แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2562
องค์กำรสวนสัตว์ (ส่วนกลำง)
วันที่ 31 พฤษภำคม 2562

ลำดับ

งำนที่จะซื้อจะจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง
(บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซื้อหรือจ้ำง

แบบ สขร.1

รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงจะซื้อหรือจ้ำง (บำท)

เลขที่และวันที่ของ
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง

1

ซื้อน้ายาฆ่าเชื้อ โครงการพัฒนา
ระบบการเฝ้าระวังโรคและพัฒนา
นักระบาดฯ ปี2562

87,500.00

87,500.00

เฉพาะเจาะจง

บริษทั แอนิเทค โทเทิล โซลูชั่น จากัด

บริษทั แอนิเทค โทเทิล โซลูชั่น จากัด
87,500.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO26205-00118

2

คอมพิวเตอร์ สอว. โครงการ
ประมาณค่าขนาดตัวน้หนั
า กช้าง
เอเชียด้วยวิธปี ระมวลผลฯ 2562

99,510.00

99,510.00

เฉพาะเจาะจง

บริษทั แอด อิน บิซิเนส จากัด

บริษทั แอด อิน บิซิเนส จากัด
99,510.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO26205-00119

3

วัสดุอปุ กรณ์โครงการกระประเมิน
สุขภาพสเสร็จมลายูในกรงเลี้ยง
และสัตว์เลี้ยงรองพื้นที่ฯ 2562

63,611.50

63,611.50

เฉพาะเจาะจง บริษทั เบสท์ แล๊ป แอนด์ เคมิคอล จากัด

บริษทั เบสท์ แล๊ป แอนด์ เคมิคอล
63,611.50

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO26205-00122

4

เครื่องกรองอากาศ โครงการศูนยืน
วัตกรรมทางการสืบพันธุ์สตั ว์ป่า
2562

80,820.00

80,820.00

5

ชุดตรวจวัณโรค โครงการพัฒนาระบบ
เฝ้าระวังโรคและพัฒนานักระบาดวิทยา
ภาคสนามฯ 2562

47,094.55

47,094.55

เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็น พี เคมีคอล ซัพพลาย จากัด

6

บารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และการ
สอบเทียบเครื่องมือ งบประมาณสถาบัน
อนุรักษ์ วิจัยสัตว์ป่าหายาก 2562

97,400.00

97,400.00

เฉพาะเจาะจง

7

ซ่อมตู้ co2 สานักอนุรักษ์วจิ ยั งบ
ศูนย์นวัตกรรมการสืบพันธ์ ปี 62

21,293.00

21,293.00

8

ไวนิลประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม
การตลาด 62

11,770.00

11,770.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านเทพจักรปัก

ร้านเทพจักรปัก
80,820.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

PO26205-00124

บริษทั เอ็น พี เคมีคอล ซัพพลาย
47,094.55

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO26205-00126

บริษทั เอ.พี.เทค (ประเทศไทย) จากัด

บริษทั เอ.พี.เทค (ประเทศไทย) จากัด
97,400.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO26205-00129

เฉพาะเจาะจง

หจก.อุปกรณ์และเคมีวิจัย

หจก.อุปกรณ์และเคมีวิจัย
21,293.00

เฉพาะเจาะจง

บริษทั สกายเจ็ด พรินติง จากัด

บริษทั สกายเจ็ด พรินติง จากัด
11,770.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

PO26205-00131

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO26205-00133

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2562
องค์กำรสวนสัตว์ (ส่วนกลำง)
วันที่ 31 พฤษภำคม 2562

ลำดับ

งำนที่จะซื้อจะจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง
(บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงจะซื้อหรือจ้ำง (บำท)

แบบ สขร.1

เลขที่และวันที่ของ
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง

เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไลฟ์ ไซแอดนซ์ เอพี จากัด

บริษทั ไลฟ์ ไซแอดนซ์ เอพี จากัด
51,419.92

35,000.00

เฉพาะเจาะจง

บริษทั ที แลน คอน จากัด

บริษทั ที แลน คอน จากัด
35,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO26205-00141

48,150.00

48,150.00

เฉพาะเจาะจง

บริษทั เมจิคแพลนท์ จากัด

บริษทั เมจิคแพลนท์ จากัด
48,150.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO26205-00142

โทรศัพท์มือถือ โครงการวิจัยการ
ประมาณค่าและน้าหนักช้างเอเชียด้วยวิธี
ประมวลภาพฯ 2562

40,000.00

40,000.00

เฉพาะเจาะจง

อาจารย์อนันต์ ศรีสุภาพ

อาจารย์อนันต์ ศรีสุภาพ
40,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO26205-00143

ไส้กรองน้าดื่ม โครงการสถาบัน
อนุรักษ์วจิ ยั สัตว์ป่าหายาก 2562

23,800.00

23,800.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.พีซี สมบูรณ์ทรัพย์ เจริญพาณิชย์

หจก.พีซี สมบูรณ์ทรัพย์ เจริญพาณิชย์

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO26205-00144

9

วัสดุสารเคมีโครงการวิจัยความ
หลากหลายและความสัมพันธ์ทาง
พันธุกรรมของสมเสร็จมลายูฯ 2562

51,419.92

51,419.92

10

ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมในการ
ย้ายสวนสัตว์ดุสิต และสานักงานองค์การ
สวนสัตว์ ปี 2561

35,000.00

11

ของที่ระลึก สอว. โครงการผลิตสื่อ
การเรียนรู้และจัดนิทรรศการฯ
2562

12

13

23,800.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

PO26205-00140

