
จํานวน ราคากลาง ราคาที่เสนอ ผู�ได�รับคัดเลือก และ เลขที่/วันที่ลงนาม สญ.-ข�อตกลง ผลจัดซื้อจัดจ�าง คงเหลือเบิกจ'าย
(หน'วย) (บาท) (บาท) ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง กําหนดส'งมอบ (บาท) งวด (บาท) (บาท)

แผนงานพื้นฐานด�านการสร�างความสามารถในการแข�งขัน (พื้นฐาน)
ผลผลิตการสนับสนุนการบริหารงานพิพิธภัณฑ� (๒)

กิจกรรมการบริหารจัดการ (๒.๑)
1 เครื่องบันทึกเวลาเข�าออก ๘ เครื่อง 600,000.00             ครุภัณฑ� 600,000.00 เฉพาะเจาะจง - บริษัท คอนโทรลเอ โกลบอล จํากัด 599,200.00 บริษัท คอนโทรลเอ โกลบอล 

จํากัด ราคาที่ตกลง 
599,200.00 บาท

เป/นผู�มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

กําหนดส6งมอบภายใน 60 วัน (20
 ก.พ.64) เบิกจ6าย 1 งวด
(ใบสั่งซื้อ เลขที่ ๐๐๖๗/๖๔ ลงวันที่
 ๑๗ ธ.ค.63)

เสนอเบิกจ6ายแล�วในเดือน มี.ค.64 599,200.00 1 599,200.00 0.00 ------

2 โตGะทํางานพร�อมเก�าอี้ ๒ ชุด 15,600.00               ครุภัณฑ� 15,600.00 เฉพาะเจาะจง - บริษัท วินเนอร� วัน 15,600.00 บริษัท วินเนอร� วัน ราคาที่ตก
ลง 15,600.00 บาท

เป/นผู�มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

กําหนดส6งมอบภายใน 30 วัน (๒๓
 ม.ค.๖๔) เบิกจ6าย ๑ งวด

เสนอเบิกจ6ายแล�วในเดือน ธ.ค.63 15,600.00 1 15,600.00 0.00 ------

3 หม�อแปลงไฟฟLา 2000 KVA พร�อม
ติดตั้งอาคารพิพิธภัณฑ�เทคโนโลยี
สารสนเทศ (ครั้งที่ ๒)

๑ งาน 1,200,000.00          ครุภัณฑ� 1,200,000.00 e-bidding 61/2564 ลง
วันที่ 31 มี.ค.64

บริษัท บาเนีย จํากัด
บริษัท เค.ที.เทคนิคคอลซัพพลาย จํากัด
บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง ไซน� จํากัด
บริษัท อีเทอนีตี้ เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

985,470.00
949,946.00
885,960.00
930,900.00

บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง ไซน� จํากัด 
ราคาที่ตกลง 885,960.00 
บาท

เป/นผู�มีคุณสมบัติและข�อเสนอ
ทางเทคนิค ถูกต�องครบถ�วน
และเป/นผู�เสนอราคา ต่ําสุด

กําหนดส6งมอบภายใน 120 วัน 
(22 ก.ย.64) เบิกจ6าย 1 งวด
(สัญญาซื้อขาย เลขที่             ซ.
12/2564 ลงวันที่ 25 พ.ค.๖4)

เสนอเบิกจ6ายแล�วในเดือน ก.ย.64 885,960.00 1 885,960.00 0.00 ยกเลิกประกาศ (ครั้งที่ 1) เมื่อ 19 มี.ค.
64เนื่องจากกําหนด Spec ผิดพลาด
คลาดเคลื่อนในส6วนที่เป/นสาระสําคัญ

4 เครื่องสูบน้ําดับเพลิง Diesel Fire 
Pump,Jockey Pump และอุปกรณ�
ประกอบอาคารพิพิธภัณฑ�เทคโนโลยี
สารสนเทศ พร�อมติดตั้ง (ครั้งที่ 3)

๑ งาน 2,240,000.00          ครุภัณฑ� 2,240,000.00 e-bidding 46/2564 ลง
วันที่ 22 ก.พ.64

บริษัท ไฮโดรแมชส� (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท เอส.เค.เอ็น.ไปปl เอ็นจิเนีย แอนด� ซัพพลาย จํากัด
บริษัท เนโร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
บริษัท ฟลูอิด เทคโนโลยี แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
บริษัท อลาร�ม ซีสเต็ม โซลูชั่นส� จํากัด
บริษัท เอ็ม.อี.เอส.ไอ.วิศวกรรม จํากัด
บริษัท สยามเอคโค6 เอ็นเตอร�ไพรส� จํากัด

1,595,798.00
1,975,000.00
2,106,666.00
2,240,000.00
2,800,000.00
1,670,000.00
2,219,350.00

บริษัท ไฮโดรแมชส� (ประเทศ
ไทย) จํากัด ราคาที่ตกลง 
1,595,798.00 บาท

เป/นผู�มีคุณสมบัติและข�อเสนอ
ทางเทคนิค ถูกต�องครบถ�วน
และเป/นผู�เสนอราคา ต่ําสุด

กําหนดส6งมอบภายใน 240 วัน 
(22 ม.ค.65) เบิกจ6าย 1 งวด
(สัญญาซื้อขาย เลขที่            ซ.
13/2564 ลงวันที่ 27 พ.ค.๖4)

อยู6ระหว6างดําเนินงาน 1,595,798.00 -- 0.00 1,595,798.00 ยกเลิกประกาศ (ครั้งที่ 1) เมื่อ 23 พ.ย.
63 เนื่องจากมีผู�ยื่นข�อเสนอผ6านการ
คัดเลือกเพียงรายเดียว           ยกเลิก
ประกาศ (ครั้งที่ ๒) เมื่อ 27 ม.ค.64 
เนื่องจากมีผู�ยื่นข�อเสนอผ6านการพิจารณา
เพียงรายเดียว

5 ปรับปรุงศูนย�รวมกิจกรรมและฝnกอบรม ๑ งาน 1,500,000.00          สิ่งก6อสร�าง 1,530,000.00 e-bidding 60/2564 ลง
วันที่ 29 มี.ค.64

ห�างหุ�นส6วนจํากัด ศรัณย�ฉัตร 3
บริษัท ไบรท� อายส� จํากัด
บริษัท อมฤต จํากัด
บริษัท เคที เทค เซอร�วิส แอนด� คอนสตรัคชั่น จํากัด
บริษัท พีซีเอสโปร จํากัด
บริษัท ฟาสต� โปร. จํากัด
ห�างหุ�นส6วนจํากัดเจริญธรรมการโยธา

1,299,800.00
1,333,000.00
1,453,500.00
1,454,000.00
1,339,000.00
1,490,000.00
1,420,000.00

ห�างหุ�นส6วนจํากัด ศรัณย�ฉัตร 3
  ราคาที่ตกลง 
1,299,800.00 บาท

เป/นผู�มีคุณสมบัติและข�อเสนอ
ทางเทคนิค ถูกต�องครบถ�วน
และเป/นผู�เสนอราคา ต่ําสุด

กําหนดส6งมอบภายใน 120 วัน 
(22 ก.ย.64) เบิกจ6าย 1 งวด
(สัญญาจ�าง เลขที่ จ.43/๒๕๖4 ลง
วันที่ 25 พ.ค.64)

อยู6ระหว6างดําเนินงาน 1,299,800.00 -- 0.00 1,299,800.00 ผู�รับจ�างได�รับผลกระทบจากการแพร6
ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ส6งผลให�การ
ดําเนินงานต�องล6าช�าออกไป

6 ปรับปรุงสายส6งแรงสูงอาคารพิพิธภัณฑ�
วิทยาศาสตร�

๑ งาน 1,500,000.00          สิ่งก6อสร�าง 1,380,000.00 e-bidding 41/2564 ลง
วันที่ 2 ก.พ.64

บริษัท บาเนีย จํากัด
บริษัท สกายคอมเมอเชี่ยล จํากัด
บริษัท เค.ที.เทคนิคคอลซัพพลาย จํากัด
บริษัท ซัมมิท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด� เซอร�วิส จํากัด

749,000.00
896,454.80
788,590.00
827,019.05

บริษัท บาเนีย จํากัด ราคาที่ตก
ลง 749,000.00 บาท

เป/นผู�มีคุณสมบัติและข�อเสนอ
ทางเทคนิค ถูกต�องครบถ�วน
และเป/นผู�เสนอราคา ต่ําสุด

กําหนดส6งมอบภายใน 90 วัน (24
 มิ.ย.64) เบิกจ6าย 1 งวด
(สัญญาจ�าง เลขที่ จ.25/๒๕๖4 ลง
วันที่ 26 มี.ค.64)

เสนอเบิกจ6ายแล�วในเดือน ก.ย.64 749,000.00 1 749,000.00 0.00 ยกเลิกประกาศ (ครั้งที่ 1) เมื่อ 25 ธ.ค.
63 เนื่องจากมีผู�ผ6านการพิจารณาเพียง
รายเดียว

7 ปรับปรุง Chiller Pump,Condenser 
Pump ชุดควบคุมและอุปกรณ�ประกอบ
อาคารพิพิธภัณฑ�วิทยาศาสตร�

๑ งาน 3,500,000.00          สิ่งก6อสร�าง 3,500,000.00 e-bidding 25/2564 ลง
วันที่ 9 ธ.ค. 63

บริษัท คิว. เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง ดีเวลอปเม�นท� จํากัด
ห�างหุ�นส6วนจํากัด ซีพีเอส 999
บริษัท พีพีที ทรัพย� พลาย เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
บริษัท อินเตอร�-เม็ค เอ็นจิเนียริ่ง กรุGป จํากัด

3,297,000.00
3,280,000.00
3,255,898.00
2,996,000.00

บริษัท อินเตอร�-เม็ค เอ็นจิ
เนียริ่ง กรุGป จํากัด ราคาที่ตกลง
 2,996,000.00 บาท

เป/นผู�มีคุณสมบัติและข�อเสนอ
ทางเทคนิค ถูกต�องครบถ�วน
และเป/นผู�เสนอราคา ต่ําสุด

กําหนดส6งมอบภายใน 120 วัน 
(11 มิ.ย.64) เบิกจ6าย 1 งวด
(สัญญาจ�าง เลขที่ จ.19/๒๕๖4 ลง
วันที่ 11 ก.พ.64)

เสนอเบิกจ6ายแล�วในเดือน ก.ย.64 2,996,000.00 1 2,996,000.00 0.00 ------

8 ปรับปรุงและล�างเครื่องจ6ายลมเย็น AHU
 FCU พร�อมเปลี่ยนอุปกรณ�ประกอบ
อาคารพิพิธภัณฑ�วิทยาศาสตร�

๑ งาน 1,500,000.00          สิ่งก6อสร�าง 1,467,000.00 e-bidding 27/2564 ลง
วันที่ 9 ธ.ค. 63

ห�างหุ�นส6วนจํากัด แอล.คูล เอ็นจิเนียริ่ง
บริษัท คิว. เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง ดีเวลอปเม�นท� จํากัด
บริษัท เจเจซี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
ห�างหุ�นส6วนจํากัด ซีพีเอส 999
บริษัท อินเตอร�-เม็ค เอ็นจิเนียริ่ง กรุGป จํากัด

1,026,783.57
1,400,000.00
1,247,687.32
1,380,000.00
1,230,500.00

ห�างหุ�นส6วนจํากัด แอล.คูล เอ็น
จิเนียริ่ง ราคาที่ตกลง 
1,026,783.57 บาท

เป/นผู�มีคุณสมบัติและข�อเสนอ
ทางเทคนิค ถูกต�องครบถ�วน
และเป/นผู�เสนอราคา ต่ําสุด

กําหนดส6งมอบภายใน 90 วัน (12
 พ.ค.64) เบิกจ6าย 1 งวด
(สัญญาจ�าง เลขที่ จ.20/๒๕๖4 ลง
วันที่ 11 ก.พ.64)

เสนอเบิกจ6ายแล�วในเดือน ก.ค.64 1,026,783.57 1 1,026,783.57 0.00 ผู�รับจ�างส6งมอบงานเกินกําหนด

9 ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการ Taxidermy 
อาคารพิพิธภัณฑ�ธรรมชาติวิทยา

๑ งาน 1,500,000.00          สิ่งก6อสร�าง 1,528,000.00 e-bidding 64/2564 ลง
วันที่ 9 เม.ย.64

ห�างหุ�นส6วนจํากัด พลเฟอร�นิเจอร�
บริษัท คีย� ไลฟl กรุGป จํากัด
บริษัท ไบรท� อายส� จํากัด
บริษัท ภู คอนสตรัคชั่น แอนด� ดีไซน� จํากัด
บริษัท แอส บิลท� เอ็นจิเนียร� จํากัด
บริษัท กิจการร6วมค�า บีบี แอนด� วาย จํากัด
หจก.ดาวดีอินเตอร� คอนสตรัคชั่น
ห�างหุ�นส6วนจํากัด พนมทวนพัฒนาก6อสร�าง
บริษัท เบรคทรูแมนเนจเม�นต� จํากัด

1,500,034.52
1,410,000.00
1,332,540.00
1,310,000.00
1,480,632.00
1,195,700.00
1,369,000.00
1,345,000.00
1,463,760.00

บริษัท กิจการร6วมค�า บีบี 
แอนด� วาย จํากัด ราคาที่ตกลง
 1,195,700.00 บาท

เป/นผู�มีคุณสมบัติและข�อเสนอ
ทางเทคนิค ถูกต�องครบถ�วน
และเป/นผู�เสนอราคา ต่ําสุด

กําหนดส6งมอบภายใน 120 วัน 
(15 ต.ค.64) เบิกจ6าย 3 งวด
(สัญญาจ�าง เลขที่ จ.47/๒๕๖4ลง
วันที่ 17 มิ.ย.64)

อยู6ระหว6างดําเนินงาน 1,195,700.00 -- 0.00 1,195,700.00 ------

10 ปรับปรุงภูมิทัศน�ตามผังแม6บทองค�การ
พิพิธภัณฑ�วิทยาศาสตร�แห6งชาติ ระยะที่
 ๑

๑ งาน 35,000,000.00        สิ่งก6อสร�าง 35,060,000.00 e-bidding 69/2564 ลง
วันที่ 25 มิ.ย.64

บริษัท เซียม เวอร�คส จํากัด
บริษัท จีเคอี จํากัด
บริษัท เคเค.รุ6งเรือง ๒๐๒๐ จํากัด

46,479,924.79
47,410,000.00
44,678,000.00

บริษัท เซียม เวอร�คส จํากัด 
ราคาที่ตกลง 
46,479,924.79 บาท

เป/นผู�มีคุณสมบัติและข�อเสนอ
ทางเทคนิค ถูกต�องครบถ�วน
และเป/นผู�เสนอราคา ต่ําสุด

กําหนดส6งมอบภายใน 300 วัน 
(12 มิ.ย.65) เบิกจ6าย 6 งวด
(สัญญาจ�าง เลขที่ จ.49/๒๕๖4 ลง
วันที่ 16 ส.ค.64) วงเงินรวม 

อยู6ระหว6างดําเนินงาน 34,902,203.09 -- 0.00 34,902,203.09 ยกเลิกประกาศ (ครั้งที่ ๑) เมื่อ ๑๒ พ.ค.
๖๔ ไม6มีผู�ยื่นข�อเสนอที่มีคุณสมบัติถูกต�อง
ครบถ�วนตามประกาศ

11 ปรับปรุงเครื่องปรับอากาศอาคารศูนย�
รวมกิจกรรมและฝnกอบรม ๑ (เรือนพัก
นักวิทย�)

๑ งาน 1,750,000.00          สิ่งก6อสร�าง 1,749,900.00 e-bidding 23/2564 ลง
วันที่ 7 ธ.ค.63

ห�างหุ�นส6วนจํากัด แอล.คูล เอ็นจิเนียริ่ง
บริษัท คิว. เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง ดีเวลอปเม�นท� จํากัด
บริษัท แอร�โก� โปร-เทค จํากัด
บริษัท เจเจซี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
บริษัท เอ็นทรัสท� อินเตอร�คอร�ป จํากัด
บริษัท อินเตอร�เทค อิเล็คทริคแอนด�บิ้ลด� จํากัด
หจก. เค.แอล. คูลลิ่ง เอ็นจิเนียริ่ง
บริษัท เอ็น เอส ซี ซิสเต็ม แอนด�เซอร�วิส จํากัด
บริษัท พีพีที ทรัพย� พลาย เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
ห�างหุ�นส6วนจํากัด ดีอาร� โปรดักท�เซอร�วิส
ห�างหุ�นส6วนดวงพร อิเล็คติคอล
บริษัท ภัทรณชัย กรุGป จํากัด
บริษัท เจ.พี.ซิสเต็มส� คอร�ปอเรชั่น จํากัด
บริษัท ฟาสต� โปร. จํากัด

1,391,000.00
1,497,000.00
1,639,900.00
1,632,436.09
1,404,888.88
1,495,000.00
1,624,950.00
1,509,844.29
1,599,535.51
1,202,000.00
1,477,834.03
1,500,000.00
1,448,754.31
1,678,000.00

 ห�างหุ�นส6วนจํากัด ดีอาร� โปร
ดักท�เซอร�วิส ราคาที่ตกลง 
1,202,000.00 บาท

เป/นผู�มีคุณสมบัติและข�อเสนอ
ทางเทคนิค ถูกต�องครบถ�วน
และเป/นผู�เสนอราคา ต่ําสุด

กําหนดส6งมอบภายใน 150 วัน 
(11 ก.ค.64) เบิกจ6าย 1 งวด
(สัญญาจ�าง เลขที่ จ.18/๒๕๖4 ลง
วันที่ 11 ก.พ.64)

อยู6ระหว6างดําเนินงาน 1,202,000.00 -- 0.00 1,202,000.00 ผู�รับจ�างได�รับผลกระทบจากการแพร6
ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ส6งผลให�การ
ดําเนินงานต�องล6าช�าออกไป

ป-ญหา/อุปสรรค/หมายเหตุ
สถานะความก�าวหน�า

รายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ�าง งบประมาณรายจ'ายประจําป2งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ลําดับ รายการ วงเงินงบประมาณ (บาท) ประเภท
เบิกจ'ายแล�ว

วิธีจัดหา เหตุผลที่คัดเลือกรายชื่อผู�ยื่นข�อเสนอเลขที่/วันที่ประกาศ



จํานวน ราคากลาง ราคาที่เสนอ ผู�ได�รับคัดเลือก และ เลขที่/วันที่ลงนาม สญ.-ข�อตกลง ผลจัดซื้อจัดจ�าง คงเหลือเบิกจ'าย
(หน'วย) (บาท) (บาท) ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง กําหนดส'งมอบ (บาท) งวด (บาท) (บาท)

ป-ญหา/อุปสรรค/หมายเหตุ
สถานะความก�าวหน�าลําดับ รายการ วงเงินงบประมาณ (บาท) ประเภท

เบิกจ'ายแล�ว
วิธีจัดหา เหตุผลที่คัดเลือกรายชื่อผู�ยื่นข�อเสนอเลขที่/วันที่ประกาศ

12 ก6อสร�างอาคารพักขยะ ๑ งาน 4,335,000.00          สิ่งก6อสร�าง 4,326,400.00 e-bidding 52/2564 ลง
วันที่ 11 มี.ค.64

ห�างหุ�นส6วนจํากัด ปุริมปรัชญ�
บริษัท คิว. เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง ดีเวลอปเม�นท� จํากัด
บริษัท ภู คอนสตรัคชั่น แอนด� ดีไซน� จํากัด
บริษัท ทัดพลภัทรรัต จํากัด
บริษัท วัน สตGอป บิวดิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ดับบลิวอีสิบเก�าเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
บริษัท โอเวอร�โฟล ดีไซน� แอนด� บิลด� จํากัด
บริษัท เพอสเพคเทค จํากัด
บริษัท พิษณุนนท� จํากัด
บริษัท เกียรติคอร�เปอเรชั่น จํากัด
ห�างหุ�นส6วนจํากัด เอ็นซี เฟอร�นิเจอร�(คลองหลวง)
บริษัท อาคารไทย จํากัด
พรรัศมีมาตราอีควิปเมนท�
ห�างหุ�นส6วนจํากัดเจริญธรรมการโยธา
ห�างหุ�นส6วนจํากัด วรรณวนัช อินเตอร�คอน

4,026,000.00
4,300,000.00
3,635,000.00
3,812,500.00
3,829,101.81
4,100,000.00
4,190,000.00
3,890,000.00
3,988,949.00
4,080,226.00
3,739,223.37
3,888,888.00
3,832,340.16
3,990,000.00
4,325,000.00

บริษัท ภู คอนสตรัคชั่น แอนด� 
ดีไซน� จํากัด ราคาที่ตกลง 
3,635,000.00 บาท

เป/นผู�มีคุณสมบัติและข�อเสนอ
ทางเทคนิค ถูกต�องครบถ�วน
และเป/นผู�เสนอราคา ต่ําสุด

กําหนดส6งมอบภายใน 180 วัน (1
 พ.ย.64) เบิกจ6าย 3 งวด
(สัญญาจ�าง เลขที่ จ.34/๒๕๖4 ลง
วันที่ 5 พ.ค.64)

อยู6ระหว6างดําเนินงาน 3,635,000.00 -- 0.00 3,635,000.00 ------

13 ก6อสร�างอาคารเก็บพัสดุ ๑ งาน 5,811,000.00          สิ่งก6อสร�าง 5,840,000.00 e-bidding 62/2564 ลง
วันที่ 5 เม.ย.64

บริษัท โฟกัส เอ็นเตอร�ไพรส� กรุGป จํากัด
บริษัท สีมา รีโนเวชั่น จํากัด
บริษัท ดับบลิวอีสิบเก�าเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
บริษัท เพอสเพคเทค จํากัด
บริษัท พิษณุนนท� จํากัด
ห�างหุ�นส6วนจํากัด ส.ศรีสุข เอ็นจิเนียริ่ง

5,090,000.00
5,145,000.00
5,570,000.00
5,430,000.00
5,136,680.00
4,848,000.00

ห�างหุ�นส6วนจํากัด ส.ศรีสุข เอ็น
จิเนียริ่ง ราคาที่ตกลง 
4,848,000.00 บาท

เป/นผู�มีคุณสมบัติและข�อเสนอ
ทางเทคนิค ถูกต�องครบถ�วน
และเป/นผู�เสนอราคา ต่ําสุด

กําหนดส6งมอบภายใน 180 วัน 
(16 พ.ย.64) เบิกจ6าย 3 งวด
(สัญญาจ�าง เลขที่ จ.40/๒๕๖4 ลง
วันที่ 20 พ.ค.64)

อยู6ระหว6างดําเนินงาน 4,848,000.00 -- 0.00 4,848,000.00 ------

14 งานติดตั้งไฟฟLาและแสงสว6างรอบอาคาร
พิพิธภัณฑ�พระรามเก�าและศูนย�รวม
กิจกรรม (ครั้งที่ 2)

๑ งาน 6,000,000.00          สิ่งก6อสร�าง 6,000,000.00 e-bidding 56/2564 ลง
วันที่ 17 มี.ค.64

บริษัท สกายคอมเมอเชี่ยล จํากัด
บริษัท บ็อกซ� ไบร�ท� กรุGป จํากัด
บริษัท วีเทค เดคคอร� จํากัด
บริษัท ดับเบิ้ล เอ็ม อินเตอร�เนชั่นแนล จํากัด
ห�างหุ�นส6วนจํากัด เฮง เฮง (1999)

5,900,000.00
5,950,000.00
4,789,000.00
5,640,000.00
5,790,000.00

บริษัท สกายคอมเมอเชี่ยล 
จํากัด ราคาที่ตกลง 
5,900,000.00 บาท

เป/นผู�มีคุณสมบัติและข�อเสนอ
ทางเทคนิค ถูกต�องครบถ�วน
และเป/นผู�เสนอราคา ต่ําสุด

กําหนดส6งมอบภายใน 150 วัน (4
 ต.ค.64) เบิกจ6าย 1 งวด
(สัญญาจ�างเลขที่ จ.37/๒๕๖4ลง
วันที่ 7 พ.ค.64)

เสนอเบิกจ6ายแล�วในเดือน ก.ย.64 5,900,000.00 1 5,900,000.00 0.00 ยกเลิกประกาศ (ครั้งที่ 1) เมื่อ 19 ก.พ.
64 เนื่องจากมีผู�ผ6านการพิจารณาเพียง   
 รายเดียว

15 ก6อสร�างบันไดหนีไฟและทางออกฉุกเฉิน ๑ งาน 1,500,000.00          สิ่งก6อสร�าง 1,500,000.00 e-bidding 55/2564 ลง
วันที่ 18 มี.ค.64

บริษัท พีซีเอสโปร จํากัด
ห�างหุ�นส6วนจํากัด พลสุวรรณสตีล

1,239,000.00
1,346,000.00

บริษัท พีซีเอสโปร จํากัด ราคา
ที่ตกลง 1,239,000.00 บาท

เป/นผู�มีคุณสมบัติและข�อเสนอ
ทางเทคนิค ถูกต�องครบถ�วน
และเป/นผู�เสนอราคา ต่ําสุด

กําหนดส6งมอบภายใน 120 วัน (2
 ก.ย.64) เบิกจ6าย 3 งวด
(สัญญาจ�าง เลขที่ จ.38/๒๕๖4 ลง
วันที่ 7 พ.ค.64)

อยู6ระหว6างดําเนินงาน 1,239,000.00 -- 0.00 1,239,000.00 ผู�รับจ�างได�รับผลกระทบจากการแพร6
ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ส6งผลให�การ
ดําเนินงานต�องล6าช�าออกไป

กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
16 เครื่องปริ๊นท�หน�ากว�าง ๑๗ นิ้ว ๑ เครื่อง 70,000.00               ครุภัณฑ� 75,697.00 เฉพาะเจาะจง - บริษัท อินโนเวชั่นส� โซลูชั่น แอนด� เซอร�วิส จํากัด 69,800.00 บริษัท อินโนเวชั่นส� โซลูชั่น 

แอนด� เซอร�วิส จํากัด ราคาที่
ตกลง 69,800.00 บาท

เป/นผู�มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

กําหนดส6งมอบภายใน 30 วัน (29
 พ.ย.63) เบิกจ6าย ๑ งวด
(ใบเสนอราคา เลขที่ 
QT2020090017 สั่งซื้อวันที่ ๓๐
 ต.ค.๖๓)

เสนอเบิกจ6ายแล�วในเดือน พ.ย.63 69,800.00 1 69,800.00 0.00 ------

17 ปรับปรุงระบบจัดเก็บข�อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร� (Centralize Log 
Management)

๑ ระบบ 1,177,000.00          ครุภัณฑ� 1,177,000.00 e-bidding 10/2563 ลง
วันที่ 10 พ.ย.63

บริษัท เน็ทวัน เน็ทเวิร�ค โซลูชั่น จํากัด
บริษัท เดสพาซีโต บูล จํากัด

     1,159,880.0๐
1,176,998.00 

บริษัท เน็ทวัน เน็ทเวิร�ค โซลูชั่น
 จํากัด ราคาที่ตกลง 
1,159,880.0๐ บาท

เป/นผู�มีคุณสมบัติและข�อเสนอ
ทางเทคนิค ถูกต�องครบถ�วน
และเป/นผู�เสนอราคา ต่ําสุด

กําหนดส6งมอบภายใน 60 วัน (19
 ก.พ.64) เบิกจ6าย 2 งวด
(สัญญาจ�าง เลขที่ จ.10/2564 ลง
วันที่ 21 ธ.ค.63)

เสนอเบิกจ6ายแล�วในเดือน มี.ค.64 1,159,880.00 2 1,159,880.00 0.00 ------

18 พัฒนาระบบ ERP (phase 2) ๑ ระบบ 3,500,000.00          ครุภัณฑ� 3,500,000.00 เฉพาะเจาะจง - บริษัท แกรนด�ลีนุกซ� โซลูชั่น จํากัด 3,488,200.00 บริษัท แกรนด�ลีนุกซ� โซลูชั่น 
จํากัด ราคาที่ตกลง 
๓,๔๘๘,๒๐๐.๐๐ บาท

เป/นผู�มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

กําหนดส6งมอบภายใน 300 วัน 
(24 พ.ย.64) เบิกจ6าย 4 งวด
(สัญญาจ�าง เลขที่ จ.13/๒๕๖4 ลง
วันที่ 28 ม.ค.64)

อยู6ระหว6างดําเนินงาน 3,488,200.00 2 1,220,870.00 2,267,330.00 ------

19 พัฒนาคลังข�อมูลกลาง อพวช. (Data 
Warehouse) (ครั้งที่ ๒)

๑ ระบบ 2,425,000.00          ครุภัณฑ� 2,425,000.00 e-bidding 51/2564 ลง
วันที่ 11 มี.ค.64

บริษัท จีเอเบิล จํากัด
บริษัท ซอฟต�ไลน� เซอร�วิส อินเตอร�เนชั่นแนล(ไทยแลนด�) จํากัด

4,349,550.00
4,365,000.00

บริษัท จีเอเบิล จํากัด ราคาที่
ตกลง 4,349,550.00 บาท

เป/นผู�มีคุณสมบัติและข�อเสนอ
ทางเทคนิค ถูกต�องครบถ�วน
และเป/นผู�ได�คะแนนรวม สูงสุด

กําหนดส6งมอบภายใน 120 วัน 
(27 ส.ค.64) เบิกจ6าย 4 งวด 
วงเงินรวม 4,349,550 บาท
(สัญญาจ�าง เลขที่ จ.๓3/2564 ลง
วันที่ 29 เม.ย.64)

เสนอเบิกจ6ายแล�วในเดือน ก.ย.64 2,415,000.00 3 2,415,000.00 0.00 ยกเลิกประกาศ (ครั้งที่ 1) เมื่อ 5 มี.ค.64
เนื่องจากมีผู�ผ6านการพิจารณาเพียงราย
เดียว

20 พัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับผู�บริหาร
ระดับสูง (EIS) (ครั้งที่ ๒)

๑ ระบบ 1,940,000.00          ครุภัณฑ� 1,940,000.00 e-bidding 51/2564 ลง
วันที่ 11 มี.ค.64

บริษัท จีเอเบิล จํากัด
บริษัท ซอฟต�ไลน� เซอร�วิส อินเตอร�เนชั่นแนล(ไทยแลนด�) จํากัด

4,349,550.00
4,365,000.00

บริษัท จีเอเบิล จํากัด ราคาที่
ตกลง 4,349,550.00 บาท

เป/นผู�มีคุณสมบัติและข�อเสนอ
ทางเทคนิค ถูกต�องครบถ�วน
และเป/นผู�ได�คะแนนรวม สูงสุด

กําหนดส6งมอบภายใน 120 วัน 
(27 ส.ค.64) เบิกจ6าย 4 งวด 
วงเงินรวม 4,349,550 บาท
(สัญญาจ�าง เลขที่ จ.๓3/2564 ลง

เสนอเบิกจ6ายแล�วในเดือน ก.ย.64 1,934,550.00 3 1,934,550.00 0.00 ยกเลิกประกาศ (ครั้งที่ 1) เมื่อ 5 มี.ค.64
เนื่องจากมีผู�ผ6านการพิจารณาเพียงราย
เดียว

21 พัฒนาระบบคลังทรัพยากรชีวภาพ และ
วัสดุวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ

๑ ระบบ 824,500.00             ครุภัณฑ� 824,500.00 e-bidding 57/2564 ลง
วันที่ 22 มี.ค.64

บริษัท ที.อาร�.สยามภัณฑ� จํากัด
บริษัท อัลฟ�า-บี คอมพ�แอนด�ลิงค� จํากัด
บริษัท พี เอ็น พี โซลูชั่น จํากัด
บริษัท เดสพาซีโต บูล จํากัด
ดิ เอกซ�แพนชั่น
บริษัท ไอทีเอเอส จํากัด
บริษัท ดิจิทัลสโตร�เมช จํากัด
บริษัท โฟล ดิจิทัล จํากัด

824,500.00
728,670.00
811,000.00
823,500.00
600,000.00
740,000.00
783,275.00
640,000.00

ดิ เอกซ�แพนชั่น ราคาที่ตกลง 
600,000.00 บาท

เป/นผู�มีคุณสมบัติและข�อเสนอ
ทางเทคนิค ถูกต�องครบถ�วน
และเป/นผู�ได�คะแนนรวม สูงสุด

กําหนดส6งมอบภายใน 180 วัน 
(28 พ.ย.64) เบิกจ6าย 3 งวด
(สัญญาจ�าง เลขที่ จ.44/2564 ลง
วันที่ 1 มิ.ย.๖4)

อยู6ระหว6างดําเนินงาน 600,000.00 1 60,000.00 540,000.00 ------

22 ปรับปรุงระบบบริหารงานซ6อมบํารุง
ชิ้นงานนิทรรศการ และคลังวัสดุอะไหล6

๑ ระบบ 660,000.00             ครุภัณฑ� 660,000.00 เฉพาะเจาะจง - บริษัท ไอเอส ซอฟต�แวร� จํากัด 658,999.09 บริษัท ไอเอส ซอฟต�แวร� จํากัด
 ราคาที่ตกลง 658999.09 
บาท

เป/นผู�มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

กําหนดส6งมอบภายใน 150 วัน 
(10 มิ.ย.64) เบิกจ6าย 3 งวด
(ใบสั่งจ�าง เลขที่ 0078/64   ลง
วันที่ 8 ม.ค.64)

เสนอเบิกจ6ายแล�วในเดือน มิ.ย.64 658,999.09 3 658,999.09 0.00 ------

23 พัฒนาระบบสํานักงานอัตโนมัติ (Office 
Automation System; OAS) (ครั้งที่ ๒)

๑ ระบบ 6,790,000.00          ครุภัณฑ� 6,790,000.00 e-bidding 63/2564 ลง
วันที่ 5 เม.ย.64

บริษัท เค แอนด� โอ ซิสเต็มส� แอนด� คอนซัลติ้ง จํากัด
บริษัท วีวาสนาดี จํากัด
บริษัท ไอทีเอเอส จํากัด
บริษัท อินโนเวชั่นส� โซลูชั่น แอนด� เซอร�วิส จํากัด

4,654,945.93
5,890,000.00
5,678,900.00
5,771,500.00

บริษัท อินโนเวชั่นส� โซลูชั่น 
แอนด� เซอร�วิส จํากัด

เป/นผู�มีคุณสมบัติและข�อเสนอ
ทางเทคนิค ถูกต�องครบถ�วน
และเป/นผู�ได�คะแนนรวม สูงสุด

กําหนดส6งมอบภายใน 300 วัน (3 
เม.ย.65) เบิกจ6าย 4 งวด
(สัญญาจ�าง เลขที่ จ.45/2564 ลง
วันที่ 7 มิ.ย.๖4)

อยู6ระหว6างดําเนินงาน 5,771,500.00 1 577,150.00 5,194,350.00 ยกเลิกประกาศ (ครั้งที่ 1) 26 มี.ค.64 
ไม6มีผู�ยื่นข�อเสนอที่มีคุณสมบัติถูกต�อง
ครบถ�วนตามประกาศ

24 พัฒนาระบบบริการผู�เข�าชม ๑ ระบบ 6,000,000.00          ครุภัณฑ� 6,000,000.00 เฉพาะเจาะจง - บริษัท จีเคอี จํากัด 6,000,000.00 บริษัท จีเคอี จํากัด ราคาที่ตก
ลง 6,000,000 บาท

เป/นผู�มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

กําหนดส6งมอบภายใน 150 วัน 
(11 ก.ค.64) เบิกจ6าย 3 งวด
(สัญญาจ�าง เลขที่ จ.21/2564 ลง
วันที่ 11 ก.พ.64)

เสนอเบิกจ6ายแล�วในเดือน ส.ค.64 6,000,000.00 3 6,000,000.00 0.00 ------

25 จัดทํา Virtual Museum พิพิธภัณฑ�
พระรามเก�า

๑ ระบบ 3,880,000.00          ครุภัณฑ� 3,880,000.00 e-bidding 47/2564 ลง
วันที่ 25 ก.พ.64

บริษัท อินโฟ มีเดีย อินโนเวชั่น จํากัด
บริษัท เอนี่ไอ จํากัด
บริษัท ดิจิเมจิก(ไทยแลนด�) จํากัด
บริษัท คลิกเน็กซ� จํากัด
บริษัท สามดีทีวีเทคจํากัด
บริษัท ลิฟวิ่ง มิวเซียม จํากัด
บริษัท ป�โก (ไทยแลนด�) จํากัด (มหาชน)

3,413,300.00
3,531,000.00
3,852,000.00
3,093,010.99
2,999,000.00
3,846,650.00
3,686,000.00

บริษัท คลิกเน็กซ� จํากัด ราคา
ที่ตกลง 3,093,010.99 บาท

เป/นผู�มีคุณสมบัติและข�อเสนอ
ทางเทคนิค ถูกต�องครบถ�วน
และเป/นผู�ได�คะแนนรวม สูงสุด

กําหนดส6งมอบภายใน 120 วัน (4
 ก.ย.64) เบิกจ6าย 2 งวด
(สัญญาจ�าง เลขที่ จ.๓6/๒๕๖4 ลง
วันที่ 7 พ.ค.๖4) ต6อมา อนุมัติขยาย
เวลาออกไปอีก 45 วัน สิ้นสุดใน
วันที่ 19 ต.ค.64

อยู6ระหว6างดําเนินงาน 3,093,010.99 1 1,082,553.85 2,010,457.14 ------



จํานวน ราคากลาง ราคาที่เสนอ ผู�ได�รับคัดเลือก และ เลขที่/วันที่ลงนาม สญ.-ข�อตกลง ผลจัดซื้อจัดจ�าง คงเหลือเบิกจ'าย
(หน'วย) (บาท) (บาท) ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง กําหนดส'งมอบ (บาท) งวด (บาท) (บาท)

ป-ญหา/อุปสรรค/หมายเหตุ
สถานะความก�าวหน�าลําดับ รายการ วงเงินงบประมาณ (บาท) ประเภท

เบิกจ'ายแล�ว
วิธีจัดหา เหตุผลที่คัดเลือกรายชื่อผู�ยื่นข�อเสนอเลขที่/วันที่ประกาศ

26 ระบบติดตามและประเมินผลงานของ 
อพวช. (ครั้งที่ ๓)

๑ ระบบ 2,910,000.00          ครุภัณฑ� 2,910,000.00 e-bidding 74/2564 ลง
วันที่ 2 ก.ย.64

บริษัท บิสซิเนสอะไลฟl จํากัด
บริษัท เอคซเทนด� ไอที รีซอร�ส จํากัด
บริษัท ลานเกียร� เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท จีเนียส-ทรี จํากัด
บริษัท อินโนเวชั่นส� โซลูชั่น แอนด� เซอร�วิส จํากัด
บริษัท ไอเดียดอท โซลูชั่นส� จํากัด
เจ.เอ็นจิเนียริ่งและบริการ 2010

2,479,435.00
2,680,350.00
1,891,500.00
2,370,000.00
1,450,000.00
2,035,000.00
2,264,000.00

บริษัท อินโนเวชั่นส� โซลูชั่น 
แอนด� เซอร�วิส จํากัด ราคาที่
ตกลง 1,450,000.00 บาท

เป/นผู�มีคุณสมบัติและข�อเสนอ
ทางเทคนิค ถูกต�องครบถ�วน
และเป/นผู�เสนอราคา ต่ําสุด

กําหนดส6งมอบภายใน 180 วัน 
(29 มี.ค.65) เบิกจ6าย 3 งวด
(สัญญาจ�าง เลขที่ จ.54/2564 ลง
วันที่ 30 ก.ย.๖4)

อยู6ระหว6างดําเนินงาน 1,450,000.00 -- 0.00 1,450,000.00 ยกเลิกประกาศ (ครั้งที่ ๑) ไม6มีผู�ยื่น
ข�อเสนอที่มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วน
ตามประกาศ                        ยกเลิก
ประกาศ (ครั้งที่ ๒) เมื่อ ๒ ก.ย.64
เนื่องจากมีผู�ยื่นข�อเสนอผ6านการพิจารณา
เพียงรายเดียว

27 พัฒนาเว็บไซต�องค�การพิพิธภัณฑ�
วิทยาศาสตร�แห6งชาติ

๑ เว็บไซต� 1,500,000.00          ครุภัณฑ� 1,624,000.00 e-bidding 40/2564 ลง
วันที่ 2 ก.พ.64

บริษัท อัลฟ�า-บี คอมพ�แอนด�ลิงค� จํากัด
บริษัท ทูเฟลโลส� เน็ตเวิร�ค แอนด� ดีไซน� จํากัด
บริษัท บางกอก เว็บ โซลูชั่น จํากัด
ดิ เอกซ�แพนชั่น
บริษัท ลานเกียร� เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท เจโนไซส� จํากัด
บริษัท อินโนเวชั่นส� โซลูชั่น แอนด� เซอร�วิส จํากัด
บริษัท จิ๊กซอว� อินโนเวชั่น จํากัด

1,000,236.00
868,000.00

1,300,000.00
1,070,000.00
1,199,900.00
1,433,800.00
1,200,000.00
1,249,000.00

บริษัท ทูเฟลโลส� เน็ตเวิร�ค 
แอนด� ดีไซน� จํากัด ราคาที่    
ตกลง 868,000.00 บาท

เป/นผู�มีคุณสมบัติและข�อเสนอ
ทางเทคนิค ถูกต�องครบถ�วน
และเป/นผู�ได�คะแนนรวม สูงสุด

กําหนดส6งมอบภายใน 240 วัน 
(24 พ.ย.64) เบิกจ6าย 3 งวด
(สัญญาจ�าง เลขที่ จ.26/2564 ลง
วันที่ 29 มี.ค.64)

อยู6ระหว6างดําเนินงาน 868,000.00 2 520,800.00 347,200.00 ------

28 จัดทําห�อง Data Center ๑ งาน 32,000,000.00        สิ่งก6อสร�าง 32,000,000.00 e-bidding 49/2564 ลง
วันที่ 9 มี.ค.64

บริษัท ไซท� เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท� จํากัด
บริษัท พรูฟเว6น อัลเทอร�เนทีฟ จํากัด
บริษัท เคเค.รุ6งเรือง ๒๐๒๐ จํากัด

31,950,200.00
31,980,000.00
29,440,000.00

บริษัท ไซท� เพรพพาเรชั่น 
แมเนจเมนท� จํากัด ราคาที่ตก
ลง 31,950,200.00 บาท

เป/นผู�มีคุณสมบัติและข�อเสนอ
ทางเทคนิค ถูกต�องครบถ�วน
และเป/นผู�เสนอราคา ต่ําสุด

กําหนดส6งมอบภายใน 240 วัน 
(24 ธ.ค.64) เบิกจ6าย 3 งวด
(สัญญาจ�าง เลขที่ จ.32/๒๕๖4 ลง
วันที่ 28 เม.ย.64)

อยู6ระหว6างดําเนินงาน 31,950,200.00 -- 0.00 31,950,200.00 ------

โครงการเสริมสร,างขีดความสามารถกําลังคนด,านวิทยาศาสตร� เทคโนโลยีและนวัตกรรม (๓)
กิจกรรมบริการผู,เข,าชมพิพิธภัณฑ�วิทยาศาสตร� (๓.๑)

29 พลาสมาบอล ๒ ชุด 1,710,000.00          ครุภัณฑ� 1,700,979.00 e-bidding 31/2564 ลง
วันที่ 23 ธ.ค.63

บริษัท อินบัดเจท จํากัด 1,690,707.00 บริษัท อินบัดเจท จํากัด ราคา
ที่ตกลง 1,690,707.00 บาท

เป/นผู�มีคุณสมบัติและข�อเสนอ
ทางเทคนิค ถูกต�องครบถ�วน
และเป/นผู�เสนอราคา ต่ําสุด

กําหนดส6งมอบภายใน 180 วัน 
(13 ก.ค.64) เบิกจ6าย 1 งวด
(สัญญาซื้อขาย เลขที่            ซ.
4/2564 ลงวันที่ 14 ม.ค.64)

เสนอเบิกจ6ายแล�วในเดือน มิ.ย.64 1,690,707.00 1 1,690,707.00 0.00 ------

30 ชุดนิทรรศการ STEM ๑ ชุด 11,000,000.00        ครุภัณฑ� 10,999,279.00 e-bidding 33/2564 ลง
วันที่ 5 ม.ค.64

ห�างหุ�นส6วนจํากัด แวน อัลเลน
บริษัท อินเตอร�แอคชั่นดีไซน�สตูดิโอ จํากัด
บริษัท อินบัดเจท จํากัด

10,840,000.00
9,985,240.00

10,397,000.00

บริษัท อินบัดเจท จํากัด ราคา
ที่ตกลง 10,397,000.00 
บาท

เป/นผู�มีคุณสมบัติและข�อเสนอ
ทางเทคนิค ถูกต�องครบถ�วน
และเป/นผู�เสนอราคา ต่ําสุด

กําหนดส6งมอบภายใน 210 วัน 
(11 ก.ย.64) เบิกจ6าย 2 งวด
(สัญญาจ�าง เลขที่ ซ.7/2564 ลง
วันที่ 23 ก.พ.64)

เสนอเบิกจ6ายแล�วในเดือน ก.ย.64 10,397,000.00 2 10,397,000.00 0.00 ------

31 ปรับปรุงศูนย�บริการข�อมูลวิทยาศาสตร�
พิพิธภัณฑ�วิทยาศาสตร� (Resource 
Center)

๑ งาน 4,482,600.00          สิ่งก6อสร�าง 4,482,600.00 e-bidding 50/2564 ลง
วันที่ 9 มี.ค.64

บริษัท คีย� ไลฟl กรุGป จํากัด
บริษัท เจเจซี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
บริษัท วัน สตGอป บิวดิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด
พีดับเบิ้ลยูเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด� คอนสตรัคชั่น
ห�างหุ�นส6วนจํากัด ซีพีเอส 999
บริษัท พิษณุนนท� จํากัด
บริษัท วีเทค เดคคอร� จํากัด

4,370,160.00
4,249,721.31
3,898,655.00
3,899,862.00
4,080,000.00
4,132,987.00
3,931,700.00

บริษัท วัน สตGอป บิวดิ้ง 
(ประเทศไทย) จํากัด ราคาที่ตก
ลง 3,898,655.00 บาท

เป/นผู�มีคุณสมบัติและข�อเสนอ
ทางเทคนิค ถูกต�องครบถ�วน
และเป/นผู�เสนอราคา ต่ําสุด

กําหนดส6งมอบภายใน 120 วัน 
(24 ส.ค.64) เบิกจ6าย 3 งวด
(สัญญาจ�าง เลขที่ จ.31/๒๕๖4  
ลงวันที่ 26 เม.ย.64)

อยู6ระหว6างดําเนินงาน 3,898,655.00 1 389,865.50 3,508,789.50 ผู�รับจ�างได�รับผลกระทบจากการแพร6
ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ส6งผลให�การ
ดําเนินงานต�องล6าช�าออกไป

32 ก6อสร�างนิทรรศการกลางแจ�งอนุรักษ�
พลังงานตามรอยพระราชดําริ

๑ ชุด 15,000,000.00        สิ่งก6อสร�าง 15,000,000.00 e-bidding 69/2564 ลง
วันที่ 25 มิ.ย.64

บริษัท เซียม เวอร�คส จํากัด
บริษัท จีเคอี จํากัด
บริษัท เคเค.รุ6งเรือง ๒๐๒๐ จํากัด

46,479,924.79
47,410,000.00
44,678,000.00

บริษัท เซียม เวอร�คส จํากัด 
ราคาที่ตกลง 
46,479,924.79 บาท

เป/นผู�มีคุณสมบัติและข�อเสนอ
ทางเทคนิค ถูกต�องครบถ�วน
และเป/นผู�เสนอราคา ต่ําสุด

กําหนดส6งมอบภายใน 300 วัน 
(12 มิ.ย.65) เบิกจ6าย 6 งวด
(สัญญาจ�าง เลขที่ จ.49/๒๕๖4 ลง
วันที่ 16 ส.ค.64) วงเงินรวม 
46,479,924.79 บาท

อยู6ระหว6างดําเนินงาน 11,577,721.70 -- 0.00 11,577,721.70 ยกเลิกประกาศ (ครั้งที่ ๑) เมื่อ ๑๒ พ.ค.
๖๔ ไม6มีผู�ยื่นข�อเสนอที่มีคุณสมบัติถูกต�อง
ครบถ�วนตามประกาศ

กิจกรรมบริการผู,เข,าชมพิพิธภัณฑ�ธรรมชาติวิทยา (๓.๒)
33 กล�องถ6ายภาพดิจิตอล พร�อมอุปกรณ� ๑ ชุด 69,900.00               ครุภัณฑ� 69,900.00 เฉพาะเจาะจง - บริษัท โฟโต� ไทยแลนด� จํากัด 69,590.00 บริษัท โฟโต� ไทยแลนด� จํากัด 

ราคาที่ตกลง 69,590.00 บาท
เป/นผู�มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

กําหนดส6งมอบภายใน 30 วัน (๓๑
 ต.ค.๖๓) เบิกจ6าย ๑ งวด

เสนอเบิกจ6ายแล�วในเดือน ต.ค.63 69,590.00 1 69,590.00 0.00 ------

34 ชุดบันทึกภาพทางธรรมชาติวิทยา ๑ ชุด 1,406,500.00          ครุภัณฑ� 1,394,600.00 e-bidding 34/2564 ลง
วันที่ 28 ม.ค.64

บริษัท พีเค จูเนียร� อินเตอร�เนชั่นแนล จํากัด
บริษัท เอาท�ดอร�วิชั่น จํากัด
บริษัท ออวิด�า จํากัด

1,389,930.00
1,405,000.00
1,395,000.00

บริษัท พีเค จูเนียร� อินเตอร�
เนชั่นแนล จํากัด ราคาที่ตกลง 
1,389,930.00 บาท

เป/นผู�มีคุณสมบัติและข�อเสนอ
ทางเทคนิค ถูกต�องครบถ�วน
และเป/นผู�เสนอราคา ต่ําสุด

กําหนดส6งมอบภายใน 90 วัน (10
 มิ.ย.64) เบิกจ6าย 1 งวด
(สัญญาจ�าง เลขที่ ซ.9/2564 ลง
วันที่ 12 มี.ค.64)

เสนอเบิกจ6ายแล�วในเดือน มิ.ย.64 1,389,930.00 1 1,389,930.00 0.00 ยกเลิกประกาศ (ครั้งที่ 1) เมื่อ 27 พ.ย.
63 เนื่องจากไม6มีผู�ยื่นข�อเสนอ

35 ระบบเตาเผาซากสัตว� ๑ งาน 3,500,000.00          สิ่งก6อสร�าง 3,497,700.00 e-bidding 58/2564 ลง
วันที่ 23 มี.ค.64

บริษัท พอลลูชั่นแคร� จํากัด
ห�างหุ�นส6วนจํากัด กาญจนโชค เอ็นจิเนียริ่ง
บริษัทไทย อาคิเทค แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
บริษัท อาคารไทย จํากัด
บริษัท ทีมเทค แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

3,400,000.00
3,497,900.00
3,398,700.00
3,128,888.00
3,450,000.00

บริษัท พอลลูชั่นแคร� จํากัด 
ราคาที่ตกลง 3,400,000.00
 บาท

เป/นผู�มีคุณสมบัติและข�อเสนอ
ทางเทคนิค ถูกต�องครบถ�วน
และเป/นผู�เสนอราคา ต่ําสุด

กําหนดส6งมอบภายใน 180 วัน 
(21 พ.ย.64) เบิกจ6าย 4 งวด
(สัญญาจ�าง เลขที่ จ.41/๒๕๖4 ลง
วันที่ 25 พ.ค.64)

อยู6ระหว6างดําเนินงาน 3,400,000.00 -- 0.00 3,400,000.00

กิจกรรมบริการผู,เข,าชมพิพิธภัณฑ�เทคโนโลยีสารสนเทศ (๓.๓)
36 ชุดควบคุมไฟแสงสว6างนิทรรศการ ๑ งาน 2,880,000.00          ครุภัณฑ� 2,543,116.08 e-bidding 9/2564 ลงวันที่

 9 พ.ย.63
ยินดี อินเตอร�เทรด แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง
บริษัท ไทยอิเล็คทริคซิตี้ อินเตอร�เนชั่นแนล จํากัด
บริษัท กรีนเทค มีเดีย จํากัด
บริษัท วาย.เอ็ม.ซี ควอลิติ้ โปรดักท� จํากัด

2,514,500.00
2,032,000.00
2,782,000.00
2,867,600.00

ยินดี อินเตอร�เทรด แอนด� เอ็นจิ
เนียริ่ง ราคาที่ตกลง 
2,514,500.00 บาท

เป/นผู�มีคุณสมบัติและข�อเสนอ
ทางเทคนิค ถูกต�องครบถ�วน
และเป/นผู�เสนอราคา ต่ําสุด

กําหนดส6งมอบภายใน 150 วัน (4
 ก.ค.64) เบิกจ6าย 1 งวด
(สัญญาซื้อขาย เลขที่            ซ.
5/2564 ลงวันที่ 4 ก.พ.64)

เสนอเบิกจ6ายแล�วในเดือน ก.ค.64 2,514,500.00 3 2,514,500.00 0.00 ------

37 โปรเจคเตอร� ส6วนนิทรรศการ ๑ งาน 3,920,500.00          ครุภัณฑ� 3,920,500.00 e-bidding 13/2564 ลง
วันที่ 16 พ.ย.63

บริษัท เอ็กซ�เพิร�ทอิเล็คโทรนิคแอนด�คอมมูนิเคชั่น จํากัด       
 บริษัท ชาโมจิน จํากัด                                             
บริษัท พีค ไอโอที โซลูชั่นส� จํากัด

3,915,150.00
3,890,400.00
3,900,000.00

บริษัท ชาโมจิน จํากัด ราคาที่
ตกลง 3,890,400.00 บาท

เป/นผู�มีคุณสมบัติและข�อเสนอ
ทางเทคนิค ถูกต�องครบถ�วน
และเป/นผู�เสนอราคา ต่ําสุด

กําหนดส6งมอบภายใน 90 วัน (8 
เม.ย.64) เบิกจ6าย 2 งวด
(สัญญาซื้อขาย เลขที่            ซ.
2/2564 ลงวันที่ 8 ม.ค.64)

เสนอเบิกจ6ายแล�วในเดือน เม.ย.64 3,890,400.00 2 3,890,400.00 0.00 ------

38 โตGะกิจกรรมอบรมสัมมนา ๕๐ ตัว พร�อม
เก�าอี้ ๑๐๐ ตัว

๑ ชุด 870,000.00             ครุภัณฑ� 791,800.00 e-bidding 14/2564 ลง
วันที่ 11 พ.ย.63

ยินดี อินเตอร�เทรด แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง
บริษัท พลจักรอินเตอร�เทรด จํากัด
บริษัท บรรเจิด โปรดักส� จํากัด
บริษัท เจ อาร� เอ็น การค�า จํากัด
บริษัท ทรัพย�เพิ่ม ทรัค แอนด� แมชชีนเนอรี่ จํากัด
บริษัท วาย.เอ็ม.ซี ควอลิติ้ โปรดักท� จํากัด

858,140.00
604,850.00
640,000.00
538,400.00
870,000.00
866,700.00

ยินดี อินเตอร�เทรด แอนด� เอ็นจิ
เนียริ่ง ราคาที่ตกลง 
791,800.00 บาท

เป/นผู�มีคุณสมบัติและข�อเสนอ
ทางเทคนิค ถูกต�องครบถ�วน
และเป/นผู�เสนอราคา ต่ําสุด

กําหนดส6งมอบภายใน 90 วัน (5 
พ.ค.64) เบิกจ6าย 1 งวด
(สัญญาซื้อขาย เลขที่            ซ.
6/2564 ลงวันที่ 4 ก.พ.64)

เสนอเบิกจ6ายแล�วในเดือน มิ.ย.64 791,800.00 1 791,800.00 0.00 ------

แผนงานยุทธศาสตร พัฒนาศักยภาพตลอดช�วงชีวิต



จํานวน ราคากลาง ราคาที่เสนอ ผู�ได�รับคัดเลือก และ เลขที่/วันที่ลงนาม สญ.-ข�อตกลง ผลจัดซื้อจัดจ�าง คงเหลือเบิกจ'าย
(หน'วย) (บาท) (บาท) ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง กําหนดส'งมอบ (บาท) งวด (บาท) (บาท)

ป-ญหา/อุปสรรค/หมายเหตุ
สถานะความก�าวหน�าลําดับ รายการ วงเงินงบประมาณ (บาท) ประเภท

เบิกจ'ายแล�ว
วิธีจัดหา เหตุผลที่คัดเลือกรายชื่อผู�ยื่นข�อเสนอเลขที่/วันที่ประกาศ

39 ปรับปรุงห�องน้ําส6วนบริการผู�เข�าชมและ
ส6วนสํานักงาน

๑ งาน 3,000,000.00          สิ่งก6อสร�าง 3,000,000.00 e-bidding 29/2564 ลง
วันที่ 18 ธ.ค.63

บริษัท โอเบ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
บริษัท คิว. เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง ดีเวลอปเม�นท� จํากัด
บริษัท ทัดพลภัทรรัต จํากัด
บริษัท ยัวร�คอนเนคเพาเวอร�เซอร�วิส จํากัด
บริษัท วัน สตGอป บิวดิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท เมกา อาร�คิเทคท� จํากัด
ห�างหุ�นส6วนจํากัด กาญจนโชค เอ็นจิเนียริ่ง
บริษัท พี.ดี.อินเตอร�พลัส จํากัด
บริษัท เก�าสิบเอ็ด คอนสตรัคชั่น จํากัด
พรรัศมีมาตราอีควิปเมนท�
ปาเทค3303
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ซิสเท็มส� จํากัด

2,950,000.00
2,790,000.00
2,640,581.00
2,805,000.00
2,598,000.00
2,699,998.00
2,919,000.00
2,849,000.00
2,730,000.00
2,629,115.78
2,820,000.00
2,687,000.00

บริษัท วัน สตGอป บิวดิ้ง 
(ประเทศไทย) จํากัด ราคาที่ตก
ลง 2,598,000.00 บาท

เป/นผู�มีคุณสมบัติและข�อเสนอ
ทางเทคนิค ถูกต�องครบถ�วน
และเป/นผู�เสนอราคา ต่ําสุด

กําหนดส6งมอบภายใน 120 วัน 
(11 มิ.ย.64) เบิกจ6าย 5 งวด
(สัญญาจ�าง เลขที่ จ.17/๒๕๖4 ลง
วันที่ 11 ก.พ.64)

อยู6ระหว6างดําเนินงาน 2,598,000.00 2 1,039,200.00 1,558,800.00 ผู�รับจ�างได�รับผลกระทบจากการแพร6
ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ส6งผลให�การ
ดําเนินงานต�องล6าช�าออกไป

40 งานปรับปรุงห�องปฏิบัติการด�าน IT LAB ๑ งาน 2,500,000.00          สิ่งก6อสร�าง 2,500,000.00 e-bidding 24/2564 ลง
วันที่ 8 ธ.ค.63

ห�างหุ�นส6วนจํากัด พลเฟอร�นิเจอร�
บริษัท เจเจซี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
บริษัท วัน สตGอป บิวดิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท แก�วตา ธุรกิจ จํากัด
บริษัท สีมา รีโนเวชั่น จํากัด
บริษัท เดอะเบสท� เอ็นจิเนียริ่ง แอนด� แมเนจเมนต� จํากัด
พรรัศมีมาตราอีควิปเมนท�
บริษัท เบรคทรูแมนเนจเม�นต� จํากัด

2,328,559.17
2,146,479.79
2,253,965.00
2,250,200.00
1,950,000.00
2,155,162.00
2,170,786.24
2,323,184.00

บริษัท สีมา รีโนเวชั่น จํากัด 
ราคาที่ตกลง 1,950,000.00
 บาท

เป/นผู�มีคุณสมบัติและข�อเสนอ
ทางเทคนิค ถูกต�องครบถ�วน
และเป/นผู�เสนอราคา ต่ําสุด

กําหนดส6งมอบภายใน 120 วัน 
(11 มิ.ย.64) เบิกจ6าย 5 งวด
(สัญญาจ�าง เลขที่ จ.22/๒๕๖4 ลง
วันที่ 11 ก.พ.64)

เสนอเบิกจ6ายแล�วในเดือน มิ.ย.64 1,950,000.00 4 1,950,000.00 0.00 ------

41 งานปรับปรุงฝLาเพดานห�อง IT 
Auditorium

๑ งาน 2,300,000.00          สิ่งก6อสร�าง 2,350,000.00 e-bidding 35/2564 ลง
วันที่ 2 ก.พ.64

บริษัท ดีทวีคูณ จํากัด
ห�างหุ�นส6วนจํากัด 9มงคล วิศวกรรม
บริษัท เอส.อาร�.ดี.999 เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

2,188,000.00
1,978,900.00
2,150,250.00

ห�างหุ�นส6วนจํากัด 9มงคล 
วิศวกรรม ราคาที่ตกลง 
1,978,900.00 บาท

เป/นผู�มีคุณสมบัติและข�อเสนอ
ทางเทคนิค ถูกต�องครบถ�วน
และเป/นผู�เสนอราคา ต่ําสุด

กําหนดส6งมอบภายใน 120 วัน 
(14 ส.ค.64) เบิกจ6าย 4 งวด
(สัญญาจ�าง เลขที่ จ.30/๒๕๖4 ลง
วันที่ 16 เม.ย.64)

อยู6ระหว6างดําเนินงาน 1,978,900.00 2 989,450.00 989,450.00 ผู�รับจ�างได�รับผลกระทบจากการแพร6
ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ส6งผลให�การ
ดําเนินงานต�องล6าช�าออกไป

42 ก6อสร�างนิทรรศการ Coding and 
Programming

๑ งาน 15,000,000.00        สิ่งก6อสร�าง 15,000,000.00 e-bidding 59/2564 ลง
วันที่ 24 มี.ค.64

บริษัท เซียม เวอร�คส จํากัด
บริษัท อินเตอร�แอคชั่นดีไซน�สตูดิโอ จํากัด
บริษัท จีเคอี จํากัด
บริษัท กิจการร6วมค�า ทีเอ็มเอช จํากัด

13,942,100.00
14,979,484.47
14,550,000.00
14,700,000.00

บริษัท จีเคอี จํากัด ราคาที่ตก
ลง 14,550,000.00 บาท

เป/นผู�มีคุณสมบัติและข�อเสนอ
ทางเทคนิค ถูกต�องครบถ�วน
และเป/นผู�ได�คะแนนรวม สูงสุด

กําหนดส6งมอบภายใน 180 วัน 
(21 พ.ย.64) เบิกจ6าย 5 งวด
(สัญญาจ�าง เลขที่ จ.42/๒๕๖4 ลง
วันที่ 25 พ.ค.64)

อยู6ระหว6างดําเนินงาน 14,550,000.00 -- 0.00 14,550,000.00 ------

กิจกรรมบริการผู,เข,าชมพิพิธภัณฑ�พระรามเก,า (๓.๔)
43 ปรับปรุงโรงอาหารอาคารพิพิธภัณฑ�

พระรามเก�า
๑ งาน 3,440,000.00          สิ่งก6อสร�าง 3,440,000.00 e-bidding 53/2564 ลง

วันที่ 11 มี.ค.64
บริษัท คิว. เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง ดีเวลอปเม�นท� จํากัด
บริษัท ภู คอนสตรัคชั่น แอนด� ดีไซน� จํากัด
บริษัท ทัดพลภัทรรัต จํากัด
บริษัท ดับบลิวอีสิบเก�าเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
พีดับเบิ้ลยูเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด� คอนสตรัคชั่น
บริษัท เพอสเพคเทค จํากัด
บริษัท พิษณุนนท� จํากัด
บริษัท ขีดขิน จํากัด
ห�างหุ�นส6วนจํากัด เอ็นซี เฟอร�นิเจอร�(คลองหลวง)
บริษัท อาคารไทย จํากัด
พรรัศมีมาตราอีควิปเมนท�
ห�างหุ�นส6วนจํากัด วรรณวนัช อินเตอร�คอน

2,970,000.00
2,890,000.00
3,030,962.00
3,250,000.00
2,855,200.00
3,096,000.00
3,131,338.00
3,160,000.00
2,945,769.79
3,088,888.00
3,065,976.54
3,425,000.00

พีดับเบิ้ลยูเอส เอ็นจิเนียริ่ง 
แอนด� คอนสตรัคชั่น ราคาที่
เสนอ 2,855,200.00 บาท

เป/นผู�มีคุณสมบัติและข�อเสนอ
ทางเทคนิค ถูกต�องครบถ�วน
และเป/นผู�เสนอราคา ต่ําสุด

กําหนดส6งมอบภายใน 120 วัน (2
 ก.ย.64) เบิกจ6าย 3 งวด
(สัญญาจ�าง เลขที่ จ.35/๒๕๖4 ลง
วันที่ 5 พ.ค.64)

อยู6ระหว6างดําเนินงาน 2,855,200.00 -- 0.00 2,855,200.00 ผู�รับจ�างได�รับผลกระทบจากการแพร6
ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ส6งผลให�การ
ดําเนินงานต�องล6าช�าออกไป

44 ปรับปรุงพื้นที่รับรองผู�เข�าชม Rest area ๑ งาน 400,000.00             สิ่งก6อสร�าง 399,999.38 เฉพาะเจาะจง - บริษัท เฮงเจริญ 1974 จํากัด 399,999.38 บริษัท เฮงเจริญ 1974 จํากัด 
ราคาที่ตกลง 399,999.38 
บาท

เป/นผู�มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

กําหนดส6งมอบภายใน 60 วัน (28 
ธ.ค.63) เบิกจ6าย ๑ งวด
(ใบสั่งซื้อ เลขที่ 0044/64    ลง
วันที่ 29 ต.ค.63)

เสนอเบิกจ6ายแล�วในเดือน ธ.ค.63 399,999.38 1 399,999.38 0.00 ------

กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อการสื่อสารวิทยาศาสตร� (๓.๙)
45 เครื่องฉายภาพ (Projector) ๑ เครื่อง 15,000.00               ครุภัณฑ� 15,000.00 เฉพาะเจาะจง - บริษัท ไอ แคม พลัส จํากัด 14,873.00 บริษัท ไอ แคม พลัส จํากัด 

ราคาที่ตกลง 14,873.00 บาท
เป/นผู�มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

กําหนดส6งมอบภายใน 30 วัน (11
 ก.พ.-12 มี.ค.64) เบิกจ6าย 1 งวด
(ใบเสนอราคา เลขที่ 
QT20210200245 ลงวันที่ 9 
ก.พ.64)

เสนอเบิกจ6ายแล�วในเดือน มี.ค.64 14,873.00 1 14,873.00 0.00 ------

กิจกรรมถ6ายทอดความรู,ข6าวสารด,านวิทยาศาสตร� เทคโนโลยีและนวัตกรรม (๓.๑๖)
46 ชุดอุปกรณ�เสริมในการถ6ายภาพนิ่งและ

บันทึกรายการโทรทัศน� (ครั้งที่ 2)
๑ ชุด 1,129,500.00          ครุภัณฑ� 1,126,550.00 e-bidding 38/2564 ลง

วันที่ 2 ก.พ.64
บริษัท ซีนอนเทค จํากัด
บริษัท ซีแอล.อีควิปเม�นท�(ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ไอ แคม พลัส จํากัด

1,118,000.00
1,120,000.00
1,114,500.00

บริษัท ไอ แคม พลัส จํากัด 
ราคาที่ตกลง 1,114,500.00
 บาท

เป/นผู�มีคุณสมบัติและข�อเสนอ
ทางเทคนิค ถูกต�องครบถ�วน
และเป/นผู�เสนอราคา ต่ําสุด

กําหนดส6งมอบภายใน 60 วัน (30
 พ.ค.64) เบิกจ6าย 1 งวด
(สัญญาซื้อขาย เลขที่            ซ.
11/2564 ลงวันที่ 31 มี.ค.64)

เสนอเบิกจ6ายแล�วในเดือน ก.ค.64 1,114,500.00 1 1,114,500.00 0.00 ยกเลิกประกาศ (ครั้งที่ 1) เมื่อ 21 ธ.ค.
63 เนื่องจากมีผู�ยื่นข�อเสนอผ6านการ
คัดเลือกเพียงรายเดียว

47 ชุดครุภัณฑ�สําหรับการตัดต6อรายการ 
(ครั้งที่ 2)

๑ ชุด 651,000.00             ครุภัณฑ� 664,014.00 e-bidding 37/2564 ลง
วันที่ 2 ก.พ.64

บริษัท ซีนอนเทค จํากัด
บริษัท ซีแอล.อีควิปเม�นท�(ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ไอ แคม พลัส จํากัด

648,500.00
650,000.00
645,000.00

บริษัท ไอ แคม พลัส จํากัด 
ราคาที่ตกลง 645,000.00 
บาท

เป/นผู�มีคุณสมบัติและข�อเสนอ
ทางเทคนิค ถูกต�องครบถ�วน
และเป/นผู�เสนอราคา ต่ําสุด

กําหนดส6งมอบภายใน 60 วัน (30
 พ.ค.64) เบิกจ6าย 1 งวด
(สัญญาซื้อขาย เลขที่ ซ.10/2564
 ลงวันที่ 31 มี.ค.64)

เสนอเบิกจ6ายแล�วในเดือน ก.ค.64 645,000.00 1 645,000.00 0.00 ยกเลิกประกาศ (ครั้งที่ 1) เมื่อ 21 ธ.ค.
63 เนื่องจากมีผู�ยื่นข�อเสนอผ6านการ
คัดเลือกเพียงรายเดียว

กิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถการบริการนิทรรศการด,านวิทยาศาสตร� (๓.๑๗)
48 เครื่อง CNC Fiber laser cutting ๑ เครื่อง 3,742,900.00          ครุภัณฑ� 3,783,530.00 e-bidding 11/2564 ลง

วันที่ 11 พ.ย.63
บริษัท โซเพ็ค จํากัด
บริษัท ที-โบรส� เอนจิเนียริ่ง จํากัด
บริษัท เอส แอนด� เอ็น โซลูชั่น จํากัด
บริษัท ภูวเดช กรุGป จํากัด
บริษัท ทรัพย�เพิ่ม ทรัค แอนด� แมชชีนเนอรี่ จํากัด
บริษัท วาย.เอ็ม.ซี ควอลิติ้ โปรดักท� จํากัด

2,880,000.00
3,638,000.00
3,600,000.00
3,200,000.00
3,691,500.00
3,702,200.00

บริษัท ที-โบรส� เอนจิเนียริ่ง 
จํากัด  ราคาที่ตกลง 
3,638,000.00 บาท

เป/นผู�มีคุณสมบัติและข�อเสนอ
ทางเทคนิค ถูกต�องครบถ�วน
และเป/นผู�เสนอราคา ต่ําสุด

กําหนดส6งมอบภายใน 90 วัน (13 
เม.ย.64) เบิกจ6าย 1 งวด
(สัญญาซื้อขาย เลขที่            ซ.
3/2564 ลงวันที่ 13 ม.ค.64)

เสนอเบิกจ6ายแล�วในเดือน พ.ค.64 3,638,000.00 1 3,638,000.00 0.00 ผู�ขายส6งมอบของเกินกําหนด

49 เครื่องกลึงซีเอ็นซี (CNC Lathe) ๑ เครื่อง 2,974,600.00          ครุภัณฑ� 3,075,666.00 e-bidding 12/2564 ลง
วันที่ 11 พ.ย.63

บริษัท วอร�วิคแมชีนเนอรี่ (ไทยแลนด�) จํากัด
บริษัท ริช เมทัล จํากัด
บริษัท ไทยสเปเชี่ยลเวลด� จํากัด

2,974,600.00
2,953,200.00
2,996,000.00

บริษัท ริช เมทัล จํากัด ราคาที่
ตกลง 2,953,200.00 บาท

เป/นผู�มีคุณสมบัติและข�อเสนอ
ทางเทคนิค ถูกต�องครบถ�วน
และเป/นผู�เสนอราคา ต่ําสุด

กําหนดส6งมอบภายใน 90 วัน (22
 มี.ค.64) เบิกจ6าย 1 งวด
(สัญญาซื้อขาย เลขที่            ซ.
1/2564 ลงวันที่ 22 ธ.ค.63)

เสนอเบิกจ6ายแล�วในเดือน พ.ค.64 2,953,200.00 1 2,953,200.00 0.00 ผู�ขายส6งมอบของเกินกําหนด



จํานวน ราคากลาง ราคาที่เสนอ ผู�ได�รับคัดเลือก และ เลขที่/วันที่ลงนาม สญ.-ข�อตกลง ผลจัดซื้อจัดจ�าง คงเหลือเบิกจ'าย
(หน'วย) (บาท) (บาท) ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง กําหนดส'งมอบ (บาท) งวด (บาท) (บาท)

ป-ญหา/อุปสรรค/หมายเหตุ
สถานะความก�าวหน�าลําดับ รายการ วงเงินงบประมาณ (บาท) ประเภท

เบิกจ'ายแล�ว
วิธีจัดหา เหตุผลที่คัดเลือกรายชื่อผู�ยื่นข�อเสนอเลขที่/วันที่ประกาศ

50 ปรับปรุงสํานักงาน อาคารปฏิบัติการ
ซ6อมสร�าง และเก็บชิ้นงานนิทรรศการ

๑ งาน 1,743,000.00          สิ่งก6อสร�าง 1,743,000.00 e-bidding 44/2564 ลง
วันที่ 9 ก.พ.64

ห�างหุ�นส6วนจํากัด พลเฟอร�นิเจอร�
ห�างหุ�นส6วนจํากัด ปุริมปรัชญ�
บริษัท กรุงไทยรุ6งเจริญ จํากัด
บริษัท เจเจซี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
บริษัท ภู คอนสตรัคชั่น แอนด� ดีไซน� จํากัด
บริษัท ทาวเวอร� ดีไซน� จํากัด
บริษัท พิษณุนนท� จํากัด
บริษัท เอ็น เอส ซี ซิสเต็ม แอนด�เซอร�วิส จํากัด
บริษัท วาย.พี.เค อะโนไดซ� ออนเซอร�วิส จํากัด
บริษัท พี.ดี.อินเตอร�พลัส จํากัด
พรรัศมีมาตราอีควิปเมนท�
ห�างหุ�นส6วนจํากัด ช�างไทยการโยธา2018
บริษัท เบรคทรูแมนเนจเม�นต� จํากัด

1,575,595.21
1,460,000.00
1,742,200.00
1,599,658.34
1,598,471.00
1,700,000.00
1,610,188.18
1,550,000.00
1,655,850.00
1,516,000.00
1,596,057.10
1,700,000.00
1,583,600.00

ห�างหุ�นส6วนจํากัด ปุริมปรัชญ� 
ราคาที่ตกลง 1,460,000.00
 บาท

เป/นผู�มีคุณสมบัติและข�อเสนอ
ทางเทคนิค ถูกต�องครบถ�วน
และเป/นผู�เสนอราคา ต่ําสุด

กําหนดส6งมอบภายใน 90 วัน (29
 มิ.ย.64) เบิกจ6าย 1 งวด
(สัญญาจ�าง เลขที่ จ.28/๒๕๖4 ลง
วันที่ 31 มี.ค.64)

เสนอเบิกจ6ายแล�วในเดือน ส.ค.64 1,460,000.00 1 1,460,000.00 0.00 ------

แผนงานยุทธศาสตร เพื่อสนับสนุนด�านการสร�างความสามารถในการแข�งขัน
โครงการศูนย�นวัตกรรมแห6งอนาคต (Futurium) (๔)

กิจกรรมก6อสร,างอาคารและชิ้นงานนิทรรศการศูนย�นวัตกรรมแห6งอนาคต (Futurium) (๔.๑)

51 ก6อสร�างศูนย�นวัตกรรมแห6งอนาคต 
(Futurium) (ครั้งที่ ๒) 
- กรอบวงเงิน ๑,๘๓๖.๐๐๐๐ บาท 
(งบผูกพัน ๔ ป�)
- ผลจัดจ�าง   ๑,๗๒๕.๘๔๐๐ บาท

1 แห6ง 114,153,100.00      สิ่งก6อสร�าง 0.00 e-bidding 43/2562 ลง
วันที่ 4 ก.ค.62

บริษัท กิจการร6วมค�า เอ็นแอลอาร�เอ็ม จํากัด
บริษัท กิจการร6วมค�า เอสจีวีที จํากัด
บริษัท กิจการร6วมค�า จีแอนด�เอส จํากัด

1,791,467,030.13
1,725,840,000.00
1,707,480,000.00

บริษัท กิจการร6วมค�า เอสจีวีที 
จํากัด ราคาที่ตกลง 
1,725,840,000.00 บาท

เป/นผู�มีคุณสมบัติและข�อเสนอ
ทางเทคนิค ถูกต�องครบถ�วน
และเป/นผู�ได�คะแนนรวม สูงสุด

กําหนดส6งมอบภายใน 1,187 วัน 
(13 ส.ค.63-1๒ พ.ย.66) เบิกจ6าย
 39 งวด
(สัญญาจ�าง เลขที่ จ.๓6/๒๕๖๓ ลง
วันที่ 29 ก.ค.๖๓)

เสนอเบิกจ6ายแล�วในเดือน ส.ค.64 114,153,100.00 9 114,153,100.00 0.00 ------

52 ค6าควบคุมงานก6อสร�างศูนย�นวัตกรรม
แห6งอนาคต (Futurium)
- วงเงิน ๓๒.๗๓๓๐ ล�านบาท             
   (งบผูกพัน ๔ ป�) 
- ผลจัดจ�าง 29.7640 ล�านบาท

1 แห6ง 5,730,900.00          สิ่งก6อสร�าง 0.00 ประกาศเชิญชวน 29/2561 ลง
วันที่ 31 พ.ค.61

บริษัท วิศวกรและสถาปนิก คิวบิค จํากัด 36,990,000.00 บริษัท วิศวกรและสถาปนิก 
คิวบิค จํากัด ราคาที่ตกลง 
29,764,000.00 บาท

เนื่องจากเป/นผู�มีคุณสมบัติและ
คุณภาพเป/นประโยชน�ต6อ
หน6วยงานของรัฐ และได�ปรับ
ลดราคาให�อยู6ภายในกรอบ
วงเงินงบประมาณด�วยแล�ว

กําหนดส6งมอบภายใน 1,187 วัน 
(1๒ พ.ย.66) เบิกจ6าย       39 งวด
(สัญญาจ�าง เลขที่ CST.1/๒๕๖๓ ลง
วันที่ 29 ก.ค.๖๓)

อยู6ระหว6างดําเนินงาน 5,730,900.00 11 5,723,041.98 7,858.02 ------

รวมเงิน / ร
อยละ 333,247,600.00 315,211,160.82 183,086,303.37 132,124,857.45


