


ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้

65027064503

ซื้อซื้อวัสดุการเกษตร ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,110.00 บาท

3,110.00 บาท

3920200431800 ร้านแมว + อ้นวัสดุก่อสร้าง 2,940.00สายยาง ขนาด 1.2 นิ้ว (30 เมตร)1

3920200431800 ร้านแมว + อ้นวัสดุก่อสร้าง 170.00กิ๊ป ขนาด 1.2 นิ้ว2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3920200431800 ร้านแมว + อ้นวัสดุก่อสร้าง 650214052543 024/2565 03/02/2565 3,110.00 ส่งงานตามกำหนด 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

65027008462

จ้างต่อสัญญาจ้างเว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,000.00 บาท

10,000.00 บาท

0805540000644 บริษัท ซีเจ เวิลด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 10,000.00จ้างต่อสัญญาจ้างเว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0805540000644
บริษัท ซีเจ เวิลด์ คอมมิวนิเคชั่น

จำกัด
650214034451 023/2565 01/02/2565 10,000.00 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

65027067298

จ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์พลาสวูด ขนาด 15 x 30 ซ.ม. จำนวน 6 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,200.00 บาท

1,200.00 บาท

3920200224138 นางประเทือง รักไทย/ร้านรักไทย 200.00
ป้ายสติ๊กเกอร์พลาสวูดตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ ขนาด 15 x

30 ซ.ม.
1

3920200224138 นางประเทือง รักไทย/ร้านรักไทย 400.00
ป้ายสติ๊กเกอร์พลาสวูดตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ ขนาด

15 x 30 ซ.ม.
2

3920200224138 นางประเทือง รักไทย/ร้านรักไทย 200.00
ป้ายสติ๊กเกอร์พลาสวูดตำแหน่ง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้

ขนาด 15 x 30 ซ.ม.
3

3920200224138 นางประเทือง รักไทย/ร้านรักไทย 200.00
ป้ายสติ๊กเกอร์พลาสวูดตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ ขนาด

15 x 30 ซ.ม.
4

3920200224138 นางประเทือง รักไทย/ร้านรักไทย 200.00
ป้ายสติ๊กเกอร์พลาสวูดตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ ขนาด 15

x 30 ซ.ม.
5

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3920200224138 นางประเทือง รักไทย/ร้านรักไทย 650214054482 027/2565 03/02/2565 1,200.00 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

65027248528

ซื้อวัสดุสำนักงาน ไตรมาสที่ 2 ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,512.00 บาท

12,512.00 บาท

3920200224120 นางสาว นิชาภา รักไทย 12,512.00วัสดุสำนักงาน ไตรมาสที่ 2 ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3920200224120 นางสาว นิชาภา รักไทย 650214205660 041/2565 14/02/2565 12,512.00 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

65027195643

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 56 0030 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,800.00 บาท

2,800.00 บาท

3929800118531 เขื่อนเพชร คอมพิวเตอร์ 2,800.00จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 56 00301

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3929800118531 เขื่อนเพชร คอมพิวเตอร์ 650214157320 039/2565 10/02/2565 2,800.00 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

65027041449

จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป สังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 1 อัตรา

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9,000.00 บาท

9,000.00 บาท

1929900273346 นายอานนท์ จันทรวิโรจน์ 9,000.00
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป สังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ ประจำ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2565
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1929900273346 นายอานนท์ จันทรวิโรจน์ 650214034178 038/2565 01/02/2565 9,000.00 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

65027462754

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๖๗๔๒ ตรัง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,350.00 บาท

3,350.00 บาท

3920200109002 นายปรีชา ปุ้ยผล 3,350.00

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๖๗๔๒ ตรัง

โดยทำการ- เปลี่ยนข้ออ่อนท่อไอเสีย กันสะบัด จำนวน 1 ตัว- ทำขาจับท่อใหม่

จำนวน 1 ชุด - เปลี่ยนลูกยางจับท่อ และน๊อตท่อ จำนวน 1 ชุด

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3920200109002 นายปรีชา ปุ้ยผล 650214379674 045/2565 23/02/2565 3,350.00 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

65027370930

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน จุดห้วยกรวด หมู่ที่ 3 ตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17,548.00 บาท

17,548.00 บาท

3920400255827 ค.การช่าง 17,548.00
บำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน จุดห้วยกรวด หมู่ที่ 3 ตำบลกันตังใต้

อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3920400255827 ค.การช่าง 650214303500 043/2565 22/02/2565 17,000.00 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

65027407391

ซื้อวัสดุก่อสร้าง ไตรมาสที่ 2 (ครั้งที่ 2) ของกองช่าง เพื่อใช้สำหรับกิจการต่าง ๆ องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,531.00 บาท

9,531.00 บาท

3920200431800 ร้านแมว + อ้นวัสดุก่อสร้าง 9,531.00
วัสดุก่อสร้าง ไตรมาสที่ 2 (ครั้งที่ 2) ของกองช่าง เพื่อใช้สำหรับกิจการต่าง ๆ องค์การ

บริหารส่วนตำบลกันตังใต้ (รายละเอียดตามแนบท้าย)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3920200431800 ร้านแมว + อ้นวัสดุก่อสร้าง 650214335778 044/2565 23/02/2565 9,531.00 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

65027208318

จ้างงานปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (ริมถนนสายวังวน-เกาะเคี่ยม) ตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,000.00 บาท

20,000.00 บาท

3920100959292 นายสังเวียน แสงแป้น 20,000.00
จ้างงานปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (ริมถนนสายวังวน-เกาะ

เคี่ยม) ตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3920100959292 นายสังเวียน แสงแป้น 650214174794 040/2565 11/02/2565 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

65027253905

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ไตรมาสที่ 2 ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,400.00 บาท

20,400.00 บาท

3929800118531 เขื่อนเพชร คอมพิวเตอร์ 3,200.00หมึกพิมพ์ Epson T5891 (สีขาว)1

3929800118531 เขื่อนเพชร คอมพิวเตอร์ 3,200.00หมึกพิมพ์ Epson T5892 (สีน้ำเงิน)2

3929800118531 เขื่อนเพชร คอมพิวเตอร์ 3,200.00หมึกพิมพ์ Epson T5897 (สีเทาเข้ม)3

3929800118531 เขื่อนเพชร คอมพิวเตอร์ 3,200.00หมึกพิมพ์ Epson T5899 (สีเทา)4

3929800118531 เขื่อนเพชร คอมพิวเตอร์ 3,200.00หมึกพิมพ์ Epson T589B5

3929800118531 เขื่อนเพชร คอมพิวเตอร์ 3,900.00หมึกพิมพ์ HP49A6

3929800118531 เขื่อนเพชร คอมพิวเตอร์ 500.00คีย์บอร์ด7

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3929800118531 เขื่อนเพชร คอมพิวเตอร์ 650214213657 042/2565 14/02/2565 20,400.00 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

65027485406

ซื้อวัสดุสำนักงาน ไตรมาสที่ 2 จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,037.00 บาท

6,037.00 บาท

3920200224120 นางสาว นิชาภา รักไทย 4,590.00กระดาษพิมพ์งาน A4 (80 แกรม)1

3920200224120 นางสาว นิชาภา รักไทย 150.00กระดาษการ์ดสีเขียว (150 แกรม)2

3920200224120 นางสาว นิชาภา รักไทย 180.00กระดาษสติ๊กเกอร์ใส PVC ขนาด A43

3920200224120 นางสาว นิชาภา รักไทย 690.00กระดาษโฟโต้ (230 แกรม)4

3920200224120 นางสาว นิชาภา รักไทย 100.00ผ้าเทป ขนาด 2 นิ้ว (สีแดง)5

3920200224120 นางสาว นิชาภา รักไทย 60.00ปากกาแดง6

3920200224120 นางสาว นิชาภา รักไทย 60.00ปากกาน้ำเงิน7

3920200224120 นางสาว นิชาภา รักไทย 207.00น้ำยาลบคำผิด8

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3920200224120 นางสาว นิชาภา รักไทย 650214402643 004/2565 24/02/2565 6,037.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


