


ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้

64127372167

ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้สำหรับซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,524.00 บาท

9,524.00 บาท

3920200431800 ร้านแมว + อ้นวัสดุก่อสร้าง 9,524.00
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้สำหรับซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงานที่ทำการ

องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ (รายละเอียดตามแนบท้าย)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3920200431800 ร้านแมว + อ้นวัสดุก่อสร้าง 641214302763 023/2565 21/12/2564 9,524.00 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

64127402091

จ้างตัดหญ้าสองข้างทางถนนในเขตพื้นที่องค์การบริิหารส่วนตำบลกันตังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

43,400.00 บาท

43,400.00 บาท

3840100563501 นายพงค์พันธ์ เห้งขาว 43,400.00จ้างตัดหญ้าสองข้างทางถนนในเขตพื้นที่องค์การบริิหารส่วนตำบลกันตังใต้1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3840100563501 นายพงค์พันธ์ เห้งขาว 641214330876 025/2565 21/12/2564 43,400.00 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

64127379630

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

46,900.00 บาท

46,900.00 บาท

3920200004600 นายมนตรี เพชร์สวัสดิ์ 46,900.00
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง จังหวัด

ตรัง จำนวน 2 สาย
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3920200004600 นายมนตรี เพชร์สวัสดิ์ 641214355347 027/2565 24/12/2564 46,900.00 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

64127324727

จ้างเหมาเครื่องจักรขุดหาแนวท่อประปาแตกชำรุด จำนวน 2 จุด บริเวณหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,000.00 บาท

11,000.00 บาท

3920200004600 นายมนตรี เพชร์สวัสดิ์ 11,000.00
จ้างเหมาเครื่องจักรขุดหาแนวท่อประปาแตกชำรุด จำนวน 2 จุด บริเวณหมู่ที่ 3 และ

หมู่ที่ 4
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3920200004600 นายมนตรี เพชร์สวัสดิ์ 641214265289 020/2565 17/12/2564 11,000.00 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

64127336739

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80 - 9742 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,300.00 บาท

10,300.00 บาท

3920200109002 นายปรีชา ปุ้ยผล 10,300.00
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80 - 9742 ตรัง (ราย

ละเอียดตามแนบท้าย)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3920200109002 นายปรีชา ปุ้ยผล 641214280042 021/2565 21/12/2564 10,300.00 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

64127353879

ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้สำหรับปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน (ห้องประธานสภา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,549.00 บาท

6,549.00 บาท

3920200431800 ร้านแมว + อ้นวัสดุก่อสร้าง 6,549.00
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้สำหรับปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน (ห้องประธาน

สภา) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3920200431800 ร้านแมว + อ้นวัสดุก่อสร้าง 641214301885 022/2565 21/12/2564 6,549.00 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

64127419707

จ้างปรับปรุงห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

60,000.00 บาท

60,000.00 บาท

3920200073342 สัมภาษณ์เฟอร์นิเจอร์ 60,000.00
จ้างปรับปรุงห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๕
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3920200073342 สัมภาษณ์เฟอร์นิเจอร์ 641214345874 018/2565 23/12/2564 60,000.00 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

64127274394

ซื้อวัสดุสำนักงาน (ไตรมาสที่ ๑) สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18,314.00 บาท

18,314.00 บาท

3920200224120 นางสาว นิชาภา รักไทย 18,314.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ไตรมาสที่ ๑) สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3920200224120 นางสาว นิชาภา รักไทย 641214223729 015/2565 17/12/2564 18,314.00 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

64127350225

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ไตรมาสที่ ๑ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,462.00 บาท

4,462.00 บาท

3920200224120 นางสาว นิชาภา รักไทย 4,462.00
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ไตรมาสที่ ๑ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกันตัง

ใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3920200224120 นางสาว นิชาภา รักไทย 641214289325 017/2565 22/12/2564 4,462.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


