
ข้อมูลสาระสำคัญในสญัญา 
 

 1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ 

 2. เลขท่ีโครงการ 64037133353  

 3. ช่ือโครงการ จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ทะเบียน 86-7769 นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

 4. งบประมาณ 98,654.00  บาท  

 5. ราคากลาง 98,654.00  บาท 

 
 6. รายชื่อผู้เสนอราคา มดีังนี้ 

 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

 0735540000351 บริษัท ไทยอินเตอร์ ยเูนี่ยนทรัค จำกัด 98,654.00 
 
 7. ผู้ที่ได้รับการคดัเลือก ได้แก ่

ลำดับ 
เลขประจำตัวผู้เสีย

ภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา/ 
ใบสั่งจ้าง 

วันท่ีทำสัญญา / 
ใบสั่งจ้าง 

จำนวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1. 0735540000351 บริษัท ไทยอินเตอร์ ยเูนี่ยนทรัค 
จำกัด 

640314147021 40/2564  3/03/2564 98,654.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่กำหนด 



ข้อมูลสาระสำคัญในสญัญา 
 

 1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ 

 2. เลขท่ีโครงการ  

 3. ช่ือโครงการ จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ เลขครภุัณฑ์ 416-47-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

 4. งบประมาณ 500.00  บาท  

 5. ราคากลาง 500.00  บาท 

 
 6. รายชื่อผู้เสนอราคา มดีังนี้ 

 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

 3720400016107 ร้านเอ คอม เซอร์วสิ 500.00 
 
 7. ผู้ที่ได้รับการคดัเลือก ได้แก ่

ลำดับ 
เลขประจำตัวผู้เสีย

ภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา/ 
ใบสั่งจ้าง 

วันท่ีทำสัญญา /
ใบสั่งจ้าง 

จำนวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1. 3720400016107 ร้านเอ คอม เซอร์วสิ  41/2564  4/03/2564 500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่กำหนด 



ข้อมูลสาระสำคัญในสญัญา 
 

 1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ 

 2. เลขท่ีโครงการ  

 3. ช่ือโครงการ จ้างทำป้ายไวนิล โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครในชุมชนและผู้นำชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

 4. งบประมาณ 432.00  บาท  

 5. ราคากลาง 432.00  บาท 

 
 6. รายชื่อผู้เสนอราคา มดีังนี้ 

 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

 3730600231389 ร้านไทยอาร์ต พริ้นติ้ง กรุ๊ป 432.00 
 
 7. ผู้ที่ได้รับการคดัเลือก ได้แก ่

ลำดับ 
เลขประจำตัวผู้เสีย

ภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา/ 
ใบสั่งจ้าง 

วันท่ีทำสัญญา / 
ใบสั่งจ้าง 

จำนวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1. 3730600231389 ร้านไทยอาร์ต พริ้นติ้ง กรุ๊ป  42/2564  9/03/2564 432.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่กำหนด 



ข้อมูลสาระสำคัญในสญัญา 
 

 1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ 

 2. เลขท่ีโครงการ  

 3. ช่ือโครงการ จ้างทำป้ายไวนิล โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆ วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

 4. งบประมาณ 882.00  บาท  

 5. ราคากลาง 882.00  บาท 

 
 6. รายชื่อผู้เสนอราคา มดีังนี้ 

 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

 3730600231389 ร้านไทยอาร์ต พริ้นติ้ง กรุ๊ป 882.00 
 
 7. ผู้ที่ได้รับการคดัเลือก ได้แก ่

ลำดับ 
เลขประจำตัวผู้เสีย

ภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา/ 
ใบสั่งจ้าง 

วันท่ีทำสัญญา / 
ใบสั่งจ้าง 

จำนวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1. 3730600231389 ร้านไทยอาร์ต พริ้นติ้ง กรุ๊ป  43/2564  11/03/2564 882.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่กำหนด 



ข้อมูลสาระสำคัญในสญัญา 
 

 1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ 

 2. เลขท่ีโครงการ  

 3. ช่ือโครงการ จ้างทำพานพุ่มดอกไมส้ด โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญตา่งๆ วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

 4. งบประมาณ 1,800.00  บาท  

 5. ราคากลาง 1,800.00  บาท 

 
 6. รายชื่อผู้เสนอราคา มดีังนี้ 

 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

 3720900881966 นางสาวบังอร  วงษ์ประเสริฐ 1,800.00 
 
 7. ผู้ที่ได้รับการคดัเลือก ได้แก ่

ลำดับ 
เลขประจำตัวผู้เสีย

ภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา/ 
ใบสั่งจ้าง 

วันท่ีทำสัญญา / 
ใบสั่งจ้าง 

จำนวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1. 3720900881966 นางสาวบังอร  วงษ์ประเสริฐ  44/2564  11/03/2564 1,800.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่กำหนด 



ข้อมูลสาระสำคัญในสญัญา 
 

 1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ 

 2. เลขท่ีโครงการ  

 3. ช่ือโครงการ จ้างทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

 4. งบประมาณ 432.00  บาท  

 5. ราคากลาง 432.00  บาท 

 
 6. รายชื่อผู้เสนอราคา มดีังนี้ 

 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

 3730600231389 ร้านไทยอาร์ต พริ้นติ้ง กรุ๊ป 432.00 
 
 7. ผู้ที่ได้รับการคดัเลือก ได้แก ่

ลำดับ 
เลขประจำตัวผู้เสีย

ภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา/ 
ใบสั่งจ้าง 

วันท่ีทำสัญญา / 
ใบสั่งจ้าง 

จำนวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1. 3730600231389 ร้านไทยอาร์ต พริ้นติ้ง กรุ๊ป  45/2564  12/03/2564 432.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่กำหนด 



ข้อมูลสาระสำคัญในสญัญา 
 

 1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ 

 2. เลขท่ีโครงการ  

 3. ช่ือโครงการ จ้างทำป้ายไวนิล โครงการรณรงคป์้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า/แมว ตำบลคลองใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

 4. งบประมาณ 390.00  บาท  

 5. ราคากลาง 390.00  บาท 

 
 6. รายชื่อผู้เสนอราคา มดีังนี้ 

 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

 3730600231389 ร้านไทยอาร์ต พริ้นติ้ง กรุ๊ป 390.00 
 
 7. ผู้ที่ได้รับการคดัเลือก ได้แก ่

ลำดับ 
เลขประจำตัวผู้เสีย

ภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา/ 
ใบสั่งจ้าง 

วันท่ีทำสัญญา / 
ใบสั่งจ้าง 

จำนวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1. 3730600231389 ร้านไทยอาร์ต พริ้นติ้ง กรุ๊ป  46/2564  25/03/2564 390.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่กำหนด 



ข้อมูลสาระสำคัญในสญัญา 
 

 1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ 

 2. เลขท่ีโครงการ  

 3. ช่ือโครงการ จ้างทำป้ายไวนิล ประกาศหา้มทิ้งขยะบริเวณนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

 4. งบประมาณ 169.00  บาท  

 5. ราคากลาง 169.00  บาท 

 
 6. รายชื่อผู้เสนอราคา มดีังนี้ 

 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

 3730600231389 ร้านไทยอาร์ต พริ้นติ้ง กรุ๊ป 169.00 
 
 7. ผู้ที่ได้รับการคดัเลือก ได้แก ่

ลำดับ 
เลขประจำตัวผู้เสีย

ภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา/ 
ใบสั่งจ้าง 

วันท่ีทำสัญญา / 
ใบสั่งจ้าง 

จำนวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1. 3730600231389 ร้านไทยอาร์ต พริ้นติ้ง กรุ๊ป  47/2564  25/03/2564 169.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่กำหนด 



ข้อมูลสาระสำคัญในสญัญา 
 

 1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ 

 2. เลขท่ีโครงการ 64037240906  

 3. ช่ือโครงการ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 65 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

 4. งบประมาณ 53,540.04  บาท  

 5. ราคากลาง 53,540.04  บาท 

 
 6. รายชื่อผู้เสนอราคา มดีังนี้ 

 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

 3600300010043 ร้านบางช้างวัสดุภณัฑ ์ 54,443.42 
 3730600890064 ร้านบ้านใหม่วัสดุภณัฑ ์ 53,540.04 

 
 7. ผู้ที่ได้รับการคดัเลือก ได้แก ่

ลำดับ 
เลขประจำตัวผู้เสีย

ภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีทำสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จำนวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1. 3730600890064 ร้านบ้านใหม่วัสดุภณัฑ ์ 640314303353 31/2564  11/03/2564 53,540.04 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่กำหนด 



ข้อมูลสาระสำคัญในสญัญา 
 

 1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ 

 2. เลขท่ีโครงการ  

 3. ช่ือโครงการ ซื้อชุดไทยธรรมถวายพระภิกษุสงฆ์ โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆ วันท้องถิ่นไทย ประจำป ี2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

 4. งบประมาณ 2,250.00  บาท  

 5. ราคากลาง 2,250.00  บาท 

 
 6. รายชื่อผู้เสนอราคา มดีังนี้ 

 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

 3730600928746 ร้านกิตติชัยเภสัช 2,250.00 
 
 7. ผู้ที่ได้รับการคดัเลือก ได้แก ่

ลำดับ 
เลขประจำตัวผู้เสีย

ภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีทำสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จำนวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1. 3730600928746 ร้านกิตติชัยเภสัช  32/2564  11/03/2564 2,250.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่กำหนด 



ข้อมูลสาระสำคัญในสญัญา 
 

 1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ 

 2. เลขท่ีโครงการ  

 3. ช่ือโครงการ ซื้อน้ำดื่ม ใช้ในโครงการจดังานรัฐพิธีและวันสำคญัต่างๆ วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

 4. งบประมาณ 750.00  บาท  

 5. ราคากลาง 750.00  บาท 

 
 6. รายชื่อผู้เสนอราคา มดีังนี้ 

 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

 0733554001248 หจก. อุตสาหกรรมนำ้ดื่ม เจริญด ี 750.00 
 
 7. ผู้ที่ได้รับการคดัเลือก ได้แก ่

ลำดับ 
เลขประจำตัวผู้เสีย

ภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีทำสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จำนวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1. 0733554001248 หจก. อุตสาหกรรมนำ้ดื่ม เจริญด ี  33/2564  11/03/2564 750.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่กำหนด 



ข้อมูลสาระสำคัญในสญัญา 
 

 1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ 

 2. เลขท่ีโครงการ 64037294418  

 3. ช่ือโครงการ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมคณุภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

 4. งบประมาณ 7,320.00  บาท  

 5. ราคากลาง 7,320.00  บาท 

 
 6. รายชื่อผู้เสนอราคา มดีังนี้ 

 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

 3720900881966 นางสาวบังอร  วงษ์ประเสริฐ 7,320.00 
 
 7. ผู้ที่ได้รับการคดัเลือก ได้แก ่

ลำดับ 
เลขประจำตัวผู้เสีย

ภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีทำสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จำนวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1. 3720900881966 นางสาวบังอร  วงษ์ประเสริฐ 640314333935 34/2564  12/03/2564 7,320.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่กำหนด 



ข้อมูลสาระสำคัญในสญัญา 
 

 1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ 

 2. เลขท่ีโครงการ 64037370684  

 3. ช่ือโครงการ ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

 4. งบประมาณ 19,215.00  บาท  

 5. ราคากลาง 19,215.00  บาท 

 
 6. รายชื่อผู้เสนอราคา มดีังนี้ 

 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

 3101800081433 นายสมศักดิ์ วรนิสรากลุ 19,215.00 
 3730300763440 นายกฤษฎ์ วะน้ำค้าง 19,638.00 

 
 7. ผู้ที่ได้รับการคดัเลือก ได้แก ่

ลำดับ 
เลขประจำตัวผู้เสีย

ภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีทำสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จำนวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1. 3101800081433 นายสมศักดิ์ วรนิสรากลุ 640314334722 35/2564  15/03/2564 19,215.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่กำหนด 



ข้อมูลสาระสำคัญในสญัญา 
 

 1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ 

 2. เลขท่ีโครงการ 64037403165  

 3. ช่ือโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

 4. งบประมาณ 13,544.00  บาท  

 5. ราคากลาง 13,544.00  บาท 

 
 6. รายชื่อผู้เสนอราคา มดีังนี้ 

 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

 3730300573101 ร้านทองสวัสดิ ์ 13,544.00 
 
 7. ผู้ที่ได้รับการคดัเลือก ได้แก ่

ลำดับ 
เลขประจำตัวผู้เสีย

ภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีทำสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จำนวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1. 3730300573101 ร้านทองสวัสดิ ์ 640314385943 36/2564  16/03/2564 13,544.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่กำหนด 



ข้อมูลสาระสำคัญในสญัญา 
 

 1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ 

 2. เลขท่ีโครงการ  

 3. ช่ือโครงการ ซื้อน้ำดื่มขวดเล็กและน้ำแข็งใช้ในโครงการ Big Cleaning Day โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

 4. งบประมาณ 815.00  บาท  

 5. ราคากลาง 815.00  บาท 

 
 6. รายชื่อผู้เสนอราคา มดีังนี้ 

 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

 3720900881966 นางสาวบังอร  วงษ์ประเสริฐ 815.00 
 
 7. ผู้ที่ได้รับการคดัเลือก ได้แก ่

ลำดับ 
เลขประจำตัวผู้เสีย

ภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีทำสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จำนวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1. 3720900881966 นางสาวบังอร  วงษ์ประเสริฐ  37/2564  16/03/2564 815.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่กำหนด 



ข้อมูลสาระสำคัญในสญัญา 
 

 1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ 

 2. เลขท่ีโครงการ 64037492885  

 3. ช่ือโครงการ ซื้อพร้อมเปลีย่นยางรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบยีน 86-7769, ทะเบียน 89-0147 นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

 4. งบประมาณ 100,200.00  บาท  

 5. ราคากลาง 100,200.00  บาท 

 
 6. รายชื่อผู้เสนอราคา มดีังนี้ 

  รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

 1. ซื้อพร้อมเปลีย่นยางรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบยีน 86-7769 นครปฐม 0735552001757 บริษัท นครยนต์การยาง 2009 จำกัด 48,000.00 
 2. ซื้อพร้อมเปลีย่นยางรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบยีน 89-0147 นครปฐม 0735552001757 บริษัท นครยนต์การยาง 2009 จำกัด 52,200.00 

 
 7. ผู้ที่ได้รับการคดัเลือก ได้แก ่

ลำดับ 
เลขประจำตัวผู้เสีย

ภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีทำสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จำนวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1. 0735552001757 บริษัท นครยนต์การยาง 2009 
จำกัด 

640314483862 38/2564  22/03/2564 100,200.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่กำหนด 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 
 

 1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ 

 2. เลขท่ีโครงการ 64037493751  

 3. ช่ือโครงการ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

 4. งบประมาณ 57,510.00  บาท  

 5. ราคากลาง 57,510.00  บาท 

 
 6. รายชื่อผู้เสนอราคา มดีังนี้ 

 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

 3101800081433 นายสมศักดิ์ วรนิสรากลุ 57,510.00 
 3730300763440 นายกฤษฎ์ วะน้ำค้าง 57,700.00 

 
 7. ผู้ที่ได้รับการคดัเลือก ได้แก ่

ลำดับ 
เลขประจำตัวผู้เสีย

ภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา/  
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีทำสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จำนวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1. 3101800081433 นายสมศักดิ์ วรนิสรากลุ 640414020739 39/2564  22/03/2564 57,510.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่กำหนด 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 
 

 1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ 

 2. เลขท่ีโครงการ 64037504603  

 3. ช่ือโครงการ ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์การฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

 4. งบประมาณ 52,200.00  บาท  

 5. ราคากลาง 52,200.00  บาท 

 
 6. รายชื่อผู้เสนอราคา มดีังนี้ 

 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

 3400101345594 ร้านพี สแควร์ ซัพพลาย 52,200.00 
 
 7. ผู้ที่ได้รับการคดัเลือก ได้แก ่

ลำดับ 
เลขประจำตัวผู้เสีย

ภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันท่ีทำสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

จำนวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1. 3400101345594 ร้านพี สแควร์ ซัพพลาย 640314447297 40/2564  25/03/2564 52,200.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่กำหนด 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 
 

 1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ 

 2. เลขท่ีโครงการ 64037240486  

 3. ช่ือโครงการ ซื้อรถจักรยานยนต์ แบบเกียร์ธรรมดา ขนาด 110 ซีซี จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

 4. งบประมาณ 89,600.00  บาท  

 5. ราคากลาง 88,800.00  บาท 

 
 6. รายชื่อผู้เสนอราคา มดีังนี้ 

 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

 0733547000355 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมย์เจริญยนต ์ 88,800.00 
 
 7. ผู้ที่ได้รับการคดัเลือก ได้แก ่

ลำดับ 
เลขประจำตัวผู้เสีย

ภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา/ 
สัญญาซื้อขาย 

วันท่ีทำสัญญา / 
สัญญาซื้อขาย 

จำนวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1. 0733547000355 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมย์เจริญยนต ์ 640301007798 6/2564  24/03/2564 88,800.00 จัดทำสญัญา/PO แล้ว เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่กำหนด 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 
 

 1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ 

 2. เลขท่ีโครงการ  

 3. ช่ือโครงการ ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน งวดที่ 6 ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

 4. งบประมาณ 460.00  บาท  

 5. ราคากลาง 460.00  บาท 

 
 6. รายชื่อผู้เสนอราคา มดีังนี้ 

 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

 3730600984140 นางสาวจันทรา  ส้วยเกร็ด 460.00 
 
 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 460.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่กำหนด 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 
 

 1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ 

 2. เลขท่ีโครงการ 64037195846  

 3. ช่ือโครงการ จ้างปรับปรุงเปลี่ยนแปลงท่อเมนประปา HDPE หมู่ที่ 2 ตำบลคลองใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

 4. งบประมาณ 470,000.00  บาท  

 5. ราคากลาง 480,000.00  บาท 

 
 6. รายชื่อผู้เสนอราคา มดีังนี้ 

 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

 3740300471481 นายณัฐชาติ นอบน้อม 469,000.00 
 
 7. ผู้ที่ได้รับการคดัเลือก ได้แก ่

ลำดับ 
เลขประจำตัวผู้เสีย

ภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา/ 
สัญญาจ้าง เลขท่ี 

วันท่ีทำสัญญา / 
สัญญาจ้าง 

จำนวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1. 3740300471481 นายณัฐชาติ นอบน้อม 640322014006 11/2564  17/03/2564 469,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่กำหนด 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 
 

 1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ 

 2. เลขท่ีโครงการ  

 3. ช่ือโครงการ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

 4. งบประมาณ 76,000.00  บาท  

 5. ราคากลาง 76,000.00  บาท 

 
 6. รายชื่อผู้เสนอราคา มดีังนี้ 

 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

 3720600038660 นางสาวพนอ แย้มเกษร 9,500.00 

 
 7. ผู้ที่ได้รับการคดัเลือก ได้แก ่

ลำดับ 
เลขประจำตัวผู้เสีย

ภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา/ สัญญา
จ้างเหมาบริการ 

วันท่ีทำสัญญา / 
สัญญาจ้างเหมาบริการ 

จำนวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

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



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 
 

 1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ 

 2. เลขท่ีโครงการ  

 3. ช่ือโครงการ จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบตัิงานจัดเก็บรายได้และแผนท่ีภาษี ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

 4. งบประมาณ 76,000  บาท  

 5. ราคากลาง 76,000  บาท 

 
 6. รายชื่อผู้เสนอราคา มดีังนี้ 

 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

 1102200077111 นางสาวณัฐยา ปลื้มถนอม 9,500.00 

 
 7. ผู้ที่ได้รับการคดัเลือก ได้แก ่

ลำดับ 
เลขประจำตัวผู้เสีย

ภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา/ สัญญา
จ้างเหมาบริการ 

วันท่ีทำสัญญา / 
สัญญาจ้างเหมาบริการ 

จำนวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

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



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 
 

 1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ 

 2. เลขท่ีโครงการ 63107170457  

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

 4. งบประมาณ 2,280,800.00  บาท  

 5. ราคากลาง 218,809.55  บาท 

 
  6. รายชื่อผู้เสนอราคา มดีังนี้ 

  รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

 1. กำจัดขยะมลูฝอยภายในเขตตำบลคลองใหม่ 
ประจำเดือน มีนาคม 2564 

0125541000792 บริษัท ทิพยาวรรณ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 218,809.55 

 

 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 218,809.55 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่กำหนด 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 
 

 1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ 

 2. เลขท่ีโครงการ 63117148208  

 3. ช่ือโครงการ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (อบต.คลองใหม่) ประจำเดือน มีนาคม 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 มีนาคม 2564 

0105513004762 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 4,385.28 

 

 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 4,385.28 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่กำหนด 



ข้อมูลสาระสำคัญในสญัญา 
 

 1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ 

 2. เลขท่ีโครงการ 63117150956  

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

 4. งบประมาณ 30,000.00  บาท  

 5. ราคากลาง 30,000.00  บาท 

 
  6. รายชื่อผู้เสนอราคา มดีังนี้ 

  รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

 1. เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (อบต.คลองใหม่) 
ประจำเดือน มีนาคม 2564 

0105513004762 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 817.44 

 

 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 817.44 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่กำหนด 



ข้อมูลสาระสำคัญในสญัญา 
 

 1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ 

 2. เลขท่ีโครงการ 64017390147 

 3. ช่ือโครงการ ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรยีน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 4. งบประมาณ  415,625.84  บาท  

 5. ราคากลาง  415,625.84  บาท 

 
  6. รายชื่อผู้เสนอราคา มดีังนี้ 

  รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

 1. ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรยีน ภาคเรียนที่ 
2/2563 งวดที่ 3 ประจำเดือน มีนาคม 2564  

0994000520891 สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด 67,951.66 

 

 7. ผู้ที่ได้รับการคดัเลือก ได้แก ่

ลำดับ 
เลขประจำตัวผู้เสีย

ภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา/ 
สัญญาซื้อขาย 

วันท่ีทำสัญญา / 
สัญญาซื้อขาย 

จำนวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1. 0994000520891 สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด 640101009891  1/2564  01/12/2563 67,951.66  ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่กำหนด 



ข้อมูลสาระสำคัญในสญัญา 
 

 1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ 

 2. เลขท่ีโครงการ  

 3. ช่ือโครงการ  จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักงานปลัด) เดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 4. งบประมาณ  11,200.00 บาท  

 5. ราคากลาง  11,200.00 บาท 

 
  6. รายชื่อผู้เสนอราคา มดีังนี้ 

  รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

 1. จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักงาน
ปลัด) เดือน มีนาคม 2564 

0733533000129 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจสมบรูณ์ออยล ์ 11,200.00 

 

 7. ผู้ที่ได้รับการคดัเลือก ได้แก ่

ลำดับ 
เลขประจำตัวผู้เสีย

ภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา/ 
บันทึกตกลงซื้อ 

วันท่ีทำสัญญา / 
บันทึกตกลงซื้อ 

จำนวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1. 0733533000129 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจสมบรูณ์
ออยล์ 

 3/2564   01/02/2564 11,200.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่กำหนด 



ข้อมูลสาระสำคัญในสญัญา 
 

 1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ 

 2. เลขท่ีโครงการ  

 3. ช่ือโครงการ  จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองการศึกษา) เดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 4. งบประมาณ 500.00 บาท  

 5. ราคากลาง 500.00  บาท 

 
  6. รายชื่อผู้เสนอราคา มดีังนี้ 

  รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

 1. จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กอง
การศึกษา) เดือน มีนาคม 2564 

0733533000129 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจสมบรูณ์ออยล ์ 500.00 

 

 7. ผู้ที่ได้รับการคดัเลือก ได้แก ่

ลำดับ 
เลขประจำตัวผู้เสีย

ภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา/ 
บันทึกตกลงซื้อ 

วันท่ีทำสัญญา / 
บันทึกตกลงซื้อ 

จำนวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1. 0733533000129 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจสมบรูณ์
ออยล์ 

 4/2564   01/02/2564 500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่กำหนด 



ข้อมูลสาระสำคัญในสญัญา 
 

 1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ 

 2. เลขท่ีโครงการ  

 3. ช่ือโครงการ  จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง) เดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 4. งบประมาณ 33,910.00  บาท  

 5. ราคากลาง 33,910.00    บาท 

 
  6. รายชื่อผู้เสนอราคา มดีังนี้ 

  รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

 1. จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง) 
เดือน มีนาคม 2564  

0733533000129 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจสมบรูณ์ออยล ์ 33,910.00   

 

 7. ผู้ที่ได้รับการคดัเลือก ได้แก ่

ลำดับ 
เลขประจำตัวผู้เสีย

ภาษีอากร 
ช่ือผู้ขาย 

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสญัญา/ 
บันทึกตกลงซื้อ 

วันท่ีทำสัญญา / 
บันทึกตกลงซื้อ 

จำนวนเงิน สถานะสญัญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1. 0733533000129 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจสมบรูณ์
ออยล์ 

 5/2564   01/02/2564 33,910.00   ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่กำหนด 

 


