


ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้

65037055726

จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป กองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2565 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26,710.00 บาท

26,710.00 บาท

1929900273346 นายอานนท์ จันทรวิโรจน์ 26,710.00
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป กองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ตั้งแต่วันที่ 2

มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2565 จำนวน 1 อัตรา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1929900273346 นายอานนท์ จันทรวิโรจน์ 650314050579 048/2565 02/03/2565 26,710.00 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

65037019984

จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2565 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27,000.00 บาท

27,000.00 บาท

1929800122761 นายอภิสิทธิ์ จันทรวิโรจน์ 27,000.00
จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1

มีนาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2565 จำนวน 1 อัตรา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1929800122761 นายอภิสิทธิ์ จันทรวิโรจน์ 650314016877 047/2565 01/03/2565 27,000.00 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

65037002558

จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งคนงานทั่วไป (กองช่าง) จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27,000.00 บาท

27,000.00 บาท

1929800065679 นายมนตรี อ้นทอง 27,000.00
จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งคนงานทั่วไป (กองช่าง) จำนวน 1 อัตรา ประจำ

ปีงบประมาณ 2565
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1929800065679 นายมนตรี อ้นทอง 650314014081 046/2565 01/03/2565 27,000.00 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

65037048320

จ้างงานขุดลอกคูระบายน้ำริมถนนสายกันตังใต้-บางแรด หมู่ที่ 2 (ซอยโรงงาน-บ้านเลขที่ 5) และแอ่งรับน้ำ หมู่ที่ 6 (ปากซอยบ้านออก) ตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
80,000.00 บาท

80,000.00 บาท

3920200004600 นายมนตรี เพชร์สวัสดิ์ 80,000.00

จ้างงานขุดลอกคูระบายน้ำริมถนนสายกันตังใต้-บางแรด หมู่ที่ 2 (ซอยโรงงาน-บ้าน

เลขที่ 5) และแอ่งรับน้ำ หมู่ที่ 6 (ปากซอยบ้านออก) ตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง

จังหวัดตรัง

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3920200004600 นายมนตรี เพชร์สวัสดิ์ 650314100463 49/2565 08/03/2565 80,000.00 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

65037295262

ซื้อวัสดุสำนักงาน ไตรมาสที่ 2 (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,918.00 บาท

7,918.00 บาท

3920200224120 นางสาว นิชาภา รักไทย 150.00แฟ้มกระดาษ A41

3920200224120 นางสาว นิชาภา รักไทย 120.00ซองน้ำตาลพิมพ์ครุฑขยายข้าง A32

3920200224120 นางสาว นิชาภา รักไทย 1,080.00แฟ้มเจาะ ขนาด 2 นิ้ว3

3920200224120 นางสาว นิชาภา รักไทย 2,700.00กระดาษพิมพ์งาน A4 (80 แกรม)4

3920200224120 นางสาว นิชาภา รักไทย 2,400.00กระดาษถ่ายเอกสาร A4 (70 แกรม)5

3920200224120 นางสาว นิชาภา รักไทย 640.00กระดาษโฟโต้อิงค์เจ็ท A46

3920200224120 นางสาว นิชาภา รักไทย 360.00สติ๊กเกอร์ PVC ใส A47

3920200224120 นางสาว นิชาภา รักไทย 252.00คลิปดำเบอร์ 1088

3920200224120 นางสาว นิชาภา รักไทย 216.00คลิปดำเบอร์ 1099

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3920200224120 นางสาว นิชาภา รักไทย 650314242282 029/2565 16/03/2565 7,918.00 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

65037294145

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

40,400.00 บาท

40,400.00 บาท

3929800118531 เขื่อนเพชร คอมพิวเตอร์ 2,900.00หมึกพิมพ์ HP Laserjet 130 A (สีเหลือง)1

3929800118531 เขื่อนเพชร คอมพิวเตอร์ 2,900.00หมึกพิมพ์ HP Laserjet 130 A (สีชมพู)2

3929800118531 เขื่อนเพชร คอมพิวเตอร์ 2,900.00หมึกพิมพ์ HP Laserjet 130 A (สีฟ้า)3

3929800118531 เขื่อนเพชร คอมพิวเตอร์ 2,900.00หมึกพิมพ์ HP Laserjet 130 A (สีดำ)4

3929800118531 เขื่อนเพชร คอมพิวเตอร์ 8,250.00หมึกพิมพ์ HP 35 A5

3929800118531 เขื่อนเพชร คอมพิวเตอร์ 8,250.00หมึกพิมพ์ HP 85 A6

3929800118531 เขื่อนเพชร คอมพิวเตอร์ 5,700.00หมึกพิมพ์ OKI B4127

3929800118531 เขื่อนเพชร คอมพิวเตอร์ 2,200.00หมึกพิมพ์ DRUM OKI B4128

3929800118531 เขื่อนเพชร คอมพิวเตอร์ 4,400.00หมึกพิมพ์ Brother TN-22609

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3929800118531 เขื่อนเพชร คอมพิวเตอร์ 650314241790 028/2565 16/03/2565 40,400.00 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

65037362033

จ้างบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บธ 6595 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26,730.00 บาท

26,730.00 บาท

3920200109002 นายปรีชา ปุ้ยผล 12,500.00เปลี่ยนหวีคลัทช์ ขนาด 13 นิ้ว (หน้านูน)1

3920200109002 นายปรีชา ปุ้ยผล 6,700.00เปลี่ยนจานคลัทช์ ขนาด 13 นิ้ว x 14 T2

3920200109002 นายปรีชา ปุ้ยผล 190.00เปลี่ยนลูกปืนปลายวิน3

3920200109002 นายปรีชา ปุ้ยผล 240.00เปลี่ยนซีลก้านเกียร์4

3920200109002 นายปรีชา ปุ้ยผล 370.00เปลี่ยนซีลเพลาปั่น5

3920200109002 นายปรีชา ปุ้ยผล 870.00เปลี่ยนยอยเพลาปั่น6

3920200109002 นายปรีชา ปุ้ยผล 290.00เปลี่ยนลูกปืนเพลาปั่น7

3920200109002 นายปรีชา ปุ้ยผล 570.00เติมน้ำมันเกียร์ เบอร์ 908

3920200109002 นายปรีชา ปุ้ยผล 5,000.00ค่าแรง9

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3920200109002 นายปรีชา ปุ้ยผล 650314307568 030/2565 21/03/2565 26,730.00 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

65037085678

ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง (200 มิลลิลิตร)  จำนวน 18,321 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

143,270.22 บาท

143,270.22 บาท

0994000535805
สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี  จำกัด (ในพระบรม

ราชูปถัมภ์)
143,270.22จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง (200 มิลลิลิตร)  จำนวน 18,321 กล่อง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000535805
สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี  จำกัด

(ในพระบรมราชูปถัมภ์)
650414029443 005/2565 01/03/2565 143,270.22 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

65037086035

จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ประจำปี พ.ศ.2565 ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร พร้อมติดตั้งโครงไม้ จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,500.00 บาท

4,500.00 บาท

3920200224138 นางประเทือง รักไทย/ร้านรักไทย 4,500.00
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ประจำปี พ.ศ.2565

ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร พร้อมติดตั้งโครงไม้
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3920200224138 นางประเทือง รักไทย/ร้านรักไทย 650314074389 006/2565 03/03/2565 4,500.00 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

65037459173

ซื้ออาหารและเครื่องดื่มตามโครงการสนับสนุนการถือศีลอด ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29,136.00 บาท

29,136.00 บาท

3920200081035 ร้านป้ายงค์ 7,200.00ข้าวสาร (กระสอบละ 40 กก.)1

3920200081035 ร้านป้ายงค์ 6,000.00อินทผาลัม (ลังละ 10 กก.)2

3920200081035 ร้านป้ายงค์ 2,400.00กาแฟ 3 in 1(ห่อละ 100 ซอง)3

3920200081035 ร้านป้ายงค์ 1,236.00เครื่องดื่มสำเร็จรูป 3 in 1 (ห่อละ 24 ซอง)4

3920200081035 ร้านป้ายงค์ 3,600.00น้ำหวาน (ลังละ 12 ขวด)5

3920200081035 ร้านป้ายงค์ 3,500.00น้ำขิงสำเร็จรูป (ห่อละ 50 ซอง)6

3920200081035 ร้านป้ายงค์ 2,800.00ขนมปัง (ปี๊ปใหญ่)7

3920200081035 ร้านป้ายงค์ 2,400.00่นมถั่วเหลือง (ลังละ 24 ขวด)8

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3920200081035 ร้านป้ายงค์ 650314403464 008/2565 25/03/2565 29,136.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


