
ล ำดบัท่ี งำนบริหำร ว/ด/ป. งำนจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
    วงเงินท่ีจะซ้ือ  

  หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผูรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือ
จำ้ง

เหตผลท่ีคดัเลือโดยสรุป
เลขท่ีและวนัท่ีของ
สญัญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 งำนบริหำร 3/4/2562 ส.43 ค่ำเคร่ืองเขียน-แบบพิมพ์ 6,078.67  บำท 6,078.67  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง
 บริษทั  คลงักระดำษ    ขอนแก่น  จ รำคำท่ี

เสนอ 6,078.67  บำท
 บริษทั คลงักระดำษ      ขอนแก่น  จ  ำกดั    
   รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง  6,078.67  บำท

สะดวกในกำรจดัซ้ือและ
สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรง
ตำมควำมตอ้งกำร

        ท่ีทส.1411.4/-    
        ลงวนัท่ี  3 
เมษำยน 2562

2 งำนบริหำร 5/4/2562 ส.57 ค่ำเบด็เตล็ด 495.00  บำท 495.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง
                       ร้ำนอนนัตก์ำรคำ้           

รำคำท่ีเสนอ 495.00  บำท  บำท
             ร้ำนอนนัตก์ำรคำ้             รำคำท่ี

ตกลงซ้ือหรือจำ้ง 495.00   บำท

สะดวกในกำรจดัซ้ือและ
สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรง
ตำมควำมตอ้งกำร

        ท่ีทส.1411.4/-    
        ลงวนัท่ี  5 
เมษำยน 2563

3 สป.ดงซ ำ 2/4/2562 ส.63 ค่ำซ่อมแซมป้ัมน ้ำ 8,000.00  บำท 8,000.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง
                      ร้ำนธนวฒัน์                         

            รำคำท่ีเสนอ 8,000.00  บำท

                   ร้ำนธนวฒัน์                            
        รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง  8,000.00  

บำท

สะดวกในกำรจดัซ้ือและ
สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรง
ตำมควำมตอ้งกำร

        ท่ีทส.1411.4/-    
        ลงวนัท่ี  2 
เมษำยน 2562

4 สป.ดงซ ำ 23/4/2562 ส.63 ค่ำเคร่ืองเขียน-แบบพิมพ์ 575.00  บำท 575.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง
หจก.  ชยัสถิตยวิ์ทยำ  2005 รำคำท่ีเสนอ

575.00  บำท
         หจก.  ชยัสถิตยวิ์ทยำ  2005            
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง  575.00  บำท

สะดวกในกำรจดัซ้ือและ
สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรง
ตำมควำมตอ้งกำร

        ท่ีทส.1411.4/-    
        ลงวนัท่ี  23
เมษำยน 2562

5 สป.ดงซ ำ 23/4/2562 ส.64 ค่ำเบด็เตล็ด 928.00  บำท 928.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง
                                    ร้ำนไพซิชล            

     รำคำท่ีเสนอ  928.00  บำท
                            ร้ำนไพซิชล                   
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง 928.00  บำท

สะดวกในกำรจดัซ้ือและ
สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรง
ตำมควำมตอ้งกำร

        ท่ีทส.1411.4/-    
        ลงวนัท่ี  23
เมษำยน 2562

6 สป.มญัจำคีรี 3/4/2562 ส.120
    ค่ำซ่อมแซมรถยนต ์ 

81-7229 ขก
200.00  บำท 200.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง

                         ร้ำนจิตรเจริญวสัดุ             
                 รำคำท่ีเสนอ 200.00  บำท  บำท

                   ร้ำนจิตรเจริญวสัดุ                   
            รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง 200.00  

บำท

สะดวกในกำรจดัซ้ือและ
สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรง
ตำมควำมตอ้งกำร

        ท่ีทส.1411.4/-    
        ลงวนัท่ี  3 
เมษำยน 2562

7 สป.มญัจำคีรี 1/4/2562 ส.120
    ค่ำซ่อมแซมเคร่ือง

พน่น ้ำ
2,000.00  บำท 2,000.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง

                   ร้ำนสหมญัจำกำรเกษตร          
           รำคำท่ีเสนอ 2,000.00  บำท

                      ร้ำนสหมญัจำกำรเกษตร       
                 รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง 

2,000.00  บำท

สะดวกในกำรจดัซ้ือและ
สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรง
ตำมควำมตอ้งกำร

        ท่ีทส.1411.4/-    
        ลงวนัท่ี  1 
เมษำยน 2562

8 สป.มญัจำคีรี 2/4/2562 ส.120
    ค่ำซ่อมแซมรถยนต ์ 

80-9112 ขก
490.00  บำท 490.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง

                       ร้ำนเล็กไดนำโม                  
   รำคำท่ีเสนอ 490.00  บำท

                            ร้ำนจิตรเจริญวสัดุ       
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง  490.00  บำท

สะดวกในกำรจดัซ้ือและ
สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรง
ตำมควำมตอ้งกำร

        ท่ีทส.1411.4/-    
        ลงวนัท่ี  2
เมษำยน 2562

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน

องคก์ำรอุตสำหกรรมป่ำไมเ้ขตขอนแก่น

วนัท่ี  30  เมษำยน  พ.ศ.2562



สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน

องคก์ำรอุตสำหกรรมป่ำไมเ้ขตขอนแก่น

วนัท่ี  30  เมษำยน  พ.ศ.2562

9 สป.มญัจำคีรี 1/4/2562 ส.120
    ค่ำซ่อมแซมรถยนต ์ 

ม-  ม-4041 ขก
1,440.00  บำท 1,440.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง

                                              ร้ำนพนัธ์ทวี 
เคเปอร์เรชัน่ จ  ำกดั           รำคำท่ีเสนอ  

1,440.00  บำท

ร้ำนพนัธ์ทวี เคเปอร์เรชัน่ จ  ำกดั      รำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจำ้ง  1,440.00  บำท

สะดวกในกำรจดัซ้ือและ
สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรง
ตำมควำมตอ้งกำร

        ท่ีทส.1411.4/-    
        ลงวนัท่ี   1 
เมษำยน 2562

10 สป.มญัจำคีรี 1/4/2562 ส.120 ค่ำเบด็เตล็ด 1,730.00  บำท 1,730.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง
                                              ร้ำน แสง
ทวีครอปแคร์  1973  จ ำกดั รำคำท่ีเสนอ  

1,730.00  บำท

   ร้ำน แสงทวีครอปแคร์  1973  จ ำกดั      
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง 1,730.00  บำท

สะดวกในกำรจดัซ้ือและ
สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรง
ตำมควำมตอ้งกำร

        ท่ีทส.1411.4/-    
        ลงวนัท่ี   1 
เมษำยน 2562

11 สป.มญัจำคีรี 1/4/2562 ส.120 ค่ำสำรเคมี 912.00  บำท 912.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง
           ร้ำน แสงทวีครอปแคร์  1973  จ ำกดั 

  รำคำท่ีเสนอ 912.00  บำท
   ร้ำน แสงทวีครอปแคร์  1973  จ ำกดั      
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง 912.00  บำท

สะดวกในกำรจดัซ้ือและ
สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรง
ตำมควำมตอ้งกำร

        ท่ีทส.1411.4/-    
        ลงวนัท่ี   1 
เมษำยน 2562

12 สป.มญัจำคีรี 1/4/2562 ส.120 ค่ำสำรเคมี 1,230.00  บำท 1,230.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง
ร้ำน ไพรัตน์ พำณิชยก์ำรเกษตร    รำคำท่ี

เสนอ  1,230.00  บำท
 ร้ำน ไพรัตน์ พำณิชยก์ำรเกษตร     รำคำท่ี

ตกลงซ้ือหรือจำ้ง  1,230.00  บำท

สะดวกในกำรจดัซ้ือและ
สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรง
ตำมควำมตอ้งกำร

        ท่ีทส.1411.4/-    
        ลงวนัท่ี   1 
เมษำยน 2562

13 สป.มญัจำคีรี 6/4/2562 ส.120 ค่ำวสัดุเพำะช ำ 4,350.00  บำท 4,350.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง
ร้ำน ไพรัตน์ พำณิชยก์ำรเกษตร    รำคำท่ี

เสนอ  4,350.00  บำท
 ร้ำน ไพรัตน์ พำณิชยก์ำรเกษตร     รำคำท่ี

ตกลงซ้ือหรือจำ้ง4,350.00  บำท

สะดวกในกำรจดัซ้ือและ
สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรง
ตำมควำมตอ้งกำร

        ท่ีทส.1411.4/-    
        ลงวนัท่ี   1 
เมษำยน 2562

14 สป.น ้ำสวยฯ 19/4/2562 ส.122
    ค่ำซ่อมแซมรถยนต ์ 

81-7229 ขก
5,900.00  บำท 5,900.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง

                     ร้ำนธีระพงษก์ำรช่ำง              
    รำคำท่ีเสนอ5,900.00  บำท

             ร้ำนธีระพงษก์ำรช่ำง                  
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง  5,900.00  บำท

สะดวกในกำรจดัซ้ือและ
สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรง
ตำมควำมตอ้งกำร

         ท่ีทส.1411.4/-   
         ลงวนัท่ี19  
เมษำยน  2562

15 งำนบริหำร 24/4/2562 ส.160 ค่ำเคร่ืองเขียน-แบบพิมพ์ 960.00 บำท 960.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง
                  ร้ำนวีระวิทยำ                       

รำคำท่ีเสนอ  960.00 บำท

                      ร้ำนวีระวิทยำ                       
             รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง      960.00

 บำท

สะดวกในกำรจดัซ้ือและ
สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรง
ตำมควำมตอ้งกำร

         ท่ีทส.1411.4/-   
         ลงวนัท่ี1 24 
เมษำยน  2563

16 งำนสป.สมเด็จ 2 11/4/2562 อ.1
ค่ำซ่อมแซมคอมพิวเตอร์

(เมนบอร์ด)
2,400.00 บำท 2,400.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง

    ร้ำนสกุลดงเดชกำรคำ้ รำคำท่ีเสนอ 
2,400.00 บำท

                         ร้ำนสกุลดงเดชกำรคำ้        
           รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง      

2,400.00 บำท

สะดวกในกำรจดัซ้ือและ
สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรง
ตำมควำมตอ้งกำร

        ท่ีทส.1411.4/-    
        ลงวนัท่ี   7   
เมษำยน 2562



สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน

องคก์ำรอุตสำหกรรมป่ำไมเ้ขตขอนแก่น

วนัท่ี  30  เมษำยน  พ.ศ.2562

17 งำนสป.สมเด็จ 2 11/4/2562 อ.1 ค่ำเบด็เตล็ด   640.00 บำท   640.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง
                             ธนโชติกำรเกษตร         

                รำคำท่ีเสนอ 640.00 บำท

                           ธนโชติกำรเกษตร           
                รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง  640.00

 บำท

สะดวกในกำรจดัซ้ือและ
สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรง
ตำมควำมตอ้งกำร

        ท่ีทส.1411.4/-    
        ลงวนัท่ี  11    
เมษำยน  2562

18 งำนสป.สมเด็จ 2 11/4/2562 อ.3 ค่ำสำรเคมี 150.00 บำท 150.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง
   ธนโชติกำรเกษตร     รำคำท่ีเสนอ  

150.00  บำท
              ธนโชติกำรเกษตร           รำคำท่ี

ตกลงซ้ือหรือจำ้ง   150.00  บำท

สะดวกในกำรจดัซ้ือและ
สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรง
ตำมควำมตอ้งกำร

         ท่ีทส.1411.4/-   
         ลงวนัท่ี   11
เมษำยน 2562

19 งำนสป.สมเด็จ 2 5/4/2561 อ.2 ค่ำเบด็เตล็ด 270.00 บำท 270.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง
      บริษทั วิเศษเอ็กเซล  รำคำท่ีเสนอ 

270.00   บำท
    บริษทั วิเศษเอ็กเซล    รำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง  270.00   บำท

สะดวกในกำรจดัซ้ือและ
สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรง
ตำมควำมตอ้งกำร

           ท่ีทส.1411.4/- 
           ลงวนัท่ี  5
เมษำยน 2562

20 งำนสป.สมเด็จ 2 24/4/2562 อ.2 ค่ำเคร่ืองเขียน-แบบพิมพ์ 413.00 บำท 413.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง
          ร้ำน ตรีชยัเคร่ืองเขียน               

รำคำท่ีเสนอ 413.00   บำท
      ร้ำน ตรีชยัเคร่ืองเขียน                   

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง        413.00   บำท

สะดวกในกำรจดัซ้ือและ
สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรง
ตำมควำมตอ้งกำร

         ท่ีทส.1411.4/-   
         ลงวนัท่ี  24  
เมษำยน 2562

21 งำนสป.สมเด็จ 2 5/4/2562 อ.2 ค่ำเบด็เตล็ด 162.00 บำท 162.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง
                หจก.  ทรงวฒันะคอนกรีต          

    รำคำท่ีเสนอ 162.00 บำท

                          ร้ำน ตรีชยัเคร่ืองเขียน       
           รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง       162.00

 บำท

สะดวกในกำรจดัซ้ือและ
สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรง
ตำมควำมตอ้งกำร

         ท่ีทส.1411.4/-   
         ลงวนัท่ี  5 
เมษำยน 2562

22 งำนสป.สมเด็จ 2 4/4/2562 อ.2 ค่ำซ่อมแซม 4,540.00 บำท 4,540.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง
                 ร้ำนพจน์ออดิโอ แอนด์ เซอร์วิส
                    รำคำท่ีเสนอ 4,540.00 บำท

     ร้ำนพจน์ออดิโอ แอนด์ เซอร์วิส        
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง     4,540.00 บำท

สะดวกในกำรจดัซ้ือและ
สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรง
ตำมควำมตอ้งกำร

         ท่ีทส.1411.4/-   
         ลงวนัท่ี  4
เมษำยน 2562

23 งำนสป.สมเด็จ 2 3/4/2562 อ.2 ค่ำเคร่ืองเขียน-แบบพิมพ์ 480.00 บำท 480.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง
                      ร้ำนสุพจน์ คอมพิวเตอร์       

             รำคำท่ีเสนอ 480.00 บำท
             ร้ำนสุพจน์ คอมพิวเตอร์                
       รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง     480.00 บำท

สะดวกในกำรจดัซ้ือและ
สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรง
ตำมควำมตอ้งกำร

         ท่ีทส.1411.4/-   
         ลงวนัท่ี  3
เมษำยน 2562

24 งำนสป.สมเด็จ 1 3/4/2562 อ.3 ค่ำเบด็เตล็ด 2,261.00 บำท 2,261.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง
                  ร้ำนนำจำรยว์สัดุก่อสร้ำง          

             รำคำท่ีเสนอ 2,261.00 บำท
                      ร้ำนนำจำรยว์สัดุก่อสร้ำง    
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง     2,261.00 บำท

สะดวกในกำรจดัซ้ือและ
สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรง
ตำมควำมตอ้งกำร

         ท่ีทส.1411.4/-   
         ลงวนัท่ี  3 
เมษำยน 2562



สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน

องคก์ำรอุตสำหกรรมป่ำไมเ้ขตขอนแก่น

วนัท่ี  30  เมษำยน  พ.ศ.2562

25 งำนสป.สมเด็จ 1 11/4/2562 อ.3 ค่ำเคร่ืองเขียน-แบบพิมพ์ 950.00 บำท 950.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง
                      ร้ำนคอมพิวเตอ ์แอนโอเอ     

                  รำคำท่ีเสนอ 950.00 บำท
                    ร้ำนคอมพิวเตอ ์แอนโอเอ       
          รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง  950.00 บำท

สะดวกในกำรจดัซ้ือและ
สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรง
ตำมควำมตอ้งกำร

         ท่ีทส.1411.4/-   
         ลงวนัท่ี  11 
เมษำยน 2562

26 งำนสป.สมเด็จ 1 11/4/2562 อ.4 ค่ำอุปกร์ผลิตยำง 1,000.00 บำท 1,000.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง
                    ร้ำนธนโชติกำรเกษตร            

           รำคำท่ีเสนอ 1,000.00 บำท
ร้ำนคอมพิวเตอ ์แอนโอเอ   รำคำท่ีตกลง

ซ้ือหรือจำ้ง  1,000.00 บำท

สะดวกในกำรจดัซ้ือและ
สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรง
ตำมควำมตอ้งกำร

         ท่ีทส.1411.4/-   
         ลงวนัท่ี  11
เมษำยน 2562

27 งำนสป.สมเด็จ 1 11/4/2562 อ.4 ค่ำสำรเคมี 1,400.00 บำท 1,400.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง
ร้ำนธนโชติกำรเกษตร   รำคำท่ีเสนอ 

1,400.00 บำท
                        ร้ำนธนโชติกำรเกษตร     
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง  1,400.00 บำท

สะดวกในกำรจดัซ้ือและ
สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรง
ตำมควำมตอ้งกำร

         ท่ีทส.1411.4/-   
         ลงวนัท่ี  11
เมษำยน 2562

28 สป.มญัจำคีรี 1/4/2562 อ.5
ค่ำซ่อมแซมรถ  9112 
ขก. (ค่ำแบตเตอร่ี)

5,400.00 บำท 5,400.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง
                 ร้ำน Sp แบตเตอร่ี                      
                       รำคำท่ีเสนอ     5,400.00 

บำท

                ร้ำน Sp แบตเตอร่ี                    
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง  5,400.00 บำท

สะดวกในกำรจดัซ้ือและ
สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรง
ตำมควำมตอ้งกำร

         ท่ีทส.1411.4/-   
         ลงวนัท่ี  1
เมษำยน 2562

29 สป.น ้ำสวยห้วยปลำดุก 2/4/2562 อ.7 ค่ำเคร่ืองเขียน-แบบพิมพ์ 770.00 บำท 770.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง
                 หจก.โกดงัคอม                          

  รำคำท่ีเสนอ 770.00   บำท
            หจก.โกดงัคอม                           
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง    770.00  บำท

สะดวกในกำรจดัซ้ือและ
สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรง
ตำมควำมตอ้งกำร

          ท่ีทส.1411.4/-  
          ลงวนัท่ี 2 
เมษำยน 2562

30 สป.น ้ำสวยห้วยปลำดุก 4/4/2562 อ.7
ซ่อมแซมรถยนต ์ 

81-5366 ขก
200.00 บำท 200.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง

                           ร้ำนพรชยั ไดนำโม          
                    รำคำท่ีเสนอ 200.00   บำท

       ร้ำนพรชยั ไดนำโม              รำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจำ้ง         200.00   บำท

สะดวกในกำรจดัซ้ือและ
สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรง
ตำมควำมตอ้งกำร

          ท่ีทส.1411.4/-  
          ลงวนัท่ี  4 
เมษำยน 2562

31 สป.น ้ำสวยห้วยปลำดุก 2/4/2562 อ.7 ค่ำเคร่ืองเขียน-แบบพิมพ์ 1,345.00  บำท 1,345.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง
                            หจก.โกดงัคอม               

              รำคำท่ีเสนอ 1,345.00   บำท
                  หจก.โกดงัคอม                         
    รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง 1,345.00  บำท

สะดวกในกำรจดัซ้ือและ
สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรง
ตำมควำมตอ้งกำร

          ท่ีทส.1411.4/-  
          ลงวนัท่ี  2 
เมษำยน 2562



สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน

องคก์ำรอุตสำหกรรมป่ำไมเ้ขตขอนแก่น

วนัท่ี  30  เมษำยน  พ.ศ.2562

32 สป.น ้ำสวยห้วยปลำดุก 2/4/2562 อ.7 ค่ำเคร่ืองเขียน-แบบพิมพ์ 120.00  บำท 120.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง
                            ร้ำนทวิภณัฑ ์                 

                รำคำท่ีเสนอ120.00 บำท

                      ร้ำนทวิภณัฑ ์                       
           รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง   120.00   

บำท

สะดวกในกำรจดัซ้ือและ
สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรง
ตำมควำมตอ้งกำร

          ท่ีทส.1411.4/-  
          ลงวนัท่ี  2 
เมษำยน 2562

33 สป.น ้ำสวยห้วยปลำดุก 3/4/2562 อ.7 ค่ำเบด็เตล็ด 2,880.00  บำท 2,880.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง
 ร้ำน ช.กำรช่ำงแก่งนำขำม   รำคำท่ีเสนอ  

2,880.00   บำท
 ร้ำน ช.กำรช่ำงแก่งนำขำม   รำคำท่ีตกลง

ซ้ือหรือจำ้ง   2,880.00   บำท

สะดวกในกำรจดัซ้ือและ
สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรง
ตำมควำมตอ้งกำร

          ท่ีทส.1411.4/-  
          ลงวนัท่ี  3 
เมษำยน 2562

34 สป.น ้ำสวยห้วยปลำดุก 6/4/2562 อ.8
 ค่ำซ่อมแซมเล่ือยโซ่  
หมำยเลข 00/46/15

1,100.00  บำท 1,100.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง
          ร้ำนเพำเวอร์ ทูลส์   จ.เลย                 

    รำคำท่ีเสนอ 1,100.00  บำท

                   ร้ำนเพำเวอร์ ทูลส์   จ.เลย        
          รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง  1,100.00  

บำท

สะดวกในกำรจดัซ้ือและ
สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรง
ตำมควำมตอ้งกำร

          ท่ีทส.1411.4/-  
          ลงวนัท่ี  6
เมษำยน 2562

35 สป.น ้ำสวยห้วยปลำดุก 8/4/2562 อ.8 ค่ำซ่อมแซมระบบไฟฟ้ำ 600.00  บำท 600.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง
                        ร้ำนพรชยั ไดนำโม             
                 รำคำท่ีเสนอ  600.00   บำท

                         ร้ำนพรชยั ไดนำโม            
         รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง     600.00   

บำท

สะดวกในกำรจดัซ้ือและ
สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรง
ตำมควำมตอ้งกำร

          ท่ีทส.1411.4/-  
          ลงวนัท่ี  8
เมษำยน 2562

36 สป.น ้ำสวยห้วยปลำดุก 8/4/2562 อ.8 ค่ำซ่อมแซมระบบไฟฟ้ำ 1,170.00  บำท 1,170.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง
                                 ร้ำน ป.รุ่งเจริญ          
                      รำคำท่ีเสนอ  1,170.00   บำท

                 ร้ำน ป.รุ่งเจริญ                          
     รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง   1,170.00   

บำท

สะดวกในกำรจดัซ้ือและ
สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรง
ตำมควำมตอ้งกำร

          ท่ีทส.1411.4/-  
          ลงวนัท่ี  2  
เมษำยน 2561

37 สป.น ้ำสวยห้วยปลำดุก 8/4/2562 อ.8 ค่ำเบด็เตล็ด 3,600.00  บำท 3,600.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง
                      ร้ำนนำดว้งพำณิชย ์              
               รำคำท่ีเสนอ  3,600.00   บำท

                        ร้ำน จิตรเจริญวสัดุ             
             รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง    

3,600.00  บำท

สะดวกในกำรจดัซ้ือและ
สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรง
ตำมควำมตอ้งกำร

          ท่ีทส.1411.4/-  
          ลงวนัท่ี  3  
เมษำยน 2561

38 สป.ภูสวรรค์ 9/4/2562 อ.9 ค่ำเคร่ืองเขียน-แบบพิมพ์ 750.00  บำท 750.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง
               อนุชำ ก็อปป้ี                              

รำคำท่ีเสนอ  750.00  บำท
          อนุชำ ก็อปป้ี                                   
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง  750.00  บำท

สะดวกในกำรจดัซ้ือและ
สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรง
ตำมควำมตอ้งกำร

          ท่ีทส.1411.4/-  
          ลงวนัท่ี  9  
เมษำยน 2562



สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน

องคก์ำรอุตสำหกรรมป่ำไมเ้ขตขอนแก่น

วนัท่ี  30  เมษำยน  พ.ศ.2562

39 สป.ภูสวรรค์ 2/4/2562 อ.9 ค่ำเบด็เตล็ด 300.00  บำท 300.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง
                ร้ำนเพำเวอร์ทูล  จ.เลย                

        รำคำท่ีเสนอ 300.00   บำท
              ร้ำนเพำเวอร์ทูล  จ.เลย                
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง      300.00  บำท

สะดวกในกำรจดัซ้ือและ
สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรง
ตำมควำมตอ้งกำร

          ท่ีทส.1411.4/-  
          ลงวนัท่ี  2  
เมษำยน 2562

40 สป.ภูสวรรค์ 4/4/2562 อ.9
ค่ำซ่อมแซม

รถจกัรยำนยนต ์ทะเบียน
 อ-6184 ขก.

200.00  บำท 200.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง
                 ร้ำนวินยักำรช่ำง                        

         รำคำท่ีเสนอ  200.00   บำท
                   ร้ำนวินยักำรช่ำง                      
   รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง 200.00      บำท

สะดวกในกำรจดัซ้ือและ
สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรง
ตำมควำมตอ้งกำร

          ท่ีทส.1411.4/-  
          ลงวนัท่ี  4  
เมษำยน 2561

41 สป.ภูสวรรค์ 5/4/2562 อ.9 ค่ำเคร่ืองเขียน-แบบพิมพ์ 690.00  บำท 690.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง
                  ร้ำนบีบีคอม                             

    รำคำท่ีเสนอ  690.00   บำท
                ร้ำน บีบีคอม                      
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง  690.00   บำท

สะดวกในกำรจดัซ้ือและ
สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรง
ตำมควำมตอ้งกำร

          ท่ีทส.1411.4/-  
          ลงวนัท่ี  5  
เมษำยน 2562

42 สป.ภูสวรรค์ 4/4/2562 อ.9 ค่ำซ่อมแซมส ำนกังำน 378.00  บำท 378.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง
                         ร้ำนเอพีกำรไฟฟ้ำ              

              รำคำท่ีเสนอ  378.00   บำท
                    ร้ำนเอพีกำรไฟฟ้ำ                   
       รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง   378.00   บำท

สะดวกในกำรจดัซ้ือและ
สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรง
ตำมควำมตอ้งกำร

          ท่ีทส.1411.4/-  
          ลงวนัท่ี 4   
เมษำยน 2562

43 สป.ภูสวรรค์ 5/4/2562 อ.9 ค่ำซ่อมแซม 700.00 บำท 700.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง
     ร้ำนเพชรเจริญกำรช่ำง   รำคำท่ีเสนอ 

700.00   บำท
                   ร้ำนเพชรเจริญกำรช่ำง           
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง   700.00   บำท

สะดวกในกำรจดัซ้ือและ
สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรง
ตำมควำมตอ้งกำร

          ท่ีทส.1411.4/-  
          ลงวนัท่ี 4  
เมษำยน 2562

44 สป.ภูสวรรค์ 3/4/2562 อ.9
ค่ำซ่อมแซมรถ

แทรกเตอร์ ออ.4-31
9,000.00  บำท 9,000.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง

                    ร้ำนเลยมอเตอร์                  
รำคำท่ีเสนอ  9,000.00   บำท

                ร้ำนเลยมอเตอร์                 รำคำ
ท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง   9,000.00   บำท

สะดวกในกำรจดัซ้ือและ
สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรง
ตำมควำมตอ้งกำร

         ท่ีทส.1411.4/-   
         ลงวนัท่ี    3
เมษำยน 2562

45 สป.ภูสวรรค์ 4/4/2562 อ.9 ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ 1,510.00  บำท 1,510.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง
                              คีมล็อคยำนยนต ์          

          รำคำท่ีเสนอ  1,510.00  บำท
                         คีมล็อคยำนยนต ์              
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง   1,510.00  บำท

สะดวกในกำรจดัซ้ือและ
สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรง
ตำมควำมตอ้งกำร

         ท่ีทส.1411.4/-   
         ลงวนัท่ี    4 
เมษำยน 2562



สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน

องคก์ำรอุตสำหกรรมป่ำไมเ้ขตขอนแก่น

วนัท่ี  30  เมษำยน  พ.ศ.2562

46 สป.ภูสวรรค์ 4/4/2562 อ.9 ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ 2,750.00บำท 2,750.00บำท วิธีเฉพำะเจำะจง
                             คีมล็อคยำนยนต ์           
                          รำคำท่ีเสนอ   2,750.00  

บำท

                 บริษทั ศึกษำภณัฑ ์                    
           รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง 2,750  บำท

สะดวกในกำรจดัซ้ือและ
สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรง
ตำมควำมตอ้งกำร

         ท่ีทส.1411.4/-   
         ลงวนัท่ี   4  
เมษำยน 2562

47 สป.ภูสวรรค์ 3/4/2562 อ.10 ค่ำเบด็เตล็ด 600.00  บำท 600.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง
บ.เรืองเดช  โฮมเซนเตอร์ จก. รำคำท่ีเสนอ 

  600.00บำท
  บ.เรืองเดช  โฮมเซนเตอร์รำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง 600.00  บำท

สะดวกในกำรจดัซ้ือและ
สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรง
ตำมควำมตอ้งกำร

         ท่ีทส.1411.4/-   
         ลงวนัท่ี   3 
เมษำยน 2562

48 สป.ภูสวรรค์ 2/4/2562 อ.10
ค่ำซ่อมแซมเล่ือยยนต ์ 

5323199
1,630.00  บำท 1,630.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง

                ร้ำนเพำเวอร์ทูลส์ จ.เลย       
รำคำท่ีเสนอ  1,630.00   บำท

                ร้ำนเพำเวอร์ทูลส์ จ.เลย           
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง   1,630.00 บำท

สะดวกในกำรจดัซ้ือและ
สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรง
ตำมควำมตอ้งกำร

         ท่ีทส.1411.4/-   
         ลงวนัท่ี   4  
เมษำยน 2562

49 สป.หนองเมก็ 5/4/2562 อ.13 ค่ำซ่อมแซมทรัพยสิ์น 242.00  บำท 242.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง
                 บริษทั โกบอลเฮำ้ส์ จ  ำกดั          

      รำคำท่ีเสนอ 242.00   บำท
                       บริษทั โกบอลเฮำ้ส์ จ  ำกดั  
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง     242.00   บำท

สะดวกในกำรจดัซ้ือและ
สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรง
ตำมควำมตอ้งกำร

         ท่ีทส.1411.4/-   
         ลงวนัท่ี   5 
เมษำยน 2562

50 สป.สมเด็จ 2 22/4/2562 อ.13 ค่ำเคร่ืองเขียน-แบบพิมพ์ 540.00  บำท 540.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง
      ร้ำนวิเศษ เอ็กเซล จ ำกดั                   

รำคำท่ีเสนอ  540.00   บำท
      ร้ำนวิเศษ เอ็กเซล จ ำกดั                     
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง      540.00   บำท

สะดวกในกำรจดัซ้ือและ
สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรง
ตำมควำมตอ้งกำร

         ท่ีทส.1411.4/-   
         ลงวนัท่ี   22 
เมษำยน 2562

51 สป.สมเด็จ 2 19/4/2562 อ.14 ค่ำประชำสมัพนัธ์ 500.00  บำท 500.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง
      ร้ำนประจกัษศิ์ลป์อิงคเ์จท็                

รำคำท่ีเสนอ  500.00   บำท
    ร้ำนประจกัษศิ์ลป์อิงคเ์จท็                      
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง      500.00   บำท

สะดวกในกำรจดัซ้ือและ
สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรง
ตำมควำมตอ้งกำร

         ท่ีทส.1411.4/-   
         ลงวนัท่ี  19
เมษำยน 2562

52 สป.สมเด็จ 2 22/4/2562 อ.14 ค่ำประชำสมัพนัธ์ 303.00  บำท 303.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง
                    ร้ำนตรีชยัเคร่ืองเขียน            

รำคำท่ีเสนอ  303.00   บำท
                   ร้ำนตรีชยัเคร่ืองเขียน            
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง  303.00   บำท

สะดวกในกำรจดัซ้ือและ
สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรง
ตำมควำมตอ้งกำร

         ท่ีทส.1411.4/-   
         ลงวนัท่ี   22
เมษำยน 2562



สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน

องคก์ำรอุตสำหกรรมป่ำไมเ้ขตขอนแก่น

วนัท่ี  30  เมษำยน  พ.ศ.2562

53 สป.สมเด็จ 2 17/4/2562 อ.15 ค่ำสำรเคมี 1,000.00  บำท 1,000.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง
                        ธนโชติกำรเกษตร           

รำคำท่ีเสนอ  1,000.00   บำท
       ธนโชติกำรเกษตร                              
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง  1,000.00 บำท

สะดวกในกำรจดัซ้ือและ
สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรง
ตำมควำมตอ้งกำร

         ท่ีทส.1411.4/-   
         ลงวนัท่ี  17
เมษำยน 2562

54 สป.สมเด็จ 2 22/4/2562 อ.15 ค่ำเบด็เตล็ด 3,400.00  บำท 3,400.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง
                                  ธนโชติกำรเกษตร    

   รำคำท่ีเสนอ  3,400.00  บำท
           ธนโชติกำรเกษตร                         
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง       3,400.00  บำท

สะดวกในกำรจดัซ้ือและ
สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรง
ตำมควำมตอ้งกำร

         ท่ีทส.1411.4/-   
         ลงวนัท่ี   22  
เมษำยน 2562

55 สป.สมเด็จ 2 17/4/2562 อ.15        ค่ำสำรเคมี 500.00  บำท 500.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง
         ธนโชติกำรเกษตร                    รำคำ

ท่ี เสนอ 500.00  บำท
         ธนโชติกำรเกษตร                        
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง  500.00  บำท

สะดวกในกำรจดัซ้ือและ
สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรง
ตำมควำมตอ้งกำร

         ท่ีทส.1411.4/-   
         ลงวนัท่ี   17  
เมษำยน 2562

56 สป.สมเด็จ 2 19/4/2562 อ.15        ค่ำสำรเคมี 1,400.00  บำท 1,400.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง
  ธนโชติกำรเกษตร                                    

      รำ คำท่ี เสนอ  1,400.00  บำท
         ธนโชติกำรเกษตร                             
   รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง  1,400.00  บำท

สะดวกในกำรจดัซ้ือและ
สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรง
ตำมควำมตอ้งกำร

         ท่ีทส.1411.4/-   
         ลงวนัท่ี   19
เมษำยน 2562

57 สป.มญัจำคีรี 18/4/2562 อ.16
       ค่ำใชจ่้ำยเบด็ตล็ด     

    (สลิง)
2,494.00  บำท 2,494.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง

   บริษทัดูโฮม จ ำกดั                                  
รำคำท่ีเสนอ 2,494.00  บำท

     บริษทัดูโฮม จ ำกดั                                 
    รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง 2,494.00  บำท

สะดวกในกำรจดัซ้ือและ
สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรง
ตำมควำมตอ้งกำร

         ท่ีทส.1411.4/-   
         ลงวนัท่ี  18 
เมษำยน 2562

58 สป.มญัจำคีรี 18/4/2562 อ.16
       ค่ำใชจ่้ำยเบด็ตล็ด     

 (กุญแจปำกตำย)
983.00  บำท 983.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง

              บริษทัดูโฮม จ ำกดั                       
รำคำท่ีเสนอ 983.00  บำท

                 บริษทัดูโฮม จ ำกดั                    
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง  983.00  บำท

สะดวกในกำรจดัซ้ือและ
สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรง
ตำมควำมตอ้งกำร

         ท่ีทส.1411.4/-   
         ลงวนัท่ี   18 
เมษำยน 2562

59 สป.มญัจำคีรี 21/4/2562 อ.16 ค่ำเบด็เตล็ด(ยำสำมญั) 184.00  บำท 184.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง ร่ำนยำแซมป์ รำคำท่ีเสนอ 184.00  บำท
หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั โกดงัคอม             รำคำ

ท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง   184.00  บำท

สะดวกในกำรจดัซ้ือและ
สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรง
ตำมควำมตอ้งกำร

         ท่ีทส.1411.4/-   
         ลงวนัท่ี   21  
เมษำยน 2562



สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน

องคก์ำรอุตสำหกรรมป่ำไมเ้ขตขอนแก่น

วนัท่ี  30  เมษำยน  พ.ศ.2562

60 สป.มญัจำคีรี 23/4/2562 อ.16 ค่ำสำรเคมี 1,595.00  บำท 1,595.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง
                ร้ำนพนัธ์ทวี เคเปอร์เรชัน่ จ  ำกดั  

         รำคำท่ีเสนอ  1,595.00  บำท
               ร้ำนพนัธ์ทวี เคเปอร์เรชัน่          
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง  1,595.00  บำท

สะดวกในกำรจดัซ้ือและ
สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรง
ตำมควำมตอ้งกำร

         ท่ีทส.1411.4/-   
         ลงวนัท่ี   19  
เมษำยน 2562

61 สป.มญัจำคีรี 22/4/2562 อ.16 ค่ำเบด็เตล็ด (น ้ำ) 40.00  บำท 40.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง
                หจก.น ้ำแข็งพนูทรัพย ์          

รำคำท่ีเสนอ  40.00  บำท
                หจก.น ้ำแข็งพนูทรัพย ์          
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง   40.00  บำท

สะดวกในกำรจดัซ้ือและ
สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรง
ตำมควำมตอ้งกำร

         ท่ีทส.1411.4/-   
         ลงวนัท่ี   22  
เมษำยน 2562

62 สป.น ้ำสวยฯ 18/2/2562 อ.18
      ค่ำซ่อมแซม 
คอมพิวเตอร์

4,450.00  บำท 4,450.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง
                                                ร้ำนวินน่ิง
คอมพิวเตอร์         รำคำท่ีเสนอ  4,450.00  

บำท

                                                     ร้ำนวิ
นน่ิงคอมพิวเตอร์           รำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง  4,450.00  บำท

สะดวกในกำรจดัซ้ือและ
สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรง
ตำมควำมตอ้งกำร

          ท่ีทส.1411.4/-  
          ลงวนัท่ี 18   
มีนำคม  2562

63 สป.น ้ำสวยฯ 22/4/2562 อ.18
      ค่ำซ่อมแซม 
คอมพิวเตอร์

1,282.00  บำท 1,282.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง
               หจก. โกดงัคอม                          

รำคำท่ีเสนอ 1,282.00  บำท

                                                                  
                      หจก. โกดงัคอม                    
 รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง  1,282.00  บำท

สะดวกในกำรจดัซ้ือและ
สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรง
ตำมควำมตอ้งกำร

         ท่ีทส.1411.4/-   
         ลงวนัท่ี   22  
เมษำยน 2562

64 สป.น ้ำสวยฯ 18/4/2562 อ.18 ค่ำเบด็เตล็ด(แสลนด ำ) 3,870.00  บำท 3,870.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง
                 ร้ำนแม่อำย                               

 รำคำท่ีเสนอ 3,870.00  บำท
                  ร้ำนแม่อำย                             

รำคำท่ีเสนอ 3,870.00  บำท

สะดวกในกำรจดัซ้ือและ
สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรง
ตำมควำมตอ้งกำร

         ท่ีทส.1411.4/-   
         ลงวนัท่ี   23  
เมษำยน 2562

65 สป.ภูสวรรค์ 23/4/2562 อ.18
          ค่ำสำรเคมี         

(น ้ำกรด)
580.00  บำท 580.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง

                              ร้ำนเป้ิลกำรเกษตร        
  รำคำท่ีเสนอ  580.00  บำท

              ร้ำนเป้ิลกำรเกษตร                        
  รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง   580.00  บำท

สะดวกในกำรจดัซ้ือและ
สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรง
ตำมควำมตอ้งกำร

         ท่ีทส.1411.4/-   
         ลงวนัท่ี   22  
เมษำยน 2561

66 สป.บึงกำฬ 19/4/2562 อ.19 ค่ำเบด็เตล็ด 4,010.00  บำท 4,010.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง
                        ร้ำนสิบแสน                       

        รำคำท่ีเสนอ  4,010.00  บำท
           ร้ำนสิบแสน                            

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง    4,010.00  บำท

สะดวกในกำรจดัซ้ือและ
สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรง
ตำมควำมตอ้งกำร

         ท่ีทส.1411.4/-   
         ลงวนัท่ี  19  
เมษำยน 2562



สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน

องคก์ำรอุตสำหกรรมป่ำไมเ้ขตขอนแก่น

วนัท่ี  30  เมษำยน  พ.ศ.2562

67 สป.ภูสรรค์ 24/4/2562 ส.83
ค่ำซ่อมแซม แทรกเตอร์ 

 ลอ้ยำง  L45
1,000.00  บำท 1,000.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง

 บริษทั ร่วมใจมอเตอร์เซลล ์จ  ำกดั          
รำคำท่ีเสนอ  1,000.00  บำท

บริษทั ร่วมใจมอเตอร์เซลล ์ จ  ำกดั            
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง  1,000.00  บำท

สะดวกในกำรจดัซ้ือและ
สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรง
ตำมควำมตอ้งกำร

        ท่ีทส.1411.4/-    
        ลงวนัท่ี  24
เมษำยน 2562

68 สป.ภูสรรค์ 30/4/2562 ส.83 ค่ำซ่อมแซม ส ำนกังำน 625.00  บำท 625.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง
 บริษทั เมืองเลยธญัญวนั  จ  ำกดั         รำคำ

ท่ีเสนอ  625.00  บำท
 บริษทั เมืองเลยธญัญวนั  จ  ำกดั             
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง  625.00  บำท

สะดวกในกำรจดัซ้ือและ
สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรง
ตำมควำมตอ้งกำร

        ท่ีทส.1411.4/-    
        ลงวนัท่ี  30 
เมษำยน 2562

69 สป.ภูสรรค์ 26/4/2562 ส.84
ค่ำซ่อมแซม แทรกเตอร์ 
 9ตีนตะขำบ ออ  4-31

990.00  บำท 990.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง
 บริษทั ร่วมใจเจริญยนต ์จ  ำกดั          รำคำ

ท่ีเสนอ  990.00  บำท
บริษทั ร่วมใจเจริญยนต ์จ  ำกดั                   
 รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง  990.00  บำท

สะดวกในกำรจดัซ้ือและ
สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรง
ตำมควำมตอ้งกำร

        ท่ีทส.1411.4/-    
        ลงวนัท่ี  26 
เมษำยน 2562


