


ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลบัลลังก์

65097787887

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเจดีย์ (ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,340.00 บาท

11,340.00 บาท

1300900144292 นางสาวอรชา  เถื่อนสันเทียะ 11,340.00
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเจดีย์ (ตั้งแต่วันที่ 1 -

31 ตุลาคม 2565)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1300900144292 นางสาวอรชา  เถื่อนสันเทียะ 651014205127 7/2565 30/09/2565 11,340.00 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

เทศบาลตำบลบัลลังก์

65097784381

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบัลลังก์ แห่งที่ 1 (ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,804.00 บาท

6,804.00 บาท

3300900585601 นางปรานี สุวัฒนชาติ 6,804.00
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบัลลังก์ แห่งที่ 1

(ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2565)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3300900585601 นางปรานี สุวัฒนชาติ 651014205744 8/2565 30/09/2565 6,804.00 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

เทศบาลตำบลบัลลังก์

65097676734

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายบ้านดอนยาว - บ้านหนองแจง หมู่ที่ 7 บ้านดอนยาว กว้าง 5.00 เมตร ยาว 148 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 740 ตารางเมตร ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
498,000.00 บาท

498,000.00 บาท

0305558001353 สโตนบริดจ์ คอนสตรัคชั่น 498,000.00

ก่อสร้างถนนคอนกรีต สายบ้านดอนยาว - บ้านหนองแจง หมู่ที่ 7 บ้านดอนยาว กว้าง

5.00 เมตร ยาว 148 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร หรือมี

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 740 ตารางเมตร (72.14.11.04 )

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0305558001353 สโตนบริดจ์ คอนสตรัคชั่น 651022009056 สญจ 1/2566 27/10/2565 497,000.00 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

เทศบาลตำบลบัลลังก์

65097788231

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเมืองเก่า (ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,292.00 บาท

5,292.00 บาท

3300900255864 นางวารี ใกล้สันเทียะ 5,292.00
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเมืองเก่า (ตั้งแต่วัน

ที่ 1 - 31 ตุลาคม 2565)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3300900255864 นางวารี ใกล้สันเทียะ 651014202671 7/2565 30/09/2565 5,292.00 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

เทศบาลตำบลบัลลังก์

65097788079

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบัลลังก์ (ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,828.00 บาท

9,828.00 บาท

3300900178088 นายเสริม เกตุสำโรง 9,828.00
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบัลลังก์ (ตั้งแต่วันที่ 1 - 31

ตุลาคม 2565)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3300900178088 นายเสริม เกตุสำโรง 651014204198 7/2565 30/09/2565 9,828.00 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

เทศบาลตำบลบัลลังก์

65097788345

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทพคงคา (ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,292.00 บาท

5,292.00 บาท

3300900587808 นางชิ้น ง่วงกลางดอน 5,292.00
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทพคงคา (ตั้งแต่วันที่ 1

- 31 ตุลาคม 2565)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3300900587808 นางชิ้น ง่วงกลางดอน 651014204889 7/2565 30/09/2565 5,292.00 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

เทศบาลตำบลบัลลังก์

65097577942

ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) (กองช่าง) เทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

67,730.00 บาท

56,000.00 บาท

3309900992026 กิมไล้ค้าวัสดุ 56,000.00
วัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2565 - น้ำยางมะตอย ชนิด CRS-2

ขนาดไม่น้อยกว่า 200 ลิตร (30.12.16.01 )
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3309900992026 กิมไล้ค้าวัสดุ 650914523950 ซ.124/2565 26/09/2565 56,000.00 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

เทศบาลตำบลบัลลังก์

65097159906

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายประโยชน์ หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวงตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

271,000.00 บาท

271,000.00 บาท

0305558001353 สโตนบริดจ์ คอนสตรัคชั่น 271,000.00
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายประโยชน์ หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวง

(72.14.11.04 )
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0305558001353 สโตนบริดจ์ คอนสตรัคชั่น 650922030325 สญจ 17/2565 27/09/2565 270,000.00 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

เทศบาลตำบลบัลลังก์

65097627414

จ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านบัลลังก์ - บ้านทำนบพัฒนา หมู่ที่ 11 บ้านบัลลังก์ ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

129,000.00 บาท

129,000.00 บาท

0303540003026 ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลองแค 129,000.00
ซ่อมแซมถนนสายบ้านบัลลังก์ - บ้านทำนบพัฒนา หมู่ที่ 11 บ้านบัลลังก์

(72.14.11.04 )
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303540003026 ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลองแค 650922031106 สญจ 21/2565 27/09/2565 128,500.00 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

เทศบาลตำบลบัลลังก์

65097627327

จ้างซ่อมแซมถนนซอยสุนีย์ หมู่ที่ 18 บ้านคูเมืองใหม่ ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

75,000.00 บาท

75,000.00 บาท

0303540003026 ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลองแค 75,000.00ซ่อมแซมถนนซอยสุนีย์ หมู่ที่ 18 บ้านคูเมืองใหม่ (72.14.11.04 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303540003026 ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลองแค 650922031027 สญจ 19/2565 27/09/2565 75,000.00 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

เทศบาลตำบลบัลลังก์

65097626711

จ้างโครงการปรับปรุงถนนซอยหนองไผ่ หมู่ที่ 8 บ้านสระตะเฆ่ ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

41,000.00 บาท

41,000.00 บาท

0303540003026 ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลองแค 41,000.00ปรับปรุงถนนซอยหนองไผ่ หมู่ที่ 8 บ้านสระตะเฆ่  (72.14.11.04 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303540003026 ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลองแค 650922032631 สญจ 20/2565 27/09/2565 41,000.00 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

เทศบาลตำบลบัลลังก์

65097626807

จ้างปรับปรุงถนนซอยบ้านนายแตว หมู่ที่ 8 สระตะเฆ่ ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

174,000.00 บาท

174,000.00 บาท

0303540003026 ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลองแค 174,000.00ปรับปรุงถนนซอยบ้านนายแตว หมู่ที่ 8 สระตะเฆ่ (72.14.11.04 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303540003026 ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลองแค 650922030855 สญจ 22/2565 27/09/2565 173,500.00 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

เทศบาลตำบลบัลลังก์

65097627186

จ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านโนนเจดีย์พัฒนา - คูเมืองใหม่ (ช่วงบ้านโนนเจดีย์พัฒนา) บ้านโนนเจดีย์พัฒนา หมู่ที่ 19 ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
114,000.00 บาท

114,000.00 บาท

0303540003026 ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลองแค 114,000.00
ซ่อมแซมถนนสายบ้านโนนเจดีย์พัฒนา - คูเมืองใหม่ (ช่วงบ้านโนนเจดีย์พัฒนา) บ้าน

โนนเจดีย์พัฒนา หมู่ที่ 19 (72.14.11.04 )
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303540003026 ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลองแค 650922030888 สญจ 18/2565 27/09/2565 113,500.00 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

เทศบาลตำบลบัลลังก์

65097503057

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) เทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

90,037.00 บาท

90,037.00 บาท

0303550001662 ที เอส 2000ดี 71,580.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2565 - น้ำมันดีเซล B7

(สำหรับเติมรถยนต์ราชการ จำนวน 10 คัน) (15.10.15.05 )
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303550001662 ที เอส 2000ดี 650914483869 ซ.122/2565 21/09/2565 71,580.00 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

เทศบาลตำบลบัลลังก์

65097506480

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (แผนงานป้องกันฯ) (ขข-1968 นม.) เทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23,189.00 บาท

23,189.00 บาท

0303550001662 ที เอส 2000ดี 17,895.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (แผนงานป้องกันฯ) ประจำปีงบประมาณ 2565 -

น้ำมันดีเซล B7 (สำหรับเติมรถกู้ชีพกู้ภัย ขข-1968 นม.) (15.10.15.05 )
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303550001662 ที เอส 2000ดี 650914484127 ซ.123/2565 21/09/2565 17,895.00 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

เทศบาลตำบลบัลลังก์

65087716152

จ้างปรับปรุงถนนซอยบ้านนายสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 บานดอนยาว ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

53,000.00 บาท

53,000.00 บาท

0303540003026 ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลองแค 53,000.00ปรับปรุงถนนซอยบ้านนายสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 บานดอนยาว (72.14.11.04 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303540003026 ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลองแค 650922024332 สญจ 15/2565 21/09/2565 53,000.00 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

เทศบาลตำบลบัลลังก์

65087634626

จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านโพธิ์ตาสี - บ้านกุดเวียน หมู่ที่ 10 บ้านโพธิ์ตาสี ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

482,000.00 บาท

482,000.00 บาท

0303540003026 ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลองแค 482,000.00ปรับปรุงถนนสายบ้านโพธิ์ตาสี - บ้านกุดเวียน หมู่ที่ 10 บ้านโพธิ์ตาสี  (72.14.11.04 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303540003026 ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลองแค 650922023080 สญจ 16/2565 21/09/2565 481,000.00 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

เทศบาลตำบลบัลลังก์

65097230671

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตช - 1323 นม. (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2565

เทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21,202.23 บาท

12,000.00 บาท

3300900445744 ร้าน ส.ยิ่งเจริญยนต์ 12,000.00

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะรถขุดไฮดรอลิค

ตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตช - 1323 นม. ประจำปีงบประมาณ 2565 -

แบตเตอรี่ GS N120 (93.14.18.00 )  (78.18.01.00 )

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3300900445744 ร้าน ส.ยิ่งเจริญยนต์ 650914337777 จ.155/2565 15/09/2565 12,000.00 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

เทศบาลตำบลบัลลังก์

65097093008

ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมตามโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,100.00 บาท

10,100.00 บาท

0303549001166 หจก นครราชสีมา เพชรประทีป 1,620.00น้ำยาถูพื้น 5,200 มล.1

0305560006936 บริษัท มั่งคั่งทรัพย์ 2018 จำกัด 1,470.00

3301800029472 ร้านเพชรประทีป 1,530.00

0303549001166 หจก นครราชสีมา เพชรประทีป 1,740.00น้ำยาล้างห้องน้ำ 3,600 มล.2

0305560006936 บริษัท มั่งคั่งทรัพย์ 2018 จำกัด 1,590.00

3301800029472 ร้านเพชรประทีป 1,680.00

0303549001166 หจก นครราชสีมา เพชรประทีป 630.00น้ำยาเช็ดกระจก3

0305560006936 บริษัท มั่งคั่งทรัพย์ 2018 จำกัด 516.00

3301800029472 ร้านเพชรประทีป 570.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



0303549001166 หจก นครราชสีมา เพชรประทีป 2,100.00ไม้กวาดดอกหญ้า4

0305560006936 บริษัท มั่งคั่งทรัพย์ 2018 จำกัด 1,530.00

3301800029472 ร้านเพชรประทีป 1,800.00

0303549001166 หจก นครราชสีมา เพชรประทีป 1,900.00ไม้กวาดทางมะพร้าว5

0305560006936 บริษัท มั่งคั่งทรัพย์ 2018 จำกัด 1,500.00

3301800029472 ร้านเพชรประทีป 1,700.00

0303549001166 หจก นครราชสีมา เพชรประทีป 1,705.00แปรงขัดห้องน้ำ6

0305560006936 บริษัท มั่งคั่งทรัพย์ 2018 จำกัด 1,050.00

3301800029472 ร้านเพชรประทีป 1,395.00

0303549001166 หจก นครราชสีมา เพชรประทีป 2,175.00ไม้ปัดขนไก่7

0305560006936 บริษัท มั่งคั่งทรัพย์ 2018 จำกัด 1,652.00

3301800029472 ร้านเพชรประทีป 2,100.00

0303549001166 หจก นครราชสีมา เพชรประทีป 1,120.00สบู่เหลวล้างมือ8

0305560006936 บริษัท มั่งคั่งทรัพย์ 2018 จำกัด 792.00

3301800029472 ร้านเพชรประทีป 1,120.00

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0305560006936 บริษัท มั่งคั่งทรัพย์ 2018 จำกัด 650914267500 3/2565 07/09/2565 10,100.00 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

เทศบาลตำบลบัลลังก์

65087761465

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) เทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30,000.00 บาท

19,810.00 บาท

1300900116566 ร้าน อ. รุ่งเรืองทรัพย์ 900.00

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) เทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัด

นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2565 - สวิทช์แบบทางเดียว 16A 250V

(39.12.17.00 )

1

1300900116566 ร้าน อ. รุ่งเรืองทรัพย์ 3,100.00- หลอดไฟนีออน T5 28W (Day light) (39.12.17.00 )2

1300900116566 ร้าน อ. รุ่งเรืองทรัพย์ 5,100.00- หลอดไฟ LED 9 W (Day light) ขั้ว E27 (39.12.17.00 )3

1300900116566 ร้าน อ. รุ่งเรืองทรัพย์ 3,800.00- ปลั๊ก (กราวด์คู่) (39.12.17.00 )4

1300900116566 ร้าน อ. รุ่งเรืองทรัพย์ 1,050.00- ปลั๊กไฟ (39.12.17.00 )5

1300900116566 ร้าน อ. รุ่งเรืองทรัพย์ 3,960.00- สายไฟอลูมิเนียมกลมแกนเดี่ยว ขนาด 1x16 มม. (100 ม.) (26.12.16.36 )6

1300900116566 ร้าน อ. รุ่งเรืองทรัพย์ 1,150.00- สายไฟVCT กลมอ่อนแกนคู่ ขนาด 2x0.5 มม. (100 ม.) (26.12.16.36 )7

1300900116566 ร้าน อ. รุ่งเรืองทรัพย์ 750.00- เทปพันสายไฟ (31.20.15.01 )8

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1300900116566 ร้าน อ. รุ่งเรืองทรัพย์ 650914030489 ซ.119/2565 02/09/2565 19,810.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


