
( ส าเนา ) 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสุขภัณฑ์ส าหรับเปลี่ยนห้องน้ า อบต.กุดฉิม ชั้น ๒ โดยวิธี

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

               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสุขภัณฑ์ส าหรับเปลี่ยนห้องน้ า อบต.กุดฉิม 
ชั้น ๒ โดยวธิีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(๒๔.๑๐.๒๑.๐๐ )วัสดุสุขภัณฑ์ส าหรับเปลี่ยนห้องน้ า อบต.กุดฉิม 
ชั้น ๒ จ านวน ๑ ชุด ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัดชอบเพ่ิมพูลทรัพย์หลังคาเหล็ก (ส่งออก,ขายส่ง,ขาย
ปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๘๓๕.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  

(นายวิทยา แสนทวีสุข) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

  
  

  

ส าเนาถูกต้อง  
  

คมกริช ธงยศ  
(นายคมกริช ธงยศ)  

 ผู้อ านวยการกองคลัง  
 ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 

  

 

( ส าเนา ) 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุส านักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุส านักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 



               อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(๒๔.๑๐.๒๑.๐๐ ) จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ โรงพิมพ์
อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๙๓๒.๐๐ บาท (หนึ่ง
หมื่นสามพันเก้าร้อยสามสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  

(นายวิทยา แสนทวีสุข) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

  
  

  

ส าเนาถูกต้อง  
  

คมกริช ธงยศ  
(นายคมกริช ธงยศ)  

 ผู้อ านวยการกองคลัง  
 ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๑๐ มกราคม 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 ๘ รายการ จ านวน ๑ ชุด ผู้
ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัดชอบเพิ่มพูลทรัพย์หลังคาเหล็ก (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอ
ราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๔๕.๐๐ บาท (สองพันสี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 



    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  

(นายวิทยา แสนทวีสุข) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

  
  

  

ส าเนาถูกต้อง  
  

คมกริช ธงยศ  
(นายคมกริช ธงยศ)  

 ผู้อ านวยการกองคลัง  
 ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ 

 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 

  

 

 

( ส าเนา ) 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุส านักงาน(ตรายาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุส านักงาน(ตรายาง) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(๒๔.๑๐.๒๑.๐๐ )วัสดุส านักงาน(ตรายาง) จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการ
คัดเลือก ได้แก่ โปรปริ้นท์ ตรายาง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕๐.๐๐ บาท (สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  

(นายวิทยา แสนทวีสุข) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

  



  
  

ส าเนาถูกต้อง  
  

คมกริช ธงยศ  
(นายคมกริช ธงยศ)  

 ผู้อ านวยการกองคลัง  
 ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ 

 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 

  

 

 

 

( ส าเนา ) 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าลง Windows คอมพิวเตอร์ ๔๑๖-๕๙-๐๐๓๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ จ้างค่าลง Windows คอมพิวเตอร์ ๔๑๖-๕๙-
๐๐๓๒ โดยวธิีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               การจ้างงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ )ค่าลง Windows คอมพิวเตอร์ ๔๑๖-๕๙-๐๐๓๒ จ านวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับ
การคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุญล้อมเทคนิค (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็น
เงินทั้งสิ้น ๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  

(นายวิทยา แสนทวีสุข) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

  
  

 

ส าเนาถูกต้อง  
  

คมกริช ธงยศ  
(นายคมกริช ธงยศ)  



 

 ผู้อ านวยการกองคลัง  
 ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ 

 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 

  

 

 

 

( ส าเนา ) 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน ๑ รายการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(๒๔.๑๐.๒๑.๐๐ )จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน ๑ ตัว ผู้ได้รับ
การคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัดชอบเพ่ิมพูลทรัพย์หลังคาเหล็ก (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา 
เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  

(นายวิทยา แสนทวีสุข) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

  
  

  

ส าเนาถูกต้อง  
  

คมกริช ธงยศ  
(นายคมกริช ธงยศ)  

 ผู้อ านวยการกองคลัง  
 ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ 

 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 

  



 

 

( ส าเนา ) 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังน้ าแบบไฟเบอร์กลาส จ านวน ๒ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ ซื้อถังน้ าแบบไฟเบอร์กลาส จ านวน ๒ ใบ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ถังน้ าแบบไฟเบอร์กลาส จ านวน ๒ ถัง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัดชอบเพ่ิมพูลทรัพย์
หลังคาเหล็ก (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันหก
ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  

(นายวิทยา แสนทวีสุข) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

  
  

  

ส าเนาถูกต้อง  
  

คมกริช ธงยศ  
(นายคมกริช ธงยศ)  

 ผู้อ านวยการกองคลัง  
 ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ 

 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 

  

 

 

 

 



( ส าเนา ) 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ าอาคารส านักงานชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ จ้างซ่อมแซมห้องน้ าอาคารส านักงานชั้น ๒ องค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               การจ้างงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ )ซ่อมแซมห้องน้ าอาคารส านักงานชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสุริยา บ้งชมโพธิ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สอง
พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  

(นายวิทยา แสนทวีสุข) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

  
  

  

ส าเนาถูกต้อง  
  

คมกริช ธงยศ  
(นายคมกริช ธงยศ)  

 ผู้อ านวยการกองคลัง  
 ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๑๒ มกราคม 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 ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก 



ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัดชอบเพ่ิมพูลทรัพย์หลังคาเหล็ก (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑,๒๓๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  

(นายวิทยา แสนทวีสุข) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

  
  

  

ส าเนาถูกต้อง  
  

คมกริช ธงยศ  
(นายคมกริช ธงยศ)  

 ผู้อ านวยการกองคลัง  
 ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 
 

 

 

( ส าเนา ) 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน บจ ๘๙๙๗ 

นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภัณฑ์รถยนต์
ส่วนกลางทะเบียน บจ ๘๙๙๗ นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               การจ้างงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ )ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน บจ ๘๙๙๗ 
นครพนม จ านวน ๑ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โตโยต้านครพนม จ ากัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดย
เสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔,๕๓๐.๕๑ บาท (สามหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม
และภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 



    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  

(นายวิทยา แสนทวีสุข) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

  
  

  

ส าเนาถูกต้อง  
  

คมกริช ธงยศ  
(นายคมกริช ธงยศ)  

 ผู้อ านวยการกองคลัง  
 ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๒๔ มกราคม 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 
               อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(๒๔.๑๐.๒๑.๐๐ )วัสดุส านักงาน กองช่าง ตรายาง จ านวน ๑ อัน ผู้
ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ โปรปริ้นท์ ตรายาง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  

(นายวิทยา แสนทวีสุข) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

  
  

 



 

ส าเนาถูกต้อง  
  

คมกริช ธงยศ  
(นายคมกริช ธงยศ)  

 ผู้อ านวยการกองคลัง  
 ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ 

 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 

  

 

 

 

( ส าเนา ) 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(๒๔.๑๐.๒๑.๐๐ )วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน ๑ รายการ 
จ านวน ๑ ถัง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัดชอบเพิ่มพูลทรัพย์หลังคาเหล็ก (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก
,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษี
อ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  

(นายวิทยา แสนทวีสุข) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

  
  

 

ส าเนาถูกต้อง  
  

คมกริช ธงยศ  
(นายคมกริช ธงยศ)  

 ผู้อ านวยการกองคลัง  



 

 ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ 

 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 

  

 

 

( ส าเนา ) 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร ปุ๋ยเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุการเกษตร ปุ๋ยเคมี โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(๒๔.๑๐.๒๑.๐๐ )วัสดุการเกษตร ปุ๋ยเคมี สูตร ๑๕-๑๕-๑๕ จ านวน 
๑ กระสอบ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เจี๊ยบ รุ่งเรืองกิจ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันสอง
ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  

(นายวิทยา แสนทวีสุข) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

  
  

  

ส าเนาถูกต้อง  
  

คมกริช ธงยศ  
(นายคมกริช ธงยศ)  

 ผู้อ านวยการกองคลัง  
 ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ 

 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 

  

 

 


