
( ส าเนา ) 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน ป้องกันและควบคุมโรค โครงการรณรงค์ควบคมุ
และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจ าปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ ซื้อน้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน ป้องกันและควบคุม
โรค โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจ าปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               น้ ามัน(๑๒.๑๘.๑๖.๐๐ )น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน ป้องกันและควบคุมโรค โครงการรณรงค์ควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจ าปี ๒๕๖๕ จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ปอปอ เรณูนคร โดยเสนอราคา 
เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๙๒๐.๐๐ บาท (สองหมื่นเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  
  

  

ส าเนาถูกต้อง 
 

  
คมกริช ธงยศ 

 
(นายคมกริช ธงยศ) 

 
 ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 

  

 

 

 

 

 



( ส าเนา ) 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า จ านวน ๖๐๐ โด้ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า จ านวน ๖๐๐ 
โด้ส โดยวธิีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า จ านวน ๖๐๐ ขวด/bottle ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านรวมยาปศุสัตว์นาแก 
(ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  
  

  

ส าเนาถูกต้อง 
 

  
คมกริช ธงยศ 

 
(นายคมกริช ธงยศ) 

 
 ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 

  

 

 

 

 

 

 



( ส าเนา ) 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ส านักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ส านักปลัด โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(๒๔.๑๐.๒๑.๐๐ )วัสดุคอมพิวเตอร์ ส านักปลัด จ านวน ๑ กล่อง/
box ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เดอะลีดเดอร์ไฮเทค จ ากัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา 
เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๕๕๐.๐๐ บาท (ห้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  
  

  

ส าเนาถูกต้อง 
 

  
คมกริช ธงยศ 

 
(นายคมกริช ธงยศ) 

 
 ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

 

 

 

 

 

 



( ส าเนา ) 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(๒๔.๑๐.๒๑.๐๐ )ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จ านวน ๑ กล่อง/
box ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เดอะลีดเดอร์ไฮเทค จ ากัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา 
เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๙๐๐.๐๐ บาท (สี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  
  

  

ส าเนาถูกต้อง 
 

  
คมกริช ธงยศ 

 
(นายคมกริช ธงยศ) 

 
 ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 

  

 

 

 

 

 

 



( ส าเนา ) 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (ค.ส.ล.) สายที่ ๒ บ้านสร้างแห่ หมู่ ๓ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (ค.ส.ล.) สายที่ 
๒ บ้านสร้างแห่ หมู่ ๓ โดยวิธเีฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายที่ ๒ หมู่ ๓ จ านวน ๑ สาย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด ธนากร(2549)ก่อสร้าง (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑๙๓,๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่า
จดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  
  

  

ส าเนาถูกต้อง 
 

  
คมกริช ธงยศ 

 
(นายคมกริช ธงยศ) 

 
 ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 

  

 

 

 

 

 



( ส าเนา ) 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) บ้านกุดฉิมน้อย หมู่ ๕ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) บ้านกุด
ฉิมน้อย หมู่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) บ้านกุดฉิมน้อย หมู่ ๕ จ านวน ๑ สาย ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนากร(2549)ก่อสร้าง (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑๖๙,๗๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่า
จดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  
  

  

ส าเนาถูกต้อง 
 

  
คมกริช ธงยศ 

 
(นายคมกริช ธงยศ) 

 
 ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 

  

 

 

 

 

 



( ส าเนา ) 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านกุดฉิมเหนือ หมู่ ๖ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านกุดฉิมเหนือ 
หมู่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านกุดฉิมเหนือ หมู่ ๖ จ านวน ๑ สาย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด ศิลามงคล (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นแปด
พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  
  

  

ส าเนาถูกต้อง 
 

  
คมกริช ธงยศ 

 
(นายคมกริช ธงยศ) 

 
 ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 

  

 

 

 

 

 

 



( ส าเนา ) 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุส านักงาน(ตรายาง) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุส านักงาน(ตรายาง) กองคลัง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(๒๔.๑๐.๒๑.๐๐ )วัสดุส านักงาน(ตรายาง) กองคลัง จ านวน ๑ อัน ผู้
ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ โปรปริ้นท์ ตรายาง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕๐.๐๐ บาท (สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  
  

  

ส าเนาถูกต้อง 
 

  
คมกริช ธงยศ 

 
(นายคมกริช ธงยศ) 

 
 ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 

  

 

 

 

 

 

 



( ส าเนา ) 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ชนิดกล่อง ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านสร้างแห่ ศูนย์พัฒนาเด็ก
บ้านกุดฉิม ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านดงเจริง ประจ าเดือน พฤษภาคม มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ ซื้ออาหารเสริม(นม) ชนิดกล่อง ศูนย์พัฒนาเด็กบ้าน
สร้างแห่ ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านกุดฉิม ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านดงเจริง ประจ าเดือน พฤษภาคม มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(๒๔.๑๐.๒๑.๐๐ )อาหารเสริม(นม) ชนิดกล่อง ศูนย์พัฒนาเด็กบ้าน
สร้างแห่ ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านกุดฉิม ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านดงเจริง ประจ าเดือน พฤษภาคม มิถุนายน ๒๕๖๕ จ านวน ๑ 
ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) (ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑๙,๘๗๘.๔๔ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสี่สิบสี่สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่า
ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  
  

  

ส าเนาถูกต้อง 
 

  
คมกริช ธงยศ 

 
(นายคมกริช ธงยศ) 

 
 ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 

  

 

 

 

 



( ส าเนา ) 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ชนิดกล่อง โรงเรียนบ้านสร้างแห่ โรงเรียนบ้านกุดฉิม 
ประจ าดือน พฤษภาคม มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ ซื้ออาหารเสริม(นม) ชนิดกล่อง โรงเรียนบ้านสร้าง
แห่ โรงเรียนบ้านกุดฉิม ประจ าดือน พฤษภาคม มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวธิีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(๒๔.๑๐.๒๑.๐๐ )อาหารเสริม(นม) ชนิดกล่อง โรงเรียนบ้านสร้างแห่ 
โรงเรียนบ้านกุดฉิม ประจ าดือน พฤษภาคม มิถุนายน ๒๕๖๕ จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ องค์การ
ส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) (ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๐,๕๔๔.๒๒ บาท (เจ็ดหมื่นห้า
ร้อยสี่สิบสี่บาทยี่สิบสองสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  
  

  

ส าเนาถูกต้อง 
 

  
คมกริช ธงยศ 

 
(นายคมกริช ธงยศ) 

 
 ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

 

 

 

 

 



( ส าเนา ) 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (ค.ส.ล.) สายที่ ๒ บ้านกุดฉิมกลาง หมู่ ๑ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (ค.ส.ล.) สายที่ 
๒ บ้านกุดฉิมกลาง หมู่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (ค.ส.ล.) สายที่ ๒ บ้านกุดฉิมกลาง หมู่ ๑ จ านวน ๑ สาย ผู้ได้รับการ
คัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิลามงคล (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑๕๑,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  
  

  

ส าเนาถูกต้อง 
 

  
คมกริช ธงยศ 

 
(นายคมกริช ธงยศ) 

 
 ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 

  

 

 

 

 

 



( ส าเนา ) 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ๘๐-๘๗๖๑ 
นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
รถบรรทุกขยะ ๘๐-๘๗๖๑ นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(๒๔.๑๐.๒๑.๐๐ )เหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
รถบรรทุกขยะ ๘๐-๘๗๖๑ นครพนม จ านวน ๑ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ไพรี โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๕,๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  
  

  

ส าเนาถกูต้อง 
 

  
คมกริช ธงยศ 

 
(นายคมกริช ธงยศ) 

 
 ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 

  

 

 

 

 

 



( ส าเนา ) 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซับเมิร์สสูบน้ า (Submerse) เครื่องสูบน้ าแบบจุ่ม ขนาด ๑.๕ แรงม้า 
จ านวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ ซื้อซับเมิร์สสูบน้ า (Submerse) เครื่องสูบน้ าแบบ
จุ่ม ขนาด ๑.๕ แรงม้า จ านวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ซับเมิร์สสูบน้ า (Submerse) เครื่องสูบน้ าแบบจุ่ม ขนาด ๑.๕ แรงม้า จ านวน ๔ เครื่อง จ านวน ๔ 
เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ขอนแก่นการไฟฟ้า สกลนคร (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  
  

  

ส าเนาถูกต้อง 
 

  
คมกริช ธงยศ 

 
(นายคมกริช ธงยศ) 

 
 ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 

  

 

 

 

 

 



( ส าเนา ) 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวาท่อระบายน้ าออกจากหมู่บ้าน บ้านกุดฉิมกลาง หมู่ ๑ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ จ้างโครงการวาท่อระบายน้ าออกจากหมู่บ้าน บ้าน
กุดฉิมกลาง หมู่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โครงการววางท่อระบายน้ าออกจากหมู่บ้าน บ้านกุดฉิมกลาง หมู่ ๑ จ านวน ๑ สาย ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิลามงคล (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐,๕๐๐.๐๐ บาท (ห้า
หมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  
  

  

ส าเนาถูกต้อง 
 

  
คมกริช ธงยศ 

 
(นายคมกริช ธงยศ) 

 
 ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 

  

 

 

 

 

 

 



( ส าเนา ) 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุส านักงาน ส านักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุส านักงาน ส านักปลัด โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วัสดุส านักงานส านักปลัด จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ ร้านทักษิยา (ขายปลีก) โดยเสนอราคา 
เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๓๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง 
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  
  

  

ส าเนาถูกต้อง 
 

  
คมกริช ธงยศ 

 
(นายคมกริช ธงยศ) 

 
 ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

 

 

 

 

 

 



( ส าเนา ) 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุส านักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุส านักงาน กองช่าง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วัสดุส านักงาน กองช่าง จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านทักษิยา (ขายปลีก) โดยเสนอราคา 
เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  
  

  

ส าเนาถูกต้อง 
 

  
คมกริช ธงยศ 

 
(นายคมกริช ธงยศ) 

 
 ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๓ มิถุนายน 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 
               วัสดุส านักงาน กองคลัง จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านทักษิยา (ขายปลีก) โดยเสนอราคา 
เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๕๐.๐๐ บาท (ห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  
  

  

ส าเนาถูกต้อง 
 

  
คมกริช ธงยศ 

 
(นายคมกริช ธงยศ) 

 
 ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

 

 

 

 

 

 



( ส าเนา ) 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ส านักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ส านักปลัด โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ส านักปลัด จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านทักษิยา (ขายปลีก) โดย
เสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง 
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  
  

  

ส าเนาถูกต้อง 
 

  
คมกริช ธงยศ 

 
(นายคมกริช ธงยศ) 

 
 ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 

  

 

 

 

 

 

 



( ส าเนา ) 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ส านักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ส านักปลัด โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ส านักปลัด จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านทักษิยา (ขายปลีก) โดย
เสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมลูค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่า
จดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  
  

  

ส าเนาถูกต้อง 
 

  
คมกริช ธงยศ 

 
(นายคมกริช ธงยศ) 

 
 ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 

  

 

 

 

 

 

 



( ส าเนา ) 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  นั้น 
               อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(๒๔.๑๐.๒๑.๐๐ )วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการ
คัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัดชอบเพ่ิมพูลทรัพย์หลังคาเหล็ก (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็น
เงินทั้งสิ้น ๓,๙๓๐.๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุขวิทยา แสนทวีสุข  
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  
  

  

ส าเนาถูกต้อง 
 

  
คมกริช ธงยศ 

 
(นายคมกริช ธงยศ) 

 
 ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 

  

 

 

 

 

 

 



( ส าเนา ) 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(๒๔.๑๐.๒๑.๐๐ )วัสดุการเกษตร จ านวน ๖ รายการ จ านวน ๑ 
ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัดชอบเพิ่มพูลทรัพย์หลังคาเหล็ก (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดย
เสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๒๐.๐๐ บาท (แปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  
  

  

ส าเนาถูกต้อง 
 

  
คมกริช ธงยศ 

 
(นายคมกริช ธงยศ) 

 
 ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 

  

 

 

 

 

 

 



( ส าเนา ) 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ วัสดุงานบ้านงานครัว  นั้น 
               อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(๒๔.๑๐.๒๑.๐๐ )วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน ๔รายการ จ านวน 
๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัดชอบเพิ่มพูลทรัพย์หลังคาเหล็ก (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก
,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษี
อ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  
  

  

ส าเนาถูกต้อง 
 

  
คมกริช ธงยศ 

 
(นายคมกริช ธงยศ) 

 
 ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๗ มิถุนายน 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 ๒๒ รายการ จ านวน ๑ 
ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัดชอบเพิ่มพูลทรัพย์หลังคาเหล็ก (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดย
เสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๐๓.๐๐ บาท (เก้าพันเกา้ร้อยสามบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง 
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  
  

  

ส าเนาถูกต้อง 
 

  
คมกริช ธงยศ 

 
(นายคมกริช ธงยศ) 

 
 ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 

  

 

 

 

 

 

 



( ส าเนา ) 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ชนิดกล่อง ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านสร้างแห่ ศูนย์พัฒนาเด็ก
บ้านกุดฉิม ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านดงเจริญ ประจ าดือน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ ซื้ออาหารเสริม(นม) ชนิดกล่อง ศูนย์พัฒนาเด็กบ้าน
สร้างแห่ ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านกุดฉิม ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านดงเจริญ ประจ าดือน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ๒๕๖๕ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(๒๔.๑๐.๒๑.๐๐ )อาหารเสริม(นม) ชนิดกล่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านสร้างแห่ บ้านกุดฉิม บ้านดงเจริญ ประจ าเดือน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ๒๕๖๕ จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการ
คัดเลือก ได้แก่ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) (ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๔๒,๓๖๘.๗๖ บาท (สี่หมื่นสองพันสามร้อยหกสิบแปดบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน 
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  
  

  

ส าเนาถูกต้อง 
 

  
คมกริช ธงยศ 

 
(นายคมกริช ธงยศ) 

 
 ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 

  

 

 

 

 



( ส าเนา ) 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ชนิดกล่อง โรงเรียนบ้านสร้างแห่ โรงเรียนบ้านกุดฉิม 
ประจ าดือน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มโีครงการ ซื้ออาหารเสริม(นม) ชนิดกล่อง โรงเรียนบ้านสร้าง
แห่ โรงเรียนบ้านกุดฉิม ประจ าดือน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ๒๕๖๕ โดยวธิีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(๒๔.๑๐.๒๑.๐๐ )อาหารเสริม(นม) ชนิดกล่อง โรงเรียนบ้านสร้างแห่ 
โรงเรียนบ้านกุดฉิม ประจ าดือน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ๒๕๖๕ จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) (ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑๔๒,๘๗๑.๔๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษี
อ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  
  

  

ส าเนาถูกต้อง 
 

  
คมกริช ธงยศ 

 
(นายคมกริช ธงยศ) 

 
 ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 

  

 

 

 

 

 



( ส าเนา ) 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ด้อยโอกาศ ผู้ยากจน และผู้
ยากไร้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มโีครงการ จ้างจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ด้อย
โอกาศ ผู้ยากจน และผู้ยากไร้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(๒๔.๑๐.๒๑.๐๐ )จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน และผู้ยากไร้ จ านวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายพงศ์ภัก สกุลซ้ง โดยเสนอราคา 
เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๙,๓๓๘.๐๐ บาท (หกหมื่นเก้าพันสามร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่า
ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  
  

  

ส าเนาถูกต้อง 
 

  
คมกริช ธงยศ 

 
(นายคมกริช ธงยศ) 

 
 ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 

  


