
ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
     วงเงินท่ีจะ
ซ้ือ    หรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
 รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี

เสนอ
 ผู้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี

ตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตผลท่ีคัดเลือโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

 ร้ำนวีระวิทยำ  ร้ำนวีระวิทยำ สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

1 ค่ำเบ็ดเตล็ด  2,620 บำท  2,620 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง  รำคำท่ีเสนอ  รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ส.52

 2,620 บำท  2,620 บำท ควำมต้องกำร ลงวันท่ี  1 มีนำคม 62

 บริษัท เบสท์เทค โอเอ จ ำกัด  บริษัท เบสท์เทค โอเอ จ ำกัด สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

2 ค่ำถ่ำยเอกสำร  3,272.01 บำท  3,272.01 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง  รำคำท่ีเสนอ  รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ส.79

 3,272.01 บำท  3,272.01 บำท ควำมต้องกำร ลงวันท่ี 5 มีนำคม 62

 บริษัท คลังกระดำษ ขอนแก่น จ ำกัด
 บริษัท คลังกระดำษ ขอนแก่น 

จ ำกัด
สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

3 ค่ำเคร่ืองเขียน -แบบพิมพ์   3,632.65 บำท   3,632.65 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง  รำคำท่ีเสนอ  รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ส.95

  3,632.65 บำท   3,632.65 บำท ควำมต้องกำร ลงวันท่ี 6 มีนำคม 62

 บริษัทสยำมโกลบอลเฮ้ำส์ จ ำกัด  บริษัทสยำมโกลบอลเฮ้ำส์ จ ำกัด สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

4 ค่ำซ่อมแซมไฟฟ้ำ  2,028 บำท  2,028 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง  รำคำท่ีเสนอ  รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ส.130

 2,028 บำท  2,028 บำท ควำมต้องกำร ลงวันท่ี 15 มีนำคม 62

 ร้ำนธนำกรแอร์  ร้ำนธนำกรแอร์ สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

5 ค่ำซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ  3,500 บำท  3,500 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง  รำคำท่ีเสนอ  รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ส.133

 3,500 บำท  3,500 บำท ควำมต้องกำร ลงวันท่ี 15 มีนำคม 62

 ร้ำนหงษ์แสงวิทยุ และวัสดุก่อสร้ำง  ร้ำนหงษ์แสงวิทยุ และวัสดุก่อสร้ำง สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

6 ค่ำเบ็ดเตล็ด  280 บำท  280 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง  รำคำท่ีเสนอ  รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ส.134

 280 บำท  280 บำท ควำมต้องกำร ลงวันท่ี 15 มีนำคม 62

 บ. อินเตอร์เนช่ันแนล คอนเน็คเทรด จก.  บ. อินเตอร์เนช่ันแนล คอนเน็คเทรด จก. สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

7 ค่ำซ่อมแซม  802.50 บำท  802.50 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง  รำคำท่ีเสนอ  รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ส.164

 802.50 บำท  802.50 บำท ควำมต้องกำร ลงวันท่ี 18 มีนำคม 62

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน
องค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้เขตขอนแก่น

ประจ ำเดือน   มีนำคม   2562



สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน
องค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้เขตขอนแก่น

ประจ ำเดือน   มีนำคม   2562

 หจก. ขอนแก่นไทยแลนด์  หจก. ขอนแก่นไทยแลนด์ สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

8 ค่ำเคร่ืองเขียน -แบบพิมพ์  720 บำท  720 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง  รำคำท่ีเสนอ  รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ส.170

 720 บำท  720 บำท ควำมต้องกำร ลงวันท่ี 19 มีนำคม 62

 บ. อินเตอร์เนช่ันแนล คอนเน็คเทรด จก.  บ. อินเตอร์เนช่ันแนล คอนเน็คเทรด จก. สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

9 ค่ำเคร่ืองเขียน -แบบพิมพ์  1,712 บำท  1,712 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง  รำคำท่ีเสนอ  รำคำทีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ส.170

 1,712 บำท  1,712 บำท ควำมต้องกำร ลงวันท่ี 19 มีนำคม 62

 ร้ำนหงษ์แสงวิทยุ และวัสดุก่อสร้ำง  ร้ำนหงษ์แสงวิทยุ และวัสดุก่อสร้ำง สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

10 ค่ำเบ็ดเตล็ด  280 บำท  280 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง  รำคำท่ีเสนอ  รำคำทีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ส.173

 280 บำท  280 บำท ควำมต้องกำร ลงวันท่ี 19 มีนำคม 62

 ร้ำนลินดำวัสดุก่อสร้ำง  ร้ำนลินดำวัสดุก่อสร้ำง สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

11 ค่ำซ่อมแซมทรัพย์สิน  5,950 บำท  5,950 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง  รำคำท่ีเสนอ  รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ส.184

 5,950 บำท  5,950 บำท ควำมต้องกำร ลงวันท่ี 19 มีนำคม 62

 ร้ำนทำเลนท์ อิงเจ็ท  ร้ำนทำเลนท์ อิงเจ็ท สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

12 ค่ำประชำสัมพันธ์  2,560 บำท  2,560 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง  รำคำท่ีเสนอ  รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ส. 184

    2,560 บำท  2,560 บำท ควำมต้องกำร ลงวันท่ี 19 มีนำคม 62

 หจก.เหรียญทองโลหะกิจ 999  หจก.เหรียญทองโลหะกิจ 999 สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

13 ค่ำเบ็ดเตล็ด  2,040 บำท  2,040 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง  รำคำท่ีเสนอ  รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ส.185

 2,040 บำท  2,040 บำท ควำมต้องกำร ลงวันท่ี 19 มีนำคม 62



สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน
องค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้เขตขอนแก่น

ประจ ำเดือน   มีนำคม   2562

 หจก.เหรียญทองโลหะกิจ 999  หจก.เหรียญทองโลหะกิจ 999 สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

14 ค่ำเบ็ดเตล็ด  750 บำท  750 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง  รำคำท่ีเสนอ  รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ส.185

 750 บำท  750 บำท ควำมต้องกำร ลงวันท่ี 19 มีนำคม 62

 ทินเจริญ  ทินเจริญ สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

15 ค่ำเบ็ดเตล็ด  375 บำท  375 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง  รำคำท่ีเสนอ  รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ส.185

 375 บำท  375 บำท ควำมต้องกำร ลงวันท่ี 19 มีนำคม 62

 ร้ำนวีระวิทยำ  ร้ำนวีระวิทยำ สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

16 ค่ำเบ็ดเตล็ด  660 บำท  660 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง  รำคำท่ีเสนอ  รำคำทีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ส.214

 660 บำท  660 บำท ควำมต้องกำร ลงวันท่ี 21  มีนำคม 62

 ร้ำนอำหยำงผ้ำม่ำน  ร้ำนอำหยำงผ้ำม่ำน สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

17 ค่ำเบ็ดเตล็ด  1,060 บำท  1,060 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง  รำคำท่ีเสนอ  รำคำทีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ส.223

 1,060 บำท  1,060 บำท ควำมต้องกำร ลงวันท่ี 26  มีนำคม 62

 บริษัท โกลบอลเฮ้ำส์ จ ำกัด  บริษัท โกลบอลเฮ้ำส์ จ ำกัด สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

18 ค่ำเบ็ดเตล็ด  4,240 บำท  4,240 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง  รำคำท่ีเสนอ  รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ส.268

 4,240 บำท  4,240 บำท ควำมต้องกำร ลงวันท่ี 29  มีนำคม 62

  หจก.ไทยดิจิตอล  ซัพพลำย   หจก.ไทยดิจิตอล  ซัพพลำย สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

19 ค่ำเคร่ืองเขียน -แบบพิมพ์  4,270 บำท  4,270 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง  รำคำท่ีเสนอ  รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ส.268

 4,270 บำท  4,270 บำท ควำมต้องกำร ลงวันท่ี 29  มีนำคม 62



สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน
องค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้เขตขอนแก่น

ประจ ำเดือน   มีนำคม   2562

 บริษัท โกลบอลเฮ้ำส์ จ ำกัด  บริษัท โกลบอลเฮ้ำส์ จ ำกัด สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

20 ค่ำเบ็ดเตล็ด  1,254  บำท  1,254  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง  รำคำท่ีเสนอ  รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ส.268

 1,254  บำท  1,254  บำท ควำมต้องกำร ลงวันท่ี 29  มีนำคม 62

 บริษัท โกลบอลเฮ้ำส์ จ ำกัด  บริษัท โกลบอลเฮ้ำส์ จ ำกัด สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

21 ค่ำเบ็ดเตล็ด  682  บำท  682  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง  รำคำท่ีเสนอ  รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ส.268

 682  บำท  682  บำท ควำมต้องกำร ลงวันท่ี 29  มีนำคม 62

 ร้ำนจิตรเจริญวัสดุ  ร้ำนจิตรเจริญวัสดุ สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

22 ค่ำเบ็ดเตล็ด  430 บำท  430 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง  รำคำท่ีเสนอ  รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ส.269

 430 บำท  430 บำท ควำมต้องกำร ลงวันท่ี 29  มีนำคม 62

  หจก. อ.กลกำรขอนแก่น   หจก. อ.กลกำรขอนแก่น สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

23 ค่ำเบ็ดเตล็ด  963 บำท  963 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง  รำคำท่ีเสนอ  รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ส.269

 963 บำท  963 บำท ควำมต้องกำร ลงวันท่ี 29  มีนำคม 62

  หจก. อ.กลกำรขอนแก่น   หจก. อ.กลกำรขอนแก่น สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

24 ค่ำซ่อมแซม  3,490 บำท  3,490 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง  รำคำท่ีเสนอ  รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ส.269

 3,490 บำท  3,490 บำท ควำมต้องกำร ลงวันท่ี 29  มีนำคม 62

 บ.พันธ์ทวีคอเปอร์เรช่ัน  บ.พันธ์ทวีคอเปอร์เรช่ัน สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

25 ค่ำเบ็ดเตล็ด  1,900 บำท  1,900 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง  รำคำท่ีเสนอ  รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ส.269

 1,900 บำท  1,900 บำท ควำมต้องกำร ลงวันท่ี 29  มีนำคม 62



สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน
องค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้เขตขอนแก่น

ประจ ำเดือน   มีนำคม   2562

 บ.พันธ์ทวีคอเปอร์เรช่ัน  บ.พันธ์ทวีคอเปอร์เรช่ัน สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

26 ค่ำซ่อมแซม  7600 บำท  7600 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง  รำคำท่ีเสนอ  รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ส.269

 7600 บำท  7600 บำท ควำมต้องกำร ลงวันท่ี 29  มีนำคม 62

 บ.พันธ์ทวีคอเปอร์เรช่ัน  บ.พันธ์ทวีคอเปอร์เรช่ัน สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

27 ค่ำซ่อมแซม  968 บำท  968 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง  รำคำท่ีเสนอ  รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ส.269

                                   -                                     -   ควำมต้องกำร ลงวันท่ี 29  มีนำคม 62

 บริษัท โกลบอลเฮ้ำส์ จ ำกัด  บริษัท โกลบอลเฮ้ำส์ จ ำกัด สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

28 ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ด  1,670 บำท  1,670 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง  รำคำท่ีเสนอ  รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ส.269

 1,670 บำท  1,670 บำท ควำมต้องกำร ลงวันท่ี 29  มีนำคม 62

 บ.พันธ์ทวีคอเปอร์เรช่ัน  บ.พันธ์ทวีคอเปอร์เรช่ัน สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

29 ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ด  460  บำท  460  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง  รำคำท่ีเสนอ  รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ส.269

 460  บำท  460  บำท ควำมต้องกำร ลงวันท่ี 29  มีนำคม 62
 บ.แสงทวีครอปแคร์  บ.แสงทวีครอปแคร์ สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

30 ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ด  1,450 บำท  1,450 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง  รำคำท่ีเสนอ  รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ส.269

 1,450 บำท  1,450 บำท ควำมต้องกำร ลงวันท่ี 29  มีนำคม 62

 ร้ำนประภำพันฑ์  ร้ำนประภำพันฑ์ สะดวกในกำรจัดซ้ือและ

31 ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ด  996 บำท  996 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง  รำคำท่ีเสนอ  รำคำทีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ส.270

 996 บำท  996 บำท ควำมต้องกำร ลงวันท่ี 29 มีนำคม 62

 ร้ำนแสงทวีครอปแคร์ 1973 จ ำกัด  ร้ำนแสงทวีครอปแคร์ 1973 จ ำกัด สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

32 ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ด  2,900 บำท  2,900 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง  รำคำท่ีเสนอ  รำคำทีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ส.270

 2,900 บำท  2,900 บำท ควำมต้องกำร ลงวันท่ี 29 มีนำคม 62

 ร้ำนเลยมอเตอร์  ร้ำนเลยมอเตอร์ สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

33 ค่ำซ่อมแซม  3,350 บำท  3,350 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง  รำคำท่ีเสนอ  รำคำทีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ส.271

รถยนต์ 81-5366 ขก.  3,350 บำท  3,350 บำท ควำมต้องกำร ลงวันท่ี 29 มีนำคม 62



สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน
องค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้เขตขอนแก่น

ประจ ำเดือน   มีนำคม   2562

 บ้ำนป้ำยอิงค์เจ็ท  บ้ำนป้ำยอิงค์เจ็ท สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

34 ค่ำประชำสัมพันธ์  1,000 บำท  1,000 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง  รำคำท่ีเสนอ  รำคำทีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ส.271

 1,000 บำท  1,000 บำท ควำมต้องกำร ลงวันท่ี 29 มีนำคม 62

 บริษัท โกลบอลเฮ้ำส์ จ ำกัด  บริษัท โกลบอลเฮ้ำส์ จ ำกัด สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

35 ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ด  354 บำท  354 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง  รำคำท่ีเสนอ  รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ส.271

 354 บำท  354 บำท ควำมต้องกำร ลงวันท่ี 29 มีนำคม 62

 บริษัท โกลบอลเฮ้ำส์ จ ำกัด  บริษัท โกลบอลเฮ้ำส์ จ ำกัด สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

36 ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ด  769 บำท  769 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง  รำคำท่ีเสนอ  รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ส.271

 769 บำท  769 บำท ควำมต้องกำร ลงวันท่ี 29 มีนำคม 62

 บริษัท โกลบอลเฮ้ำส์ จ ำกัด  บริษัท โกลบอลเฮ้ำส์ จ ำกัด สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

37 ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ด  1,280 บำท  1,280 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง  รำคำท่ีเสนอ  รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ส.271

 1,280 บำท  1,280 บำท ควำมต้องกำร ลงวันท่ี 29 มีนำคม 62

 ร้ำนคิมล็อคยำนยนต์  ร้ำนคิมล็อคยำนยนต์ สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

38 ค่ำซ่อมแซม  1,590 บำท  1,590 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง  รำคำท่ีเสนอ  รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ส.273

 1,590 บำท  1,590 บำท สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ลงวันท่ี 29 มีนำคม 62

 ร้ำนช่ำงแก่งนำขำม  ร้ำนช่ำงแก่งนำขำม ท่ีทส.1411.4/-

39 ค่ำซ่อมแซม  9,150 บำท  9,150 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง  รำคำท่ีเสนอ  รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม อ.1

 9,150 บำท  9,150 บำท ควำมต้องกำร ลงวันท่ี 18 มีนำคม 62

 ร้ำนสุพจน์ คอมพิวเตอร์  ร้ำนสุพจน์ คอมพิวเตอร์ สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

40 ค่ำซ่อมแซม  300 บำท  300 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง  รำคำท่ีเสนอ  รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม อ.1

 300 บำท  300 บำท ควำมต้องกำร ลงวันท่ี 18 มีนำคม 62

 ร้ำนธนโชติกำรเกษตร  ร้ำนธนโชติกำรเกษตร สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

41 ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ด  650 บำท  650 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง  รำคำท่ีเสนอ  รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม อ.2

 650 บำท  650 บำท ควำมต้องกำร ลงวันท่ี 18 มีนำคม 62



สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน
องค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้เขตขอนแก่น

ประจ ำเดือน   มีนำคม   2562

 ห้ำงรุ่งธรรมกำรไฟฟ้ำ  ห้ำงรุ่งธรรมกำรไฟฟ้ำ สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

42 ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ด  750 บำท  750 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง  รำคำท่ีเสนอ  รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม อ.6

 750 บำท  750 บำท ควำมต้องกำร ลงวันท่ี 18 มีนำคม 62

 วินน่ิงคอมพิวเตอร์  วินน่ิงคอมพิวเตอร์ สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

43 ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ด  400 บำท  400 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง  รำคำท่ีเสนอ  รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม อ.6

 400 บำท  400 บำท ควำมต้องกำร ลงวันท่ี 18 มีนำคม 62

 บ้ำนป้ำยอิงเจ็ท  บ้ำนป้ำยอิงเจ็ท สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

44 ค่ำประชำสัมพันธ์  1,500 บำท  1,500 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง  รำคำท่ีเสนอ  รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม อ.6

 1,500 บำท  1,500 บำท ควำมต้องกำร ลงวันท่ี 18 มีนำคม 62

 ร้ำนทวิภัณฑ์  ร้ำนทวิภัณฑ์ สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

45 ค่ำถ่ำยเอกสำร  850 บำท  850 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง  รำคำท่ีเสนอ  รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม อ.6

 850 บำท  850 บำท ควำมต้องกำร ลงวันท่ี 18 มีนำคม 62

 บริษัท เจ เค  (2011) จ ำกัด  บริษัท เจ เค  (2011) จ ำกัด สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

46 ค่ำซ่อมแซม  1,000 บำท  1,000 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง  รำคำท่ีเสนอ  รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม อ.6

 1,000 บำท  1,000 บำท ควำมต้องกำร ลงวันท่ี 18 มีนำคม 62

 บริษัท โกลบอลเฮ้ำส์ จ ำกัด  บริษัท โกลบอลเฮ้ำส์ จ ำกัด สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

47 ค่ำซ่อมแซม  3,270 บำท  3,270 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง  รำคำท่ีเสนอ  รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม อ.6

 3,270 บำท  3,270 บำท ควำมต้องกำร ลงวันท่ี 18 มีนำคม 62

  หจก. อ.กลกำรขอนแก่น   หจก. อ.กลกำรขอนแก่น สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

48 ค่ำซ่อมแซม  1037.9 บำท  1037.9 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง  รำคำท่ีเสนอ  รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม อ.7

 3,270 บำท  3,270 บำท ควำมต้องกำร ลงวันท่ี 18 มีนำคม 62

 บ.แสงทวีครอปแคร์  บ.แสงทวีครอปแคร์ สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

49 ค่ำซ่อมแซม  4,350 บำท  4,350 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง  รำคำท่ีเสนอ  รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม อ.7

 4,350 บำท  4,350 บำท ควำมต้องกำร ลงวันท่ี 18 มีนำคม 62



สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน
องค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้เขตขอนแก่น

ประจ ำเดือน   มีนำคม   2562

50 ค่ำซ่อมแซม  9,600 บำท  9,600 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง  อู่แมนเซอร์วิส  อู่แมนเซอร์วิส สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

 พำหนะ  นก.4038  รำคำท่ีเสนอ  รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม อ.9

 9,600 บำท  9,600 บำท ควำมต้องกำร ลงวันท่ี 18 มีนำคม 62

51 ค่ำวัสดุเพำะช ำ  1,450 บำท  1,450 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง  ช.กำรช่ำงแก่งนำขำม  ช.กำรช่ำงแก่งนำขำม สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

 รำคำท่ีเสนอ  รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม อ.10

 1,450 บำท  1,450 บำท ควำมต้องกำร ลงวันท่ี 18 มีนำคม 62

52 ค่ำซ่อมแซม  1,100 บำท  1,100 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง  ช.กำรช่ำงแก่งนำขำม  ช.กำรช่ำงแก่งนำขำม สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

 รำคำท่ีเสนอ  รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม อ.11

 1,100 บำท  1,100 บำท ควำมต้องกำร ลงวันท่ี 20 มีนำคม 62

53 ค่ำซ่อมแซม  6,010 บำท  6,010 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง  ร้ำนช่ำงต๋ี CB  ร้ำนช่ำงต๋ี CB สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

 วยย.438 ทม.  รำคำท่ีเสนอ  รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม อ.12

 6,010 บำท  6,010 บำท ควำมต้องกำร ลงวันท่ี 25 มีนำคม 62

54 ค่ำซ่อมแซมทรัพยืสิน  3,360 บำท  3,360 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง  คูณ ค้ำวัสดุก่อสร้ำง  คูณ ค้ำวัสดุก่อสร้ำง สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

 รำคำท่ีเสนอ  รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม อ.13

 6,010 บำท  6,010 บำท ควำมต้องกำร ลงวันท่ี 25 มีนำคม 62

55 ค่ำซ่อมแซม  1,900 บำท  1,900 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง  อู่ดรีมร้อคกำรช่ำง  อู่ดรีมร้อคกำรช่ำง สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

นก.4038  รำคำท่ีเสนอ  รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม อ.14

 1,900 บำท  1,900 บำท ควำมต้องกำร ลงวันท่ี 28 มีนำคม 62

56 ค่ำซ่อมแซม  3,100 บำท  3,100 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง  อู่ช่ำงแมนเซอร์วิส  อู่ช่ำงแมนเซอร์วิส สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

นก.4038  รำคำท่ีเสนอ  รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม อ.14

 3,100 บำท  3,100 บำท ควำมต้องกำร ลงวันท่ี 28 มีนำคม 62

57 ค่ำเบ็ดเตล็ด  600 บำท  600 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง  ร้ำนลิดำวัสดุก่อสร้ำง  ร้ำนลิดำวัสดุก่อสร้ำง สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

 รำคำท่ีเสนอ  รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม อ.14

 600 บำท  600 บำท ควำมต้องกำร ลงวันท่ี 28 มีนำคม 62



สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน
องค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้เขตขอนแก่น

ประจ ำเดือน   มีนำคม   2562

58 ค่ำซ่อมแซม  1,500 บำท  1,500 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง  ร้ำนเอ็มไดนำโม  ร้ำนเอ็มไดนำโม สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

 รำคำท่ีเสนอ  รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม อ.16

 1,500 บำท  1,500 บำท ควำมต้องกำร ลงวันท่ี 28 มีนำคม 62

59 ค่ำเคร่ืองเขียน-แบบพิมพ์  1,071บำท  1,071บำท วิธีเฉพำะเจำะจง  อนุชำก็อปป้ี  อนุชำก็อปป้ี สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

 รำคำท่ีเสนอ  รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม อ.18

 1,071บำท  1,071บำท ควำมต้องกำร ลงวันท่ี 28 มีนำคม 62

60 ค่ำสำรเคมี  4,400 บำท  4,400 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง  หจก.สังคมกำรเษตร  หจก.สังคมกำรเษตร สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

 รำคำท่ีเสนอ  รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม อ.18

 4,400 บำท  4,400 บำท ควำมต้องกำร ลงวันท่ี 29 มีนำคม 62

 บริษัท วิเศษอ็กเซล จ ำกัด  บริษัท วิเศษอ็กเซล จ ำกัด สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

59 ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ด  735 บำท  735 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง  รำคำท่ีเสนอ  รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม อ.26

 735 บำท  735 บำท ควำมต้องกำร ลงวันท่ี 29  มีนำคม 62

 ร้ำนวีระวิทยำ  ร้ำนวีระวิทยำ สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

61 ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ด  2,000 บำท  2,000 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง  รำคำท่ีเสนอ  รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม อ.26

 2,000 บำท  2,000 บำท ควำมต้องกำร ลงวันท่ี 29  มีนำคม 62

 ร้ำนธนโชติกำรเกษตร  ร้ำนธนโชติกำรเกษตร สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

62 ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ด  1,500 บำท  1,500 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง  รำคำท่ีเสนอ  รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม อ.27

 1,500 บำท  1,500 บำท ควำมต้องกำร ลงวันท่ี 29  มีนำคม 62


