
จัดซื้อ จัดจ้าง

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ  e-bidding 3,918,000            3,915,000            3,000                       ไม่มี -

(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ

และชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 70 ชุด

ศส.

(1.2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) 

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  30 เครื่อง

ศส.

(1.3) เครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด 10 kVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส) ตําบลหนองข้างคอก 

อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง

ศวภ.ตอ.

(1.4) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 7 เครื่อง

ศส.

(1.5) เครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด 3 kVA  ตําบลหนองข้างคอก อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 

2 เครื่อง

ศวภ.ตอ.

(1.6) เครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด 10 kVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส)  ตําบลเขารูปช้าง 

อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง

ศวภ.ต.

(1.7) สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2  ตําบลศิลา 

อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง

ศวภ.ตอน.
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2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
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(2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ  e-bidding 3,242,000            3,242,000            -                           ไม่มี -

(2.1) อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 30 ตัว ศส.

(2.2) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 30 ตัว ศส.

(2.3) อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 40 ตัว ศส.

(2.4) อุปกรณ์ Wireless Controller พร้อมติดตั้ง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 งาน ศส.

(2.5) อุปกรณ์ ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrus Preven System) บบที่ 2 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ศส.

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 1 ล้านบาท

(1.1) เครื่องหาปริมาณกรดในกากแบบอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด กวท.  วิธีเฉพาะเจาะจง 300,000              299,996              4.10                         ไม่มี -

(1.2) ตู้เก็บรักษาตัวอย่างน้ํา ตําบลคุ้งกระถิน อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 2 เครื่อง ศวภ.ตต.  วิธีเฉพาะเจาะจง 272,000              272,000              -                           ไม่มี -

(1.3) เครื่องดูดสูญญกาศ พร้อมอุปกรณ์ ตําบลหนองข้างคอก อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 2 ชุด ศวภ.ตอ.  วิธีเฉพาะเจาะจง 95,000                95,000                -                           ไม่มี -

(1.4) เครื่องหมุนเหวี่ยงและตกตะกอนตัวอย่าง พร้อมอุปกรณ์ ตําบลหนองข้างคอก 

อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

ศวภ.ตอ.  e-bidding 500,000              490,000              10,000                     ไม่มี -

(1.5) เครื่องเขย่าสารแนวระนาบ พร้อมอุปกรณ์ ตําบลหนองข้างคอก อําเภอเมืองชลบุรี 

จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

ศวภ.ตอ.  วิธีเฉพาะเจาะจง 200,000              170,000              30,000                     ไม่มี -

(1.6) เตาให้ความร้อนแบบแผ่น ตําบลหนองข้างคอก อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 2 เครื่อง ศวภ.ตอ.  วิธีเฉพาะเจาะจง 100,000              100,000              -                           ไม่มี -

(1.7) เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ําภาคสนาม พร้อมอุปกรณ์ ตําบลหนองข้างคอก อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด ศวภ.ตอ.  วิธีเฉพาะเจาะจง 215,000              213,786              1,214                       ไม่มี -

(1.8) เตาให้ความร้อนแบบหลุม ขนาด 6 หัวเตา พร้อมอุปกรณ์ ตําบลหนองข้างคอก 

อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

ศวภ.ตอ.  วิธีเฉพาะเจาะจง 245,000              215,000              30,000                     ไม่มี -

(1.9) ตู้ควบคุมอุณหภูมิ ตําบลเขารูปช้าง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง ศวภ.ต.  วิธีเฉพาะเจาะจง 136,000              136,000              -                           ไม่มี -

(1.10) ตู้เเช่ตัวอย่างน้ํา ตําบลเขารูปช้าง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง ศวภ.ต.  e-bidding 605,000              279,000              326,000                    ไม่มี -

2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
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(1.11) เตาให้ความร้อนแบบหลุม (Heating Block) ตําบลเขารูปช้าง อําเภอเมืองสงขลา 

จังหวัดสงขลา 2 เครื่อง

ศวภ.ต.  วิธีเฉพาะเจาะจง 140,000              138,500              1,500                       ไม่มี -

(1.12) เครื่องตรวจวัดก๊าซในปล่องระบาย พร้อมอุปกรณ์   ตําบลศิลา อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด ศวภ.ตอน.  e-bidding 705,000              660,000              45,000                     ไม่มี -

(1.13) เครื่องวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศแบบอ่านค่าทันที แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง กฝม.  e-bidding 805,000              795,000              10,000                     ไม่มี -

(2) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ  e-bidding 1,400,000            1,330,673.40        69,326.60                 ไม่มี -

(2.1) เครื่องวัดเสียง พร้อมอุปกรณ์ ตําบลเขารูปช้าง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด ศวภ.ต.

(2.2) เครื่องวัดเสียง พร้อมอุปกรณ์ ตําบลศิลา อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด ศวภ.ตอน.

(3) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ  e-bidding 800,000              799,500              500                          ไม่มี -

(3.1) ชุดเก็บตัวอย่างกลิ่นในอากาศ พร้อมอุปกรณ์ ตําบลเขารูปช้าง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด ศวภ.ต.

(3.2) ชุดเก็บตัวอย่างกลิ่นในอากาศ พร้อมอุปกรณ์   ตําบลศิลา อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด ศวภ.ตอน.

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเพื่อรองรับการลงทุน

 1.1 โครงการวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยระบบ GIS กทพ.  จ้างที่ปรึกษา

โดยวิธีคัดเลือก

4,354,900            4,171,000            183,900                    ไม่มี -

2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและยกระดับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขัน

 2.1 โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อเป็นผู้ตรวจสอบเอกชนดําเนินการแทนการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ กมร.  จ้างที่ปรึกษา

โดยวิธีคัดเลือก

2,000,000            1,900,000            100,000                    ไม่มี -

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

1.1 โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW) กอน.  จ้างที่ปรึกษา

โดยวิธีคัดเลือก

4,700,000            4,500,000            200,000                    ไม่มี -

1.2 โครงการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่เป้าหมาย 15 จังหวัด กอน.  จ้างที่ปรึกษา

โดยวิธีคัดเลือก

5,420,500            5,140,000            280,500                    ไม่มี -

1.3 โครงการถอดบทเรียนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กอน.  จ้างที่ปรึกษา

โดยวิธีคัดเลือก

1,500,000            1,311,700            188,300                    ไม่มี -

1.4 โครงการพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Network) กอน.  จ้างที่ปรึกษา

โดยวิธีคัดเลือก

1,182,200            927,440              254,760                    ไม่มี -

1.5 โครงการพัฒนาและเพิ่มเติมฐานข้อมูลตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 4.0 กอน.  จ้างที่ปรึกษา

โดยวิธีคัดเลือก

7,015,200            6,478,150            537,050                    ไม่มี -

โครงการ : โครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่เมืองสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

โครงการ : โครงการยกระดับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขัน

แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
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1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม

 1.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมที่มีปัญหาเสี่ยงต่อการลักลอบทิ้ง โดยใช้

หลักการ 3Rs และ KAIZEN

กกอ.  จ้างที่ปรึกษา

โดยวิธีคัดเลือก

5,103,600            3,604,000            1,499,600                 ไม่มี -

 1.2 โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียภาคอุตสาหกรรม กกอ.  จ้างที่ปรึกษา

โดยวิธีคัดเลือก

4,403,600            4,271,500            132,100                    ไม่มี -

1.1 ค่าครุภัณฑ์

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

(1) ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษระยะไกล แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

1 ระบบ

กฝม.  e-bidding 17,642,800          17,200,000          442,800                    ไม่มี -

1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท ศวภ.ตอ.  e-bidding 1,300,000            1,100,000            200,000                    ไม่มี -

(1.1) ปรับปรุงระบบน้ําใช้ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก ตําบลหนองข้างคอก อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 

ระบบ

(2) ปรับปรุงศูนย์เฝ้าระวังมลพิษอุตสาหกรรม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง กฝม.  e-bidding 15,190,800          15,000,000          190,800                    ไม่มี -

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและความปลอดภัย (Smart Safety) ในโรงงานอุตสาหกรรม

 1.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีความปลอดภัย : Smart Safety Factory สําหรับประเมินโรงงาน กปภ.  จ้างที่ปรึกษา

โดยวิธีคัดเลือก

3,100,000            2,945,000.00        155,000.00                ไม่มี -

 1.2 โครงการส่งเสริมการเพิ่มความสามารถด้านการควบคุมความปลอดภัยในระบบทําความเย็นใช้แอมโมเนียเป็นสารทําความเย็น กปภ.  จ้างที่ปรึกษา

โดยวิธีคัดเลือก

5,400,000            5,130,000            270,000                    ไม่มี -

 1.3 โครงการส่งเสริมความปลอดภัยการใช้ก๊าซอุตสาหกรรม กปภ.  จ้างที่ปรึกษา

โดยวิธีคัดเลือก

1,280,000            1,174,000            106,000                    ไม่มี -

แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

โครงการ : โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม

แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

โครงการ : โครงการพัฒนาและใช้นวัตกรรมลดมลพิษภาคอุตสาหกรรม

งบลงทุน

งบรายจ่ายอื่น



จัดซื้อ จัดจ้าง

หน่วยงาน

ประเภท

วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง
งบประมาณ

ที่ได้รับตาม พรบ.

จํานวนเงิน

ทําสัญญา

ประหยัดงบประมาณ

จํานวน

เป็นไป

ตามแผน

ไม่เป็นไป

ตามแผน

ปัญหา/

อุปสรรค
ข้อเสนอแนะรายการ

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

 2.1 โครงการยกระดับอุตสาหกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)

(1) ประเมินสถานประกอบการที่ขอเทียบระดับหรือเลื่อนระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 - 5 กทส.  จ้างที่ปรึกษา

โดยวิธีคัดเลือก

3,000,000            2,925,000            75,000                     ไม่มี -

(2) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดระดับรายสาขา การลดปริมาณน้ําในโรงงาน อุตสาหกรรม และส่งเสริมอุตสาหกรรมสี

เขียว

กทส.  จ้างที่ปรึกษา

โดยวิธีคัดเลือก

4,000,000            3,840,000            160,000                    ไม่มี -

(3) โครงการส่งเสริมสถานประกอบการเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว กทส.  จ้างที่ปรึกษา

โดยวิธีคัดเลือก

7,000,000            6,705,000            295,000                    ไม่มี -

(4) โครงการส่งเสริมและยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืนด้วยระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน กทส.  จ้างที่ปรึกษา

โดยวิธีคัดเลือก

4,000,000            3,880,000            120,000                    ไม่มี -

 2.2 โครงการยกระดับการบริหารจัดการวัตถุอันตรายให้เป็นสากล กวอ.  จ้างที่ปรึกษา

โดยวิธีคัดเลือก

3,225,000            2,668,515            556,485                    ไม่มี -

 2.3 โครงการรายงานและติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกภาคอุตสาหกรรม กวอ.  จ้างที่ปรึกษา

โดยวิธีคัดเลือก

3,000,000            2,700,000            300,000                    ไม่มี -

3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ําใช้ภาคอุตสาหกรรม

 3.1 โครงการบริหารจัดการน้ําเสียแก่โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่คลองเปรมประชากร กทส.  จ้างที่ปรึกษา

โดยวิธีคัดเลือก

4,097,000            3,890,000            207,000                    ไม่มี -

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

1.1 โครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สจก.  จ้างที่ปรึกษา

โดยวิธีคัดเลือก

11,480,200          10,249,400          1,230,800                 ไม่มี -

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

 1.1 ค่าครุภัณฑ์

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

(1) ระบบการรับรองตนเองของผู้ประกอบกิจการโรงงาน (Self-Declaration) และการขึ้นทะเบียน/กํากับดูแลผู้ตรวจสอบเอกชน (Third

 Party) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

กมร.  จ้างที่ปรึกษา

โดยวิธีคัดเลือก

10,382,800          9,592,350            790,450                    ไม่มี -

(2) ระบบข้อมูลเพื่อการจัดการความปลอดภัยด้านสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ กมร.  จ้างที่ปรึกษา

โดยวิธีคัดเลือก

2,057,400            1,928,800            128,600                    ไม่มี -

แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

โครงการ : โครงการยกระดับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขัน

งบลงทุน

แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ


