
( ส าเนา ) 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงานถังน้ าแบบไฟเบอร์กลาส จ านวน ๒ ถัง (กองช่าง) 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงานถังน้ าแบบไฟเบอร์กลาส 
จ านวน ๒ ถัง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ถังน้ าแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด ๒,๕๐๐ ลิตร จ านวน ๒ ถัง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
ชอบเพิ่มพูลทรัพย์หลังคาเหล็ก (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ผูผ้ลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑๙,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  
  

  

ส าเนาถูกต้อง 
 

  
คมกริช ธงยศ 

 
(นายคมกริช ธงยศ) 

 
 ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 

  

 

 

 

 

 



( ส าเนา ) 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ 
ทะเบียน ๘๐-๘๗๖๑ นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ จ้างจ้างเหมาบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๘๗๖๑ นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               จ้างซ่อมบ ารุงรักษายานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๘๗๖๑ นครพนม จ านวน ๑ 
ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อีซูซุนครพนม จ ากัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๖,๖๐๔.๐๔ บาท (หกพันหกร้อยสี่บาทสี่สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  
  

  

ส าเนาถูกต้อง 
 

  
คมกริช ธงยศ 

 
(นายคมกริช ธงยศ) 

 
 ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 

  

 

 

 

 

 



 

( ส าเนา ) 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(๒๔.๑๐.๒๑.๐๐ ) จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน ๑ ถัง ผู้
ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัดชอบเพิ่มพูลทรัพย์หลังคาเหล็ก (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอ
ราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๐๐.๐๐ บาท (เก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  
  

  

ส าเนาถูกต้อง 
 

  
คมกริช ธงยศ 

 
(นายคมกริช ธงยศ) 

 
 ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

 

 

 

 

 



( ส าเนา ) 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัดชอบเพิ่มพูล
ทรัพย์หลังคาเหล็ก (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๓๒๕.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหก
พันสามร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  
  

  

ส าเนาถูกต้อง 
 

  
คมกริช ธงยศ 

 
(นายคมกริช ธงยศ) 

 
 ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 

  

 

 

 

 

 

 



( ส าเนา ) 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัดชอบเพ่ิมพูลทรัพย์
หลังคาเหล็ก (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๕๐๙.๐๐ บาท (ห้าพันห้าร้อยเก้าบาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  
  

  

ส าเนาถูกต้อง 
 

  
คมกริช ธงยศ 

 
(นายคมกริช ธงยศ) 

 
 ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 

  

 

 

 

 

 

 



( ส าเนา ) 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ส าหรับ
โรงเรียนบ้านกุดฉิม โรงเรียนบ้านสร้างแห่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที รสจืด ขนาด 
๒๐๐ มิลลิลิตร ส าหรับโรงเรียนบ้านกุดฉิม โรงเรียนบ้านสร้างแห่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               อาหารเสริม (นม) ยูเอชที รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ส าหรับโรงเรียนบ้านกุดฉิม โรงเรียนบ้านสร้างแห่ 
จ านวน ๑๘,๙๔๔ กล่องเล็ก ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 
(ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๔,๐๑๔.๗๒ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันสิบสี่บาทเจ็ดสิบสองสตางค์) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  
  

  

ส าเนาถูกต้อง 
 

  
คมกริช ธงยศ 

 
(นายคมกริช ธงยศ) 

 
 ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 

  

 

 

 

 

 



( ส าเนา ) 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านกุดฉิม บ้านสร้างแห่ บ้านดงเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ ซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที รสจืด ขนาด ๒๐๐ 
มิลลิลิตร ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดฉิม บ้านสร้างแห่ บ้านดงเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               อาหารเสริม(นม) ยูเอชที รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดฉิม บ้านสร้างแห่ 
บ้านดงเจริญ จ านวน ๕,๔๔๐ กล่องเล็ก ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
(อ.ส.ค.) (ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔,๒๒๗.๒๐ บาท (สี่หมื่นสี่พันสองร้อยยี่สิบเจ็ดบาทยี่สิบสตางค์) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  
  

  

ส าเนาถูกต้อง 
 

  
คมกริช ธงยศ 

 
(นายคมกริช ธงยศ) 

 
 ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 

  

 

 

 

 

 



( ส าเนา ) 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แมกเนติก จ านวน ๓ ตัว ส าหรับสถานีสูบน้ า
ด้วยไฟฟ้าบ้านกุดฉิม (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ ซ้ือจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แมกเนติก จ านวน ๓ 
ตัว ส าหรับสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านกุดฉิม (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               แมกเนติก SN ๑๕๐ จ านวน ๒ ตัว SN ๑๐๐ จ านวน ๑ ตัว จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน
กระจายเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘,๙๕๐.๐๐ บาท (สอง
หมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้ง
ปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  
  

  

ส าเนาถูกต้อง 
 

  
คมกริช ธงยศ 

 
(นายคมกริช ธงยศ) 

 
 ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 

  


