แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2564
องคการสวนสัตวแหงประเทศไทย (สว นกลาง)
วันที่ 31 ตุลาคม 2564
แบบ สขร.1
ลําดับ
ที่

งานที่จะซื้อจะจาง

วงเงินที่จะ
ซื้อจะจาง

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจะซื้อ
เลขที่และวันที่ข องสัญ ญาหรือขอตกลง
เหตุผลที่เลือกโดยสรุป
หรือจาง (บาท)
ในการซื้อหรือจาง

คาใชจายงบรัฐบาล
1 จัดซื้ออเดปเตอร เมคบุก สอว.
2 ซื้อตูเก็บบลอกพาราฟน จํานวน 2 ชุด
3

จัดทําตรายางประธานกองทุนเพื่อหมี
แพนดา

2,835.50

2,835.50 เฉพาะเจาะจง

150,000.00 150,000.00 เฉพาะเจาะจง
1,400.00

1,400.00 เฉพาะเจาะจง

4 กลองถายภาพระบบ wifi สําหรับ

เฉพาะเจาะจง
197,120.00 197,120.00

5 กลองจุลทรรศนจํานวน 1 เครื่อง

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีเมค ซิสเท็ม จํากัด บริษัท ซีเมค ซิสเท็ม จํากัด
บริษัท ณัฐกันย เคมิคอล
จํากัด

บริษัท ณัฐกันย เคมิคอล
จํากัด

ราน จูเนียร ออฟ อารท

ราน จูเนียร ออฟ อารท

บริษัท เดอะไซเอนซ แอนด บริษัท เดอะไซเอนซ แอนด
เอ็ดดูเคชั่นแนล จํากัด
เอ็ดดูเคชั่นแนล จํากัด

2,835.50 ไมเกินวงเงินงบประมาณ

PO26510-00001

145,520.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 1/2565
1,400.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณ

PO26510-00002

120,000.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 3/2565

4/10/2564
4/10/2564
05/10/2564

6/102564

6 จัดซื้อหลอดเก็บตัวอยางเซนติฟว

3,424.00

3,424.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ณัฐกันย เคมิคอล
จํากัด

บริษัท ณัฐกันย เคมิคอล
จํากัด

3,424.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณ

PO26510-00003

11/10/2564

7 ซื้ออุปกรณใชในศูนยชันสูตรโรคสัตวปา

6,790.00

6,790.00 เฉพาะเจาะจง

เงินสด

เงินสด

6,790.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณ

PO26510-00004

11/10/2564

406,600.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณ

สัญญาที่ 2/2565

11/10/2564

8

สัญญาซื้อเครื่องวัดคาการดูดกลืนแสง
ในไมโครเพลน

406,600.00 406,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พี. อินเตอรเทรดอิค บริษัท พี. อินเตอรเทรดอิค
วิปเมนท จํากัด
วิปเมนท จํากัด

จางเหมาบริการโครงการพัฒนาระบบ
การเฝาระวังโรคและพัฒนานักระบาด
9
วิทยาภาคสนามดานสัตวปา (16 ต.ค.
64 -15 ม.ค. 65)

39,000.00

39,000.00 เฉพาะเจาะจง

นาย พงศกร กงจักร

นาย พงศกร กงจักร

39,000.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณ

PO26510-00006

12/10/2564

จางเหมาบริการโครงการพัฒนาระบบ
การเฝาระวังโรคและพัฒนานักระบาด
10
วิทยาภาคสนามดานสัตวปา (16 ต.ค.
64 -15 ม.ค. 65)

39,000.00

39,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาว พรรณราย
มหาดไทย

นางสาว พรรณราย
มหาดไทย

39,000.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณ

PO26510-00007

12/10/2564

ลําดับ
ที่

งานที่จะซื้อจะจาง

จางเหมาบริการการดําเนินงานภายใต
11 ความรวมมือกับพันธมิตรทางวิชาการ
(16 ต.ค. 64 - 15 ม.ค. 65)
จางเหมาบริการโครงการการสงเสริม
12 พฤติกรรมสัตว (Enrichment) (16
ต.ค. 64 - 15 ม.ค. 65)
จางเหมาบริการศูนยนวัตกรรมทางการ
13 สืบพันธสัตวปา (16 ต.ค. 64 - 16 ม.ค.
65)
จางเหมาบริการศูนยชันสูตรโรคสัตวปา
14
แหงชาติ
15 ตูเย็นแชน้ํายา จํานวน 1 เครื่อง
16 ซื้อวัสดุอุปกรณสอว 9 รายการ
17 เครื่องตรวจวิเคราะหคาชีวเคมีในเลือด
18

เครื่องติดตามและบันทึกสัญญาณชีพ
ในสัตว

วงเงินที่จะ
ซื้อจะจาง

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจะซื้อ
เลขที่และวันที่ข องสัญ ญาหรือขอตกลง
เหตุผลที่เลือกโดยสรุป
หรือจาง (บาท)
ในการซื้อหรือจาง

46,800.00

46,800.00 เฉพาะเจาะจง

นาย ณัฐพล มุงชูเกียรติสกุล นาย ณัฐพล มุงชูเกียรติสกุล

46,800.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณ

PO26510-00008

12/10/2564

39,000.00

39,000.00 เฉพาะเจาะจง

นาย ณัฐวัฒน แปวกระโทก นาย ณัฐวัฒน แปวกระโทก

39,000.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณ

PO26510-00009

12/10/2564

39,000.00

39,000.00 เฉพาะเจาะจง

นาย ณัฐวุธ เดือนแจม

นาย ณัฐวุธ เดือนแจม

39,000.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณ

PO26510-00010

12/10/2564

39,000.00

39,000.00 เฉพาะเจาะจง

นาย วุฒิศักดิ์ สมดี

นาย วุฒิศักดิ์ สมดี

39,000.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณ

PO26510-00013

12/10/2564

บริษัท กิบไทย จํากัด

บริษัท กิบไทย จํากัด

บริษัท เบสท อีคลิปเมนท
เซ็นเตอร จํากัด
บริษัท เอ็น พีอินเตอรเทรด
จํากัด
บริษัท เอ็น พีอินเตอรเทรด
จํากัด

บริษัท เบสท อีคลิปเมนท
เซ็นเตอร จํากัด
บริษัท เอ็น พีอินเตอรเทรด
จํากัด
บริษัท เอ็น พีอินเตอรเทรด
จํากัด

142,000.00 142,000.00 เฉพาะเจาะจง
25,147.00

25,147.00 เฉพาะเจาะจง

250,000.00 250,000.00 เฉพาะเจาะจง
300,000.00 220,000.00 เฉพาะเจาะจง

140,000.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 4/2565 15/10/2564
25,147.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณ

PO26510-00011

18/10/2564

250,000.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 5/2565 20/10/2565
220,000.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 6/2565 20/10/2565

19 ซื้อสารเคมีใชหองปฏิบัติการ สอว.

41,088.00

41,088.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็นพี เคมีคอล ซัพ
พลาย จํากัด

บริษัท เอ็นพี เคมีคอล ซัพ
พลาย จํากัด

41,088.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณ

PO26510-00012

26/10/2564

ซอมแซมหองปฏิบัติการศูนย
นวัตกรรมทางการสืบพันธุสัตวปา

18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง

ราน จักรภัทร อลูมิเนียม

ราน จักรภัทร อลูมิเนียม

18,000.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณ

PO26510-00014

27/10/2564

จางผูดูแลดานความรักษาความ
ปลอดภัยและสถานที่ภายในศูนย
21
เรียนรูพื้นที่ชุมน้ําและนกกระเรียนพันธุ
ไทยฯ

52,800.00

52,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายสมศักดิ์ นิกูลรัมย

นายสมศักดิ์ นิกูลรัมย

52,800.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจางเลขที่ 8/2565 28/10/2564

20

ลําดับ
ที่

งานที่จะซื้อจะจาง

จางผูดูแลดานความรักษาความ
ปลอดภัยและสถานที่ภายในศูนย
22
เรียนรูพื้นที่ชุมน้ําและนกกระเรียนพันธุ
ไทยฯ
จางผูดูแลดานความสะอาดและ
23 สถานที่ภายในศูนยเรียนรูพื้นที่ชุมน้ํา
และนกกระเรียนพันธุไทยฯ

วงเงินที่จะ
ซื้อจะจาง
52,800.00

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจาง

52,800.00 เฉพาะเจาะจง

197,120.00 197,120.00 เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจะซื้อ
เลขที่และวันที่ข องสัญ ญาหรือขอตกลง
เหตุผลที่เลือกโดยสรุป
หรือจาง (บาท)
ในการซื้อหรือจาง

นายพวน เกื้อรัมย

นายพวน เกื้อรัมย

52,800.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจางเลขที่ 9/2565 28/10/2564

นางสาวจุลลัดดา สิงหทอง

นางสาวจุลลัดดา สิงหทอง

91,520.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจางเลขที่ 10/2565 28/10/2564

รวมจํานวนเงิน
คาใชจางบองคการ
สัญญาจางผูเชี่ยวชาญงานการศึกษา
24
มูลคาเชิง
25 ซื้อดรัมปริ้นเตอร สบก.
26

เชาบริการพื้นที่
email@zoothailand.org ป 65

27 ซอมแซมคอมพิวเตอร Notebook สพธ.

320,000.00 320,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,822.60

9,822.60 เฉพาะเจาะจง

200,000.00 198,000.00 เฉพาะเจาะจง

1,819,724.50

นายจเร พันธเปรื่อง

นายจเร พันธเปรื่อง

320,000.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณ

บริษัท โฟนิกซ จํากัด

บริษัท โฟนิกซ จํากัด

9,822.60 ไมเกินวงเงินงบประมาณ

บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร
เชียล อินเตอรเนต จํากัด เชียล อินเตอรเนต จํากัด

ส.1/2565

9/10/2564

PO16510-00001

18/10/2564

198,000.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งเชาเลขที่ 7/2565 18/10/2564

3,210.00

3,210.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีเมค ซิสเท็ม จํากัด บริษัท ซีเมค ซิสเท็ม จํากัด

3,210.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณ

PO16510-00002

25/10/2564

28 ซื้อหมึก สกม .

34,347.00

34,347.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีเมค ซิสเท็ม จํากัด บริษัท ซีเมค ซิสเท็ม จํากัด

34,347.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณ

PO16510-00004

26/10/2564

29 ซื้อหมึก สบก.

37,396.50

37,396.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีเมค ซิสเท็ม จํากัด บริษัท ซีเมค ซิสเท็ม จํากัด

37,396.50 ไมเกินวงเงินงบประมาณ

PO16510-00005

27/10/2564

30 ซื้อหมึก สงท. ฝายบัญชี

10,036.60

10,036.60 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โฟนิกซ จํากัด

10,036.60 ไมเกินวงเงินงบประมาณ

PO16510-00006

27/10/2564

รวมจํานวนเงิน
รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น

บริษัท โฟนิกซ จํากัด

612,812.70
2,432,537.20

