
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑสํานังาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม ไดมีโครงการ ซื้อครุภัณฑสํานังาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               พัดลม(๒๕.๑๗.๔๐.๐๑ ) จํานวน ๓ ตัว ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท วิทยาอีเลคทริคเซ็นเตอร จํากัด

(ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๓,๕๗๐.๐๐ บาท (สามพันหารอยเจ็ดสิบบาทถวน) รวม

ภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

   

   

 

วิทยา แสนทวีสุขวิทยา แสนทวีสุข 

(นายวิทยา แสนทวีสุข)

นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

 

 



ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อเคร่ืองปรับอากาศกองชาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม ไดมีโครงการ ซื้อเครื่องปรับอากาศกองชาง โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง  น้ัน

               เครื่องปรับอากาศ(๔๐.๑๐.๑๗.๐๑ ) จํานวน ๑ เครื่อง ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท วิทยาอีเลคทริค

เซ็นเตอร จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๒๓,๙๙๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสามพันเกา

รอยเกาสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

   

   

 

วิทยา แสนทวีสุข 

(นายวิทยา แสนทวีสุข)

นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

 

 



ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการรณรงคควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออก ประจําป

๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม ไดมีโครงการ ซื้อวัสดุตามโครงการรณรงคควบคุมและปองกันโรค

ไขเลือดออก ประจําป ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               อุปกรณและวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินคา(๒๔.๑๐.๒๑.๐๐ ) จํานวน ๑ ชุด ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก รานซูโม

(ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหม่ืนบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่ม

และภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

   

   

 

วิทยา แสนทวีสุข 

(นายวิทยา แสนทวีสุข)

นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

 

 



ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑงานบานงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม ไดมีโครงการ ซื้อครุภัณฑงานบานงานครัว โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง  น้ัน

               ตูเย็น(๕๒.๑๔.๑๕.๐๑ ) จํานวน ๑ เครื่อง ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท วิทยาอีเลคทริคเซ็นเตอร

จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๘,๔๙๐.๐๐ บาท (แปดพันสี่รอยเกาสิบบาทถวน)

รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

   

   

 

วิทยา แสนทวีสุข 

(นายวิทยา แสนทวีสุข)

นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

 

 



ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางปาย รวมตานทุจริตคอรับชั่น (Zero Toterance ) จํานวน ๑ ปาย โดย

วิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม ไดมีโครงการ จางปาย รวมตานทุจริตคอรับชั่น (Zero

Toterance ) จํานวน ๑ ปาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               การจางงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ )ปาย รวมตานทุจริตคอรับชั่น (Zero Toterance ) จํานวน ๑ ปาย จํานวน

๑ ปาย ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก ไนน กราฟฟก โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๓๐๐.๐๐ บาท (สามรอยบาทถวน)

รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

   

   

 

วิทยา แสนทวีสุข 

(นายวิทยา แสนทวีสุข)

นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

 

 



ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกอสราง สําหรับผูประสบเหตุวาตภัย จํานวน ๒ ราย โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

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

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม ไดมีโครงการ ซื้อวัสดุกอสราง สําหรับผูประสบเหตุวาตภัย จํานวน

๒ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               วัสดุกอสรางสําหรับผูประสบเหตุวาตภัย จํานวน ๒ ราย จํานวน ๑ ชุด ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก รานคูณ

มีวัสดุ (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๓,๐๓๐.๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนสามพันสามสิบบาทถวน) รวม

ภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

   

   

 

วิทยา แสนทวีสุข 

(นายวิทยา แสนทวีสุข)

นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

 

 



ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือวัคซีนปองกันพิษสุนัขบาตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค

พิษสุนัขบา ตามประณิธาน ฯ ประจําป ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม ไดมีโครงการ ซื้อวัคซีนปองกันพิษสุนัขบาตามโครงการสัตวปลอด

โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามประณิธาน ฯ ประจําป ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               อุปกรณและวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินคา(๒๔.๑๐.๒๑.๐๐ ) จํานวน ๗๓๐ หลอด/tube ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก รานอัมพรภัณฑ (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๒๑,๙๐๐.๐๐ บาท (สอง

หมื่นหน่ึงพันเการอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

   

   

 

วิทยา แสนทวีสุข 

(นายวิทยา แสนทวีสุข)

นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

 

 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ส านักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ส านักปลัด โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
 
               เครื่องตัดหญ้าต่างๆ(๒๑.๑๐.๑๗.๐๑ ) จ านวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ขอนแก่น 
การไฟฟ้า สกลนคร (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๕๐๐.๐๐ บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)  
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่    27     เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    
    

  

 วิทยา แสนทวีสุข 
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ส านักงานส านักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม  ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์ส านักงานส านักปลัด โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
 
               ๑. ตู้เหล็กกล้า ๒ บาน ๑.มีมือจับชนิดบิด ๒.มีแผ่นชั้นปรับระดับ ๓ ชั้น ๓. คุณสมบัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จ านวน ๒ หลัง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านแสงชัยเฟอร์นิเจอร์ 2 (ขายปลีก) โดย
เสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๘๐๐.๐๐ บาท (เก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่า
จดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
 
               ๒. โต๊ะพับอเนกประสงค์ ๑.มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐x๖๐x๗๕ เซนติเมตร ๒.ผลิตจากไม้ Particle board 
ปิดขอบ PVC Edge ๓.ขาโต๊ะพับเก็บได้ จ านวน ๑๐ ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านแสงชัยเฟอร์นิเจอร์ 2 (ขาย
ปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน 
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่    27     เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    
    

  

  วิทยา แสนทวีสุข 
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ส านักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม  ได้มี โครงการ  ซื้อครุภัณฑ์ส านักงานกองคลัง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
 
               ๑. ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน ๑.มีมือจับชนิดบิด ๒.มีแผ่นชั้นปรับระดับ ๓ ชั้น ๓. คุณสมบัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.) จ านวน ๓ หลัง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านแสงชัยเฟอร์นิเจอร์ 2 (ขายปลีก)  
โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๗๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน  
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
 
               ๒. ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม ๑. ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม มีช่องเก็บแฟ้ม จ านวน ๔ ชั้น รวม ๔๐ ช่อง ๒. มีแผ่นพลาสติก
แข็งกั้นแฟ้มไม่ให้ล้มทับกัน หยิบแฟ้มได้ ถอดออกได้๓.ติดล้อเลื่อน ๔ ล้อ จ านวน ๔ หลัง ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ ร้านแสงชัยเฟอร์นิเจอร์ 2 (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อย
บาทถ้วน ) รวมภาษีมูลค่ าเ พ่ิมและภาษี อ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ าย อ่ืนๆ ทั้ งปวง 
               ๓. เก้าอ้ีส านักงาน ๑. มีพนักพิงและที่นั่ง ๒.ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม ๓.สามารถปรับระดับความสูงต่ าได้  
๔. มีล้อเลื่อนและสามารถหมุนได้รอบตัว จ านวน ๑ ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านแสงชัยเฟอร์นิเจอร์ 2  
(ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน 
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่     27    เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    
    

  

 วิทยา แสนทวีสุข 
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  
  

 

 

 

 

 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ส านักงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามที่  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม  ได้มี โครงการ  ซื้อครุภัณฑ์ส านักงานกองช่าง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
 
               เก้าอ้ี จ านวน ๑ ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านแสงชัยเฟอร์นิเจอร์ 2 (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็น
เงินทั้งสิ้น ๓,๔๐๐.๐๐ บาท (สามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่   27      เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    
    

  

 วิทยา แสนทวีสุข 
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม  ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองคลัง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
 
               เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น จ านวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้าง
หุ้นส่ วนจ ากัด  บุญล้อมเทคนิค  (ส่ งออก ,ขายส่ ง ,ขายปลีก ,ให้บริ การ ,ผู้ ผลิ ต )  โดย เสนอราคา เป็น เ งิน
ทั้งสิ้น ๒๑,๘๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่     27    เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    
    

  

 วิทยา แสนทวีสุข 
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส านักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส านักปลัด โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
 
               จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จ านวน ๑ จอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
บุญล้อมเทคนิค (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๗๐๐.๐๐ บาท (สองพัน
เจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่    27     เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    
    

  

 วิทยา แสนทวีสุข 
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส านักปลัด (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส านักปลัด (ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
 
               ๑. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน ๒ เครื่อง ผู้ได้รับการ
คัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุญล้อมเทคนิค (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๘,๔๐๐.๐๐ บาท (แปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
 
               ๒. เครื่องพิมพ์ Laser printers หรือ LED ขาวด า จ านวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้าง
หุ้นส่ วนจ ากัด  บุญล้อมเทคนิค  (ส่ งออก ,ขายส่ ง ,ขายปลีก ,ให้บริ การ ,ผู้ ผลิ ต )  โดย เสนอราคา เป็น เ งิน
ทั้งสิ้น ๒,๕๐๐.๐๐ บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่    27     เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    
    

  

 วิทยา แสนทวีสุข 
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  
  

 

 

 

 

 

 

 



 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ส านักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ส านักปลัด โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
 
               โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด ๕๕ นิ้ว จ านวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่  บริษัท วิทยาอี เลคทริคเซ็น เตอร์  จ ากัด  (ขายส่ ง ,ขายปลีก ,ให้บริการ )  โดย เสนอราคา เป็น เงิน
ทั้งสิ้น ๑๕,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่    27     เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    
    

  

 วิทยา แสนทวีสุข 
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  
  

 

 

 

 

 



ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑสํานักงานกองชาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม ไดมีโครงการ ซื้อครุภัณฑสํานักงานกองชาง โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง  น้ัน

               เกาอ้ี จํานวน ๑ ตัว ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก รานแสงชัยเฟอรนิเจอร 2 (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปน

เงินท้ังส้ิน ๓,๔๐๐.๐๐ บาท (สามพันสี่รอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคา

ใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

   

   

 

วิทยา แสนทวีสุข 

(นายวิทยา แสนทวีสุข)

นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

 

 



ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑสํานักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม ไดมีโครงการ ซื้อครุภัณฑสํานักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง  น้ัน

               ๑. ตูเหล็ก แบบ ๒ บาน ๑.มีมือจับชนิดบิด ๒.มีแผนช้ันปรับระดับ ๓ ช้ัน ๓. คุณสมบัติมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม(มอก.) จํานวน ๓ หลัง ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก รานแสงชัยเฟอรนิเจอร 2 (ขายปลีก) โดย

เสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๑๔,๗๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คา

ขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

               ๒. ตูเหล็กเก็บแฟม ๑. ตูเหล็กเก็บแฟม มีชองเก็บแฟม จํานวน ๔ ช้ัน รวม ๔๐ ชอง ๒. มีแผนพลาสติก

แข็งก้ันแฟมไมใหลมทับกัน หยิบแฟมได ถอดออกได๓.ติดลอเลื่อน ๔ ลอ จํานวน ๔ หลัง ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก รานแสงชัยเฟอรนิเจอร 2 (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๑๕,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหาพันหกรอย

บาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๓. เกาอ้ีสํานักงาน ๑. มีพนักพิงและท่ีนั่ง ๒.ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม ๓.สามารถปรับระดับความสูงตํ่าได ๔.

มีลอเลื่อนและสามารถหมุนไดรอบตัว จํานวน ๑ ตัว ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก รานแสงชัยเฟอรนิเจอร 2 (ขาย

ปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๑,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันสี่รอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คา

ขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

   

   

 

วิทยา แสนทวีสุข 

(นายวิทยา แสนทวีสุข)

นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

 

 



ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑสํานักงานสํานักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม ไดมีโครงการ ซื้อครุภัณฑสํานักงานสํานักปลัด โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง  น้ัน

               ๑. ตูเหล็กกลา ๒ บาน ๑.มีมือจับชนิดบิด ๒.มีแผนชั้นปรับระดับ ๓ ช้ัน ๓. คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ

อุตสาหกรรม (มอก.) จํานวน ๒ หลัง ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก รานแสงชัยเฟอรนิเจอร 2 (ขายปลีก) โดยเสนอราคา

เปนเงินทั้งส้ิน ๙,๘๐๐.๐๐ บาท (เกาพันแปดรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน

และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง

               ๒. โตะพับอเนกประสงค ๑.มีขนาดไมนอยกวา ๑๕๐x๖๐x๗๕ เซนติเมตร ๒.ผลิตจากไม Particle board

ปดขอบ PVC Edge ๓.ขาโตะพับเก็บได จํานวน ๑๐ ตัว ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก รานแสงชัยเฟอรนิเจอร 2 (ขาย

ปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนสองพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น

คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

   

   

 

วิทยา แสนทวีสุข 

(นายวิทยา แสนทวีสุข)

นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

 

 


