
จํานวน ราคากลาง ราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือก และ เลขที/่วันที่ลงนาม สญ.-ขอตกลง ผลจัดซื้อจัดจาง คงเหลือเบิกจาย

(หนวย) (บาท) (บาท) ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง กําหนดสงมอบ (บาท) งวด (บาท) (บาท)
๑. แผนงานพื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  

ผลผลิตการสนับสนุนการบริหารงานพิพิธภัณฑ  

กิจกรรมการบริหารจัดการ (๒.๑)

๑. คาครุภัณฑ (๒.๑.๑.๑)

ครุภัณฑโรงงาน

1) เครื่องสบูนํ้าดับเพลิง Diesel Fire 
Pump, Jockey Pump และอุปกรณ
ประกอบ พรอมติดตั้ง อาคาร
พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร 
(ครั้งที่ ๓)

๑ ชุด 2,921,100.00 ครุภัณฑ 2,921,100.00 ประกาศเชิญชวน 
(e-bidding)

50/2565
20 เม.ย.65

บริษัท โทเทิล เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลายซ จํากัด
บริษัท โปรเจ็คมูฟ จํากัด
ไฮโดรแมชส (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท บี.บี.บี. แอ็ดวานซ โซลูชั่น จํากัด
บริษัท เอ.เอ็ม.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด ซัพพลายส จํากัด
บริษัท เนโร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
บริษัท ฟลูอิด เทคโนโลยี แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
บริษัท แอบโซลูท นอรม จํากัด

2,546,600.00
2,890,000.00
2,579,770.00
2,890,000.00
2,845,000.00
2,866,000.00
2,680,000.00
2,893,400.00

บริษัท โทเทิล เอ็นจิเนียริ่ง 
ซัพพลายซ จํากัด ราคาที่
ตกลง 2,546,600 บาท

เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอ
ทางเทคนิคถูกตองครบถวน
และเปนผูเสนอราคาต่ําสุด

นําสงรายงานการอุทธรณไปยัง

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณและขอ

รองเรยีน กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ ๒๘ 

มิ.ย.๖๕

2,546,600.00 0 0.00 2,546,600.00 ยกเลิก ครั้งที่ ๑ เนื่องจากไมมีผูยื่น
ขอเสนอที่มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 
ยกเลิก ครั้งที่ ๒ เนื่องจากกําหนด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะผิดพลาด
คลาดเคลื่อนในสวนที่เปนสาระสําคัญ

๒) เครื่องทํานํ้าเย็นชิลเลอร ระบบระบาย
ความรอนดวยอากาศ พรอมเปลี่ยน
วัสดุและอุปกรณประกอบ พรอมติดตั้ง

๓ เครื่อง 16,050,000.00 ครุภัณฑ 16,045,000.00 ประกาศเชิญชวน 
(e-bidding)

6/2565
26 ต.ค.64

บริษัท โกลดมารกเทค จํากัด
บริษัท เอ็ม.ไอ.อี. ซีสเต็มส จํากัด
บริษัท คิว. เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง ดีเวลอปเมนท จํากัด
บริษัท เจ.เอ็น.อาร.แอร ซัพพลาย จํากัด

14,999,000.00
15,290,000.00
15,179,000.00
15,515,300.00

บริษัท คิว. เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง ดี
เวลอปเมนท จํากัด ราคาที่ตก
ลง 15,179,000 บาท

เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอ
ทางเทคนิคถูกตองครบถวน
และเปนผูเสนอราคาต่ําสุด

กําหนดสงมอบภายใน 240 วัน 
ตั้งแตวันที่ 19 เม.ย.-14 ธ.ค.65 
เบิกจาย 4 งวด (สัญญาซื้อขาย 
เลขที่ ซ.15/2565 ลงวันที่ 18 
เม.ย.65)

สงมอบของตามสญัญาซื้อขาย 15,179,000.00 1 3,035,800.00 12,143,200.00 มีผูอุทธรณผลการจัดซื้อจัดจางเมื่อวันที่ 
11 ม.ค.65 คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ กรมบัญชีกลาง พิจารณาแลว
ขออุทธรณฟงไมขึ้น จึงใหดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางตอไป

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

๓) อุปกรณปรับปรุงคุณภาพระบบไฟฟา 
อาคารพิพิธภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ
 (ครั้งที่ ๒)

๑ ชุด 3,000,000.00 ครุภัณฑ 3,000,000.00 ประกาศเชิญชวน 
(e-bidding)

32/2565
9 ก.พ.65

บริษัท นภวิชญซิสเท็ม จํากัด
บริษัท เซส ประหยัดพลังงาน จํากัด
บริษัท วีพีดี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
บริษัท จาดา เทคนิคคอลซัพพลาย จํากัด

2,998,000.00
2,995,000.00
2,889,000.00
2,999,000.00

บริษัท เซส ประหยัดพลังงาน
 จํากัด ราคาที่ตกลง 
2,995,000 บาท

เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอ
ทางเทคนิคถูกตองครบถวน
และเปนผูเสนอราคาต่ําสุด

กําหนดสงมอบภายใน 120 วัน 
ตั้งแตวันที่ 5 เม.ย.-2 ส.ค.65 
เบิกจาย 1 งวด (สัญญาซื้อขาย 
เลขที่ ซ.14/2565 ลงวันที่ 4 
เม.ย.65)

เบิกจายเรยีบรอยแลวในเดือน ก.ย.65 2,995,000.00 1 2,995,000.00 0.00 ยกเลิก ครั้งที่ ๑ เนื่องจากไมมีผูยื่น
ขอเสนอที่มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

๑. คาที่ดินและสื่งกอสราง (๒.๑.๑.๒)

ปรับปรุงส่ิงกอสรางอื่น

๑) ปรับปรุงหองรับรองและประชุมอาคาร
สํานักงาน

๑ งาน 2,200,000.00 สิ่งกอสราง 2,023,000.00 ประกาศเชิญชวน 
(e-bidding)

37/2565
3 มี.ค.65

หางหุนสวนจํากัด อัครเดชวิศวกรการชาง
บริษัท คีย ไลฟ กรุป จํากัด
บริษัท มิคซ ทเวนตี้วัน จํากัด
บริษัท สีมา รีโนเวชั่น จํากัด
บริษัท ทีพีเค แมเนจเมนท จํากัด
บริษัท เขื่องในคอนสตรัคชั่น จํากัด
บริษัท วงศ89 เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

1,795,000.00
1,974,000.00
1,711,000.00
1,788,000.00
2,000,000.00
2,017,000.00
1,820,700.00
2,000,000.00

บริษัท สีมา รีโนเวชั่น จํากัด 
ราคาที่ตกลง 1,788,000 
บาท

เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอ
ทางเทคนิคถูกตองครบถวน
และเปนผูเสนอราคาต่ําสุด

กําหนดสงมอบภายใน 120 วัน 
ตั้งแตวันที่ 29 ก.ย.65-26 ม.ค.
66 เบิกจาย 3 งวด (สัญญาจาง 
เลขที่ จ.40/2565 ลงวันที่ 28 
ก.ย.65)

ดําเนินงานตามสัญญาจาง 1,788,000.00 0 0.00 1,788,000.00 มีผูอุทธรณผลการจัดซื้อจัดจางเมื่อวันที่ 
7 เม.ย.65 คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ (กรมบัญชีกลาง) พิจารณาแลว
ขออุทธรณฟงไมขึ้น จึงใหดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางตอไป

กิจกรรมการบริการผูเขาชม (๒.๑)

๑. คาครุภัณฑ (๒.๒.๑.๑)

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

1) วิทยุสื่อสาร (พรอมใบอนญุาตใชวิทยุ
สื่อสาร)

๓๐ ตัว 208,700.00 ครุภัณฑ 199,020.00 เฉพาะเจาะจง - หางหุนสวนจํากัด รังสิตส่ือสาร 199,020.00 หางหุนสวนจํากัด รังสิตสื่อสาร
 ราคาที่ตกลง 199,020 บาท

เปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

กําหนดสงมอบภายใน 90 วัน 
ตั้งแตวันที่ 28 ต.ค.64-25 ม.ค.
65 เบิกจาย 2 งวด (ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ ๐๐40/65 ลงวันที่ 27 
ต.ค.64)

เบิกจายเรยีบรอยแลวในเดือน ม.ค.65 199,020.00 2 199,020.00 0.00

ครุภัณฑการแพทย

๒) รถเข็นวีลแชร สําหรับใหบริการ
ผูเขาชม

๑๕ คัน 67,500.00 ครุภัณฑ 59,660.00 เฉพาะเจาะจง - หางหุนสวนจํากัด เค.เค.เอ็ม โปรดักท (1993) 46,545.00 หางหุนสวนจํากัด เค.เค.เอ็ม 
โปรดักท (1993) ราคาที่
ตกลง 46,545 บาท

เปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

กําหนดสงมอบภายใน 30 วัน 
ตั้งแตวันที่ 29 ต.ค.-27 พ.ย.64 
(อนุมัติสั่งซ้ือ 28 ต.ค.64) 
เบิกจาย 1 งวด (ขอตกลงซื้อเลขที่
 QT00466 ลงวันที่ 14 ต.ค.64)

เบิกจายเรยีบรอยแลวในเดือน พ.ย.64 46,545.00 1 46,545.00 0.00

ครุภัณฑอื่น

3) เครื่องกําจัดเศษอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพพรอมติดตั้ง

๑ เครื่อง 2,064,000.00 ครุภัณฑ 2,064,030.00 ประกาศเชิญชวน 
(e-bidding)

23/2565
11 ม.ค.65

บริษัท ดี.พี.เทรดดิ้ง จํากัด
บริษัท โอคลิน (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท อีซี่ เน็ต จํากัด
บริษัท เคทีพี นําโชค จํากัด

2,060,000.00
1,950,000.00
2,030,000.00
1,982,499.00

บริษัท โอคลิน (ประเทศไทย) 
จํากัด ราคาที่ตกลง 
1,950,000 บาท

เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอ
ทางเทคนิคถูกตองครบถวน
และเปนผูเสนอราคาต่ําสุด

กําหนดสงมอบภายใน 120 วัน 
ตั้งแตวันที่ 16 มี.ค.-13 ก.ค.65 
เบิกจาย 1 งวด (สัญญาซื้อขาย 
เลขที่ ซ.13/2565 ลงวันที่ 15 
ม.ีค.65)

เบิกจายเรยีบรอยแลวในเดือน ก.ย.65 1,950,000.00 1 1,950,000.00 0.00

ครุภัณฑสํานักงาน

4) เสาก้ันเขตแบบสายดึง ๕๐ ตน 88,300.00 ครุภัณฑ 77,000.00 เฉพาะเจาะจง - หางหุนสวนจํากัด เค.เค.เอ็ม โปรดักท (1993) 66,875.00 หางหุนสวนจํากัด เค.เค.เอ็ม 
โปรดักท (1993) ราคาที่ตก
ลง 66,875 บาท

เปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

กําหนดสงมอบภายใน 30 วัน 
ตั้งแตวันที่ 29 ต.ค.-27 พ.ย.64  
(อนุมัติสั่งซ้ือ 28 ต.ค.64) 
เบิกจาย 1 งวด (ขอตกลงซื้อ 
เลขที่ QT00467 ลงวันที่ 14 
ต.ค.64)

เบิกจายเรยีบรอยแลวในเดือน พ.ย.64 66,875.00 1 66,875.00 0.00

ครุภัณฑงานบานงานครัว

5) เครื่องทํานํ้ารอนน้ําเย็นแบบตอทอ
ประปา มีเครื่องกรองนํ้าในตัว

๒๕ เครื่อง 261,000.00 ครุภัณฑ 236,500.00 เฉพาะเจาะจง - หางหุนสวนจํากัด เค.เค.เอ็ม โปรดักท (1993) 219,082.50 หางหุนสวนจํากัด เค.เค.เอ็ม 
โปรดักท (1993) ราคาที่ตก
ลง 219,082.50 บาท

เปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

กําหนดสงมอบภายใน 30 วัน 
ตั้งแตวันที่ 6 พ.ย.-5 ธ.ค.64 
เบิกจาย 1 งวด (ใบสั่งซื้อ เลขที่ 
0080/65 ลงวันที่ 5 พ.ย.64)

เบิกจายเรยีบรอยแลวในเดือน พ.ย.64 219,082.50 1 219,082.50 0.00

6) เครื่องซกัผาอุตสาหกรรม ๑ เครื่อง 210,000.00 ครุภัณฑ 209,185.00 เฉพาะเจาะจง - บริษัท อิงธิรา จํากัด 209,185.00 บริษัท อิงธิรา จํากัด ราคาที่
ตกลง 219,082.50 บาท

เปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

กําหนดสงมอบภายใน 120 วัน 
ตั้งแตวันที่ 3 พ.ย.64-2 มี.ค.65 
เบิกจาย 1 งวด (ใบสั่งซื้อ เลขที่ 
0075/65 ลงวันที่ 2 พ.ย.64)

เบิกจายเรยีบรอยแลวในเดือน มี.ค.65 209,185.00 1 209,185.00 0.00

7) เครื่องอบผาอุตสาหกรรม ๑ เครื่อง 210,000.00 ครุภัณฑ 209,185.00 เฉพาะเจาะจง - บริษัท อิงธิรา จํากัด 209,185.00 บริษัท อิงธิรา จํากัด ราคาที่
ตกลง 219,082.50 บาท

เปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

กําหนดสงมอบภายใน 120 วัน 
ตั้งแตวันที่ 3 พ.ย.64-2 มี.ค.65 
เบิกจาย 1 งวด (ใบสั่งซื้อ เลขที่ 
0074/65 ลงวันที่ 2 พ.ย.64)

เบิกจายเรยีบรอยแลวในเดือน มี.ค.65 209,185.00 1 209,185.00 0.00

๑. คาที่ดินและสื่งกอสราง (๒.๒.๑.๒)

สิ่งกอสรางอื่น

ขอเสนอแนะ

รายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ลําดับ รายการ วงเงินงบประมาณ (บาท) ประเภท
เบิกจายแลว

วิธีจัดหา เหตุผลที่คัดเลือกรายช่ือผูย่ืนขอเสนอเลขที/่วันที่ประกาศ
ปญหา/อุปสรรค

สถานะความกาวหนา



จํานวน ราคากลาง ราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือก และ เลขที/่วันที่ลงนาม สญ.-ขอตกลง ผลจัดซื้อจัดจาง คงเหลือเบิกจาย

(หนวย) (บาท) (บาท) ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง กําหนดสงมอบ (บาท) งวด (บาท) (บาท)

ขอเสนอแนะ
ลําดับ รายการ วงเงินงบประมาณ (บาท) ประเภท

เบิกจายแลว
วิธีจัดหา เหตุผลที่คัดเลือกรายช่ือผูย่ืนขอเสนอเลขที/่วันที่ประกาศ

ปญหา/อุปสรรค
สถานะความกาวหนา

1) ปรับปรุงพื้นที่บริการสมาชิก อพวช. 
(ครั้งที่ ๒)

๑ งาน 1,820,000.00 สิ่งกอสราง 1,841,000.00 ประกาศเชิญชวน 
(e-bidding)

48/2565
7 เม.ย.65

บริษัท คีย ไลฟ กรุป จํากัด
บริษัท วัน สตอป บิวดิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ทีพีเค แมเนจเมนท จํากัด

1,800,000.00
1,565,849.00
1,564,850.00

บริษัท วัน สตอป บิวดิ้ง 
(ประเทศไทย) จํากัด ราคาที่
ตกลง 1,565,849 บาท

เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอ
ทางเทคนิคถูกตองครบถวน
และเปนผูเสนอราคาต่ําสุด

กําหนดสงมอบภายใน 120 วัน 
ตั้งแตวันที่ 16 มิ.ย.๖๕-๑๓ ต.ค.
๖๕ เบิกจาย 1 งวด (สัญญาจาง 
เลขที่ จ.25/2565 ลงวันที่ 15 
ม.ิย.65)

ดําเนินงานตามสัญญาจาง 1,565,849.00 0 0.00 1,565,849.00 ยกเลิก ครั้งที่ ๑ เนื่องจากกําหนด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ใชติดตั้งใน
งานจางผิดพลาดคลาดเคลื่อนในสวนที่
เปนสาระสําคัญ

กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (๒.๓)

๑. คาครุภัณฑ (๒.๓.๑.๑)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

1) พัฒนาระบบเครือขาย อาคารพระราม
เกา Phase 2

๑ ระบบ 8,264,700.00 ครุภัณฑ 8,264,700.00 8,254,000.00 1 1,650,800.00 6,603,200.00

2) พัฒนาระบบเครือขายไรสาย ๑ ระบบ 7,700,000.00 ครุภัณฑ 7,700,000.00 7,700,000.00 1 1,540,000.00 6,160,000.00

3) ระบบตรวจสอบยืนยันตัวตนเพื่อเขาใช
เครือขายคอมพิวเตอร

๑ ระบบ 2,996,000.00 ครุภัณฑ 2,996,000.00 2,996,000.00 1 599,200.00 2,396,800.00

4) อุปกรณปองกันความปลอดภัย
เครือขาย (Next Generation 
Firewall)

๒ เครื่อง 4,000,000.00 ครุภัณฑ 4,000,000.00 ประกาศเชิญชวน 
(e-bidding)

15/2565
24 พ.ย.64

บริษัท คอม เทรดดิ้ง จํากัด
บริษัท ทีซเีอ็ม เทคโนโลยี จํากัด

4,200,000.00
3,993,000.00

บริษัท ทีซเีอ็ม เทคโนโลยี 
จํากัด ราคาที่ตกลง 
3,993,000 บาท

เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอ
ทางเทคนิคถูกตองครบถวน
และเปนผูเสนอราคาต่ําสุด

กําหนดสงมอบภายใน 120 วัน 
ตั้งแตวันที่ 16 มิ.ย.๖๕-๑๓ ต.ค.
๖๕ เบิกจาย 2 งวด (สัญญาจาง 
เลขที่ จ.25/2565 ลงวันที่ 15 
ม.ิย.65)

เบิกจายเรยีบรอยแลวในเดือน พ.ค.65 3,993,000.00 2 3,993,000.00 0.00

5) ระบบบริหารจัดการคอมพิวเตอร
ลูกขาย

๑ ระบบ 1,712,000.00 ครุภัณฑ 1,712,000.00 ประกาศเชิญชวน 
(e-bidding)

12/2565
22 พ.ย.64

บริษัท เอเน็ต จํากัด
บริษัท เน็กซเจ็น คอมมิวนิเคชั้น จํากัด
บริษัท อินโนเวชั่นส โซลชูั่น แอนด เซอรวิส จํากัด

1,702,000.00
1,710,000.00
1,700,000.00

บริษัท อินโนเวชั่นส โซลชูั่น 
แอนด เซอรวิส จํากัด ราคาที่
ตกลง 1,700,000 บาท

เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอ
ทางเทคนิคถูกตองครบถวน
และเปนผูเสนอราคาต่ําสุด

กําหนดสงมอบภายใน 90 วัน 
ตั้งแตวันที่ 7 ม.ค.-6 เม.ย.65 
เบิกจาย 3 งวด (สัญญาซื้อขาย 
เลขที่ ซ.6/2565 ลงวันที่ 6 
ม.ค.65)

เบิกจายเรยีบรอยแลวในเดือน พ.ค.65 1,700,000.00 3 1,700,000.00 0.00

6) ระบบขอมูลและส่ือดิจิทัล เพื่อการ
สื่อสารวิทยาศาสตร

๑ ระบบ 4,000,000.00 ครุภัณฑ 4,000,000.00 ประกาศเชิญชวน 
(e-bidding)

40/2565
18 มี.ค.65

บริษัท บิซโพเทนเชียล จํากัด
บริษัท โกลบอล เมช จํากัด

3,985,000.00
3,939,933.00

บริษัท โกลบอล เมช จํากัด 
ราคาที่ตกลง 3,939,933 
บาท

เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอ
ทางเทคนิคถูกตองครบถวน
และเปนผูไดคะแนนรวมสูงสุด

กําหนดสงมอบภายใน 240 วัน 
ตั้งแตวันที่ 7 พ.ค.65-1 ม.ค.66 
เบิกจาย 4 งวด (สัญญาจาง เลขที่
 จ.20/2565 ลงวันที่ 6 พ.ค.65)

ดําเนินงานตามสัญญาจาง 3,939,933.00 2 1,181,979.90 2,757,953.10

7) พัฒนาระบบพิพิธภัณฑเสมือน ของ 
อพวช. (Virtual Museum)  
(ครั้งที่ ๒)

๑ ระบบ 10,000,000.00 ครุภัณฑ 10,000,000.00 ประกาศเชิญชวน 
(e-bidding)

53/2565
26 เม.ย.65

บริษัท กอฟ ทู โกลบอล จํากัด
บริษัท คลิกเน็กซ จํากัด
บริษัท สามดีทีวีเทคจํากัด
บริษัท เดอะ แพลตฟอรม จํากัด
บริษัท กอม เบ จํากัด
บริษัท ลิฟว่ิง มิวเซยีม จํากัด
BMG Consortium

8,988,000.00
8,300,000.00
8,800,000.00
9,980,000.00

10,000,000.00
9,523,000.00
9,500,000.00

BMG Consortium ราคาที่
ตกลง 9,500,000 บาท

เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอ
ทางเทคนิคถูกตองครบถวน
และเปนผูไดคะแนนรวมสูงสุด

กําหนดสงมอบภายใน 300 วัน 
ตั้งแตวันที่ 30 มิ.ย.65-25 เม.ย.
66 เบิกจาย 4 งวด (สัญญาจาง 
เลขที่ จ.28/2565 ลงวันที่ 29 
ม.ิย.65)

ดําเนินงานตามสัญญาจาง 9,500,000.00 1 950,000.00 8,550,000.00 ยกเลิก ครั้งที่ ๑ เนื่องจากมีผูยื่น
ขอเสนอถูกตองตามเงื่อนไขที่กําหนด
เพียงรายเดียว

8) หนวยประมวลผลสําหรับงานตัดตอ ๒ เครื่อง 970,000.00 ครุภัณฑ 1,039,683.33 ประกาศเชิญชวน 
(e-bidding)

5/2565
26 ต.ค.64

หางหุนสวนจํากัดลิเบียกรุป
บริษัท ซเูพิรบ คอมพ จํากัด
บริษัท ทูยู คอรปอเรชั่น จํากัด

929,000.00
826,040.00
785,808.00

บริษัท ทูยู คอรปอเรชั่น จํากัด
 ราคาที่ตกลง 785,808 บาท

เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอ
ทางเทคนิคถูกตองครบถวน
และเปนผูเสนอราคาต่ําสุด

กําหนดสงมอบภายใน 90 วัน 
ตั้งแตวันที่ 10 ธ.ค.64-9 ม.ีค.65
 เบิกจาย ๑ งวด (สญัญาซื้อขาย 
เลขที่ ซ.2/2565 ลงวันที่ 9 ธ.ค.
64)

เบิกจายเรยีบรอยแลวในเดือน ม.ค.65 785,808.00 1 785,808.00 0.00

9) จอมอนิเตอรสําหรับตัดตอ ๓ เครื่อง 113,700.00 ครุภัณฑ 122,622.00 90,000.00 1 90,000.00 0.00

10) จอมอนิเตอรสําหรับตัดตอ และเทียบสี
งานกราฟฟค

๓ เครื่อง 148,500.00 ครุภัณฑ 159,751.00 75,000.00 1 75,000.00 0.00

11) เครื่องสาํรองไฟฉุกเฉินขนาด 
2000VA/1800W

๓ ชุด 135,000.00 ครุภัณฑ 142,735.00 75,000.00 1 75,000.00 0.00

12) เครื่องสาํรองไฟฉุกเฉินขนาด 
3000VA/2700W

๓ ชุด 195,000.00 ครุภัณฑ 210,255.00 138,000.00 1 138,000.00 0.00

13) อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขาย 
(Switch top of rack)

๗ ชุด 2,247,000.00 ครุภัณฑ 2,247,000.00 ประกาศเชิญชวน 
(e-bidding)

8/2565
9 พ.ย.64

บริษัท เน็ทวัน เน็ทเวิรค โซลูชั่น จํากัด
บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

2,236,300.00
2,245,000.00

บริษัท เน็ทวัน เน็ทเวิรค 
โซลูชั่น จํากัด ราคาที่ตกลง 
2,236,300 บาท

เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอ
ทางเทคนิคถูกตองครบถวน
และเปนผูเสนอราคาต่ําสุด

กําหนดสงมอบภายใน 240 วัน 
ตั้งแตวันที่ 23 ธ.ค.64-19 ส.ค.
65 เบิกจาย ๑ งวด (สัญญาซื้อ
ขาย เลขที่ ซ.3/2565 ลงวันที่ 
22 ธ.ค.64)

เบิกจายเรยีบรอยแลวในเดือน มิ.ย.65 2,236,300.00 1 2,236,300.00 0.00

14) ระบบบริหารจัดการและบริการการ
จองหองประชุม

๑ ชุด 6,000,000.00 ครุภัณฑ 6,000,000.00 ประกาศเชิญชวน 
(e-bidding)

13/2565
22 พ.ย.64

บริษัท นิวซโีน (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ไอเอ็มไอ เอ็ดดูเทค จํากัด

5,993,605.00
5,987,720.00

บริษัท ไอเอ็มไอ เอ็ดดูเทค 
จํากัด ราคาที่ตกลง 
5,987,720 บาท

เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอ
ทางเทคนิคถูกตองครบถวน
และเปนผูเสนอราคาต่ําสุด

กําหนดสงมอบภายใน 120 วัน 
ตั้งแตวันที่ 2 ก.พ.-1 มิ.ย.65 
เบิกจาย ๑ งวด (สัญญาซื้อขาย 
เลขที่ ซ.10/2565 ลงวันที่ 1 
ก.พ.65)

เบิกจายเรยีบรอยแลวในเดือน มิ.ย.65 5,987,720.00 1 5,987,720.00 0.00

15) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการ
ตรวจสอบภายใน (ครั้งที่ ๒)

๑ ระบบ 4,815,000.00 ครุภัณฑ 4,815,000.00 ประกาศเชิญชวน 
(e-bidding)

42/2565
21 มี.ค.65

บริษัท บิซโพเทนเชียล จํากัด
บริษัท โกลบอล เมช จํากัด
บริษัท จีเนียส-ทรี จํากัด

4,809,000.00
4,725,000.00
4,170,000.00

บริษัท จีเนียส-ทรี จํากัด 
ราคาที่ตกลง 4,170,000 
บาท

เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอ
ทางเทคนิคถูกตองครบถวน
และเปนผูไดคะแนนรวมสูงสุด

กําหนดสงมอบภายใน 270 วัน 
ตั้งแตวันที่ 7 พ.ค.65-31 ม.ค.66
 เบิกจาย 4 งวด (สญัญาจาง เลขที่
 จ.19/2565 ลงวันที่ 6 พ.ค.65)

ดําเนินงานตามสัญญาจาง 4,170,000.00 2 1,251,000.00 2,919,000.00

16) อุปกรณจัดเก็บขอมูล (สําหรับงาน
จัดเก็บและคนหาขอมูล)

๑ ชุด 3,750,000.00 ครุภัณฑ 3,750,000.00 วิธีคัดเลือก - บริษัท เอส.ซี.พี. ซิสเท็ม จํากัด
บริษัท โกลบอล เมช จํากัด

3,749,000.00
3,748,400.00

บริษัท โกลบอล เมช จํากัด 
ราคาที่ตกลง 3,748,400 
บาท

เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอ
ทางเทคนิคถูกตองครบถวน
และเปนผูเสนอราคาต่ําสุด

กําหนดสงมอบภายใน 90 วัน 
ตั้งแตวันที่ 29 ม.ค.-28 เม.ย.65 
เบิกจาย 2 งวด (สัญญาซื้อขาย 
เลขที่ ซ.9/2565 ลงวันที่ 28 
ม.ค.65)

เบิกจายเรยีบรอยแลวในเดือน ก.ค.65 3,748,400.00 2 3,748,400.00 0.00

๒. แผนงานยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน

ผลผลิตกระตุนคุณภาพการบริหารจัดการและบริการพิพิธภัณฑดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหเทียบเทาระดับสากล

กิจกรรมบริการผูเขาชมพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร (๓.๑)

๑. คาครุภัณฑ (๓.๑.๑.๑)

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

1) ระบบไฟสองสวางช้ินงานนํ้าพุ
แผนดินไหวและไฟสองอาคาร
พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรมหาราชินีเพื่อ
ความปลอดภัยพรอมติดตั้ง

๑ ชุด 2,999,400.00 ครุภัณฑ 2,999,400.00 ประกาศเชิญชวน 
(e-bidding)

26/2565
19 ม.ค.65

บริษัท เอ็กซเพิรทอิเล็คโทรนิคแอนดคอมมูนิเคชั่น จํากัด
บริษัท ชาโมจิน จํากัด
บริษัท พีค ไอโอที โซลูชั่นส จํากัด

2,924,420.00
2,958,800.00
2,986,770.00

บริษัท เอ็กซเพิรทอิเล็ค โทร
นิคแอนดคอมมูนิเคชั่น จํากัด 
ราคาที่ตกลง 2,924,420 
บาท

เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอ
ทางเทคนิคถูกตองครบถวน
และเปนผูเสนอราคาต่ําสุด

กําหนดสงมอบภายใน 90 วัน 
ตั้งแตวันที่ 4 มี.ค.-1 ม.ิย.65 
เบิกจาย 1 งวด (สัญญาซื้อขาย 
เลขที่ ซ.11/2565 ลงวันที่ 3 
ม.ีค.65)

เบิกจายเรยีบรอยแลวในเดือน ส.ค.65 548,696.00 1 548,696.00 0.00 ยกเลิก ครั้งที่ ๑ เนื่องจากกําหนด
รายละเอียด Spec ผิดพลาด
คลาดเคลื่อนในสวนที่เปนสาระสําคัญ

๒. คาที่ดินและสิ่งกอสราง (๓.๑.๑.๒)

ปรับปรุงส่ิงกอสรางอื่น

ประกาศเชิญชวน 
(e-bidding)

ประกาศเชิญชวน 
(e-bidding)

9/2565
9 พ.ย.64

เบิกจายเรยีบรอยแลวในเดือน มี.ค.65หางหุนสวนจํากัด เค.เค.เอ็ม. โปรดักท (1993)
หางหุนสวนจํากัด เอเอ63กรุป
บริษัท เท็น ซอฟท จํากัด
บริษัท ทูยู คอรปอเรชั่น จํากัด
บริษัท ออวิดา จํากัด
หจก.สยามชัยรุงเรืองกิจ
บริษัท เบรคทรูแมนเนจเมนต จํากัด

หางหุนสวนจํากัด สยามชัย
รุงเรืองกิจ ราคาที่ตกลง 
378,000 บาท

เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอ
ทางเทคนิคถูกตองครบถวน
และเปนผูเสนอราคาต่ําสุด

กําหนดสงมอบภายใน 90 วัน 
ตั้งแตวันที่ 7 ม.ค.-6 เม.ย.65 
เบิกจาย 1 งวด (สัญญาซื้อขาย 
เลขที่ ซ.5/2565 ลงวันที่ ๖ 
ม.ค.65)

18/2565
7 ธ.ค.64

บริษัท คอม เทรดดิ้ง จํากัด
บริษัท ทีซเีอ็ม เทคโนโลยี จํากัด

19,460,700.00
18,950,000.00

เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอ
ทางเทคนิคถูกตองครบถวน
และเปนผูเสนอราคาต่ําสุด

บริษัท ทีซเีอ็ม เทคโนโลยี 
จํากัด ราคาที่ตกลง 
18,950,000 บาท

กําหนดสงมอบภายใน 240 วัน 
ตั้งแตวันที่ ตั้งแต 21 ม.ค.-17 
ก.ย.65 เบิกจาย 3 งวด (สญัญา
ซื้อขาย เลขที่ ซ.8/2565 ลงวันที่
 20 ม.ค.65)

ดําเนินงานตามสัญญาจาง

550,000.00
464,000.00
417,942.00
388,731.00
428,856.00
378,000.00
514,242.00



จํานวน ราคากลาง ราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือก และ เลขที/่วันที่ลงนาม สญ.-ขอตกลง ผลจัดซื้อจัดจาง คงเหลือเบิกจาย

(หนวย) (บาท) (บาท) ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง กําหนดสงมอบ (บาท) งวด (บาท) (บาท)

ขอเสนอแนะ
ลําดับ รายการ วงเงินงบประมาณ (บาท) ประเภท

เบิกจายแลว
วิธีจัดหา เหตุผลที่คัดเลือกรายช่ือผูย่ืนขอเสนอเลขที/่วันที่ประกาศ

ปญหา/อุปสรรค
สถานะความกาวหนา

1) ปรับปรุงหลังคา Metal Sheet สวน
พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรและสํานักงาน
อาคารพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรมหาราชินี

๑ งาน 3,000,000.00 สิ่งกอสราง 3,010,000.00 ประกาศเชิญชวน 
(e-bidding)

11/2565
19 พ.ย.64

บริษัท พารทคอน ซพัพลายแอนดเซอรวิส จํากัด
บริษัท ดับบลวิอีสิบเกาเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
บริษัท ขีดขิน จํากัด
บริษัท มุมทอง จํากัด
บริษัท จิรภาส ซัพพลาย จํากัด
หางหุนสวนจํากัด ส.ศรีสุข เอ็นจิเนียริ่ง
บริษัท ฟาสต โปร. จํากัด
เอ็นดีเอ็น คอนสตรัคชั่น จํากัด
บริษัท เอส.เอ็น.พ.ีคอน แอนด บิลด จํากัด
หางหุนสวนจํากัด ปาริชาต2020คอน
บริษัท เคเค.รุงเรือง ๒๐๒๐ จํากัด
กิจการคารวม บริษัท ซิกซซิกซซิกซ ดีเวลลอปเมนท จํากัด 
และบริษัท พันดารา จํากัด

2,810,000.00
2,750,000.00
2,620,000.00
3,000,000.00
2,583,000.00
2,650,000.00
3,680,000.00
3,020,000.00
2,750,000.00
2,243,300.00
3,000,000.00
2,730,000.00

หางหุนสวนจํากัด ปาริชาต
2020คอน ราคาที่ตกลง 
2,243,300 บาท

เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอ
ทางเทคนิคถูกตองครบถวน
และเปนผูเสนอราคาต่ําสุด

กําหนดสงมอบภายใน 150 วัน 
ตั้งแตวันที่ 5 ก.พ.-4 ก.ค.65 
เบิกจาย 3 งวด (สัญญาจาง เลขที่
 จ.12/2565 ลงวันที่ 4 ก.พ.65)

เบิกจายเรยีบรอยแลวในเดือน ก.ย.65 2,243,300.00 3 2,243,300.00 0.00

2) ปรับปรุงผนังภายในอาคารพิพิธภัณฑ
วิทยาศาสตรมหาราชินี ดานในผนัง 
Ceramic Steel 
(ครั้งที่ ๒)

๑ งาน 2,500,000.00 สิ่งกอสราง 2,540,000.00 ประกาศเชิญชวน 
(e-bidding)

57/2565
9 มิ.ย.65

บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟูลฟาซิลิตี้ จํากัด
บริษัท ธนามงคลวัฒน การชาง จํากัด
บริษัท ตนโพธ์ิ กอสราง จํากัด

2,530,000.00
2,375,000.00
2,032,000.00

บริษัท ตนโพธ์ิ กอสราง จํากัด
 ราคาที่ตกลง 2,032,000 
บาท

เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอ
ทางเทคนิคถูกตองครบถวน
และเปนผูเสนอราคาต่ําสุด

กําหนดสงมอบภายใน 150 วัน 
ตั้งแตวันที่ 21 ก.ค.-17 ธ.ค.65 
เบิกจาย 2 งวด (สัญญาจาง เลขที่
 จ.32/2565 ลงวันที่ 20 ก.ค.
65)

ดําเนินงานตามสัญญาจาง 2,032,000.00 - 0.00 2,032,000.00 ยกเลิก ครั้งที่ ๑ เนื่องจากมีผูยื่นขอเสนอ
เพียงรายเดียว

3) ปรับปรุงโถงจัดแสดงนิทรรศการ
หมุนเวียน อาคารพิพิธภัณฑ
วิทยาศาสตรมหาราชินี

๑ งาน 1,820,000.00 สิ่งกอสราง 1,860,000.00 ประกาศเชิญชวน 
(e-bidding)

20/2565
28 ธ.ค.64

บริษัท รุงเรืองรวมชางจํากัด
บริษัท เอส.เอส. ฟลอรไทล แอนด เซอรวิส จํากัด
บริษัท เมธาญกาญจณ จํากัด
บริษัท เจเจซี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
บริษัท ฟอรทิส เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
บริษัท ภูพิงค 2565 จํากัด
บริษัท พารทคอน ซพัพลายแอนดเซอรวิส จํากัด
บริษัท เดอะเบสท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด แมเนจเมนต จํากัด
บริษัท เดอะเบสทรีโนเวชั่น จํากัด
บริษัท เดค อิน คอน จํากัด
บริษัท พรีไซซ ควอลิตี้ จํากัด
หางหุนสวนจํากัด 9มงคล วิศวกรรม
บริษัท ฟาสต โปร. จํากัด
บริษัท เบรคทรูแมนเนจเมนต จํากัด
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ซิสเท็มส จํากัด
บริษัท เคเค.รุงเรือง ๒๐๒๐ จํากัด

1,750,000.00
1,638,100.00
1,583,000.00
1,629,999.00
1,337,700.00
1,660,000.00
1,760,000.00
1,543,101.00
1,691,266.20
1,630,000.00
1,560,000.00
1,708,970.00
1,810,000.00
1,763,360.00
1,565,000.00
1,729,000.00

บริษัท ฟอรทิส เอ็นจิเนียริ่ง 
จํากัด ราคาที่ตกลง 
1,337,700 บาท

เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอ
ทางเทคนิคถูกตองครบถวน
และเปนผูเสนอราคาต่ําสุด

กําหนดสงมอบภายใน 120 วัน 
ตั้งแตวันที่ 12 ก.พ.-11 มิ.ย.65 
เบิกจาย 2 งวด (สัญญาจาง เลขที่
 จ.13/2565 ลงวันที่ 11 ก.พ.
65)

เบิกจายเรยีบรอยแลวในเดือน ก.ย.65 1,337,700.00 2 1,337,700.00 0.00

4) ปรับปรุงพื้นในพ้ืนที่จัดแสดง
นิทรรศการชั้น ๑ อาคารพิพิธภัณฑ
วิทยาศาสตรมหาราชินี

๑ งาน 2,140,000.00 สิ่งกอสราง 2,123,000.00 ประกาศเชิญชวน 
(e-bidding)

3/2565
19 ต.ค.64

หางหุนสวนจํากัด เวิรค วันเดอร
บริษัทรุงเรืองรวมชางจํากัด
บริษัท คีย ไลฟ กรุป จํากัด
บริษัท เอส.เอส. ฟลอรไทล แอนด เซอรวิส จํากัด
บริษัท ไทย ฟอรจูน เอส เทรดดิ้ง จํากัด
บริษัท ทีโออาร เพนท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
บริษัท ปานคอนกรีต จํากัด
บริษัท สีมา รีโนเวชั่น จํากัด
บริษัท สาธุ ดีไซน จํากัด
บริษัท กิจการรวมคา บีบี แอนด วาย จํากัด
บริษัท ทินมาพลาสติก อุตสาหกรรม จํากัด
บริษัท เดอะเบสท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด แมเนจเมนต จํากัด
หางหุนสวนจํากัด ลูเคอร อิเล็คตริก แอนด คอนสตรัคชั่น
บริษัท เดค อิน คอน จํากัด
บริษัท พี เค พี อินทีเรียแอนดดีไซน จํากัด
บริษัท วีพี มารเก็ตติ้ง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด
บริษัท แสวง เฟอรนิเจอร จํากัด
บริษัท ธนกัญญา จํากัด
บริษัท พรีเทค (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท หนอนิล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
บริษัท สุขศิริ (ประเทศไทย) จํากัด

2,020,000.00
1,950,000.00
2,096,000.00
1,333,000.00
1,980,000.00
1,480,000.00
1,890,200.00
1,650,000.00
1,726,800.00
1,888,000.00
1,698,999.33
1,782,000.00
1,744,400.00
1,744,000.00
1,700,444.00
1,700,000.00
1,800,000.00
1,975,000.00
1,734,000.00
1,595,000.00
1,732,059.00

บริษัท เอส.เอส. ฟลอรไทล 
แอนด เซอรวิส จํากัด ราคาที่
ตกลง 1,333,000 บาท

เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอ
ทางเทคนิคถูกตองครบถวน
และเปนผูเสนอราคาต่ําสุด

กําหนดสงมอบภายใน 120 วัน 
ตั้งแตวันที่ 22 ธ.ค.64-20 เม.ย.
65 เบิกจาย 3 งวด (สัญญาจาง 
เลขที่ จ.7/2565 ลงวันที่ 21 
ธ.ค.64)

เบิกจายเรยีบรอยแลวในเดือน ก.ย.65 1,333,000.00 3 1,333,000.00 0.00

กิจกรรมบริการผูเขาชมพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา (๓.๒)

๑. คาครุภัณฑ (๓.๒.๑.๑)

ครุภัณฑวิทยาศาสตร

1) เครื่องวัดคุณภาพน้ําแบบพกพา ๑ เครื่อง 70,900.00 ครุภัณฑ 70,900.00 เฉพาะเจาะจง - บริษัท แกมมาโก (ประเทศไทย) จํากัด 70,850.00 บริษัท แกมมาโก (ประเทศ
ไทย) จํากัด ราคาที่ตกลง 
70,850 บาท

เปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

กําหนดสงมอบภายใน 60 วัน 
ตั้งแตวันที่ 4 พ.ย.-2 ม.ค.65 
(อนุมัติสั่งซ้ือ 3 พ.ย.64)เบิกจาย 
1 งวด (ขอตกลงซื้อ เลขที่ 
SQS2108-1149 ลงวันที่ 30 
ส.ค.64)

เบิกจายเรยีบรอยแลวในเดือน พ.ย.64 70,850.00 1 70,850.00 0.00

2) เครื่องวัด และบันทึกขอมูลอุณหภูมิ
และความชื้นสัมพัทธ

๑๐ เครื่อง 123,100.00 ครุภัณฑ 123,100.00 เฉพาะเจาะจง - บริษัท แวนเทค ไซเอนซ จํากัด 123,050.00 บริษัท แวนเทค ไซเอนซ 
จํากัด ราคาที่ตกลง 
123,050 บาท

เปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

กําหนดสงมอบภายใน 120 วัน 
ตั้งแตวันที่ 10 พ.ย.64-9 มี.ค.65
 เบิกจาย 1 งวด (ใบสั่งซ้ือ เลขที่ 
๐๐83/65 ลงวันที่ 9 พ.ย.64)

เบิกจายเรยีบรอยแลวในเดือน ก.ย.65 123,050.00 1 123,050.00 0.00

3) เครื่องบันทึกคลื่นเสียงคางคาว ๑ เครื่อง 240,000.00 ครุภัณฑ 240,000.00 เฉพาะเจาะจง - บริษัท เนเจอร ซิกเนเจอร จํากัด 240,000.00 บริษัท เนเจอร ซกิเนเจอร 
จํากัด ราคาที่ตกลง 
240,000 บาท

เปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

กําหนดสงมอบภายใน 180 วัน 
ตั้งแตวันที่ 25 พ.ย.64-23 พ.ค.
65 เบิกจาย 1 งวด (ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ ๐๐88/65           ลว.9 
พ.ย.64)

เบิกจายเรยีบรอยแลวในเดือน พ.ค.65 240,000.00 1 240,000.00 0.00

4) ชุดเครื่องวัดขนาดแบบละเอียด 
(Vernia Caliper)

๑๐ เครื่อง 54,500.00 ครุภัณฑ 54,500.00 เฉพาะเจาะจง - บริษัท เจเอสอาร เอ็นเทค จํากัด 48,685.00 บริษัท เจเอสอาร เอ็นเทค 
จํากัด ราคาที่ตกลง 48,685
 บาท

เปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

กําหนดสงมอบภายใน 60 วัน 
ตั้งแตวันที่ 26 พ.ย.64-24 ม.ค.
65 (อนุมัติสั่งซื้อ 25 พ.ย.64) 
เบิกจาย 1 งวด (ขอตกลงซื้อ 
เลขที่ QT211102433 ลงวันที่
 24 พ.ย.64)

เบิกจายเรยีบรอยแลวในเดือน ธ.ค.64 48,685.00 1 48,685.00 0.00

ครุภัณฑสํารวจ



จํานวน ราคากลาง ราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือก และ เลขที/่วันที่ลงนาม สญ.-ขอตกลง ผลจัดซื้อจัดจาง คงเหลือเบิกจาย

(หนวย) (บาท) (บาท) ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง กําหนดสงมอบ (บาท) งวด (บาท) (บาท)

ขอเสนอแนะ
ลําดับ รายการ วงเงินงบประมาณ (บาท) ประเภท

เบิกจายแลว
วิธีจัดหา เหตุผลที่คัดเลือกรายช่ือผูย่ืนขอเสนอเลขที/่วันที่ประกาศ

ปญหา/อุปสรรค
สถานะความกาวหนา

5) เครื่องหาพิกัดดวยสัญญาณดาวเทียม
แบบพกพา (GPS)

๕ เครื่อง 112,200.00 ครุภัณฑ 112,200.00 เฉพาะเจาะจง - บริษัท จีไอเอส จํากัด 111,637.49 บริษัท จีไอเอส จํากัด ราคาที่
ตกลง 111,637.49 บาท

เปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

กําหนดสงมอบภายใน 60 วัน 
ตั้งแตวันที่ 27 ต.ค.-25 ธ.ค.64 
เบิกจาย 1 งวด (ใบสั่งซื้อ เลขที่ 
๐๐๓7/65 ลงวันที่ 25 ต.ค.64)

เบิกจายเรยีบรอยแลวในเดือน พ.ย.64 111,637.49 1 111,637.49 0.00

ครุภัณฑโรงงาน

6) เครื่องฉีดโพลียูรีเทนโฟม สาํหรับขึ้น
รูปสัตวสตัฟฟ

๑ เครื่อง 444,100.00 ครุภัณฑ 444,100.00 เฉพาะเจาะจง - บริษัท เดอะ โซลิส จํากัด 444,000.00 บริษัท เดอะ โซลิส จํากัด 
ราคาที่ตกลง 444,000 บาท

เปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

กําหนดสงมอบภายใน 90 วัน 
ตั้งแตวันที่ 29 ต.ค.64-26 ม.ค.
65 เบิกจาย 1 งวด (ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ ๐๐41/65          ลว.28
 ต.ค.64)

เบิกจายเรยีบรอยแลวในเดือน ก.พ.65 444,000.00 1 444,000.00 0.00

7) เครื่องพิมพสามมิติระบบ 
Stereolithography (SLA) พรอม
ซอฟตแวร

๑ เครื่อง 4,957,900.00 ครุภัณฑ 4,957,900.00 ประกาศเชิญชวน 
(e-bidding)

1/2565
15 ต.ค.64

บริษัท เมนเทล จํากัด
บริษัท อิลอิอส จํากัด

4,937,900.00
4,957,900.00

บริษัท เมนเทล จํากัด ราคาที่
ตกลง 4,937,900 บาท

เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอ
ทางเทคนิคถูกตองครบถวน
และเปนผูเสนอราคาต่ําสุด

กําหนดสงมอบภายใน 180 วัน 
ตั้งแตวันที่ 30 พ.ย.64-28 พ.ค.
65 เบิกจาย 1 งวด (สัญญาซื้อ
ขาย เลขที่ 
ซ.1/2565 ลงวันที่ 29 พ.ย.64)

เบิกจายเรยีบรอยแลวในเดือน ส.ค.65 4,937,900.00 1 4,937,900.00 0.00

ครุภัณฑสํานักงาน

8) ตูเก็บตัวอยางพรรณไมอางอิง ๒ ตู 299,600.00 ครุภัณฑ 299,600.00 เฉพาะเจาะจง - บริษัท คอมแพ็คสโตเร็จโซลูช่ัน จํากัด 288,900.00 บริษัท คอมแพ็คสโตเร็จ
โซลูชั่น จํากัด ราคาที่ตกลง 
288,900 บาท

เปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

กําหนดสงมอบภายใน 120 วัน 
ตั้งแตวันที่ 8 ธ.ค.64-6 เม.ย.65 
เบิกจาย 1 งวด (ใบสั่งซื้อ เลขที่ 
๐๐97/65 ลงวันที่ 7 ธ.ค.64)

เบิกจายเรยีบรอยแลวในเดือน มี.ค.65 288,900.00 1 288,900.00 0.00

9) ตูเก็บตัวอยางนกอางอิง ๑๐ ตู 802,500.00 ครุภัณฑ 802,500.00 620,600.00 - 0.00 620,600.00

10) ตูเก็บตัวอยางหอยอางอิง ๕๐ ตู 1,872,500.00 ครุภัณฑ 1,872,500.00 1,444,500.00 - 0.00 1,444,500.00

11) ตูเก็บรักษาตัวอยางตนแบบ Types 
Specimen

๒ ตู 128,400.00 ครุภัณฑ 128,400.00 เฉพาะเจาะจง - บริษัท โฟโต ไฟล จํากัด 128,000.00 บริษัท โฟโต ไฟล จํากัด 
ราคาที่ตกลง 128,000 บาท

เปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

กําหนดสงมอบภายใน 150 วัน 
ตั้งแตวันที่ 19 ม.ค.65-17 มิ.ย.
65 เบิกจาย 1 งวด (ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 0109/65          ลว.13
 ม.ค.65)

เบิกจายเรยีบรอยแลวในเดือน มิ.ย.65 128,000.00 1 128,000.00 0.00 จําเปนตองปรับปรุง Spec เน่ืองจากไม
สามารถจัดหาไดภายในวงเงิน

กิจกรรมบริการผูเขาชมพิพิธภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ (๓.๓)

๑. คาครุภัณฑ (๓.๓.๑.๑)

ครุภัณฑสํานักงาน

1) โตะและเกาอ้ีสําหรับอาคาร
เอนกประสงค

๑ ชุด 376,000.00 ครุภัณฑ 376,000.00 เฉพาะเจาะจง - บริษัท โมเดอรนฟอรม กรุป จํากัด (มหาชน) 362,665.80 บริษัท โมเดอรนฟอรม กรุป 
จํากัด (มหาชน) ราคาที่
ตกลง 362,665.80 บาท

เปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

กําหนดสงมอบภายใน 60 วัน 
ตั้งแตวันที่ 5 พ.ย.64-3 ม.ค.65 
เบิกจาย 1 งวด (ใบสั่งซื้อ เลขที่ 
๐๐77/65 ลงวันที่ 4 พ.ย.64)

เบิกจายเรยีบรอยแลวในเดือน ม.ค.65 362,665.80 1 362,665.80 0.00 ยกเลิก ครั้งที่ ๑ เนื่องจากกําหนด
รายละเอียด Spec ผิดพลาด
คลาดเคลื่อนในสวนที่เปนสาระสําคัญ

ครุภัณฑงานบานงานครัว

2) ฟลมกรองแสงและผามานพรอมติดตั้ง 
(ครั้งที่ ๒)

๑ งาน 815,900.00 ครุภัณฑ 815,900.00 ประกาศเชิญชวน 
(e-bidding)

24/2565
11 ม.ค.65

หางหุนสวนจํากัด โชวว่ีเฮาส
ยินดี อินเตอรเทรด แอนด เอ็นจิเนียริ่ง
บริษัท อิทธิ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด ซัพพลายส จํากัด
บริษัท ทรัพยเพ่ิม ออโต โมทีฟ จํากัด
บริษัท วาย.เอ็ม.ซี ควอลิติ้ โปรดักท จํากัด
บริษัท เก็บตะวัน ผามาน จํากัด
หางหุนสวนจํากัดป.อลูมินั่ม ดีไซน
บริษัท เบรคทรูแมนเนจเมนต จํากัด

548,696.00
802,500.00
687,900.00
813,000.00
807,850.00
748,888.00
810,900.00
541,890.80

หางหุนสวนจํากัด โชวว่ีเฮาส  
ราคาที่ตกลง 548,696 บาท

เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอ
ทางเทคนิคถูกตองครบถวน
และเปนผูเสนอราคาต่ําสุด

กําหนดสงมอบภายใน 90 วัน 
ตั้งแตวันที่ 4 มี.ค.-1 ม.ิย.65 
เบิกจาย 1 งวด (สัญญาซื้อขาย 
เลขที่ ซ.11/2565 ลงวันที่ 3 
ม.ีค.65)

เบิกจายเรยีบรอยแลวในเดือน ส.ค.65 548,696.00 1 548,696.00 0.00

ปรับปรุงส่ิงกอสรางอื่น

1) ปรับปรุงฝาเพดานนิทรรศการชั่วคราว 
(ครั้งที่ ๓)

๑ งาน 4,421,100.00 สิ่งกอสราง 4,457,800.00 ประกาศเชิญชวน 
(e-bidding)

49/2565
8 เม.ย.65

บริษัท นวภัทร คอนสตรัคชั่น โฮม จํากัด
บริษัท ฟดีลีตี้ ฟาสิเนท ฟาสเนท จํากัด
บริษัท ทวีทรัพย อินเตอรเทรดแอนดซพัพลาย จํากัด
บริษัท เอ็นดีเอ็น คอนสตรัคชั่น จํากัด
 บริษัท เคเค.รุงเรือง ๒๐๒๒ จํากัด

3,920,000.00
4,421,100.00
4,620,000.00
4,390,000.00
4,194,000.00

บริษัท ฟดีลีตี้ ฟาสิเนท ฟาส
เนท จํากัด ราคาที่ตกลง 
4,421,100 บาท

เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอ
ทางเทคนิคถูกตองครบถวน
และเปนผูเสนอราคาต่ําสุด

กําหนดสงมอบภายใน 120 วัน 
ตั้งแตวันที่ 27 พ.ค.-23 ก.ย.65 
เบิกจาย 1 งวด (สัญญาจาง เลขที่
 จ.22/2565 ลงวันที่ 26 พ.ค.
65)

ดําเนินงานตามสัญญาจาง 4,421,100.00 1 0.00 4,421,100.00 ยกเลิก ครั้งที่ ๑ เนื่องจากกําหนด
รายละเอียดพัสดุที่ติดตั้งในงานจาง
ผิดพลาดคลาดเคลื่อน
ยกเลิก ครั้งที่ ๒ เนื่องจากไมมีผูยื่น
ขอเสนอที่มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

2) ติดตั้งวัสดุปูพื้นกระเบื้องยาง 
พิพิธภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑ งาน 1,407,900.00 สิ่งกอสราง 1,465,000.00 ประกาศเชิญชวน 
(e-bidding)

22/2565
5 ม.ค.65

หางหุนสวนจํากัด นครพัฒน อินเตอรบิลด
บริษัท สงวนการโยธา (1996) จํากัด
บริษัท เอส.เอส. ฟลอรไทล แอนด เซอรวิส จํากัด
บริษัท เจเจซี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
บริษัท ทินมาพลาสติก อุตสาหกรรม จํากัด
บริษัท พรีเทค (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ฟาสต โปร. จํากัด
บริษัท เคเค.รุงเรือง ๒๐๒๐ จํากัด

1,231,050.00
1,400,000.00
1,399,300.00
1,443,999.00
1,275,975.00
1,399,999.00
1,445,000.00
1,350,000.00

บริษัท เอส.เอส. ฟลอรไทล 
แอนด เซอรวิส จํากัด ราคาที่
ตกลง 1,399,000 บาท

เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอ
ทางเทคนิคถูกตองครบถวน
และเปนผูเสนอราคาต่ําสุด

กําหนดสงมอบภายใน 90 วัน 
ตั้งแตวันที่ 1 ต.ค.-29 ธ.ค.65 
เบิกจาย 1 งวด (สัญญาจาง เลขที่
 จ.42/2565 ลงวันที่ 30 ก.ย.
65)

ดําเนินงานตามสัญญาจาง 1,399,000.00 1 0.00 1,399,000.00 มีผูอุทธรณผลการจัดซื้อจัดจางเมื่อ 22 
ก.พ.65 (ขออุทธรณฟงข้ึน)
ยกเลิก ประกาศผูชนะครั้งที่ 1 
เน่ืองจากผิดพลาดในขั้นตอนตรวจสอบ
เอกสาร 
ยกเลิก ประกาศผูชนะครั้งที่ ๒ 
เน่ืองจากผูชนะไมเขาทําสัญญา
เน่ืองจากพนกําหนดยืนราคาแลวเม่ือ 
๑๒ เม.ย.๖๕

กิจกรรมบริการผูเขาชมพิพิธภัณฑพระรามเกา (๓.๔)

๑. คาครุภัณฑ (๓.๔.๑.๑)

ประกาศเชิญชวน 
(e-bidding)

บริษัท ภีมเชษฐ จํากัด
บริษัท สมารท 2020 จํากัด

มีผูอุทธรณผลการจัดซื้อจัดจางเมื่อวันที่ 
20 ม.ค.65 คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ กรมบัญชีกลาง พิจารณาแลวไม
รับพิจารณาอุทธรณ

สงมอบของตามสญัญาซื้อขายบริษัท สมารท 2020 จํากัด 
ราคาที่ตกลง

กําหนดสงมอบภายใน 180 วัน 
ตั้งแตวันที่ ตั้งแต 23เม.ย.-19 
ต.ค.65 เบิกจาย 1 งวด (สัญญา
ซื้อขาย เลขที่ 
ซ.16/2565 ลงวันที่ 22 เม.ย.
65)

เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอ
ทางเทคนิคถูกตองครบถวน
และเปนผูเสนอราคาต่ําสุด

10/2565
19 พ.ย.64

2,244,860.00
1,930,000.00

๒. คาที่ดินและสิ่งกอสราง (๓.๓.๑.๒)



จํานวน ราคากลาง ราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือก และ เลขที/่วันที่ลงนาม สญ.-ขอตกลง ผลจัดซื้อจัดจาง คงเหลือเบิกจาย

(หนวย) (บาท) (บาท) ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง กําหนดสงมอบ (บาท) งวด (บาท) (บาท)

ขอเสนอแนะ
ลําดับ รายการ วงเงินงบประมาณ (บาท) ประเภท

เบิกจายแลว
วิธีจัดหา เหตุผลที่คัดเลือกรายช่ือผูย่ืนขอเสนอเลขที/่วันที่ประกาศ

ปญหา/อุปสรรค
สถานะความกาวหนา

ครุภัณฑวิทยาศาสตร

1) อุปกรณวัดคุณภาพดินและน้ํา ๑ ชุด 200,000.00 ครุภัณฑ 200,000.00 เฉพาะเจาะจง - บริษัท เลกะ คอรปอเรชั่น จํากัด 199,833.20 บริษัท เลกะ คอรปอเรชั่น 
จํากัด ราคาที่ตกลง 
199,833.20 บาท

เปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

กําหนดสงมอบภายใน 180 วัน 
ตั้งแตวันที่ 25 พ.ย.64-23 พ.ค.
65 เบิกจาย 1 งวด (ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ ๐๐89/65 ลงวันที่ 24 
พ.ย.64)

เบิกจายเรยีบรอยแลวในเดือน ม.ค.65 199,833.20 1 199,833.20 0.00

2) ชุดอุปกรณสํารวจงานดานธรณีวิทยา ๑ ชุด 200,000.00 ครุภัณฑ 200,000.00 เฉพาะเจาะจง - หางหุนสวนจํากัด ซี เอส ที อินสทรูเมนท (ไทยแลนด) 199,983.00 หางหุนสวนจํากัด ซ ีเอส ที 
อินสทรูเมนท (ไทยแลนด)
ราคาที่ตกลง 199,983 บาท

เปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

กําหนดสงมอบภายใน 90 วัน 
ตั้งแตวันที่ 27 ต.ค.64-24 ม.ค.
65 เบิกจาย 1 งวด (ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ ๐๐38/65 ลงวันที่ 26 
ต.ค.64)

เบิกจายเรยีบรอยแลวในเดือน ธ.ค.64 199,983.00 1 199,983.00 0.00

3) ชุดอุปกรณสํารวจงานดานบรรพชีวิน
วิทยา

๑ ชุด 200,000.00 ครุภัณฑ 200,000.00 เฉพาะเจาะจง - บริษัท ศิริพีระ จํากัด 199,983.00 บริษัท ศิริพีระ จํากัด ราคาที่
ตกลง 199,983 บาท

เปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

กําหนดสงมอบภายใน 180 วัน 
ตั้งแตวันที่ 4 พ.ย.64-2 พ.ค.65 
เบิกจาย 1 งวด (ใบสั่งซื้อ เลขที่ 
๐๐76/65 ลงวันที่ 3 พ.ย.64)

เบิกจายเรยีบรอยแลวในเดือน ธ.ค.64 199,983.00 1 199,983.00 0.00

4) ชุดอุปกรณนําชมภายในนิทรรศการ ๑ ชุด 171,900.00 ครุภัณฑ 171,900.00 เฉพาะเจาะจง - บริษัท เทอรมินอล โซลูชั่น จํากัด 168,457.59 บริษัท เทอรมินอล โซลูชั่น 
จํากัด ราคาที่ตกลง 
168,457.59 บาท

เปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

กําหนดสงมอบภายใน 180 วัน 
ตั้งแตวันที่ 27 ต.ค.64-24 เม.ย.
65 เบิกจาย 1 งวด (ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ ๐๐๓9/65 ลงวันที่ 26 
ต.ค.64)

เบิกจายเรยีบรอยแลวในเดือน พ.ย.64 168,457.59 1 168,457.59 0.00

ครุภัณฑการเกษตร

5) ชุดอุปกรณเก็บรักษาเมล็ดพันธุพืช ๑ ชุด 113,600.00 ครุภัณฑ 113,600.00 เฉพาะเจาะจง - บริษัท ทีเอ็น-ซายน จํากัด 92,234.00 บริษัท ทีเอ็น-ซายน จํากัด
ราคาที่ตกลง ๙๒,๒๓๔ บาท

เปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

กําหนดสงมอบภายใน 120 วัน 
ตั้งแตวันที่ 12 พ.ย.64-11 มี.ค.
65 เบิกจาย 1 งวด (ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ ๐๐82/65            ลง
วันที่ 9 พ.ย.64)

เบิกจายเรยีบรอยแลวในเดือน พ.ค.65 92,234.00 1 92,234.00 0.00

สิ่งกอสรางอื่น

1) อาคารเอนกประสงคสําหรับงาน
ปฏิบัติการเพาะชํา

๑ งาน 1,500,000.00 สิ่งกอสราง 1,558,000.00 ประกาศเชิญชวน 
(e-bidding)

16/2565
26 พ.ย.64

หางหุนสวนจํากัด สุวรรณกิจ กอสราง
บริษัท รัตนสุธา จํากัด
บริษัท ไอ.เจ.สยาม จํากัด
บริษัท บีเนเจอรทีม จํากัด
บริษัท พารทคอน ซพัพลายแอนดเซอรวิส จํากัด
หางหุนสวนจํากัด กาญจนโชค เอ็นจิเนียริ่ง
บริษัท คลายลอย เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
หางหุนสวนจํากัด 9มงคล วิศวกรรม
บริษัท อาคารไทย จํากัด
บริษัท เอ็น.พ.ีซัพพลาย คอนสทรัคช่ัน จํากัด
บริษัท บี.เอ็ม.แมททีเรียล ซัพพลาย จํากัด
หางหุนสวนจํากัด ส.ศรีสุข เอ็นจิเนียริ่ง
บริษัท เบรคทรูแมนเนจเมนต จํากัด
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ซิสเท็มส จํากัด
บริษัท นันทนภัส พัฒนาการ จํากัด

1,396,000.00
1,492,780.00
1,453,916.00
1,420,000.00
1,498,000.00
1,489,000.00
1,465,000.00
1,439,950.00
1,258,888.00
1,123,900.00
1,284,900.00
1,259,000.00
1,537,590.00
1,355,000.00
1,372,764.00

บริษัท เอ็น.พ.ีซัพพลาย 
คอนสทรัคชั่น จํากัด ราคาที่
ตกลง 1,123,900 บาท

เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอ
ทางเทคนิคถูกตองครบถวน
และเปนผูเสนอราคาต่ําสุด

กําหนดสงมอบภายใน 150 วัน 
ตั้งแตวันที่ 15 ม.ค.-13 มิ.ย.65 
เบิกจาย 3 งวด (สัญญาจาง เลขที่
 จ.9/2565 ลงวันที่ 14 ม.ค.65)

เบิกจายเรยีบรอยแลวในเดือน ส.ค.65 1,123,900.00 3 1,123,900.00 0.00

โครงการศูนยนวัตกรรมแหงอนาคต (Futurium) (๔)

กิจกรรมกอสรางอาคารและชิ้นงานนิทรรศการศูนยนวัตกรรมแหงอนาคต (Futurium) (๔.๑)

1) กอสรางศูนยนวัตกรรมแหงอนาคต 
(Futurium) (ครั้งที่ ๒) 
- กรอบวงเงนิ ๑,๘๓๖.๐๐๐๐ บาท 
(งบผูกพัน ๔ ป)
- ผลจัดจาง   ๑,๗๒๕.๘๔๐๐ บาท

1 แหง 706,619,600.00     สิ่งกอสราง 0.00 ประกาศเชิญชวน 
(e-bidding)

43/2562 
4 ก.ค.62

บริษัท กิจการรวมคา เอ็นแอลอารเอ็ม จํากัด
บริษัท กิจการรวมคา เอสจีวีที จํากัด
บริษัท กิจการรวมคา จีแอนดเอส จํากัด

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

บริษัท กิจการรวมคา เอสจีวีที
 จํากัด ราคาที่ตกลง 
1,725,840,000.00 บาท

เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอ
ทางเทคนิค ถูกตองครบถวน
และเปนผูไดคะแนนรวมสูงสุด

กําหนดสงมอบภายใน 1,187 วัน 
(13 ส.ค.63-1๒ พ.ย.66) 
เบิกจาย 39 งวด
(สัญญาจาง เลขที่ จ.๓6/๒๕๖๓ 
ลงวันที่ 29 ก.ค.๖๓)

ดําเนินงานตามสัญญาจาง 706,619,600.00 6 342,810,044.80 363,809,555.20

2) คาควบคุมงานกอสรางศูนยนวัตกรรม
แหงอนาคต (Futurium)
- วงเงิน ๓๒.๗๓๓๐ ลานบาท           
     (งบผูกพัน ๔ ป) 
- ผลจัดจาง 29.7640 ลานบาท

1 แหง 6,860,800.00         สิ่งกอสราง 0.00 ประกาศเชิญชวน 29/2561 
31 พ.ค.61

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

เน่ืองจากเปนผูมีคุณสมบัติ
และคุณภาพเปนประโยชนตอ
หนวยงานของรัฐ และไดปรับ
ลดราคาใหอยูภายในกรอบ
วงเงินงบประมาณดวยแลว

กําหนดสงมอบภายใน 1,187 วัน 
(1๒ พ.ย.66) เบิกจาย       39 
งวด
(สัญญาจาง เลขท่ี CST.1/๒๕๖๓ ลง
วันที่ 29 ก.ค.๖๓)

เบิกจายเรยีบรอยแลวในเดือน ก.ย.65 6,860,800.00 11 6,860,800.00 0.00

๓. แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาคณุภาพการศึกษาและการเรียนรู

ผลผลิตเสริมสรางขีดความสามารถกําลังคนใหมีความรูและทักษะในศตวรรษที่ ๒๑

กิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถการบริการนิทรรศการดานวิทยาศาสตร (๕.๑๓)

๑. คาครุภัณฑ (๕.๑๓.๑.๑)

ครุภัณฑโรงงาน

1) ตูเก็บเครื่องมือชาง ๓ ชุด 497,600.00 ครุภัณฑ 497,550.00 321,600.00 1 321,600.00 0.00

2) โตะปฏิบัติงานชาง ๑๐ ชุด 305,000.00 ครุภัณฑ 304,640.00 128,400.00 1 128,400.00 0.00

กอสรางอื่น

2. คาที่ดินและสิ่งกอสราง (๓.๔.๑.2)

ประกาศเชิญชวน 
(e-bidding)

2. คาที่ดินและสิ่งกอสราง (๕.๑๓.๑.2)

เบิกจายเรยีบรอยแลวในเดือน เม.ย.657/2565 
8 พ.ย.64

หางหุนสวนจํากัด เค.เค.เอ็ม. โปรดักท (1993)
บริษัท โซเพ็ค จํากัด
บริษัท ออฟฟเชียล อีควิปเมนท แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด
หางหุนสวนจํากัด ไฮ.ไอ.ดีไซน

802,600.00
775,750.00
450,000.00
730,540.00

บริษัท ออฟฟเชียล อีควิป
เมนท แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด 
ราคาที่ตกลง 450,000 บาท

เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอ
ทางเทคนิคถูกตองครบถวน
และเปนผูเสนอราคาต่ําสุด

กําหนดสงมอบภายใน 90 วัน 
ตั้งแตวันที่ 7 ม.ค.-6 เม.ย.65 
เบิกจาย 1 งวด (สัญญาซื้อขาย 
เลขที่ ซ.4/2565 ลงวันที่ 6 
ม.ค.65)



จํานวน ราคากลาง ราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือก และ เลขที/่วันที่ลงนาม สญ.-ขอตกลง ผลจัดซื้อจัดจาง คงเหลือเบิกจาย

(หนวย) (บาท) (บาท) ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง กําหนดสงมอบ (บาท) งวด (บาท) (บาท)

ขอเสนอแนะ
ลําดับ รายการ วงเงินงบประมาณ (บาท) ประเภท

เบิกจายแลว
วิธีจัดหา เหตุผลที่คัดเลือกรายช่ือผูย่ืนขอเสนอเลขที/่วันที่ประกาศ

ปญหา/อุปสรรค
สถานะความกาวหนา

1) กอสรางอาคารวิศวกรรมและการผลิต
สื่อ (ครั้งที่ ๓)

๑ หลัง 60,000,000.00 สิ่งกอสราง 60,000,000.00 ประกาศเชิญชวน 
(e-bidding)

67/2565
30 ส.ค.65

บริษัท บีเคพี คอนสตรัคชั่น จํากัด
บริษัท วี.สถาปตย จํากัด
บริษัท ชุมราษฎร วิศวกรรม (กิจการรวมคา) จํากัด

57,400,000.00
65,200,000.00
55,199,000.00

บริษัท บีเคพี คอนสตรัคชั่น 
จํากัด ราคาที่ตกลง 
57,400,000 บาท

เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอ
ทางเทคนิคถูกตองครบถวน
และเปนผูเสนอราคาต่ําสุด

กําหนดสงมอบภายใน 300 วัน 
ตั้งแตวันที่ 1 ต.ค.65-27 ก.ค.66
 เบิกจาย 7 งวด (สญัญาจาง เลขที่
 จ.41/2565 ลงวันที่ 30 ก.ย.
65)

ดําเนินงานตามสัญญาจาง 57,400,000.00 7 1,123,900.00 56,276,100.00 ยกเลิก ครั้งที่ ๑ เนื่องจากหากทําการ
จัดซื้อจัดจางตอไปอาจสงผลเสียหายแก
หนวยงานของรัฐ

รวมเงิน / รอยละ 891,402,000.00 878,362,573.58 400,929,116.28 477,433,457.30


