
( ส าเนา ) 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(๒๔.๑๐.๒๑.๐๐ ) จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัดชอบเพิ่มพูลทรัพย์หลังคาเหล็ก (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑,๐๗๘.๐๐ บาท (หนึ่งพันเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  

(นายวิทยา แสนทวีสุข) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

  
  

  

ส าเนาถูกต้อง  
  

คมกริช ธงยศ  
(นายคมกริช ธงยศ)  

 ผู้อ านวยการกองคลัง  
 ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 

  

 

 

 

 

 

 



( ส าเนา ) 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุส านักงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุส านักงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(๒๔.๑๐.๒๑.๐๐ ) จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  
ร้านทักษิยา (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๘๐.๐๐ บาท (แปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม
และภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  

(นายวิทยา แสนทวีสุข) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

  
  

  

ส าเนาถูกต้อง  
  

คมกริช ธงยศ  
(นายคมกริช ธงยศ)  

 ผู้อ านวยการกองคลัง  
 ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 

  

 

 

 

 

 

 

 



( ส าเนา ) 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุส านักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุส านักงาน กองคลัง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(๒๔.๑๐.๒๑.๐๐ ) จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน
ทักษิยา (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๗๓๐.๐๐ บาท (หกพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  

(นายวิทยา แสนทวีสุข) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

  
  

  

ส าเนาถูกต้อง  
  

คมกริช ธงยศ  
(นายคมกริช ธงยศ)  

 ผู้อ านวยการกองคลัง  
 ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 

  

 

 

 

 

 

 

 



( ส าเนา ) 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ส านักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ส านักปลัด โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(๒๔.๑๐.๒๑.๐๐ ) จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัดชอบเพิ่มพูลทรัพย์หลังคาเหล็ก (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๓,๑๑๐.๐๐ บาท (สามพันหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  

(นายวิทยา แสนทวีสุข) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

  
  

  

ส าเนาถูกต้อง  
  

คมกริช ธงยศ  
(นายคมกริช ธงยศ)  

 ผู้อ านวยการกองคลัง  
 ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 

  

 

 

 

 

 

 



( ส าเนา ) 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ส านักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ส านักปลัด โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(๒๔.๑๐.๒๑.๐๐ ) จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท 
เดอะลีดเดอร์ไฮเทค จ ากัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่ง
หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  

(นายวิทยา แสนทวีสุข) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

  
  

  

ส าเนาถูกต้อง  
  

คมกริช ธงยศ  
(นายคมกริช ธงยศ)  

 ผู้อ านวยการกองคลัง  
 ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 

  

 

 

 

 

 

 

 



( ส าเนา ) 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(๒๔.๑๐.๒๑.๐๐ ) จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท 
เดอะลีดเดอร์ไฮเทค จ ากัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๕๙๐.๐๐ บาท (สี่พัน
ห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  

(นายวิทยา แสนทวีสุข) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

  
  

  

ส าเนาถูกต้อง  
  

คมกริช ธงยศ  
(นายคมกริช ธงยศ)  

 ผู้อ านวยการกองคลัง  
 ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 

  

 

 

 

 

 

 

 



( ส าเนา ) 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(๒๔.๑๐.๒๑.๐๐ )วัสดุไฟฟ้าแลัวิทยุ จ านวน ๑๗ รายการ จ านวน ๑ 
ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัดชอบเพิ่มพูลทรัพย์หลังคาเหล็ก (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดย
เสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๗๗๒.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและ
ภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  

(นายวิทยา แสนทวีสุข) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

  
  

  

ส าเนาถูกต้อง  
  

คมกริช ธงยศ  
(นายคมกริช ธงยศ)  

 ผู้อ านวยการกองคลัง  
 ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 

  

 

 

 

 

 

 



( ส าเนา ) 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(๒๔.๑๐.๒๑.๐๐ )วัสดุก่อสร้าง จ านวน ๙ รายการ จ านวน ๑ ชุด ผู้
ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัดชอบเพิ่มพูลทรัพย์หลังคาเหล็ก (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอ
ราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๒๕๐.๐๐ บาท (สามพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่า
จดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุขวิทยา แสนทวีสุข  

(นายวิทยา แสนทวีสุข) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

  
  

  

ส าเนาถูกต้อง  
  

คมกริช ธงยศ  
(นายคมกริช ธงยศ)  

 ผู้อ านวยการกองคลัง  
 ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 

  

 

 

 

 

 

 

 



( ส าเนา ) 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               เลื่อยโซ่ยนต์ เป็นเครื่องยนต์ ๒ จังหวะ ขนาด ๐.๙๕ แรงม้า มีขนาดความยาวใบเลื่อย ๑๑.๕ นิ้ว จ านวน 
๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัดชอบเพ่ิมพูลทรัพย์หลังคาเหล็ก (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก
,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่า
ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  

(นายวิทยา แสนทวีสุข) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

  
  

  

ส าเนาถูกต้อง  
  

คมกริช ธงยศ  
(นายคมกริช ธงยศ)  

 ผู้อ านวยการกองคลัง  
 ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 

  

 

 

 

 

 

 

 



( ส าเนา ) 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ ๘๐-๘๗๖๑ นพ. โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ จ้างซ่อมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ ๘๐-
๘๗๖๑ นพ. โดยวธิีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               การจ้างงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ )ซ่อมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ ๘๐-๘๗๖๑ นพ. จ านวน ๑ คัน ผู้
ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายอนุชาติ ธงยศ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  

(นายวิทยา แสนทวีสุข) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

  
  

  

ส าเนาถูกต้อง  
  

คมกริช ธงยศ  
(นายคมกริช ธงยศ)  

 ผู้อ านวยการกองคลัง  
 ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 

  

 

 

 

 

 

 



( ส าเนา ) 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุส านักงาน ส านักปลัด(ตรายาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุส านักงาน ส านักปลัด(ตรายาง) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(๒๔.๑๐.๒๑.๐๐ )วัสดุส านักงาน ส านกัปลัด(ตรายาง) จ านวน ๑ 
ด้าม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ โปรปริ้นท์ ตรายาง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  

(นายวิทยา แสนทวีสุข) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

  
  

  

ส าเนาถูกต้อง  
  

คมกริช ธงยศ  
(นายคมกริช ธงยศ)  

 ผู้อ านวยการกองคลัง  
 ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 

  


