
ข้อมูลสาระสำคัญในสญัญา 

 1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ 

 2. เลขท่ีโครงการ 64097792471 

 3. ช่ือโครงการ จ้างเหมากำจดัขยะมลูฝอยภายในเขตตำบลคลองใหม่ ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 4. งบประมาณ 2,500,000.00  บาท  

 5. ราคากลาง 2,500,000.00  บาท 

 6. รายชื่อผู้เสนอราคา มดีังนี้  

 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1. 
จ้างเหมากำจดัขยะมลูฝอยภายในเขตตำบลคลองใหม่ ปีงบประมาณ 2565 
ประจำเดือน ตุลาคม 2564 

0125541000792 บจก. ทิพยาวรรณ อินเตอรเ์นช่ันแนล 205,493.15 

 

 7. ผู้ที่ได้รับการคดัเลือก ได้แก ่    

 

ลำดับ 
เลขประจำตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา/  
สัญญาจ้าง 

วันท่ีทำสัญญา / 
สัญญาจ้าง 

จำนวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1. 0125541000792 บจก. ทิพยาวรรณ อินเตอรเ์นช่ัน
แนล 

640924009171 64097792471 30/09/2021 205,493.15 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่กำหนด 

 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสญัญา 

 1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ 

 2. เลขท่ีโครงการ 64107166419 

 3. ช่ือโครงการ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (อบต.คลองใหม่) ประจำเดือน ตลุาคม 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 ตลุาคม 2564 0105513004762 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 3,000.00 

 

 7. ผู้ที่ได้รับการคดัเลือก ได้แก ่    

 

ลำดับ 
เลขประจำตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา/  
บันทึกตกลงเช่า 

วันท่ีทำสัญญา / 
บันทึกตกลงเช่า 

จำนวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1. 0105513004762 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 641021002170 64107166419 1/10/2021 3,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่กำหนด 

 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสญัญา 

 1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ 

 2. เลขท่ีโครงการ 64107166646 

 3. ช่ือโครงการ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ศพด.บ้านคลองใหม่) ประจำเดือน ตลุาคม 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 ตลุาคม 2564 0105513004762 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 880.80 

 

 7. ผู้ที่ได้รับการคดัเลือก ได้แก ่    

 

ลำดับ 
เลขประจำตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา/  
บันทึกตกลงเช่า 

วันท่ีทำสัญญา / 
บันทึกตกลงเช่า 

จำนวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1. 0105513004762 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 641021002499 64107166646 1/10/2021 880.80 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่กำหนด 

 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสญัญา 

 1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ 

 2. เลขท่ีโครงการ  

 3. ช่ือโครงการ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 4. งบประมาณ 42,360.00  บาท  

 5. ราคากลาง 42,360.00  บาท 

 6. รายชื่อผู้เสนอราคา มดีังนี้  

 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1. จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง) 0733533000129 หจก. กิจสมบรูณ์ออยล ์ 42,360.00 

 

 7. ผู้ที่ได้รับการคดัเลือก ได้แก ่    

 

ลำดับ 
เลขประจำตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา/  
บันทึกตกลงซื้อ 

วันท่ีทำสัญญา / 
บันทึกตกลงซื้อ 

จำนวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1. 0733533000129 หจก. กิจสมบรูณ์ออยล ์  1/2565 1/10/2021 42,360.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่กำหนด 

 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสญัญา 

 1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ 

 2. เลขท่ีโครงการ  

 3. ช่ือโครงการ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักงานปลัด)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 4. งบประมาณ 7,800.00  บาท  

 5. ราคากลาง 7,800.00  บาท 

 6. รายชื่อผู้เสนอราคา มดีังนี้  

 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1. จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักงานปลัด) 0733533000129 หจก. กิจสมบรูณ์ออยล ์ 7,800.00 

 

 7. ผู้ที่ได้รับการคดัเลือก ได้แก ่    

 

ลำดับ 
เลขประจำตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา/  
บันทึกตกลงซื้อ 

วันท่ีทำสัญญา / 
บันทึกตกลงซื้อ 

จำนวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1. 0733533000129 หจก. กิจสมบรูณ์ออยล ์  2/2565 1/10/2021 7,800.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่กำหนด 

 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสญัญา 

 1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ 

 2. เลขท่ีโครงการ  

 3. ช่ือโครงการ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองการศึกษา)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 4. งบประมาณ 120.00  บาท  

 5. ราคากลาง 120.00  บาท 

 6. รายชื่อผู้เสนอราคา มดีังนี้  

 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1. จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองการศึกษา) 0733533000129 หจก. กิจสมบรูณ์ออยล ์ 120.00 

 

 7. ผู้ที่ได้รับการคดัเลือก ได้แก ่    

 

ลำดับ 
เลขประจำตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา/  
บันทึกตกลงซื้อ 

วันท่ีทำสัญญา / 
บันทึกตกลงซื้อ 

จำนวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1. 0733533000129 หจก. กิจสมบรูณ์ออยล ์  2/2565 1/10/2021 120.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่กำหนด 

 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสญัญา 

 1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ 

 2. เลขท่ีโครงการ 64107184969 

 3. ช่ือโครงการ ซื้อกระสอบเพื่อบรรจุทรายป้องกนัน้ำท่วม  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 4. งบประมาณ 17,500.00  บาท  

 5. ราคากลาง 17,500.00  บาท 

 6. รายชื่อผู้เสนอราคา มดีังนี้  

 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1. ซื้อกระสอบเพื่อบรรจุทรายป้องกนัน้ำท่วม 0735563006518 บริษัท เจ.เอส. 9518 จำกัด 17,500.00 

 

 7. ผู้ที่ได้รับการคดัเลือก ได้แก ่    

 

ลำดับ 
เลขประจำตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา/  
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีทำสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จำนวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1. 0735563006518 บริษัท เจ.เอส. 9518 จำกัด 641014157176 1/2565 11/10/2021 17,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่กำหนด 

 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสญัญา 

 1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ 

 2. เลขท่ีโครงการ 64107186430 

 3. ช่ือโครงการ ซื้อทรายถม  โดยวิธเีฉพาะเจาะจง 

 4. งบประมาณ 22,960.00  บาท  

 5. ราคากลาง 22,960.00  บาท 

 6. รายชื่อผู้เสนอราคา มดีังนี้  

 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1. ซื้อทรายถม 0735560002155 บริษัท เกษตรพัฒน์ คอนสตรัคช่ัน จำกัด 22,960.00 

 

 7. ผู้ที่ได้รับการคดัเลือก ได้แก ่    

 

ลำดับ 
เลขประจำตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา/  
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีทำสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จำนวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1. 0735560002155 บริษัท เกษตรพัฒน์ คอนสตรัคช่ัน 
จำกัด 

641014161659 2/2565 11/10/2021 22,960.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่กำหนด 

 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสญัญา 

 1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ 

 2. เลขท่ีโครงการ 64107182136 

 3. ช่ือโครงการ ซื้อแบบพิมพ์ใช้ในการเลือกตั้ง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 4. งบประมาณ 9,217.00  บาท  

 5. ราคากลาง 9,217.00  บาท 

 6. รายชื่อผู้เสนอราคา มดีังนี้  

 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1. ซื้อแบบพิมพ์ใช้ในการเลือกตั้ง 0994000188251 โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง 9,217.00 

 

 7. ผู้ที่ได้รับการคดัเลือก ได้แก ่    

 

ลำดับ 
เลขประจำตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา/  
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีทำสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จำนวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1. 0994000188251 โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน 
กรมการปกครอง 

641015004577 นฐ 71401/521 12/10/2021 9,217.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่กำหนด 

 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสญัญา 

 1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ 

 2. เลขท่ีโครงการ 64107269069 

 3. ช่ือโครงการ ผ้าหมึกใช้กับเครื่องพิมพ์ Printronix รุ่น P8000  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 4. งบประมาณ 5,500.00  บาท  

 5. ราคากลาง 5,500.00  บาท 

 6. รายชื่อผู้เสนอราคา มดีังนี้  

 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1. ผ้าหมึกใช้กับเครื่องพิมพ์ Printronix รุ่น P8000 3770600633541 ร้าน เจ เอฟ เซอร์วสิ 5,500.00 

 

 7. ผู้ที่ได้รับการคดัเลือก ได้แก ่    

 

ลำดับ 
เลขประจำตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา/  
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีทำสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จำนวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1. 3770600633541 ร้าน เจ เอฟ เซอร์วสิ 641014223343 3/2565 18/10/2021 5,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่กำหนด 

 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสญัญา 

 1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ 

 2. เลขท่ีโครงการ 64117010238 

 3. ช่ือโครงการ ซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ OKI จำนวน 4 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 4. งบประมาณ 9,450.00  บาท  

 5. ราคากลาง 9,450.00  บาท 

 6. รายชื่อผู้เสนอราคา มดีังนี้  

 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1. ซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ OKI จำนวน 4 รายการ 3909800537097 ร้านบ้านดิน 9,450.00 

 

 7. ผู้ที่ได้รับการคดัเลือก ได้แก ่    

 

ลำดับ 
เลขประจำตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา/  
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีทำสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จำนวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1. 3909800537097 ร้านบ้านดิน 641114038989 4/2565 26/10/2021 9,450.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่กำหนด 

 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสญัญา 

 1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ 

 2. เลขท่ีโครงการ 64117029795 

 3. ช่ือโครงการ ซื้อวัสดุการประปา จำนวน 38 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 4. งบประมาณ 78,961.00  บาท  

 5. ราคากลาง 78,961.00  บาท 

 6. รายชื่อผู้เสนอราคา มดีังนี้  

 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1. ค่าวัสดุการประปา จำนวน 38 รายการ 3600300010043  ร้านบางช้างวัสดุภณัฑ ์ 79,706.00 

  3730600890064 ร้านบ้านใหม่วัสดุภณัฑ ์ 78,961.00 

  3730600890293 ร้านบางม่วงฮาร์ดแวร์  79,611.00 

 

 7. ผู้ที่ได้รับการคดัเลือก ได้แก ่    

 

ลำดับ 
เลขประจำตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา/  
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีทำสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จำนวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1. 3730600890064 ร้านบ้านใหม่วัสดุภณัฑ ์ 641114039813 5/2565 28/10/2021 78,961.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่กำหนด 

 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสญัญา 

 1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ 

 2. เลขท่ีโครงการ 64117014424 

 3. ช่ือโครงการ ซื้อทราย เพื่อบรรจุกระสอบป้องกันน้ำท่วม (ครั้งที่ 2)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 4. งบประมาณ 186,960.00  บาท  

 5. ราคากลาง 186,960.00  บาท 

 6. รายชื่อผู้เสนอราคา มดีังนี้  

 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1. ซื้อทราย เพื่อบรรจุกระสอบป้องกันน้ำท่วม (ครั้งที่ 2) 0735560002155 บริษัท เกษตรพัฒน์ คอนสตรัคช่ัน จำกัด 186,960.00 

 

 7. ผู้ที่ได้รับการคดัเลือก ได้แก ่    

 

ลำดับ 
เลขประจำตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา/  
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีทำสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จำนวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1. 0735560002155 บริษัท เกษตรพัฒน์ คอนสตรัคช่ัน 
จำกัด 

641114041945 6/2565 28/10/2021 186,960.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่กำหนด 

 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสญัญา 

 1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ 

 2. เลขท่ีโครงการ 64117016584 

 3. ช่ือโครงการ ซื้อกระสอบเพื่อบรรจุทรายป้องกนัน้ำท่วม (ครั้งท่ี 2)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 4. งบประมาณ 66,600.00  บาท  

 5. ราคากลาง 66,600.00  บาท 

 6. รายชื่อผู้เสนอราคา มดีังนี้  

 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1. ซื้อกระสอบเพื่อบรรจุทรายป้องกนัน้ำท่วม (ครั้งท่ี 2) 0735563006518 บริษัท เจ.เอส. 9518 จำกัด 66,600.00 

 

 7. ผู้ที่ได้รับการคดัเลือก ได้แก ่    

 

ลำดับ 
เลขประจำตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา/  
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีทำสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จำนวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1. 0735563006518 บริษัท เจ.เอส. 9518 จำกัด 641114045360 7/2565 28/10/2021 66,600.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่กำหนด 

 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสญัญา 

 1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ 

 2. เลขท่ีโครงการ 64107203617 

 3. ช่ือโครงการ 
จ้างเหมาทำบอรด์สำหรับปิดประกาศ/ป้ายนับคะแนนในการเลือกตัง้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม ่ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

 4. งบประมาณ 78,400.00  บาท  

 5. ราคากลาง 78,400.00  บาท 

 6. รายชื่อผู้เสนอราคา มดีังนี้  

 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1. บอร์ดโครงเหล็ก 1 นิ้ว ติดทับด้วยไม้อัด หนาไม่น้อยกว่า 2.5 มิล ขนาด 
1.20X2.40 ม. สูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 60 ซม. จำนวน 40 ป้าย 

0703563000933 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นพี ไอที เซอร์วิส 78,400.00 

0733558000491 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี แอนด์ ทเวนตี้ทู อินโฟ 86,000.00 

1709900174901 ร้านศักดิ์ชัย เซอร์วิส 88,000.00 

 

 7. ผู้ที่ได้รับการคดัเลือก ได้แก ่    

 

ลำดับ 
เลขประจำตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา/  
ใบสั่งจ้าง 

วันท่ีทำสัญญา / 
ใบสั่งจ้าง 

จำนวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1. 0703563000933 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นพี ไอที 
เซอร์วิส 

64107203617 1/2565 11/10/2021 78,400.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่กำหนด 

 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสญัญา 

 1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ 

 2. เลขท่ีโครงการ  

 3. ช่ือโครงการ จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบยีน 89-0147  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 4. งบประมาณ 2,675.00  บาท  

 5. ราคากลาง 2,675.00  บาท 

 6. รายชื่อผู้เสนอราคา มดีังนี้  

 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1. จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบยีน 89-0147 0125548008683 บริษัท 104 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 2,675.00 

 

 7. ผู้ที่ได้รับการคดัเลือก ได้แก ่    

 

ลำดับ 
เลขประจำตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา/  
ใบสั่งจ้าง 

วันท่ีทำสัญญา / 
ใบสั่งจ้าง 

จำนวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1. 0125548008683 บริษัท 104 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  2/2565 26/10/2021 2,675.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่กำหนด 

 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสญัญา 

 1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ 

 2. เลขท่ีโครงการ 64117025500 

 3. ช่ือโครงการ จ้างทำคู่มือประชาชนเลือกตั้ง อบต. จำนวน 4,200 เล่ม  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 4. งบประมาณ 63,000.00  บาท  

 5. ราคากลาง 63,000.00  บาท 

 6. รายชื่อผู้เสนอราคา มดีังนี้  

 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1. จ้างทำคู่มือประชาชนเลือกตั้ง อบต. จำนวน 4,200 เล่ม 3900900160787 ร้านเอส ซี พาณิชย ์ 63,000.00 

 

 7. ผู้ที่ได้รับการคดัเลือก ได้แก ่    

 

ลำดับ 
เลขประจำตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา/  
ใบสั่งจ้าง 

วันท่ีทำสัญญา / 
ใบสั่งจ้าง 

จำนวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1. 3900900160787 ร้านเอส ซี พาณิชย ์  3/2565 26/10/2021 63,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่กำหนด 

 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสญัญา 

 1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ 

 2. เลขท่ีโครงการ  

 3. ช่ือโครงการ ทำตรายางสำหรับใช้ในการประทบับัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารตำบลคลองใหม่  โดยวิธเีฉพาะเจาะจง 

 4. งบประมาณ 642.00  บาท  

 5. ราคากลาง 642.00  บาท 

 6. รายชื่อผู้เสนอราคา มดีังนี้  

 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1. ตราประทับบนบัตรเลือกตั้งสมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายก
องค์การบริหารตำบลคลองใหม่ ขนาด 3.5 x 3.5 ซม. 
โดยมตีราสัญลักษณส์ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และคำว่า 
“สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง” และข้อความ “อบต.คลองใหม่” 

0735560007017 บริษัท ซีทีเอสพี พริ้นท์ จำกัด 642.00 

 

 7. ผู้ที่ได้รับการคดัเลือก ได้แก ่    

 

ลำดับ 
เลขประจำตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา/  
ใบสั่งจ้าง 

วันท่ีทำสัญญา / 
ใบสั่งจ้าง 

จำนวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1. 0735560007017 บริษัท ซีทีเอสพี พริ้นท์ จำกัด  4/2565 2/11/2021 642.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่กำหนด 

 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสญัญา 

 1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ 

 2. เลขท่ีโครงการ  

 3. ช่ือโครงการ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ประจำเดือน ตลุาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 4. งบประมาณ 28,500.00  บาท  

 5. ราคากลาง 28,500.00  บาท 

 6. รายชื่อผู้เสนอราคา มดีังนี้  

 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1. 
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารสำนักงาน 
ประจำเดือน ตุลาคม 2564 

3720600038660 นางสาวพนอ แย้มเกษร 9,500.00 

 

 7. ผู้ที่ได้รับการคดัเลือก ได้แก ่    

 

ลำดับ 
เลขประจำตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา/  
จ้างเหมาบริการ 

วันท่ีทำสัญญา / 
จ้างเหมาบริการ 

จำนวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1. 3720600038660 นางสาวพนอ แย้มเกษร  1/2565 1/10/2021 9,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่กำหนด 

 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสญัญา 

 1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ 

 2. เลขท่ีโครงการ  

 3. ช่ือโครงการ จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบตัิงานจัดเก็บรายได้และแผนท่ีภาษี ประจำเดือน ตุลาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 4. งบประมาณ 28,500.00  บาท  

 5. ราคากลาง 28,500.00  บาท 

 6. รายชื่อผู้เสนอราคา มดีังนี้  

 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1. 
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบตัิงานจัดเก็บรายได้และแผนท่ีภาษี 
ประจำเดือน ตุลาคม 2564 

1102200077111 นางสาวณัฐยา ปลื้มถนอม 9,500.00 

 

 7. ผู้ที่ได้รับการคดัเลือก ได้แก ่    

 

ลำดับ 
เลขประจำตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา/  
จ้างเหมาบริการ 

วันท่ีทำสัญญา / 
จ้างเหมาบริการ 

จำนวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1. 1102200077111 นางสาวณัฐยา ปลื้มถนอม  2/2565 1/10/2021 9,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่กำหนด 

 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสญัญา 

 1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ 

 2. เลขท่ีโครงการ  

 3. ช่ือโครงการ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพือ่ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะและสิ่งปฏกิูล เดือน ตลุาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 4. งบประมาณ 28,500.00  บาท  

 5. ราคากลาง 28,500.00  บาท 

 6. รายชื่อผู้เสนอราคา มดีังนี้  

 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1. 
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพือ่ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะและสิ่งปฏกิูล 
เดือน ตุลาคม 2564 

5700400008402 นายยอดชาย  บุญหลำ 9,500.00 

 

 7. ผู้ที่ได้รับการคดัเลือก ได้แก ่    

 

ลำดับ 
เลขประจำตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา/  
จ้างเหมาบริการ 

วันท่ีทำสัญญา / 
จ้างเหมาบริการ 

จำนวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1. 5700400008402 นายยอดชาย  บุญหลำ  3/2565 1/10/2021 9,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่กำหนด 

 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสญัญา 

 1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ 

 2. เลขท่ีโครงการ  

 3. ช่ือโครงการ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพือ่ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะและสิ่งปฏกิูล เดือน ตลุาคม 2564 (เพิ่มเติม)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 4. งบประมาณ 4,800.00  บาท  

 5. ราคากลาง 4,800.00  บาท 

 6. รายชื่อผู้เสนอราคา มดีังนี้  

 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1. 
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพือ่ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะและสิ่งปฏกิูล 
เดือน ตุลาคม 2564 (เพิ่มเติม) 

3730600034419 นายอู๊ด บุตรน้ำเพชร 4,800.00 

 

 7. ผู้ที่ได้รับการคดัเลือก ได้แก ่    

 

ลำดับ 
เลขประจำตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา/  
จ้างเหมาบริการ 

วันท่ีทำสัญญา / 
จ้างเหมาบริการ 

จำนวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1. 3730600034419 นายอู๊ด บุตรน้ำเพชร  4/2565 8/10/2021 4,800.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่กำหนด 

 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสญัญา 

 1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ 

 2. เลขท่ีโครงการ 64107119426 

 3. ช่ือโครงการ เช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ใช้สำหรับศูนย์พักคอยตำบลคลองใหม่ (Community Isolation) เดอืนตุลาคม 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 4. งบประมาณ 16,050.00  บาท  

 5. ราคากลาง 16,050.00  บาท 

 6. รายชื่อผู้เสนอราคา มดีังนี้  

 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1. 
เช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ใช้สำหรับศูนย์พักคอยตำบลคลองใหม่ 
(Community Isolation) เดือนตลุาคม 2564 

0735554003251 บริษัท เคซีที ซีเคียวไทย จำกัด 16,050.00 

 

 7. ผู้ที่ได้รับการคดัเลือก ได้แก ่    

 

ลำดับ 
เลขประจำตัว 

ผู้เสยีภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา/  
บันทึกตกลงเช่า 

วันท่ีทำสัญญา / 
บันทึกตกลงเช่า 

จำนวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1. 0735554003251 บริษัท เคซีที ซีเคียวไทย จำกัด 641011000125 3/2565 1/10/2021 16,050.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่กำหนด 

 
 
 


