
( ส าเนา ) 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาท าป้ายศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ จ้างเหมาท าป้ายศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               การจ้างงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ )ป้ายศูนย์เหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม จ านวน ๑ 
ป้าย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ไนน์ กราฟฟิก โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  

(นายวิทยา แสนทวีสุข) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

  
  

  

ส าเนาถูกต้อง  
  

คมกริช ธงยศ  
(นายคมกริช ธงยศ)  

 ผู้อ านวยการกองคลัง  
 ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 

  

 

 

 

 

 

 



( ส าเนา ) 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง กข 

๓๙๑๘ นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
รถยนต์ส่วนกลาง กข ๓๙๑๘ นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               การจ้างงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ )เหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง กข ๓๙๑๘ 
นครพนม จ านวน ๑ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายอนุชาติ ธงยศ โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  

(นายวิทยา แสนทวีสุข) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

  
  

  

ส าเนาถูกต้อง  
  

คมกริช ธงยศ  
(นายคมกริช ธงยศ)  

 ผู้อ านวยการกองคลัง  
 ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ 

 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 

  

 

 

 

 

 



( ส าเนา ) 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อดินลูกรังส าหรับซ่อมแซมถนนลูกรังที่ช ารุดในเขตพื้นที่ต าบลกุดฉิม โดย

วิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ ซื้อซื้อดินลูกรังส าหรับซ่อมแซมถนนลูกรังท่ีช ารุดใน
เขตพ้ืนที่ต าบลกุดฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ดินลูกรัง (๓๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๑๗๐๓๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐)[๑๗๐๓๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐,ดินลูกรัง] จ านวน 
๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร(๑ ลูกบาศก์เมตร) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มซี ณัฐพลเจริญทรัพย์ (ขายส่ง,
ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม
และภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  

(นายวิทยา แสนทวีสุข) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

  
  

  

ส าเนาถูกต้อง  
  

คมกริช ธงยศ  
(นายคมกริช ธงยศ)  

 ผู้อ านวยการกองคลัง  
 ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ 

 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 

  

 

 

 

 

 

 



( ส าเนา ) 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(๒๔.๑๐.๒๑.๐๐ )วัสดุก่อสร้าง จ านวน ๕ รายการ จ านวน ๑ ชุด ผู้
ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัดชอบเพิ่มพูลทรัพย์หลังคาเหล็ก (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอ
ราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒๒.๕๐ บาท (สามร้อยยี่สิบสองบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่า
จดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุขวิทยา แสนทวีสุข  

(นายวิทยา แสนทวีสุข) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

  
  

  

ส าเนาถูกต้อง  
  

คมกริช ธงยศ  
(นายคมกริช ธงยศ)  

 ผู้อ านวยการกองคลัง  
 ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ 

 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 

  

 

 

 

 

 

 

 



( ส าเนา ) 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อบต.กุดฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อบต.กุดฉิม โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อบต.กุดฉิม จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านทักษิยา (ขาย
ปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่า
ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  

(นายวิทยา แสนทวีสุข) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

  
  

  

ส าเนาถูกต้อง  
  

คมกริช ธงยศ  
(นายคมกริช ธงยศ)  

 ผู้อ านวยการกองคลัง  
 ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ 

 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 
 

 

 

 

 

 

 

 



( ส าเนา ) 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดฉิม บ้านสร้างแห่ 

บ้านดงเจริญ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านกุดฉิม บ้านสร้างแห่ บ้านดงเจริญ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล้กบ้านกุดฉิม บ้านสร้างแห่ บ้านดงเจริญ จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการ
คัดเลือก ได้แก่ ร้านทักษิยา (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  

(นายวิทยา แสนทวีสุข) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

  
  

  

ส าเนาถูกต้อง  
  

คมกริช ธงยศ  
(นายคมกริช ธงยศ)  

 ผู้อ านวยการกองคลัง  
 ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ 

 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 
 

 

 

 

 

 

 



( ส าเนา ) 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อซับเมริส์สูบน้ า (submerse) ขนาด ๓ แรงม้า จ านวน ๑ ตัว โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ ซื้อจัดซื้อซับเมริส์สูบน้ า (submerse) ขนาด ๓ 
แรงม้า จ านวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               เครื่องสูบน้ า(๔๐.๑๕.๑๕.๑๐ ) จ านวน ๑ เครือ่ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ขอนแก่นการไฟฟ้า 
สกลนคร (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม
และภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  

(นายวิทยา แสนทวีสุข) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

  
  

  

ส าเนาถูกต้อง  
  

คมกริช ธงยศ  
(นายคมกริช ธงยศ)  

 ผู้อ านวยการกองคลัง  
 ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ 

 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 
 


