
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน โรงเรียนบ้านสร้างแห่ โรงเรียนบ้านกุดฉิม  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน โรงเรียนบ้านสร้างแห่ 
โรงเรียนบ้านกุดฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               อาหารเสริม(นม) โรงเรียน โรงเรียนบ้านสร้างแห่ โรงเรียนบ้านกุดฉิม จ านวน ๑๘,๘๓๗ กล่องเล็ก ผู้ได้รับ
การคัดเลือก ได้แก่ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) (ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑๔๗,๓๐๕.๓๔ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าบาทสามสิบสี่สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน 
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่    6    กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    
    

  

 วิทยา แสนทวีสุข 
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างแห่  
บ้านกุดฉิม บ้านดงเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านสร้างแห่ บ้านกุดฉิม บ้านดงเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               อาหารเสริม(นม) โรงเรียน ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างแห่ บ้านกุดฉิม บ้านดงเจริญ จ านวน 
๖,๑๖๐ กล่องเล็ก ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) (ผู้ผลิต) โดยเสนอ
ราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘,๑๗๑.๒๐ บาท (สี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและ
ภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่    6    กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    
    

  

 วิทยา แสนทวีสุข 
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  
  

 

 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามที่  องค์การบริหารส่ วนต าบลกุดฉิม  ได้มี โครงการ  ซื้ อซื้ อลูกรั งพร้อมปรับเกลี่ย  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
 
               ลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย เพ่ือซ่อแซมถนนลูกรังเฉพาะจุด เฉพาะสาย หมู่ ๖ จ านวน ๙๐๐ ลูกบาศก์
เมตร      ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีซีเอส ก่อสร้าง (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๒๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่   13   กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    
    

  

วิทยา   แสนทวีสุข  
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  
  

 

 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วัสดุเครื่องแต่งกาย ส านักปลัด ชุดคลุมดับเพลิง รองเท้า หมวกผจญเพลิง ชุด PPE จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับ
การคัดเลือก ได้แก่ ร้านเคบี พลัส (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๒๐,๖๔๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่    19     กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    
    

  

วิทยา แสนทวีสุข  
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  
  

 

 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบน้ าแบบจม(ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ ซื้อเครื่องสูบน้ าแบบจม(ซัมเมิร์ส) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  นั้น 
               เครื่องสูบน้ าแบบจม (ซัมเมิร์ส) ขนาด ๒ แรง จ านวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ขอนแก่น
การไฟฟ้า สกลนคร (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่     21    กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    
    

  

 วิทยา แสนทวีสุข 
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

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

               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน ๒ รายการ จ านวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ขอนแก่นการไฟฟ้า 
สกลนคร (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๕๐๐.๐๐ บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่    21     กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    
    

  

 วิทยา แสนทวีสุข 
(นายวิทยา แสนทวีสุข) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 
  
  

 

 


