
ข้อมูลสาระสำคัญในสญัญา 
 

 1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ 

 2. เลขท่ีโครงการ  

 3. ช่ือโครงการ ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน งวดที่ 8 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

 4. งบประมาณ 360.00  บาท  

 5. ราคากลาง 360.00  บาท 

 
  6. รายชื่อผู้เสนอราคา มดีังนี้ 

  รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

 1. 

2. 

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จำนวน 18 ฉบับ 

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ จำนวน 18 ฉบับ 
3730600984140 นางสาวจันทรา  ส้วยเกร็ด 360.00 

 
 7. ผู้ที่ได้รับการคดัเลือก ได้แก ่

ลำดับ 
เลขประจำตัวผู้เสีย

ภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา/  
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีทำสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จำนวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1. 3730600984140 นางสาวจันทรา  ส้วยเกร็ด  1/2564 1/10/2563 360.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่กำหนด 



ข้อมูลสาระสำคัญในสญัญา 
 

 1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ 

 2. เลขท่ีโครงการ 63117148208  

 3. ช่ือโครงการ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (อบต.คลองใหม่) ประจำเดือน พฤษภาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

 4. งบประมาณ 60,000.00  บาท  

 5. ราคากลาง 60,000.00  บาท 

 
  6. รายชื่อผู้เสนอราคา มดีังนี้ 

  รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

 1. เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (อบต.คลองใหม่) ประจำเดือน 
พฤษภาคม 2564 

0105513004762 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 5,215.68 

 
 7. ผู้ที่ได้รับการคดัเลือก ได้แก ่

ลำดับ 
เลขประจำตัวผู้เสีย

ภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา/  
บันทึกตกลงเช่า 

วันท่ีทำสัญญา / 
บันทึกตกลงเช่า 

จำนวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1. 0105513004762 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 631121000373 1/2564 1/10/2563 5,215.68 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่กำหนด 



ข้อมูลสาระสำคัญในสญัญา 
 

 1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ 

 2. เลขท่ีโครงการ 63117150956  

 3. ช่ือโครงการ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ศพด.บ้านคลองใหม่) ประจำเดือน พฤษภาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

 4. งบประมาณ 30,000.00  บาท  

 5. ราคากลาง 30,000.00  บาท 

 
  6. รายชื่อผู้เสนอราคา มดีังนี้ 

  รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

 1. เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ศพด.บ้านคลองใหม่) ประจำเดือน 
พฤษภาคม 2564   

0105513004762 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 700.00 

 
 7. ผู้ที่ได้รับการคดัเลือก ได้แก ่

ลำดับ 
เลขประจำตัวผู้เสีย

ภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา/  
บันทึกตกลงเช่า 

วันท่ีทำสัญญา / 
บันทึกตกลงเช่า 

จำนวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1. 0105513004762 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 631121000487 2/2564 1/10/2563 700.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่กำหนด 



ข้อมูลสาระสำคัญในสญัญา 
 

 1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ 

 2. เลขท่ีโครงการ 63107170457  

 3. ช่ือโครงการ จ้างเหมากำจดัขยะมลูฝอยภายในเขตตำบลคลองใหม่ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   

 4. งบประมาณ 2,280,800.00  บาท  

 5. ราคากลาง 2,280,800.00  บาท 

 
  6. รายชื่อผู้เสนอราคา มดีังนี้ 

  รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

 1. จ้างเหมากำจดัขยะมลูฝอยภายในเขตตำบลคลองใหม่ 
ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 

0125541000792 บริษัท ทิพยาวรรณ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 209,144.20 

 
 7. ผู้ที่ได้รับการคดัเลือก ได้แก ่

ลำดับ 
เลขประจำตัวผู้เสีย

ภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา/  
สัญญาจ้าง 

วันท่ีทำสัญญา / 
สัญญาจ้าง 

จำนวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1. 0125541000792 บริษัท ทิพยาวรรณ อินเตอร์เนชั่น
แนล จำกัด 

631005005701 EB 1/2564 28/10/2563 209,144.20 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่กำหนด 



ข้อมูลสาระสำคัญในสญัญา 
 

 1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ 

 2. เลขท่ีโครงการ  

 3. ช่ือโครงการ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

 4. งบประมาณ 76,000.00  บาท  

 5. ราคากลาง 76,000.00  บาท 

 
  6. รายชื่อผู้เสนอราคา มดีังนี้ 

  รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

 1. จา้งเหมาบริการบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารสำนักงาน 
ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 

3720600038660 นางสาวพนอ แย้มเกษร 9,500.00 

 
 7. ผู้ที่ได้รับการคดัเลือก ได้แก ่

ลำดับ 
เลขประจำตัวผู้เสีย

ภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา/  
สัญญาจ้างเหมา

บริการ 

วันท่ีทำสัญญา / 
สัญญาจ้างเหมา

บริการ 
จำนวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1. 3720600038660 นางสาวพนอ แย้มเกษร  1/2564 28/01/2564 9,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่กำหนด 



ข้อมูลสาระสำคัญในสญัญา 
 

 1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ 

 2. เลขท่ีโครงการ  

 3. ช่ือโครงการ จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบตัิงานจัดเก็บรายได้และแผนท่ีภาษี ประจำเดือน พฤษภาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

 4. งบประมาณ 76,000.00  บาท  

 5. ราคากลาง 76,000.00  บาท 

 
  6. รายชื่อผู้เสนอราคา มดีังนี้ 

  รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

 1. จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบตัิงานจัดเก็บรายได้และแผนท่ี
ภาษี ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 

1102200077111 นางสาวณัฐยา ปลื้มถนอม 9,500.00 

 
 7. ผู้ที่ได้รับการคดัเลือก ได้แก ่

ลำดับ 
เลขประจำตัวผู้เสีย

ภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา/  
สัญญาจ้างเหมา

บริการ 

วันท่ีทำสัญญา / 
สัญญาจ้างเหมา

บริการ 
จำนวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1. 1102200077111 นางสาวณัฐยา ปลื้มถนอม  2/2564 28/01/2564 9,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่กำหนด 



ข้อมูลสาระสำคัญในสญัญา 
 

 1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ 

 2. เลขท่ีโครงการ  

 3. ช่ือโครงการ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพือ่ปฏิบัติงานจัดเก็ขยะและสิ่งปฏิกลู ประจำเดือน พฤษภาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 4. งบประมาณ 19,000.00  บาท  

 5. ราคากลาง 19,000.00  บาท 

 
  6. รายชื่อผู้เสนอราคา มดีังนี้ 

  รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

 1. จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพือ่ปฏิบัติงานจัดเก็ขยะและสิ่ง
ปฏิกูลภาษี ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 

1101500147416 นายกิตติศักดิ์  สุขสุกลุวัฒน ์ 9,500.00 

 
 7. ผู้ที่ได้รับการคดัเลือก ได้แก ่

ลำดับ 
เลขประจำตัวผู้เสีย

ภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา/  
สัญญาจ้างเหมา

บริการ 

วันท่ีทำสัญญา /  
สัญญาจ้างเหมา

บริการ 
จำนวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1. 1101500147416 นายกิตติศักดิ์  สุขสุกลุวัฒน ์  3/2564 31/03/2564 9,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่กำหนด 



ข้อมูลสาระสำคัญในสญัญา 
 

 1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ 

 2. เลขท่ีโครงการ  

 3. ช่ือโครงการ ซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง) ประจำเดือน พฤษภาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

 4. งบประมาณ 33,790.00  บาท  

 5. ราคากลาง 33,790.00  บาท 

 
  6. รายชื่อผู้เสนอราคา มดีังนี้ 

  รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

 1. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง) ประจำเดือน พฤษภาคม 
2564 

0733533000129 หจก. กิจสมบรูณ์ออยล ์ 33,790.00 

 
 7. ผู้ที่ได้รับการคดัเลือก ได้แก ่

ลำดับ 
เลขประจำตัวผู้เสีย

ภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา/  
บันทึกตกลงซื้อ 

วันท่ีทำสัญญา / 
บันทึกตกลงซื้อ 

จำนวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1. 0733533000129 หจก. กิจสมบรูณ์ออยล ์  6/2564 01/04/2564 33,790.00  ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่กำหนด 



ข้อมูลสาระสำคัญในสญัญา 
 

 1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ 

 2. เลขท่ีโครงการ  

 3. ช่ือโครงการ ซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น (สำนักงานปลัด) ประจำเดือน พฤษภาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

 4. งบประมาณ 5,900.00  บาท  

 5. ราคากลาง 5,900.00  บาท 

 
  6. รายชื่อผู้เสนอราคา มดีังนี้ 

  รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

 1. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักงานปลัด) ประจำเดือน 
พฤษภาคม 2564 

0733533000129 หจก. กิจสมบรูณ์ออยล ์ 5,900.00   

 
 7. ผู้ที่ได้รับการคดัเลือก ได้แก ่

ลำดับ 
เลขประจำตัวผู้เสีย

ภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา/  
บันทึกตกลงซื้อ 

วันท่ีทำสัญญา / 
บันทึกตกลงซื้อ 

จำนวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1. 0733533000129 หจก. กิจสมบรูณ์ออยล ์  7/2564 01/04/2564 5,900.00   ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่กำหนด 



ข้อมูลสาระสำคัญในสญัญา 
 

 1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ 

 2. เลขท่ีโครงการ  

 3. ช่ือโครงการ ซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น (กองการศึกษา) ประจำเดือน พฤษภาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

 4. งบประมาณ 240.00  บาท  

 5. ราคากลาง 240.00  บาท 

 
  6. รายชื่อผู้เสนอราคา มดีังนี้ 

  รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

 1. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองการศึกษา) ประจำเดือน 
พฤษภาคม 2564 

0733533000129 หจก. กิจสมบรูณ์ออยล ์ 240.00 

 
 7. ผู้ที่ได้รับการคดัเลือก ได้แก ่

ลำดับ 
เลขประจำตัวผู้เสีย

ภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา/  
บันทึกตกลงซื้อ 

วันท่ีทำสัญญา / 
บันทึกตกลงซื้อ 

จำนวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1. 0733533000129 หจก. กิจสมบรูณ์ออยล ์  8/2564 01/04/2564 240.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่กำหนด 

 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสญัญา 
 

 1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ 

 2. เลขท่ีโครงการ 640514121451 

 3. ช่ือโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

 4. งบประมาณ 25,250.00  บาท  

 5. ราคากลาง 25,250.00  บาท 

 
  6. รายชื่อผู้เสนอราคา มดีังนี้ 

  รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

 1. วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ 0735555003769 บริษัท เริ่ม 9 จำกัด 25,750.00 

   3909800537097   ร้านบ้านดิน 25,250.00 

 

 7. ผู้ที่ได้รับการคดัเลือก ได้แก ่

ลำดับ 
เลขประจำตัวผู้เสีย

ภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา/  
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีทำสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จำนวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1. 3909800537097   ร้านบ้านดิน 640514078028 47/2564 03/25/2564 25,250.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่กำหนด 

 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสญัญา 
 

 1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ 

 2. เลขท่ีโครงการ 64057121712 

 3. ช่ือโครงการ ซื้ออุปกรณ์ป้องกันร่างกาย ตามโครงการป้องกันควบคุมโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

 4. งบประมาณ 6,700.00  บาท  

 5. ราคากลาง 6,700.00  บาท 

 
  6. รายชื่อผู้เสนอราคา มดีังนี้ 

  รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

 1. แว่นตากันลม (42.14.29.01) 0735531000581 บริษัท เอส.พี. ไมตรีพานิช จำกัด 6,000.00 

 2. รองเท้าบู๊ท (43.11.15.00) 0735531000581 บริษัท เอส.พี. ไมตรีพานิช จำกัด 700.00 

 

 7. ผู้ที่ได้รับการคดัเลือก ได้แก ่

ลำดับ 
เลขประจำตัวผู้เสีย

ภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา/  
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีทำสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จำนวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1. 0735531000581 บริษัท เอส.พี. ไมตรีพานิช จำกัด 640514121451 48/2564 03/05/2564 6,700.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่กำหนด 

 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสญัญา 
 

 1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ 

 2. เลขท่ีโครงการ 64057341124 

 3. ช่ือโครงการ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

 4. งบประมาณ 84,060.00  บาท  

 5. ราคากลาง 84,060.00  บาท 

 
  6. รายชื่อผู้เสนอราคา มดีังนี้ 

  รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

 1. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ 1730300111039 สรัญพงศ์ แอรไ์ฟฟ้า เซอร์วสิ 84,800.00 

   3101800081433 นายสมศักดิ์ วรนิสรากลุ 84,060.00 

   3730300763440 นายกฤษฎ์ วะน้ำค้าง 84,705.00 

 

 7. ผู้ที่ได้รับการคดัเลือก ได้แก ่

ลำดับ 
เลขประจำตัวผู้เสีย

ภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา/  
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีทำสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จำนวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1. 3101800081433 นายสมศักดิ์ วรนิสรากลุ 640514286835 49/2564 18/05/2564 84,060.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่กำหนด 

 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสญัญา 
 

 1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ 

 2. เลขท่ีโครงการ 64067029982 

 3. ช่ือโครงการ ซื้อวัสดุการประปา จำนวน 67 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

 4. งบประมาณ 79,861.62  บาท  

 5. ราคากลาง 79,861.62  บาท 

 
  6. รายชื่อผู้เสนอราคา มดีังนี้ 

  รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

 1. ค่าวัสดุการประปา จำนวน 67 รายการ 3600300010043 ร้านบางช้างวัสดุภณัฑ ์ 81,586.62 

   3730600890064 ร้านบ้านใหม่วัสดุภณัฑ ์ 79,861.62 

   3730600890293 ร้านบางม่วงฮาร์ดแวร ์ 80,619.62 

 

 7. ผู้ที่ได้รับการคดัเลือก ได้แก ่

ลำดับ 
เลขประจำตัวผู้เสีย

ภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา/  
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีทำสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จำนวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1. 3730600890064 ร้านบ้านใหม่วัสดุภณัฑ ์ 640614027284 50/2564 21/05/2564 79,861.62 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่กำหนด 

 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสญัญา 
 

 1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ 

 2. เลขท่ีโครงการ 64067106963 

 
3. ช่ือโครงการ ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรยีน ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผูเ้ลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลติภณัฑน์ม พลิกฟ้ืนเศรษฐกิจภาคการเลีย้งโคนมและผลิตภณัฑ์นม โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  

 4. งบประมาณ 77,112.00  บาท  

 5. ราคากลาง 77,112.00  บาท 

 
  6. รายชื่อผู้เสนอราคา มดีังนี้ 

  รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

 1. นม ยู.เอช.ที รสจดื ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลติร 
จำนวน 11,016 กล่อง/box 

0994000520891 สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด 77,112.00 

 

 7. ผู้ที่ได้รับการคดัเลือก ได้แก ่

ลำดับ 
เลขประจำตัวผู้เสีย

ภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา/  
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีทำสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จำนวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1. 0994000520891 สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด 640614099680 51/2564 24/05/2564 77,112.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่กำหนด 

 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสญัญา 
 

 1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ 

 2. เลขท่ีโครงการ  

 3. ช่ือโครงการ ซื้อโทรศัพท์สำนักงานแบบไรส้าย  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

 4. งบประมาณ 990.00  บาท  

 5. ราคากลาง 990.00  บาท 

 
  6. รายชื่อผู้เสนอราคา มดีังนี้ 

  รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

 1. โทรศัพท์สำนักงานแบบไรส้าย ยี่หอ้ Panasonic รุ่น KX-
TG3411 

3909800537097 ร้านบ้านดิน 990.00 

 

 7. ผู้ที่ได้รับการคดัเลือก ได้แก ่

ลำดับ 
เลขประจำตัวผู้เสีย

ภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา/  
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีทำสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จำนวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1. 3909800537097 ร้านบ้านดิน  52/2564 28/05/2564 990.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่กำหนด 

 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสญัญา 
 

 1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ 

 2. เลขท่ีโครงการ  

 3. ช่ือโครงการ ซื้อโทรศัพท์สำนักงานแบบไรส้าย  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

 4. งบประมาณ 990.00  บาท  

 5. ราคากลาง 990.00  บาท 

 
  6. รายชื่อผู้เสนอราคา มดีังนี้ 

  รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

 1. โทรศัพท์สำนักงานแบบไรส้าย ยี่หอ้ Panasonic รุ่น KX-
TG3411 

3909800537097 ร้านบ้านดิน 990.00 

 

 7. ผู้ที่ได้รับการคดัเลือก ได้แก ่

ลำดับ 
เลขประจำตัวผู้เสีย

ภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา/  
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีทำสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จำนวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1. 3909800537097 ร้านบ้านดิน  53/2564 28/05/2564 990.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่กำหนด 

 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสญัญา 
 

 1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ 

 2. เลขท่ีโครงการ 64057408346 

 3. ช่ือโครงการ ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction LED ขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

 4. งบประมาณ 10,000.00  บาท  

 5. ราคากลาง 10,000.00  บาท 
 

  6. รายชื่อผู้เสนอราคา มดีังนี้ 

  รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

 1. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (43.21.21.10 -000003) (เป็นอุปกรณ์ที่มี
ความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน,  มีความละเอียดในการพิมพ์
ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi, มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm), มี
หน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB, สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้, มีความละเอียด
ในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi, มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมตัิ (Auto Document Feed), 
สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้, สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา, สามารถย่อและขยายได้ 25 
ถึง 400 เปอร์เซ็นต์, มีช่องเชื่อมตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง, มีช่อง
เชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง, 
มีถาดใส่กระดาษไดไ้ม่น้อยกว่า 250 แผ่น, สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

3909800537097 ร้านบ้านดิน 9,870.00 

 

 7. ผู้ที่ได้รับการคดัเลือก ได้แก ่

ลำดับ 
เลขประจำตัวผู้เสีย

ภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา/  
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีทำสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จำนวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1. 3909800537097 ร้านบ้านดิน 640514345683 54/2564 28/05/2564 9,870.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่กำหนด 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสญัญา 
 

 1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ 

 2. เลขท่ีโครงการ 64057180415 

 3. ช่ือโครงการ จ้างซ่อมแซมระบบประปาบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 1 (แท็งค์บ้านลุงหนู) หมู่ที่ 2 (แท็งค์หมู่บ้านกลางสวน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

 4. งบประมาณ 42,158.00  บาท  

 5. ราคากลาง 42,158.00  บาท 

 
  6. รายชื่อผู้เสนอราคา มดีังนี้ 

  รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

 1. ค่าซ่อมแซมระบบประปาบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 1 (แท็งค์บ้านลุงหนู)  0733531000016 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหะจักรเพชรพานิชย์ 18,297.00 

 2. ค่าซ่อมแซมระบบประปาบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 2 (แท็งค์หมู่บ้านกลางสวน) 0733531000016 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหะจักรเพชรพานิชย์ 23,861.00 

 

 7. ผู้ที่ได้รับการคดัเลือก ได้แก ่

ลำดับ 
เลขประจำตัวผู้เสีย

ภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา/  
ใบสั่งจ้าง 

วันท่ีทำสัญญา / 
ใบสั่งจ้าง 

จำนวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1. 0733531000016 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหะจักรเพชร
พานิชย์ 

640514183293 56/2564 13/05/2564 42,158.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่กำหนด 

 
 
 


