
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ

64067554142

จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กอ3682 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,134.10 บาท

6,134.10 บาท

034554800021
4

บริษัท โตโยต้าดีเยี่ยม  จำกัด 6,134.10
จ้างซ่อมบำรุงเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมเช็คระยะ
รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กอ 3682

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
03455480

00214
บริษัท โตโยต้าดีเยี่ยม
จำกัด

64071409
1264

34/2564
06/07/2

564
6,134.10

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

64067504997

ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ของ ศพด.,โรงเรียนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

393,721.36 บาท

393,721.36 บาท

099400028711
9

สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด 393,721.36

จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่อง
ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มล. จำนวน ๕๐,๓๔๘ กล่อง กล่อง
ละ ๗ บาท เป็นจำนวนเงิน ๓๙๓,๗๒๑.๓๖ บาทของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,โรงเรียนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโนนค้อ

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
09940002

87119
สหกรณ์โคนมวังน้ำ
เย็น จำกัด

64070100
0202

07/2564
01/07/2

564
393,721.3

6
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

64067512407

จ้างเหมาจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,000.00 บาท

1,000.00 บาท

334100009650
7

ร้านมิสเตอร์ไวนิล 1,000.00
ตรายาง จำนวน ๕ อัน อันละ ๒๐๐ บาท เป็นเงิน
๑,๐๐๐ บาท

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
33410000

96507
ร้านมิสเตอร์ไวนิล

64071409
1098

73/2564
07/07/2

564
1,000.00

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

64067357471

จ้างซ่อมแซมเป่าบ่อบาดาลบ้านโนนคำดูล หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,000.00 บาท

8,000.00 บาท

134970014713
0

ร้านโชคเพิ่มพูล 8,000.00จ้างซ่อมแซ่มเป่าบ่อบาดาลบ้านโนนคำดูล หมู่ที่ 51

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
13497001

47130
ร้านโชคเพิ่มพูล

64061433
7329

64/2564
23/06/2

564
8,000.00

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

64067298410

ซื้อวัสดุก่อสร้าง(หิน,ทราย,ปูน,เหล็ก,ไม่อัด,ลวดมัดเหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16,450.00 บาท

16,450.00 บาท

134970014713
0

ร้านโชคเพิ่มพูล 16,450.00
๑.หิน ๘๐๐ ลบ.ม. ๒.ทราย 5 ลบ.ม. ๓.ปูน ๔๐
กระสอบ ๔.เหล็ก RB ๙ มม.  ๕ ไม้อัด 2 แผ่น ๖ ลวด
มัดเหล็ก 1 กก.

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
13497001

47130
ร้านโชคเพิ่มพูล

64061429
8374

30/2564
21/06/2

564
16,450.00

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

64067024694

ซื้อวัสดุสำนักงาน(ธง,เครื่องราชสักการะ,อื่นๆ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,480.00 บาท

3,480.00 บาท

034355900182
7

ห้างหุ้นส่วนจำกัดออนไซต์เซอร์วิส
เซ็นเตอร์

3,480.00

๑.ธงชาติ ขนาด ๖๐๙๐ จำนวน ๑๒ ผืน ๒.ธงพระบรม
ราชินี ขนาด ๖๐๙๐ จำนวน ๑๒ ผืน ๓.ธงประจำ
รัชกาลที่๑๐ ขนาด ๖๐๙๐ จำนวน ๑๒ ผืน ๔.ธงพระ
พันปีหลวง ขนาด ๖๐๙๐ จำนวน ๑๒ ผืน ๕.เครื่องราช
สักการะ

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
03435590

01827
ห้างหุ้นส่วนจำกัดออน
ไซต์เซอร์วิสเซ็นเตอร์

64061436
6937

32/2564
23/06/2

564
3,480.00

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

64067220654

ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปริธานศาสราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
47,880.00 บาท

47,880.00 บาท

534099000305
0

ร้านหนองบัวสัตวแพทย์(หมอเต๊ะ) 47,880.00
๑.วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑,๔๙๑ โด๊ส๒.ถุงมือ
อนามัย จำนวน ๖ กล่อง๓.กระติกน้ำแข็ง ขนาด ๕
ลิตร จำนวน ๑๑ อัน

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
53409900

03050
ร้านหนองบัว
สัตวแพทย์(หมอเต๊ะ)

64061429
1461

31/2564
21/06/2

564
47,880.00

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

64067224427

จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,900.00 บาท

1,900.00 บาท

134070006641
7

ร้านโซนคอมพิวเตอร์ แอนด์
เซอร์วิส

1,900.00จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์(กองคลัง)1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
13407000

66417
ร้านโซนคอมพิวเตอร์
แอนด์ เซอร์วิส

64061436
7223

65/2564
23/06/2

564
1,900.00

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

64067025187

ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,โรงเรียนในเขตตำบลโนนค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

103,656.00 บาท

103,656.00 บาท

010553100121
4

บริษัท  คันทรีเฟรชแดรี่ จำกัด 103,656.00
จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่อง
ขนาด ๒๐๐ ม.ล. จำนวน ๑๔,๘๐๘ กล่อง กล่องละ ๗
บาท จำนวนเงิน ๑๐๓,๖๕๖ บาท

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
01055310

01214
บริษัท  คันทรีเฟรชแด
รี่ จำกัด

64060100
4888

6/2564
10/06/2

564
103,656.0

0
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


