
สําเนาถูกตอง
 

คมกริช ธงยศ

(นายคมกริช ธงยศ)

 ผูอํานวยการกองคลัง

 ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔

 โดย นายคมกริช ธงยศ ผูอํานวยการกองคลัง

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลโยีสารสนเทศ DLTV

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม ไดมีโครงการ ซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโล

โยีสารสนเทศ DLTV ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลโยีสารสนเทศ DLTV ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

จํานวน ๑ ชุด ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เดอะลีดเดอรไฮเทค จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดย

เสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๒๕,๖๐๐.๐๐ บาท (สองหม่ืนหาพันหกรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คา

ขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

   

   

 

วิทยา แสนทวีสุข 

(นายวิทยา แสนทวีสุข)

นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

 

 

 



สําเนาถูกตอง
 

คมกริช ธงยศ

(นายคมกริช ธงยศ)

 ผูอํานวยการกองคลัง

 ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔

 โดย นายคมกริช ธงยศ ผูอํานวยการกองคลัง

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อจางซอม(เช็คระยะ) รถยนต บจ ๘๙๙๗ นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม ไดมีโครงการ ซื้อจางซอม(เช็คระยะ) รถยนต บจ ๘๙๙๗

นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  น้ัน

               การจางงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ ) จํานวน ๑ ชุด ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท โตโยตา เจริญศรี จํากัด

(สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๔,๕๐๗.๓๘ บาท (สี่พันหารอยเจ็ดบาท

สามสิบแปดสตางค) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

   

   

 

วิทยา แสนทวีสุข 

(นายวิทยา แสนทวีสุข)

นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

 

 

 



สําเนาถูกตอง
 

คมกริช ธงยศ

(นายคมกริช ธงยศ)

 ผูอํานวยการกองคลัง

 ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔

 โดย นายคมกริช ธงยศ ผูอํานวยการกองคลัง

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อเจลลางมือแอลกอฮอล แบบกด มีสวนผสม Alcohol ไมนอยกวา

๗๐%ขนาดไมนอยกวา ๕๐๐ CC. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม ไดมีโครงการ ซื้อเจลลางมือแอลกอฮอล แบบกด มีสวนผสม

Alcohol ไมนอยกวา ๗๐%ขนาดไมนอยกวา ๕๐๐ CC. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               เจล(๑๒.๑๖.๑๘.๐๑ )เจลลางมือแอลกอฮอล แบบกด มีสวนผสม Alcohol ไมนอยกวา ๗๐%ขนาดไม

นอยกวา ๕๐๐ CC. จํานวน ๒๐ ขวด/bottle ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก รานทักษิยา (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปน

เงินท้ังส้ิน ๔,๙๖๐.๐๐ บาท (สี่พันเการอยหกสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน

และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

   

   

 

วิทยา แสนทวีสุข 

(นายวิทยา แสนทวีสุข)

นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

 

 

 



สําเนาถูกตอง
 

คมกริช ธงยศ

(นายคมกริช ธงยศ)

 ผูอํานวยการกองคลัง

 ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔

 โดย นายคมกริช ธงยศ ผูอํานวยการกองคลัง

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางปาย การประชาสัมพันธ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางและภาษีปาย ประจําป

๒๕๖๔ จํานวน ๑ ปาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม ไดมีโครงการ จางปาย การประชาสัมพันธ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก

สรางและภาษีปาย ประจําป ๒๕๖๔ จํานวน ๑ ปาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               การจางงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ )าย การประชาสัมพันธ ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางและภาษีปาย ประจําป

๒๕๖๔ จํานวน ๑ ปาย จํานวน ๑ ชุด ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก ไนน กราฟฟก โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๘๕๐.๐๐ บาท (แปดรอยหาสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจา

ยอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

   

   

 

วิทยา แสนทวีสุข 

(นายวิทยา แสนทวีสุข)

นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

 

 

 



สําเนาถูกตอง
 

คมกริช ธงยศ

(นายคมกริช ธงยศ)

 ผูอํานวยการกองคลัง

 ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔

 โดย นายคมกริช ธงยศ ผูอํานวยการกองคลัง

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางปรับปรุงซอมแซมคลองสงน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กบานกุดฉิม (สถานีสูบนํ้า

ดวยไฟฟาบานกุดฉิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม ไดมีโครงการ จางปรับปรุงซอมแซมคลองสงนํ้า

คอนกรีตเสริมเหล็กบานกุดฉิม (สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาบานกุดฉิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               โครงการปรับปรุงซอมแซมคลองสงนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กบานกุดฉิม (สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานกุดฉิม)

จํานวน ๑ ชุด ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก หางหุนสวนจํากัด ศิลามงคล (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา

เปนเงินทั้งส้ิน ๓๙,๕๐๐.๐๐ บาท (สามหม่ืนเกาพันหารอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจด

ทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

   

   

 

วิทยา แสนทวีสุข 

(นายวิทยา แสนทวีสุข)

นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

 

 

 



สําเนาถูกตอง
 

คมกริช ธงยศ

(นายคมกริช ธงยศ)

 ผูอํานวยการกองคลัง

 ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔

 โดย นายคมกริช ธงยศ ผูอํานวยการกองคลัง

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางซอมบํารุงรักษารถยนต ทะเบียน บจ ๘๙๙๗ นครพนม โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

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

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม ไดมีโครงการ จางซอมบํารุงรักษารถยนต ทะเบียน บจ ๘๙๙๗

นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  น้ัน

               การจางงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ ) ซอมบํารุงรถยนต บจ ๘๙๙๗ นครพนม จํานวน ๑ ชุด ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก บริษัท โตโยตา เจริญศรี จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๕,๘๖๙.๗๕ บาท (หาพันแปดรอยหกสิบเกาบาทเจ็ดสิบหาสตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจด

ทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

   

   

 

วิทยา แสนทวีสุข 

(นายวิทยา แสนทวีสุข)

นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

 

 

 



สําเนาถูกตอง
 

คมกริช ธงยศ

(นายคมกริช ธงยศ)

 ผูอํานวยการกองคลัง

 ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔

 โดย นายคมกริช ธงยศ ผูอํานวยการกองคลัง

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางปรับปรุงซอมแซมฝารางระบายนํ้า ค.ส.ล. (เปลี่ยนฝารางระบายน้ํา) โดย

วิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม ไดมีโครงการ จางปรับปรุงซอมแซมฝารางระบายนํ้า ค.ส.ล.

(เปลี่ยนฝารางระบายนํ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               เปล่ียนฝารางระบายน้ํา จํานวน ๑๘๒ ฝา จํานวน ๑ ชุด ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก หางหุนสวนจํากัด

ศิลามงคล (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หาหมื่นสามพันบาทถวน)

รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

   

   

 

วิทยา แสนทวีสุข 

(นายวิทยา แสนทวีสุข)

นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

 

 

 



สําเนาถูกตอง
 

คมกริช ธงยศ

(นายคมกริช ธงยศ)

 ผูอํานวยการกองคลัง

 ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔

 โดย นายคมกริช ธงยศ ผูอํานวยการกองคลัง

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อถานหุงตม จํานวน ๕ กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม ไดมีโครงการ ซื้อถานหุงตม จํานวน ๕ กระสอบ โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง  น้ัน

               อุปกรณและวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินคา(๒๔.๑๐.๒๑.๐๐ )ถานหุงตม จํานวน ๕ กระสอบ จํานวน ๑ ชุด ผูได

รับการคัดเลือก ไดแก เลิศศักดิ ์โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๘๕๐.๐๐ บาท (แปดรอยหาสิบบาทถวน) รวมภาษี

มูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

   

   

 

วิทยา แสนทวีสุข 

(นายวิทยา แสนทวีสุข)

นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

 

 

 


