แบบ สขร.1

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม 2561
องค์กำรสวนสัตว์ (ส่วนกลำง)
วันที่ 31 ตุลำคม 2561

ลำดั
บ

งำนที่จะซื้อจะจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
รำคำกลำง
หรือจัดจ้ำง
(บำท)
(บำท)

เลขที่และวันที่ของ
ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
สัญญำหรือ
วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
ลงจะซื้อหรือจ้ำง (บำท)
ข้อตกลงในกำรซื้อ
หรือจ้ำง

1 จัดซื้อหนังสือประมวลกฎหมาย สกม.

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน heroonline

ร้าน heroonline
12,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO16210-00005

2 วัสดุสานักงาน ไตรมาส 1/2562

19,949.00

19,949.00 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

บริษทั ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO16211-00024

4,980.00

4,980.00 เฉพาะเจาะจง

หจก. อุดมสาส์น

หจก. อุดมสาส์น
4,980.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO16210-00009

97,584.00

97,584.00 เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอ็ม.วอเตอร์ จากัด

บริษทั เอ็ม.วอเตอร์ จากัด
97,584.00 บาท

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO16210-00011

16,799.00

16,799.00 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ซีแมค ซิสเท็ม จากัด

บริษทั ซีแมค ซิสเท็ม จากัด
16799 บาท

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO16210-00015

310,000.00

310,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ทีโอที จากัด (มหาชน)

บริษทั ทีโอที จากัด (มหาชน)
310,000.00 บาท

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO16210-00014

1,300.00

1,300.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านซันคูล เซอร์วิส

ร้านซันคูล เซอร์วิส
1300.00 บาท

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO16210-00013

บริษทั มีสเตอร์ อิง๊ ค์ คอมพิวเตอร์
25,894.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO16210-00016

3 ซื้อเครือ่ งเจาะกระดาษ สบท

4

จัดซื้อน้าดื่มในสานักงานองค์การสวน
สัตว์ ประจาปี 2562

5 จัดซื้อหมึกพิมพ์ สบท.

6

เช่าวงจรสื่อสาร และบริการอินเตอร์เน็ต
เดือน พ.ย.-ธ.ค.61

7

ค่าซ่อมแซมเครือ่ งใช้สานักงาน 2562
งบองค์การ

8 หมึก สบท.

25,894.00

19,949.00

25,894.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั มีสเตอร์ อิง๊ ค์ คอมพิวเตอร์

แบบ สขร.1

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม 2561
องค์กำรสวนสัตว์ (ส่วนกลำง)
วันที่ 31 ตุลำคม 2561

ลำดั
บ

งำนที่จะซื้อจะจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
รำคำกลำง
หรือจัดจ้ำง
(บำท)
(บำท)

เลขที่และวันที่ของ
ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
สัญญำหรือ
วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
ลงจะซื้อหรือจ้ำง (บำท)
ข้อตกลงในกำรซื้อ
หรือจ้ำง

9 หมึก สตส

36,250.00

36,250.00 เฉพาะเจาะจง

บริษทั เจพีมอลล์ จากัด

บริษทั เจพีมอลล์ จากัด
36,250.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO16210-00017

10 หมึกพิมพ์ รองผู้อานวยการอสส

27,240.00

27,240.00 เฉพาะเจาะจง

บริษทั เจพีมอลล์ จากัด

บริษทั เจพีมอลล์ จากัด
27,240.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO16210-00018

11 จัดซื้อปลั๊กพ่วง สบก.

1,337.50

1,337.50 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ซีเทค ซิสเท็ม จากัด

บริษทั ซีเทค ซิสเท็ม จากัด
1,337.50

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO16210-00019

12 จัดซื้ออุปกรณ์สารองข้อมูล สทส.

5,243.00

5,243.00 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ซีเทค ซิสเท็ม จากัด

บริษทั ซีเทค ซิสเท็ม จากัด
5,243.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO16210-00021

34,530.00

34,530.00 เฉพาะเจาะจง

หจก. เวิร์ลอิงค์ เทรดดิ้ง

หจก. เวิร์ลอิงค์ เทรดดิ้ง
34,530.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO16210-00022

14 ซ่อมเครือ่ งพริน้ เตอร์ สบท

1,872.50

1,872.50 เฉพาะเจาะจง

หจก. โฮม ไอที เซอร์วิส

หจก. โฮม ไอที เซอร์วิส
1,872.50

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO16211-00026

15 วัสดุสานักงาน คณะทางานเลขาฯ

1,960.00

1,960.00

บริษทั เสริมวิทย์ บิซเน็ส จากัด

บริษทั เสริมวิทย์ บิซเน็ส จากัด
1,960.00

16 ซ่อมเครือ่ งสารองไฟ สบจ

1,230.50

1,230.50 เฉพาะเจาะจง

หจก.โอมไอที เซอร์วิส

หจก.โอมไอที เซอร์วิส
1,230.50

13 หมึกพริน้ เตอร์ สบก.

เฉพาะเจาะจง

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

PO16210-00023

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO26210-00001

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม 2561

แบบ สขร.1

องค์กำรสวนสัตว์ (ส่วนกลำง)
วันที่ 31 ตุลำคม 2561

ลำดั
บ

17

งำนที่จะซื้อจะจ้ำง

ส่งเสริมการตลาด 2561 ค่าเช่าพื้นที่ออกบูธ
สพธ.

วงเงินที่จัดซื้อ
รำคำกลำง
หรือจัดจ้ำง
(บำท)
(บำท)

เลขที่และวันที่ของ
ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
สัญญำหรือ
วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
ลงจะซื้อหรือจ้ำง (บำท)
ข้อตกลงในกำรซื้อ
หรือจ้ำง

35,096.00

35,096.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พี.เค เอ็กซิบชิ ั่น แมนเนจเม้นท์ บริษทั พี.เค เอ็กซิบชิ ั่น แมนเนจเม้นท์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PR26210-00003

จัดซื้อเครือ่ งทาลายเอกสาร สกม.
18 งบประมาณเหลือจ่ายจากการทาสัญญา
ปี 2561

19,153.00

19,153.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีเม็ค ซิสเท็ม จากัด จากัดล

บริษทั ซีเม็ค ซิสเท็ม จากัด จากัดล
19153

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PR26210-00005

19 หมึกพิมพ์ สบจ.

71,048.00

71,048.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั มิสเตอร์ อิงค์ คอมพิวเตอร์

บริษทั มิสเตอร์ อิงค์ คอมพิวเตอร์
71,048.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO26210-00006

วัสดุอุปกรณ์ใช้ในการทาฉลากเพื่อ
20 จัดเก็บตัวอย่าง โครงการสารวจโรคไวรัส
ติดต่อระหว่างสัตว์สู่คนฯ 2560

40,000.00
40,000.00

P026210-00007
40,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั กิบไทย จากัด
บริษทั กิบไทย จากัด
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ P026210-00008
บริษทั สยามการไฟฟ้าห้องเย็น จากัด บริษทั สยามการไฟฟ้าห้องเย็น จากัด
40,000.00

93,946.00

93,946.00 เฉพาะเจาะจง

21

วัสดุอุปกรณ์และสารเคมี ศูนย์ชันสูตร
โรคสัตว์ปา่ ปี62

บริษทั ณัฐกันย์ เคมิคอล จากัด

บริษทั ณัฐกันย์ เคมิคอล จากัด
93,946.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ PO26210-00023

