
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ

64087489199

จ้างจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,000.00 บาท

2,000.00 บาท

134070006641
7

ร้านโซนคอมพิวเตอร์ แอนด์
เซอร์วิส

2,000.00
จ้างซ่อมแซ่มเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมทั้งเครื่องพิมพ์
เอกสาร

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
13407000

66417
ร้านโซนคอมพิวเตอร์
แอนด์ เซอร์วิส

64081443
8791

78/2564
25/08/2

564
2,000.00

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

64087564821

ซื้อจัดซื้อสิ่งของเพื่อการบริโภคสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนหมากเดือย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,800.00 บาท

2,800.00 บาท

134100011469
0

นางสาวละมุล  พิบูล 2,800.00
อาหารจำนวน1ุชุด ประกอบด้วย1.ปลากระป๋องใน
ซอสมะเขือเทศ2.ไข่ไก่3.น้ำมันพืช4.บะหมี่กึ่ง
สำเร็จรูป 5.น้ำปลา

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
13410001

14690
นางสาวละมุล  พิบูล

64081448
9528

48/2564
25/08/2

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

64087536682

ซื้อจัดซื้อสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,200.00 บาท

5,200.00 บาท

134100011469
0

น้องมีนาพาณิชย์ 5,200.00
-ผ้าห่ม 1 ผืน-แป้งเด็ก 1 กระป๋อง-บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
10 ซอง-แปรงสีฟันเด็ก 1 ด้าม-ยาสีฟันเด็ก 2
หลอด-ปลากระป๋องในซอสมะเขือเทศ 6 กระป๋อง

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
13410001

14690
น้องมีนาพาณิชย์

64091403
7241

47/2564
25/08/2

564
5,200.00

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

64087537745

ซื้อจัดซื้อสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองศิลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,200.00 บาท

3,200.00 บาท

134100011469
0

นางสาวละมุล พิบูล 3,200.00

-ปลากระป๋อง จำนวน 32 กระป๋อง-ไข่ไก่สด เบอร์1
จำนวน 8 ถาด-น้ำมันพืช ขนาด 1 ลิตร จำนวน 8
ขวด-บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 120 ซอง -น้ำปลา
ทิพรส จำนวน 8 ขวด

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
13410001

14690
นางสาวละมุล พิบูล

64091403
9876

50/2564
25/08/2

564
3,200.00

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

64087602506

ซื้อซื้อจัดซื้อสิ่งของเพื่อบรรเท่าความเดือนร้อนของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,000.00 บาท

2,000.00 บาท

134100011469
0

น้องมีนาพาณิชย์ 2,000.00

-ปลากระป๋อง จำนวน 5 กระป๋อง -ไข่ไก่สด เบอร์ 1
จำนวน 1 ถาด - นำ้มันพืชชนิดขวด 1 ลิตร จำนวน
1 ขวด - บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป  จำนวน 15  ซอง -
นำ้ปลาทิพรส จำนวน  1  ขวด

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
13410001

14690
น้องมีนาพาณิชย์

64091404
4824

52/2564
25/08/2

564
2,000.00

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

64087119297

จ้างซ่อมแซมประตูสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,000.00 บาท

12,000.00 บาท

134100013280
9

นายพิทักษ์  ผลบุญ 12,000.00จ้างซ่อมแซมประตูสำนักงานที่ชำรุด1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
13410001

32809
นายพิทักษ์  ผลบุญ

64081433
2416

77/2564
20/08/2

564
12,000.00

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


