
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนบ้านสร้างแห่ โรงเรียนบ้านกุดฉิม ประจ าเดือน 
มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนบ้านสร้างแห่ โรงเรียน
บ้านกุดฉิม ประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวธิีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               อาหารเสริม(นม) โรงเรียนบ้านสร้างแห่ โรงเรียนบ้านกุดฉิม ประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔.๐๐ ) จ านวน 
๖,๓๐๐ กล่องเล็ก ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) (ผู้ผลิต) โดยเสนอ
ราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙,๒๖๖.๐๐ บาท (สี่หมื่นเก้าพันสองร้อยหกสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่า
ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่    15     มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  
  

 

 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างแห่ บ้านกุดฉิม 
บ้านดงเจริญ ประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านสร้างแห่ บ้านกุดฉิม บ้านสร้างแห่ ประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
 
               อาหารเสริม(นม) โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างแห่ บ้านกุดฉิม บ้านดงเจริญ ประจ าเดือน 
มิถุนายน ๒๕๖๔ จ านวน ๒,๑๓๓ กล่องเล็ก ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
(อ.ส.ค.) (ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๖๘๐.๐๖ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยแปดสิบบาทหกสตางค์) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่     15    มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    
    

  

 วิทยา แสนทวีสุข 
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  
  

 

 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างซ่อมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ หอกระจ่ายข่าว หมู่ ๔  
บ้านสร้างแห่ Power Mix ๑,๐๐๐ w (๔๘๕-๕๘-๐๐๐๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ จ้างจ้างซ่อมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  
หอกระจ่ายข่าว หมู่ ๔ บ้านสร้างแห่ Power Mix ๑,๐๐๐ w (๔๘๕-๕๘-๐๐๐๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
 
               จ้างซ่อมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ หอกระจ่ายข่าว หมู่ ๔ บ้านสร้างแห่ Power Mix ๑,๐๐๐ w 
(๔๘๕-๕๘-๐๐๐๕) จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเอ พี คาร์ออดิโอ โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๕,๕๕๐.๐๐ บาท (ห้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่    17     มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    
    

  

 วิทยา แสนทวีสุข 
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  
  

 

 



ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางปายศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกุดฉิม บานสรางแห และบานดงเจริญ จํานวน

๓ ปาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม ไดมีโครงการ จางปายศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกุดฉิม บานสรางแห

และบานดงเจริญ จํานวน ๓ ปาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               การจางงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ )ปายศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกุดฉิม บานสรางแห และบานดงเจริญ จํานวน

๑ ชุด ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก ไนน กราฟฟก โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๙,๑๐๐.๐๐ บาท (เกาพันหนึ่งรอยบาท

ถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

   

   

 

วิทยา แสนทวีสุข 

(นายวิทยา แสนทวีสุข)

นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

 

 



 
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 ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านทักษิยา (ขายปลีก) โดยเสนอราคา 
เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๙๙๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันเกา้ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง 
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่    22     มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    
    

  

 วิทยา แสนทวีสุข 
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  
  

 

 



 
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 ๖,๗๑๐.๐๐ บาท (หกพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่    22     มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    
    

  

 วิทยา แสนทวีสุข 
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  
  

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

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

               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุส านักงาน กองช่าง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วัสดุส านักงานกองช่าง จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านทักษิยา (ขายปลีก) โดยเสนอราคา 
เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๔๐๐.๐๐ บาท (สี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่   22      มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    
    

  

 วิทยา แสนทวีสุข 
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  
  

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ส านักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ส านักปลัด โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วัสดุคอมพิวเตอร์ ส านักปลัด จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เดอะลีดเดอร์ไฮเทค จ ากัด 
(ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๓๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามร้อยบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่     29    มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    
    

  

 วิทยา แสนทวีสุข 
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  
  

 

 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

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

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม  ได้มี โครงการ  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  กองคลัง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
 
               วัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เดอะลีดเดอร์ไฮเทค จ ากัด 
(ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๒๐๐.๐๐ บาท (แปดพันสองร้อยบาทถ้วน)  
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่    29     มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    
    

  

 วิทยา แสนทวีสุข 
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  
  

 

 



ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร กองชาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม ไดมีโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร กองชาง โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง  น้ัน

               วัสดุคอมพิวเตอร กองชาง จํานวน ๑ ชุด ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เดอะลีดเดอรไฮเทค จํากัด

(ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๒,๒๐๐.๐๐ บาท (สองพันสองรอยบาทถวน) รวม

ภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

   

   

 

วิทยา แสนทวีสุข 

(นายวิทยา แสนทวีสุข)

นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

 

 



ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางโครงการเจาะบอบาดาลระบบประปาหมูบาน บานกุดฉิมกลาง หมู ๑ โดย

วิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม ไดมีโครงการ จางโครงการเจาะบอบาดาลระบบประปาหมูบาน

บานกุดฉิมกลาง หมู ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               โครงการเจาะบอบาดาลระบบประปาหมูบาน บานกุดฉิมกลาง หมู ๑ จํานวน ๑ บอ ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก หางหุนสวนจํากัด สีทอง ทรัพยบาดาล โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นแปดพันบาท

ถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

   

   

 

วิทยา แสนทวีสุข 

(นายวิทยา แสนทวีสุข)

นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

 

 


