
( ส าเนา ) 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ส านักงาน ส านักปลัด โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภัณฑ์
ส านักงาน ส านักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               การจ้างงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ )จ้างเหมาซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ส านักงาน ส านักปลัด จ านวน ๑ 
ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ วิวัฒน์อิเลคทริค โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๒๐๐.๐๐ บาท (สี่พันสองร้อยบาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  
  

  

ส าเนาถูกต้อง 
 

  
คมกริช ธงยศ 

 
(นายคมกริช ธงยศ) 

 
 ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ 
 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 

  

 

 

 

 

 

 



 

( ส าเนา ) 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อง
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ รหัส ๔๘๓-๖๓-๐๐๔๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ จ้างจ้างเหมาซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้องติดตั้งถังหมึกพิมพ์ รหัส ๔๘๓-๖๓-๐๐๔๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               การจ้างงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ )จ้างเหมาซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อง
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ รหัส ๔๘๓-๖๓-๐๐๔๐ จ านวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุญล้อม
เทคนิค (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  
  

  

ส าเนาถูกต้อง 
 

  
คมกริช ธงยศ 

 
(นายคมกริช ธงยศ) 

 
 ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ 
 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 

  

 

 

 

 



( ส าเนา ) 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดสติ๊กเกอร์ข้อความหน่วยงาน ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ จ้างตัดสติ๊กเกอร์ข้อความหน่วยงาน ส านักปลัด กอง
คลัง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ตัดสติ๊กเกอร์ข้อความ ตัวอักษร ติดกระจก ส านักปลัด กองคลัง กอช่าง จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ โปรปริ้นท์ ตรายาง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  
  

  

ส าเนาถูกต้อง 
 

  
คมกริช ธงยศ 

 
(นายคมกริช ธงยศ) 

 
 ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ 
 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 

  

 

 

 

 

 

 



( ส าเนา ) 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาเปลี่ยนประตูกระจกศูนย์พัฒนาเด็กบ้านดงเจริญ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ จ้างจ้างเหมาเปลี่ยนประตูกระจกศูนย์พัฒนาเด็ก
บ้านดงเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               การจ้างงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ ) จ้างเหมาเปลี่ยนประตูกระจกศูนย์พัฒนาเด็กบ้านดงเจริญ จ านวน ๑ ชุด ผู้
ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายธีรศักดิ์ ชนะเคน โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  
  

  

ส าเนาถูกต้อง 
 

  
คมกริช ธงยศ 

 
(นายคมกริช ธงยศ) 

 
 ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ 
 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 

  

 

 

 

 

 

 



( ส าเนา ) 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ จ้างจ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               การจ้างงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ )จ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศ จ านวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ วิวัฒน์อิเลคทริค โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๙๐๐.๐๐ บาท (สองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม
และภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  
  

  

ส าเนาถูกต้อง 
 

  
คมกริช ธงยศ 

 
(นายคมกริช ธงยศ) 

 
 ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ 
 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 

  

 

 

 

 

 

 



 

( ส าเนา ) 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-
๘๗๖๑ นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ จ้างจ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๘๗๖๑ นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               การจ้างงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ )จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-
๘๗๖๑ นครพนม จ านวน ๑ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายอนุชาติ ธงยศ โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๓,๗๘๐.๐๐ บาท (สามพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  
  

  

ส าเนาถูกต้อง 
 

  
คมกริช ธงยศ 

 
(นายคมกริช ธงยศ) 

 
 ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ 
 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 

  

 

 

 

 



( ส าเนา ) 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โฟโต้สวิทย์คอนโทรลรีเลย์ จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัดชอบเพิ่มพูลทรัพย์
หลังคาเหล็ก (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๐๐.๐๐ บาท (สองพันสี่ร้อยบาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  
  

  

ส าเนาถูกต้อง 
 

  
คมกริช ธงยศ 

 
(นายคมกริช ธงยศ) 

 
 ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ 
 โดย นายคมกริช ธงยศ ผู้อ านวยการกองคลัง 

  


