แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
องคการสวนสัตวแหงประเทศไทย (สว นกลาง)
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
ลําดับ
ที่

งานที่จะซื้อจะจาง

วงเงินที่จะซื้อจะ
จาง (บาท)

ราคากลาง

แบบ สขร.1

วิธีจัดซื้อจัด รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจะซื้อหรือ
จาง
เสนอ
จาง (บาท)

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ข องสัญ ญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

คาใชจายงบรัฐบาล
ซื้อสารเคมี การศึกษาโรคติด
เชื้อในเสือปลา

12,519.00

12,519.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จํากัด

บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จํากัด

12,519.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO26511-00015 01/11/2564

2 ซื้อสารเคมีใชตรวจโรคติดเชื้อ

19,367.00

19,367.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟค ไซเอ็นซ จํากัด

บริษัท แปซิฟค ไซเอ็นซ จํากัด

19,367.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO26511-00016 03/11/2564

จัดซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิ
สําหรับเตาเผาซากสัตว

4,194.40

1

3

4,194.40 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูแมนท บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูแมนท
จํากัด
จํากัด

4,194.40 ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO26511-00018 03/11/2564

1. บริษัท สุดสุดดีไซน จํากัด
สัญญาบริหารจัดการสัตวปา
4 ภายในสวนสัตว (Thai Zoo
Ask)

สัญญาจางกอสรางปรับปรุงภูมิ
5 ทัศนรองสระการบินไทย
จังหวัดสุรินทร

6 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง สอว.
7

จัดซื้อ คาวัสดุและสารเคมีใน
การตรวจตัวอยาง

8 ซื้อโรเตอรใชตรวจคาเคมี

4,412,600.00

4,212,600.00

e-bidding

2. บริษัท เค เอสซี คอมเมอร
เชียล อินเตอรเนต จํากัด
3.บริษัท โมนา เทคโนโลยี จํากัด

บริษัท สุดสุด ดีไซน จํากัด

3,900,000.00

เสนอราคาต่ําสุด

สัญญาเลขที่
3/2565

9/11/2564

หางหุนสวนจํากัด สุรินทรไทย
สงวน

11,969,000.00

เสนอราคาต่ําสุด

สัญญาเลขที่
4/2565

10/11/2564

4.หางหุนสวนจํากัด มิราเคิล
ซอฟแวร
1.หางหุนสวนจํากัด สุรินทรไทย
สงวน
12,000,000.00 12,000,000.00

17,340.00
9,630.00
49,177.20

e-bidding

2.หางหุนสวนจํากัด อัมพล
กอสราง 2006
3.บริษัท สิงหนําโชค อกริเทรด
จํากัด

17,340.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ดีใจบริการ
9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ณัฐกันย เคมิคอล จํากัด
49,177.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

หจก.ดีใจบริการ
บริษัท ณัฐกันย เคมิคอล จํากัด
บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

17,340.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO26511-00019 11/11/2564
9,630.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO26511-00020 11/11/2564
49,177.20 ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO26511-00021 11/11/2564

ลําดับ
ที่

งานที่จะซื้อจะจาง

วงเงินที่จะซื้อจะ
จาง (บาท)

9

จัดซื้ออุปกรณสําหรับงานลอย
กระทง คสม.

4,000.00

10

จัดซื้ออุปกรณสําหรับงานลอย
กระทง คสม.

900.00

11

จัดซื้อวัสดุสําหรับเปดพื้นที่ให
ประชาขนเขาใชสถานที่

10,026.56

12 ซื้อเอ็นตัดหญา น้ํามัน คสม.

5,400.00

13 จัดซื้อไนโตรเจนเหลว สอว.

72,760.00

14 ซอมเครื่องไมโคร ไพเพด สอว
15 ซื้อสารเคมีเพาะเลี้ยงเซลล
16

จัดจางบํารุงรักษาเครื่องกําเนิด
ไฟฟา

17 ซื้อวัสดุวางยาสลบสัตว

2,140.00

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัด รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจะซื้อหรือ
จาง
เสนอ
จาง (บาท)

4,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย สุชาติ แพะทอง
หจก.เอสเอ็มอินเตอรเทรดดิ้ง
จํากัด
ริษัท ดูโฮม จํากัด
10,026.56 เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเอ็มอินเตอรเทรดดิ้ง
จํากัด
900.00 เฉพาะเจาะจง

5,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิค พอยส จํากัด
72,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กีชเช จํากัด
2,140.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดอกเตอร คาลิเบรชัน
จํากัด

13,107.50

13,107.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จํากัด

39,905.12

39,905.12 เฉพาะเจาะจง

2,400.00

2,400.00 เฉพาะเจาะจง

นาย สุชาติ แพะทอง
หจก.เอสเอ็มอินเตอรเทรดดิ้ง
จํากัด
ริษัท ดูโฮม จํากัด
หจก.เอสเอ็มอินเตอรเทรดดิ้ง
จํากัด
บริษัท ยูนิค พอยส จํากัด
บริษัท กีชเช จํากัด
บริษัท ดอกเตอร คาลิเบรชัน
จํากัด

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ข องสัญ ญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

4,000.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO26511-00022 11/11/2564
900.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO26511-00023 11/11/2564
10,026.56 ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO26511-00024 11/11/2564
5,400.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO26511-00025 12/11/2564
72,760.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO26511-00026 12/11/2564
2,140.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO26511-00027 15/11/2564

บริษัท กิบไทย จํากัด

13,107.50 ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO26511-00028 25/11/2564

หางหุนสวนจํากัด ทีแม็ค
เทคโนโลยี

หางหุนสวนจํากัด ทีแม็ค
เทคโนโลยี

39,905.12 ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO26511-00029 30/11/2564

บริษัท เบสท อีคลิปเมนท เซ็น
เตอร จํากัด

บริษัท เบสท อีคลิปเมนท เซ็น
เตอร จํากัด

รวมจํานวนเงิน

2,400.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO26511-00032 30/11/2564
16,131,866.78

คาใชจางบองคการ
18 ซื้อดรัมเครื่องพิมพ สบท.
ซื้อหมึกพิมพสํานักบริหาร
19
ทรัพยากรบุคคล 3 รายการ
20 ซื้อหมึก สงท.
21 จัดซื้อขาตั้งกลอง

4,911.30

4,911.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟนิกซ จํากัด

บริษัท โฟนิกซ จํากัด

4,911.30 ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO16511-00007 01/11/2564

8,965.53

8,965.53 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟนิกซ จํากัด

บริษัท โฟนิกซ จํากัด

8,965.53 ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO16511-00008 04/11/2564

18,842.70

18,842.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟนิกซ จํากัด

บริษัท โฟนิกซ จํากัด

18,842.70 ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO16511-00009 09/11/2564

3,590.00

3,590.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พาราโบลา จํากัด
บริษัท อีโค เคมิคอลส แอนด
เซอรวิส จํากัด

22 ซื้อวัสดุทําความสะอาดสํานักงาน

14,166.80

14,166.80 เฉพาะเจาะจง

23 ซื้อหมึกพิมพ สงท.

11,449.00

11,449.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเมค ซิสเท็ม จํากัด

บริษัท พาราโบลา จํากัด

3,590.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO16511-00010 11/11/2564

บริษัท อีโค เคมิคอลส แอนด
เซอรวิส จํากัด

14,166.80 ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO16511-00011 15/11/2564

บริษัท ซีเมค ซิสเท็ม จํากัด

11,449.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO16511-00012 15/11/2564

ลําดับ
ที่

งานที่จะซื้อจะจาง

จัดซื้ออุปกรณซอมแซมหอง
ศูนยขอมูลขาวสารฯ
25 ซื้อหมึก สยผ.
24

วงเงินที่จะซื้อจะ
จาง (บาท)

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัด รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจะซื้อหรือ
จาง
เสนอ
จาง (บาท)

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ข องสัญ ญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

5,817.85

5,817.85 เฉพาะเจาะจง รานพิชัยเคหะภัณฑ

รานพิชัยเคหะภัณฑ

5,817.85 ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO16511-00013 16/11/2564

2,889.00

2,889.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟนิกซ จํากัด

บริษัท โฟนิกซ จํากัด

2,889.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO16511-00014 16/11/2564

2,996.00

2,996.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเมค ซิสเท็ม จํากัด

บริษัท ซีเมค ซิสเท็ม จํากัด

2,996.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO16511-00015 16/11/2564

27 ซื้อหมึก สบก.

11,930.50

11,930.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเมค ซิสเท็ม จํากัด

บริษัท ซีเมค ซิสเท็ม จํากัด

11,930.50 ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO16511-00016 17/11/2564

28 ซื้อหมึก สบก.

5,671.00

5,671.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเมค ซิสเท็ม จํากัด

บริษัท ซีเมค ซิสเท็ม จํากัด

5,671.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO16511-00017 18/11/2564

26

29

ซอมคอมพิวเตอร PC ฝ.
งบประมาณ

ตออายุสัญญาระบบประชุม
ทางไกลผานระบบ ZOOM

30 ซื้อหมึก สบก.
31 ซื้ออุปกรณสํานักงาน ฝายพัสดุ
32

ซื้อเวชภัณฑเฝาระวังกาฬโรค
มาลาย

บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ท
เวอรค จํากัด

99,895.20

99,895.20 เฉพาะเจาะจง

12,786.50

12,786.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเมค ซิสเท็ม จํากัด

2,220.00

2,220.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน

78,500.00

78,500.00 เฉพาะเจาะจง
รวมเปนเงิน
รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น

บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ท
เวอรค จํากัด

99,895.20 ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO16511-00018 24/11/2564

บริษัท ซีเมค ซิสเท็ม จํากัด

12,786.50 ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO16511-00019 24/11/2564

หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน

บริษัท เอ พี เทค (ประเทศไทย) บริษัท เอ พี เทค (ประเทศไทย)
จํากัด
จํากัด

2,220.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO16511-00020 29/11/2564
78,500.00 ไมเกินวงเงินงบประมาณ PO46511-00001 09/11/2564
284,631.38
16,416,498.16

