


ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลบัลลังก์

65047374619

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะรถฟาร์มแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตฉ-713 นม. เทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
93,415.72 บาท

12,810.00 บาท

3610500061377 นายคำนึง  จีนเมือง 12,810.00

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะรถฟาร์มแทรกเตอร์

หมายเลขทะเบียน ตฉ-713 นม. (93.14.18.00 ) - จ้างเหมาซ่อมแซม (รายละเอียด

ตามเอกสารแนบ)

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3610500061377 นายคำนึง  จีนเมือง 650514023171 จ.90/2565 02/05/2565 12,810.00 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

65047344663

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

30,000.00 บาท

18,750.00 บาท

3300900294649 พระทองคำไอทีคอมแอนด์เซอร์วิส 3,500.00

วัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2565 (44.10.31.03 )- เครื่อง

พิมพ์ ยี่ห้อ Canon รุ่น 045 (เลขครุภัณฑ์ 479-62-0038)   -  หมึกเครื่องพิมพ์

Canon รุ่น 045 สีฟ้า

1

3300900294649 พระทองคำไอทีคอมแอนด์เซอร์วิส 3,500.00-  หมึกเครื่องพิมพ์ Canon รุ่น 045 สีม่วงแดง (44.10.31.03 )2

3300900294649 พระทองคำไอทีคอมแอนด์เซอร์วิส 3,500.00-  หมึกเครื่องพิมพ์ Canon รุ่น 045 สีเหลือง (44.10.31.03 )3

3300900294649 พระทองคำไอทีคอมแอนด์เซอร์วิส 8,250.00
เครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Brother รุ่น HL 2140 (เลขครุภัณฑ์ 479-53-0010,479-53-0011

และ 479-53-0012)(44.10.31.03 )- หมึกเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น Hl 2140
4

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3300900294649 พระทองคำไอทีคอมแอนด์เซอร์วิส 650514155781 ซ.60/2565 03/05/2565 18,750.00 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

65047346721

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

30,000.00 บาท

14,700.00 บาท

3300900294649 พระทองคำไอทีคอมแอนด์เซอร์วิส 6,000.00

วัสดุคอมพิวเตอร์ (แผนงานสังคมสงเคราะห์ฯ) ประจำปีงบประมาณ 2565

(44.10.31.03 )- เครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC 9140 CDN (เลขครุภัณฑ์ 479-

58-0027) - หมึกเครื่องพิมพ์ Brother TN 261 สีดำ

1

3300900294649 พระทองคำไอทีคอมแอนด์เซอร์วิส 2,900.00- หมึกเครื่องพิมพ์ Brother TN 261 สีฟ้า (44.10.31.03 )2

3300900294649 พระทองคำไอทีคอมแอนด์เซอร์วิส 2,900.00- หมึกเครื่องพิมพ์ Brother TN 261 สีม่วงแดง (44.10.31.03 )3

3300900294649 พระทองคำไอทีคอมแอนด์เซอร์วิส 2,900.00- หมึกเครื่องพิมพ์ Brother TN 261 สีเหลือง  (44.10.31.03 )4

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3300900294649 พระทองคำไอทีคอมแอนด์เซอร์วิส 650514128067 ซ.61/2565 03/05/2565 14,700.00 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

65047347721

ซื้อวัสดุสำนักงาน (แผนงานสังคมสงเคราะห์) เทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีม  ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,000.00 บาท

9,345.00 บาท

0305559004968 บริษัท รวมวิทยา จำกัด 500.00
วัสดุสำนักงาน (แผนงานสังคมสังเคราะห์ฯ) ประจำปีงบประมาณ 2565(44.12.20.27

)- ซองน้ำตาลขยายข้าง
1

0305559004968 บริษัท รวมวิทยา จำกัด 120.00- เทปกาวสองหน้าแบบบาง (31.20.15.22 )2

0305559004968 บริษัท รวมวิทยา จำกัด 500.00- เทปโฟม  ขนาด  2  นิ้ว (31.20.15.27 )3

0305559004968 บริษัท รวมวิทยา จำกัด 390.00- กาวสติ๊ก  ขนาด  21 กรัม(Glues) (31.20.16.10 )4

0305559004968 บริษัท รวมวิทยา จำกัด 170.00- เทปผ้า ขนาด  2  นิ้ว(31.20.15.23 )5

0305559004968 บริษัท รวมวิทยา จำกัด 120.00- เทปกาวย่น  ขนาด  2  นิ้ว (31.20.15.00 )6

0305559004968 บริษัท รวมวิทยา จำกัด 120.00- แท่นตัดเทป (44.12.16.35 )7

0305559004968 บริษัท รวมวิทยา จำกัด 240.00- เทปใส  ขนาด  1  นิ้ว(31.20.15.00 )8

0305559004968 บริษัท รวมวิทยา จำกัด 120.00- ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 3 (44.12.21.07 )9

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



0305559004968 บริษัท รวมวิทยา จำกัด 540.00- กระดาษสีทำปก  คละสี(14.12.19.02 )10

0305559004968 บริษัท รวมวิทยา จำกัด 25.00- แปรงลบกระดานไวท์บอร์ด (27.11.30.00 )11

0305559004968 บริษัท รวมวิทยา จำกัด 6,500.00- กระดาษถ่ายเอกสาร A4  (14.11.15.07 )12

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0305559004968 บริษัท รวมวิทยา จำกัด 650514028432 ซ.62/2565 02/05/2565 9,345.00 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

65047413647

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเจดีย์ (ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม  2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,970.00 บาท

11,970.00 บาท

1300900144292 นางสาวอรชา  เถื่อนสันเทียะ 11,970.00
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเจดีย์ (ตั้งแต่วันที่ 1 -

31 พฤษภาคม  2565)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1300900144292 นางสาวอรชา  เถื่อนสันเทียะ 650514281227 4/2565 29/04/2565 11,970.00 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

65047414197

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทพคงคา (ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม  2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,082.00 บาท

5,082.00 บาท

3300900587808 นางชิ้น ง่วงกลางดอน 5,082.00
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทพคงคา (ตั้งแต่วันที่ 1

- 31 พฤษภาคม  2565)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3300900587808 นางชิ้น ง่วงกลางดอน 650514309031 4/2565 29/04/2565 5,082.00 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

65047413417

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

7,182.00 บาท

7,182.00 บาท

3300900585601 นางปรานี สุวัฒนชาติ 7,182.00
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบัลลังก์ แห่งที่ 1

(ตั้งแต่วันที่ 1 - 31  พฤษภาคม  2565)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3300900585601 นางปรานี สุวัฒนชาติ 650514207187 4/2565 29/04/2565 7,182.00 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

65047414035

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเมืองเก่า (ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม  2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,426.00 บาท

6,426.00 บาท

3300900255864 นางวารี  ใกล้สันเทียะ 6,426.00
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเมืองเก่า (ตั้งแต่วัน

ที่ 1 - 31  พฤษภาคม  2565)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3300900255864 นางวารี  ใกล้สันเทียะ 650514226225 4/2565 29/04/2565 6,426.00 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

65047413962

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบัลลังก์ (ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม  2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,214.00 บาท

11,214.00 บาท

3300900178088 นายเสริม เกตุสำโรง 11,214.00
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบัลลังก์ (ตั้งแต่วันที่ 1 - 31

พฤษภาคม  2565)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3300900178088 นายเสริม เกตุสำโรง 650514247807 4/2565 29/04/2565 11,214.00 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

65047414080

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านบัลลังก์สะอาด (ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม  2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,297.00 บาท

3,297.00 บาท

3300900476321 ประกอบ รามโคกกรวด 3,297.00
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านบัลลังก์สะอาด

(ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม  2565)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3300900476321 ประกอบ รามโคกกรวด 650514279634 4/2565 29/04/2565 3,297.00 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

65047290245

ซื้อวัสดุสาธิตในการอบรม (โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพระยะสั้นสำหรับผู้สูงอายุตำบลบัลลังก์ฯ

และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) (รุ่นที่ 13) เทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
219,000.00 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 650414310481 ซ.58/2565 27/04/2565 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

65047342898

ซื้อซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (แผนงานสังคมสงเคราะห์) (น้ำมันเบนซินสำหรับเติมรถโดยสารชมวิว จำนวน 24 ที่นั่ง)(รถราง) เทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย

จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20,000.00 บาท

20,000.00 บาท

0303550001662 ที เอส 2000ดี 7,840.00

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (แผนงานสังคมสงเคราะห์ฯ) ประจำปีงบประมาณ 2565

(15.10.15.07 )- น้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 95(น้ำมันสำหรับเติมรถโดยสารชมวิว

จำนวน  24 ที่นั่ง) (รถราง)

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303550001662 ที เอส 2000ดี 650514022781 ซ.59/2565 27/04/2565 7,840.00 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

65047148470

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องตัดหญ้า (สำนักปลัด) เทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

105,005.72 บาท

8,490.00 บาท

3300900347823 หนองกระสังเครื่องตัดหญ้า 8,490.00
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องตัดหญ้า (สำนักปลัด)(93.14.18.00 ) -

(รายระเอียดตามเอกสารแนบ)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3300900347823 หนองกระสังเครื่องตัดหญ้า 650414217547 จ.79/2565 19/04/2565 8,490.00 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

65047156654

ซื้อวัสดุสาธิตในการอบรม (โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพระยะสั้นสำหรับผู้สูงอายุตำบลบัลลังก์ฯ

และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) (รุ่นที่ 12) เทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
219,000.00 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 650414215381 ซ.55/2565 20/04/2565 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

65047092614

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (โครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565) (ระหว่างวันที่ 13 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2565) เทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย

จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
61,764.00 บาท

5,486.00 บาท

1300900116566 ร้าน อ. รุ่งเรืองทรัพย์ 650.00
โครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 (แผนงานป้องกันฯ)

- กระดาษถ่ายเอกสาร A4 (14.11.15.07 )
1

1300900116566 ร้าน อ. รุ่งเรืองทรัพย์ 60.00- ปากกาลูกลื่น (44.12.17.01 )2

1300900116566 ร้าน อ. รุ่งเรืองทรัพย์ 60.00- ซองขาว (44.12.15.04 )3

1300900116566 ร้าน อ. รุ่งเรืองทรัพย์ 85.00- เทปผ้า ขนาด 2 นิ้ว (31.20.15.23 )4

1300900116566 ร้าน อ. รุ่งเรืองทรัพย์ 96.00- คลิปดำ เบอร์ 108 (44.12.21.05 )5

1300900116566 ร้าน อ. รุ่งเรืองทรัพย์ 30.00- เทปพันสายไฟ (31.20.15.00 )6

1300900116566 ร้าน อ. รุ่งเรืองทรัพย์ 45.00- ลวด (22.10.17.07 )7

1300900116566 ร้าน อ. รุ่งเรืองทรัพย์ 160.00- ซองพลาสติกใส (24.12.15.02 )8

1300900116566 ร้าน อ. รุ่งเรืองทรัพย์ 1,950.00- กาแฟ ที อิน วัน (50.20.17.06 )9

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



1300900116566 ร้าน อ. รุ่งเรืองทรัพย์ 1,250.00- โอวัลติน ที อิน วัน (50.20.23.07 )10

1300900116566 ร้าน อ. รุ่งเรืองทรัพย์ 150.00- น้ำดื่ม (50.20.23.01 )11

1300900116566 ร้าน อ. รุ่งเรืองทรัพย์ 950.00- น้ำดื่ม (แก้ว) (50.20.23.01 )12

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1300900116566 ร้าน อ. รุ่งเรืองทรัพย์ 650414161967 ซ.52/2565 11/04/2565 5,486.00 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

65047093358

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) เทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

185,581.00 บาท

185,581.00 บาท

0303550001662 ที เอส 2000ดี 75,725.00
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 650414157498 ซ.54/2565 08/04/2565 75,725.00 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

65047090243

จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล (โครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565) (ระหว่างวันที่ 13 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2565) เทศบาลตำบลบัลลังก์

อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
80,064.00 บาท

18,300.00 บาท

1309900100722 โนนไทยสติ๊กเกอร์ 5,300.00

โครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 (แผนงานป้องกันฯ)

- ป้ายไวนิล ขนาดกว้าง 1 เมตร x ยาว 12 เมตร พร้อมกรอบ พร้อมติดตั้ง

(55.10.15.15 )

1

1309900100722 โนนไทยสติ๊กเกอร์ 5,400.00- ป้ายไวนิล ขนาดกว้าง 3 เมตร x ยาว 6 เมตร (55.10.15.15 )2

1309900100722 โนนไทยสติ๊กเกอร์ 7,600.00
- ป้ายไวนิล ขนาด กว้าง 1.2 เมตร x ยาว 2.4 เมตร พร้อมกรอบ พร้อมติดตั้ง

(55.10.15.15 )
3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1309900100722 โนนไทยสติ๊กเกอร์ 650414160494 จ.78/2565 08/04/2565 18,300.00 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

65037536605

ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) เทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

67,580.00 บาท

9,374.00 บาท

0305559004968 บริษัท รวมวิทยา จำกัด 5,000.00
วัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2565- ธงชาติ  ขนาด  60x90

เซนติเมตร (55.12.17.15 )
1

0305559004968 บริษัท รวมวิทยา จำกัด 1,900.00- กระดาษต่อเนื่อง TKS 15x11 นิ้ว (14.11.15.04 )2

0305559004968 บริษัท รวมวิทยา จำกัด 60.00- สันรูด  ขนาด  3  มิล  A4 (44.10.35.03 )3

0305559004968 บริษัท รวมวิทยา จำกัด 84.00- สันรูด  ขนาด  5  มิล  A4 (44.10.35.03 )4

0305559004968 บริษัท รวมวิทยา จำกัด 120.00- สันรูด  ขนาด  7  มิล  A4 (44.10.35.03 )5

0305559004968 บริษัท รวมวิทยา จำกัด 180.00- สันรูด  ขนาด  10  มิล  A4 (44.10.35.03 )6

0305559004968 บริษัท รวมวิทยา จำกัด 240.00- สันรูด  ขนาด  15  มิล  A4 (44.10.35.03 )7

0305559004968 บริษัท รวมวิทยา จำกัด 600.00- สันรูด  ขนาด  17  มิล  A4 (44.10.35.03 )8

0305559004968 บริษัท รวมวิทยา จำกัด 180.00- เทปใส  ขนาด  3/4  นิ้ว (31.20.15.00 )9

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



0305559004968 บริษัท รวมวิทยา จำกัด 240.00- เทปใส  ขนาด  1  นิ้ว (31.20.15.00 )10

0305559004968 บริษัท รวมวิทยา จำกัด 260.00- เทปใส  ขนาด  1.5  นิ้ว (31.20.15.00 )11

0305559004968 บริษัท รวมวิทยา จำกัด 510.00- เทปผ้า  ขนาด  2  นิ้ว (31.20.15.23 )12

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0305559004968 บริษัท รวมวิทยา จำกัด 650414209737 ซ.50/2565 07/04/2565 9,374.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


