
( ส าเนา ) 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลน้ าตื้น หมู่ ๒ บ้านกุดฉิมพัฒนา จ านวน ๒ บ่อ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลน้ าตื้น หมู่ ๒ บ้าน
กุดฉิมพัฒนา จ านวน ๒ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               เจาะบ่อบาดาลน้ าตื้น หมู่ ๒ บ้านกุดฉิมพัฒนา ต าบลกุดฉิมอ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม จ านวน ๒ 
บ่อ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สีทอง ทรัพย์บาดาล (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๕๖,๔๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  
  

  

ส าเนาถูกต้อง 
 

  
คมกริช ธงยศ 

 
(นายคมกริช ธงยศ) 

 
 ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

 

 

 

 

 



( ส าเนา ) 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลบ่อน้ าตื้น หมู่ ๕ บ้านกุดฉิมน้อย โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ จ้างโครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลบ่อน้ าตื้น หมู่ ๕ 
บ้านกุดฉิมน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลบ่อน้ าตื้น หมู่ ๕ บ้านกุดฉิมน้อย จ านวน ๑ บ่อ ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สีทอง ทรัพย์บาดาล (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่น
แปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  
  

  

ส าเนาถูกต้อง 
 

  
คมกริช ธงยศ 

 
(นายคมกริช ธงยศ) 

 
 ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

 

 

 

 

 

 



( ส าเนา ) 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลบ่อน้ าตื้น หมู่ ๔ บ้านสร้างแห่ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ จ้างโครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลบ่อน้ าตื้น หมู่ ๔ 
บ้านสร้างแห่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลบ่อน้ าตื้น หมู่ ๔ จ านวน ๑ บ่อ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด สีทอง ทรัพย์บาดาล (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  
  

  

ส าเนาถูกต้อง 
 

  
คมกริช ธงยศ 

 
(นายคมกริช ธงยศ) 

 
 ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 

  

 

 

 

 

 

 



( ส าเนา ) 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(๒๔.๑๐.๒๑.๐๐ ) วสัดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง กจ 
๙๐๕ นพ. แบตเตอรี่ GS LN๓-MF ๑๒ V ๗๕ Ah จ านวน ๑ ลูก ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านช่างไทย 
(ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๓๘๐.๐๐ บาท (สามพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม
และภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  
  

  

ส าเนาถูกต้อง 
 

  
คมกริช ธงยศ 

 
(นายคมกริช ธงยศ) 

 
 ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 

  

 

 

 

 

 

 



( ส าเนา ) 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายท่ี ๒ บ้านกุดฉิมพัฒนา หมู่ที่ ๒ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายที่ ๒ บ้านกุดฉิม
พัฒนา หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายที่่ ๒ บ้านกุดฉิมพัฒนา หมู่ ๒ จ านวน ๑ สาย ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มซี ณัฐพลเจริญทรัพย์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑๙๑,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่า
จดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  
  

  

ส าเนาถูกต้อง 
 

  
คมกริช ธงยศ 

 
(นายคมกริช ธงยศ) 

 
 ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

 

 

 

 

 



( ส าเนา ) 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายท่ี ๑ หมู่ ๔ บ้านสร้างแห่ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายที่ ๑ หมู่ ๔ 
บ้านสร้างแห่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายที่ ๑ บ้านสร้างแห่ หมู่ ๔ จ านวน ๑ สาย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด เอ็มซี ณัฐพลเจริญทรัพย์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๒๐๐,๕๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  
  

  

ส าเนาถูกต้อง 
 

  
คมกริช ธงยศ 

 
(นายคมกริช ธงยศ) 

 
 ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 

  

 

 

 

 

 



( ส าเนา ) 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารพิพิธภัณฑ์ จัดเก็บวัตถุโบราณ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารพิพิธภัณฑ์ 
จัดเก็บวัตถุโบราณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารพิพิธภัณฑ์จัดเก็บวัตถุโบราณ จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิลามงคล (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  
  

  

ส าเนาถูกต้อง 
 

  
คมกริช ธงยศ 

 
(นายคมกริช ธงยศ) 

 
 ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 

  

 

 

 

 

 



 

( ส าเนา ) 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(๒๔.๑๐.๒๑.๐๐ )วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน ๑ ลูก ผู้ได้รับ
การคัดเลือก ได้แก่ ร้านช่างไทย (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๑๐๐.๐๐ บาท (สามพันหนึ่งร้อยบาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  
  

  

ส าเนาถูกต้อง 
 

  
คมกริช ธงยศ 

 
(นายคมกริช ธงยศ) 

 
 ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 

  

 

 

 

 

 



 

( ส าเนา ) 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink TanK) 
จ านวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink TanK) จ านวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               เครื่องพิมพ์ Inkjet printers(๔๓.๒๑.๒๑.๐๔ ) จ านวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด บุญล้อมเทคนิค (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่
พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  
  

  

ส าเนาถูกต้อง 
 

  
คมกริช ธงยศ 

 
(นายคมกริช ธงยศ) 

 
 ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 

  

 

 

 

 

 



( ส าเนา ) 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน ๒. 
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิด LED ชนิดขาวด า ๓. เครื่องส ารองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับส านักงาน ๒. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิด LED ชนิดขาวด า ๓. เครื่องส ารองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ๑. คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (๔๓.๒๑.๑๕.๐๗ ) จ านวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด บุญล้อมเทคนิค (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๒. เครื่องพิมพ์ Multi function printers (๔๓.๒๑.๒๑.๑๐ ) จ านวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุญล้อมเทคนิค (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๒,๖๐๐.๐๐ บาท (สองพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๓. เครื่องส ารองไฟฟ้า (๓๙.๑๒.๑๐.๑๑ NaN๐๐๐๐๐๑) จ านวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุญล้อมเทคนิค (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๒,๕๐๐.๐๐ บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  
  

  

ส าเนาถูกต้อง 
 

  
คมกริช ธงยศ 

 
(นายคมกริช ธงยศ) 

 
 ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 

  



( ส าเนา ) 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน (แบบตั้งโต๊ะ) จ านวน ๑ เครื่อง ๒.
เครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน (แบบตั้ง
โต๊ะ) จ านวน ๑ เครื่อง ๒.เครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ๑. คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (๔๓.๒๑.๑๕.๐๗ ) จ านวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด บุญล้อมเทคนิค (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๒. เครื่องส ารองไฟฟ้า (๓๙.๑๒.๑๐.๑๑ NaN๐๐๐๐๐๑) จ านวน ๒ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุญล้อมเทคนิค (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  
  

  

ส าเนาถูกต้อง 
 

  
คมกริช ธงยศ 

 
(นายคมกริช ธงยศ) 

 
 ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 

  

 

 

 



 

( ส าเนา ) 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ๑.เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน ๒.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิด LED 
ชนิดขาวด า ๓.เครื่องส ารองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ ซ้ือ๑.เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน ๒.
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิด LED ชนิดขาวด า ๓.เครื่องส ารองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ๑. คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จ านวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุญล้อม
เทคนิค (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ด
พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๒. เครื่องพิมพ์ Inkjet printers จ านวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุญล้อม
เทคนิค (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๖๐๐.๐๐ บาท (สองพันหกร้อย
บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๓. เครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุญล้อมเทคนิค (ส่ง
ออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๐๐.๐๐ บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  
  

  

ส าเนาถูกต้อง 
 

  
คมกริช ธงยศ 

 
(นายคมกริช ธงยศ) 

 
 ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 

  

 



 

 

( ส าเนา ) 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง กข 
๘๐๙๑ นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
รถยนต์ส่วนกลาง กข ๘๐๙๑ นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               การจ้างงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ )จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง กข 
๘๐๙๑ นครพนม จ านวน ๑ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านช่างไทย (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  
  

  

ส าเนาถูกต้อง 
 

  
คมกริช ธงยศ 

 
(นายคมกริช ธงยศ) 

 
 ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

 

 

 



( ส าเนา ) 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ ๖ บ้านกุดฉิมเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ ๖ บ้านกุดฉิม
เหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านกุดฉิมเหนือ หมู่ ๖ จ านวน ๑ สาย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด เอ็มซี ณัฐพลเจริญทรัพย์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๖๔,๙๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข วิทยา แสนทวีสุข  
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  
  

  

ส าเนาถูกต้อง 
 

  
คมกริช ธงยศ 

 
(นายคมกริช ธงยศ) 

 
 ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 

  

 

 

 

 

 

 



( ส าเนา ) 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังตามล าห้วยเซือม หมู่ ๗ บ้านดงเจริญ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังตามล าห้วยเซือม หมู่ 
๗ บ้านดงเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               งานก่อสร้างและซ่อมแซมถนนลูกรัง(๗๒.๑๔.๑๑.๐๖ ) จ านวน ๑ สาย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด เอ็มซี ณัฐพลเจริญทรัพย์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๒๐๙,๕๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  
  

  

ส าเนาถูกต้อง 
 

  
คมกริช ธงยศ 

 
(นายคมกริช ธงยศ) 

 
 ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 

  

 

 

 

 

 



( ส าเนา ) 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ๘๐-๘๗๖๑ 
นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
รถบรรทุกขยะ ๘๐-๘๗๖๑ นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               การจ้างงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ )เหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ๘๐-๘๗๖๑ 
นครพนม จ านวน ๑ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายอนุชาติ ธงยศ โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๔๕๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  
  

  

ส าเนาถูกต้อง 
 

  
คมกริช ธงยศ 

 
(นายคมกริช ธงยศ) 

 
 ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 

 


