
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) จากหน้าบ้าน นายสมัชชา          
ไปวัดป่าศาสดาราม บ้านกุดฉิมพัฒนา หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.)  
จากหน้าบ้าน นายสมัชชา ไปวัดป่าศาสดาราม บ้านกุดฉิมพัฒนา หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
 
               ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) จากหน้าบ้าน นายสมัชชา ไปวัดป่าศาสดาราม บ้านกุดฉิม
พัฒนา หมู่ ๒ จ านวน ๑ สาย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนากร(2549)ก่อสร้าง (ส่งออก,ขายส่ง,
ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๖๕,๒๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่   5     สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    
    

  

วิทยา  แสนทวีสุข  
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  
  

 

 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) สายที่ ๑ บ้านสร้างแห่ หมู่ ๓ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) สายที่ 
๑ บ้านสร้างแห่ หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
 
               ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) สายที่ ๑ บ้านสร้างแห่ หมู่ ๓ จ านวน ๑ สาย ผู้ได้รับการ
คัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แสงสุริยาคอนกรีต (ส่งออก ,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา        
เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่    10     สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    
    

  

 วิทยา แสนทวีสุข 
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  
  

 

 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ต่อจากหน้าบ้าน นางกนกเลขา 
วระศิลป์ บ้านกุดฉิมพัฒนา หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ต่อ
จากหน้าบ้าน นางกนกเลขา วระศิลป์ บ้านกุดฉิมพัฒนา หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ต่อจากหน้าบ้าน นางกนกเลขา วระศิลป์ บ้านกุดฉิมพัฒนา หมู่ 
๒ จ านวน ๑ สาย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิลามงคล (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา 
เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๒,๗๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่    11     สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    
    

  

 วิทยา แสนทวีสุข 
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  
  

 

 



 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๒ บ้านกุดฉิมพัฒนา  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๒ บ้านกุดฉิม
พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๒ บ้านกุดฉิมพัฒนา จ านวน ๑ สาย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด พีซีเอส ก่อสร้าง (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นเก้าพันห้าร้อย
บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่    11     สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    
    

  

 วิทยา แสนทวีสุข 
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  
  

 

 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบริการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ จ้างซ่อมบริการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               การจ้างงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ ) จ านวน ๑ เครือ่ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุญล้อม
เทคนิค (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่     13    สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    
    

  
วิทยา แสนทวีสุข  

(นายวิทยา แสนทวีสุข) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

 

 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตไร้เหล็กเสริม จากหน้าโรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม 
ถึงหน้าบ้านนางกนกเลขา วระศิลป์ หมู่ ๒ บ้านกุดฉิมพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตไร้เหล็กเสริม จากหน้า
โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคมถึงหน้าบ้านนางกนกเลขา วระศิลป์ หมู่ ๒ บ้านกุดฉิมพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ก่อสร้างถนนคอนกรีตไร้เหล็กเสริม จากหน้าโรงเรียนกุดฉิมวิทยาคมถึงหน้าบ้านนางกนกเลขา วระศิลป์ 
หมู่ ๒ บ้านกุดฉิมพัฒนา จ านวน ๑ สาย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิลามงคล (ขายส่ง,ขายปลีก
,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๖,๘๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม
และภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่    16     สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    
    

  

 วิทยา แสนทวีสุข 
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  
  

 

 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงเจริญ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๗ บ้านดงเจริญ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
จ านวน ๑ สาย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แสงสุริยาคอนกรีต (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ
,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๔,๕๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่    18     สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    
    

  

 วิทยา แสนทวีสุข 
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  
  

 

 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางทับผิวถนนคอนกรีต(แอสฟัลท์) บ้านสร้างแห่ หมู่ ๔ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ จ้างก่อสร้างถนนลาดยางทับผิวถนนคอนกรีต 
(แอสฟัลท์) บ้านสร้างแห่ หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
 
               ก่อสร้างถนนลาดยางทับผิวถนนคอนกรีต(แอสฟัลท์) บ้านสร้างแห่ จ านวน ๑ สาย ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ หจก.ลิ้มสกล ก่อสร้าง (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๘,๕๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหนึ่ง
หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่    20     สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    
    

  

 วิทยา แสนทวีสุข 
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  
  

 

 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางทับผิวถนนคอนกรีต (แอสฟัลท์) บ้านกุดฉิมน้อย  
หมู่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ จ้างก่อสร้างถนนลาดยางทับผิวถนนคอนกรีต (แอส
ฟัลท์) บ้านกุดฉิมน้อย หมู่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ก่อสร้างถนนลาดยางทับผิวถนนคอนกรีต (แอสฟัลท์) บ้านกุดฉิมน้อย หมู่ ๕ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ 
เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร จ านวน ๑ สาย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ลิ้มสกล ก่อสร้าง (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอ
ราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๘,๕๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน 
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่    25     สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  
  

 

 


