องค์การสวนสัตว์ (ส่วนกลาง)
สรุปผลการจัดซือ้ /จัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2561
เดือนมีนาคม 2561
หน้า 1
ที่

รายการจัดซือ้ /จัดจ้าง

งบประมาณ
(บาท)

วิธีซอื้ /จ้าง

เลขที่
ใบสัง่ ซือ้ /จ้าง

ผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือก

จานวน
(รายการ)

จานวนเงิน

หน่วยงาน

หมายเหตุ

1

ค่าหลอดไฟสาหรับใช้ในห้องประชุมสานักงาน อสส.
จานวน 4 โหล ใช้จ่ายจาก งปม.อสส. ปี 2561
รายการค่าวัสดุสานักงาน

6,933.60

เฉพาะเจาะจง

PO16103/0082 ร้านพิชยั เคหะภัณฑ์
5-มี.ค.-61

ร้านพิชยั เคหะภัณฑ์

2

6,933.60

สบก.

ผูต้ รวจรับพัสดุ
นางรุง่ ทิวา เรือนน้อย

2

ค่าซ่อมแซมเครือ่ งพิมพ์คอมพิวเตอร์ (อน.12-64/2553)
ใช้จ่ายจาก งปม.อสส. ปี 2561 รายการค่าซ่อมแซมเครือ่ ง
ใช้สานักงาน

3,584.50

เฉพาะเจาะจง

PO16103/0083 หจก.โฮมไอที เซอร์วิส
5-มี.ค.-61

หจก.โฮมไอที เซอร์วิส

1

3,584.50

สยผ.

ผูต้ รวจรับพัสดุ
นางอาทิตยา สุขทวี

3

ค่าซ่อมแซมเครือ่ งโทรสาร (อน.20-10/2551) ใช้จ่ายจาก
งปปม.อสส. ปี 2561รายการค่าซ่อมแซมเครือ่ งใช้สานักงาน

2,461.00

เฉพาะเจาะจง

PO16103/0084 หจก.โฮมไอที เซอร์วิส
5-มี.ค.-61

หจก.โฮมไอที เซอร์วิส

1

2,461.00

สยผ.

ผูต้ รวจรับพัสดุ
น.ส.ศศิวิมล เรืองจารูญ

4

ค่าจ้างดาเนินการกาจัดสารเคมีทใี่ ช้แล้วจากห้องปฏิบัติการ
ใช้จ่ายจาก งปม.โครงการศูนย์ชนั สูตรโรคสัตว์ป่า ปี 2561

9,613.95

เฉพาะเจาะจง

PO26103/0093 บ.ไซเคิลเอ็นจิเนียริง่ จก.
5-มี.ค.-61

บ.ไซเคิลเอ็นจิเนียริง่ จก.

1

9,613.95

สอว.

ผูต้ รวจรับพัสดุ
น.ส.พัศดา คลังชานาญ

5 ค่าอุปกรณ์ใส่หลอดแบบทาความเย็น 4 ชิ้น ใช้จา่ ยจาก งปม.
โครงการศูนย์เนื้อเยือ่ กลางสัตว์ป่า ปี 2561

35,695.20

เฉพาะเจาะจง

PO26103/0094 บ. คาห์ก (ประเทศไทย) จก.
5-มี.ค.-61

บ. คาห์ก (ประเทศไทย) จก.

1

35,695.20

สอว.

ผูต้ รวจรับพัสดุ
น.ส.ศรีประไพ จาปาแดง

6

42,072.40

เฉพาะเจาะจง

PO26103/0095 บ.แบงเทรดดิ้ง 1992 จก.
5-มี.ค.-61

บ.แบงเทรดดิ้ง 1992 จก.

12

42,072.40

สอว.

ผูต้ รวจรับพัสดุ
น.ส.ศรีประไพ จาปาแดง

ค่าวัสดุและสารเคมีสาหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ ใช้จ่ายจาก
งปม.โครงการศูนย์วิจัยพันธุศาสตร์ฯ ปี 2561

หน้า 2
ที่

รายการจัดซือ้ /จัดจ้าง

งบประมาณ
(บาท)

วิธีซอื้ /จ้าง

เลขที่
ใบสัง่ ซือ้ /จ้าง

ผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือก

จานวน
(รายการ)

จานวนเงิน

หน่วยงาน

หมายเหตุ

7

ค่าสารเคมีสาหรับดาเนินงานโครงการวิจัยสารวจความชุก
ของโรคไวรัสฯ ปี 2561
- L-J Medium agar จานวน 2,450 หลอด

46,550.00

เฉพาะเจาะจง

PO26103/0096 บ.ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จก.
5-มี.ค.-61

บ.ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จก.

1

46,550.00

สอว.

ผูต้ รวจรับพัสดุ
น.ส.วลีมาศ ใจรัก

8

ค่าวัสดุสานักงานใช้ใน สงท.ฝ.งบประมาณ
ใช้จ่ายจาก งปม.อสส. ปี 2561 รายการค่าวัสดุสานักงาน

805.00

เฉพาะเจาะจง

PO16103/0085 บ.เสริมวิทย์ บิซเน็ส จก.
6-มี.ค.-61

บ.เสริมวิทย์ บิซเน็ส จก.

2

805.00

สงท.

ผูต้ รวจรับพัสดุ
น.ส.นริศรา แก้วทิพย์รตั น์

9

ค่าเช่ารถยนต์ใช้ในราชการ 8 คัน
(วันที่ 17 มี.ค.-16 เม.ย.2561) รวม 2 เดือน
เป็นเงินเดือนละ 198,800.00 บาท

397,600.00

เฉพาะเจาะจง

PO16103/0086 บริษทั สยามราชธานี จากัด
7-มี.ค.-61

บริษทั สยามราชธานี จากัด

2

397,600.00

สงท.

ตามรายงานการใช้นถยนต์เช่า

10 ค่าเช่ารถยนต์ใช้ในราชการ 4 คัน
(วันที่ 17 มี.ค.-16 เม.ย.2561) รวม 2 เดือน
เป็นเงินเดือนละ 117,914.00 บาท

235,828.00

เฉพาะเจาะจง

PO16103/0087 บริษทั เค คาร์เรนทอล จากัด
7-มี.ค.-61

บริษทั เค คาร์เรนทอล จากัด

2

235,828.00

สงท.

ตามรายงานการใช้นถยนต์เช่า

600.00

เฉพาะเจาะจง

PO16103/0088 บ.ซีโอแอล จก.
7-มี.ค.-61

บ.ซีโอแอล จก.

2

12 ค่าสารเคมีสาหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ ใช้จ่ายจาก งปม.
โครงการศูนย์เนื้อเยือ่ สัตว์ป่ากลาง ปี 2561

65,569.60

เฉพาะเจาะจง

PO26103/0097 บ.เอส.เอ็ม.เคมีคอล จก.
8-มี.ค.-61

บ.เอส.เอ็ม.เคมีคอล จก.

1

65,569.60

สอว.

คณะกรรมการตรวจรับ
1. น.ส.อัมพิกา ทองภักดี
2. น.ส.สุดารัตน์ บ่ายเจริญ
3. น.ส.ศรีประไพ จาปาแดง

13 ค่าสารละลายสาหรับแช่แข็งน้าเชือ้ สัตว์ป่า ใช้จ่ายจาก งปม.
โครงการวิจัยการแช่แข็ง้าเชือ้ และการผสมเทียมช้างฯ ปี 60

20,501.20

เฉพาะเจาะจง

PO26103/0098 บ.แล็บไอวีเอฟ จก.
8-มี.ค.-61

บ.แล็บไอวีเอฟ จก.

2

20,501.20

สอว.

ผูต้ รวจรับพัสดุ
น.ส.ปิยพร คงเมคี

11 ค่ากระดิ่งไร้สาย/หลอดไฟ 7 วัตต์ สาหรับใช้งานห้อง
ประธานคณะกรรมการ อสส.
ใช้จ่ายจาก งปม.อสส. ปี 2561 รายการค่าวัสดุสานักงาน

545.00 คณะทางาน ผูต้ รวจรับพัสดุ
เลขาฯ นางภควรรณ อภิชาติวรกุล

หน้า 3
ที่

รายการจัดซือ้ /จัดจ้าง

14 ค่าซ่อมแซมเก้าอี้ (วค.2)18-39/2559 ใช้จ่ายจาก งปม.
อสส. ปี 2561 รายการค่าซ่อมแซมเครือ่ งใช้สานักงาน

งบประมาณ
(บาท)

วิธีซอื้ /จ้าง

เลขที่
ใบสัง่ ซือ้ /จ้าง

ผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือก

จานวน
(รายการ)

จานวนเงิน

หน่วยงาน

หมายเหตุ

500.00

เฉพาะเจาะจง

PO16103/0089 เงินสด
12-มี.ค.-61

เงินสด

1

500.00

สยผ.

ผูต้ รวจรับพัสดุ
นางอาทิตยา สุขทวี

4,654.50

เฉพาะเจาะจง

PO16103/0090 หจก.โฮม ไอที เซอร์วิส
12-มี.ค.-61

หจก.โฮม ไอที เซอร์วิส

1

4,654.50

สยผ.

ผูต้ รวจรับพัสดุ
น.ส.ภัคธิมา เพชรน้อย

16 ค่าเครือ่ งวัดปริมาณสารระดับนาโน Nano drop
จานวน 1 เครือ่ ง (งบประมาณรัฐบาล ปี 2561)

300,000.00

เฉพาะเจาะจง

บริษทั ยูเนี่ยน ซายน์ เทรดดิ้ง จากัด

1

299,350.00

สอว.

คณะกรรมการตรวจรับ
1. นายวชิราวิทย์ สมสา
2. น.ส. กานดา พลศรีลา
3. น.ส. อัญชิสา โพธิจ์ ันทร์

17 ค่าเครือ่ งอ่านและถ่ายภาพแถบ ดีเอ็นเอ Gel Document
จานวน 1 เครือ่ ง

400,000.00

บริษทั ยูเนี่ยน ซายน์ เทรดดิ้ง จากัด

1

392,500.00

สอว.

คณะกรรมการตรวจรับ
1. นายชวิน ไชยสงคราม
2. น.ส. กานดา พลศรีลา
3. น.ส. รุง่ ทิพย์ อินทะศรี

บริษทั อาคเนย์แคปปิตอล จากัด

1

15,606,378.00

อสส.

คณะกรรมการตรวจรับ
1. นายฐิติพร ทองดีพันธ์
2. น.ส. สกลรัตถ์ กองแก้ว
3. นายชัยพร คงเจริญสุข
4. นายอัศม์เดช แสงพงค์
5. น.ส. ขนิษฐา มฤคสนธิ

15 ค่าซ่อมแซมเครือ่ งพิมพ์คอมพิวเตอร์ (อสส.น.14-17/2556)
ใช้จ่ายจาก งปม.อสส. ปี 2561 รายการค่าซ่อมแซมเครือ่ ง
ใช้สานักงาน

18 ค่าเช่ารถยนมาใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การสวนสัตว์และ
สวนสัต้ ว์ทงั้ 7 แห่ง จานวน 23 คัน ระยะเวลา 3 ปี

24,020,686.80

เฉพาะเจาะจง

e-bidding

21/2561
13-มี.ค.-61

บริษทั ยูเนี่ยน ซายน์ เทรดดิ้ง จากัด

22/2561
13-มี.ค.-61

บริษทั ยูเนี่ยน ซายน์ เทรดดิ้ง จากัด

23/2561
16-มี.ค.-61

บริษทั สยาม ราชธานี จากัด

บริษทั รักษ์ เวิรค์ จากัด

บริษทั รักษ์ เวิรค์ จากัด

บ.ไทย เพรสทิจ เร้นท์ เอ คาร์ จก.

บริษทั อาคเนย์แคปปิตอล จากัด
บริษทั เค คาร์เรนทอล จากัด
บ.ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์

จก.

หน้า 4
ที่

รายการจัดซือ้ /จัดจ้าง

งบประมาณ
(บาท)

วิธีซอื้ /จ้าง

เลขที่
ใบสัง่ ซือ้ /จ้าง

ผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือก

จานวน
(รายการ)

จานวนเงิน

หน่วยงาน

หมายเหตุ

19 ค่าหลอดประหยัดไฟขนาด 36 วัตต์ จานวน 24 หลอด
สาหรับใช้ภายในสานักงาน อสส. ใช้จ่ายจาก งปม.อสส.
รายการค่าซ่อมแซมไฟฟ้า ปี 2561

1,335.37

เฉพาะเจาะจง

PO16103/0091 ร้านพิชยั เคหะภัณฑ์
16-มี.ค.-61

ร้านพิชยั เคหะภัณฑ์

1

1,335.37

สบก.

ผูต้ รวจรับพัสดุ
น.ส.ศศิวิมล เรืองจารูญ

20 ค่าเก้าอี้สานักงาน 1 ตัว ใช้จ่ายจาก งปม.อสส.รายการค่า
วัสดุสานักงาน ปี 2561

2,990.00

เฉพาะเจาะจง

PO16103/0092 บ.ซีโอแอล จก.
16-มี.ค.-61

บ.ซีโอแอล จก.

1

2,990.00

สตส.

ผูต้ รวจรับพัสดุ
น.ส.ธันย์ชนก อินถนอมกิจ

21 ค่าสารเคมีสาหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ ใช้จ่ายจาก งปม.
โครงการศูนย์วิจัยพันธุศาสตร์ฯ ปี 2561

39,055.00

เฉพาะเจาะจง

PO26103/0099 บ. มณีฟอร์ ยู จก.
19-มี.ค.-61

บ. มณีฟอร์ ยู จก.

4

39,055.00

สอว.

ผูต้ รวจรับพัสดุ
น.ส.ศรีประไพ จาปาแดง

22 ค่าเวชภัณฑ์ ใช้จ่ายจาก งปม.โครงการอนุรกั ษ์เสือลายเมฆฯ
ปี 2561

25,800.00

เฉพาะเจาะจง

PO26103/0100 บ.ไบโอเท็ค แอ็กกริ-บิซเน็ส จก.
19-มี.ค.-61

บ.ไบโอเท็ค แอ็กกริ-บิซเน็ส จก.

2

25,800.00

สอว.

ผูต้ รวจรับพัสดุ
น.ส.เอิงศิริ แก้วขุนจบ

23 ค่าวัสดุและสารเคมีใช้ในห้องปฏิบัติการ ใช้จ่ายจาก งปม.
โครงการศูนย์วิจัยพันธุศาสตร์ฯ ปี 2561

42,800.00

เฉพาะเจาะจง

PO26103/0101 บ.พริมา ไซเอ็นติฟิค จก.
19-มี.ค.-61

บ.พริมา ไซเอ็นติฟิค จก.

2

42,800.00

สอว.

ผูต้ รวจรับพัสดุ
น.ส.ศรีประไพ จาปาแดง

24 ค่าวัสดุและสารเคมีใช้ในห้องปฏิบัติการ ใช้จ่ายจาก งปม.
โครงการศูนย์วิจัยพันธุศาสตร์ฯ ปี 2561

42,628.80

เฉพาะเจาะจง

PO26103/0102 บ.แบงค์เทรดดิ้ง 1992 จก.
19-มี.ค.-61

บ.แบงค์เทรดดิ้ง 1992 จก.

3

42,628.80

สอว.

ผูต้ รวจรับพัสดุ
น.ส.ศรีประไพ จาปาแดง

25 ค่าารเคมีใช้ในห้องปฏิบัติการ ใช้จ่ายจาก งปม.
โครงการศูนย์วิจัยพันธุศาสตร์ฯ ปี 2561

57,630.20

เฉพาะเจาะจง

PO26103/0103 หจก.คลีนิคไดแอกโนสติคส์
19-มี.ค.-61

หจก.คลีนิคไดแอกโนสติคส์

11

57,630.20

สอว.

คณะกรรมการตรวจรับ
1. นางสุวรรฑา สุระเวช
2. นายนคร สลางสิงห์
3. น.ส.อังสุมาล รอตภัย

26 ค่าจ้างถ่ายเอกสารแผนยุทธศาสตร์ฯ จานวน 60 เล่ม
ใช้จ่ายจาก งปม.ค่าพัฒนาบุคลากร ปี 2561

35,625.00

เฉพาะเจาะจง

PO26103/0104 เงินสด
19-มี.ค.-61

เงินสด

1

34,275.00

สบท.

ผูต้ รวจรับพัสดุ
นางศรัญญา วงษ์คา

หน้า 5
ที่

รายการจัดซือ้ /จัดจ้าง

งบประมาณ
(บาท)

วิธีซอื้ /จ้าง

เลขที่
ใบสัง่ ซือ้ /จ้าง

ผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือก

จานวน
(รายการ)

จานวนเงิน

หน่วยงาน

หมายเหตุ

27 ค่าดาเนินการงานโครงการโฆษณาด้วย Kinect ใช้จ่ายจาก
งปม.คชจ.ส่งเสริมการตลาด ปี 2560
- ค่าจัดทาตู้ไม้และการติดตั้งสายระบบภาพ

46,000.00

เฉพาะเจาะจง

PO26103/0105 บ.คอนเชียส หนึ่งเก้า อีเว้นท์
20-มี.ค.-61 เอเจนซี่ จก.

บ.คอนเชียส หนึ่งเก้า อีเว้นท์
เอเจนซี่ จก.

1

46,000.00

สทส.

คณะกรรมการตรวจรับ
1. นางภรปภัช ธนะวัย
2. นายขจรเกียรติ แย้มศิริ
3. น.ส.นันทิดา จันทนา

28 ค่าดาเนินการงานโครงการโฆษณาด้วย Kinect ใช้จ่ายจาก
งปม.คชจ.ส่งเสริมการตลาด ปี 2560
- ค่ารูปและวีดีโอ

10,700.00

เฉพาะเจาะจง

PO26103/0106 บ.บิท สตูดิโอ จก.
20-มี.ค.-61

บ.บิท สตูดิโอ จก.

1

10,700.00

สทส.

คณะกรรมการตรวจรับ
1. นางภรปภัช ธนะวัย
2. นายขจรเกียรติ แย้มศิริ
3. น.ส.นันทิดา จันทนา

29 ค่าดาเนินการงานโครงการโฆษณาด้วย Kinect ใช้จ่ายจาก
งปม.คชจ.ส่งเสริมการตลาด ปี 2560
- ค่าอุปกรณ์ในการกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ด
แบบไร้สาย (Wifi Router)

5,000.00

เฉพาะเจาะจง

PO26103/0107 เงินสด
20-มี.ค.-61

เงินสด
บริษทั โทเทิล ไอที จากัด

1

3,750.00

สทส.

คณะกรรมการตรวจรับ
1. นางภรปภัช ธนะวัย
2. นายขจรเกียรติ แย้มศิริ
3. น.ส.นันทิดา จันทนา

300,000.00

เฉพาะเจาะจง

23/2561
21-มี.ค.-61

นายสาคร ชนะไพฑูรย์

นายสาคร ชนะไพฑูรย์

1

300,000.00

สยผ.

คณะกรรมการตรวจรับ
1. นายฐิติพร ทองดีพันธ์
2. นางเพ็ญศรี ดานุ้ย
3. น.ส. สิรพิ รณ์ ฉันทสิทธิกุลชัย
4. นางอาทิตยา สุขทวี
5. นายเฉลิมพงษ์ ดาริวงษ์

คัดเลือก

24/2561
22-มี.ค.-61

บ.คาสซิบา (ประเทศไทย) จก.
บ.ก๊อตเทรด ฟาร์มมิง่ จก.

บ.คาสซิบา (ประเทศไทย) จก.

8

12,430,000.00

อสส.

คณะกรรมการตรวจรับ
แยกเป็นสวนสัตว์ต่าง ๆ

30 ค่าจ้างผูด้ าเนินการด้านวางแผน การพัฒนา และการบริหาร
จัดการตัวชีว้ ัดองค์การ ปี 2561

31 ค่าซือ้ ขายสัตว์ประจาปี 2561 จานวน 8 รายการ
(งบประมาณรัฐบาล ปี 2561)

18,000,000.00

หน้า 5
ที่

รายการจัดซือ้ /จัดจ้าง

32 ค่าสารเคมีสาหรับใช้ในโครงการสารวจความชุกฯ

งบประมาณ
(บาท)

วิธีซอื้ /จ้าง

เลขที่
ใบสัง่ ซือ้ /จ้าง

ผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือก

จานวน
(รายการ)

จานวนเงิน

หน่วยงาน

หมายเหตุ

37,396.50

เฉพาะเจาะจง

PO26103/0108 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จก.
22-มี.ค.-61

บ.ซิลลิค ฟาร์มา จก.

12

37,396.50

สอว.

ผูต้ รวจรับพัสดุ

33 ค่า Harddisk Sata III 2 TB จานวน 1 เครือ่ ง ใช้จ่ายจาก
งปม.อสส.รายการค่าวัสดุสานักงาน ปี 2561

2,354.00

เฉพาะเจาะจง

PO16103/0093 บ.ซีเมค ซิสเท็ม จก.
23-มี.ค.-61

บ.ซีเมค ซิสเท็ม จก.

1

2,354.00

สยผ.

ผูต้ รวจรับพัสดุ
น.ส.ปรานอม บุญเสริม

34 ค่าซ่อมแซมเครือ่ งพิมพ์คอมพิวเตอร์ อสส.น.14-22/2556

4,708.00

เฉพาะเจาะจง

PO16103/0094 หจก.โฮมไอที เซอร์วิส
23-มี.ค.-61

หจก.โฮมไอที เซอร์วิส

1

4,708.00

สบก.

ผูต้ รวจรับพัสดุ
นางรุง่ ทิวา เรือนน้อย

35 ค่าซ่อมแซมตู้แช่เย็น 2 ประตู (อสส.ค.1-6/2554)

5,000.00

เฉพาะเจาะจง

PO26103/0109 เงินสด
26-มี.ค.-61

เงินสด
นายศุภชัย ธนสกุลศักดิ์

1

4,900.00

สอว.

ผูต้ รวจรับพัสดุ
น.ส.อังสุมาล รอตภัย

36 ค่าจัดซือ้ เวชภัณฑ์สาหรับใช้ในโครงการสารวจความชุกฯ

48,235.60

เฉพาะเจาะจง

PO26103/0110 บ.เบสท์ แล็ป แอนด์ เคมิคอล จก.
27-มี.ค.-61

บ.เบสท์ แล็ป แอนด์ เคมิคอล จก.

1

48,235.60

สอว.

ผูต้ รวจรับพัสดุ
น.ส. วัลยา ทิพย์กันทา

37 ค่าซ่อมแซมเก้าอี้สานักงาน - เปลีย่ นโช๊คขาเก้าอี้ จานวน
1 ตัว

500.00

เฉพาะเจาะจง

PO16103/0095 เงินสด
28-มี.ค.-61

เงินสด

1

500.00

สบก.

ผูต้ รวจรับพัสดุ
น.ส.ปทุมพร กาศสาริกรรม

38 ค่าซ่อมแซมทีว่ างคียบ์ อร์ดโต๊ะคอมพิวเตอร์ ฝ.พัสดุ
จานวน 2 รายการ

1,000.00

เฉพาะเจาะจง

PO16103/0096 เงินสด
28-มี.ค.-61

เงินสด

1

1,000.00

สบก.

ผูต้ รวจรับพัสดุ
น.ส.ปทุมพร กาศสาริกรรม

39 ค่าซ่อมแซมเครือ่ งสารองไฟฟ้า ใช้จ่ายจาก งปม.โครงการ
ศูนย์นวัตกรรมทางการสืบพันธ์สตั ว์ป่าฯ ปี 2560

5,671.00

เฉพาะเจาะจง

PO26103/0111 บ.ซีเมค ซิสเท็ม จก.
28-มี.ค.-61

บ.ซีเมค ซิสเท็ม จก.

3

5,671.00

สอว.

ผูต้ รวจรับพัสดุ
น.ส. อัมพิกา ทองภักดี

40 ค่าซ่อมแซมเครือ่ งถ่ายเอกสาร ใช้จ่ายจาก งปม.โครงการ
ศูนย์นวัตกรรมทางการสืบพันธ์สตั ว์ป่าฯ ปี 2561

2,675.00

เฉพาะเจาะจง

PO26103/0112 หจก.พีทีโซลูชนั่ ส์แอนด์ซัพพลายส์
28-มี.ค.-61

หจก.พีทีโซลูชนั่ ส์แอนด์ซัพพลายส์

1

2,675.00

สอว.

ผูต้ รวจรับพัสดุ
น.ส. อัมพิกา ทองภักดี

หน้า 6
ที่

รายการจัดซือ้ /จัดจ้าง

41 ค่าอุปกรณืสาหรับจัดเก็บไข่ ใช้จ่ายจาก งปม.โครงการ
ศูนย์นวัตกรรมทางการสืบพันธ์สตั ว์ป่าฯ ปี 2560
42 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ
(งบสนับสนุนจากกรมพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน)

งบประมาณ
(บาท)

9,523.00

3,122,400.00

47,442,683.22

วิธีซอื้ /จ้าง

เฉพาะเจาะจง

e-bidding

เลขที่
ใบสัง่ ซือ้ /จ้าง

ผู้เสนอราคา

PO26103/0113 บ.เบสท์ แล็ป แอนด์ เคมิคอล จก.
28-มี.ค.-61
25/2561
28-มี.ค.-61

ผู้ได้รับการคัดเลือก
บ.เบสท์ แล็ป แอนด์ เคมิคอล จก.

บ.พี.ที.ชัย ไลท์ติ้ง แอนท์ อินดัสทรี จก. บ.เนเจอร์รลั โปรเทค จก.

จานวน
(รายการ)

จานวนเงิน

หน่วยงาน

หมายเหตุ

2

9,523.00

สอว.

ผูต้ รวจรับพัสดุ
น.ส. อัมพิกา ทองภักดี

1

3,051,000.00

สยผ.

คณะกรรมการตรวจรับ
1. นายฐิติพร ทองดีพันธ์
2. นายกฤศนุ สมบุศย์รงุ่ เรือง
3. น.ส.ปริญดา ทองแสงเอี่ยม
4. น.ส.อนันตยา โคตรวงศ์
5. นายภานุวัฒน์ เจริญสรรพ์

บ.เอ เอ อีเลคทริ ไล จก.
บ.เนเจอร์รลั โปรเทค จก.

33,376,069.42

ลดลง
14,066,613.80

