกันตังใต้
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1920200044729 นายชวลิต ทองชู 641014018977 004/2565 01/10/2564 108,000.00
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

64107032785

จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

108,000.00 บาท

108,000.00 บาท

1929900273346 นายอานนท์ จันทรวิโรจน์ 108,000.00
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1

ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1929900273346 นายอานนท์ จันทรวิโรจน์ 641014025229 005/2565 01/10/2564 108,000.00
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

64107121358

จ้างงานขุดลอกคูระบายน้ำ ถนนสายกันตังใต้-บางแรด หมู่ที 3 ตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,000.00 บาท

20,000.00 บาท

3920200004600 นายมนตรี เพชร์สวัสดิ์ 20,000.00
จ้างงานขุดลอกคูระบายน้ำ ถนนสายกันตังใต้-บางแรด หมู่ที 3 ตำบลกันตังใต้ อำเภอ

กันตัง จังหวัดตรัง
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3920200004600 นายมนตรี เพชร์สวัสดิ์ 641014120149 007/2565 15/10/2564 20,000.00 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

64107013511

จ้างเหมาบริการบุคคลช่วยปฏิบัติงานทั่วไป ของกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

108,000.00 บาท

108,000.00 บาท

1929900638743 นางสาวเกวลิน ศรีประสิทธิ์ 108,000.00
จ้างเหมาบริการบุคคลช่วยปฏิบัติงานทั่วไป ของกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2565
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1929900638743 นางสาวเกวลิน ศรีประสิทธิ์ 641014013843 001/2565 01/10/2564 108,000.00
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

64107018852

จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

108,000.00 บาท

108,000.00 บาท

1800900098075 นายภิรมย์ ชัยณรงค์ 108,000.00
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การ

บริหารส่วนตำบลกันตังใต้
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1800900098075 นายภิรมย์ ชัยณรงค์ 641014015021 002/2565 01/10/2564 108,000.00
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

64107019054

จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

108,000.00 บาท

108,000.00 บาท

1909800145893 นายพิศาล ทักษิณพฤกษ์ 108,000.00
จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การ

บริหารส่วนตำบลกันตังใต้
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1909800145893 นายพิศาล ทักษิณพฤกษ์ 641014014793 003/2565 01/10/2564 108,000.00
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

64107012185

จ้างจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

108,000.00 บาท

108,000.00 บาท

3920200334952 นายเลี้ยน ฮ่อยี่ซี่ 108,000.00
จ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2565
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3920200334952 นายเลี้ยน ฮ่อยี่ซี่ 641014008778 002/2565 01/10/2564 108,000.00
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

64107082368

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

100,000.00 บาท

100,000.00 บาท

0105484000059 บริษัท ตรังจังหวัดพาณิชย์ จำกัด 100,000.00
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105484000059 บริษัท ตรังจังหวัดพาณิชย์ จำกัด 650214219205 003/2565 01/10/2564 100,000.00
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

64107310699

จ้างทำป้ายตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

70,402.00 บาท

70,402.00 บาท

3801300087363 ร้าน รุ่งโรจน์พาณิชย์ 70,402.00
จ้างทำป้ายตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้

และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ จำนวน 16 รายการ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3801300087363 ร้าน รุ่งโรจน์พาณิชย์ 641014249782 006/2565 05/10/2564 70,402.00 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

64107329593

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

104,840.00 บาท

104,840.00 บาท

3801300087363 ร้านรุ่งโจน์พาณิชย์ 104,840.00
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

กันตังใต้และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ จำนวน ๑๗ รายการ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3801300087363 ร้านรุ่งโจน์พาณิชย์ 641014255237 007/2565 05/10/2564 104,840.00 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

64107009397

จ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

108,000.00 บาท

108,000.00 บาท

3920200079898 นายกมล  กันตังกุล 108,000.00
จ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2565
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3920200079898 นายกมล  กันตังกุล 641014006801 001/2565 01/10/2564 108,000.00
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

64107019225

จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของกองสวัสดิการฯ องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

108,000.00 บาท

108,000.00 บาท

1920200074237 นางสาว กวินณา เกาะสมัน 108,000.00
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของกองสวัสดิการฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1920200074237 นางสาว กวินณา เกาะสมัน 641014015038 001/2565 01/10/2564 108,000.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


