
 

 

 

 

                                          

                                           ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล 

                        เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
                               ................................................................................. 
 

              ตามท่ี  องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าตามโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 โดยวธิีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

              ฉะนั้น  เพื่อให้การเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ พ.ศ.2560  เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด  องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง จึงขอประกาศให้ทราบ
ว่า ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่ ร้านแสงเจริญ เป็นผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าตามโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 

              จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

                                                                ประกาศ  ณ  วันที่   23 ธันวาคม  พ.ศ.2565 

 

                        
                                                                          (นายทองบู๊   กองเงินกลาง) 
        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง 
 



 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง 
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  

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

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง จะดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 และมีความจำเป็นจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 

ฉะนั้น เพ่ือให้การเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  พ.ศ.2560 เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง จึงขอประกาศให้
ทราบว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน P D art เป็นผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตาม
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 

             จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

                                                                ประกาศ  ณ  วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2565 

 

                                                                                                                   
(นายทองบู๊  กองเงินกลาง) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง 
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ อบต. ห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ  

 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
………………………………………………… 

         ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง จะดำเนินจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ อบต. 
ห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ และมีความจำเป็นจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น                    
        ฉะนั้น  เพ่ือให้การเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  พ.ศ.2560 เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด  องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  จึงขอประกาศให้
ทราบว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่ ร้าน P D art  เป็นผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ อบต. ห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ  

        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน                             

                                             ประกาศ  ณ  วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2566 

                                                                    

                                                                      
                                                                  (นายทองบู๊  กองเงินกลาง) 
                                                       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง 
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อดอกไม้ที่ใช้ตกแต่งรถธิดาพริก ตามโครงการจัดงานวันพริกและของดี

อำเภอขามสะแกแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
…………………………………………………… 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  จะดำเนินจัดซื้อดอกไม้ที่ใช้ตกแต่งรถธิดาพริก ตาม
โครงการจัดงานวันพริกและของดีอำเภอขามสะแกแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น                    

ฉะนั้น  เพื่อให้การเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ.2560 เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด  องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  จึงขอประกาศให้ทราบว่าผู้ที่
ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่ ร้านถาวร เป็นผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อดอกไม้ที่ใช้ตกแต่งรถธิดาพริก ตามโครงการจัด
งานวันพริกและของดีอำเภอขามสะแกแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

                  ประกาศ  ณ  วันที่  9  ธันวาคม  พ.ศ. 2565 

 

                                                                        

                                                                       
                                                                  (นายทองบู๊  กองเงินกลาง) 
                                                       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง 
 

 



 

 

                                          

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาเคร่ืองตัดหญ้า (แบบเข็น)                          
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

................................................................. 
 

              ตามท่ี องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องตัดหญ้า (แบบเข็น)     
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 

                           ฉะนั้น เพ่ือให้การเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ พ.ศ.2560 เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง จึงขอประกาศให้
ทราบว่า  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านช่างหนุ่มยานยนต์ เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคา
เป็นเงินทั้งส้ิน 920.- บาท  (เก้าร้อยย่ีสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทั้งปวง 
             จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

                                                                ประกาศ  ณ  วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2566 

 

 

                                                                               
                                                                         (นายทองบู๊  กองเงินกลาง) 
                                                               นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง 
 



 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง 
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายโครงการ (ไวนิล) ตามโครงการการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 

ประจำปี 2566  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------- 

 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง จะดำเนินจ้างจัดทำป้ายโครงการ (ไวนิล) ตามโครงการ
การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566  และมีความจำเป็นจ้างเหมาป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง นั้น 

ฉะนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ.2560 เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง จึงขอประกาศให้ทราบว่าผู้ที่
ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน P D art เป็นผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายโครงการ (ไวนิล) ตามโครงการการ
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566                

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

                                                                ประกาศ  ณ  วันที่ 5  มกราคม พ.ศ.2566 

                                                                                 

                                                                               
                                                                          (นายทองบู๊  กองเงินกลาง) 
                                                             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง 
 

 



 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง 
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง 

และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
…………………………………………………… 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  จะดำเนินจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษี
ที่ดินและส่ิงปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2566  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น                     

ฉะนั้น  เพ่ือให้การเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  พ.ศ.2560 เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด  องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  จึงขอประกาศให้
ทราบว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่ ร้าน P D art  เป็นผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธ์ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2566  

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

               ประกาศ  ณ  วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2565 

                                                                       

 

                                                                        
                                                                  (นายทองบู๊  กองเงินกลาง) 
                                                       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง 
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเคร่ืองเสียง พร้อมรถแห่สำหรับประกอบร้ิวขบวน ตาม

โครงการจัดงานวันพริกและของดีอำเภอขามสะแกแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
…………………………………………………… 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  จะดำเนินจ้างเหมาเครื่องเสียง พร้อมรถแห่สำหรับ
ประกอบริ้วขบวน ตามโครงการจัดงานวันพริกและของดีอำเภอขามสะแกแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น                     

ฉะนั้น  เพ่ือให้การเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  พ.ศ.2560 เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด  องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  จึงขอประกาศให้
ทราบว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่ นายชัยรัตน์  ไชยเฉลิม  เป็นผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเครื่องเสียง 
พร้อมรถแห่สำหรับประกอบริ้วขบวน ตามโครงการจัดงานวันพริกและของดีอำเภอขามสะแกแสง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

                ประกาศ  ณ  วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2565 

                                                                                                                                                           

                                                                                           
                                                                  (นายทองบู๊  กองเงินกลาง) 
                                                       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง 
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาค่าเช่าชุดร้ิวขบวนพร้อมแต่งหน้า ตามโครงการ              

จัดงานวันพริกและของดีอำเภอขามสะแกแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
…………………………………………………… 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  จะดำเนินจ้างเหมาค่าเช่าชุดริ้วขบวนพร้อมแต่งหน้า  
ตามโครงการจัดงานวันพริกและของดีอำเภอขามสะแกแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง  นั้น                     

ฉะนั้น  เพ่ือให้การเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  พ.ศ.2560 เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด  องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  จึงขอประกาศให้
ทราบว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายพงศกร  ผ่องสอาด เป็นผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาค่าเช่าชุดริ้ว
ขบวนพร้อมแต่งหน้า ตามโครงการจัดงานวันพริกและของดีอำเภอขามสะแกแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566  

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

                    ประกาศ  ณ  วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2565 

                                                                       

                                                                          
                                                                  (นายทองบู๊  กองเงินกลาง) 
                                                       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง 
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดงานวันพริกและ

ของดีอำเภอขามสะแกแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
…………………………………………………… 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  จะดำเนินจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตาม
โครงการจัดงานวันพริกและของดีอำเภอขามสะแกแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น                     

ฉะนั้น  เพ่ือให้การเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  พ.ศ.2560 เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด  องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  จึงขอประกาศให้
ทราบว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่ ร้าน P D art  เป็นผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้าย
ประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดงานวันพริกและของดีอำเภอขามสะแกแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

                                       ประกาศ  ณ  วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2565 

                                                                                                                                    

                                                                                             
                                                                  (นายทองบู๊  กองเงินกลาง) 
                                                       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                          

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาเคร่ืองตัดหญ้า (แบบสายสะพาย)                  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

................................................................. 
 

              ตามท่ี องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องตัดหญ้า (แบบ
สายสะพาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 

                           ฉะนั้น เพ่ือให้การเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ พ.ศ.2560 เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง จึงขอประกาศให้
ทราบว่า  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านช่างหนุ่มยานยนต์ เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคา
เป็นเงินทั้งส้ิน 1,100.- บาท  (หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง            
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทั้งปวง 
             จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

                                                                ประกาศ  ณ  วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 

 

                                                                                                                       
 

                                                                         (นายทองบู๊  กองเงินกลาง) 
                                                               นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง 
 



 
 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ส่วนกลาง  
 หมายเลขทะเบียน 2 กฒ 1587 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

                                       ........................................................................... 
 

               
              ตามท่ี  องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง จะดำเนินจ้างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์
ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 2 กฒ 1587 นม  เพ่ือให้สามารถใช้การได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 

              บัดนี้  ร้านช่างหนุม่ยานยนต์ เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต่ำสุด  โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งส้ิน  850.- 
บาท (แปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
ทั้งปวง 
                                                                              
                                                          ประกาศ  ณ  วันที่ 1  พฤศจิกายน  พ.ศ.2565 

 

                                                                              

                                                                              
                                                                          (นายทองบู๊  กองเงินกลาง) 
                                                             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง 
 



 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง 
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ     

พ.ศ. 2566  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
…………………………………………………… 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  จะดำเนินจ้างเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวธิีเฉพาะเจาะจง  นั้น                     

ฉะนั้น  เพ่ือให้การเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  พ.ศ.2560 เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด  องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  จึงขอประกาศให้
ทราบว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่ ร้านศิริพัฒน์ การพิมพ์  เป็นผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเข้าเล่มข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

ประกาศ  ณ  วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2565 

 

                                                                        

                                                                       

                                                                                            
                                                                  (นายทองบู๊  กองเงินกลาง) 
                                                       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


