องค์การสวนสัตว์ (ส่วนกลาง)
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2561
เดือนพฤศจิกายน 2560
หน้า 1
ที่

รายการจัดซื้อ/จัดจ้าง

1 ค่าซ่อมแซมเก้าอี้ ใช้งานสานักบริหารทรัพยากรบุคคล
(สกพ.อสส.น.1-38/2553)
2 ค่าตรวจวิเคราะห์น้าเชื้อนกกระเรียนพันธุไ์ ทย

งบประมาณ
(บาท)

วิธีซื้อ/จ้าง

เลขที่
ใบสั่งซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา

1,000.00 เฉพาะเจาะจง PO16111/0024 เงินสด
1-พ.ย.-60
33,840.00 เฉพาะเจาะจง PO26111/0017 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
3-พ.ย.-60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้ได้รับการคัดเลือก

จานวน
(รายการ)

จานวนเงิน

หน่วยงาน

หมายเหตุ

เงินสด

1

500.00

สบท.

ผู้ตรวจรับพัสดุ
นางศรัญญา วงศ์คา

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

1

33,840.00

สอว.

ผู้ตรวจรับพัสดุ
น.ส.พัศดา คลังชานาญ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3 ค่า External Harddisk ขนาด 1 TB จานวน 2 อัน
ใช้จ่ายจาก งปม.ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการตลาด ปี 2561

4,280.00 เฉพาะเจาะจง PO26111/0018 บ.ซีแมค ซิสเท็ม จก.
16-พ.ย.-60

บ.ซีแมค ซิสเท็ม จก.

1

4,280.00

สพธ.

ผู้ตรวจรับพัสดุ
น.ส.จอมขวัญสุดา นวลแก้ว

4 ค่าวัสดุสานักงานประจาไตรมาส 1/2561 ใช้ในสานัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้จ่ายจาก งปม.ค่าวัสดุ สนง.2561

3,297.00 เฉพาะเจาะจง PO16111/0025 บ.ซีโอแอล จก. (มหาชน)
16-พ.ย.-60

บ.ซีโอแอล จก. (มหาชน)

12

3,297.00

สทส.

ผู้ตรวจรับพัสดุ
นายนิติพฒ
ั น์ จันทร์คา

5 ค่า Harddisk 3 TB. Wwstern nas red sataIII
(WD30EFRX) สาหรับใช้งานสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

9,202.00 เฉพาะเจาะจง PO16111/0026 บ.ซีเมค ซิสเท็ม จก.
16-พ.ย.-60

บ.ซีเมค ซิสเท็ม จก.

1

9,202.00

สทส.

ผู้ตรวจรับพัสดุ
นายนิติพฒ
ั น์ จันทร์คา

6 ค่าซ่อมแซมเครื่องทาลายเอกสาร (อน.37-4/8 ต.ค.2553)
ใช้งานคณะทางานเลขานุการ ผอ.อสส. ใช้จ่ายจาก งปม.
ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้สานักงาน ปี 2561

1,926.00 เฉพาะเจาะจง PO16111/0027 บ.ซีเมค ซิสเท็ม จก.
16-พ.ย.-60

บ.ซีเมค ซิสเท็ม จก.

1

1,926.00

บ.ซีโอแอล จก. (มหาชน)

2

14,357.00

7 ค่าวัสดุสานักงานประจาไตรมาส 1/2561 ใช้ในฝ่ายพัสดุ
ใช้จ่ายจาก งปม.ค่าวัสดุ สนง.2561

14,357.00 เฉพาะเจาะจง PO16111/0028 บ.ซีโอแอล จก. (มหาชน)
16-พ.ย.-60

ค.เลขา ผู้ตรวจรับพัสดุ
ผอ.อสส. นางภควรรณ
อภิชาติวรกุล
สงท.

ผู้ตรวจรับพัสดุ
น.ส.นริศรา แก้วทิพย์รัตน์

สานักการเงินและทรัพย์สิน ฝ่ายพัสดุ

หน้า 2
ที่

รายการจัดซื้อ/จัดจ้าง

งบประมาณ
(บาท)

วิธีซื้อ/จ้าง

เลขที่
ใบสั่งซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือก

จานวน
(รายการ)

จานวนเงิน

หน่วยงาน

หมายเหตุ

8 ค่าเช่าระบบรับสัญญาณทรูวชิ ั่น จานวน 4 จุด ใช้จ่ายจาก
งปม.อสส. ปี 2561 รายการค่าบริการอินเตอร์เน็ต

36,100.80 เฉพาะเจาะจง PO16111/0029 บ.ทรูวชิ ั่น กรุ๊ป จก.
16-พ.ย.-60

บ.ทรูวชิ ั่น กรุ๊ป จก.

12

36,100.80

สงท.

คณะกรรมการตรวจรับ
1.นางภควรรณ อภิชาติวรกุล
2.นายชัยอนันต์ โภคสวัสดิ์
3.น.ส.ฐิติมา นามนา

9 ค่ากระดาษสาหรับใช้ภายในสานักงานองค์การสวนสัตว์
ใช้จ่ายจาก งปม.ค่าวัสดุสานักงาน ปี 2561
(จัดส่งเดือนพฤศจิกายน 2560)

22,427.20 เฉพาะเจาะจง PO16111/0030 บริษทั โรงงานอุตสาหกรรม
16-พ.ย.-60 กระดาษบางอิน จากัด

บริษทั โรงงานอุตสาหกรรม
กระดาษบางอิน จากัด

5

22,427.20

สงท.

คณะกรรมการตรวจรับ
1.นายกฤษฎา เหล่าวิชารัตน์
2.นายนคร สลางสิงห์
3.น.ส.ปริญดา ทองแสงเอี่ยม

10 ค่ากระดาษสาหรับใช้ภายในสานักงานองค์การสวนสัตว์
ใช้จ่ายจาก งปม.ค่าวัสดุสานักงาน ปี 2561
(จัดส่งเดือนมกราคม 2561)

20,501.20 เฉพาะเจาะจง PO16111/0031 บริษทั โรงงานอุตสาหกรรม
16-พ.ย.-60 กระดาษบางอิน จากัด

บริษทั โรงงานอุตสาหกรรม
กระดาษบางอิน จากัด

3

20,501.20

สงท.

คณะกรรมการตรวจรับ
1.นายกฤษฎา เหล่าวิชารัตน์
2.นายนคร สลางสิงห์
3.น.ส.ปริญดา ทองแสงเอี่ยม

11 ค่ากระดาษสาหรับใช้ภายในสานักงานองค์การสวนสัตว์
ใช้จ่ายจาก งปม.ค่าวัสดุสานักงาน ปี 2561
(จัดส่งเดือนเมษายน 2561)

20,501.20 เฉพาะเจาะจง PO16111/0032 บริษทั โรงงานอุตสาหกรรม
16-พ.ย.-60 กระดาษบางอิน จากัด

บริษทั โรงงานอุตสาหกรรม
กระดาษบางอิน จากัด

3

20,501.20

สงท.

คณะกรรมการตรวจรับ
1.นายกฤษฎา เหล่าวิชารัตน์
2.นายนคร สลางสิงห์
3.น.ส.ปริญดา ทองแสงเอี่ยม

12 ค่ากระดาษสาหรับใช้ภายในสานักงานองค์การสวนสัตว์
ใช้จ่ายจาก งปม.ค่าวัสดุสานักงาน ปี 2561
(จัดส่งเดือนกรกฎาคม 2561)

20,501.20 เฉพาะเจาะจง PO16111/0033 บริษทั โรงงานอุตสาหกรรม
16-พ.ย.-60 กระดาษบางอิน จากัด

บริษทั โรงงานอุตสาหกรรม
กระดาษบางอิน จากัด

3

20,501.20

สงท.

คณะกรรมการตรวจรับ
1.นายกฤษฎา เหล่าวิชารัตน์
2.นายนคร สลางสิงห์
3.น.ส.ปริญดา ทองแสงเอี่ยม

สานักการเงินและทรัพย์สิน ฝ่ายพัสดุ

หน้า 3
ที่

รายการจัดซื้อ/จัดจ้าง

งบประมาณ
(บาท)

วิธีซื้อ/จ้าง

เลขที่
ใบสั่งซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือก

จานวน
(รายการ)

จานวนเงิน

หน่วยงาน

หมายเหตุ

13 จัดจ้างพิมพ์/ทารูปเล่ม
- แผนแม่บท อสส. 5 ปี พ.ศ.2560-2564
จานวน 100 เล่ม
- แผนยุทธศาสตร์ อสส. 20 ปี พ.ศ.2560-2579
จานวน 100 เล่ม

29,960.00 เฉพาะเจาะจง PO16111/0034 บ.โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จก.
16-พ.ย.-60 หจก.คูลพริน้ ท์

บ.โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จก.

2

29,960.00

สยผ.

ผู้ตรวจรับพัสดุ
นายรัฐศักดิ์ ศรีดี

14 ค่าวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีสาหรับใช้ในการดาเนินงาน
ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ปา่ แห่งชาติ จานวน 5 รายการ

62,916.00 เฉพาะเจาะจง PO26111/0019 บ.ณัฐกันย์ เคมีคอล จก.
17-พ.ย.-60 บ.อี ซี ซิสเต็ม จก.

บ.ณัฐกันย์ เคมีคอล จก.

5

62,916.00

สอว.

คณะกรรมการตรวจรับ
1. น.ส.อัมพิกา ทองภักดี
2. น.ส.ปิยพร คงเมคี
3. น.ส.พัศดา คลังชานาญ

15 ค่าสารเคมีฮอร์โมนสังเคราะห์ สาหรับใช้ในโครงการวิจัย
การเหนี่ยวนาการตกไข่หลายใบฯ ปี 60 จานวน 2 รายการ
- สารเคมี Folltropin V จานวน 3 ขวด
- สารเคมี Map-5 ขนาด 10 มล. จานวน 3 ขวด

37,500.00 เฉพาะเจาะจง PO26111/0020 หจก.พรชัยอินเตอร์เทรด
17-พ.ย.-60 หจก.ภูตระการ

หจก.พรชัยอินเตอร์เทรด

2

37,500.00

สอว.

ผู้ตรวจรับพัสดุ
ว่าที่ ร.ต.หญิงณัฎฐากมล
ขจรกลิ่น

บ.ซีเมค ซิสเท็ม จก.

2

4,708.00

สทส.

ผู้ตรวจรับพัสดุ
นายสุวศักดิ์ ทองรอด

ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาสน์

21

12,456.00

สบก.

ผู้ตรวจรับพัสดุ
น.ส.ศศิวมิ ล เรืองจารูญ

บ.ซีเมค ซิสเท็ม จก.

1

374.50

สบท.

ผู้ตรวจรับพัสดุ
นายคมพัชร์ แน่นอุดร

16 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 2 รายการ
- Power Supply Dell Optiplex760
- Adepter for Notebook
17 ค่าวัสดุสานักงานประจาไตรมาส 1/2561 ใช้ในสานัก
บริหารกลาง ใช้จ่ายจาก งปม.ค่าวัสดุ สนง.2561
18 ค่า Adapter 12 V/1250 MA. สาหรับชั้กับกล้องวงจรปิด
สบท. (อสส.ค.1-2/24 ธ.ค.2555)

4,708.00 เฉพาะเจาะจง PO16111/0035 บ.ซีเมค ซิสเท็ม จก.
20-พ.ย.-60

12,456.00 เฉพาะเจาะจง PO16111/0036 ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาสน์
20-พ.ย.-60
374.50 เฉพาะเจาะจง PO16111/0037 บ.ซีเมค ซิสเท็ม จก.
20-พ.ย.-60

สานักการเงินและทรัพย์สิน ฝ่ายพัสดุ

หน้า 4
ที่

รายการจัดซื้อ/จัดจ้าง

19 ค่าจ้างทาตรายาง "วิธเี ฉพาะเจาะจง" จานวน 1 อัน
สาหรับใช้ในฝ่ายพัสดุ (สงท.) ใช้จ่ายจาก งปม.ค่าวัสดุ สนง.
ปี 2561

งบประมาณ
(บาท)

วิธีซื้อ/จ้าง

เลขที่
ใบสั่งซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา

95.00 เฉพาะเจาะจง PO16111/0038 บ.เสริมวิทย์ บิซเน็ส จากัด
21-พ.ย.-60

ผู้ได้รับการคัดเลือก

จานวน
(รายการ)

จานวนเงิน

หน่วยงาน

หมายเหตุ

บ.เสริมวิทย์ บิซเน็ส จากัด

1

95.00

สงท.

ผู้ตรวจรับพัสดุ
น.ส.นริศรา แก้วทิพย์รัตน์

สพธ.

ผู้ตรวจรับพัสดุ
น.ส.จอมขวัญสุดา นวลแก้ว

20 ค่าจ้างทาความสะอาดมาสคอท จานวน 4 ตัว
ใช้จ่ายจาก งปม.ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการตลาด ปี 2560

2,000.00 เฉพาะเจาะจง PO26111/0021 เงินสด
23-พ.ย.-60

เงินสด

1

2,000.00

21 ค่าซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ใช้งานคณะทางาน
เลขานุการ ผอ.อสส. (อสส.น.14-45/13 ส.ค.2558)

4,066.00 เฉพาะเจาะจง PO16111/0039 บริษทั ซีเมค ซิสเท็ม จากัด
24-พ.ย.-60

บริษทั ซีเมค ซิสเท็ม จากัด

1

4,066.00

22 ค่าสารเคมีสาหรับใช้ในห้องปฏิบตั ิการ จานวน 10 ชุด
ใช้จ่ายจาก งปม.โครงการศูนย์วจิ ัยพันธุศาสตร์ เพื่อการ
อนุรักษ์ ปี 2560

5,350.00 เฉพาะเจาะจง PO26111/0022 บ.แอปสลาเจน จก.
24-พ.ย.-60 บ.อาฟเตอร์ แล็บ จก.

บ.แอปสลาเจน จก.

1

5,350.00

สอว.

ผู้ตรวจรับพัสดุ
น.ส.ศรีประไพ จาปาแดง

เลขาฯ ผู้ตรวจรับพัสดุ
ผอ.อสส. นางภควรรณ อภิชาติวรกุล

23 ค่าคอมพิวเตอร์ Mzc Book Pro ขนาด 13 นิ้ว
ใช้จ่ายจาก งปม.โครงการผลิตสื่อและจัดนิทรรศการฯ
ปี 2560

60,000.00 เฉพาะเจาะจง PO26111/0023 เงินสด
28-พ.ย.-60

เงินสด

1

54,900.00

สอว.

คณะกรรมการตรวจรับ
1. น.ส.วัลยา ทิพย์กันทา
2. นายนคร สลางสิงห์
3. นายปิยะพงษ์ ชิณเดช

24 ค่าสารเคมีใช้ในห้องปฏิบตั ิการ จานวน 2 รายการ
ใช้จ่ายจาก งปม.โครงการฐานข้อมูลออนไลน์ที่สัมพันธ์กับ
รหัสดีเอ็นเอฯ ปี 2561

11,556.00 เฉพาะเจาะจง PO26111/0024 บ.ยูทไู บโอ (ไทยแลนด์) จก.
28-พ.ย.-60 บ.อทอซ เมดิคอล จก.

บ.ยูทไู บโอ (ไทยแลนด์) จก.

2

11,556.00

สอว.

คณะกรรมการตรวจรับ
1. น.ส.อัมพิกา ทองภักดี
2. น.ส.ศรีประไพ จาปาแดง
3. นายชัยอนันต์ โภคสวัสดิ์

สานักการเงินและทรัพย์สิน ฝ่ายพัสดุ

หน้า 5
ที่

รายการจัดซื้อ/จัดจ้าง

งบประมาณ
(บาท)

วิธีซื้อ/จ้าง

เลขที่
ใบสั่งซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือก

จานวน
(รายการ)

จานวนเงิน

หน่วยงาน

หมายเหตุ

25 ค่าสารเคมีไพร์เมอร์และนิวคลีโอไทด์ จานวน 186 หลอด
ใช้จ่ายจาก งปม.โครงการวิจัยศูนย์วจิ ัยพันธุศาสตร์เพื่อการ
อนุรักษ์ ปี 2560

39,804.00 เฉพาะเจาะจง PO26111/0025 หจก. วอร์ด เมดิก
28-พ.ย.-60 หจก. บี เวลล์ ฟาร์มา แอน์ อีควิปเมนท์

หจก. วอร์ด เมดิก

1

39,804.00

สอว.

คณะกรรมการตรวจรับ
1. น.ส.อัมพิกา ทองภักดี
2. นายนคร สลางสิงห์
3. น.ส.ศรีประไพ จาปาแดง

26 ค่าตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมเพื่อหาการ
ปนเปื้อนโลหะหนัก รวม 8 ธาตุ บริเวณแหล่งอาศัยและ
พื้นที่หากินของนกกระเรียนพันธุไ์ ทย ใช้จ่ายจาก งปม.
โครงการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์เชิงบวกและลบฯ ปี 2560

39,000.00 เฉพาะเจาะจง PO26111/0026 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
28-พ.ย.-60 มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
มหาวิทยาลัยมหิดล

8

39,000.00

สอว.

คณะกรรมการตรวจรับ
1. น.ส.นุชจรี พืชคูณ
2. นายนคร สลางสิงห์
3. น.ส.พรพรรณ มัศโอดี

27 ค่าเครื่องหมายระบุตัวสัตว์ (ไมโครชิพ) ใช้จ่ายจาก งปม.

25,680.00 เฉพาะเจาะจง PO26111/0027 บ.สยาม เอ็กโซติกส์ เพ็ท จก.
29-พ.ย.-60

บ.สยาม เอ็กโซติกส์ เพ็ท จก.

2

25,680.00

สอว.

ผู้ตรวจรับพัสดุ
น.ส.วลีมาศ ใจรัก

25,626.50 เฉพาะเจาะจง PO26111/0028 บ.เบสท์ แล็ป แอนด์เคมิคอล จก.
29-พ.ย.-60 บ.ซัคเซส ซายน์ เคมีคอล จก.

บ.เบสท์ แล็ป แอนด์เคมิคอล จก.

6

25,626.50

สอว.

ผู้ตรวจรับพัสดุ
น.ส.วลีมาศ ใจรัก

โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคและพัฒนานักระบาดฯ

ปี 2561
- ขนาด 1.25*7 มม. จานวน 100 ชิ้น
- ขนาด 2.12*12 มม. จานวน 100 ชิ้น
28 ค่าเวชภัณฑ์เพื่อรักษาและป้องกันโรคในสัตว์ 6 รายการ
จ่ายจาก งปม.โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคและฯ
ปี 2561

549,025.60

543,425.60

5,600.00

สานักการเงินและทรัพย์สิน ฝ่ายพัสดุ

