
สําเนาถูกตอง
 

คมกริช ธงยศ

(นายคมกริช ธงยศ)

 ผูอํานวยการกองคลัง

 ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓

 โดย นายคมกริช ธงยศ ผูอํานวยการกองคลัง

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอรสํานักปลัด กองคลัง กองชาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม ไดมีโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอรสํานักปลัด กองคลัง กองชาง

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               วัสดุคอมพิวเตอรสํานักปลัด กองคลัง กองชาง จํานวน ๑ ชุด ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เดอะ

ลีดเดอรไฮเทค จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๑๕,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่น

หาพันสองรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

   

   

 

วิทยา แสนทวีสุข 

(นายวิทยา แสนทวีสุข)

นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

 

 

 



สําเนาถูกตอง
 

คมกริช ธงยศ

(นายคมกริช ธงยศ)

 ผูอํานวยการกองคลัง

 ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓

 โดย นายคมกริช ธงยศ ผูอํานวยการกองคลัง

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือถังกรองน้ําสแตนเลสพรอมหนาบอลวาลวยูพีวีซี และพรอมติดตั้ง โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม ไดมีโครงการ ซื้อถังกรองนํ้าสแตนเลสพรอมหนาบอลวาลวยูพีวีซี

และพรอมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               อุปกรณและวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินคา(๒๔.๑๐.๒๑.๐๐ ) จํานวน ๑ ชุด ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก ราน

วิทยา วอเตอรเซอรวิส โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นหาพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่ม

และภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

   

   

 

วิทยา แสนทวีสุข 

(นายวิทยา แสนทวีสุข)

นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

 

 

 



สําเนาถูกตอง
 

คมกริช ธงยศ

(นายคมกริช ธงยศ)

 ผูอํานวยการกองคลัง

 ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓

 โดย นายคมกริช ธงยศ ผูอํานวยการกองคลัง

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น ๆ (สารกรองน้ําประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม ไดมีโครงการ ซื้อวัสดุอื่น ๆ (สารกรองนํ้าประปา) โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง  น้ัน

               วัสดุอ่ืน (สารกรองน้ําประปา) จํานวน ๑ ชุด ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก รานวิทยา วอเตอรเซอรวิส โดย

เสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหม่ืนบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจด

ทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

   

   

 

วิทยา แสนทวีสุข 

(นายวิทยา แสนทวีสุข)

นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

 

 

 



สําเนาถูกตอง
 

คมกริช ธงยศ

(นายคมกริช ธงยศ)

 ผูอํานวยการกองคลัง

 ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓

 โดย นายคมกริช ธงยศ ผูอํานวยการกองคลัง

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางจัดทําเว็บไซตองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม ไดมีโครงการ จางจัดทําเว็บไซตองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               จางจัดทําเว็บไซตองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม จํานวน ๑ ชุด ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก ราน ที เอส

คอมพิวเตอร โดย นางสาวสุนิตา เคนไชยวงค (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงหมื่นหาพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใช

จายอ่ืนๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

   

   

 

วิทยา แสนทวีสุข 

(นายวิทยา แสนทวีสุข)

นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

 

 

 



สําเนาถูกตอง
 

คมกริช ธงยศ

(นายคมกริช ธงยศ)

 ผูอํานวยการกองคลัง

 ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓

 โดย นายคมกริช ธงยศ ผูอํานวยการกองคลัง

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางเหมาติดตั้งรางน้ําฝน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสรางแห โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

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

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม ไดมีโครงการ จางเหมาติดตั้งรางนํ้าฝน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บานสรางแห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  น้ัน

               การจางงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ )จางเหมาติดตั้งรางนํ้าฝน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสรางแห จํานวน ๑ ชุด ผู

ไดรับการคัดเลือก ไดแก นายวิรยุทธ ไชยยงค โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๕,๒๕๐.๐๐ บาท (หาพันสองรอยหาสิบ

บาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

   

   

 

วิทยา แสนทวีสุข 

(นายวิทยา แสนทวีสุข)

นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

 

 

 



สําเนาถูกตอง
 

คมกริช ธงยศ

(นายคมกริช ธงยศ)

 ผูอํานวยการกองคลัง

 ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓

 โดย นายคมกริช ธงยศ ผูอํานวยการกองคลัง

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางจางบริการซอมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑรถยนตสวนกลางทะเบียน บจ

๘๙๙๗ นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม ไดมีโครงการ จางจางบริการซอมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑ

รถยนตสวนกลางทะเบียน บจ ๘๙๙๗ นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               การจางงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ )จางบริการซอมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑรถยนตสวนกลางทะเบียน บจ

๘๙๙๗ นครพนม จํานวน ๑ ชุด ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท โตโยตา เจริญศรี จํากัด (สงออก,ขายสง,ขาย

ปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๒,๕๘๔.๕๙ บาท (สองพันหารอยแปดสิบสี่บาทหาสิบเกาสตางค)

รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

   

   

 

วิทยา แสนทวีสุข 

(นายวิทยา แสนทวีสุข)

นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

 

 

 



สําเนาถูกตอง
 

คมกริช ธงยศ

(นายคมกริช ธงยศ)

 ผูอํานวยการกองคลัง

 ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓

 โดย นายคมกริช ธงยศ ผูอํานวยการกองคลัง

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางซอมบํารุงรักษายานพาหนะและขนสง รถบรรทุกขยะ ๘๐-๘๗๖๑

นครพนม (เข็มไมล ๓๘,๐๐๐ กิโลเมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม ไดมีโครงการ จางซอมบํารุงรักษายานพาหนะและขนสง รถ

บรรทุกขยะ ๘๐-๘๗๖๑ นครพนม (เข็มไมล ๓๘,๐๐๐ กิโลเมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  น้ัน

               ซอมบํารุงรักษายานพาหนะและขนสง รถบรรทุกขยะ ๘๐-๘๗๖๑ นครพนม (เข็มไมล ๓๘,๐๐๐

กิโลเมตร) จํานวน ๑ ชุด ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท อีซูซุนครพนม จํากัด (ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา

เปนเงินทั้งส้ิน ๕,๒๔๖.๒๑ บาท (หาพันสองรอยส่ีสิบหกบาทยี่สิบเอ็ดสตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง

คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

   

   

 

วิทยา แสนทวีสุข 

(นายวิทยา แสนทวีสุข)

นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

 

 

 



สําเนาถูกตอง
 

คมกริช ธงยศ

(นายคมกริช ธงยศ)

 ผูอํานวยการกองคลัง

 ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓

 โดย นายคมกริช ธงยศ ผูอํานวยการกองคลัง

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ (กองชาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม ไดมีโครงการ ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ (กองชาง) โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง  น้ัน

               อุปกรณและวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินคา(๒๔.๑๐.๒๑.๐๐ )วัสดุไฟฟาและวิทยุ กองชาง จํานวน ๑ ชุด ผูไดรับ

การคัดเลือก ไดแก ราน ชอบวัสดุ (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๓,๐๕๐.๐๐ บาท (สามพันหาสิบ

บาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

   

   

 

วิทยา แสนทวีสุข 

(นายวิทยา แสนทวีสุข)

นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

 

 

 



สําเนาถูกตอง
 

คมกริช ธงยศ

(นายคมกริช ธงยศ)

 ผูอํานวยการกองคลัง

 ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓

 โดย นายคมกริช ธงยศ ผูอํานวยการกองคลัง

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางซอมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑรถยนตสวนกลางทะเบียน กจ ๙๐๕

นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม ไดมีโครงการ จางซอมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑรถยนตสวน

กลางทะเบียน กจ ๙๐๕ นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               การจางงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ )ซอมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑรถยนตสวนกลางทะเบียน กจ ๙๐๕

นครพนม จํานวน ๑ ชุด ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก เจริญศรีนครพนม(2012)จํากัด โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๑,๐๖๘.๒๑ บาท (หนึ่งพันหกสิบแปดบาทยี่สิบเอ็ดสตางค) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจด

ทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

   

   

 

วิทยา แสนทวีสุข 

(นายวิทยา แสนทวีสุข)

นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

 

 

 



สําเนาถูกตอง
 

คมกริช ธงยศ

(นายคมกริช ธงยศ)

 ผูอํานวยการกองคลัง

 ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓

 โดย นายคมกริช ธงยศ ผูอํานวยการกองคลัง

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑกอสราง ๑.ชุดทดสอบความขนเหลวของคอนกรีต ๒.แบบหลอ

คอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม ไดมีโครงการ ซื้อครุภัณฑกอสราง ๑.ชุดทดสอบความขนเหลวของ

คอนกรีต ๒.แบบหลอคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               ๑. ครุภัณฑกอสราง ชุดทดสอบความขนเหลวของคอนกรีต Slump Test จํานวน ๑ เครื่อง ผูไดรับการ

คัดเลือก ไดแก หจก.ขอนแกนการไฟฟา สกลนคร (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่พันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้ง

ปวง

               ๒. ครุภัณฑกอสราง แบบหลอคอนกรีต จํานวน ๓ ตัว ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก หจก.ขอนแกนการไฟฟา

สกลนคร (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและ

ภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

   

   

 

วิทยา แสนทวีสุข 

(นายวิทยา แสนทวีสุข)

นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

 

 

 



สําเนาถูกตอง
 

คมกริช ธงยศ

(นายคมกริช ธงยศ)

 ผูอํานวยการกองคลัง

 ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓

 โดย นายคมกริช ธงยศ ผูอํานวยการกองคลัง

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือครุภัณฑสํารวจ ลอวัดระยะแบบดิจิตอล จํานวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

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

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม ไดมีโครงการ ซื้อครุภัณฑสํารวจ ลอวัดระยะแบบดิจิตอล จํานวน

๑ เคร่ือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  น้ัน

               ลอวัดระยะทาง(๔๑.๑๑.๑๖.๑๖ )ลอวัดระยะดิจิตอล จํานวน ๑ เครื่อง ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก หจก.ขอนแกนการไฟฟา สกลนคร (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๒,๗๐๐.๐๐ บาท (สองพัน

เจ็ดรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

   

   

 

วิทยา แสนทวีสุข 

(นายวิทยา แสนทวีสุข)

นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

 

 

 



สําเนาถูกตอง
 

คมกริช ธงยศ

(นายคมกริช ธงยศ)

 ผูอํานวยการกองคลัง

 ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓

 โดย นายคมกริช ธงยศ ผูอํานวยการกองคลัง

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต จํานวน ๔ เสน ( ๒๑๕/๗๐ R ๑๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม ไดมีโครงการ ซื้อยางรถยนต จํานวน ๔ เสน ( ๒๑๕/๗๐ R ๑๕)

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               ยางรถยนต ๒๑๕/๗๐ R ๑๕ จํานวน ๔ เสน ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก รานไทรแม็กยางยนต โดยเสนอ

ราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๑๑,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง

คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

   

   

 

วิทยา แสนทวีสุข 

(นายวิทยา แสนทวีสุข)

นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

 

 

 



สําเนาถูกตอง
 

คมกริช ธงยศ

(นายคมกริช ธงยศ)

 ผูอํานวยการกองคลัง

 ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓

 โดย นายคมกริช ธงยศ ผูอํานวยการกองคลัง

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม ไดมีโครงการ ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง  น้ัน

               อุปกรณและวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินคา(๒๔.๑๐.๒๑.๐๐ )วัสดุกอสราง จํานวน ๑๙ รายการ จํานวน ๑ ชุด

ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก ราน ชอบวัสดุ (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๘,๖๗๐.๐๐ บาท (แปดพัน

หกรอยเจ็ดสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

   

   

 

วิทยา แสนทวีสุข 

(นายวิทยา แสนทวีสุข)

นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

 

 

 



สําเนาถูกตอง
 

คมกริช ธงยศ

(นายคมกริช ธงยศ)

 ผูอํานวยการกองคลัง

 ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓

 โดย นายคมกริช ธงยศ ผูอํานวยการกองคลัง

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางซอมบํารุงรักษายานพาหนะและขนสง กข ๘๐๙๑ นครพนม

(๒๘๐,๐๙๖๐ กิโเลเมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม ไดมีโครงการ จางซอมบํารุงรักษายานพาหนะและขนสง กข

๘๐๙๑ นครพนม (๒๘๐,๐๙๖๐ กิโเลเมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               การจางงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ ) ซอมบํารุงรักษายานพาหนะและขนสง กข ๘๐๙๑ นครพนม จํานวน ๑

ชุด ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท โตโยตา เจริญศรี จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอ

ราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๓,๒๕๖.๕๕ บาท (สามพันสองรอยหาสิบหกบาทหาสิบหาสตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น

คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

   

   

 

วิทยา แสนทวีสุข 

(นายวิทยา แสนทวีสุข)

นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

 

 

 



สําเนาถูกตอง
 

คมกริช ธงยศ

(นายคมกริช ธงยศ)

 ผูอํานวยการกองคลัง

 ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓

 โดย นายคมกริช ธงยศ ผูอํานวยการกองคลัง

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา เชาเคร่ืองถายเอกสาร (ขาว-ดํา) จํานวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม ไดมีโครงการ เชาเครื่องถายเอกสาร (ขาว-ดํา) จํานวน ๑ เครื่อง

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               เชาเครื่องถายเอกสาร (ขาว-ดํา) จํานวน ๑๒ เดือน ตั้งแต เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือน กันยายน

๒๕๖๔ จํานวน ๑๒ เดือน ๆ ละ  ๓,๕๐๐.๐๐ บาท ไดรับการคัดเลือก ไดแก หางหุนสวนจํากัด สกลนครเซอรวิส โอเอ

(ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท (ส่ีหมื่นสองพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่ม

และภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

   

   

 

วิทยา แสนทวีสุข 

(นายวิทยา แสนทวีสุข)

นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

 

 

 


