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

รายการจัดซือ้ /จัดจ้าง

งบประมาณ
(บาท)

วิธีซอื้ /จ้าง

เลขที่
ใบสัง่ ซือ้ /จ้าง

ผู้เสนอราคา

ผู้ได้รบั การคัดเลือก

จานวน
(รายการ)

จานวนเงิน

หน่วยงาน

หมายเหตุ

1

ค่าวัสดุวทิ ยาศาสตร์ใช้ในการวินิจฉัยการติดเชือ้ ไวรัส
ใช้จ่ายจาก งปม.โครงการวิจัยการสารวจการติดเชือ้ ไวรัส
ด้วยวิธที างอณูวทิ ยาฯ ปี 2560

9,030.80 เฉพาะเจาะจง

PO26105/0120 บ.ธีระเทรดดิง้ จก.
1-พ.ค.-61

บ.ธีระเทรดดิง้ จก.

2

9,030.80

สอว.

ผูต้ รวจรับพัสดุ
น.ส.เอิงศิริ แก้วขุนจบ

2

ค่าวัสดุสานักงาน สาหรับใช้ในไตรมาส 3/2561
จานวน 16 รายการ ใช้ใน สตส.

2,979.00 เฉพาะเจาะจง

PO16105/0099 บ.ซีโอแอล จก.
2-พ.ค.-61

บ.ซีโอแอล จก.

16

2,979.00

สตส.

ผูต้ รวจรับพัสดุ
ว่าที่ ร.ต.หญิงอุบลวรรณ
ทองดอนเหมือน

3

ค่าวัสดุและสารเคมีสาหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ ใช้จ่ายจาก
งปม.โครงการศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ป่าแห่งชาติฯ ปี 2561

9,020.10 เฉพาะเจาะจง

PO26105/0121 บ.ไฮ-แอท ไบโอเทค จก.
2-พ.ค.-61
บจก.ไบโอ แอดวานซ์
หจก.ไฮ แอท เมดิคอล

บ.ไฮ-แอท ไบโอเทค จก.

4

9,020.10

สอว.

ผูต้ รวจรับพัสดุ
น.ส.ปิยพร คงเมคี

4

ค่าจัดซือ้ เวชภัณฑ์ใช้ในโครงการอนุรักษ์เสือลายเมฆฯ

32,316.68 เฉพาะเจาะจง

PO26105/0122 องค์การเภสัชกรรม
3-พ.ค.-61

องค์การเภสัชกรรม

6

32,316.68

สอว.

คณะกรรมการตรวจรับ
1. นางสุวรรฑา สุระเวช
2. นายนคร สลางสิงห์
3. น.ส.เอิงศิริ แก้วขุนจบ

5

ค่าจัดซือ้ สารเคมีใช้ในห้องปฏิบัติการ ใช้จ่ายจาก งปม.
โครงการศูนย์เนือ้ เยือ่ สัตว์ป่ากลาง ปี 2561

31,853.90 เฉพาะเจาะจง

PO26105/0123 บ.มณี ฟอร์ ยู จก.
3-พ.ค.-61

บ.มณี ฟอร์ ยู จก.

9

31,853.90

สอว.

คณะกรรมการตรวจรับ
1. น.ส.วัลยา ทิพย์กันทา
2. น.ส.พรพรรณ มัศโอดี
3. น.ส.ศรีประไพ จาปาแดง

6

ค่าเวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ใช้จ่ายจาก
งปม.โครงการเสือลายเมฆกับภาคี ปี 2561

52,818.00 เฉพาะเจาะจง

PO26105/0124 องค์การเภสัชกรรม
3-พ.ค.-61

องค์การเภสัชกรรม

11

52,818.00

สอว.

คณะกรรมการตรวจรับ
1. น.ส.วัลยา ทิพย์กันทา
2. น.ส.พรพรรณ มัศโอดี
3. น.ส.เอิงศิริ แก้วขุนจบ

หน้า 2
ที่

รายการจัดซือ้ /จัดจ้าง

งบประมาณ
(บาท)

วิธีซอื้ /จ้าง

เลขที่
ใบสัง่ ซือ้ /จ้าง

ผู้เสนอราคา

ผู้ได้รบั การคัดเลือก

จานวน
(รายการ)

จานวนเงิน

หน่วยงาน

หมายเหตุ

7

ค่าเวชภัณฑ์สาหรับใช้ในการดาเนินงานโครงการวิจัย
ใช้จ่ายจาก งปม.โครงการเสือลายเมฆกับภาคี ปี 2560

75,328.00 เฉพาะเจาะจง

PO26105/0125 บ.เบสท์ แล็ป แอนด์ เคมิคอล จก.
3-พ.ค.-61

บ.เบสท์ แล็ป แอนด์ เคมิคอล จก.

6

75,328.00

สอว.

คณะกรรมการตรวจรับ
1. น.ส.วัลยา ทิพย์กันทา
2. น.ส.เอิงศิริ แก้วขุนจบ
3. นายอัศม์เดช แสงพงค์

8

ค่าจัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์ใช้ในห้องปฏิบัติการ ใช้จ่ายจาก งปม.
โครงการศูนย์เนือ้ เยือ่ สัตว์ป่ากลาง ปี 2561

37,364.40 เฉพาะเจาะจง

PO26105/0126 บ.เบสท์ แล็ป แอนด์ เคมิคอล จก.
3-พ.ค.-61

บ.เบสท์ แล็ป แอนด์ เคมิคอล จก.

3

37,364.40

สอว.

ผูต้ รวจรับพัสดุ
น.ส.ศรีประไพ จาปาแดง

9

ค่าจัดซือ้ สารเคมีใช้ในห้องปฏิบัติการ ใช้จ่ายจาก งปม.
โครงการศูนย์เนือ้ เยือ่ สัตว์ป่ากลาง ปี 2561

36,915.00 เฉพาะเจาะจง

PO26105/0127 บ.ไอทีเอส (ไทยแลนด์) จก.
3-พ.ค.-61

บ.ไอทีเอส (ไทยแลนด์) จก.

2

36,915.00

สอว.

ผูต้ รวจรับพัสดุ
น.ส.ศรีประไพ จาปาแดง

10 ค่าจ้างผูด้ าเนินการจดทะเบียนโดเมนเนมและออกแบบ
จัดทา Website ในการประชุมสมาคมสวนสัตว์โลกและ
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้าเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAZA)

90,000.00 เฉพาะเจาะจง

PO45905/0016 นายพงศกร วิทยาปรีชากุล
4-พ.ค.-61

นายพงศกร วิทยาปรีชากุล

1

90,000.00

สอว.

คณะกรรมการตรวจรับ
1. น.ส.อัมพิกา ทองภักดี
2. น.ส.สุดารัตน์ บ่ายเจริญ
3. น.ส.เปีย่ มสุข ศิลานิล

11 ค่าจ้างผูด้ าเนินการจดทะเบียนโดเมนเนมและออกแบบ
จัดทา Website ในการประชุมประจาปีของสมาคม
สวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้าโลก (WAZA)

92,000.00 เฉพาะเจาะจง

PO45905/0017 น.ส.อัลชรัตน์ อัลภาชน์
4-พ.ค.-61

น.ส.อัลชรัตน์ อัลภาชน์

1

92,000.00

สอว.

คณะกรรมการตรวจรับ
1.นายยงชัย อุตระ
2. นายสุวศักดิ์ ทองรอด
3.นายนคร สลางค์สิงห์

12 ค่าจ้างผูด้ าเนินการออกแบบและจัดทาสือ่ ประชาสัมพันธ์
การจัดการประชุมระหว่างประเทศขององค์การสวนสัตว์
เพือ่ ใช้ประชาสัมพันธ์ในงานประชุมสมาคมสวนสัตว์ฯ

37,000.00 เฉพาะเจาะจง

PO45905/0018 น.ส.เสาวลักษ์ นวกิจไพทูรย์
7-พ.ค.-61

น.ส.เสาวลักษ์ นวกิจไพทูรย์

1

36,500.00

สอว.

คณะกรรมการตรวจรับ
1. นางฐานุตรา ธนะภพ
2. นายณรงค์ รุงเรือง
3. นายปิยะพงษ์ ชิณเดช

บริษัท เทรนดี้ ดอลส์ แอนด์
ทอยส์ จากัด

1

107,000.00

สพธ.

คณะกรรมการตรวจรับ
นางกรทิพย์ สุทธิปริยากร
นางสาวอภิชญา สุขมังษา
นายจิรศักดิ์ วิเวก

13 สัญญาจ้างผูด้ าเนินการจัดทาตุก๊ ตาของทีร่ ะลึก
องค์การสวนสัตว์ จานวน 400 ตัว

107,000.00 เฉพาะเจาะจง

31/2561
7-พ.ค.-61

บริษัท เทรนดี้ ดอลส์ แอนด์
ทอยส์ จากัด

หน้า 3
ที่

รายการจัดซือ้ /จัดจ้าง

14 ค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ตสาหรับโครงการโฆษณาด้วย Kinect
จานวน 3 เดือน
15 ค่าวัสดุสานักงานสาหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ ZMI
ใช้จ่ายจาก งปม.รัฐบาลรายการค่าใช้จ่ายดินเนินการจัดตัง้
สถาบันบริหารจัดการสวนสัตว์ ปี 2560

งบประมาณ
(บาท)

วิธีซอื้ /จ้าง

2,100.00 เฉพาะเจาะจง

87,000.00 เฉพาะเจาะจง

เลขที่
ใบสัง่ ซือ้ /จ้าง

PO26105/0128
11-พ.ค.-61

ผู้เสนอราคา
บ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จก.

PO26105/0129 เงินสด
11-พ.ค.-61

ผู้ได้รบั การคัดเลือก

จานวน
(รายการ)

จานวนเงิน

หน่วยงาน

หมายเหตุ

บ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จก.

3

2,100.00

สทส.

ผูต้ รวจรับพัสดุ
น.ส.นันทิดา จันทนา

เงินสด

6

87,000.00

สบจ.

คณะกรรมการตรวจรับ
1. นายอานุภาพ แย้มดี
2. นายอนุชา อาจราญ
3. นายตุลยวัฒน์ แสนพันธมิตร

16 ค่าจ้างผูด้ าเนินการจัดทาระบบการส่งบทคัดย่อ
(Abstract) และระบบการส่งประเมินโดยผูท้ รงคุณวุฒิ
(Review)

85,000.00 เฉพาะเจาะจง

PO45905/0019 นายพรหมสรรห์ คุม้ ครอง
11-พ.ค.-61

นายพรหมสรรห์ คุม้ ครอง

1

85,000.00

สอว.

คณะกรรมการตรวจรับ
1. น.ส.วัลยา ทิพย์กันทา
2. น.ส.ศรีประไพ จาปาแดง
3. น.ส.วลีมาศ ใจรัก

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

1

150,067.50

สอว.

คณะกรรมการตรวจรับ
1. น.ส.วัลยา ทิพย์กันทา
2. นางสุวรรฑา สุระเวช
3. น.ส.วลีมาศ ใจรัก

1

444,050.00

สอว.

คณะกรรมการตรวจรับ
1. น.ส.วัลยา ทิพย์กันทา
2. น.ส.ปิยพร คงเมคี
3. ว่าที่ ร.ต.หญิงณัฎฐากมล
ขจรกลิน่

1

18,000.00

สบก.

ผูต้ รวจรับพัสดุ
น.ส.ศศิวมิ ล เรืองจารูญ

17 สัญญาซือ้ ขายวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า จานวน 510 หลอด

170,000.00 เฉพาะเจาะจง

32/2561
11-พ.ค.-61

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

18 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์และโลหิตวิทยา ภายใน
อาคารสถาบันอนุรักษ์วจิ ัยสัตว์ป่าหายาก สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

444,050.00 เฉพาะเจาะจง

33/2561
11-พ.ค.-61

บริษทั เวิลด์ไวด์ เทรด ไทย จากัด บริษทั เวิลด์ไวด์ เทรด ไทย จากัด

19 ค่าใส้กรองน้า Amway จานวน 3 อัน

18,000.00 เฉพาะเจาะจง

PO16105/0100 เงินสด
17-พ.ค.-61

เงินสด

หน้า 4
ที่

รายการจัดซือ้ /จัดจ้าง

20 ค่าสารเคมีสาหรับใช้ในการเพาะเลีย้ งเซลล์ ใช้จ่ายจาก
งปม.โครงการนวัตกรรมการทางสืบพันธ์สัตว์ป่า ปี 2560

งบประมาณ
(บาท)

วิธีซอื้ /จ้าง

43,228.00 เฉพาะเจาะจง

เลขที่
ใบสัง่ ซือ้ /จ้าง

ผู้เสนอราคา

PO26105/0130 หจก.อาร์ ซี เอ็ม ซัพพลายส์
18-พ.ค.-61
บ.เดลตา แล็บบอราตอรี่ จก.

ผู้ได้รบั การคัดเลือก

จานวน
(รายการ)

จานวนเงิน

หน่วยงาน

หมายเหตุ

หจก.อาร์ ซี เอ็ม ซัพพลายส์

3

43,228.00

สอว.

ผูต้ รวจรับพัสดุ
น.ส.อัมพิกา ทองภักดี

PO26105/0131 บริษัท สตาร์มูฟ จากัด
22-พ.ค.-61

บริษัท สตาร์มูฟ จากัด

1

21,000.00

สอว.

ผูต้ รวจรับพัสดุ
น.ส.นุชจรี พืชคูณ

PO26105/0132 บริษัท อินโฟเควสท์ จากัด
22-พ.ค.-61

บริษัท อินโฟเควสท์ จากัด

1

8,731.20

สพธ.

ผูต้ รวจรับพัสดุ
นายณรงค์ รุง่ เรือง

PO26105/0133 บ.เบสท์แล็ปแอนด์เคมิคอล จก.
22-พ.ค.-61
บ.ซัคเซส ซายน์ เคมีคอล จก.
บ. พีที วิชชัน่ จก.

บ.เบสท์แล็ปแอนด์เคมิคอล จก.

5

69,378.80

สอว.

คณะกรรมการตรวจรับ
1. น.ส.วัลยา ทิพย์กันทา
2. น.ส.เอิงศิริ แก้วขุนจบ
3. นายอัศม์เดช แสงพงค์

8,013.00 เฉพาะเจาะจง

PO16105/0101 บ.ซีโอแอล จก.
24-พ.ค.-61

บ.ซีโอแอล จก.

10

800.00 เฉพาะเจาะจง

PO26105/0134 ร้านลีลาอาร์ต
25-พ.ค.-61

ร้านลีลาอาร์ต

2

800.00

สพธ.

ผูต้ รวจรับพัสดุ
น.ส.มานิศา ดานุย้

PO26105/0135 หจก.อาร์ ซี เอ็ม ซัพพลายส์
30-พ.ค.-61
บ.เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลายส์ จก.
บ. เดลตา แล็บบอราตอรี่ จก.

หจก.อาร์ ซี เอ็ม ซัพพลายส์

16

54,249.00

สอว.

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

PO26105/0136 บ.เบสท์แล็ปแอนด์เคมิคอล จก.
30-พ.ค.-61

บ.เบสท์แล็ปแอนด์เคมิคอล จก.

2

6,741.00

สอว.

ผูต้ รวจรับพัสดุ
น.ส.วลีมาศ ใจรัก

บ.เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จก.

21 ค่าขนย้ายครุภัณฑ์พร้อมพนักงานขนย้ายจาก อสส. ไป
บุรีรัมย์

21,000.00 เฉพาะเจาะจง

22 ค่าสมัครสมาชิกการให้บริการไอคิวนิวส์คลิป ระเวลา 1 ปี

8,731.20 เฉพาะเจาะจง

23 ค่าเวชภัณฑ์สาหรับใช้ในห้องปฏิบัติการโครงการสถาบัน
อนุรักษ์วจิ ัยสัตว์ป่าหายาก ปี 2560

69,378.80 เฉพาะเจาะจง

24 ค่าวัสดุสานักงานสาหรับใช้ในการปฏิบัติงานของคณะ
ทางานด้านเลขานุการ ผอ.อสส.
25 ค่าจ้างทาป้ายไวนิล โครงการปลูกปะการังเพือ่ สังคมและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ จานวน 2 ป้าย
26 ค่าสารเคมีสาหรับใช้งานวิจัยศูนย์นวัตกรรมทางการ
สืบพันธ์สัตว์ป่า จานวน 16 รายการ

54,249.00 เฉพาะเจาะจง

27 ค่าเวชภัณฑ์ใช้ในโครงการวิจัยฟืน้ ฟูประชากรนกแร้ง
จานวน 2 รายการ

6,741.00 เฉพาะเจาะจง

8,013.00 เลขานุการ ผูต้ รวจรับพัสดุ
ผอ.อสส. นางภควรรณ อภิชาติวรกุล

หน้า 5
ที่

รายการจัดซือ้ /จัดจ้าง

งบประมาณ
(บาท)

วิธีซอื้ /จ้าง

เลขที่
ใบสัง่ ซือ้ /จ้าง

ผู้เสนอราคา

ผู้ได้รบั การคัดเลือก

จานวน
(รายการ)

จานวนเงิน

หน่วยงาน

หมายเหตุ

28 ค่าแบตเตอร์รี่ Note Book Dell (อสส.น.13-17/2556)

2,354.00 เฉพาะเจาะจง

PO26105/0137 บ.ซีเมค ซิสเท็ม จก.
30-พ.ค.-61

บ.ซีเมค ซิสเท็ม จก.

1

2,354.00

สอว.

ผูต้ รวจรับพัสดุ
นายนคร สลางค์สิงห์

29 ค่าวัสดุสานักงานสาหรับใช้ในสานักบริหารกลาง
ประจาไตรมาส 3/2561

9,256.00 เฉพาะเจาะจง

PO16105/0102 บ.เสริมวิทย์ บิซเน็ส จก.
31-พ.ค.-61

บ.เสริมวิทย์ บิซเน็ส จก.

10

9,256.00

สบก.

ผูต้ รวจรับพัสดุ
น.ส.ศศิวมิ ล เรืองจารูญ

30 ค่าวัสดุสานักงาน ใช้ในสานักพัฒนาธุรกิจ

4,980.00 เฉพาะเจาะจง

PO26105/0138 บ.ซีโอแอล จก.
31-พ.ค.-61

บ.ซีโอแอล จก.

7

4,980.00

สพธ.

ผูต้ รวจรับพัสดุ
น.ส.อภิชญา สุขมังษา

31 ค่าชุดรันเจลใช้ตรวจหาสารพันธุกรรม จานวน 1 กล่อง
ในโครงการวิจัยสารวจการติดเชือ้ ไวรัสด้วยวิธที างอณูชีว
วิทยาในกลุม่ สัตว์กินเนือ้ ฯ

48,150.00 เฉพาะเจาะจง

PO26105/0139 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จก.
31-พ.ค.-61

บ.ซิลลิค ฟาร์มา จก.

1

48,150.00

สอว.

ผูต้ รวจรับพัสดุ
น.ส.ปิยพร คงเมคี

32 ค่าจัดทาริบบิน้ ตราสัญลักษณ์ อสส. จานวน 40 ม้วน

29,960.00 เฉพาะเจาะจง

PO26105/0140 บ.เฟิร์ส เลเบิล้ พริน้ ดิง้ จก.
31-พ.ค.-61

บ.เฟิร์ส เลเบิล้ พริน้ ดิง้ จก.

2

29,960.00

สพธ.

ผูต้ รวจรับพัสดุ
น.ส.ศรัณรัตน์ เทศฤทธิ์

33 ค่าอุปกรณ์และสารเคมีใช้ในโครงการวิจัยสารวจการ
ติดเชือ้ ไวรัสด้วยวิธที างอณูชีววิทยาฯ จานวน 4 รายการ

47,080.00 เฉพาะเจาะจง

PO26105/0141 บ.ณัฐกันย์ เคมิคอล จก.
31-พ.ค.-61
บ.อี ซี ซิสเต็ม จากัด

บ.ณัฐกันย์ เคมิคอล จก.

4

47,080.00

สอว.

ผูต้ รวจรับพัสดุ
น.ส.พัศดา คลังชานาญ

34 ค่าวัสดุสาหรับใช้ในห้องปฏิบัติการสารปฏิกิริยา PCR
จานวน 10 แพ็ค

10,700.00 เฉพาะเจาะจง

PO26105/0142 บริษัท กิบไทย จากัด
31-พ.ค.-61

บริษัท กิบไทย จากัด

1

10,700.00

สอว.

ผูต้ รวจรับพัสดุ
น.ส.ศรีประไพ จาปาแดง

นายประทีป ด้วงแค

1

714,500.00

สอว.

คณะกรรมการตรวจรับ
1. นายบริพัตร ศิริอรุณรัตน์
2. นางสาววัลยา ทิพย์กันทา
3. นางสาวเอิงศิริ แก้วขุนจบ

35 ค่าจ้างผูเ้ ชีย่ วชาญดาเนินการโครงการวิจัยเรือ่ ง การประเมิน
ผลกระทบความขัดแย้งของกระทิงและประชากรโดยวิธที างนิเวศ
วิทยาฯ

714,500.00 เฉพาะเจาะจง

2,498,896.88

34/2561
31-พ.ค.-61

นายประทีป ด้วงแค

2,478,464.38

