
( ส าเนา ) 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส านักปลัด รหัสครุภัณฑ์ 
๔๑๖-๕๗-๐๐๒๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ จ้างจ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ส านักปลัด รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๗-๐๐๒๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส านักปลัด รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๗-๐๐๒๕ จ านวน ๑ 
เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุญล้อมเทคนิค (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดย
เสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  
  

  

ส าเนาถูกต้อง 
 

  
คมกริช ธงยศ 

 
(นายคมกริช ธงยศ) 

 
 ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 

  

 

 

 

 

 



( ส าเนา ) 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก
ขยะ ทะเบียน ๘๐-๘๗๖๑ นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๘๗๖๑ นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๘๗๖๑ 
นครพนม จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านไพรี โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองพัน
บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  
  

  

ส าเนาถูกต้อง 
 

  
คมกริช ธงยศ 

 
(นายคมกริช ธงยศ) 

 
 ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

 

 

 

 

 

 



( ส าเนา ) 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมางานซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน บจ 
๘๙๙๗ นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ จ้างจ้างเหมางานซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง ทะเบียน บจ ๘๙๙๗ นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               จ้างเหมาซ่อมบ ารุงยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน บจ ๘๙๙๗ นคพนม จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการ
คัดเลือก ได้แก่ บริษัท โตโยต้านครพนม จ ากัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๒,๔๗๙.๑๙ บาท (สองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสิบเก้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  
  

  

ส าเนาถูกต้อง 
 

  
คมกริช ธงยศ 

 
(นายคมกริช ธงยศ) 

 
 ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

 

 

 

 

 



 

( ส าเนา ) 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ประจ าเดือน 
ธันวาคม ๒๕๖๕ จ านวน ๒๐ วันท าการ ส าหรับโรงเรียนบ้านกุดฉิม โรงเรียนบ้านสร้างแห่ 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง ขนาด 
๒๐๐ มิลลิลิตร ประจ าเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ จ านวน ๒๐ วันท าการ ส าหรับโรงเรียนบ้านกุดฉิม โรงเรียนบ้านสร้าง
แห่  นั้น 
               จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ประจ าเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ จ านวน 
๒๐ วันท าการ ส าหรับโรงเรียนบ้านกุดฉิม โรงเรียนบ้านสร้างแห่ จ านวน ๕,๙๒๐ กล่องเล็ก ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) (ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๔๖,๒๙๔.๔๐ บาท (สี่หมื่นหกพันสองร้อยเก้าสิบสี่บาทสี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง 
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  
  

  

ส าเนาถูกต้อง 
 

  
คมกริช ธงยศ 

 
(นายคมกริช ธงยศ) 

 
 ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 

  

 

 

 



( ส าเนา ) 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร จ านวน 
๒๐ วันท าการ ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดฉิม บ้านสร้างแห่ บ้านดงเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง ขนาด 
๒๐๐ มิลลิลิตร จ านวน ๒๐ วนัท าการ ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดฉิม บ้านสร้างแห่ บ้านดงเจริญ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               อาหารเสริม(นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร จ านวน ๒๐ วันท าการ ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านกุดฉิม บ้านสร้างแห่ บ้านดงเจริญ จ านวน ๑,๗๐๐ กล่องเล็ก ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ องค์การส่งเสริม
กิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) (ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๒๙๔.๐๐ บาท (หนึ่งหมืน่สามพัน
สองร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  
  

  

ส าเนาถูกต้อง 
 

  
คมกริช ธงยศ 

 
(นายคมกริช ธงยศ) 

 
 ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 

  


