แบบ สขร. 1

ที่

งานทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ ัดซือ้
หรือจัดจ้าง (บาท)
120,000.00

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561
องค์การสวนสัตว์ (ส่วนกลาง)
วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
ราคากลาง
วิธีซอื้ หรือจ้าง
รายชือ่ ผูเ้ สนอราคา
ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา
(บาท)
และราคาทีเ่ สนอ
ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้าง
120,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อาภัสนันท์ นามจันโท
น.ส. อาภัสนันท์ นามจันโท
ราคา 120,000.00 บาท

1

จ้างปฏิบัติงานด้านบัญชี โครงการ UNDP
(วันที่ 1 เมษายน - วันที่ 30 กันยายน 2561)
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ UNDP

2

จ้างปฏิบัติงานด้านพัสดุ โครงการ UNDP
(วันที่ 1 เมษายน - วันที่ 30 กันยายน 2561)
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ UNDP

120,000.00

3

จ้างปฏิบัติงานด้านสารสนเทศโครงการ UNDP
(วันที่ 1 เมษายน - วันที่ 30 มิถุนายน 2561)
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ UNDP

75,000.00

4

ค่าหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จานวน 39 รายการ
(งบประมาณองค์การสวนสัตว์ ปี 2561)

241,545.90

5

ค่าจ้างทาตรายางใช้งาน สอว. จานวน 6 อัน
โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคฯ

1,520.00

6

ค่าลูกขนไก่ จานวน 6 กล่อง
ค่าใฃ้จ่ายพัฒนาบุคลากร

4,000.00

4,000.00

7

ค่าจ้างดาเนินการโครงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

3,484,700.00

3,482,216.67

ด้านระบบเครือข่ายและข้อมูลสารสนเทศ
(งบประมาณรัฐบาล ปี 2561)

120,000.00

75,000.00

241,545.90

1,520.00

เหตุผลทีค่ ัดเลือก
เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ UNDP 01/2561
วันที่ 2 เมษายน 2561

เฉพาะเจาะจง น.ส. สุภาพร พึง่ กัน

น.ส. สุภาพร พึง่ กัน
ราคา 120,000.00 บาท

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ UNDP 02/2561
วันที่ 2 เมษายน 2561

เฉพาะเจาะจง นายจักรพันธ์ รักชน

นายจักรพันธ์ รักชน
ราคา 75,000.00 บาท

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ UNDP 03/2561
วันที่ 2 เมษายน 2561

เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
บริษัท มิสเตอร์ อิง๊ ค์ คอมพิวเตอร์
เซอร์วสิ จากัด

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
ราคา 211,304.50 บาท

ราคาต่าสุด

เฉพาะเจาะจง เงินสด

เงินสด
ราคา 1,520.00 บาท

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO26104/0114
วันที่ 3 เมษายน 2561

เฉพาะเจาะจง เงินสด

เงินสด
PO26104/0115
- ร้านนกแก้ว ราคา 4,000.00 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ วันที่ 3 เมษายน 2561

คัดเลือก

บริษัท โมนา เทคโนโลยี จากัด
บริษัท เอเจ แอดวานซ์
เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด

บริษัท โมนา เทคโนโลยี จากัด
ราคา 3,472,150.00 บาท

ราคาต่าสุด

ใบสัง่ ซือ้ 02/2561
วันที่ 2 เมษายน 2561

สัญญา 26/2561
วันที่ 4 เมษายน 2561

หน้า 2
ที่

งานทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้าง

8

ค่าจ้างบารุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัย
ข้อมูลทางคอมพิวเตอร์และระบบประชุม
ทางไกล (ISMS)
(งบประมาณรัฐบาล ปี 2561)

4,732,000.00

ราคากลาง
(บาท)
4,731,379.33

9

ค่าจ้างดาเนินโครงการระบบการเก็บข้อมูลและ
สารองข้อมูล องค์การสวนสัตว์
(งบประมาณรัฐบาล ปี 2561)

4,090,000.00

4,089,219.00

10

ค่าหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จานวน 50 รายการ
(งบประมาณองค์การสวนสัตว์ ปี 2561)

255,349.10

255,349.10

เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
บริษัท มิสเตอร์ อิง๊ ค์ คอมพิวเตอร์
เซอร์วสิ จากัด

บริษัท มิสเตอร์ อิง๊ ค์ คอมพิวเตอร์
เซอร์วสิ จากัด
ราคา 255,161.90 บาท

ราคาต่าสุด

ใบสัง่ ซือ้ 03/2561
วันที่ 9 เมษายน 2561

11

ค่าจ้างดาเนินการผลิตสารคดีสนั้ เผยแพร่ประชา
สัมพันธ์ผ่านสือ่ โทรทัศน์
(งบประมาณรัฐบาล ปี 2561)

200,000.00

200,000.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท ประชาคมมัลติมีเดีย จากัด บริษัท ประชาคมมัลติมีเดีย จากัด
บริษัท จี ไฟท คอมมูนิเคชัน่ จากัด ราคา 192,000.00 บาท

ราคาต่าสุด

สัญญา 29/2561
วันที่ 10 เมษายน 2561

12

ค่าจ้างพิมพ์บัตรผ่านประตูเข้าชมสวนสัตว์
สาหรับจาหน่ายในไตรมาสที่ 3 และ 4/2561
(เม.ย.-ก.ย.61) จานวน 5,200 เล่ม

156,000.00

156,000.00

13

ค่าเสาคอนกรีต ขนาดกว้าง 4 ยิว้ ยาว 3 เมตร
จานวน 6 ต้น สาหรับเป็นฐานรองรับสานักงาน
ศูนย์ประสานงานและประชาสัมพันธ์โครงการ
ปล่อยนกกระเรียนฯ

3,000.00

3,000.00

วงเงินทีจ่ ัดซือ้
หรือจัดจ้าง (บาท)

วิธีซอื้ หรือจ้าง

คัดเลือก

คัดเลือก

รายชือ่ ผูเ้ สนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ
บริษัท โมนา เทคโนโลยี จากัด
บริษัท เอเชีย คอมเนท จากัด

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา
ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้าง
บริษัท โมนา เทคโนโลยี จากัด
ราคา 4,715,650.00 บาท

เหตุผลทีค่ ัดเลือก
โดยสรุป
ราคาต่าสุด

บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล
อินเตอร์เนต จากัด
บริษัท เอเชีย คอมเนท จากัด

บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล
อินเตอร์เนต จากัด
ราคา 4,080,980.00 บาท

ราคาต่าสุด

สัญญา 28/2561
วันที่ 9 เมษายน 2561

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

สัญญา 27/2561
วันที่ 4 เมษายน 2561

บริษทั ทองอยูโ่ ปรดักชัน่ 2555 จากัด

เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจากัด คูลพริน้ ท์

ห้างหุน้ ส่วนจากัด คูลพริน้ ท์
ราคา 156,000.00 บาท

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญา 30/2561
วันที่ 11 เมษายน 2561

เฉพาะเจาะจง เงินสด

เงินสด
- ร้านเก้าพาณิชย์
ราคา 3,000.00 บาท

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO26104/0116
วันที่ 19 เมษายน 2561

หน้า 3
ที่

งานทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ ัดซือ้
หรือจัดจ้าง (บาท)

14

ค่าวัสดุอุปกรณ์สาหรับใช้ในการจัดกิจกรรม
โครงการพัฒนากาย พัฒนาใจ พัฒนาความคิด
ปี 2561

16,450.00

ราคากลาง
(บาท)
16,450.00

วิธีซอื้ หรือจ้าง

รายชือ่ ผูเ้ สนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

เฉพาะเจาะจง เงินสด

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา
ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้าง
เงินสด จานวน 25.00 บาท

เหตุผลทีค่ ัดเลือก
โดยสรุป
ราคาต่าสุด

ร้านเฟิสท์ สปอร์ต จานวน 1,071.00 บาท

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

PO26104/0117
วันที่ 20 เมษายน 2561

บ. เอฟ.บี.ที. จก. จานวน 7,692.50 บาท

ร้านนกแก้ว 570.00 บาท
ร้านพรทิพย์ 750.00 บาท
อาทรพาณิชย์ 300.00 บาท
makro 189.00 บาท
รวม 10,597.50 บาท
15

ค่ายาสามัญประจาบ้านใช้ในการจัดกิจกรรม
โครงการพัฒนากาย พัฒนาใจ พัฒนาความคิด

14,610.00

14,610.00

เฉพาะเจาะจง เงินสด

เงินสด
- ร้านอาคารยา 9,779.80 บาท

ราคาต่าสุด

PO26104/0118
วันที่ 20 เมษายน 2561

16

ค่าถ้วยรางวัล จานวน 6 ถ้วย สาหรับกิจกรรม
โครงการพัฒนากาย พัฒนาใจ พัฒนาความคิด

6,000.00

6,000.00

เฉพาะเจาะจง เงินสด

เงินสด
ราคา 3,600.00 บาท

ราคาต่าสุด

PO26104/0119
วันที่ 20 เมษายน 2561

17

ค่าจ้างผูเ้ ชีย่ วชาญดาเนินงานศึกษาสารวจและ
จัดทาฐานข้อมูลพืน้ ทีช่ มุ่ น้า ณ เขตห้ามล่า
สัตว์ป่าอ่างเก็บน้าสนามบิน จ.บุรีรัมย์
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ UNDP

750,000.00

750,000.00

เฉพาะเจาะจง น.ส. ปิยะกาญจน์ เทีย้ ธิทรัพย์

น.ส. ปิยะกาญจน์ เทีย้ ธิทรัพย์
ราคา 750,000.00 บาท

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ UNDP 04/2561
วันที่ 23 เมษายน 2561

18

ค่าล้อรถเข็นขนาด 10 นิว้ พร้อมลูกปืน
จานวน 2 ชุด สาหรับซ่อมแซมรถเข็น

856.00

856.00

เฉพาะเจาะจง ร้านพิชัยเคหะภัณฑ์

ร้านพิชัยเคหะภัณฑ์
ราคา 856.00 บาท

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO16104/0097
วันที่ 27 เมษายน 2561

19

ค่าวัสดุสานักงานใช้ในฝ่ายบัญชี (สงท.)
จานวน 8 รายการ

11,130.00

11,130.00

เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนสามัญ อุดมสาส์น

ห้างหุน้ ส่วนสามัญ อุดมสาส์น
ราคา 11,130.00 บาท

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO16104/0098
วันที่ 27 เมษายน 2561

14,282,161.00

14,278,276.00

14,192,729.70

ลดลงจากราคากลาง
85,546.30

ลดลงจากงบประมาณ
89,431.30

