
( ส าเนา ) 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ชนิดกล่อง โรงเรียนบ้านสร้างแห่ โรงเรียนบ้านกุดฉิม 
ประจ าเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ ซื้ออาหารเสริม(นม) ชนิดกล่อง โรงเรียนบ้านสร้าง
แห่ โรงเรียนบ้านกุดฉิม ประจ าเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(๒๔.๑๐.๒๑.๐๐ )อาหารเสริม(นม) ชนิดกล่อง โรงเรียนบ้านสร้างแห่ 
โรงเรียนบ้านกุดฉิม จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 
(ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๔,๔๘๒.๓๒ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดสิบสองบาทสามสิบสอง
สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    
    

  

วรรณิตา ยอดมงคล  
(นางวรรณิตา ยอดมงคล) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

  
  

ส าเนาถูกต้อง 
 

  
คมกริช ธงยศ 

 
(นายคมกริช ธงยศ) 

 
 ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 

  

 

 

 

 

 



( ส าเนา ) 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ชนิดกล่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างแห่ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านกุดฉิม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเจริญ ประจ าเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธี

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

               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ ซื้ออาหารเสริม(นม) ชนิดกล่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านสร้างแห่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดฉิม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเจริญ ประจ าเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ 
มีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(๒๔.๑๐.๒๑.๐๐ )อาหารเสริม(นม) ชนิดกล่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านสร้างแห่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดฉิม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเจริญ จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) (ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๔๒,๖๖๕.๙๒ บาท (สี่หมื่นสองพันหกร้อยหกสิบห้าบาทเก้าสิบสองสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่า
ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    
    

  

วรรณิตา ยอดมงคล  
(นางวรรณิตา ยอดมงคล) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

  
  

ส าเนาถูกต้อง 
 

  
คมกริช ธงยศ 

 
(นายคมกริช ธงยศ) 

 
 ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
 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 )วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๑ รายการ จ านวน ๑ 
กล่อง/box ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุญล้อมเทคนิค (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ
,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน 
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    
    

  

วรรณิตา ยอดมงคล  
(นางวรรณิตา ยอดมงคล) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

  
  

ส าเนาถูกต้อง 
 

  
คมกริช ธงยศ 

 
(นายคมกริช ธงยศ) 

 
 ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 

  

 

 

 

 

 



( ส าเนา ) 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ รถยนต์ บจ ๘๙๙๗ นพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ จ้างซ่อมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ รถยนต์ บจ ๘๙๙๗ 
นพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               การจ้างงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ )ซ่อมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ รถยนต์ บจ ๘๙๙๗ นพ. จ านวน ๑ รายการ ผู้
ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ วิวัฒน์แอร์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    
    

  

วรรณิตา ยอดมงคล  
(นางวรรณิตา ยอดมงคล) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

  
  

ส าเนาถูกต้อง 
 

  
คมกริช ธงยศ 

 
(นายคมกริช ธงยศ) 

 
 ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 

  

 

 

 

 


