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

รายการจัดซื้อ/จัดจ้าง

งบประมาณ
(บาท)

วิธีซื้อ/จ้าง

เลขที่
ใบสั่งซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือก

จานวน
(รายการ)

จานวนเงิน

หน่วยงาน

หมายเหตุ

1 ค่าวัสดุสานักงานสาหรับใช้ในสานักการเงินและทรัพย์สิน
ประจาไตรมาส 1/2560 ใช้จ่ายจาก งปม.อสส.รายการค่า
วัสดุสานักงาน ปี 2561

5,816.00 เฉพาะเจาะจง PO16112/0040 ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาสน์ ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาสน์
4-ธ.ค.-60

9

5,816.00

สงท.

ผู้ตรวจรับพัสดุ
น.ส.อ้อมใจ อดกลั้น

2 ค่าซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร (อสส.น.22-1/2557)
ใช้จ่ายจาก งปม.โครงการศูนย์นวัตกรรมทางการสืบพันธ์ฯ
ปี 2560

3,745.00 เฉพาะเจาะจง PO26112/0029 หจก.พีทีโซลูชั่นส์ แอนด์ ซัพพลายส์ หจก.พีทีโซลูชั่นส์ แอนด์ ซัพพลายส์
4-ธ.ค.-60
บ.คอมพิวเตอร์ ซีสเท็มฯ

1

3,745.00

สอว.

ผู้ตรวจรับพัสดุ
น.ส.พัศดา คลังชานาญ

3 ค่าวัสดุอุปกณ์จานวน 2 รายการสาหรับใช้ในห้องปฏิบตั ิการ
ใช้จ่ายจาก งปม.โครงการศูนย์เนื้อเยื่อสัตว์ปา่ กลาง ปี 2561

8,239.00 เฉพาะเจาะจง PO26112/0030 บ.มณี ฟอร์ ยู จก.
บ.มณี ฟอร์ ยู จก.
4-ธ.ค.-60
บ.โปรดิจีซายน์ อินสทรูเมนท์ จก.

2

8,239.00

สอว.

ผู้ตรวจรับพัสดุ
น.ส.ศรีประไพ จาปาแดง

3

14,500.00

สอว.

ผู้ตรวจรับพัสดุ
น.ส.ศรีประไพ จาปาแดง

4 ค่าวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการดาเนินงานภายในห้องปฏิบตั ิการ
ใช้จ่ายจาก งปม.โครงการศูนย์วจิ ัยพันธุศาสตร์ฯ ปี 2561

14,500.00 เฉพาะเจาะจง PO26112/0031 บริษทั กิบไทย จากัด
6-ธ.ค.-60

บริษทั กิบไทย จากัด

5 ค่าแบตเตอรี่ รุ่น UB 1278-300 W สาหรับเครื่องสารองไฟ
จานวน 60 ลูก ใช้จ่ายจาก งปม.โครงการศูนย์ชันสูตรโรค
สัตว์ปา่ แห่งชาติ ปี 2560

51,360.00 เฉพาะเจาะจง PO26112/0032 บริษทั เอ็นเนอร์ยี่ เวฟ จากัด บริษทั เอ็นเนอร์ยี่ เวฟ จากัด
8-ธ.ค.-60
หจก.ทีเอ พี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง

1

51,360.00

สอว.

คณะกรรมการตรวจรับ
1. น.ส.วัลยา ทิพย์กันทา
2. น.ส.ปิยพร คงเมคี
3. น.ส.พัศดา คลังชานาญ

6 ค่าสารเคมีสาหรับใช้ในห้องปฏิบตั ิงาน
- น้ายาตรวจสอบปฏิกิริยา 20 ชุด
- 0.2 ml.PCR Strips Tube (125 strips/pk) 4 แพ็ค
ใช้จ่ายจาก งปม.โครงการศูนย์วจิ ัยพันธุศาสตร์เพื่อการ
อนุรักษ์ ปี 2561

18,404.00 เฉพาะเจาะจง PO26112/0033 บ. พริมา ไซเอ็นติฟคิ จก.
บ. พริมา ไซเอ็นติฟคิ จก.
8-ธ.ค.-60
บ.อีโวแล็บ (ประเทศไทย) จก.

2

18,404.00

สอว.

ผู้ตรวจรับพัสดุ
น.ส.ศรีประไพ จาปาแดง

หน้า 2
ที่

รายการจัดซื้อ/จัดจ้าง
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7 ค่าสารเคมีสาหรับใช้ในห้องปฏิบตั ิงาน
- สารเคมี 100 mM dNTP set (4*25uMOL) 2 set
- สารเคมี Superscript III RT,10000u 2 KIT
ใช้จ่ายจาก งปม.โครงการวิจัยฐานข้อมูลออนไลน์ที่สัมพันธ์
กับรหัส DNAฯ ปี 2561

42,820.00 เฉพาะเจาะจง PO26112/0034 บริษทั กิบไทย จากัด
บริษทั กิบไทย จากัด
8-ธ.ค.-60
บริษทั แพคซายน์ จากัด
บริษทั บีซีซีเอ็มดีเอ็กซ์ จากัด

2

42,820.00

สอว.

คณะกรรมการตรวจรับ
1. น.ส.อัมพิกา ทองภักดี
2. น.ส.ศรีประไพ จาปาแดง
3. นายชัยอนันต์ โภคสวัสดิ์
19-มี.ค.-61

8 ค่าสารเคมี KOD FX-Neo จานวน 5 แพ็ค ใช้จ่ายจาก
งปม.โครงการฐานข้อมูลออนไลน์ที่สัมพันธ์กับรหัส DNAฯ
ปี 2561

26,750.00 เฉพาะเจาะจง PO26112/0035 บ. คาห์ก (ประเทศไทย) จากัด บ. คาห์ก (ประเทศไทย) จากัด
8-ธ.ค.-60
บ.นาเบลีน (ประเทศไทย) จก.

1

26,750.00

สอว.

ผู้ตรวจรับพัสดุ
น.ส.ศรีประไพ จาปาแดง

9 ค่าสารเคมี pGEM®-T easy vector system I, 20 Rxns
จานวน 5 ชุด ใช้จ่ายจาก งปม.โครงการศูนย์วจิ ัย
พันธุศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ ปี 2561

25,145.00 เฉพาะเจาะจง PO26112/0036 บ.ไอ ที เอส (ไทยแลนด์) จก. บ.ไอ ที เอส (ไทยแลนด์) จก.
8-ธ.ค.-60
Promega Pte Ltd

1

25,145.00

สอว.

ผู้ตรวจรับพัสดุ
น.ส.ศรีประไพ จาปาแดง

เงินสด

1

1,600.00

สอว.

ผู้ตรวจรับพัสดุ
นายณรงค์ รุ่งเรือง

บริษทั ซีโอแอล จากัด

28

10 ค่าจ้างทาตรายางสาหรับ ผช.ผอ.สพธ. จานวน 3 อัน
ใช้จ่ายจาก งปม.อสส.รายการค่าวัสดุสานักงาน ปี 2561
11 ค่าวัสดุสานักงานใช้ในการปฏิบตั ิงานคณะทางานเลขานุการ
ผอ.อสส. ใช้จ่ายจาก งปม.อสส.รายการค่าวัสดุสานักงาน
ปี 2561

1,600.00 เฉพาะเจาะจง PO16112/0041 เงินสด
14-ธ.ค.-60
28,715.00 เฉพาะเจาะจง PO16112/0042 บริษทั ซีโอแอล จากัด
14-ธ.ค.-60

12 ค่าวัสดุสานักงานสาหรับใช้ใน สงท. ฝ่ายงบประมาณ
ใช้จ่ายจาก งปม.อสส.รายการค่าวัสดุสานักงาน ปี 2561

7,172.00 เฉพาะเจาะจง PO16112/0043 ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาสน์ ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาสน์
14-ธ.ค.-60

15

13 ค่าวัสดุสาหรับซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (อน.15-12)
ห้องรอง ผอ.อสส. (นายสุเมธฯ) ใช้จ่ายจาก งปม.อสส.
รายการค่าซ่อมแซมเครื่องใช้สานักงาน ปี 2561

1,300.00 เฉพาะเจาะจง PO16112/0044 เงินสด
14-ธ.ค.-60

1

เงินสด

25,473.00 คณะทางาน ผู้ตรวจรับพัสดุ
เลขานุการ น.ส.ขจีวรรณ กุลวงศ์อนันชัย
ผอ.อสส.
7,172.00

สงท.

ผู้ตรวจรับพัสดุ
น.ส.เสาวลักษณ์ สุวรรณโภชน์

1,300.00

สบก.

ผู้ตรวจรับพัสดุ
น.ส.สกลรัตถ์ กองแก้ว

หน้า 3
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14 ค่าวัสดุสาหรับซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (อสส.น.7-21)
ห้องสานักบริหารกลาง ชั้น 2 ใช้จ่ายจาก งปม.อสส.
รายการค่าซ่อมแซมเครื่องใช้สานักงาน ปี 2561

2,690.00 เฉพาะเจาะจง PO16112/0045 ร้านซันคูล เซอร์วสิ
14-ธ.ค.-60

ร้านซันคูล เซอร์วสิ

1

2,690.00

สบก.

ผู้ตรวจรับพัสดุ
น.ส.ณัทจากาณ ปิดตาลาคะ

15 ค่าแบตเตอร์รี่สาหรับคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (อสส.น.13-14)
ใช้งาน สพธ. จานวน 1 อัน ใช้จ่ายจาก งปม.อสส.
รายการค่าวัสดุสานักงาน ปี 2561

2,675.00 เฉพาะเจาะจง PO16112/0046 บ.ซีเมค ซิสเท็ม จก.
14-ธ.ค.-60

บ.ซีเมค ซิสเท็ม จก.

1

2,675.00

สพธ.

ผู้ตรวจรับพัสดุ
นายณรงค์ รุ่งเรือง

16 ค่าวัสดุสานักงานสาหรับใช้งานใน สพธ. ไตรมาส 1/2561
ใช้จ่ายจาก งปม.อสส.รายการค่าวัสดุสานักงาน ปี 2561

9,839.00 เฉพาะเจาะจง PO16112/0047 บริษทั ซีโอแอล จากัด
14-ธ.ค.-60

บริษทั ซีโอแอล จากัด

16

9,839.00

สพธ.

ผู้ตรวจรับพัสดุ
น.ส.ศรัณรัตน์ เทศฤทธิ์

17 ค่าไส้กรองน้า Carbon Block 10" จานวน 10 ไส้
ใช้จ่ายจาก งปม.โครงการศูนย์วจิ ัยพันธุศาสตร์เพื่อการ
อนุรักษ์ ปี 2561

3,745.00 เฉพาะเจาะจง PO26112/0037 บ.นิวตั้นเอ็กซ์เซล จากัด
14-ธ.ค.-60

บ.นิวตั้นเอ็กซ์เซล จากัด

1

3,745.00

สอว.

ผู้ตรวจรับพัสดุ
น.ส.ศรีประไพ จาปาแดง

18 ค่าวัสดุสานักงานสาหรับใช้ในการประชุมแผนประชากรสัตว์
ใช้จ่ายจาก งปม.รัฐบาลหมวดเงินอุดหนุนรายการโครงการ
จัดทาแผนประชากรสัตว์ฯ ปี 2560

2,600.00 เฉพาะเจาะจง PO26112/0038 ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาสน์ ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาสน์
14-ธ.ค.-60

5

2,600.00

สอว.

ผู้ตรวจรับพัสดุ
น.ส.พรพรรณ มัศโอดี

บ.เสริมวิทย์ บิซเน็ส จากัด

1

860.00

สบจ.

ผู้ตรวจรับพัสดุ
นายตุลยวัฒน์ แสนพันธมิตร

บ.ซีโอแอล จก.

2

4,940.00

สอว.

ผู้ตรวจรับพัสดุ
ว่าที่ ร.ต.หญิงณัฎฐากมล
ขจรกลิ่น

19 ค่าแผ่น DVD-R จานวน 2 แพ็ค เพื่อใช้บนั ทึกวีดีโอใน
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะบุคคลากร
ใช้จ่ายจาก งปม.อสส. ปี 2561 รายการค่าวัสดุสานักงาน
20 ค่าวัสดุสานักงานสาหรับใช้ในโครงการวิจัยการเหนี่ยวนา
การตกไข่หลายใบ การแช่แข็งตัวอ่อนและการฝากย้าย
ตัวอ่อนฯ ปี 2560

860.00 เฉพาะเจาะจง PO26112/0039 บ.เสริมวิทย์ บิซเน็ส จากัด
14-ธ.ค.-60

5,350.00 เฉพาะเจาะจง PO26112/0040 บ.ซีโอแอล จก.
20-ธ.ค.-60
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21 ค่าจัดทาโล่อาคริลิก 7 นิ้ว ยิงลงสีไม่เกิน 2 สี (ยิงด้านเดียว)
จานวน 3 ใบ ใช้ในโครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์
สวนสัตว์ในรูปแบบคลิปวีดีโอ ใช้จ่ายจาก งปม.รัฐบาล
รายการ คชจ.ส่งเสริมการตลาด ปี 2560

2,550.00 เฉพาะเจาะจง PO26112/0041 ร้านภูษาภัณฑ์
22-ธ.ค.-60

ร้านภูษาภัณฑ์

1

2,550.00

สพธ.

ผู้ตรวจรับพัสดุ
นายณรงค์ รุ่งเรือง

22 ค่าจัดทาใบประกาศนียบัตรพร้อมกรอบอาคริลิก/ขาตั้ง
จานวน 7 อัน ใช้ในโครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์
สวนสัตว์ในรูปแบบคลิปวีดีโอ ใช้จ่ายจาก งปม.รัฐบาล
รายการ คชจ.ส่งเสริมการตลาด ปี 2560

6,720.00 เฉพาะเจาะจง PO26112/0042 หจก.คูลพริ้นท์
22-ธ.ค.-60

หจก.คูลพริ้นท์

1

6,720.00

สพธ.

ผู้ตรวจรับพัสดุ
นายณรงค์ รุ่งเรือง

23 ค่าซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ Laser Jet 1015
ใช้ในงานฝ่ายพัสดุ ใช้จ่ายจาก งปม.อสส.รายการค่าซ่อมแซม
เครื่องใช้สานักงาน ปี 2561

1,284.00 เฉพาะเจาะจง PO16112/0048 บ.ซีเมค ซิสเท็ม จก.
25-ธ.ค.-60

บ.ซีเมค ซิสเท็ม จก.

1

1,284.00

สงท.

ผู้ตรวจรับพัสดุ
น.ส.ปทุมพร กาศสาริกรรม

24 ค่า Power Supply Corsair 550w จานวน 1 เครื่อง
สบจ.(วค.2)1-81/2559 ใช้จ่ายจาก งปม.อสส.รายการค่า
ซ่อมแซมเครื่องใช้สานักงาน ปี 2561

2,247.00 เฉพาะเจาะจง PO16112/0049 บ.ซีเมค ซิสเท็ม จก.
25-ธ.ค.-60

บ.ซีเมค ซิสเท็ม จก.

1

2,247.00

สบจ.

ผู้ตรวจรับพัสดุ
นายอนุชา อาจราญ

25 ค่าวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการดาเนินงานศูนย์ชันสูตรโรคฯ
จานวน 6 รายการ ใช้จ่ายจาก งปม.โครงการศูนย์ชันสูตร
โรคฯ ปี 2561

56,217.80 เฉพาะเจาะจง PO26112/0043 บ.ณัฐกันย์ เคมิคอล จก.
บ.ณัฐกันย์ เคมิคอล จก.
26-ธ.ค.-60 บ. อี ซี ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จก.

6

56,217.80

สอว.

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

26 ค่าสารเคมี PrimeStAR GXL DNA Polymerase
,250 units จานวน 2 ชุด ใช้จ่ายจาก งปม.โครงการ
ศูนย์วจิ ัยพันธุศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ ปี 2561

28,676.00 เฉพาะเจาะจง PO26112/0044 บ. ไอ ที เอส (ไทยแลนด์) จก. บ. ไอ ที เอส (ไทยแลนด์) จก.
26-ธ.ค.-60

1

28,676.00

สอว.

ผู้ตรวจรับพัสดุ
น.ส.ศรีประไพ จาปาแดง

หน้า 4
ที่

รายการจัดซื้อ/จัดจ้าง

27 ค่าจ้างตรวจสอบภาษาอังกฤษ จานวน 20 หน้า ใช้จ่ายจาก
งปม.โครงการศูนย์เนื้อเยื่อสัตว์ปา่ กลาง ปี 2560
28 ค่าสารเคมีและอุปกรณ์ในห้องปฏิบตั ิการ ใช้จ่ายจาก งปม.
โครงการศูนย์วจิ ัยพันธุศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ ปี 2561

งบประมาณ
(บาท)

วิธีซื้อ/จ้าง

เลขที่
ใบสั่งซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา

5,000.00 เฉพาะเจาะจง PO26112/0045 เงินสด
26-ธ.ค.-60
29,960.00 เฉพาะเจาะจง PO26112/0046 บ.มณี ฟอร์ ยู จก.
26-ธ.ค.-60 บ.โปรดิจีซายน์
อินสทรูเมนท์ จก.

395,979.80

ผู้ได้รับการคัดเลือก

จานวน
(รายการ)

จานวนเงิน

หน่วยงาน

หมายเหตุ

เงินสด

1

5,000.00

สอว.

ผู้ตรวจรับพัสดุ
น.ส.วลีมาศ ใจรัก

บ.มณี ฟอร์ ยู จก.

5

29,960.00

สอว.

ผู้ตรวจรับพัสดุ
น.ส.ศรีประไพ จาปาแดง

392,327.80

3,652.00

