
แบบ สขร.1

เหตุผลท่ีคัดเลือก หมายเหตุ

โดยสรุป

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 งบด ำเนินงำน (ค่ำวัสดุ) พิมพ์บัตรจอดรถชนิดบัตร Mifare/RFID 15,000.00           วิธี บริษัท ดีว่ำ คอนโทรล จ ำกัด บริษัท ดีว่ำ คอนโทรล จ ำกัด  เสนอรำคำถูกต้อง สพร.จ. 103/2565

ส ำหรับระบบบริหำรลำนจอดรถ เฉพำะเจำะจง 12,305.00 12,305.00   ครบถ้วนอยู่ในวงเงิน 4 ส.ค. 65

ท่ีได้รับอนุมัติ

2 ค่ำใช้สอยอ่ืนๆ จ้ำงออกแบบและจัดพิมพ์บัตรอวยพรปีใหม่ 60,000.00           วิธี นำงสำว ตวงรัตน์ คะชะสะ นำงสำว ตวงรัตน์ คะชะสะ  เสนอรำคำถูกต้อง สพร.จ. 104/2565

 ประจ ำปี 2566 เฉพำะเจำะจง 55,000.00 55,000.00   ครบถ้วนอยู่ในวงเงิน 4 ส.ค. 65

ท่ีได้รับอนุมัติ

3 งำนบริหำรจัดกำร ปรับปรุงโปรแกรม 37,000.00           วิธี บริษัท ซีเอ็มโอ จ ำกัด (มหำชน) บริษัท ซีเอ็มโอ จ ำกัด (มหำชน)  เสนอรำคำถูกต้อง สพร.จ. 105/2565

และพัฒนำพิพิธภัณฑ์กำรเรียนรู้ ในกำรแสดงนิทรรศกำรห้องไทยต้ังแต่เกิด เฉพำะเจำะจง 36,380.00 36,380.00   ครบถ้วนอยู่ในวงเงิน 4 ส.ค. 65

ท่ีได้รับอนุมัติ

4 โครงกำรบริหำร จัดซ้ือ e book ลิขสิทธ์ิภำษำไทย 85,000.00           วิธี บริษัท มติชน จ ำกัด (มหำชน) บริษัท มติชน จ ำกัด (มหำชน)  เสนอรำคำถูกต้อง สพร.ช.016/2565

จัดกำรและพัฒนำพิพิธภัณฑ์กำรเรียนรู้ เฉพำะเจำะจง 84,270.00                                                 84,270.00                                                     ครบถ้วนอยู่ในวงเงิน 5 สค 65

ท่ีได้รับอนุมัติ

5 โครงกำรบริหำรจัดกำรพิพิธภัณฑ์ เช่ำใช้บริกำรระบบมัลติมีเดียข้อมูลภำพและ 42,000.00           วิธี บริษัท เอ.ดี.เอ. มัลติมีเดีย จ ำกัด บริษัท เอ.ดี.เอ. มัลติมีเดีย จ ำกัด  เสนอรำคำถูกต้อง สพร.จ. 106/2565

เพอรำนำกันนิทัศน์ จังหวัดภูเก็ต ข้อมูลเสียง Radio Frequency Indentification (RFID) เฉพำะเจำะจง 41,195.00 41,195.00   ครบถ้วนอยู่ในวงเงิน 8 ส.ค. 65

ท่ีได้รับอนุมัติ

6 โครงกำรพัฒนำต้นแบบธุรกิจเพ่ือ บริกำรระบบเก็บข้อมูลเพ่ือประเมินผลควำม 50,000.00           วิธี บริษัท ยู เซ ซิสเท็มส์ จ ำกัด บริษัท ยู เซ ซิสเท็มส์ จ ำกัด  เสนอรำคำถูกต้อง สพร.จ. 107/2565

ส่งเสริมกำรท่องเท่ียวพิพิธภัณฑ์และ พึงพอใจในรูปแบบระบบออนไลน์ เฉพำะเจำะจง 48,963.20 48,963.20   ครบถ้วนอยู่ในวงเงิน 8 ส.ค. 65

แหล่งเรียนรู้ Online Survey ท่ีได้รับอนุมัติ

 ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือนสิงหาคม 2565

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

หน่วยงาน......สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ.....ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

ล าดับ

ท่ี
แผนงานงาน/โครงการ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง  รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
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หน่วยงาน......สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ.....ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

ล าดับ

ท่ี
แผนงานงาน/โครงการ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง  รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

7 งำนขยำยผลพัฒนำพิพิธภัณฑ์ จัดท ำเน้ือหำและองค์ควำมรู้นิทรรศกำร 100,000.00         วิธี นำยปรำมินทร์  เครือทอง นำยปรำมินทร์  เครือทอง  เสนอรำคำถูกต้อง สพร.059/2565

กำรเรียนรู้ภูมิภำค ส ำหรับโครงกำรพัฒนำพิพิภัณฑ์เมืองเก่ำบ้ำนสิงห์ เฉพำะเจำะจง 100,000.00                                               100,000.00                                                   ครบถ้วนอยู่ในวงเงิน 9 ส.ค. 65

จังหวัดยโสธร ท่ีได้รับอนุมัติ

8 งบด ำเนินงำน งำนซ่อมแซม เปล่ียนกล้องวงจรปิด 85,000.00           วิธี บริษัท สหเจริญกิจ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด บริษัท สหเจริญกิจ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด  เสนอรำคำถูกต้อง สพร.จ. 108/2565

ภำยในอำคำรส ำนักงำนและอำคำรนิทรรศกำร เฉพำะเจำะจง 83,995.00 83,995.00   ครบถ้วนอยู่ในวงเงิน 16 ส.ค. 65

ท่ีได้รับอนุมัติ

9 โครงกำรพัฒนำต้นแบบธุรกิจ จ้ำงเหมำบริกำรเช่ือมตอระบบไฟฟ้ำ และ 45,000.00           วิธี บริษัท พรีโม่แอดพลัส จ ำกัด บริษัท พรีโม่แอดพลัส จ ำกัด  เสนอรำคำถูกต้อง สพร.จ. 109/2565

เพ่ือส่งเสริมกำรท่องเท่ียวพิพิธภัณฑ์ น้ ำประปำ ส ำหรับร้ำนค้ำจ ำหน่ำยเคร่ืองด่ืม เฉพำะเจำะจง 42,800.00 42,800.00   ครบถ้วนอยู่ในวงเงิน 17 ส.ค. 2565

และแหล่งเรียนรู้ Muse Kiosk by Move Coffee ท่ีได้รับอนุมัติ

10 งบด ำเนินงำน ผลิตเส้ือแจ็คเก็ตส ำหรับใช้ในกำรปฏิบัติงำน 50,000.00           วิธี นำย จักรพงษ์ วงศ์สุรกิจ นำย จักรพงษ์ วงศ์สุรกิจ  เสนอรำคำถูกต้อง สพร.จ. 110/2565

เฉพำะเจำะจง 45,500.00 45,500.00   ครบถ้วนอยู่ในวงเงิน 17 ส.ค. 2565

ท่ีได้รับอนุมัติ

11 งบด ำเนินงำน งำนปรับปรุงหลังคำห้องเก็บสินค้ำ 82,000.00           วิธี นำย อดิศักด์ิ สุจริตจริยำกุล นำย อดิศักด์ิ สุจริตจริยำกุล  เสนอรำคำถูกต้อง สพร.จ. 111/2565

และหลังคำตกแต่งด้ำนหน้ำอำคำรนันทนำกำร	 เฉพำะเจำะจง 81,100.00 81,100.00   ครบถ้วนอยู่ในวงเงิน 17 ส.ค. 2565

ท่ีได้รับอนุมัติ

12 ค่ำต่อำยุลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ บ ำรุงรักษำระบบแอพพลิเคช่ัน MuseAR 240,000.00         239,894.00 วิธี บริษัท โฟคอล อินเทลลิเจนซ์  จ ำกัด บริษัท โฟคอล อินเทลลิเจนซ์  จ ำกัด  เสนอรำคำถูกต้อง สพร.060/2565

เฉพำะเจำะจง 239,894.00                                               239,894.00                                                   ครบถ้วนอยู่ในวงเงิน 17 ส.ค. 65

ท่ีได้รับอนุมัติ
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ท่ี
แผนงานงาน/โครงการ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง  รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

13 งำนขยำยผลพัฒนำพิพิธภัณฑ์ ด ำเนินกำรจัดงำนสัมมนำเครือข่ำยพิพิธภัณฑ์ 150,000.00         150,000.00 วิธี บริษัท ป๊อบ วันเดอร์ จ ำกัด บริษัท ป๊อบ วันเดอร์ จ ำกัด  เสนอรำคำถูกต้อง สพร.061/2565

กำรเรียนรู้ภูมิภำค ออนไลน์ เฉพำะเจำะจง 150,000.00                                               150,000.00                                                   ครบถ้วนอยู่ในวงเงิน 18 ส.ค. 65

ท่ีได้รับอนุมัติ

14 ค่ำบ ำรุงรักษำคอมพิวเตอร์ จัดซ้ืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภำยนอก 160,000.00         160,000.00 วิธี บริษัท เดอะ โนเบิล จ ำกัด บริษัท เดอะ โนเบิล จ ำกัด  เสนอรำคำถูกต้อง สพร.062/2565

และอุปกรณ์ไอที ชนิด Network Attached Storage (NAS) เฉพำะเจำะจง 160,000.00                                               160,000.00                                                   ครบถ้วนอยู่ในวงเงิน 18 ส.ค. 65

ท่ีได้รับอนุมัติ

15 งบด ำเนินงำน น้ ำด่ืมบรรจุขวดตรำสัญลักษณ์ 50,000.00           วิธี นำงสำว ดรุษกร มีศิลป์ นำงสำว ดรุษกร มีศิลป์  เสนอรำคำถูกต้อง สพร.จ. 112/2565

 จ ำนวน 12,000 ขวด เฉพำะเจำะจง 39,600.00                                                 39,600.00                                                     ครบถ้วนอยู่ในวงเงิน 18 ส.ค. 65

ท่ีได้รับอนุมัติ

16 งบด ำเนินงำน ซ้ือหมึกส ำหรับเคร่ืองพิมพ์ 16 รำยกำร 50,000.00           วิธี  บริษัท เอส ซี ที ซี จ ำกัด  บริษัท เอส ซี ที ซี จ ำกัด  เสนอรำคำถูกต้อง สพร.ช.017/2565

เฉพำะเจำะจง 48,973.90                                                 48,973.90                                                     ครบถ้วนอยู่ในวงเงิน 18 สค 65

ท่ีได้รับอนุมัติ

17 โครงกำรพัฒนำต้นแบบธุรกิจ ผลิตของท่ีระลึก 100,000.00         วิธี บริษัท พรีเมียม กลอรี จ ำกัด บริษัท พรีเมียม กลอรี จ ำกัด  เสนอรำคำถูกต้อง สพร.จ. 113/2565

เพ่ือส่งเสริมกำรท่องเท่ียวพิพิธภัณฑ์ งำน Night at the Museum 2022 เฉพำะเจำะจง 90,950.00                                                 90,950.00                                                     ครบถ้วนอยู่ในวงเงิน 29 ส.ค. 65

และแหล่งเรียนรู้  ร่วมกับเครือข่ำยพิพิธภัณฑ์ ท่ีได้รับอนุมัติ

18 โครงกำรงำนขยำยผล ผลิตส่ือวิดีโอประชำสัมพันธ์ 100,000.00         วิธี บริษัท คล๊ิก ดีไซน์ สตูดิโอ จ ำกัด บริษัท คล๊ิก ดีไซน์ สตูดิโอ จ ำกัด  เสนอรำคำถูกต้อง สพร.จ. 114/2565

พัฒนำพิพิธภัณฑ์กำรเรียนรู้ภูมิภำค งำน Night at the Museum 2022 เฉพำะเจำะจง 59,920.00                                                 59,920.00                                                     ครบถ้วนอยู่ในวงเงิน 29 ส.ค. 65

 ร่วมกับเครือข่ำยพิพิธภัณฑ์ ท่ีได้รับอนุมัติ
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หน่วยงาน......สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ.....ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

ล าดับ

ท่ี
แผนงานงาน/โครงการ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง  รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

19 โครงกำรงำนขยำยผล 	ออกแบบ Key Visual หลัก 100,000.00         วิธี  บริษัท เดอะ กรำวด์คอนโทรล จ ำกัด  บริษัท เดอะ กรำวด์คอนโทรล จ ำกัด  เสนอรำคำถูกต้อง สพร.จ. 115/2565

พัฒนำพิพิธภัณฑ์กำรเรียนรู้ภูมิภำค ของงำน Night at the Museum 2022 เฉพำะเจำะจง 100,000.00                                               100,000.00                                                   ครบถ้วนอยู่ในวงเงิน 29 ส.ค. 65

 ร่วมกับเครือข่ำยพิพิธภัณฑ์ ท่ีได้รับอนุมัติ

20 ค่ำบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน ท ำกันซึมหลังคำอำคำรไฟฟ้ำ 200,000.00         200,000.00 วิธี บริษัท เคซี สหไท จ ำกัด บริษัท เคซี สหไท จ ำกัด  เสนอรำคำถูกต้อง สพร.063/2565

/ซ่อมแซมอุปกรณ์ส ำนักงำน  และปรับปรุงลำนด้ำนข้ำงอำคำรไฟฟ้ำ เฉพำะเจำะจง 200,000.00                                               200,000.00                                                   ครบถ้วนอยู่ในวงเงิน 29-ส.ค.-65

ท่ีได้รับอนุมัติ

21 ค่ำดูแลปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงร้ัวบังตำและม้ำน่ังอัฒจันทร์ 300,000.00         291,040.00 วิธี บริษัท เจ พี เอ็น ซัพพลำย จ ำกัด บริษัท เจ พี เอ็น ซัพพลำย จ ำกัด  เสนอรำคำถูกต้อง สพร.064/2565

เฉพำะเจำะจง 291,040.00                                               291,040.00                                                   ครบถ้วนอยู่ในวงเงิน 29 ส.ค.65

ท่ีได้รับอนุมัติ

22 งำนบริหำรจัดกำร ซ้ือเคร่ืองรีดผ้ำไอน้ ำ 20,000.00           18,000.00       วิธี บริษัท เจ พี เอ็น ซัพพลำย จ ำกัด บริษัท เจ พี เอ็น ซัพพลำย จ ำกัด  เสนอรำคำถูกต้อง สพร.ช.018/2565

และพัฒนำพิพิธภัณฑ์กำรเรียนรู้ เฉพำะเจำะจง 18,000.00                                                 18,000.00                                                     ครบถ้วนอยู่ในวงเงิน 29 ส.ค.65

ท่ีได้รับอนุมัติ

23 โครงกำรบริหำรจัดกำรพิพิธภัณฑ์ ซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กประสิทธิภำพสูง 40,000.00           วิธี บริษัท เดอะ โนเบิล จ ำกัด บริษัท เดอะ โนเบิล จ ำกัด  เสนอรำคำถูกต้อง สพร.ช.019/2565

เพอรำนำกันนิทัศน์ จังหวัดภูเก็ต เฉพำะเจำะจง 38,990.00                                                 38,990.00                                                     ครบถ้วนอยู่ในวงเงิน 29 ส.ค.65

ท่ีได้รับอนุมัติ

24 งำนบริหำรจัดกำร ซ้ืออุปกรณ์ในงำนห้องคลังควำมรู้ 10,000.00           วิธี บริษัท เอบีทูเอ็ม เซอร์วิสแอนด์ บริษัท เอบีทูเอ็ม เซอร์วิสแอนด์  เสนอรำคำถูกต้อง สพร.ช.020/2565

และพัฒนำพิพิธภัณฑ์กำรเรียนรู้ จ ำนวน 3 รำยกำร เฉพำะเจำะจง ซัพพลำย จ ำกัด ซัพพลำย จ ำกัด   ครบถ้วนอยู่ในวงเงิน 30 ส.ค.65

8,859.60                                                   8,859.60                                                     ท่ีได้รับอนุมัติ
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือนสิงหาคม 2565

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

หน่วยงาน......สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ.....ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

ล าดับ

ท่ี
แผนงานงาน/โครงการ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง  รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

25 งบด ำเนินงำน ซ้ือกระดำษเช็ดมือด กระดำษช ำระ และ 45,000.00           วิธี บริษัท สยำมยูนิแคร์ จ ำกัด บริษัท สยำมยูนิแคร์ จ ำกัด  เสนอรำคำถูกต้อง สพร.ช.021/2565

กล่องใส่กระดำษช ำระ เพ่ือใช้ในภำรกิจของสถำบัน เฉพำะเจำะจง 43,377.80                                                 43,377.80                                                     ครบถ้วนอยู่ในวงเงิน 30 ส.ค.65

จ ำนวน 5 รำยกำร ท่ีได้รับอนุมัติ

26 งบด ำเนินงำน วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 20 รำยกำร 30,000.00           วิธี บริษัท อำทรพำณิชย์ จ ำกัด บริษัท อำทรพำณิชย์ จ ำกัด  เสนอรำคำถูกต้อง สพร.ช.022/2565

เฉพำะเจำะจง 21,255.55                                                 21,255.55                                                     ครบถ้วนอยู่ในวงเงิน 30 ส.ค.65

ท่ีได้รับอนุมัติ

27 เงินรำยได้ พัฒนำส่ือกำรเรียนรู้ออนไลน์ประวัติศำสตร์ 700,000.00         698,961.67      ประกวดรำคำ  บริษัท บำนำน่ำ สตูดิโอ จ ำกัด  บริษัท บำนำน่ำ สตูดิโอ จ ำกัด  เสนอรำคำถูกต้อง สพร.065/2565

ของสถำบันพิพิธภัณฑ์กำรเรียนรู้แห่งชำติ พ้ืนท่ีและประวัติศำสตร์สถำปัตยกรรม อิเล็กทรอนิกส์ 650,000.00                                               650,000.00                                                   ครบถ้วนอยู่ในวงเงิน 30-ส.ค.-65

มิวเซียมสยำม e-bidding บริษัท สำมดีทีวีเทค จ ำกัด ท่ีได้รับอนุมัติ

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทำงด้ำนเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด

28 โครงกำรพัฒนำต้นแบบธุรกิจ จ้ำงเหมำบริกำรผลิตส่ือวีดีโอ มิวเซียมสยำม 100,000.00         99,938.00       วิธี บริษัท เปเปอร์คอรัส จ ำกัด บริษัท เปเปอร์คอรัส จ ำกัด  เสนอรำคำถูกต้อง สพร.จ. 116/2565

เพ่ือส่งเสริมกำรท่องเท่ียวพิพิธภัณฑ์ เปิดบ้ำนฉลอง 100 ปี เฉพำะเจำะจง 99,938.00                                                 99,938.00                                                     ครบถ้วนอยู่ในวงเงิน 30 ส.ค.65

และแหล่งเรียนรู้ ท่ีได้รับอนุมัติ

29 งำนบริหำร ด ำเนินกำรปรับปรุง ซ่อมแซม 75,000.00           วิธี บริษัท ดี ทู เกรท จ ำกัด บริษัท ดี ทู เกรท จ ำกัด  เสนอรำคำถูกต้อง สพร.จ. 117/2565

จัดกำรและพัฒนำพิพิธภัณฑ์กำรเรียนรู้ วัตถุจัดแสดงนิทรรศกำรถำวร เฉพำะเจำะจง 69,550.00                                                 69,550.00                                                     ครบถ้วนอยู่ในวงเงิน 30 ส.ค.65

ท่ีได้รับอนุมัติ
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือนสิงหาคม 2565

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

หน่วยงาน......สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ.....ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

ล าดับ

ท่ี
แผนงานงาน/โครงการ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง  รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

30 ค่ำซ่อมบ ำรุงรักษำ เปล่ียนเคร่ืองปรับอำกำศ 35,000.00           วิธี นำงสำวศิริลักษณ์ โชติสุวรรณ นำงสำวศิริลักษณ์ โชติสุวรรณ  เสนอรำคำถูกต้อง สพร.จ. 118/2565

เคร่ืองปรับอำกำศส ำนักงำน (6532020) ในห้องท ำงำนผู้อ ำนวยกำร ช้ัน 6 เฉพำะเจำะจง 33,200.00                                                 33,200.00                                                     ครบถ้วนอยู่ในวงเงิน 30 ส.ค.65

ท่ีได้รับอนุมัติ

31 โครงกำรพัฒนำต้นแบบธุรกิจ บริกำรออกแบบและผลิตส่ือประชำสัมพันธ์ในพ้ืนท่ี 100,000.00         วิธี บริษัท เป็นหน่ึง ออกำไนซ์ จ ำกัด บริษัท เป็นหน่ึง ออกำไนซ์ จ ำกัด  เสนอรำคำถูกต้อง สพร.จ. 119/2565

เพ่ือส่งเสริมกำรท่องเท่ียวพิพิธภัณฑ์ กำรจัดงำน มิวเซียมสยำมเปิดบ้ำนฉลอง 100 ปี เฉพำะเจำะจง 99,831.00                                                 99,831.00                                                     ครบถ้วนอยู่ในวงเงิน 30 ส.ค.65

และแหล่งเรียนรู้ ท่ีได้รับอนุมัติ

32 โครงกำรพัฒนำต้นแบบธุรกิจ ผลิตของท่ีระลึกส ำหรับกิจกรรม 100,000.00         วิธี บริษัท พรีโม่แอดพลัส จ ำกัด บริษัท พรีโม่แอดพลัส จ ำกัด  เสนอรำคำถูกต้อง สพร.จ. 120/2565

เพ่ือส่งเสริมกำรท่องเท่ียวพิพิธภัณฑ์ กำรตลำด มิวเซียมสยำมเปิดบ้ำนฉลอง 100 ปี เฉพำะเจำะจง 99,980.80                                                 99,980.80                                                     ครบถ้วนอยู่ในวงเงิน 30 ส.ค.65

และแหล่งเรียนรู้  (Museum Siam Open House Celebration ท่ีได้รับอนุมัติ

100 year anniversary)

33 โครงกำรพัฒนำต้นแบบธุรกิจ ซ่อมบ ำรุงและเปล่ียนอุปกรณ์ 12,000.00           วิธี บริษัท ดีว่ำ คอนโทรล จ ำกัด บริษัท ดีว่ำ คอนโทรล จ ำกัด  เสนอรำคำถูกต้อง สพร.จ. 121/2565

เพ่ือส่งเสริมกำรท่องเท่ียวพิพิธภัณฑ์ ระบบบริหำรลำนจอดรถท่ีช ำรุด เฉพำะเจำะจง 11,877.00                                                 11,877.00                                                     ครบถ้วนอยู่ในวงเงิน 30 ส.ค.65

และแหล่งเรียนรู้ ท่ีได้รับอนุมัติ

34 ค่ำใช้สอยอ่ืนๆ ออกแบบ ผลิต ติดต้ังกันสำดม่ำนม้วน 156,000.00         155,701.00      วิธี บริษัท แสงทองผ้ำใบ กันสำด จ ำกัด บริษัท แสงทองผ้ำใบ กันสำด จ ำกัด  เสนอรำคำถูกต้อง สพร.จ. 122/2565

แนวด่ิง อำคำรนันทนำกำร เฉพำะเจำะจง 155,701.00                                               155,701.00                                                   ครบถ้วนอยู่ในวงเงิน 31 ส.ค. 65

ท่ีได้รับอนุมัติ

35 งำนบริหำรจัดกำร ซ่อมแซมห้องน้ ำชำยช้ัน 1 และช้ัน 2 150,000.00         137,500.00      วิธี นำย อดิศักด์ิ สุจริตจริยำกุล นำย อดิศักด์ิ สุจริตจริยำกุล  เสนอรำคำถูกต้อง สพร.066/2565

และพัฒนำพิพิธภัณฑ์กำรเรียนรู้ ของอำคำรนิทรรศกำร เฉพำะเจำะจง 137,500.00                                               137,500.00                                                   ครบถ้วนอยู่ในวงเงิน 31-ส.ค.-65

ท่ีได้รับอนุมัติ
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือนสิงหาคม 2565

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

หน่วยงาน......สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ.....ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

ล าดับ

ท่ี
แผนงานงาน/โครงการ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง  รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

36 งำนบริหำรจัดกำร เปล่ียนป๊ัมน้ ำและตู้ควบคุม 214,000.00         214,000.00      วิธี บริษัท เจ พี เอ็น ซัพพลำย จ ำกัด บริษัท เจ พี เอ็น ซัพพลำย จ ำกัด  เสนอรำคำถูกต้อง สพร.067/2565

และพัฒนำพิพิธภัณฑ์กำรเรียนรู้  ส ำหรับใช้งำนอำคำรส ำนักงำนและ เฉพำะเจำะจง 203,300.00                                               203,300.00                                                   ครบถ้วนอยู่ในวงเงิน 31-ส.ค.-65

อำคำรอเนกประสงค์ ท่ีได้รับอนุมัติ

37 งบด ำเนินงำน อุปกรณ์และอะไหล่ส ำรองเพ่ือใช้ในกำรซ่อมบ ำรุง 200,000.00         199,597.80      วิธี บริษัท เคซี สหไท จ ำกัด บริษัท เคซี สหไท จ ำกัด  เสนอรำคำถูกต้อง สพร.ช.023/2565

อำคำรและพ้ืนท่ีสถำบันพิพิธภัณฑ์กำรเรียนรู้แห่งชำติ เฉพำะเจำะจง 199,597.80                                               199,597.80                                                   ครบถ้วนอยู่ในวงเงิน 31 ส.ค.65

ท่ีได้รับอนุมัติ


