
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ

64077510380

จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,850.00 บาท

1,850.00 บาท

134100020587
3

ร้าน ยศพลพาณิชย์ 1,850.00จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
13410002

05873
ร้าน ยศพลพาณิชย์

64071443
6696

76/2564
29/07/2

564
1,850.00

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ

64077375345

ซื้อจัดชื้อสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของเด็กปฐมวัยที่ยากจนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนคำดูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,600.00 บาท

5,600.00 บาท

134100011469
0

น้องมีนาพาณิชย์ 5,600.00

1 ผ้าเช็ดตัว ขนาดไม่น้อยกว่า๘๕๑๕๕2 ไข่ไก่สด
ขนาดไม่น้อยกว่าเบอร์ 4  3 น้ำมันพืช  ชนิดขวด
ขนาดไม่น้อยกว่าขวดละ 1 ลิตร   4 ปลากระป๋อง ไม่
น้อยกว่า155กรัม

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
13410001

14690
น้องมีนาพาณิชย์

64071432
7975

39/2564
19/07/2

564
5,600.00

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ

64077371918

ซื้อจัดซื้อสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเด็กปฐมวัยที่ยากจนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16,400.00 บาท

16,400.00 บาท

134100011469
0

น้องมีนาพาณิชย์ 16,400.00

1. ปลากระป๋องในซอสมะเขือเทศ ขนาดไม่น้อยกว่า
155  กรัม2. ไข่ไก่สด ขนาดไม่น้อยกว่าเบอร์ 4  3.
น้ำมันพืช  ชนิดขวด ขนาดไม่น้อยกว่าขวดละ 1 ลิตร
4. บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ขนาดไม่น้อยกว่า 55 กรัม

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
13410001

14690
น้องมีนาพาณิชย์

64071432
4088

35/2564
19/07/2

564
16,400.00

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ

64077370309

จัดซื้อสิ่งของช่วยเหลือเด็กปฐมวัยยากจน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองศิลา

5,600.00 บาท

5,600.00 บาท

134100011469
0

นางสาวละมุล  พิบูล 5,600.00

-ปลากระป่องในซอสมะเขือเทศ ไม่น้อนกว่า 155
กรัมจำนวน 6 กระป่อง-ไข่ไก่สดไม่น้อยกว่าเบอร์4
จำนวน 1 ถาด-น้ำมันพืชชนิดขวด 1 ลิตรจำนวน 2
ขวด-บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 10 ซอง

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
13410001

14690
นางสาวละมุล  พิบูล

64071434
1956

38/2564
19/07/2

564
5,600.00

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ

64077373207

ซื้อจัดซื้อสิ่งของช่วยเหลือเด็กปฐมวัยยากจน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,800.00 บาท

2,800.00 บาท

134100011469
0

นางสาวละมุล  พิบูล 2,800.00
- ปลากระป๋องจำนวน  6  กระป๋อง- ไข่ไก่สด
จำนวน 1 ถาด- น้ำมันพืช  ชนิดขวดละ 1 ลิตร
จำนวน  2  ขวด- บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป  จำนวน 10 ซอง

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
13410001

14690
นางสาวละมุล  พิบูล

64071436
9940

40/2564
19/07/2

564
2,800.00

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ

64077339140

จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์สำนักงาน ครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๙-๐๐๔๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

800.00 บาท

800.00 บาท

134070006641
7

ร้านโซนคอมพิวเตอร์ แอนด์
เซอร์วิส

800.00
จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-
๕๙-๐๐๔๐ เนื่องจากเปิดไม่ติด

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
13407000

66417
ร้านโซนคอมพิวเตอร์
แอนด์ เซอร์วิส

64071435
9122

75/2564
23/07/2

564
800.00

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ

64077369810

ซื้อจัดซื้อสิ่งของช่วยเหลือเด็กยากจน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนหมากเดือย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,800.00 บาท

10,800.00 บาท

134100011469
0

นางสาวละมุล  พิบูล 10,800.00

-ปลากระป๋องในซอสมะเขือเทศ ขนาดไม่น้อยกว่า
155 กรัม จำนวน 6 กระป่อง-ไข่ไก่สด ขนาดไม่น้อย
กว่าเบอร์ 4 จำนวน 1 ถาด-น้ำมันพืชขนาดไม่น้อย
กว่าขวด1ลิตร จำนวน 2 ขวด-บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
จำนวน 10 ซอง

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
13410001

14690
นางสาวละมุล  พิบูล

64071435
9949

36/2564
19/07/2

564
10,800.00

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ

64077396711

ซื้อจัดซื้อสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเด็กปฐมวัยที่ยากจนของศูนย์พัฒนาเด็กบ้านโนนสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

42,000.00 บาท

42,000.00 บาท

134100011469
0

น้องมีนาพาณิชย์ 42,000.00

ปลากระป๋องในซอสมะเขือเทศ ขนาดไมาน้อยกว่า
115 กรัม ไข่ไก่สด ขนาดไม่น้อยกว่าเบอร์ 4 น้ำมัน
พืช ขนาดไม่น้อยกว่าขวดละ 1 ลิตรผ้าห่ม ขนาด
ไมน้อยกว่า 3 ฟุต (100150)

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
13410001

14690
น้องมีนาพาณิชย์

64071439
5551

37/2564
19/07/2

564
42,000.00

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ

64077060962

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,110.00 บาท

5,110.00 บาท

034355900182
7

ห้างหุ้นส่วนจำกัดออนไซต์เซอร์วิส
เซ็นเตอร์

5,110.00จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
03435590

01827
ห้างหุ้นส่วนจำกัดออน
ไซต์เซอร์วิสเซ็นเตอร์

64071409
0415

33/2564
07/07/2

564
5,110.00

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


