
ล ำดบัท่ี งำนบริหำร ว/ด/ป. ใบส ำคญั งำนจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
    วงเงินท่ีจะซ้ือ  

  หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผูรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตผลท่ีคดัเลือโดยสรุป
เลขท่ีและวนัท่ีของ
สญัญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 งำนบริหำรทัว่ไป 8/5/2562 ส.73 คำ่เคร่ืองเขียน-แบบพิมพ์ 325.00  บำท 325.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง
ร้ำนโอเว่น คอมพิวเตอร์         
    รำคำท่ีเสนอ 325.-  บำท

         ร้ำนโอเว่น คอมพิวเตอร์  
      รำคำท่ีตกลงซ้ือ  325.-  

บำทหรือจำ้ง

สะดวกในกำรจดัซ้ือและ
สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรง
ตำมควำมตอ้งกำร

        ท่ีทส.1411.4/-     
       ลงวนัท่ี   8   
พฤษภำคม 2562

2 งำนบริหำรทัว่ไป 8/5/2562 ส.74 คำ่เคร่ืองแสกนำยน้ิวมือ 3,156.50 บำท 3,156.50 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง
  บริษทั ทรัพยป์รีชำ

เทคโนโลยี จ  ำกดั  รำคำท่ี
เสนอ 3156.50 บำท

บริษทั ทรัพยป์รีชำเทคโนโลยี  
 จ  ำกดั         รำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจำ้ ง3156.50   บำท

สะดวกในกำรจดัซ้ือและ
สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรง
ตำมควำมตอ้งกำร

        ท่ีทส.1411.4/-     
       ลงวนัท่ี   8  
พฤษภำคม 2562

3 งำนบริหำรทัว่ไป 8/5/2562 ส.79
คำ่ซ่อมแซม

เคร่ืองปรับอำกำศ
1,300.00บำท 1,300.00บำท วิธีเฉพำะเจำะจง

     ร้ำนพีรพฒัน์  แอร์เซ็น
เตอร์         รำคำท่ีเสนอ 

1,300.00  บำท

  ร้ำนพีรพฒัน์  แอร์เซ็นเตอร์  
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง      
1,300.00 บำท

สะดวกในกำรจดัซ้ือและ
สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรง
ตำมควำมตอ้งกำร

        ท่ีทส.1411.4/-     
       ลงวนัท่ี   8 
พฤษภำคม 2562

4 งำนบริหำรทัว่ไป 8/5/2562 ส.92 คำ่เคร่ืองเขียน-แบบพิมพ์ 1,770.00 บำท 1,770.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง
ร้ำนวีระวิทยำ                      
รำคำท่ีเสนอ1,770.00บำท

  ร้ำนวีระวิทยำ                     
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง         

1,770.00  บำท

สะดวกในกำรจดัซ้ือและ
สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรง
ตำมควำมตอ้งกำร

        ท่ีทส.1411.4/-     
       ลงวนัท่ี   8   
พฤษภำคม 2562

5 งำนบริหำรทัว่ไป 8/5/2562 ส.93 คำ่ถ่ำยเอกสำร 1,000.00 บำท 1,000.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง
           บริษมัร่วมใจมอเตอร์
เซลส์  จ  ำกดั      รำคำท่ีเสนอ 

1,000.00   บำท

                ร้ำนวีระวิทยำ           
       รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง    

     1,000.00บำท

สะดวกในกำรจดัซ้ือและ
สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรง
ตำมควำมตอ้งกำร

        ท่ีทส.1411.4/-     
       ลงวนัท่ี  8
พฤษภำคม 2561

6
งำนสวนป่ำภู

สวรรค์
10/5/2562 ส.84 คำ่บด็เตลด็ 625.00 บำท 625.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง

 ร้ำนเมืองเลยธญัญวนั จ  ำกดั    
 รำคำท่ีเสนอ 625.00  บำท

    ร้ำนเมืองเลยธญัญวนั จ  ำกดั  
            รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือ

จำ้ง         625.00บำท

สะดวกในกำรจดัซ้ือและ
สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรง
ตำมควำมตอ้งกำร

        ท่ีทส.1411.4/-     
       ลงวนัท่ี  8
พฤษภำคม 2561

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน

องคก์ำรอุตสำหกรรมป่ำไมเ้ขตขอนแก่น

วนัท่ี  31 พฤษภำคม  พ.ศ.2562



สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน

องคก์ำรอุตสำหกรรมป่ำไมเ้ขตขอนแก่น

วนัท่ี  31 พฤษภำคม  พ.ศ.2562

7
งำนสวนป่ำภู

สวรรค์
10/5/2562 ส.92 คำ่บด็เตลด็ 250.00 บำท 250.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง

     ร้ำนแสงทอง -วิย ุโทรทศัน์
     รำคำท่ีเสนอ 250.00   บำท

       ร้ำนแสงทอง -วิย ุ
โทรทศัน์           รำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจำ้ง      250.00    บำท

สะดวกในกำรจดัซ้ือและ
สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรง
ตำมควำมตอ้งกำร

        ท่ีทส.1411.4/-     
       ลงวนัท่ี  10  
พฤษภำคม 2562

8
งำนสวนป่ำภู

สวรรค์
10/5/2562 ส.93 คำ่ถ่ำยเอกสำร 2,749.95 บำท 2,749.95 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง

       บริษทัเบสท ์เทค โอเอ    
 จ  ำกดั  รำคำท่ีเสนอ 2,749.95  

 บำท

        บริษทัเบสท ์เทค โอเอ     
จ  ำกดั          รำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจำ้ง      2,749.95   บำท

สะดวกในกำรจดัซ้ือและ
สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรง
ตำมควำมตอ้งกำร

        ท่ีทส.1411.4/-     
       ลงวนัท่ี  10    
พฤษภำคม 2562

9 งำสวนป่ำดงซ ำ 14/5/2561 ส.116
       คำ่ซ่อมแซม                  
  รถยนต ์ 6270 ขก.

970.00  บำท 970.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง
       ร้ำนสงัวำลย ์กำรไฟฟ้ำ     
    รำคำท่ีเสนอ 970.00   บำท

      ร้ำนสงัวำลย ์กำรไฟฟ้ำ       
      รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง     

 970.00    บำท

สะดวกในกำรจดัซ้ือและ
สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรง
ตำมควำมตอ้งกำร

        ท่ีทส.1411.4/-     
       ลงวนัท่ี  14   
พฤษภำคม 2562

10 งำสวนป่ำดงซ ำ 17/5/2562 ส.116
       คำ่ซ่อมแซม                  
  รถยนต ์ 6270 ขก.

2,100.00 บำท 2,100.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง
      ร้ำน TK เซอร์วิส          
รำคำท่ีเสนอ2,100.00    บำท

        ร้ำน TK เซอร์วิส           
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง      

2,100.00    บำท

สะดวกในกำรจดัซ้ือและ
สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรง
ตำมควำมตอ้งกำร

        ท่ีทส.1411.4/-     
       ลงวนัท่ี   17  
พฤษภำคม 2562

11 งำนบริหำรทัว่ไป 14/5/2562 ส.120
คำ่ซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์

 (รหัส 13401-1450/21)
802.50 บำท 802.50 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง

       บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล
          คอนเน็ค เทรด  จ  ำกดั    
      รำคำท่ีเสนอ 802.50   บำท

       บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล 
           คอนเน็ค เทรด   จ  ำกดั   
         รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง  

    802.50   บำท

สะดวกในกำรจดัซ้ือและ
สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรง
ตำมควำมตอ้งกำร

        ท่ีทส.1411.4/-     
       ลงวนัท่ี    14
พฤษภำคม 2562

12 งำนบริหำรทัว่ไป 21/5/2562 ส.197 คำ่ซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 802.50 บำท 802.50 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง
       บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล
          คอนเน็ค เทรด  จ  ำกดั    
      รำคำท่ีเสนอ 802.50   บำท

       บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล 
           คอนเน็ค เทรด   จ  ำกดั   
         รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง  

    802.50   บำท

สะดวกในกำรจดัซ้ือและ
สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรง
ตำมควำมตอ้งกำร

        ท่ีทส.1411.4/-     
       ลงวนัท่ี    21
พฤษภำคม 2562



สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน

องคก์ำรอุตสำหกรรมป่ำไมเ้ขตขอนแก่น

วนัท่ี  31 พฤษภำคม  พ.ศ.2562

13 งำนบริหำรทัว่ไป 21/5/2562 ส.198 คำ่ซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 802.50 บำท 802.50 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง
       บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล
          คอนเน็ค เทรด  จ  ำกดั    
      รำคำท่ีเสนอ 802.50   บำท

       บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล 
           คอนเน็ค เทรด   จ  ำกดั   
         รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง  

    802.50   บำท

สะดวกในกำรจดัซ้ือและ
สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรง
ตำมควำมตอ้งกำร

        ท่ีทส.1411.4/-     
       ลงวนัท่ี    21
พฤษภำคม 2562

สป.น ้ำสวย คำ่ซ่อมแซม ร้ำนกปัตนั เซอรวิส ร้ำนกปัตนั เซอรวิส สะดวกในกำรจดัซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

14 ห้วยปลำดุก 5/5/2561 อ.2 เล่ือยมำกิตำ้  120.00 บำท  120.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจำ้ง สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรงตำม ลงวนัท่ี  4

13406-1750/30  120.00 บำท 120.00 บำท ควำมตอ้งกำร พ.ค.-62

สป.น ้ำสวย คำ่ซ่อมแซม อู่ประหยดัเซอร์วิส อู่ประหยดัเซอร์วิส สะดวกในกำรจดัซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

15 ห้วยปลำดุก 8/5/2562 อ.2 รถยนต์ 7,550.00 บำท 7,550.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจำ้ง สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรงตำม ลงวนัท่ี  2

82-5779 ขก  7,550.00 บำท 7,550.00 บำท ควำมตอ้งกำร พ.ค.-62

สป.น ้ำสวย คำ่ซ่อมแซม ร้ำนกปัตนั เซอรวิส ร้ำนกปัตนั เซอรวิส สะดวกในกำรจดัซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

16 ห้วยปลำดุก 5/5/2562 อ.2 เล่ือยมำกิตำ้  120.00 บำท  120.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจำ้ง สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรงตำม ลงวนัท่ี  4

13406-1750/30  120.00 บำท 120.00 บำท ควำมตอ้งกำร พ.ค.-62

สป.น ้ำสวย บริษมัศึกษษำถณัฑข์อนแก่น เลยจ ำกดั บริษมัศึกษษำถณัฑข์อนแก่น เลยจ ำกดั สะดวกในกำรจดัซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

17 ห้วยปลำดุก 3/5/2562 อ.2 540.00 บำท 540.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจำ้ง สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรงตำม ลงวนัท่ี  3

 540.00 บำท 540.00 บำท ควำมตอ้งกำร พ.ค.-62

สป.น ้ำสวย บ.โกลบอลเฮำ้ส์ บ.โกลบอลเฮำ้ส์ สะดวกในกำรจดัซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

18 ห้วยปลำดุก 1/5/2562 อ.2 คำ่เบด็เตลด็ 676.00 บำท 676.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจำ้ง สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรงตำม ลงวนัท่ี  1

 676.00 บำท 676.00 บำท ควำมตอ้งกำร พ.ค.-62

สป.น ้ำสวย หจก.สุวรรณภณัฑ ์เลย หจก.สุวรรณภณัฑ ์เลย สะดวกในกำรจดัซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

19 ห้วยปลำดุก 1/5/2562 อ.2 คำ่สำรเคมี 1,700.00 บำท 1,700.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจำ้ง สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรงตำม ลงวนัท่ี  1

 1,700.00 บำท 1,700.00 บำท ควำมตอ้งกำร พ.ค.-62

คำ่เคร่ืองเขียน-แบบพิมพ์



สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน

องคก์ำรอุตสำหกรรมป่ำไมเ้ขตขอนแก่น

วนัท่ี  31 พฤษภำคม  พ.ศ.2562

สป.น ้ำสวย ค่ำซ่อมแซมแทรกเตอร์ลอ้ยำง นำยดว้งยำนยนต์ นำยดว้งยำนยนต์ สะดวกในกำรจดัซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

20 ห้วยปลำดุก 1/5/2562 อ.3 390 ออ4-07 240.00 บำท 240.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจำ้ง สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรงตำม ลงวนัท่ี  2

. 240.00 บำท 240.00 บำท ควำมตอ้งกำร พ.ค.-61

สป.น ้ำสวย ค่ำซ่อมแซมเล่ือยยนต์ ร้ำนเพำเวอร์ ทลูส์เลย ร้ำนเพำเวอร์ ทลูส์เลย สะดวกในกำรจดัซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

21 ห้วยปลำดุก 6/5/2562 อ.2 119064873 515.00 บำท 515.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจำ้ง สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรงตำม ลงวนัท่ี  6

 515.00 บำท 515.00 บำท ควำมตอ้งกำร พ.ค.-62

ค่ำซ่อมแซมรถจอหนงั ร้ำนเลย มอเตอร์ ร้ำนเลย มอเตอร์ สะดวกในกำรจดัซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

22 01/052562 อ.3 81-7229 ขก. 5,320.00   บำท 5,320.00   บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจำ้ง สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรงตำม ลงวนัท่ี  1

 5,320.00   บำท 5,320.00   บำท ควำมตอ้งกำร พ.ค.-62

สป.น ้ำสวย ค่ำซ่อมแซมแทรกเตอร์ลอ้ยำง นำยดว้งยำนยนต์ นำยดว้งยำนยนต์ สะดวกในกำรจดัซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

23 ห้วยปลำดุก 1/5/2562 อ.3 390 ออ4-07 240.00 บำท 240.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจำ้ง สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรงตำม ลงวนัท่ี  2

. 240.00 บำท 240.00 บำท ควำมตอ้งกำร พ.ค.-62

สป.น ้ำสวย ค่ำซ่อมแซมรถจอหนงั ร้ำนร่วมใจเจริญยนต์ ร้ำนร่วมใจเจริญยนต์ สะดวกในกำรจดัซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

24 ห้วยปลำดุก 1/5/2562 อ.3 81-7229 ขก. 160.00 บำท 160.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจำ้ง สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรงตำม ลงวนัท่ี  10

160.00 บำท 160.00 บำท ควำมตอ้งกำร พ.ค.-62

ค่ำซ่อมแซมรถจกัรยำนยนต์ ร้ำนทวิภณัฑ์ ร้ำนทวิภณัฑ์ สะดวกในกำรจดัซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

25 สวนป่ำภูสวรรค์ 9/5/2562 อ.4 550.00 บำท 550.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจำ้ง สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรงตำม ลงวนัท่ี  10

550.00 บำท 550.00 บำท ควำมตอ้งกำร พ.ค.-62

ค่ำซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ ตีนตะขำบ เพชรเจริญกำรช่ำง เพชรเจริญกำรช่ำง สะดวกในกำรจดัซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

26 สวนป่ำภูสวรรค์ 1/5/2562 อ.4 ออ.4-31 2,000.00 บำท 2,000.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจำ้ง สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรงตำม ลงวนัท่ี  12

2,000.00 บำท 2,000.00 บำท ควำมตอ้งกำร พ.ค.-62



สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน
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27 สป.น ้ำสวยฯ 21/5/2562 อ.5 คำ่เบด็เตลด็ 950.00 บำท 950.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง
  หจก.เหรียญทองโลหะกิจ 
999               รำคำท่ีเสนอ 

950.00บำท  บำท

    หจก.เหรียญทองโลหะกิจ 
999     รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง 

     950.00 บำท

สะดวกในกำรจดัซ้ือและ
สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรง
ตำมควำมตอ้งกำร

        ท่ีทส.1411.4/-     
       ลงวนัท่ี    2 
พฤษภำคม 2562

28 สป.น ้ำสวยฯ 5/5/2562 อ.5 คำ่เบด็เตลด็ 265.00บำท 265.00บำท วิธีเฉพำะเจำะจง
ร้ำนเพำเวอร์ ทลูส์เลย   รำคำท่ี
เสนอ 265.00บำท

 ร้ำนเพำเวอร์ ทลูส์เลย              
         รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง  
         265.00บำท

สะดวกในกำรจดัซ้ือและ
สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรง
ตำมควำมตอ้งกำร

        ท่ีทส.1411.4/-     
       ลงวนัท่ี    4 
พฤษภำคม 2563

29 สป.น ้ำสวยฯ 5/5/2562 อ.5 คำ่เบด็เตลด็ 1,175.00บำท 1,175.00บำท วิธีเฉพำะเจำะจง
ร้ำนเพำเวอร์ ทลูส์เลย   รำคำท่ี
เสนอ1,175.00บำท

 ร้ำนเพำเวอร์ ทลูส์เลย              
         รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง  
         1,175.00บำท

สะดวกในกำรจดัซ้ือและ
สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรง
ตำมควำมตอ้งกำร

        ท่ีทส.1411.4/-     
       ลงวนัท่ี    2
พฤษภำคม 2562

บำ้นไผศิ่ริบุ๊คสโตร์ บำ้นไผศิ่ริบุ๊คสโตร์ สะดวกในกำรจดัซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

30 สวนป่ำหนองเมก็ 1/5/2562 อ.6 คำ่เคร่ืองเขียน-แบบพิมพ์ 285.00 บำท 285.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจำ้ง สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรงตำม ลงวนัท่ี  1

 285.00 บำท 285.00 บำท ควำมตอ้งกำร พ.ค.-62

ไผข่ำว ไผข่ำว สะดวกในกำรจดัซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

31 สวนป่ำหนองเมก็ 1/5/2562 อ.6 คำ่ถ่ำยเอกสำร 614.00 บำท 614.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจำ้ง สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรงตำม ลงวนัท่ี  1

 614.00 บำท 614.00 บำท ควำมตอ้งกำร พ.ค.-62

ร้ำนกปัตนั เซอรวิส ร้ำนกปัตนั เซอรวิส สะดวกในกำรจดัซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

32 สวนป่ำหนองเมก็ 1/5/2562 อ.6 คำ่เบด็เตลด็ 75.00 บำท 75.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจำ้ง สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรงตำม ลงวนัท่ี  4

 75.00 บำท 75.00 บำท ควำมตอ้งกำร พ.ค.-62

ถำวรวสัดุเซ็นเตอร์ ถำวรวสัดุเซ็นเตอร์ สะดวกในกำรจดัซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

33 สวนป่ำหนองเมก็ 1/5/2562 อ.6 คำ่เบด็เตลด็ 855.00 บำท 855.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจำ้ง สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรงตำม ลงวนัท่ี  1

 855.00 บำท 855.00 บำท ควำมตอ้งกำร พ.ค.-62
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พนัธ์ทวีบำ้นไผ่ พนัธ์ทวีบำ้นไผ่ สะดวกในกำรจดัซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

34 สวนป่ำหนองเมก็ 1/5/2562 อ.6 คำ่วสัดุเพำะช ำ 85.00 บำท 85.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจำ้ง สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรงตำม ลงวนัท่ี  1

 85.00 บำท 85.00 บำท ควำมตอ้งกำร พ.ค.-62

เจ่ียเตก็เฮง เจ่ียเตก็เฮง สะดวกในกำรจดัซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

35 สวนป่ำหนองเมก็ 1/5/2562 อ.6 คำ่วสัดุเพำะช ำ 800.00 บำท 800.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจำ้ง สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรงตำม ลงวนัท่ี  1

 800.00 บำท 800.00 บำท ควำมตอ้งกำร พ.ค.-62

พนัธ์ทวีบำ้นไผ่ พนัธ์ทวีบำ้นไผ่ สะดวกในกำรจดัซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

36 สวนป่ำหนองเมก็ 10/5/2562 อ.6 คำ่วสัดุเพำะช ำ 205.00 บำท 205.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจำ้ง สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรงตำม ลงวนัท่ี  10

 205.00 บำท 205.00 บำท ควำมตอ้งกำร พ.ค.-62

อู่ประหยดัเซอร์วิส อู่ประหยดัเซอร์วิส สะดวกในกำรจดัซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

37 สวนป่ำหนองเมก็ 30/4/2562 อ.6 คำ่ซ่อมแซม 205.00 บำท 205.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจำ้ง สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรงตำม ลงวนัท่ี  30

 205.00 บำท 205.00 บำท ควำมตอ้งกำร   เม.ย.62

บ.กิจจช์ยัแอร์  อิเลค็ทริค จ ำกดั บ.กิจจช์ยัแอร์  อิเลค็ทริค จ ำกดั สะดวกในกำรจดัซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

38 สวนป่ำหนองเมก็ 30/4/2562 อ.6 คำ่เบด็เตลด็ 256.80 บำท 256.80 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจำ้ง สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรงตำม ลงวนัท่ี  30

 256.80 บำท 256.80 บำท ควำมตอ้งกำร   เม.ย.62

วนัเพญ็ บศุบง วนัเพญ็ บศุบง สะดวกในกำรจดัซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

39 สวนป่ำหนองเมก็ 30/4/2562 อ.6 คำ่เบด็เตลด็ 2,520.00 บำท 2,520.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจำ้ง สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรงตำม ลงวนัท่ี  30

 2,520.00 บำท 2,520.00 บำท ควำมตอ้งกำร   เม.ย.62

อเนก อิงคเ์จ็ท  อแนท ์ เลเซอร์ อเนก อิงคเ์จ็ท  อแนท ์ เลเซอร์ สะดวกในกำรจดัซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

40 สวนป่ำหนองเมก็ 10/5/2562 อ.6 คำ่ซ่อมแซม ตลบัหมึกด ำ 1,000.00 บำท 1,000.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจำ้ง สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรงตำม ลงวนัท่ี  10

 1,000.00 บำท 1,000.00 บำท ควำมตอ้งกำร พ.ค.-62

อู่สวสัด์ิเซอร์วิส อู่สวสัด์ิเซอร์วิส สะดวกในกำรจดัซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

41 สวนป่ำหนองเมก็ 10/5/2562 อ.6 คำ่ซ่อมแซม จกัรยำนยนต์ 360.00 บำท 360.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจำ้ง สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรงตำม ลงวนัท่ี  10

คจว.793   ขก.  360.00 บำท 360.00 บำท ควำมตอ้งกำร พ.ค.-62
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บ.ยนิูต้ี ไอที ซิสเตม็ จ  ำกดั บ.ยนิูต้ี ไอที ซิสเตม็ จ  ำกดั สะดวกในกำรจดัซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

42 สวนป่ำหนองเมก็ 6/5/2562 อ.6 คำ่ซ่อมแซมทรัพยสิ์น 300.00 บำท 300.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจำ้ง สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรงตำม ลงวนัท่ี  6

 300.00 บำท 300.00 บำท ควำมตอ้งกำร พ.ค.-62

ร้ำนเพียรนู ค  ำดี ร้ำนเพียรนู ค  ำดี สะดวกในกำรจดัซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

43 สวนป่ำบึงกำฬ 14/5/2562 อ.7 คำ่เบด็เตลด็ 4,800.00 บำท 4,800.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจำ้ง สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรงตำม ลงวนัท่ี  14

(ถุงใส่ยำง)  4,800.00 บำท 4,800.00 บำท ควำมตอ้งกำร พ.ค.-62

ร้ำนธ.วชั ร้ำนธ.วชั สะดวกในกำรจดัซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

44 สวนป่ำบึงกำฬ 2/5/2562 อ.7 คำ่สำรเคมี 1,100.00 บำท 1,100.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจำ้ง สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรงตำม ลงวนัท่ี  4

 1,100.00 บำท 1,100.00 บำท ควำมตอ้งกำร พ.ค.-62

ร้ำนธ.วชั ร้ำนธ.วชั สะดวกในกำรจดัซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

45 สวนป่ำบึงกำฬ 14/5/2562 อ.7 คำ่เบด็เตลด็ 2,400.00 บำท 2,400.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจำ้ง สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรงตำม ลงวนัท่ี  2

(ถุงใส่ยำง)  2,400.00 บำท 2,400.00 บำท ควำมตอ้งกำร พ.ค.-62

ร้ำนสิบแสน ร้ำนสิบแสน สะดวกในกำรจดัซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

46 สวนป่ำบึงกำฬ 1/5/2562 อ.7 คำ่เบด็เตลด็ 1,820.00 บำท 1,820.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจำ้ง สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรงตำม ลงวนัท่ี  1

 1,820.00 บำท 1,820.00 บำท ควำมตอ้งกำร พ.ค.-62

ธนโชติกำรเกษตร ธนโชติกำรเกษตร สะดวกในกำรจดัซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

47 สป.สมเด็จ1 7/5/2562 อ.9 คำ่สำรเคมี 1,380.00 บำท 1,380.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจำ้ง สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรงตำม ลงวนัท่ี  2

 1,380.00 บำท 1,380.00 บำท ควำมตอ้งกำร พ.ค.-62

ธนโชติกำรเกษตร ธนโชติกำรเกษตร สะดวกในกำรจดัซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

48 สป.สมเด็จ1 13/5/2562 อ.9 คำ่สำรเคมี 1,4000.00 บำท 1,4000.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจำ้ง สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรงตำม ลงวนัท่ี  4

 1,4000.00 บำท 1,4000.00 บำท ควำมตอ้งกำร พ.ค.-62

อู่ช่ำงบอย อู่ช่ำงบอย สะดวกในกำรจดัซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

49 สป.สมเด็จ1 3/5/2562 อ.10 คำ่ซ่อมแซม 554.00 บำท 554.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจำ้ง สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรงตำม ลงวนัท่ี  3

รถไถนำเดินตำม  554.00 บำท 554.00 บำท ควำมตอ้งกำร พ.ค.-62



สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน

องคก์ำรอุตสำหกรรมป่ำไมเ้ขตขอนแก่น

วนัท่ี  31 พฤษภำคม  พ.ศ.2562

ร้ำนบญุวิจิตร ร้ำนบญุวิจิตร สะดวกในกำรจดัซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

50 สป.สมเด็จ1 4/5/2562 อ.10 คำ่เบด็เตลด็ 245.00 บำท 245.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจำ้ง สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรงตำม ลงวนัท่ี  4

 245.00 บำท 245.00 บำท ควำมตอ้งกำร พ.ค.-62
หจก.ทีโอกรำฟฟิก แอนด ์โอ

เอ
หจก.ทีโอกรำฟฟิก แอนด ์โอเอ สะดวกในกำรจดัซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

51 สป.สมเด็จ1 2/5/2562 อ.10 คำ่เบด็เตลด็ 825.00 บำท 825.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจำ้ง สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรงตำม ลงวนัท่ี  2

 825.00 บำท 825.00 บำท ควำมตอ้งกำร พ.ค.-62

บ.วิเศษเอก็เซล จ ำกดั บ.วิเศษเอก็เซล จ ำกดั สะดวกในกำรจดัซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

52 สป.สมเด็จ1 10/5/2562 อ.10 คำ่เคร่ืองเขียน-แบบพิมพ์ 945.00 บำท 945.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจำ้ง สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรงตำม ลงวนัท่ี  10

 945.00 บำท 945.00 บำท ควำมตอ้งกำร พ.ค.-62

บ.วิเศษเอก็เซล จ ำกดั บ.วิเศษเอก็เซล จ ำกดั สะดวกในกำรจดัซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

53 สป.สมเด็จ1 14/5/2562 อ.10 คำ่เคร่ืองเขียน-แบบพิมพ์ 216.00 บำท 216.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจำ้ง สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรงตำม ลงวนัท่ี  14

 216.00 บำท 216.00 บำท ควำมตอ้งกำร พ.ค.-62

ช.กำรช่ำงแก่งนำขำม ช.กำรช่ำงแก่งนำขำม สะดวกในกำรจดัซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

54 สป.สมเด็จ2 2/5/2562 อ.11 คำ่เบด็เตลด็ 440 .00 บำท 440 .00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจำ้ง สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรงตำม ลงวนัท่ี  2

 440 .00 บำท 440 .00 บำท ควำมตอ้งกำร พ.ค.-62

หจก.ทรงวฒันำะคอนกรีต หจก.ทรงวฒันำะคอนกรีต สะดวกในกำรจดัซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

55 สป.สมเด็จ2 6/5/2562 อ.11 คำ่เบด็เตลด็ 502.00 บำท 502.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจำ้ง สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรงตำม ลงวนัท่ี  6

 502.00 บำท 502.00 บำท ควำมตอ้งกำร พ.ค.-62

บริษทั แสงทวีครอปแคร์ บริษทั แสงทวีครอปแคร์ สะดวกในกำรจดัซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

56 สป.มญัจำคีรี 8/5/2562 อ.11 คำ่เบด็เตลด็ 2,900.00 บำท 2,900.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจำ้ง สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรงตำม ลงวนัท่ี 8

 2,900.00 บำท 2,900.00 บำท ควำมตอ้งกำร พ.ค.-62

ร้ำนถูกชุปเปอร์ ร้ำนถูกชุปเปอร์ สะดวกในกำรจดัซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

57 สป.สมเด็จ2 2/5/2562 อ.17 คำ่เบด็เตลด็ 90.00 บำท 90.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจำ้ง สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรงตำม ลงวนัท่ี  2

 90.00 บำท 90.00 บำท ควำมตอ้งกำร พ.ค.-62



สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน

องคก์ำรอุตสำหกรรมป่ำไมเ้ขตขอนแก่น

วนัท่ี  31 พฤษภำคม  พ.ศ.2562

ร้ำนสวนป่ำมินิมำร์ท ร้ำนสวนป่ำมินิมำร์ท สะดวกในกำรจดัซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

58 สป.สมเด็จ2 6/5/2562 อ.17 คำ่เบด็เตลด็ 280.00 บำท 280.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจำ้ง สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรงตำม ลงวนัท่ี  6

 280.00 บำท 280.00 บำท ควำมตอ้งกำร พ.ค.-62

59

60

อู่ช่ำงสุดเจริญยนต์ อู่ช่ำงสุดเจริญยนต์ สะดวกในกำรจดัซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

61 สวนป่ำภสวรรค์ 21/5/2562 อ.25 1,180.00 บำท 1,180.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจำ้ง สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรงตำม ลงวนัท่ี  21

 1,180.00 บำท 1,180.00 บำท ควำมตอ้งกำร พ.ค.-62

ช.กำรช่ำงแก่งนำขำม ช.กำรช่ำงแก่งนำขำม สะดวกในกำรจดัซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

62 สป.สมเด็จ2 23/5/2562 อ.37 คำ่เบด็เตลด็ 694.00 บำท 694.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจำ้ง สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรงตำม ลงวนัท่ี  23

 694.00 บำท 694.00 บำท ควำมตอ้งกำร พ.ค.-62

ธนโชติกำรเกษตร ธนโชติกำรเกษตร สะดวกในกำรจดัซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

63 สป.สมเด็จ2 23/5/2562 อ.37 คำ่เบด็เตลด็ 250.00 บำท 250.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจำ้ง สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรงตำม ลงวนัท่ี 23

 250.00 บำท 250.00 บำท ควำมตอ้งกำร พ.ค.-62

สะดวกในกำรจดัซ้ือและ
สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรง
ตำมควำมตอ้งกำร

        ท่ีทส.1411.4/-     
       ลงวนัท่ี   22 
พฤษภำคม 2562

คำ่ซ่อมแซมรถยนต ์ 4636 
กทม.

2,180.00  บำท 2,180.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง
        ร้ำนร้ำนสมบรูณ์เซอร์วิส
            รำคำท่ีเสนอ 2,180.00 

  บำท

     ร้ำนร้ำนสมบรูณ์เซอร์วิส     
                  รำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจำ้ง      2,180.00    บำท

สป.น ้ำสวยฯ 2/5/2561 อ.23
คำ่ซ่อมแซมเล่ือยยนต ์

00/46/8

สป.น ้ำสวยฯ อ.22 คำ่ซ่อมแซมระบบประปำ22/5/2562
        ท่ีทส.1411.4/-     
       ลงวนัท่ี   21 
พฤษภำคม 2562

สะดวกในกำรจดัซ้ือและ
สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรง
ตำมควำมตอ้งกำร

 ร้ำนทินเจริญ                       
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง          

 3,590.00  บำท

ร้ำนทินเจริญ    รำคำท่ีเสนอ 
3,590.00  บำท

3,590.00บำท 3,590.00บำท วิธีเฉพำะเจำะจง



สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน

องคก์ำรอุตสำหกรรมป่ำไมเ้ขตขอนแก่น

วนัท่ี  31 พฤษภำคม  พ.ศ.2562

ธนโชติกำรเกษตร ธนโชติกำรเกษตร สะดวกในกำรจดัซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

64 สป.สมเด็จ2 17/5/2562 อ.37 คำ่สำรเคมี 400.00 บำท 400.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจำ้ง สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรงตำม ลงวนัท่ี 17

 400.00 บำท 400.00 บำท ควำมตอ้งกำร พ.ค.-62

ร้ำนประจวบ ร้ำนประจวบ สะดวกในกำรจดัซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

65 สป.สมเด็จ1 24/5/2562 อ.40 คำ่ซ่อมแซม 430.00 บำท 430.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจำ้ง สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรงตำม ลงวนัท่ี 24

 430.00 บำท 430.00 บำท ควำมตอ้งกำร พ.ค.-62

ร้ำนแมก็เซ็นเตอร์ ร้ำนแมก็เซ็นเตอร์ สะดวกในกำรจดัซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

66 สป.สมเด็จ1 21/5/2562 อ.40 คำ่ถ่ำยเอกสำร 64.00 บำท 64.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจำ้ง สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรงตำม ลงวนัท่ี 21

 64.00 บำท 64.00 บำท ควำมตอ้งกำร พ.ค.-62

บ.สยำมโกลบอลเฮำ้ส์ บ.สยำมโกลบอลเฮำ้ส์ สะดวกในกำรจดัซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

67 สวนป่ำมญัจำคีรี 20/5/2562 อ.42 คำ่ซ่อมแซม 289.00 บำท 289.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจำ้ง สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรงตำม ลงวนัท่ี 20

 289.00 บำท 289.00 บำท ควำมตอ้งกำร พ.ค.-62

ร้ำนจิตเจริญวสัดุ ร้ำนจิตเจริญวสัดุ สะดวกในกำรจดัซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

68 สวนป่ำมญัจำคีรี 20/5/2562 อ.42 คำ่ซ่อมแซม 90.00 บำท 90.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจำ้ง สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรงตำม ลงวนัท่ี 21

 90.00 บำท 90.00 บำท ควำมตอ้งกำร พ.ค.-62

ร้ำนวิชญำพร กำรเกษตร ร้ำนวิชญำพร กำรเกษตร สะดวกในกำรจดัซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

69 สวนป่ำมญัจำคีรี 21/5/2562 อ.42 คำ่สำรเคมี 580.00 บำท 580.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจำ้ง สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรงตำม ลงวนัท่ี 21

 580.00 บำท 580.00 บำท ควำมตอ้งกำร พ.ค.-62

ร้ำนเอสพีเคคำ้ส่ง ร้ำนเอสพีเคคำ้ส่ง สะดวกในกำรจดัซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

70 สวนป่ำมญัจำคีรี 21/5/2562 อ.42 คำ่เบด็เตลด็ 96.00 บำท 96.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจำ้ง สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรงตำม ลงวนัท่ี 21

 96.00 บำท 96.00 บำท ควำมตอ้งกำร พ.ค.-62

บ.สยำมโกลบอลเฮำ้ส์ บ.สยำมโกลบอลเฮำ้ส์ สะดวกในกำรจดัซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

71 สวนป่ำมญัจำคีรี 20/5/2562 อ.42 คำ่สำรเคมี 3,080.00 บำท 3,080.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจำ้ง สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรงตำม ลงวนัท่ี 20

 3,080.00 บำท 3,080.00 บำท ควำมตอ้งกำร พ.ค.-62



สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน

องคก์ำรอุตสำหกรรมป่ำไมเ้ขตขอนแก่น

วนัท่ี  31 พฤษภำคม  พ.ศ.2562

ร้ำนสุริยำสตัวแพทย์ ร้ำนสุริยำสตัวแพทย์ สะดวกในกำรจดัซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

72 สวนป่ำมญัจำคีรี 17/5/2562 อ.42 คำ่สำรเคมี 530.00 บำท 530.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจำ้ง สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรงตำม ลงวนัท่ี 17

 530.00 บำท 530.00 บำท ควำมตอ้งกำร พ.ค.-62

หจก.เนรมิตยนตรกิจ 2015 หจก.เนรมิตยนตรกิจ 2015 สะดวกในกำรจดัซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

73 สวนป่ำบึงกำฬ 23/5/2562 อ.43 คำ่ซ่อมแซม 3,012.05  บำท 3,012.05  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจำ้ง สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรงตำม ลงวนัท่ี23

 3,012.05  บำท 3,012.05  บำท ควำมตอ้งกำร พ.ค.-62

ร้ำนนูริน 8อยัย์ ร้ำนนูริน 8อยัย์ สะดวกในกำรจดัซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

74 สวนป่ำบึงกำฬ 19/5/2562 อ.43 คำ่เบด็เตลด็ 1,200.00 บำท 1,200.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจำ้ง สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรงตำม ลงวนัท่ี19

 1,200.00 บำท 1,200.00 บำท ควำมตอ้งกำร พ.ค.-62

ชยัพรเทคนิคเซนเตอร์ ชยัพรเทคนิคเซนเตอร์ สะดวกในกำรจดัซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

75 สวนป่ำบึงกำฬ 19/5/2562 อ.43 คำ่ซ่อมแซม 850.00 บำท 850.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจำ้ง สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรงตำม ลงวนัท่ี18

 850.00 บำท 850.00 บำท ควำมตอ้งกำร พ.ค.-62

หจก.แอดไวซ ์โว่พิสยั หจก.แอดไวซ ์โว่พิสยั สะดวกในกำรจดัซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

76 สวนป่ำบึงกำฬ 16/5/2562 อ.43 คำ่ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 850.00 บำท 850.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจำ้ง สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรงตำม ลงวนัท่ี16

 850.00 บำท 850.00 บำท ควำมตอ้งกำร พ.ค.-62

หจก.โอฬำร 2550 หจก.โอฬำร 2550 สะดวกในกำรจดัซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

77 สวนป่ำบึงกำฬ 23/5/2562 อ.43 คำ่เคร่ืองเขียน-แบบพิมพ์ 1,733.00 บำท 1,733.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจำ้ง สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรงตำม ลงวนัท่ี23

 1,733.00 บำท 1,733.00 บำท ควำมตอ้งกำร พ.ค.-62

หจก.โอฬำร 2550 หจก.โอฬำร 2550 สะดวกในกำรจดัซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

78 สวนป่ำบึงกำฬ 23/5/2562 อ.43 คำ่เบด็เตลด็ 3,600.00 บำท 3,600.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจำ้ง สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรงตำม ลงวนัท่ี23

(ถุงใสยำง)  3,600.00 บำท 3,600.00 บำท ควำมตอ้งกำร พ.ค.-62

บญุสืบ บญุสืบ สะดวกในกำรจดัซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

79 สวนป่ำหนองเมก็ 16/5/2562 อ.44 คำ่ซ่อมแซม 680.00 บำท 680.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจำ้ง สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรงตำม ลงวนัท่ี16

 680.00 บำท 680.00 บำท ควำมตอ้งกำร พ.ค.-62



สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน

องคก์ำรอุตสำหกรรมป่ำไมเ้ขตขอนแก่น

วนัท่ี  31 พฤษภำคม  พ.ศ.2562

หจก.สยำมชยัโลหะ หจก.สยำมชยัโลหะ สะดวกในกำรจดัซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

80 สวนป่ำหนองเมก็ 23/5/2562 อ.44 คำ่เบด็เตลด็ 450.00 บำท 450.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจำ้ง สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรงตำม ลงวนัท่ี23

 450.00 บำท 450.00 บำท ควำมตอ้งกำร พ.ค.-62

ลิดำวสัดุก่อสร้ำง ลิดำวสัดุก่อสร้ำง สะดวกในกำรจดัซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

81 สวนป่ำหนองเมก็ 25/5/2562 อ.44 คำ่ซ่อมแซม ส ำนกังำน 2,160.00 บำท 2,160.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจำ้ง สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรงตำม ลงวนัท่ี 25

 2,160.00 บำท 2,160.00 บำท ควำมตอ้งกำร พ.ค.-62

เจียเตก็เฮง เจียเตก็เฮง สะดวกในกำรจดัซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

82 สวนป่ำหนองเมก็ 23/5/2562 อ.44 คำ่เบด็เตลด็ 100.00 บำท 100.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจำ้ง สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรงตำม ลงวนัท่ี23

 100.00 บำท 100.00 บำท ควำมตอ้งกำร พ.ค.-62

พนัธ์ทวี คอร์เปอร์เรชัน่ จ  ำกดั พนัธ์ทวี คอร์เปอร์เรชัน่ จ  ำกดั สะดวกในกำรจดัซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

83 สวนป่ำดงซ ำ 27/5/2562 อ.46 คำ่เบด็เตลด็ 2,980.00 บำท 2,980.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจำ้ง สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรงตำม ลงวนัท่ี 27

 2,980.00 บำท 2,980.00 บำท ควำมตอ้งกำร พ.ค.-62

พิชิตบริกำร พิชิตบริกำร สะดวกในกำรจดัซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

84 สวนป่ำดงซ ำ 28/5/2562 อ.46 ค่ำซ่อมแซม  แทรกเตอร์ลอ้ยำง 6,000.00 บำท 6,000.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจำ้ง สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรงตำม ลงวนัท่ี28

 ตค. 832  6,000.00 บำท 6,000.00 บำท ควำมตอ้งกำร พ.ค.-62

ร้ำนโพธิพล ร้ำนโพธิพล สะดวกในกำรจดัซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

85 สวนป่ำดงซ ำ 10/5/2562 อ.46 ค่ำซ่อมแซม  แทรกเตอร์ลอ้ยำง 4,600.00 บำท 4,600.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจำ้ง สินคำ้ไดม้ำตรฐำนตรงตำม ลงวนัท่ี10

 ตค. 832  4,600.00 บำท 4,600.00 บำท ควำมตอ้งกำร พ.ค.-62


