
ล ำดับท่ี งำนบริหำร ว/ด/ป. ใบส ำคัญ งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
     วงเงินท่ีจะซ้ือ    

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
เหตผลท่ีคัดเลือโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

ร้ำนกิตติชัย ร้ำนกิตติชัย สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

1 สวนป่ำสมเด็จ1 2/12/2562 ส.27 ค่ำซ่อมแซม  400 บำท 400 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ลงวันท่ี  2

เล่ือยยนต์ 400 บำท 400 บำท ควำมต้องกำร ธ.ค.-62

ร้ำนกิตติชัย ร้ำนกิตติชัย สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

2 สวนป่ำสมเด็จ1 2/12/2562 ส.28 ค่ำซ่อมแซม  2,400 บำท 2,400 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ลงวันท่ี  2

เล่ือยยนต์ 2,400 บำท 2,400 บำท ควำมต้องกำร ธ.ค.-62

ร้ำนกิตติชัย ร้ำนกิตติชัย สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

3 สวนป่ำสมเด็จ1 2/12/2562 ส.29 ค่ำซ่อมแซม  2,700  บำท 2,700  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ลงวันท่ี  2

เล่ือยยนต์ 2,700  บำท 2,700  บำท ควำมต้องกำร ธ.ค.-62

ร้ำน จิตรเจริญวัสดุ ร้ำน จิตรเจริญวัสดุ สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

4 สวนป่ำมัญจำคีรี 9/11/2562 ส.124 ค่ำวัสดุ - อุปกรณ์  520 บำท 520 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ลงวันท่ี 9

520 บำท 520 บำท ควำมต้องกำร ธ.ค.-62

ร้ำน บุญทันกำรยำง ร้ำน บุญทันกำรยำง สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

5 สวนป่ำมัญจำคีรี 9/11/2562 ส.124 ค่ำซ่อมแซม  150 บำท 150 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ลงวันท่ี 9

รถจักรยำนยนต์ ม-4041 ขก 150 บำท 150 บำท ควำมต้องกำร ธ.ค.-62

บริษัท ใจดี 3 จ ำกัด บริษัท ใจดี 3 จ ำกัด สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

6 สวนป่ำมัญจำคีรี 9/11/2562 ส.124 ค่ำประชำสัมพันธ์  2,980 บำท 2,980 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ลงวันท่ี 9

2,980 บำท 2,980 บำท ควำมต้องกำร ธ.ค.-62

ร้ำน ตุ้ย กำรยำง ร้ำน ตุ้ย กำรยำง สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

7 สวนป่ำมัญจำคีรี 9/11/2562 ส.125 ค่ำซ่อมแซม  200  บำท 200  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ลงวันท่ี 9

รถแทรกเตอร์คูโบต้ำ 208 แรง 200  บำท 200  บำท ควำมต้องกำร ธ.ค.-62
บริษัท อินเตอร์เนช่ัลแนล คอนเน็ค เท

รด จ ำกัด

บริษัท อินเตอร์เนช่ัลแนล คอนเน็ค เท
รด จ ำกัด สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

8 งำนบริหำร 9/11/2562 ส.128 ค่ำซ่อมแซม  1,712   บำท 1,712   บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ลงวันท่ี 9

เคร่ืองปร้ินเตอร์ 1,712   บำท 1,712   บำท ควำมต้องกำร ธ.ค.-62

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน

องค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้เขตขอนแก่น

วันท่ี  31  ธันวำคม   พ.ศ.2562



ล ำดับท่ี งำนบริหำร ว/ด/ป. ใบส ำคัญ งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
     วงเงินท่ีจะซ้ือ    

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
เหตผลท่ีคัดเลือโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน

องค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้เขตขอนแก่น

วันท่ี  31  ธันวำคม   พ.ศ.2562

บริษัท อินเตอร์เนช่ัลแนล คอนเน็ค เท
รด จ ำกัด

บริษัท อินเตอร์เนช่ัลแนล คอนเน็ค เท
รด จ ำกัด สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

9 งำนบริหำร 9/11/2562 ส.129 ค่ำซ่อมแซม  1,712   บำท 1,712   บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ลงวันท่ี 9

เคร่ืองปร้ินเตอร์ 1,712   บำท 1,712   บำท ควำมต้องกำร ธ.ค.-62

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

10 งำนบริหำร 12/12/2562 ส.147 ค่ำถ่ำยเอกสำร  3,632.28 บำท 3,632.28 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ลงวันท่ี 12

3,632.28 บำท 3,632.28 บำท ควำมต้องกำร ธ.ค.-62

 ร้ำน ทินเจริญ  ร้ำน ทินเจริญ สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

11 สวนป่ำน้ ำสวย 18/12/2562 ส.211 ค่ำซ่อมแซม  4,700.00 บำท 4,700.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ลงวันท่ี  18

ทรัพย์สิน 4,700.00 บำท 4,700.00 บำท ควำมต้องกำร ธ.ค.-62

ร้ำน เลยมอเตอร์ ร้ำน เลยมอเตอร์ สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

12 สวนป่ำน้ ำสวย 18/12/2562 ส.211 ค่ำซ่อมแซม  3,500.00  บำท 3,500.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ลงวันท่ี  18

ยำนพำหนะ 3,500.00  บำท 3,500.00  บำท ควำมต้องกำร ธ.ค.-62

ร้ำน  กิตติชัย ร้ำน  กิตติชัย สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

13 สวนป่ำสมเด็จ1 18/12/2562 ส.217 ค่ำซ่อมแซม  1,125.00  บำท 1,125.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ลงวันท่ี  18

เล่ือยยนต์ 1,125.00  บำท 1,125.00  บำท ควำมต้องกำร ธ.ค.-62

หจก.ชัยเจริญ(1990)กำฬสินธ์ุ หจก.ชัยเจริญ(1990)กำฬสินธ์ุ สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

14 สวนป่ำสมเด็จ1 18/12/2562 ส.220 ค่ำซ่อมแซม  5,480.00   บำท 5,480.00   บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ลงวันท่ี  18

ยำนพำหนะ 5,480.00   บำท 5,480.00   บำท ควำมต้องกำร ธ.ค.-62

ร้ำน ช.กำรช่ำงแก่งนำขำม ร้ำน ช.กำรช่ำงแก่งนำขำม สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

15 สวนป่ำสมเด็จ1 18/12/2562 ส.220 ค่ำซ่อมแซม   994.00  บำท  994.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ลงวันท่ี  18

ยำนพำหนะ  994.00  บำท  994.00  บำท ควำมต้องกำร ธ.ค.-62

ร้ำน สมเด็จอะไหล่ฟอร์ด ร้ำน สมเด็จอะไหล่ฟอร์ด สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

16 สวนป่ำสมเด็จ1 18/12/2562 ส.220 ค่ำซ่อมแซม  3,120.00  บำท 3,120.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ลงวันท่ี  18

ยำนพำหนะ 3,120.00  บำท 3,120.00  บำท ควำมต้องกำร ธ.ค.-62



ล ำดับท่ี งำนบริหำร ว/ด/ป. ใบส ำคัญ งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
     วงเงินท่ีจะซ้ือ    

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
เหตผลท่ีคัดเลือโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน

องค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้เขตขอนแก่น

วันท่ี  31  ธันวำคม   พ.ศ.2562

ร้ำน ประกันวินำศภัย ร้ำน ประกันวินำศภัย สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

17 สวนป่ำสมเด็จ1 18/12/2562 ส.220 ค่ำซ่อมแซม  7,500.00  บำท 7,500.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ลงวันท่ี  18

ยำนพำหนะ 7,500.00  บำท 7,500.00  บำท ควำมต้องกำร ธ.ค.-62

หจก.เอ.ซี.แทรคเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ่) หจก.เอ.ซี.แทรคเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ่) สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

18 สวนป่ำดงซ ำ 18/12/2562 ส.225 ค่ำซ่อมแซม  6,540.00 บำท 6,540.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ลงวันท่ี  18

ยำนพำหนะ  . 6,540.00 บำท 6,540.00 บำท ควำมต้องกำร ธ.ค.-62
บริษัท สยำมโกลบอลเฮำส์ จ ำกัด 

(มหำชน)

บริษัท สยำมโกลบอลเฮำส์ จ ำกัด 
(มหำชน) สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

19 สวนป่ำหนองเม็ก 18/12/2562 ส.230 ค่ำเบ็ดเตล็ด  1,143.00 บำท 1,143.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ลงวันท่ี  18

1,143.00 บำท 1,143.00 บำท ควำมต้องกำร ธ.ค.-62
บริษัท สยำมโกลบอลเฮำส์ จ ำกัด 

(มหำชน)

บริษัท สยำมโกลบอลเฮำส์ จ ำกัด 
(มหำชน) สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

20 สวนป่ำหนองเม็ก 18/12/2562 ส.230 ค่ำเบ็ดเตล็ด  929.00  บำท 929.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ลงวันท่ี  18

929.00  บำท 929.00  บำท ควำมต้องกำร ธ.ค.-62

อู่แมนเซอร์วิส อู่แมนเซอร์วิส สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

21 สวนป่ำหนองเม็ก 18/12/2562 ส.230 ค่ำซ่อมแซม  1,540.00 บำท 1,540.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ลงวันท่ี  18

ยำนพำหนะ 1,540.00 บำท 1,540.00 บำท ควำมต้องกำร ธ.ค.-62

ร้ำน จิตรเจริญวัสดุ ร้ำน จิตรเจริญวัสดุ สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

22 สวนป่ำมัญจำคีรี 20/12/2562 ส.245 ค่ำวัสดุ - อุปกรณ์  240.00  บำท 240.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ลงวันท่ี 20

240.00  บำท 240.00  บำท ควำมต้องกำร ธ.ค.-62

ร้ำน มัญจำสเตช่ันเนอร่ี ร้ำน มัญจำสเตช่ันเนอร่ี สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

23 สวนป่ำมัญจำคีรี 20/12/2562 ส.245 ค่ำเคร่ืองเขียน-แบบพิมพ์  1,120.00  บำท 1,120.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ลงวันท่ี 20

1,120.00  บำท 1,120.00  บำท ควำมต้องกำร ธ.ค.-62

ร้ำน สุอังคณำ ร้ำน สุอังคณำ สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

24 สวนป่ำมัญจำคีรี 20/12/2562 ส.245 ค่ำเคร่ืองเขียน-แบบพิมพ์  400.00  บำท 400.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ลงวันท่ี 20

400.00  บำท 400.00  บำท ควำมต้องกำร ธ.ค.-62



ล ำดับท่ี งำนบริหำร ว/ด/ป. ใบส ำคัญ งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
     วงเงินท่ีจะซ้ือ    

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
เหตผลท่ีคัดเลือโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน

องค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้เขตขอนแก่น

วันท่ี  31  ธันวำคม   พ.ศ.2562

บริษัท พันธ์ุทวี คอร์ปอเรช่ัน ส ำนักงำน
ใหญ่

บริษัท พันธ์ุทวี คอร์ปอเรช่ัน ส ำนักงำน
ใหญ่ สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

25 สวนป่ำมัญจำคีรี 20/12/2562 ส.245 ค่ำเบ็ดเตล็ด  4,320.00 บำท 4,320.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ลงวันท่ี 20

4,320.00 บำท 4,320.00 บำท ควำมต้องกำร ธ.ค.-62
ร้ำน สหภัณฑ์ค้ำวัสดุก่อสร้ำง ส ำนักงำน

ใหญ่

ร้ำน สหภัณฑ์ค้ำวัสดุก่อสร้ำง ส ำนักงำน
ใหญ่ สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

26 สวนป่ำมัญจำคีรี 20/12/2562 ส.245 ค่ำเบ็ดเตล็ด  650.00  บำท 650.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ลงวันท่ี 20

650.00  บำท 650.00  บำท ควำมต้องกำร ธ.ค.-62

ร้ำน เพำเวอร์ ทูลส์ จ.เลย ร้ำน เพำเวอร์ ทูลส์ จ.เลย สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

27 สวนป่ำน้ ำสวย 27/12/2562 ส.323 ค่ำซ่อมแซม   1,000.00  บำท  1,000.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ลงวันท่ี  22

ห้วยปลำดุก ทรัพย์สิน  1,000.00  บำท  1,000.00  บำท ควำมต้องกำร ธ.ค.-62

ร้ำน เพำเวอร์ ทูลส์ จ.เลย ร้ำน เพำเวอร์ ทูลส์ จ.เลย สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

28 สวนป่ำน้ ำสวย 27/12/2562 ส.323 ค่ำซ่อมแซม  630.00  บำท 630.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ลงวันท่ี  22

ห้วยปลำดุก ทรัพย์สิน 630.00  บำท 630.00  บำท ควำมต้องกำร ธ.ค.-62

ร้ำน เพำเวอร์ ทูลส์ จ.เลย ร้ำน เพำเวอร์ ทูลส์ จ.เลย สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

29 สวนป่ำน้ ำสวย 27/12/2562 ส.323 ค่ำซ่อมแซม  1,250.00  บำท 1,250.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ลงวันท่ี  22

ห้วยปลำดุก ยำนพำหนะ 1,250.00  บำท 1,250.00  บำท ควำมต้องกำร ธ.ค.-62

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

30 สวนป่ำน้ ำสวย 27/12/2562 ส.323 ค่ำซ่อมแซม  1,210.00  บำท 1,210.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ลงวันท่ี  24

ห้วยปลำดุก ยำนพำหนะ 1,210.00  บำท 1,210.00  บำท ควำมต้องกำร ธ.ค.-62

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

31 สวนป่ำน้ ำสวย 27/12/2562 ส.323 ค่ำซ่อมแซม  4,470.00  บำท 4,470.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ลงวันท่ี 24

ห้วยปลำดุก ยำนพำหนะ 4,470.00  บำท 4,470.00  บำท ควำมต้องกำร ธ.ค.-62

อู่ ระเบียบ อู่ ระเบียบ สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

32 สวนป่ำน้ ำสวย 27/12/2562 ส.323 ค่ำซ่อมแซม  8,590.00  บำท 8,590.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ลงวันท่ี 24

ห้วยปลำดุก ยำนพำหนะ 8,590.00  บำท 8,590.00  บำท ควำมต้องกำร ธ.ค.-62



ล ำดับท่ี งำนบริหำร ว/ด/ป. ใบส ำคัญ งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
     วงเงินท่ีจะซ้ือ    

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
เหตผลท่ีคัดเลือโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน

องค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้เขตขอนแก่น

วันท่ี  31  ธันวำคม   พ.ศ.2562

ร้ำน กัปตันเซอร์วิส ร้ำน กัปตันเซอร์วิส สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

33 สวนป่ำน้ ำสวย 18/12/2562 อ.21 ค่ำซ่อมแซม  55.00   บำท 55.00   บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ลงวันท่ี 18

ห้วยปลำดุก ยำนพำหนะ 55.00   บำท 55.00   บำท ควำมต้องกำร ธ.ค.-62

ร้ำน  ทวิภัณฑ์ ร้ำน  ทวิภัณฑ์ สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

34 สวนป่ำน้ ำสวย 18/12/2562 อ.22 ค่ำเคร่ืองเขียน-แบบพิมพ์  650.00   บำท 650.00   บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ลงวันท่ี 18

ห้วยปลำดุก 650.00   บำท 650.00   บำท ควำมต้องกำร ธ.ค.-62

ร้ำน เมืองเลยกำรพิมพ์ ร้ำน เมืองเลยกำรพิมพ์ สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

35 สวนป่ำน้ ำสวย 18/12/2562 อ.22 ค่ำเบ็ดเตล็ด  200.00  บำท 200.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ลงวันท่ี 18

ห้วยปลำดุก 200.00  บำท 200.00  บำท ควำมต้องกำร ธ.ค.-62

ร้ำน นุ๊กก๊อปป๊ี ร้ำน นุ๊กก๊อปป๊ี สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

36 สวนป่ำน้ ำสวย 18/12/2562 อ.22 ค่ำเบ็ดเตล็ด    1,680.00  บำท   1,680.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ลงวันท่ี 18

ห้วยปลำดุก   1,680.00  บำท   1,680.00  บำท ควำมต้องกำร ธ.ค.-62

ร้ำน สำกลเทรดด้ิง ร้ำน สำกลเทรดด้ิง สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

37 สวนป่ำน้ ำสวย 18/12/2562 อ.22 ค่ำเบ็ดเตล็ด  740.00 บำท 740.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ลงวันท่ี 18

ห้วยปลำดุก 740.00 บำท 740.00 บำท ควำมต้องกำร ธ.ค.-62

ร้ำน  บ้ำนไผ่ศิริบุ๊คสโตร์ (2004) ร้ำน  บ้ำนไผ่ศิริบุ๊คสโตร์ (2004) สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

39 สวนป่ำหนองเม็ก 18/12/2562 อ.23 ค่ำเคร่ืองเขียน-แบบพิมพ์  972.00  บำท 972.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ลงวันท่ี 18

972.00  บำท 972.00  บำท ควำมต้องกำร ธ.ค.-62
บริษัท สยำมโกลบอลเฮำส์ จ ำกัด 

(มหำชน)

บริษัท สยำมโกลบอลเฮำส์ จ ำกัด 
(มหำชน) สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

40 สวนป่ำหนองเม็ก 18/12/2562 อ.23 ค่ำซ่อมแซม  5,052.12  บำท 5,052.12  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ลงวันท่ี 18

ทรัพย์สิน 5,052.12  บำท 5,052.12  บำท ควำมต้องกำร ธ.ค.-62



ล ำดับท่ี งำนบริหำร ว/ด/ป. ใบส ำคัญ งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
     วงเงินท่ีจะซ้ือ    

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
เหตผลท่ีคัดเลือโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน

องค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้เขตขอนแก่น

วันท่ี  31  ธันวำคม   พ.ศ.2562

หจก.พรเทวำค้ำเหล็ก หจก.พรเทวำค้ำเหล็ก สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

41 สวนป่ำหนองเม็ก 18/12/2562 อ.23 ค่ำเบ็ดเตล็ด  580.00  บำท 580.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ลงวันท่ี 18

580.00  บำท 580.00  บำท ควำมต้องกำร ธ.ค.-62

ร้ำน เอกชัยกำรช่ำง ร้ำน เอกชัยกำรช่ำง สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

42 สวนป่ำภูสวรรค์ 18/12/2562 อ.24 ค่ำเบ็ดเตล็ด  975.00  บำท 975.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ลงวันท่ี 18

975.00  บำท 975.00  บำท ควำมต้องกำร ธ.ค.-62

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

43 สวนป่ำภูสวรรค์ 18/12/2562 อ.24 ค่ำเบ็ดเตล็ด  465.00  บำท 465.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ลงวันท่ี 18

465.00  บำท 465.00  บำท ควำมต้องกำร ธ.ค.-62

ร้ำน  เพำเวอร์ ทูลส์  เลย ร้ำน  เพำเวอร์ ทูลส์  เลย สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

44 สวนป่ำภูสวรรค์ 18/12/2562 อ.26 ค่ำซ่อมแซม  80.00 บำท 80.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ลงวันท่ี 18

ทรัพย์สิน 80.00 บำท 80.00 บำท ควำมต้องกำร ธ.ค.-62

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

45 สวนป่ำภูสวรรค์ 18/12/2562 อ.26 ค่ำเบ็ดเตล็ด  2,390.00 บำท 2,390.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ลงวันท่ี 18

2,390.00 บำท 2,390.00 บำท ควำมต้องกำร ธ.ค.-62

บริษัท เจริญสมบัติ(1989) จ ำกัด บริษัท เจริญสมบัติ(1989) จ ำกัด สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

46 สวนป่ำภูสวรรค์ 18/12/2562 อ.26 ค่ำซ่อมแซม   150.00  บำท  150.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ลงวันท่ี 18

ทรัพย์สิน  .  150.00  บำท  150.00  บำท ควำมต้องกำร ธ.ค.-62

ร้ำน เป้ิลกำรเกษตร ร้ำน เป้ิลกำรเกษตร สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

47 สวนป่ำภูสวรรค์ 18/12/2562 อ.26 ค่ำสำรเคมี   1,250.00   บำท  1,250.00   บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ลงวันท่ี 18

 1,250.00   บำท  1,250.00   บำท ควำมต้องกำร ธ.ค.-62

ร้ำน คิมล็อคยำนยนต์ ร้ำน คิมล็อคยำนยนต์ สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

48 สวนป่ำภูสวรรค์ 18/12/2562 อ.26 ค่ำซ่อมแซม  1,230.00  บำท 1,230.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ลงวันท่ี 18

ยำนพำหนะ  . 1,230.00  บำท 1,230.00  บำท ควำมต้องกำร ธ.ค.-62



ล ำดับท่ี งำนบริหำร ว/ด/ป. ใบส ำคัญ งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
     วงเงินท่ีจะซ้ือ    

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
เหตผลท่ีคัดเลือโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน

องค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้เขตขอนแก่น

วันท่ี  31  ธันวำคม   พ.ศ.2562

อู่ช่ำงสุด เจริญยนต์ อู่ช่ำงสุด เจริญยนต์ สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

49 สวนป่ำภูสวรรค์ 18/12/2562 อ.26 ค่ำซ่อมแซม  4,890.00  บำท 4,890.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ลงวันท่ี 18

ยำนพำหนะ 4,890.00  บำท 4,890.00  บำท ควำมต้องกำร ธ.ค.-62

ร้ำน ช่ำงศักด์ิโทรทัศน์ ร้ำน ช่ำงศักด์ิโทรทัศน์ สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

50 สวนป่ำภูสวรรค์ 18/12/2562 อ.26 ค่ำซ่อมแซม  1,700.00  บำท 1,700.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ลงวันท่ี 18

ทรัพย์สิน 1,700.00  บำท 1,700.00  บำท ควำมต้องกำร ธ.ค.-62

อู่ช่ำงบอย อู่ช่ำงบอย สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

51 สวนป่ำสมเด็จ1 20/12/2562 อ.31 ค่ำซ่อมแซม  3,500.00  บำท 3,500.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ลงวันท่ี 20

3,500.00  บำท 3,500.00  บำท ควำมต้องกำร ธ.ค.-62

ร้ำน สมเด็จอะไหล่ฟอร์ด ร้ำน สมเด็จอะไหล่ฟอร์ด สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

52 สวนป่ำสมเด็จ1 20/12/2562 อ.31 ค่ำซ่อมแซม  1,500.00  บำท 1,500.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ลงวันท่ี 20

รถ 6 ล้อ 82-5369 1,500.00  บำท 1,500.00  บำท ควำมต้องกำร ธ.ค.-62

อู่ช่ำงบอย อู่ช่ำงบอย สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

53 สวนป่ำสมเด็จ1 20/12/2562 อ.31 ค่ำซ่อมแซม  980.00  บำท 980.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ลงวันท่ี 20

980.00  บำท 980.00  บำท ควำมต้องกำร ธ.ค.-62

ร้ำน ศักดำยนต์ ร้ำน ศักดำยนต์ สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

54 สวนป่ำสมเด็จ1 20/12/2562 อ.32 ค่ำซ่อมแซม  880.00  บำท 880.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ลงวันท่ี 20

รถ 6 ล้อ 82-5369 880.00  บำท 880.00  บำท ควำมต้องกำร ธ.ค.-62

ร้ำนสุพจน์ คอมพิวเตอร์ ร้ำนสุพจน์ คอมพิวเตอร์ สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

55 สวนป่ำสมเด็จ2 20/12/2562 อ.33 ค่ำซ่อมแซม   700.00  บำท  700.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ลงวันท่ี 20

ทรัพย์สิน  700.00  บำท  700.00  บำท ควำมต้องกำร ธ.ค.-62

ร้ำนช.กำรช่ำงแก่งนำขำม ร้ำนช.กำรช่ำงแก่งนำขำม สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

56 สวนป่ำสมเด็จ2 20/12/2562 อ.33 ค่ำซ่อมแซม  842.00  บำท 842.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ลงวันท่ี 20

ทรัพย์สิน 842.00  บำท 842.00  บำท ควำมต้องกำร ธ.ค.-62



ล ำดับท่ี งำนบริหำร ว/ด/ป. ใบส ำคัญ งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
     วงเงินท่ีจะซ้ือ    

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
เหตผลท่ีคัดเลือโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน

องค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้เขตขอนแก่น

วันท่ี  31  ธันวำคม   พ.ศ.2562

หจก.ทรงวัฒนำคอนกรีต (สมเด็จ) หจก.ทรงวัฒนำคอนกรีต (สมเด็จ) สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

57 สวนป่ำสมเด็จ2 20/12/2562 อ.33 ค่ำซ่อมแซม  916.00  บำท 916.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ลงวันท่ี 20

ทรัพย์สิน 916.00  บำท 916.00  บำท ควำมต้องกำร ธ.ค.-62

ร้ำน สมเด็จนำนำภัณฑ์ ร้ำน สมเด็จนำนำภัณฑ์ สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

58 สวนป่ำสมเด็จ2 20/12/2562 อ.33 ค่ำเคร่ืองเขียน-แบบพิมพ์  840.00  บำท 840.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ลงวันท่ี 20

840.00  บำท 840.00  บำท ควำมต้องกำร ธ.ค.-62

ร้ำน สองพ่ีน้อง เซอรวิส ร้ำน สองพ่ีน้อง เซอรวิส สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

59 สวนป่ำสมเด็จ2 20/12/2562 อ.34 ค่ำซ่อมแซม  1,170.00  บำท 1,170.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ลงวันท่ี 20

ยำนพำหนะ 1,170.00  บำท 1,170.00  บำท ควำมต้องกำร ธ.ค.-62

ร้ำน ธนโชติกำรเกษตร ร้ำน ธนโชติกำรเกษตร สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

60 สวนป่ำสมเด็จ2 20/12/2562 อ.34 ค่ำเบ็ดเตล็ด  3,470.00  บำท 3,470.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ลงวันท่ี 20

3,470.00  บำท 3,470.00  บำท ควำมต้องกำร ก.ค.-62

ร้ำน จิตรเจริญวัสดุ ร้ำน จิตรเจริญวัสดุ สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

61 สวนป่ำมัญจำคีรี 20/12/2562 อ.36 ค่ำวัสดุ - อุปกรณ์  270.00  บำท 270.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ลงวันท่ี 20

270.00  บำท 270.00  บำท ควำมต้องกำร ธ.ค.-62

ร้ำน จิตรเจริญวัสดุ ร้ำน จิตรเจริญวัสดุ สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

62 สวนป่ำมัญจำคีรี 20/12/2562 อ.36 ค่ำวัสดุ - อุปกรณ์  780.00   บำท 780.00   บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ลงวันท่ี 20

780.00   บำท 780.00   บำท ควำมต้องกำร ธ.ค.-62

ร้ำน เอส พี เค ค้ำส่ง ร้ำน เอส พี เค ค้ำส่ง สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

63 สวนป่ำมัญจำคีรี 20/12/2562 อ.36 ค่ำเบ็ดเตล็ด  336.45  บำท 336.45  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ลงวันท่ี 20

336.45  บำท 336.45  บำท ควำมต้องกำร ธ.ค.-62

ร้ำน เอส พี เค ค้ำส่ง ร้ำน เอส พี เค ค้ำส่ง สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

64 สวนป่ำมัญจำคีรี 20/12/2562 อ.36 ค่ำเบ็ดเตล็ด  93.46  บำท 93.46  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ลงวันท่ี 20

93.46  บำท 93.46  บำท ควำมต้องกำร ธ.ค.-62



ล ำดับท่ี งำนบริหำร ว/ด/ป. ใบส ำคัญ งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
     วงเงินท่ีจะซ้ือ    

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
เหตผลท่ีคัดเลือโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน

องค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้เขตขอนแก่น

วันท่ี  31  ธันวำคม   พ.ศ.2562

บริษัท พันธ์ุทวี คอร์ปอเรช่ัน ส ำนักงำน
ใหญ่

บริษัท พันธ์ุทวี คอร์ปอเรช่ัน ส ำนักงำน
ใหญ่ สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

65 สวนป่ำมัญจำคีรี 20/12/2562 อ.36 ค่ำเบ็ดเตล็ด  1,345.79  บำท  1,345.79  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ลงวันท่ี 20

1,345.79  บำท 1,345.79  บำท ควำมต้องกำร ธ.ค.-62

บริษัท แสงทวีครอปแคร์ 1973 จ ำกัด บริษัท แสงทวีครอปแคร์ 1973 จ ำกัด สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

66 สวนป่ำมัญจำคีรี 20/12/2562 อ.36 ค่ำเบ็ดเตล็ด  2,710.28  บำท 2,710.28  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ลงวันท่ี 20

2,710.28  บำท 2,710.28  บำท ควำมต้องกำร ธ.ค.-62

ร้ำน เอ็ม.ซี.กำรไฟฟ้ำ ร้ำน เอ็ม.ซี.กำรไฟฟ้ำ สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

67 สวนป่ำน้ ำสวย 26/12/2562 อ.46 ค่ำซ่อมแซม  464.00 บำท 464.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ลงวันท่ี  26

ห้วยปลำดุก ทรัพย์สิน 464.00 บำท 464.00 บำท ควำมต้องกำร ธ.ค.-62

หจก. โกดังคอม หจก. โกดังคอม สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

68 สวนป่ำน้ ำสวย 26/12/2562 อ.46 ค่ำซ่อมแซม  1,846.00  บำท 1,846.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ลงวันท่ี  26

ห้วยปลำดุก ทรัพย์สิน 1,846.00  บำท 1,846.00  บำท ควำมต้องกำร ธ.ค.-62

ร้ำนบ้ำนนอกไอที ร้ำนบ้ำนนอกไอที สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

69 สวนป่ำน้ ำสวย 26/12/2562 อ.46 ค่ำซ่อมแซม  1,940.00   บำท 1,940.00   บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ลงวันท่ี  26

ห้วยปลำดุก ทรัพย์สิน 1,940.00   บำท 1,940.00   บำท ควำมต้องกำร ธ.ค.-62

ร้ำน พรชัยไดนำโม ร้ำน พรชัยไดนำโม สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

70 สวนป่ำน้ ำสวย 26/12/2562 อ.46 ค่ำซ่อมแซม  450.00  บำท  450.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ลงวันท่ี  26

ห้วยปลำดุก ยำนพำหนะ 450.00  บำท 450.00  บำท ควำมต้องกำร ธ.ค.-62

ร้ำน  ทวิภัณฑ์ ร้ำน  ทวิภัณฑ์ สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

71 สวนป่ำน้ ำสวย 26/12/2562 อ.46 ค่ำเคร่ืองเขียน-แบบพิมพ์  580.00   บำท 580.00   บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ลงวันท่ี  26

ห้วยปลำดุก 580.00   บำท 580.00   บำท ควำมต้องกำร ธ.ค.-62

ร้ำน ทินเจริญ ร้ำน ทินเจริญ สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

72 สวนป่ำน้ ำสวย 26/12/2562 อ.46 ค่ำเบ็ดเตล็ด  1,400.00  บำท 1,400.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ลงวันท่ี  26

ห้วยปลำดุก 1,400.00  บำท 1,400.00  บำท ควำมต้องกำร ธ.ค.-62



ล ำดับท่ี งำนบริหำร ว/ด/ป. ใบส ำคัญ งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
     วงเงินท่ีจะซ้ือ    

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
เหตผลท่ีคัดเลือโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน

องค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้เขตขอนแก่น

วันท่ี  31  ธันวำคม   พ.ศ.2562

หจก. แอดไว บึงกำฬ หจก. แอดไว บึงกำฬ สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

73 สวนป่ำน้ ำสวย 26/12/2562 อ.49 ค่ำซ่อมแซม  3,500.00  บำท 3,500.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ลงวันท่ี  25

ห้วยปลำดุก ทรัพย์สิน 3,500.00  บำท 3,500.00  บำท ควำมต้องกำร ธ.ค.-62

บริษัทไอทีสมำร์ทเซอร์วิสขอนแก่นจ ำกัด บริษัทไอทีสมำร์ทเซอร์วิสขอนแก่นจ ำกัด สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

74 สวนป่ำน้ ำสวย 26/12/2562 อ.49 ค่ำเคร่ืองเขียน-แบบพิมพ์  300.00   บำท 300.00   บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ลงวันท่ี  25

ห้วยปลำดุก 300.00   บำท 300.00   บำท ควำมต้องกำร ธ.ค.-62

ร้ำน ชัยพรกลกำร ร้ำน ชัยพรกลกำร สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

75 สวนป่ำน้ ำสวย 26/12/2562 อ.49 ค่ำซ่อมแซม  6,060.00  บำท 6,060.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ลงวันท่ี  25

ห้วยปลำดุก ยำนพำหนะ 6,060.00  บำท 6,060.00  บำท ควำมต้องกำร ธ.ค.-62

ร้ำน สุพจน์ คอมพิวเตอร์ ร้ำน สุพจน์ คอมพิวเตอร์ สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

76 สวนป่ำสมเด็จ1 27/12/2562 อ.50 ค่ำเคร่ืองเขียน-แบบพิมพ์  860.00 บำท 860.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ลงวันท่ี  25

860.00 บำท 860.00 บำท ควำมต้องกำร ธ.ค.-62

ร้ำน ออโต้บัส ร้ำน ออโต้บัส สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

77 สวนป่ำสมเด็จ2 27/12/2562 อ.52 ค่ำเบ็ดเตล็ด  3,000.00  บำท  3,000.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ลงวันท่ี  25

3,000.00  บำท 3,000.00  บำท ควำมต้องกำร ธ.ค.-62

ร้ำน จิตรเจริญวัสดุ ร้ำน จิตรเจริญวัสดุ สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

78 สวนป่ำมัญจำคีรี 27/12/2562 อ.55 ค่ำวัสดุ - อุปกรณ์  350.00  บำท  350.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ลงวันท่ี  25

350.00  บำท 350.00  บำท ควำมต้องกำร ธ.ค.-62

ร้ำน ประภำภัณฑ์ ร้ำน ประภำภัณฑ์ สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

79 สวนป่ำมัญจำคีรี 27/12/2562 อ.55 ค่ำเคร่ืองเขียน-แบบพิมพ์  600.00  บำท 600.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ลงวันท่ี 25

600.00  บำท 600.00  บำท ควำมต้องกำร ธ.ค.-62

บริษัท แสงทวีครอปแคร์ 1973 จ ำกัด บริษัท แสงทวีครอปแคร์ 1973 จ ำกัด สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

80 สวนป่ำมัญจำคีรี 27/12/2562 อ.55 ค่ำเบ็ดเตล็ด  4,350.00  บำท 4,350.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ลงวันท่ี  25

4,350.00  บำท 4,350.00  บำท ควำมต้องกำร ธ.ค.-62

ร้ำน เลยรวมกำรเกษตร ร้ำน เลยรวมกำรเกษตร สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

81 สวนป่ำภูสวรรค์ 27/12/2562 อ.57 ค่ำเบ็ดเตล็ด  1,280.00   บำท  1,280.00   บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ลงวันท่ี 25

1,280.00   บำท 1,280.00   บำท ควำมต้องกำร ธ.ค.-62



ล ำดับท่ี งำนบริหำร ว/ด/ป. ใบส ำคัญ งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
     วงเงินท่ีจะซ้ือ    

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
เหตผลท่ีคัดเลือโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน

องค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้เขตขอนแก่น

วันท่ี  31  ธันวำคม   พ.ศ.2562

ร้ำน ส.คอนกรีต ร้ำน ส.คอนกรีต สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

82 สวนป่ำภูสวรรค์ 27/12/2562 อ.57 ค่ำเบ็ดเตล็ด  1,500.00  บำท 1,500.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ลงวันท่ี 28

1,500.00  บำท 1,500.00  บำท ควำมต้องกำร ธ.ค.-62

อู่ก้ำวหน้ำเซอร์วิส อู่ก้ำวหน้ำเซอร์วิส สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

83 สวนป่ำภูสวรรค์ 27/12/2562 อ.57 ค่ำซ่อมแซม  990.00  บำท 990.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ลงวันท่ี  28

ยำนพำหนะ 990.00  บำท 990.00  บำท ควำมต้องกำร ธ.ค.-62

ร้ำน รัตนสินกำรช่ำง ร้ำน รัตนสินกำรช่ำง สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

84 สวนป่ำภูสวรรค์ 27/12/2562 อ.58 ค่ำซ่อมแซม   150.00  บำท  150.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ลงวันท่ี  29

ยำนพำหนะ  .  150.00  บำท  150.00  บำท ควำมต้องกำร ธ.ค.-62

อู่ช่ำงสุด เจริญยนต์ อู่ช่ำงสุด เจริญยนต์ สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

85 สวนป่ำภูสวรรค์ 27/12/2562 อ.58 ค่ำซ่อมแซม  2,820.00  บำท 2,820.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ลงวันท่ี  29

ยำนพำหนะ 2,820.00  บำท 2,820.00  บำท ควำมต้องกำร ธ.ค.-62

ร้ำน คิมล็อคยำนยนต์ ร้ำน คิมล็อคยำนยนต์ สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

86 สวนป่ำภูสวรรค์ 27/12/2562 อ.58 ค่ำซ่อมแซม  850.00  บำท 850.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ลงวันท่ี  29

ยำนพำหนะ 850.00  บำท 850.00  บำท ควำมต้องกำร ธ.ค.-62

อู่ช่ำงสุด เจริญยนต์ อู่ช่ำงสุด เจริญยนต์ สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

87 สวนป่ำภูสวรรค์ 27/12/2562 อ.58 ค่ำซ่อมแซม  2,800.00  บำท 2,800.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ลงวันท่ี  29

ยำนพำหนะ 2,800.00  บำท 2,800.00  บำท ควำมต้องกำร ธ.ค.-62

ร้ำน วีระวิทยำ ร้ำน วีระวิทยำ สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

88 สวนป่ำดงซ ำ 27/12/2562 อ.60 ค่ำเคร่ืองเขียน-แบบพิมพ์  650.00 บำท 650.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ลงวันท่ี  29

650.00 บำท 650.00 บำท ควำมต้องกำร ธ.ค.-62



ล ำดับท่ี งำนบริหำร ว/ด/ป. ใบส ำคัญ งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
     วงเงินท่ีจะซ้ือ    

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
เหตผลท่ีคัดเลือโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน

องค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้เขตขอนแก่น

วันท่ี  31  ธันวำคม   พ.ศ.2562

COMAX SHOP COMAX SHOP สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

89 สวนป่ำดงซ ำ 27/12/2562 อ.60 ค่ำเคร่ืองเขียน-แบบพิมพ์  600.00 บำท 600.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ลงวันท่ี  22

600.00 บำท 600.00 บำท ควำมต้องกำร ธ.ค.-62

ร้ำน พูนวัสดุกำรเกษตร  ส ำนักงำนใหญ่ ร้ำน พูนวัสดุกำรเกษตร  ส ำนักงำนใหญ่ สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

90 สวนป่ำดงซ ำ 27/12/2562 อ.60 ค่ำสำรเคมี  700.00  บำท 700.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ลงวันท่ี  22

700.00  บำท 700.00  บำท ควำมต้องกำร ธ.ค.-62

ร้ำน พืชดีกำรเกษตร (ส ำนักงำนใหญ่) ร้ำน พืชดีกำรเกษตร (ส ำนักงำนใหญ่) สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

91 สวนป่ำดงซ ำ 27/12/2562 อ.60 ค่ำสำรเคมี  500.00  บำท 500.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ลงวันท่ี  24

500.00  บำท 500.00  บำท ควำมต้องกำร ธ.ค.-62

ร้ำน วิเชียรไดนำโม ร้ำน วิเชียรไดนำโม สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

92 สวนป่ำดงซ ำ 27/12/2562 อ.60 ค่ำซ่อมแซม  1,700.00  บำท 1,700.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำทีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ลงวันท่ี 24

ยำนพำหนะ 1,700.00  บำท 1,700.00  บำท ควำมต้องกำร ธ.ค.-62

ร้ำน ช่ำงเต่ำ ร้ำน ช่ำงเต่ำ สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

93 สวนป่ำหนองเม็ก 27/12/2562 อ.61 ค่ำซ่อมแซม  330.00  บำท 330.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ลงวันท่ี  29

ยำนพำหนะ 330.00  บำท 330.00  บำท ควำมต้องกำร ธ.ค.-62

อู่ วัชระกำรช่ำง อู่ วัชระกำรช่ำง สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

94 สวนป่ำหนองเม็ก 27/12/2562 อ.61 ค่ำซ่อมแซม  8,590.00 บำท 8,590.00 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ลงวันท่ี  29

ยำนพำหนะ 8,590.00 บำท 8,590.00 บำท ควำมต้องกำร ธ.ค.-62

ร้ำน ทำเลนท์ อิงเจ็ท ร้ำน ทำเลนท์ อิงเจ็ท สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

95 สวนป่ำหนองเม็ก 27/12/2562 อ.61 ค่ำเบ็ดเตล็ด  5,000.00  บำท 5,000.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ลงวันท่ี  29

5,000.00  บำท 5,000.00  บำท ควำมต้องกำร ธ.ค.-62

ร้ำน ธนโชติกำรเกษตร ร้ำน ธนโชติกำรเกษตร สะดวกในกำรจัดซ้ือและ ท่ีทส.1411.4/-

96 สวนป่ำหนองเม็ก 27/12/2562 อ.61 ค่ำเบ็ดเตล็ด  1,165.00  บำท 1,165.00  บำท วิธีเฉพำะเจำะจง รำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง สินค้ำได้มำตรฐำนตรงตำม ลงวันท่ี  29

1,165.00  บำท 1,165.00  บำท ควำมต้องกำร ธ.ค.-62



ล ำดับท่ี งำนบริหำร ว/ด/ป. ใบส ำคัญ งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
     วงเงินท่ีจะซ้ือ    

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
เหตผลท่ีคัดเลือโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน

องค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้เขตขอนแก่น

วันท่ี  31  ธันวำคม   พ.ศ.2562
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