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

รายการจัดซือ้ /จัดจ้าง

1

ค่าต่อภาษีรถยนต์ วจ-2761 กทม.

2

งบประมาณ
(บาท)

วิธีซอื้ /จ้าง

เลขที่
ใบสัง่ ซือ้ /จ้าง

ผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือก

จานวน
(รายการ)

จานวนเงิน

หน่วยงาน

หมายเหตุ

4,000.00

เฉพาะเจาะจง

PO16102/0070 เงินสด
2-ก.พ.-61

เงินสด

2

4,000.00

สบก.

ผูต้ รวจรับพัสดุ
นายธนากร มาตรวิจิตร

ค่าวัสดุอุปกรณ์สาหรับใช้ในโครงการศูนย์เนื้อเยือ่ สัตว์ป่า
กลาง ใช้จ่ายจาก งปม.โครงการศูนย์เนื้อเยือ่ กลางสัตว์ป่า
ปี 2561

27,006.80

เฉพาะเจาะจง

PO26102/0067 บ. คาห์ก (ประเทศไทย) จก.
3-ก.พ.-61

บ. คาห์ก (ประเทศไทย) จก.

1

27,006.80

สอว.

ผูต้ รวจรับพัสดุ
น.ส.ศรีประไพ จาปาแดง

3

ค่าไนโตรเจนเหลว จานวน 2,300 ลิตร ใช้จ่ายจาก งปม.
โครงการศูนย์เนื้อเยือ่ กลางสัตว์ป่า ปี 2560

98,440.00

เฉพาะเจาะจง

PO26102/0068 บ.กิสส์ มาร์เก็ตติ้ง จก.
3-ก.พ.-61

บ.กิสส์ มาร์เก็ตติ้ง จก.

1

98,440.00

สอว.

คณะกรรมการตรวจรับ
1. น.ส.อัมพิกา ทองภักดี
2. น.ส.ปิยพร คงเมคี
3. ว่าที่ ร.ต.หญิงณัฎฐากมล
ขจรกลิน่

4

ค่าสารเคมีสาหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ ใช้จ่ายจาก งปม.
โครงการศูนย์เนื้อเยือ่ กลางสัตว์ป่า ปี 2561

57,159.40

เฉพาะเจาะจง

PO26102/0069 บ.แบงค์เทรดดิ้ง 1992 จก.
3-ก.พ.-61

บ.แบงค์เทรดดิ้ง 1992 จก.

12

57,159.40

สอว.

คณะกรรมการตรวจรับ
1. น.ส.วัลยา ทิพย์กันทา
2. นายนคร สลางสิงห์
3. น.ส.ศรีประไพ จาปาแดง

5

ค่าวัสดุอุปกรณ์สาหรับใช้ในการตรวจตัวอย่างทาง
ห้องปฏิบัติการ ใช้จ่ายจาก งปม.โครงการสารวจความชุก
(prevalence) ของโรคไวรัสปากเท้าเปือ่ ยฯ ปี 2561

57,587.40

เฉพาะเจาะจง

PO26102/0070 บ.ไบโอจีโนเมด จก.
3-ก.พ.-61

บ.ไบโอจีโนเมด จก.

8

57,587.40

สอว.

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

หน้า 2
ที่

รายการจัดซือ้ /จัดจ้าง

6

ค่าปืนยิงยาสลบพร้อมอุปกรณ์ จานวน 1 ชุด
(งบประมาณรัฐบาล 2561)

งบประมาณ
(บาท)

300,000.00

วิธีซอื้ /จ้าง

เลขที่
ใบสัง่ ซือ้ /จ้าง

เฉพาะเจาะจง

13/2561
5-ก.พ.-61

ผู้เสนอราคา

บ.เอ.พี.เทค (ประเทศไทย) จก.
หจก.ภิญโญฟาร์มาซี

ผู้ได้รับการคัดเลือก

จานวน
(รายการ)

จานวนเงิน

บ.เอ.พี.เทค (ประเทศไทย) จก.

1

298,000.00

บริษทั กิบไทย จากัด

บริษทั กิบไทย จากัด

1

80,500.01

หน่วยงาน

สอว.

บ.ฮอลลีวดู้ อินเตอร์เนชัน่ แนล จก.

7

ค่าเครือ่ งปัน่ เหวีย่ งตกตะกอนความเร็วสูงพร้อมเครือ่ งทาลายเข็ม
จานวน 1 เครือ่ ง
(งบอุดหนุนโครงการศูนย์ชนั สูตรโรคสัตว์ป่าแห่งชาติ ปี 2559)

8

9

14/2561
5-ก.พ.-61

หมายเหตุ

คณะกรรมการตรวจรับ
1. น.ส.วัลยา ทิพย์กันทา
2. นางสุวรรฑา สุระเวช
3. นายนคร สลางสิงห์

112,000.00

เฉพาะเจาะจง

คณะกรรมการตรวจรับ
1. น.ส.วัลยา ทิพย์กันทา
2. น.ส.วลีมาศ ใจรัก
3. นายอัศม์เดช แสงพงค์

ค่าซ่อมเครือ่ งพิมพ์คอมพิวเตอร์ HP Color Laserjet
CP1518 อน.12-63/2553 ใช้จ่ายจาก งป.อสส.
ค่าซ่อมแซมเครือ่ งใช้สานักงาน ปี 2561

3,424.00

เฉพาะเจาะจง

PO16102/0071 บ.ซีเมค ซิสเท็ม จก.
8-ก.พ.-61

บ.ซีเมค ซิสเท็ม จก.

1

3,424.00

ค่าวัสดุสานักงานใช้ในห้องทางานประธานคณะกรรมการ
อสส. ใช้จ่ายจาก งปม. อสส.ค่าวัสดุสานักงาน ปี 2561

4,420.00

เฉพาะเจาะจง

PO16102/0072 บริษทั ซีโอแอล จากัด
8-ก.พ.-61

บริษทั ซีโอแอล จากัด

4

4,420.00 คณะทางาน ผูต้ รวจรับพัสดุ
เลขาฯ น.ส.นิภาพรรณ ภักดีรณชิต
ผอ.อสส.

10 ค่าวัสดุสานักงานใช้ในฝ่ายพัสดุ สงท. ใช้จ่ายจาก งปม.อสส.
ปี 2561

1,755.00

เฉพาะเจาะจง

PO16102/0073 บริษทั ซีโอแอล จากัด
8-ก.พ.-61

บริษทั ซีโอแอล จากัด

4

1,755.00

สงท.

ผูต้ รวจรับพัสดุ
น.ส.นริศรา แก้วทิพย์รตั น์

11 ค่าวัสดุสานักงานใช้ในฝ่ายพัสดุ สงท. ใช้จ่ายจาก งปม.อสส.
ปี 2561 -ตรายาง

200.00

เฉพาะเจาะจง

PO16102/0074 เงินสด
8-ก.พ.-61

เงินสด

1

130.00

สงท.

ผูต้ รวจรับพัสดุ
น.ส.นริศรา แก้วทิพย์รตั น์

12 ค่าซ่อมแซมเครือ่ งพิมพ์คอมพิวเตอร์ อสส.น.14-28/2557
ใช้จ่ายจาก งปม.อสส. ปี 2561 รายการค่าซ่อมแซม
เครือ่ งใช้สานักงาน

5,350.00

เฉพาะเจาะจง

PO16102/0075 บ.ซีเมค ซิสเท็ม จก.
8-ก.พ.-61

บ.ซีเมค ซิสเท็ม จก.

1

5,350.00

สกม.

ผูต้ รวจรับพัสดุ
นางกุลจิรา วังบุญคง

สงท.

ผูต้ รวจรับพัสดุ
น.ส.ปารมี เพลาจันทร์

หน้า 3
ที่

รายการจัดซือ้ /จัดจ้าง

งบประมาณ
(บาท)

วิธีซอื้ /จ้าง

เลขที่
ใบสัง่ ซือ้ /จ้าง

ผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือก

จานวน
(รายการ)

จานวนเงิน

หน่วยงาน

หมายเหตุ

13 ค่าชุดทดสอบหาแอนติบอดี Toxoplasma gondii
ใช้จ่ายจาก งปม.โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคฯ
ปี 2561

54,570.00

เฉพาะเจาะจง

PO26102/0071 หจก. เอ็น เมดิคอล
8-ก.พ.-61

หจก. เอ็น เมดิคอล

1

54,570.00

สอว.

ผูต้ รวจรับพัสดุ
น.ส.วลีมาศ ใจรัก

14 ค่าวัสดุสานักงานสาหรับใช้ภายในสานักอนุรกั ษ์และวิจัย
ใช้จ่ายจากก งปม.โครงการสารวจความชุกฯ ปี 2561

9,136.00

เฉพาะเจาะจง

PO26102/0072 บริษทั ซีโอแอล จากัด
8-ก.พ.-61

บริษทั ซีโอแอล จากัด

27

9,136.00

สอว.

ผูต้ รวจรับพัสดุ
น.ส.วลีมาศ ใจรัก

15 ค่าชุดไส้กรองน้า สาหรับเครือ่ งกรองน้า PURE ใช้จ่ายจาก
งปม.โครงการศูนย์นวัตกรรมฯ ปี 2560

2,720.00

เฉพาะเจาะจง

PO26102/0073 เงินสด
8-ก.พ.-61

เงินสด

3

2,720.00

สอว.

ผูต้ รวจรับพัสดุ
ว่าที่ ร.ต.หญิงณัฎฐากมล
ขจรกลิน่

16 ค่าวัสดุสานักงานสาหรับใช้ในภายในศูนย์นวัตกรรมทางการ
สืบพันธุส์ ตั ว์ป่า ใช้จ่ายจาก งปม.โครงการสถาบันอนุรกั ษ์
และวิจัยฯ ปี 2560

5,885.00

เฉพาะเจาะจง

PO26102/0074 บ.ซีเมค ซิสเท็ม จก.
8-ก.พ.-61

บ.ซีเมค ซิสเท็ม จก.

2

5,885.00

สอว.

ผูต้ รวจรับพัสดุ
ว่าที่ ร.ต.หญิงณัฎฐากมล
ขจรกลิน่

17 ค่าวัสดุสานักงานสาหรับใช้ในภายในศูนย์นวัตกรรมทางการ
สืบพันธุส์ ตั ว์ป่า ใช้จ่ายจาก งปม.โครงการสถาบันอนุรกั ษ์
และวิจัยฯ ปี 2560

36,500.00

เฉพาะเจาะจง

PO26102/0075 เงินสด
8-ก.พ.-61

เงินสด

3

34,840.00

สอว.

ผูต้ รวจรับพัสดุ
ว่าที่ ร.ต.หญิงณัฎฐากมล
ขจรกลิน่

18 ค่าซ่อมแซมเครือ่ งพิมพ์คอมพิวเตอร์ (วค.2)5-2/2558
ใช้จ่ายจาก งปม.อสส. ปี 2561 รายการค่าซ่อมแซม
เครือ่ งใช้สานักงาน

4,601.00

เฉพาะเจาะจง

PO16102/0076 หจก.โฮม ไอที เซอร์วิส
9-ก.พ.-61

หจก.โฮม ไอที เซอร์วิส

1

4,601.00

สทส.

ผูต้ รวจรับพัสดุ
น.ส.เสาวภา จารุแพทย์

19 ค่าจัดทาโล่และใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับพนักงานและ
ลูกจ้างทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกเป็น "เพชรจรัสแสง" ปี 2560

4,975.50

เฉพาะเจาะจง

PO26102/0076 ร้านสุวรรณประดิษฐ์
9-ก.พ.-61

ร้านสุวรรณประดิษฐ์

2

4,975.50

สทบ.

ผูต้ รวจรับพัสดุ
นายบุญเลิศ แจ่มจารัส

หน้า 4
ที่

รายการจัดซือ้ /จัดจ้าง

งบประมาณ
(บาท)

วิธีซอื้ /จ้าง

เลขที่
ใบสัง่ ซือ้ /จ้าง

ผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือก

จานวน
(รายการ)

จานวนเงิน

หน่วยงาน

หมายเหตุ

20 ค่าจ้างผูด้ าเนินการจัดสถานทีง่ านพิธีมอบรางวัลผูช้ นะการ
ประกวดโครงการ "ประกวดสือ่ ประชาสัมพันธ์สวนสัตว์ใน
รูปแบบคลิปวีดีโอ" ใช้จ่ายจาก งปม.รัฐบาล คชจ.ส่งเสริม
การตลาด ปี 2560

95,000.00

เฉพาะเจาะจง

PO26102/0077 เงินสด
9-ก.พ.-61

เงินสด

1

95,000.00

สพธ.

คณะกรรมการตรวจรับ
1. น.ส.ชัชชลัยย์ ยุน้ พันธ์
2. นายณรงค์ รุง่ เรือง
3. นายนิติพัฒน์ จันทร์คา

21 ค่าวัสดุสาหรับใช้ในงานพิธีมอบรางวัลผูช้ นะการประกวด
โครงการ "ประกวดสือ่ ประชาสัมพันธ์สวนสัตว์ในรูปแบบ
คลิปวีดีโอ" ใช้จ่ายจาก งปม.รัฐบาล คชจ.ส่งเสริม
การตลาด ปี 2560

26,120.00

เฉพาะเจาะจง

PO26102/0078 เงินสด
9-ก.พ.-61

เงินสด

8

21,920.00

สพธ.

คณะกรรมการตรวจรับ
1. น.ส.ชัชชลัยย์ ยุน้ พันธ์
2. นายณรงค์ รุง่ เรือง
3. นายนิติพัฒน์ จันทร์คา

500,000.00

เฉพาะเจาะจง

บริษทั เยนวา (ประเทศไทย) จากัด

1

499,000.00

สอว.

คณะกรรมการตรวจรับ
1. น.ส.อัมพิกา ทองภักดี
2. น.ส.ณัฎฐากมล ขจรกลิน่
3. น.ส.พัศดา คลังชานาญ

23 ค่าวัสดุและสารเคมีสาหรับใช้ในการเก็บน้าเชือ้ ช้าง ใช้จ่าย
จาก งป.โครงการแช่แข็งน้าเชือ้ ฯ ปี 2560

2,735.00

เฉพาะเจาะจง

PO26102/0079 บริษทั ซีโอแอล จากัด
12-ก.พ.-61

บริษทั ซีโอแอล จากัด

4

2,735.00

สอว.

ผูต้ รวจรับพัสดุ
น.ส.พัศดา คลังชานาญ

24 ค่าวัสดุและสารเคมีสาหรับใช้ในการเก็บน้าเชือ้ ช้าง ใช้จ่าย
จาก งป.โครงการแช่แข็งน้าเชือ้ ฯ ปี 2560

4,729.40

เฉพาะเจาะจง

PO26102/0080 บ.พีที วิชชัน่ จก.
12-ก.พ.-61

บ.พีที วิชชัน่ จก.

3

4,729.40

สอว.

ผูต้ รวจรับพัสดุ
น.ส.พัศดา คลังชานาญ

450,000.00

เฉพาะเจาะจง

1

414,000.00

สอว.

คณะกรรมการตรวจรับ
1. น.ส. นุชจรี พืชคูณ
2. นางสุวรรฑา สุระเวช
3. นายนคร สลางสิงห์

22 ค่าเครือ่ งกระตุ้นการหลัง่ น้าเชือ้ พร้อมโพรบ จานวน 1 เครือ่ ง
(งบประมาณรัฐบาล 2561)

25 ค่าวิทยุติดตามตัวสัตว์ จานวน 18 เครือ่ ง
(งบประมาณรัฐบาล ปี 2561)

15/2561
9-ก.พ.-61

17/2561
12-ก.พ.-61

บริษทั เยนวา (ประเทศไทย) จากัด

บริษทั ทีซจี ี พลัส จากัด
บริษทั ทีซจี ี พลัส จากัด
ห้างหุน้ ส่วนจากัด โฟร์ ซี ซิสเต็ม

หน้า 5
ที่

รายการจัดซือ้ /จัดจ้าง

26 ค่าซ่อมแซมเครือ่ งปรับอากาศ อสส.น.7-13/2555
ใช้จ่ายจาก งปม.อสส. ปี 2561 รายการค่าซ่อมแซม
เครือ่ งใช้สานักงาน

งบประมาณ
(บาท)

วิธีซอื้ /จ้าง

เลขที่
ใบสัง่ ซือ้ /จ้าง

ผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือก

จานวน
(รายการ)

จานวนเงิน

หน่วยงาน

หมายเหตุ

2,200.00

เฉพาะเจาะจง

PO16102/0077 ร้านซันคูล เซอร์วิส
14-ก.พ.-61

ร้านซันคูล เซอร์วิส

1

2,200.00

สงท.

ผูต้ รวจรับพัสดุ
น.ส.ปารมี เพลาจันทร์

27 ค่าเวชภัฯฑ์ตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์ ใช้จ่ายจาก งปม.โครงการ
พัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคฯ ปี 2561

62,873.20

เฉพาะเจาะจง

PO26102/0081 บ.แปซิฟิค ไซเอ็น จก.
14-ก.พ.-61

บ.แปซิฟิค ไซเอ็น จก.

4

62,873.20

สอว.

ผูต้ รวจรับพัสดุ
น.ส.วัลยา ทิพย์กันทา

28 ค่าวัสดุใช้ในการถ่ายภาพและถ่ายวีดีโอ ใช้จ่ายจาก งปม.
โครงการผลิตสือ่ และจัดนิทรรศการฯ ปี 2561

42,300.00

เฉพาะเจาะจง

PO26102/0082 บ.แฟนธอม (ประเทศไทย) จก.
14-ก.พ.-61

บ.แฟนธอม (ประเทศไทย) จก.

4

42,300.00

สอว.

ผูต้ รวจรับพัสดุ
นายปิยะพงษ์ ชิณเดช

29 ค่าวัสดุใช้ในการถ่ายภาพและถ่ายวีดีโอ ใช้จ่ายจาก งปม.
โครงการผลิตสือ่ และจัดนิทรรศการฯ ปี 2561
- SD Card

5,007.60

เฉพาะเจาะจง

PO26102/0083 บ.ซีเมค ซิสเท็ม จก.
14-ก.พ.-61

บ.ซีเมค ซิสเท็ม จก.

2

5,007.60

สอว.

ผูต้ รวจรับพัสดุ
นายปิยะพงษ์ ชิณเดช

30 ค่าเครือ่ งพ่นแอลกอฮอร์และเครือ่ งบรรจุกระดาษเช็ดมือ
ใช้จ่ายจาก งปม.โครงการศูนย์นวัตกรรมฯ ปี 2560

7,091.75

เฉพาะเจาะจง

PO26102/0084 หจก.ทีแมคเทคโนโลยี
14-ก.พ.-61

หจก.ทีแมคเทคโนโลยี

2

7,091.75

สอว.

ผูต้ รวจรับพัสดุ
ว่าที่ ร.ต.หญิงณัฎฐากมล
ขจรกลิน่

31 ค่าชุดตรวจโรคไข้หวัดนกและโรคนิวคาสเซิลในสัตว์ปีก
ใช้จ่ายจาก งปม.โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคฯ
ปี 2561

68,875.00

เฉพาะเจาะจง

PO26102/0085 บ.สยามีด เทค จก.
14-ก.พ.-61

บ.สยามีด เทค จก.

2

68,875.00

สอว.

ผูต้ รวจรับพัสดุ
น.ส. วลีมาศ ใจรัก

700.00

เฉพาะเจาะจง

PO16102/0078 ร้านซันคูล เซอร์วิส
15-ก.พ.-61

ร้านซันคูล เซอร์วิส

1

700.00

สทส.

ผูต้ รวจรับพัสดุ
นายสุวศักดิ์ ทองรอด

32 ค่าจ้างล้างเครือ่ งปรับอากาศ อสส.น.7-40/2558
ใช้จ่ายจาก งปม.อสส. ปี 2561 รายการค่าซ่อมแซม
เครือ่ งใช้สานักงาน

หน้า 6
ที่

รายการจัดซือ้ /จัดจ้าง

33 ค่าชุดตรวจโรคติดเชือ้ ไวรัสในสุนัขและแมว ใช้จ่ายจาก
งปม.โครงการวิจัยการสารวจการติดเชือ้ ไวรัสฯ ปี 2560

งบประมาณ
(บาท)

วิธีซอื้ /จ้าง

เลขที่
ใบสัง่ ซือ้ /จ้าง

ผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือก

จานวน
(รายการ)

จานวนเงิน

หน่วยงาน

หมายเหตุ

53,550.00

เฉพาะเจาะจง

PO26102/0086 บ.เบสท์เอเบิล้ เทรดดิ้ง จก.
15-ก.พ.-61

บ.เบสท์เอเบิล้ เทรดดิ้ง จก.

3

53,550.00

สอว.

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

9,656.75

เฉพาะเจาะจง

PO26102/0087 บ.มณี ฟอร์ ยู จก.
15-ก.พ.-61 บ. เคพีวาย เทรดดิ้ง ปรุป๊ จก.

บ.มณี ฟอร์ ยู จก.

7

9,656.75

สอว.

ผูต้ รวจรับพัสดุ
น.ส.ศรีประไพ จาปาแดง

35 ค่าสารเคมีใช้ในห้องปฏิบัติการ ใช้จ่ายจาก งปม.โครงการ
ศูนย์เนื้อเยือ่ สัตว์ป่ากลาง ปี 2561

26,851.65

เฉพาะเจาะจง

PO26102/0088 บ.เอส.เอ็ม.เคมีคอล จก.
15-ก.พ.-61 บ.อินโนแม็กซ์ ไซเอนซ์ จก.

บ.เอส.เอ็ม.เคมีคอล จก.

2

26,851.65

สอว.

ผูต้ รวจรับพัสดุ
น.ส.ศรีประไพ จาปาแดง

36 ค่าชุดสกัดสารพันธุกรรมของไวรัส (Viral Nucleic Acid
Extraction kit) จานวน 300 ชุด ใช้จ่ายจาก งปม.โครงการ
วิจัยการสารวจการติดเชือ้ ไวรัสฯ ปี 2560

27,691.60

เฉพาะเจาะจง

PO26102/0089 บ.ธีระเทรดดิ้ง จก.
15-ก.พ.-61 หจก.ไทยพัฒนาการแพทย์

บ.ธีระเทรดดิ้ง จก.

1

27,691.60

สอว.

ผูต้ รวจรับพัสดุ
น.ส.ปิยพร คงเมคี

37 ค่าสารเคมีชดุ สกัดดีเอ็นเอ ใช้จ่ายจาก งปม.โครงการ
ศูนย์เนื้อเยือ่ สัตว์ป่ากลาง ปี 2561

41,730.00

เฉพาะเจาะจง

PO26102/0090 บ.แอปสลาเจน จก
15-ก.พ.-61

บ.แอปสลาเจน จก

3

41,730.00

สอว.

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

38 ค่ากระดาษเช็ดทาความสะอาดเพื่อใช้ในการดาเนินงาน
ศูนย์ชนั สูตรโรคสัตว์ป่าแห่งชาติ ใช้จ่ายจาก งปม.โครงการ
ศูนย์ชนั สูตรโรคสัตว์ป่าฯ ปี 2561

23,616.00

เฉพาะเจาะจง

PO26102/0091 บริษทั ซีโอแอล จากัด
19-ก.พ.-61

บริษทั ซีโอแอล จากัด

1

23,616.00

สอว.

ผูต้ รวจรับพัสดุ
นส.พัศดา คลังชานาญ

39 ค่าวัสดุสานักงานใช้ในงานคณะทางานเลขานุการ ผอ.อสส.
ใช้จ่ายจาก งปม.อสส. ปี 2561 รายการค่าวัสดุสานักงาน

1,481.00

เฉพาะเจาะจง

PO16102/0079 ห้างหุน้ ส่วนสามัญอุดมสาส์น
22-ก.พ.-61

ห้างหุน้ ส่วนสามัญอุดมสาส์น

6

1,481.00

34 ค่าวัสดุอุปกรณ์ใช้ในห้องปฏิบัติการ ใช้จ่ายจาก งปม.
โครงการศูนย์วิจัยพันธุศาสตร์ฯ ปี 2561

ผอ.อสส. ผูต้ รวจรับพัสดุ
นางภควรรณ อภิชาติวรกุล

หน้า 7
ที่

รายการจัดซือ้ /จัดจ้าง

งบประมาณ
(บาท)

วิธีซอื้ /จ้าง

เลขที่
ใบสัง่ ซือ้ /จ้าง

ผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือก

จานวน
(รายการ)

จานวนเงิน

หน่วยงาน

หมายเหตุ

40 ค่าวัสดุสานักงานใช้ในสานักบริหารกลาง ใช้จ่ายจาก งปม.
อสส. ปี 2561 รายการค่าวัสดุสานักงาน

17,459.00

เฉพาะเจาะจง

PO16102/0080 ห้างหุน้ ส่วนสามัญอุดมสาส์น
22-ก.พ.-61

ห้างหุน้ ส่วนสามัญอุดมสาส์น

14

17,459.00

สบก.

ผูต้ รวจรับพัสดุ
น.ส.ฐิติมา นามนา

41 ค่าลวดเย็บกระดาษสาหรับเครือ่ งถ่ายเอกสาร 2 กล่อง
ใช้จ่ายจาก งปม.อสส. ปี 2561 รายการค่าวัสดุสานักงาน

3,638.00

เฉพาะเจาะจง

PO16102/0081 บ.ดับเบิล้ เอ ดิจิตอล
22-ก.พ.-61 ซินเนอร์จี จก.

บ.ดับเบิล้ เอ ดิจิตอล
ซินเนอร์จี จก.

1

3,638.00

สงท.

ผูต้ รวจรับพัสดุ
น.ส.นลินี จาลอง

35,310.00

เฉพาะเจาะจง

PO26102/0092 บ.ยูทูไบโอ (ไทยแลนด์) จก.
23-ก.พ.-61

บ.ยูทูไบโอ (ไทยแลนด์) จก.

2

35,310.00

สอว.

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

43 ค่าเครือ่ งเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (PCR) จานวน 1 เครือ่ ง
(งบประมาณรัฐบาล ปี 2561)

350,000.00

เฉพาะเจาะจง

บริษทั ยูเนี่ยน ซายน์ เทรดดิ้ง จากัด

1

348,500.00

สอว.

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

44 ค่าตู้ปฏิบัติการปลอดเชือ้ แบบจ่ายลมแนวนอน จานวน 1 ตู้
(งบประมาณรัฐบาล ปี 2561)

120,000.00

บริษทั ยูเนี่ยน ซายน์ เทรดดิ้ง จากัด

1

119,500.00

สอว.

คณะกรรมการตรวจรับ
1. นายชวิน ไชยสงคราม
2. น.ส. รุง่ ทิพย์ อินทะศรี
3. น.ส. อัญชิสา โพธิจ์ ันทร์

45 ค่าเครือ่ งปัน่ เหวีย่ งชนิดควบคุมอุณหภูมิได้ Centifuge
จานวน 1 เครือ่ ง

320,000.00

บริษทั ยูเนี่ยน ซายน์ เทรดดิ้ง จากัด

1

317,900.00

สอว.

คณะกรรมการตรวจรับ
1. นายวชิราวิทย์ สมสา
2. น.ส. รุง่ ทิพย์ อินทะศรี
3. น.ส. อัญชิสา โพธิจ์ ันทร์

42 ค่าวัสดุและสารเคมีตรวจวินิจฉัยโรคในสัตว์ ใช้จ่ายจาก
งปม.โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคฯ ปี 2561

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

18/2561
23-ก.พ.-61

บริษทั ยูเนี่ยน ซายน์ เทรดดิ้ง จากัด

19/2561
23-ก.พ.-61

บริษทั ยูเนี่ยน ซายน์ เทรดดิ้ง จากัด

20/2561
23-ก.พ.-61

บริษทั ยูเนี่ยน ซายน์ เทรดดิ้ง จากัด

บริษทั รักษ์ เวิรค์ จากัด

บริษทั รักษ์ เวิรค์ จากัด

บริษทั รักษ์ เวิรค์ จากัด

หน้า 8
ที่

รายการจัดซือ้ /จัดจ้าง

46 ค่าจ้างผูด้ าเนินการโครงการจัดเก็บเอกสารองค์การสวนสัตว์
(เปลีย่ นแปลงรายการจากงบประมาณรัฐบาล ปี 2561)

งบประมาณ
(บาท)

550,000.00

3,638,346.05

วิธีซอื้ /จ้าง

เลขที่
ใบสัง่ ซือ้ /จ้าง

กรณีพิเศษ

16/2561
26-ก.พ.-61

ผู้เสนอราคา

บริษทั ไปรษณียไ์ ทย จากัด

ผู้ได้รับการคัดเลือก

บริษทั ไปรษณียไ์ ทย จากัด

จานวน
(รายการ)

1

จานวนเงิน

550,000.00

3,557,816.06

หน่วยงาน

อสส.

หมายเหตุ

คณะกรรมการตรวจรับ
แยกตามสานักต่าง ๆ และ
สวนสัตว์ดุสติ

ลดลง
80,529.99

