
สําเนาถูกตอง
 

คมกริช ธงยศ

(นายคมกริช ธงยศ)

 ผูอํานวยการกองคลัง

 ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

 โดย นายคมกริช ธงยศ ผูอํานวยการกองคลัง

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา อาหารเสริม(นม)โรงเรียน สําหรับโรงเรียนบานสรางแห โรงเรียนบานกุดฉิม

เดือน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม ๒๕๖๓

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

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม ไดมีโครงการ อาหารเสริม(นม)โรงเรียน สําหรับโรงเรียนบานสราง

แห โรงเรียนบานกุดฉิม เดือน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม ๒๕๖๓  นั้น

               อุปกรณและวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินคา(๒๔.๑๐.๒๑.๐๐ )อาหารเสริม(นม)โรงเรียนสําหรับโรงเรียนบานสราง

แห โรงเรียนบานกุดฉิม เดือน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม จํานวน ๑ ชุด ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการสงเสริม

กิจการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ค.) (ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๑๗๙,๘๙๑.๒๘ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่น

เกาพันแปดรอยเกาสิบเอ็ดบาทยี่สิบแปดสตางค) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจา

ยอื่นๆ ท้ังปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

   

   

 

วิทยา แสนทวีสุข 

(นายวิทยา แสนทวีสุข)

นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

 

 

 



สําเนาถูกตอง
 

คมกริช ธงยศ

(นายคมกริช ธงยศ)

 ผูอํานวยการกองคลัง

 ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

 โดย นายคมกริช ธงยศ ผูอํานวยการกองคลัง

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ืออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสรางแห บา

นกุดฉิม บานดงเจริญ เดือน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม ไดมีโครงการ ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กบานสรางแห บานกุดฉิม บานดงเจริญ เดือน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               อุปกรณและวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินคา(๒๔.๑๐.๒๑.๐๐ )อาหารเสริม(นม)โรงเรียนสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กบานสรางแห บานกุดฉิม บานดงเจริญ เดือน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม ๒๕๖๓ จํานวน ๔,๙๗๐ กลองเล็ก

จํานวน ๑ ชุด ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ค.) (ผูผลิต) โดยเสนอ

ราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๓๘,๘๖๕.๔๐ บาท (สามหม่ืนแปดพันแปดรอยหกสิบหาบาทส่ีสิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและ

ภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

   

   

 

วิทยา แสนทวีสุข 

(นายวิทยา แสนทวีสุข)

นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

 

 

 



สําเนาถูกตอง
 

คมกริช ธงยศ

(นายคมกริช ธงยศ)

 ผูอํานวยการกองคลัง

 ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

 โดย นายคมกริช ธงยศ ผูอํานวยการกองคลัง

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือเครื่องสูบนํ้าแบบหอยโขง (มอเตอรไฟฟา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม ไดมีโครงการ ซื้อเคร่ืองสูบนํ้าแบบหอยโขง (มอเตอรไฟฟา) โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  น้ัน

               เคร่ืองสูบน้ําแบบหอยโขง(๔๐.๑๕.๑๕.๐๓ ) จํานวน ๑ เคร่ือง ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก หจก.ขอนแกน

การไฟฟา สกลนคร (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๙,๕๐๐.๐๐ บาท (เกาพันหารอยบาทถวน) รวม

ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

   

   

 

วิทยา แสนทวีสุข 

(นายวิทยา แสนทวีสุข)

นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

 

 

 



สําเนาถูกตอง
 

คมกริช ธงยศ

(นายคมกริช ธงยศ)

 ผูอํานวยการกองคลัง

 ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

 โดย นายคมกริช ธงยศ ผูอํานวยการกองคลัง

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือวัสดุสํานักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม ไดมีโครงการ ซื้อวัสดุสํานักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง  นั้น

               วัสดุแบบพิมพใบเสร็จรับเงินคานํ้าประปาและใบกํากับภาษี ป.๔๑/๑ (แบบตอเนื่อง) จํานวน ๑๐ กลอง

เล็ก ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก โรงพิมพอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง (ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา

เปนเงินทั้งส้ิน ๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน

และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

   

   

 

วิทยา แสนทวีสุข 

(นายวิทยา แสนทวีสุข)

นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

 

 

 



สําเนาถูกตอง
 

คมกริช ธงยศ

(นายคมกริช ธงยศ)

 ผูอํานวยการกองคลัง

 ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

 โดย นายคมกริช ธงยศ ผูอํานวยการกองคลัง

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน (ตรายาง) สํานักปลัด กองคลัง กองชาง โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม ไดมีโครงการ ซื้อจัดซื้อวัสดุสํานักงาน (ตรายาง) สํานักปลัด กอง

คลัง กองชาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  น้ัน

               วัสดุสํานักงานสํานักปลัด กองคลัง กองชาง (ตรายาง) จํานวน ๑ ชุด ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก รานดลใจ

อารตนครพนม โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๓,๙๖๐.๐๐ บาท (สามพันเการอยหกสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่ม

และภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

   

   

 

วิทยา แสนทวีสุข 

(นายวิทยา แสนทวีสุข)

นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

 

 

 



สําเนาถูกตอง
 

คมกริช ธงยศ

(นายคมกริช ธงยศ)

 ผูอํานวยการกองคลัง

 ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

 โดย นายคมกริช ธงยศ ผูอํานวยการกองคลัง

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือวัสดุกอสราง ( หิน ทราย ปูน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม ไดมีโครงการ ซื้อวัสดุกอสราง ( หิน ทราย ปูน ) โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง  นั้น

               อุปกรณและวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินคา(๒๔.๑๐.๒๑.๐๐ )วัสดุกอสราง ( หิน ทราย ปูน ) จํานวน ๑ ชุด ผูได

รับการคัดเลือก ไดแก คิมวัสด ุโดยเสนอราคา เปนเงินท้ังส้ิน ๑,๓๗๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันสามรอยเจ็ดสิบบาทถวน) รวม

ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

   

   

 

วิทยา แสนทวีสุข 

(นายวิทยา แสนทวีสุข)

นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

 

 

 



สําเนาถูกตอง
 

คมกริช ธงยศ

(นายคมกริช ธงยศ)

 ผูอํานวยการกองคลัง

 ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓

 โดย นายคมกริช ธงยศ ผูอํานวยการกองคลัง

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือวัสดุไฟฟาและวิทยุ (กองชาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม ไดมีโครงการ ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ (กองชาง) โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง  นั้น

               วัสดุไฟฟาและวิทยุ (กองชาง) จํานวน ๑ ชุด ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก ราน ชอบวัสดุ (ขายสง,ขาย

ปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๑,๙๘๕.๐๐ บาท (หนึ่งพันเการอยแปดสิบหาบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและ

ภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

   

   

 

วิทยา แสนทวีสุข 

(นายวิทยา แสนทวีสุข)

นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

 

 

 



สําเนาถูกตอง
 

คมกริช ธงยศ

(นายคมกริช ธงยศ)

 ผูอํานวยการกองคลัง

 ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓

 โดย นายคมกริช ธงยศ ผูอํานวยการกองคลัง

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกอสราง (กองชาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม ไดมีโครงการ ซื้อวัสดุกอสราง (กองชาง) โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง  นั้น

               วัสดุกอสราง จํานวน ๑ ชุด ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก ราน ชอบวัสดุ (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา

เปนเงินทั้งส้ิน ๑,๑๗๕.๐๐ บาท (หน่ึงพันหนึ่งรอยเจ็ดสิบหาบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจด

ทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

   

   

 

วิทยา แสนทวีสุข 

(นายวิทยา แสนทวีสุข)

นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

 

 

 


