


ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลบัลลังก์

65057440787

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) (ห้องกองช่าง) เทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2565

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
80,605.72 บาท

5,500.00 บาท

3101700090007 ประเสริฐ สุวรรณอัมพร 5,500.00

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) (ห้อง

กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2565 (93.14.18.00 ) - จ้างเหมาบริการซ่อมแซม

เครื่องปรับอากาศ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3101700090007 ประเสริฐ สุวรรณอัมพร 650514415991 จ.104/2565 31/05/2565 5,500.00 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

65057532377

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบัลลังก์ แห่งที่ 1 (ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,938.00 บาท

7,938.00 บาท

3300900585601 นางปรานี สุวัฒนชาติ 7,938.00
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบัลลังก์ แห่งที่ 1

(ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2565)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3300900585601 นางปรานี สุวัฒนชาติ 650614252956 5/2565 31/05/2565 7,938.00 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

65057532937

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบัลลังก์ (ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,466.00 บาท

11,466.00 บาท

3300900178088 นายเสริม เกตุสำโรง 11,466.00
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบัลลังก์ (ตั้งแต่วันที่ 1 - 30

มิถุนายน 2565)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3300900178088 นายเสริม เกตุสำโรง 650614257427 5/2565 31/05/2565 11,466.00 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

65057533384

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเมืองเก่า (ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,174.00 บาท

6,174.00 บาท

3300900255864 นางวารี  ใกล้สันเทียะ 6,174.00
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเมืองเก่า (ตั้งแต่วัน

ที่ 1 - 30 มิถุนายน 2565)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3300900255864 นางวารี  ใกล้สันเทียะ 650614107135 5/2565 31/05/2565 6,174.00 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

65057533670

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเจดีย์ (ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,230.00 บาท

13,230.00 บาท

1300900144292 นางสาวอรชา  เถื่อนสันเทียะ 13,230.00
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเจดีย์ (ตั้งแต่วันที่ 1 -

30 มิถุนายน 2565)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1300900144292 นางสาวอรชา  เถื่อนสันเทียะ 650614212122 5/2565 31/05/2565 13,230.00 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

65057532080

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทพคงคา (ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,174.00 บาท

6,174.00 บาท

3300900587808 นางชิ้น ง่วงกลางดอน 6,174.00
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทพคงคา (ตั้งแต่วันที่ 1

- 30 มิถุนายน 2565)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3300900587808 นางชิ้น ง่วงกลางดอน 650614231401 5/2565 31/05/2565 6,174.00 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

65057533177

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านบัลลังก์สะอาด (ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,087.00 บาท

3,087.00 บาท

3300900367841 นางโรมฤทัย กอนสันเทียะ 3,087.00
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านบัลลังก์สะอาด

(ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2565)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3300900367841 นางโรมฤทัย กอนสันเทียะ 650614238909 5/2565 31/05/2565 3,087.00 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

65057345172

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) (แผนงานป้องกันฯ) เทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,000.00 บาท

5,400.00 บาท

3300900294649 พระทองคำไอทีคอมแอนด์เซอร์วิส 5,400.00
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (แผนงานป้องกันฯ) เทศบาลตำบลบัลลังก์ ประจำปีงบประมาณ

2565 (44.10.31.03 ) - หมึกเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น HL1110
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3300900294649 พระทองคำไอทีคอมแอนด์เซอร์วิส 650514404022 ซ.74/2565 27/05/2565 5,400.00 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

65057311797

ซื้อวัสดุสาธิตในการอบรม (โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพระยะสั้นสำหรับผู้สูงอายุตำบลบัลลังก์ฯ

และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) (รุ่นที่ 16) เทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
153,300.00 บาท

21,900.00 บาท

3300900585210 ร้านค้าปราณีตโภชนา 4,380.00
ซื้อวัสดุสาธิตในการอบรม (โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพระยะสั้นสำหรับผู้สูงอายุ

ตำบลบัลลังก์) - การทำดอกไม้จันทน์และพวงหรีด (60.10.53.01)
1

3300900585210 ร้านค้าปราณีตโภชนา 4,380.00- การทำลูกประคบและสมุนไพร (60.10.53.01)2

3300900585210 ร้านค้าปราณีตโภชนา 4,380.00- การทำน้ำดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ (60.10.53.01)3

3300900585210 ร้านค้าปราณีตโภชนา 4,380.00- การทำน้ำมันนวดสมุนไพร (60.10.53.01)4

3300900585210 ร้านค้าปราณีตโภชนา 4,380.00- การถนอมอาหารจากผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น (60.10.53.01)5

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3300900585210 ร้านค้าปราณีตโภชนา 650514330850 ซ.73/2565 25/05/2565 21,900.00 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

65057302253

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) เทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

104,163.00 บาท

80,725.00 บาท

0303550001662 ที เอส 2000ดี 80,725.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2565 (15.10.15.05 )-

น้ำมันดีเซล B7(สำหรับเติมรถยนต์ราชการ จำนวน  10 คัน
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303550001662 ที เอส 2000ดี 650514300440 ซ.70/2565 20/05/2565 80,725.00 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

65057304089

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

32,876.00 บาท

9,687.00 บาท

0303550001662 ที เอส 2000ดี 9,687.00

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (แผนงานป้องกันฯ) ประจำปีงบประมาณ 2565

(15.10.15.05 )-  น้ำมันดีเซล B7(สำหรับเติมรถกู้ชีพกู้ภัย หมายเลขทะเบียน ขข-

1968 นม.)

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303550001662 ที เอส 2000ดี 650514297451 ซ.71/2565 20/05/2565 9,687.00 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

65057304586

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเครื่องสูบน้ำ บ้าน โพธิ์ตาสี หมู่ 10) เทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

101,716.00 บาท

14,530.50 บาท

0303550001662 ที เอส 2000ดี 14,530.50

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเครื่องสูบน้ำ บ้านโพธิ์ตาสี หมู่ 10) ประจำ

ปีงบประมาณ 2565 (15.10.15.05 )- น้ำมันดีเซล B7(สำหรับเติมเครื่องสูบน้ำบ้านโพธิ์

ตาสี หมู่ 10)

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303550001662 ที เอส 2000ดี 650514295352 ซ.72/2565 20/05/2565 14,530.50 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

65057140639

ซื้อวัสดุสาธิตในการอบรม (โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพระยะสั้นสำหรับผู้สูงอายุตำบลบัลลังก์ฯ

และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) (รุ่นที่ 15) เทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
175,200.00 บาท

21,900.00 บาท

3300900585210 ร้านค้าปราณีตโภชนา 4,380.00
ซื้อวัสดุสาธิตในการอบรม (โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพระยะสั้นสำหรับผู้สูงอายุ

ตำบลบัลลังก์) - การทำดอกไม้จันทน์และพวงหรีด (60.10.53.01)
1

3300900585210 ร้านค้าปราณีตโภชนา 4,380.00- การทำลูกประคบและสมุนไพร (60.10.53.01)2

3300900585210 ร้านค้าปราณีตโภชนา 4,380.00- การทำน้ำดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ (60.10.53.01)3

3300900585210 ร้านค้าปราณีตโภชนา 4,380.00- การทำน้ำมันนวดสมุนไพร (60.10.53.01)4

3300900585210 ร้านค้าปราณีตโภชนา 4,380.00- การถนอมอาหารจากผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น (60.10.53.01)5

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3300900585210 ร้านค้าปราณีตโภชนา 650514220849 ซ.68/2565 17/05/2565 21,900.00 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

65057165046

จ้างเหมาบริการจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ สำหรับ โครงการ ปลูกไผ่และไม้ยืนต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียว เทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ

2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
150,000.00 บาท

40,000.00 บาท

3300900852081 นางสาว สงวนรัตน์ กิขุนทด 40,000.00

โครงการ ปลูกไผ่และไม้ยืนต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียว เทศบาลตำบัลลังก์ (แผนงานการ

เกษตร) ประจำปีงบประมาณ 2565 (93.14.18.00 )- จ้างเหมาจัดเตรียมและตกแต่ง

สถานที่ในการจัดโครงการ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3300900852081 นางสาว สงวนรัตน์ กิขุนทด 650514343395 จ.94/2565 12/05/2565 40,000.00 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

65057164611

จ้างเหมาบริการจัดหาเวทีพร้อมเครื่องเสียงและเครื่องปั่นไฟ โครงการปลูกไผ่และไม้ยืนต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียว เทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
150,000.00 บาท

25,000.00 บาท

1309900449750 นายสาธิต  เชื่อมกลาง 25,000.00
โครงการ ปลูกไผ่และไม้ยืนต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียว เทศบาลตำบลบัลลังก์ (แผนงานการ

เกษตร) ประจำปีงบประมาณ 2565  (93.14.18.00 )
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1309900449750 นายสาธิต  เชื่อมกลาง 650514345704 จ.93/2565 12/05/2565 25,000.00 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

65057166090

จ้างเหมาบริการขุดหลุมปลูกต้นไม้ โครงการปลูกไผ่และไม้ยืนต้น  เพิ่มพื้นที่สีเขียว เทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปงบประมาณ 2565

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
150,000.00 บาท

40,000.00 บาท

3300901069517 นายนพดล ศรีอำไพ 40,000.00
โครงการ ปลูกไผ่และไม้ยืนต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียว เทศบาลตำบลบัลลังก์ ประจำ

ปีงบประมาณ 2565 (93.14.18.00 )- จ้างเหมาบริการขุดหลุมสำหรับการปลูกต้นไม้
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3300901069517 นายนพดล ศรีอำไพ 650514346434 จ.96/2565 12/05/2565 40,000.00 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

65057165718

จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล โครงการปลูกไผ่และไม้ยืนต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียว เทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2565

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
150,000.00 บาท

5,400.00 บาท

1309900100722 โนนไทยสติ๊กเกอร์ 5,400.00
โครงการ ปลูกไผ่และไม้ยืนต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียว (แผนงานการเกษตร) ประจำ

ปีงบประมาณ 2565 (55.10.15.15 )
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1309900100722 โนนไทยสติ๊กเกอร์ 650514341106 จ.95/2565 12/05/2565 5,400.00 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

65057166507

ซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ตามโครงการ ปลูกไผ่และไม้ยืนต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียว เทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

150,000.00 บาท

11,600.00 บาท

3300900294649 พระทองคำไอทีคอมแอนด์เซอร์วิส 1,800.00
โครงการ ปลูกไผ่และไม้ยืนต้น เพิ่มพื่นที่สีเขียว เทศบาลตำบลบัลลังก์ (แผนงานการ

เกษตร) ประจำปีงบประมาณ 2565- พลั่วขุดดิน
1

3300900294649 พระทองคำไอทีคอมแอนด์เซอร์วิส 1,900.00- บัวรดน้ำ (27.11.28.00 )2

3300900294649 พระทองคำไอทีคอมแอนด์เซอร์วิส 1,700.00- ถังพลาสติกสำหรับใส่น้ำล้างมือ (24.11.18.10 )3

3300900294649 พระทองคำไอทีคอมแอนด์เซอร์วิส 1,100.00- ขันตักน้ำ (27.11.28.00 )4

3300900294649 พระทองคำไอทีคอมแอนด์เซอร์วิส 500.00- ผ้าขนหนูขนาดเล็ก (52.12.17.00 )5

3300900294649 พระทองคำไอทีคอมแอนด์เซอร์วิส 750.00- กระดาษทิชชูเปียก (14.12.16.00 )6

3300900294649 พระทองคำไอทีคอมแอนด์เซอร์วิส 800.00- เจลล้างมือแอลกอออล์ 75 ขนาด 500 ml (12.16.18.01 )7

3300900294649 พระทองคำไอทีคอมแอนด์เซอร์วิส 750.00- สเปรย์แอลกอฮอล์  ขนาด  500 ml (52.15.16.44 )8

3300900294649 พระทองคำไอทีคอมแอนด์เซอร์วิส 1,800.00- หน้ากากอนามัย (31.21.19.03 )9

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



3300900294649 พระทองคำไอทีคอมแอนด์เซอร์วิส 500.00- เฟสชิว (31.21.19.03 )10

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3300900294649 พระทองคำไอทีคอมแอนด์เซอร์วิส 650514351015 ซ.69/2565 12/05/2565 11,600.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


