


ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้

64117185858

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน จุดบ้านตก หมู่ที่ 3 ตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17,880.00 บาท

17,880.00 บาท

3920400255827 ค.การช่าง 17,880.00
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน จุดบ้านตก หมู่ที่ 3 ตำบลกันตังใต้

อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3920400255827 ค.การช่าง 641114148096 010/2565 05/11/2564 17,880.00 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

64117119923

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 8279 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,163.13 บาท

1,163.13 บาท

0925531000181 บริษัทโตโยต้าเมืองตรัง ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด 1,163.13จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 8279 ตรัง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0925531000181
บริษัทโตโยต้าเมืองตรัง ผู้จำหน่ายโต

โยต้า จำกัด
641114098590 011/2565 05/11/2564 1,163.13 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

64117196960

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปา จุดบ้านนายทิภา หมู่ที่ 5 ตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,150.00 บาท

10,150.00 บาท

3920400255827 ค.การช่าง 10,150.00
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปา จุดบ้านนายทิภา หมู่ที่ 5 ตำบลกันตังใต้

อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3920400255827 ค.การช่าง 641114165009 012/2565 09/11/2564 10,150.00 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

64117239200

ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กิจการประปา) จำนวน ๒๑ รายการ เพื่อใช้สำหรับซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านและงานกิจการต่ง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

39,825.00 บาท

39,825.00 บาท

3920200431800 ร้านแมว + อ้นวัสดุก่อสร้าง 39,825.00
วัสดุก่อสร้าง (กิจการประปา)  เพื่อใช้สำหรับซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านและงาน

กิจการต่ง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ (รายละเอียดตามแนบท้าย)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3920200431800 ร้านแมว + อ้นวัสดุก่อสร้าง 641114210621 013/2565 15/11/2564 39,825.00 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

64117269631

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 36 รายการ เพื่อใช้สำหรับซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

36,283.00 บาท

36,283.00 บาท

3920200431800 ร้านแมว + อ้นวัสดุก่อสร้าง 36,283.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) เพื่อใช้สำหรับซ่อมแซมระบบ

ไฟฟ้าในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3920200431800 ร้านแมว + อ้นวัสดุก่อสร้าง 641114212706 014/2565 16/11/2564 36,283.00 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

64117044434

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,860.00 บาท

11,860.00 บาท

3920200224138 นางประเทือง รักไทย/ร้านรักไทย 360.00เสื้อกันฝนpe เนื้อหนา กว้าง 85 ซม. ยาว 145 ซม.1

3920200224138 นางประเทือง รักไทย/ร้านรักไทย 6,750.00ถุงขยะ ขนาด กว้าง 24 x สูง 28 นิ้ว จำนวน 60 ใบ/แพ็ค2

3920200224138 นางประเทือง รักไทย/ร้านรักไทย 3,150.00เสื้อกันฝนพร้อมกางเกงอย่างดี มีเส้นสะท้อนแสง เบอร์ 620 ไซส์ 3XL3

3920200224138 นางประเทือง รักไทย/ร้านรักไทย 1,600.00ชุด PPE ขนาด 2XL4

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3920200224138 นางประเทือง รักไทย/ร้านรักไทย 641114058154 007/2565 04/11/2564 11,860.00 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

64117190876

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน จุดในไร่ หมู่ที่ 6 ตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25,900.00 บาท

25,900.00 บาท

3920400255827 ค.การช่าง 25,900.00
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน จุดในไร่ หมู่ที่ 6 ตำบลกันตังใต้

อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3920400255827 ค.การช่าง 641114151520 008/2565 04/11/2564 25,900.00 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

64117168136

ซื้อแบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,250.00 บาท

14,250.00 บาท

0994000188251 โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง 14,250.00
ซื้อแบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

กันตังใต้ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000188251
โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการ

ปกครอง
641115008919 ลต 0014/11521 02/11/2564 14,250.00 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

64117004479

ซื้อซื้อแบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,497.00 บาท

8,497.00 บาท

0994000188251 โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง 8,497.00
ซื้อแบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

กันตังใต้และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000188251
โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการ

ปกครอง
641115007069

ตง

๗๒๓๐๑/๐๘๕๘
08/10/2564 8,497.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


