
( ส าเนา ) 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดฉิม บ้านสร้างแห่ 
บ้านดงเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านกุดฉิม บ้านสร้างแห่ บ้านดงเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               อาหารเสริม(นม) โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดฉิม บ้านสร้างแห่ บ้านดงเจริญ จ านวน ๒,๖๖๖ 
กล่องเล็ก ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) (ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา 
เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๘๔๘.๑๒ บาท (สองหมื่นแปดร้อยสี่สิบแปดบาทสิบสองสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่า
ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  
  

  

ส าเนาถูกต้อง 
 

  
คมกริช ธงยศ 

 
(นายคมกริช ธงยศ) 

 
 ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 

  

 

 

 

 

 



( ส าเนา ) 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน บ้านสร้างแห่ บ้านกุดฉิม ประจ าเดือน 
ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน บ้านสร้างแห่ 
บ้านกุดฉิม ประจ าเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               อาหารเสริม(นม)โรงเรียน บ้านสร้างแห่ บ้านกุดฉิม จ านวน ๘,๙๙๐ กล่องเล็ก ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) (ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๗๐,๓๐๑.๘๐ บาท (เจ็ดหมื่นสามร้อยเอ็ดบาทแปดสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  
  

  

ส าเนาถูกต้อง 
 

  
คมกริช ธงยศ 

 
(นายคมกริช ธงยศ) 

 
 ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 

  

 

 

 

 

 



( ส าเนา ) 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านกุดฉิม โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า
บ้านกุดฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               การจ้างงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ )ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านกุดฉิม จ านวน ๑ ชุด ผู้
ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ขอนแก่นการไฟฟ้า สกลนคร (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑๖,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  
  

  

ส าเนาถูกต้อง 
 

  
คมกริช ธงยศ 

 
(นายคมกริช ธงยศ) 

 
 ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 

  

 

 

 

 

 



( ส าเนา ) 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจ าเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้าน
กุดฉิม โรงเรียนบ้านสร้างแห่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจ าเดือน 
พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านกุดฉิม โรงเรียนบ้านสร้างแห่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               อาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจ าเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านกุดฉิม โรงเรียนบ้านสร้างแห่ 
จ านวน ๖,๓๘๐ กล่องเล็ก ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 
(ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙,๘๙๑.๖๐ บาท (สี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค์) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  
  

  

ส าเนาถูกต้อง 
 

  
คมกริช ธงยศ 

 
(นายคมกริช ธงยศ) 

 
 ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 

  

 

 

 

 

 



( ส าเนา ) 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดฉิม 
บ้านสร้างแห่ บ้านดงเจริญ ประจ าเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดฉิม บ้านสร้างแห่ บ้านดงเจริญ ประจ าเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               อาหารเสริม(นม) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดฉิม บ้านสร้างแห่ บ้านดงเจริญ ประจ าเดือน 
พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จ านวน ๑,๘๙๒ กล่องเล็ก ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศ
ไทย (อ.ส.ค.) (ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๗๙๕.๔๔ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าบาทสี่สิบสี่
สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  
  

  

ส าเนาถูกต้อง 
 

  
คมกริช ธงยศ 

 
(นายคมกริช ธงยศ) 

 
 ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 

  


