
สําเนาถูกตอง
 

คมกริช ธงยศ

(นายคมกริช ธงยศ)

 ผูอํานวยการกองคลัง

 ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

 โดย นายคมกริช ธงยศ ผูอํานวยการกองคลัง

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสํานักงานกองชาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม ไดมีโครงการ ซื้อวัสดุสํานักงานกองชาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               อุปกรณและวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินคา(๒๔.๑๐.๒๑.๐๐ ) จํานวน ๑ ชุด ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก รา

นทักษิยา (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๗,๗๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันเจ็ดรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่ม

และภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

   

   

 

วิทยา แสนทวีสุข 

(นายวิทยา แสนทวีสุข)

นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

 

 

 



สําเนาถูกตอง
 

คมกริช ธงยศ

(นายคมกริช ธงยศ)

 ผูอํานวยการกองคลัง

 ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

 โดย นายคมกริช ธงยศ ผูอํานวยการกองคลัง

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสํานักงาน สํานักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม ไดมีโครงการ ซื้อวัสดุสํานักงาน สํานักปลัด โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง  น้ัน

               วัสดุสํานักงานสํานักปลัด จํานวน ๑ ชุด ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก รานทักษิยา (ขายปลีก) โดยเสนอราคา

เปนเงินทั้งส้ิน ๑๓,๕๕๐.๐๐ บาท (หน่ึงหมื่นสามพันหารอยหาสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง

คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

   

   

 

วิทยา แสนทวีสุข 

(นายวิทยา แสนทวีสุข)

นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

 

 

 



สําเนาถูกตอง
 

คมกริช ธงยศ

(นายคมกริช ธงยศ)

 ผูอํานวยการกองคลัง

 ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

 โดย นายคมกริช ธงยศ ผูอํานวยการกองคลัง

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสํานักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม ไดมีโครงการ ซื้อวัสดุสํานักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               วัสดุสํานักงานกองคลัง จํานวน ๑ ชุด ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก รานทักษิยา (ขายปลีก) โดยเสนอราคา

เปนเงินทั้งส้ิน ๘,๒๖๐.๐๐ บาท (แปดพันสองรอยหกสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจด

ทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

   

   

 

วิทยา แสนทวีสุข 

(นายวิทยา แสนทวีสุข)

นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

 

 

 



สําเนาถูกตอง
 

คมกริช ธงยศ

(นายคมกริช ธงยศ)

 ผูอํานวยการกองคลัง

 ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

 โดย นายคมกริช ธงยศ ผูอํานวยการกองคลัง

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง (เปลี่ยนแบตเตอรรี่ รถยนต บจ ๘๙๙๗ นพ)

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม ไดมีโครงการ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง (เปลี่ยนแบตเตอรรี่

รถยนต บจ ๘๙๙๗ นพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               แบตเตอรี่ของพาหนะ(๒๖.๑๑.๑๗.๐๓ ) แบตเตอรรี่รถยนต บจ ๘๙๙๗ นพ จํานวน ๑ ลูก ผูไดรับการคัด

เลือก ไดแก รานชางไทย (ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๒,๙๐๐.๐๐ บาท (สองพันเการอยบาทถวน) รวม

ภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

   

   

 

วิทยา แสนทวีสุข 

(นายวิทยา แสนทวีสุข)

นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

 

 

 



สําเนาถูกตอง
 

คมกริช ธงยศ

(นายคมกริช ธงยศ)

 ผูอํานวยการกองคลัง

 ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

 โดย นายคมกริช ธงยศ ผูอํานวยการกองคลัง

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเคร่ืองแตงกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม ไดมีโครงการ ซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               อุปกรณและวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินคา(๒๔.๑๐.๒๑.๐๐ ) ถุงมือยาง รองเทาบูช จํานวน ๑ ชุด ผูไดรับการ

คัดเลือก ไดแก ราน ชอบวัสดุ (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๓,๙๘๐.๐๐ บาท (สามพันเการอย

แปดสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

   

   

 

วิทยา แสนทวีสุข 

(นายวิทยา แสนทวีสุข)

นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

 

 

 



สําเนาถูกตอง
 

คมกริช ธงยศ

(นายคมกริช ธงยศ)

 ผูอํานวยการกองคลัง

 ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

 โดย นายคมกริช ธงยศ ผูอํานวยการกองคลัง

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเคร่ืองดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม ไดมีโครงการ ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               ๑.สายสงดับเพลิงชนิดยาง ๓ ช้ัน ขนาด ๑.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร ๒.สายสงดับเพลิงชนิดผา ขนาด ๑.๕ นิ้ว

ยาว ๒๐ เมตร จํานวน ๑ ชุด ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก รานอัมพรภัณฑ (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอ

ราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหม่ืนบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน

และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

   

   

 

วิทยา แสนทวีสุข 

(นายวิทยา แสนทวีสุข)

นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

 

 

 



สําเนาถูกตอง
 

คมกริช ธงยศ

(นายคมกริช ธงยศ)

 ผูอํานวยการกองคลัง

 ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

 โดย นายคมกริช ธงยศ ผูอํานวยการกองคลัง

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางซอมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๘๗๖๑ นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม ไดมีโครงการ จางซอมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๘๗๖๑

นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  น้ัน

               จางซอมรถขยะ ทะเบียน ๘๐-๘๗๖๑ นครพนม จํานวน ๑ คัน ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก รานไพร ีโดย

เสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๗๙,๕๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหม่ืนเกาพันหารอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คา

ขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

   

   

 

วิทยา แสนทวีสุข 

(นายวิทยา แสนทวีสุข)

นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

 

 

 



สําเนาถูกตอง
 

คมกริช ธงยศ

(นายคมกริช ธงยศ)

 ผูอํานวยการกองคลัง

 ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

 โดย นายคมกริช ธงยศ ผูอํานวยการกองคลัง

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม ไดมีโครงการ ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง  น้ัน

               อุปกรณและวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินคา(๒๔.๑๐.๒๑.๐๐ )วัสดุกอสราง จํานวน ๒ รายการ จํานวน ๑ ชุด ผู

ไดรับการคัดเลือก ไดแก ราน ชอบวัสดุ (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๑,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันสี่

รอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

   

   

 

วิทยา แสนทวีสุข 

(นายวิทยา แสนทวีสุข)

นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

 

 

 



สําเนาถูกตอง
 

คมกริช ธงยศ

(นายคมกริช ธงยศ)

 ผูอํานวยการกองคลัง

 ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

 โดย นายคมกริช ธงยศ ผูอํานวยการกองคลัง

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางซอมบํารุงรักษาเคร่ืองตัดหญา ๔๔๒-๕๗-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม ไดมีโครงการ จางซอมบํารุงรักษาเครื่องตัดหญา

๔๔๒-๕๗-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               การจางงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ )ซอมบํารุงรักษาเครื่องตัดหญา ๔๔๒-๕๗-๐๐๐๕ จํานวน ๑ ชุด ผูไดรับการ

คัดเลือก ไดแก นายสมัย นันชะนะ โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๔๖๐.๐๐ บาท (ส่ีรอยหกสิบบาทถวน) รวมภาษี

มูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

   

   

 

วิทยา แสนทวีสุข 

(นายวิทยา แสนทวีสุข)

นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

 

 

 



สําเนาถูกตอง
 

คมกริช ธงยศ

(นายคมกริช ธงยศ)

 ผูอํานวยการกองคลัง

 ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

 โดย นายคมกริช ธงยศ ผูอํานวยการกองคลัง

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ืออาหารเสริม(นม) โรงเรียน โรงเรียนบานกุดฉิม โรงเรียนบานสรางแห โดย

วิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม ไดมีโครงการ ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน โรงเรียนบานกุดฉิม

โรงเรียนบานสรางแห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               อาหารเสริม(นม) โรงเรียน โรงเรียนบานกุดฉิม โรงเรียนบานสรางแห จํานวน ๑๙,๘๔๐ กลองเล็ก ผูไดรับ

การคัดเลือก ไดแก องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ค.) (ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๑๕๕,๑๔๘.๘๐ บาท (หน่ึงแสนหาหมื่นหาพันหนึ่งรอยส่ีสิบแปดบาทแปดสิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษี

อ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

   

   

 

วิทยา แสนทวีสุข 

(นายวิทยา แสนทวีสุข)

นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

 

 

 



สําเนาถูกตอง
 

คมกริช ธงยศ

(นายคมกริช ธงยศ)

 ผูอํานวยการกองคลัง

 ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

 โดย นายคมกริช ธงยศ ผูอํานวยการกองคลัง

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสรางแห ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กบานกุดฉิม ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสรางแห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม ไดมีโครงการ ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บานสรางแห ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกุดฉิม ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสรางแห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               อาหารเสริม(นม) โรงเรียน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกุดฉิม บานดงเจริญ บานสรางแห จํานวน

๔,๓๔๐ กลองเล็ก ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ค.) (ผูผลิต) โดยเสนอ

ราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๓๓,๙๓๘.๘๐ บาท (สามหม่ืนสามพันเการอยสามสิบแปดบาทแปดสิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่ม

และภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

   

   

 

วิทยา แสนทวีสุข 

(นายวิทยา แสนทวีสุข)

นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

 

 

 



สําเนาถูกตอง
 

คมกริช ธงยศ

(นายคมกริช ธงยศ)

 ผูอํานวยการกองคลัง

 ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

 โดย นายคมกริช ธงยศ ผูอํานวยการกองคลัง

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางจัดทําปายไวนิล จํานวน ๒ ปาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม ไดมีโครงการ จางจัดทําปายไวนิล จํานวน ๒ ปาย โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง  น้ัน

               การจางงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ )โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม ๒๕๖๔

จํานวน ๒ ปาย จํานวน ๑ ชุด ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก ไนน กราฟฟก โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ

ท้ังปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

   

   

 

วิทยา แสนทวีสุข 

(นายวิทยา แสนทวีสุข)

นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม

 

 

 


