
รายงานผลการจัดหาพัสดุ (จัดซื้อจัดจาง) ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2554 

                    แบบ สขร. 1 
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ลําดับที ่ งานจัดซื้อจดัจาง 

วงเงิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / 

จาง 

ผูเสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

ผูไดรับการคดัเลอืกและ

ราคา 

เหตุผลที่

คัดเลอืก

โดยสังเขป 

1 จางเหมาบริการทําความสะอาด อาคาร สศอ. จํานวน 5 อัตรา 

 

500,000 สอบ

ราคา 

1. บริษัท โปรแคร  

   สเปเชียลตี้ จํากัด 

  442,800 บาท 

2. บริษัท พรีเมียร การด   

   แอนด เซอรวิสเซส  

   จํากัด 478,290 บาท  

3.หจก.เอกมักกร  

  507,564 บาท 

4.บริษัท ไดมอนแคร  

   เซอรวิส จํากัด 

   438,000 บาท 

5.บริษัท ไทย อินทิเกรท  

   (1973)   จํากัด  

   459,931.37 บาท 

6.บริษัท พีเออี (เทรดดิ้ง)  

  จํากัด   511,995 บาท 

7.บริษัท เอสเอฟซี  

  สแตนดารด 

   เซอรวิสเซส จํากดั  

  575,617.20 บ. 

 

บริษัท ไดมอนแคร  

เซอรวิส จํากดั 

438,000 บาท 

เสนอราคา

ถูกตอง 

ตรงตามความ

ตองการ 

ของ สศอ. 

และเสนอ 

ราคาต่ําสุด 



ลําดับที ่ งานจัดซื้อจดัจาง 

วงเงิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / 

จาง 

ผูเสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

ผูไดรับการคดัเลอืกและ

ราคา 

เหตุผลที่

คัดเลอืก

โดยสังเขป 

2 จางเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย จํานวน 3 อัตรา 

 

450,000 สอบ

ราคา 

1.บริษัท บางกอกการด  

   เซอรซิสเซส 

   จํากัด 481,500 บาท 

2.บริษัท เอส พี พี เซฟตี้ 

   การด จาํกดั 

    414,000 บาท  

3.บริษัท ยู.เอส. เซฟตี ้

   การด จาํกดั 

   354,999.25 บาท 

4. บริษัท พรชัยมงคล  

    การด แอนด 

    เซอรวิส จํากัด  

   467,362.80 บาท 

5. บริษัท กรุงสยาม 

    กฎหมายและ 

    ธุรกิจ จํากดั  

    346,680 บาท  

6.บริษัท เอส พี วาย แมน 

    เพาเวอร แอนด  

   บิสสิเนส จํากดั 

   423,720 บาท 

 

 

 

 

บริษัท กรุงสยาม 

กฎหมายและธุรกิจ 

จํากดั 346,680 บาท 

เสนอราคา

ถูกตอง 

ตรงตามความ

ตองการ 

ของ สศอ. 

และเสนอ 

ราคาต่ําสุด 



ลําดับที ่ งานจัดซื้อจดัจาง 

วงเงิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / 

จาง 

ผูเสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

ผูไดรับการคดัเลอืกและ

ราคา 

เหตุผลที่

คัดเลอืก

โดยสังเขป 

3 จางเหมาบริการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 

 

102,000 สอบ

ราคา 

1.บริษัท ไชยเสนา จํากดั 

   126,495.40 บาท 

2.บริษัท ยู-เทคนิคคอล 

   เซอรวิส จํากดั 

    121,500 บาท  

3.บริษัท แอล คลู  

   เอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด 

    107,000 บาท 

4.บริษัท สตารลิง้ค  

  (ประเทศไทย) จํากดั 

    239,642.55 บาท 

5.บริษัท ไดซัน  

   มารเก็ตติ้ง จํากัด 

   58,000 บาท 

บริษัท ไดซัน มารเก็ตติ้ง  

จํากดั 58,000 บาท 

เสนอราคา

ถูกตอง 

ตรงตามความ

ตองการ 

ของ สศอ. 

และเสนอ 

ราคาต่ําสุด 

4 จางเหมาบริการพนักงานบํารุงรักษาอาคาร จํานวน 2 อัตรา 

 

280,000 สอบ

ราคา 

1.บริษัท สบีดี้ แพจเก็จ  

   เอ็กซเพรส จํากัด 

   270,780.48 บาท 

2.บริษัท ยู-เทคนิคคอล 

   เซอรวิส จํากดั 

    360,000 บาท  

3.บริษัท สตารลิง้ค  

   (ประเทศไทย) จํากด 

    323,568 บาท 

 

 

บริษัท สบีดี้ แพจเก็จ  

เอ็กซเพรส จํากดั  

270,000 บาท 

เสนอราคา

ถูกตอง 

ตรงตามความ

ตองการ 

ของ สศอ. 

และเสนอ 

ราคาต่ําสุด 



ลําดับที ่ งานจัดซื้อจดัจาง 

วงเงิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / 

จาง 

ผูเสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

ผูไดรับการคดัเลอืกและ

ราคา 

เหตุผลที่

คัดเลอืก

โดยสังเขป 

5 จางเหมาบริการซอมบํารุงรักษาคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย จํานวน 1 ระบบ 

 

1,340,500 สอบ

ราคา 

1.บริษัท ไดเรคชั่น 

   แพลน จํากัด 

   1,329,000 บาท 

2.บริษัท วูเนน จํากดั  

   1,250,000 บาท  

3.บริษัท แมสเวอลด  

  จํากัด 1,270,000 บาท 

2.บริษัท วูเนน จํากดั 

1,250,000 บาท 

เสนอราคา

ถูกตองตรง 

ตามความตอง 

การของ สศอ. 

 และเสนอ

ราคาต่ําสุด 

6 สอบราคาซื้อบรกิารฐานขอมูลขาวออนไลน 

 

120,000 สอบ

ราคา 

1. บริษัท อินโฟเควสท  

    จํากัด 154,000 บาท 

1. บริษัท อินโฟเควสท 

จํากดั 120,000 บาท 

เสนอราคา

ถูกตองตรง 

ตามความตอง 

การของ สศอ. 

 และเสนอ

ราคาต่ําสุด 

7 สอบราคาจางเหมาเจาหนาที่บรหิารงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา 

 

108,000 สอบ

ราคา 

1. น.ส. ศิวพร  

   พราหมณเวทอุดม 

  107,400 บาท 

 

1. น.ส. ศิวพร  

    พราหมณเวทอุดม 

    106,800 บาท 

 

เสนอราคา

ถูกตองตรง 

ตามความตอง 

การของ สศอ. 

 และเสนอ

ราคาต่ําสุด 

8 สอบราคาจางเหมาเจาหนาที่บรหิารงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา 

 

216,000 สอบ

ราคา 

1. น.ส. ทัพพสร 

     อภิรัชตสรุสหี 

     107,400 บาท 

2. น.ส. วิภาดา 

    ชญชลปะวะสี 

    107,400 บาท 

1. น.ส. ทัพพสร 

     อภิรัชตสรุสหี 

     106,800 บาท 

2. น.ส. วิภาดา 

    ชญชลปะวะสี 

    106,800 บาท 

เสนอราคา

ถูกตองตรง 

ตามความตอง 

การของ สศอ. 

 และเสนอ

ราคาต่ําสุด 

 



ลําดับที ่ งานจัดซื้อจดัจาง 

วงเงิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / 

จาง 

ผูเสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

ผูไดรับการคดัเลอืกและ

ราคา 

เหตุผลที่

คัดเลอืก

โดยสังเขป 

9 สอบราคาจางเหมาเจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา 

 

108,000 สอบ

ราคา 

1. นายพรศักดิ์  

   พจนานุภักดิ ์

  107,400 บาท 

 

1. น.ส. ศิวพร  

    พราหมณเวทอุดม 

    106,800 บาท 

 

เสนอราคา

ถูกตองตรง 

ตามความตอง 

การของ สศอ. 

 และเสนอ

ราคาต่ําสุด 

10 โครงการศกึษาเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมไทยภายใตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 4,060,000 คัดเลอืก 1. มหาวิทยาลัยหอการคา 

   ไทย 4,248,000 บาท 

2. บริษัท โซซิโอ-เอคโค  

   โนมิค คอนซัลแตนท  

   จํากัด 

3. บริษัท เอฟฟนิตี้ จํากดั 

1. มหาวิทยาลัยหอการคา 

   ไทย 4,000,000 บาท 

ขอเสนอทาง

เทคนิคดีที่สดุ 

 

 

11 จางบํารุงรักษา จัดเก็บ ขอมูลสาํหรับนักวิชาการ 175,000 พิเศษ 1. บริษัท เทพณรงค  

    จํากัด 174,000 บาท 

1. บริษัท เทพณรงค  

    จํากัด 174,000 บาท 

เปนการจาง

ตอเนื่อง 

 

12 จางเหมาบริการซอมบํารุงรักษาคอมพิวเตอร 259,500 พิเศษ 1. บริษัท วูเนน จํากดั 

259,500 บาท 

1. บริษัท วูเนน จํากดั 

    259,500 บาท 

เปนการจาง

ตอเนื่อง 

 

13 จางบํารุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ระบบงานตูเอกสารอิเลก็ทรอนิกส  

และระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส 

282,000 พิเศษ 1. บริษัท เอ็กซเซล ลิงค  

    จํากัด 282,000 บาท 

1. บริษัท เอ็กซเซล ลิงค 

   จํากัด 282,000 บาท 

เปนการจาง

ตอเนื่อง 

14 จางเหมาเชาเครือ่งถายเอกสารระบบดิจิตอล พรอมเรียงอัตโนมัติ 

 

570,000 สอบ

ราคา 

1. หจก. เอสพีซัพพลาย  

    จํากัด 0.22 บาท/แผน  

    ภายในวงเงิน 400,000 

    บาท 

 

1. หจก. เอสพีซัพพลาย  

    จํากัด 0.22 บาท/แผน 

    ภายในวงเงิน 400,000  

    บาท 

 

เสนอราคา

ถูกตองตรง 

ตามความตอง 

การของ สศอ. 

 และเสนอ

ราคาต่ําสุด 



ลําดับที ่ งานจัดซื้อจดัจาง 

วงเงิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / 

จาง 

ผูเสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

ผูไดรับการคดัเลอืกและ

ราคา 

เหตุผลที่

คัดเลอืก

โดยสังเขป 

15 จางเหมาพนักงานขับรถยนต จํานวน 5 อัตรา 

 

560,000 สอบ

ราคา 

1. บริษัท คิงสซิตี้ จํากดั  

    558,540 บาท 

1. บริษัท คิงสซิตี้ จํากดั  

    558,540 บาท 

เสนอราคา

ถูกตองตรง 

ตามความตอง 

การของ สศอ. 

 และเสนอ

ราคาต่ําสุด 

 

16 จางแปลขอมูลในเว็บไซต สศอ. ภาคภาษาอังกฤษ 1,000,000 พิเศษ 1. บริษัท เจแอลเอฟ แอส 

   โซซิเอทส จํากดั 

    990,236.96 บาท 

1. บริษัท เจแอลเอฟ แอส 

    โซซิเอทส จํากัด 

     990,000 บาท 

เปนการจาง

ตอเนื่อง 

17 จางสํารวจและวิเคราะหขอมูลอุตสาหกรรมรายเดอืน เพื่อจัดทําดัชนีอุตสาหกรรม 6,000,000 พิเศษ 1. บริษัท โสมาภา  

    อินฟอรเมชั่น  

    เทคโนโลยี จํากัด  

    6,456,000  บาท 

1. บริษัท โสมาภา  

    อินฟอรเมชั่น  

    เทคโนโลยี จํากัด  

    6,000,000  บาท 

เปนการจาง

ตอเนื่อง 

18 โครงการเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมภายใตนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ

ของไทย (ระยะที่ 2) 

5,010,000 ตกลง 1. สถาบันวิจัยเพื่อการ 

   พัฒนาประเทศไทย  

   5,008,571 บาท 

1. สถาบันวิจัยเพื่อการ 

   พัฒนาประเทศไทย  

   5,000,000 บาท 

เปนการจาง

ตอเนื่อง 

19 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐภายใน สศอ. 1,900,000 พิเศษ 1. บริษัท เอวิสโซ  

    ไทยแลนด จํากัด  

     1,982,068 บาท 

1. บริษัท เอวิสโซ  

    ไทยแลนด จํากัด  

    1, 805,000 บาท 

เปนการจาง

ตอเนื่อง 

20 โครงการจัดทาํยทุธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรม สาขาอตุสาหกรรมผลิตยาง 3,190,000 คัดเลอืก 1. มหาวิทยาลัยธรรม 

     ศาสตร (ศูนยบริการ 

    วิชาการเศรษฐศาสตร) 

     3,751,998 บาท 

2. สถาบันเทคโนโลยี 

1. มหาวิทยาลัยธรรม 

    ศาสตร (ศูนยบริการ 

   วิชาการเศรษฐศาสตร)   

   3,150,000 บาท 

 

ขอเสนอทาง

เทคนิคดีที่สดุ 



ลําดับที ่ งานจัดซื้อจดัจาง 

วงเงิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / 

จาง 

ผูเสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

ผูไดรับการคดัเลอืกและ

ราคา 

เหตุผลที่

คัดเลอืก

โดยสังเขป 

    พระจอมเกลาเจาคุณ 

    ทหารลาดกระบัง 

21 ประกวดราคาจางจัดเก็บ ติดตาม ตรวจสอบและบันทึกขอมูลอุตสาหกรรมรายเดือน  

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

 

17,000,000 ประกวด

ราคา 

1. บริษัท โสมาภา  

    อินฟอรเมชั่น  

    เทคโนโลยี จํากัด 

    17,000,000 บาท 

  

22 โครงการพัฒนาความรวมมือดานอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบาน 

(ยุทธศาสตรการพัฒนาความรวมมือดานอตุสาหกรรมภายใตกรอบ BIMSTEC) 

5,010,000 คัดเลอืก 1. มหาวิทยาลัย 

   หอการคาไทย 

   (คณะเศรษฐศาสตร) 

   5,010,000 บาท 

2. จุฬาลงกรณ 

    มหาวิทยาลัย 

  

23 โครงการจัดทาํยทุธศาสตรการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคในอุตสาหกรรม

แฟชั่น (สิ่งทอและเครื่องนุงหม รองเทาและเครื่องหนัง อัญมณี) 

6,370,000 คัดเลอืก 1. สถาบัณฑิตพัฒน 

   บริหารศาสตร 

   5,676,350 บาท 

2. สถาบันพัฒนา 

   อุตสาหกรรมสิ่งทอ 

3. จุฬาลงกรณ 

    มหาวิทยาลัย 

    (ศูนยบริการวิชาการ  

    แหงจุฬาลงกรณ 

    มหาวิทยาลัย) 

  

24 โครงการศกึษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอปุกรณสื่อสารอัจฉริยะ 3,160,000 คัดเลอืก 1. สมาคมสมองกลฝงตัว 

   ไทย 4,431,250 บาท 

2. สถาบันไฟฟาและ 

1. สมาคมสมองกลฝงตัว 

   ไทย 3,010,000 บาท 

 

ขอเสนอทาง

เทคนิดดีที่สดุ 



ลําดับที ่ งานจัดซื้อจดัจาง 

วงเงิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / 

จาง 

ผูเสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

ผูไดรับการคดัเลอืกและ

ราคา 

เหตุผลที่

คัดเลอืก

โดยสังเขป 

    อิเล็กทรอนิกส 

3. มหาวิทยาลัยเทคโน   

    โลยีพระจอมเกลา 

    พระนครเหนือ 

25 

 

 

 

โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน ภายใต

กฎเกณฑดานสิ่งแวดลอมโลก 

3,180,000 คัดเลอืก 1. สํานักงานพัฒนา 

   วิทยาศาสตรและ 

    เทคโนโลยีแหงชาติ  

   3,789,940 บาท 

2. มหาวิทยาธรรมศาสตร 

    (สถาบันวิจัยและใหคํา 

    ปรึกษาแหงมหา 

    วิทยาลัยธรรมศาสตร) 

1. สํานักงานพัฒนา 

   วิทยาศาสตรและ 

   เทคโนโลยีแหงชาติ  

   3,140,000 บาท 

ขอเสนอทาง

เทคนิคดีที่สดุ 

26 โครงการพัฒนาศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมพลาสติก ระยะที่ 4 4,090,000 ตกลง 1. มูลนิธิเพื่อสถาบัน 

    ปโตรเลียมแหง 

    ประเทศไทย 

    4,090,000 บาท 

1. มูลนิธิเพื่อสถาบัน 

    ปโตรเลียมแหง 

    ประเทศไทย 

    3,900,000 บาท 

เปนการจาง

ตอเนื่อง 

27 โครงการจัดทาํยทุธศาสตรพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมี 3,189,000 ตกลง 1. มูลนิธิเพื่อสถาบัน 

    ปโตรเลียมแหง 

    ประเทศไทย  

    3,189,000  บาท 

1. มูลนิธิเพื่อสถาบัน 

    ปโตรเลียมแหง 

    ประเทศไทย  

   3,029,000  บาท 

ขอเสนอทาง

เทคนิคดีที่สดุ 

28 โครงการวิเคราะห ออกแบบ พัฒนาเว็บไซตและอีเมล 4,080,000 คัดเลอืก 1. มหาวิทยาลัยธรรม 

    ศาสตร (สถาบันวิจัย 

    และใหคําปรึกษาแหง  

    มหาวิทยาลัยธรรม  

   ศาสตร) 4,060,000บาท  

1. มหาวิทยาลัยธรรม 

    ศาสตร (สถาบันวิจัย 

    และใหคําปรึกษาแหง 

    มหาวิทยาลัยธรรม  

  ศาสตร) 4,020,000 บาท   

ขอเสนอทาง

เทคนิคดีที่สดุ 

 



ลําดับที ่ งานจัดซื้อจดัจาง 

วงเงิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / 

จาง 

ผูเสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

ผูไดรับการคดัเลอืกและ

ราคา 

เหตุผลที่

คัดเลอืก

โดยสังเขป 

29 โครงการ Intelligence Unit สศอ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ระยะที่ 4 8,000,000 พิเศษ 1. คณะเศรษฐศาสตร  

    มหาวิทยาลัย 

    หอการคาไทย 

    8,000,000 บาท 

1. คณะเศรษฐศาสตร  

    มหาวิทยาลัย 

    หอการคาไทย 

   7,900,000 บาท 

เปนการจาง 

ตอเนื่อง 

30 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 

 

3,940,100 ประกวด

ราคาดวย

วิธีการ

ทางอิเล็ก 

ทรอนิกส 

1. บริษัท วูเนน จํากดั  

   3,928,000 บาท 

2. บริษัท Mass Warld 

    จํากดั 

    3,930,000 บาท 

1. บริษัท วูเนน จํากดั  

    3,928,000 บาท 

ผานคุณสมบัติ

ตามเงื่อนไข

ประกวดราคา

และเสนอราคา

ต่ําสุด 

31 โครงการศกึษากลยุทธการจัดทาํและพัฒนาสินคาสิ่งแวดลอมภายใตกรอบการคาระหวาง

ประเทศ ระยะที่ 2 

4,100,000 คัดเลอืก 1. มหาวิทยาลัยธรรม 

    ศาสตร (ศูนยบริการ 

   วิชาการเศรษฐศาสตร) 

    4,100,000 บาท 

2. ศูนยเทคโนโลยีและ 

    วัสดุแหงชาติ 

1. มหาวิทยาลัยธรรม 

    ศาสตร (ศูนยบริการ 

   วิชาการเศรษฐศาสตร) 

   3,900,000 บาท 

ขอเสนอทาง

เทคนิคดีที่สดุ 

 

 

 

 

32 โครงการพัฒนาศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมอูตอเรือ 4,090,000 คัดเลอืก 1. จุฬาลงกรณ 

    มหาวิทยาลัย (สถาบัน 

    ขนสง)  

   4,000,000  บาท 

2. สถาบันเหลก็และ 

   เหล็กกลาแหง 

   ประเทศไทย 

1. จุฬาลงกรณ 

     มหาวิทยาลัย (สถาบัน 

     ขนสง)  

    3,800,000  บาท 

ขอเสนอทาง

เทคนิคดีที่สดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ลําดับที ่ งานจัดซื้อจดัจาง 

วงเงิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / 

จาง 

ผูเสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

ผูไดรับการคดัเลอืกและ

ราคา 

เหตุผลที่

คัดเลอืก

โดยสังเขป 

33 จัดฝกอบรม/สัมมนาตามแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สศอ. ป 2554 

 

 

 

 

1,010,000 พิเศษ 1. สํานักเสริมศกึษาและ 

    บริการสังคม  

    มหาวิทยาลัย 

    ธรรมศาสตร 

    985,000 บาท 

1. สํานักเสริมศกึษาและ 

    บริการสังคม  

    มหาวิทยาลัย 

    ธรรมศาสตร 

    985,000 บาท 

เปนการจาง

ตอเนื่อง 

34 โครงการพัฒนาการจดัทาํดชันีอตุสาหกรรมและการบริการ 5,460,000 คัดเลอืก 1.มหาวิทยาลัยธรรม 

   ศาสตร(สถาบันวิจัย 

  และใหคําปรึกษาแหง 

   มหาวิทยาลัย   

   ธรรมศาสตร) 

   5,460,000 บาท 

1.มหาวิทยาลัยธรรม 

   ศาสตร(สถาบนัวิจัย 

  และใหคําปรึกษาแหง 

  หาวิทยาลัย 

  ธรรมศาสตร) 

  5,323,500 บาท 

ขอเสนอทาง

เทคนิคดีที่สดุ 

35 โครงการบริหารจัดการความรู Knowledge Management) 

 

 

1,800,000 พิเศษ 1.สถาบันเพิ่มผลผลิต 

   แหงชาต ิ

  1,800,000 บาท 

1.สถาบันเพิ่มผลผลิต 

   แหงชาต ิ

  1,800,000 บาท 

เปนการจาง

ตอเนื่อง 

36 สํารวจขอมูลและจัดทํารายงานผลิตภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรม ป 2553 

 

7,000,000 ประกวด

ราคาดวย

วิธีการ

ทางอิเล็ก 

ทรอนิกส 

1.บริษัท แอลพีลายคํา  

   จํากัด 6,944,440 บาท 

2.บริษัท โสมาภา  

   อินฟอรเมชั่น  

   เทคโนโลยี จํากัด  

  6,980,000 บาท 

1.บริษัท แอลพีลายคํา  

  จํากัด  6,944,440 บาท 

 

ผานคุณสมบัติ

ตามเงื่อนไข

ประกวดราคา

และเสนอราคา

ต่ําสุด 

 

 

37 โครงการประชาสัมพันธสํานักงานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม ประจําปงบประมาณ 2554 

 

2,350,000 ประกวด

ราคาดวย

วิธีการ

ทางอิเล็ก 

ทรอนิกส 

1.บริษัท โกลบเบิล ครี 

   เอชั่น จํากัด 

  2,350,000 บาท 

1.บริษัท โกลบเบิล  

   ครีเอชั่น จํากัด 

   2,340,000 บาท 

ผานคุณสมบัติ

ตามเงื่อนไข

ประกวดราคา

และเสนอราคา

ต่ําสุด 



ลําดับที ่ งานจัดซื้อจดัจาง 

วงเงิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / 

จาง 

ผูเสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

ผูไดรับการคดัเลอืกและ

ราคา 

เหตุผลที่

คัดเลอืก

โดยสังเขป 

38 โครงการพัฒนาคลังขอมลูสารสนเทศเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 4,540,000 คัดเลอืก 1.บริษัท อินเทลลิเจนท 

   คอมมิวนิเคชั่น จํากัด 

  4,535,000 บาท 

2. บริษัท คิวเอ็กซเพรส  

   (ปท) จํากัด 

3. บริษัท คิวคอมแพค  

   จํากัด 

1.บริษัท อินเทลลิเจนท 

  คอมมิวนิเคชั่น จํากดั 

  4,485,000 บาท 

ขอเสนอทาง

เทคนิค 

ดีที่สดุ 

 

39 โครงการศูนยวิเคราะหรายงานสภาวะและเตือนภยัภาคอตุสาหกรรม ระยะที่ 7 4,550,000 ตกลง 1.มูลนิธิเพื่อสถาบันวิจัย 

  นโยบายเศรษฐกิจ 

   การคลัง 

   4,420,034 บาท 

1.มูลนิธิเพื่อสถาบันวิจยั 

   นโยบายเศรษฐกิจ 

   การคลัง 

   4,420,034 บาท 

เปนการจาง

ตอเนื่อง 

40 โครงการจัดทาํฐานขอมูลอุปสงคอุปทานกําลังคนเพื่อรองรับการวางแผน 

พัฒนาภาคอุตสาหรรม ระยะที่ 3 

 

4,550,000 ตกลง 1.มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อ 

   การพัฒนาประเทศไทย 

   4,550,000 บาท 

1.มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อ 

   การพัฒนาประเทศไทย 

   4,350,000 บาท 

เปนการจาง

ตอเนื่อง 

41 โครงการตดิตามผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของอุตสาหกรรมเหล็ก 

ภายใต ASENAN Economic Community 

4,550,000 คัดเลอืก 1.สถาบันเหล็กและ 

   เหล็กกลา 

   แหงประเทศไทย 

  4,500,000 บาท 

2. มหาวิทยาลัย 

    ธรรมศาสตร (คณะ 

    เศรษฐศาสตร) 

3. สถาบันระหวาง 

   ประเทศเพื่อการคาและ 

   การพัฒนา (องคการ 

   มหาชน) 

1.สถาบันเหล็กและ 

   เหลก็กลาแหงประเทศ 

  ไทย 4,322,500 บาท 

ขอเสนอทาง

เทคนิคดีที่สดุ 

 

 

 

 



ลําดับที ่ งานจัดซื้อจดัจาง 

วงเงิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / 

จาง 

ผูเสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

ผูไดรับการคดัเลอืกและ

ราคา 

เหตุผลที่

คัดเลอืก

โดยสังเขป 

42 โครงการจัดทาํแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมภูมิภาค ระยะที่ 4  

แผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมชายแดน 

5,010,000 ตกลง 1.จุฬาลงกรณมหา  

   วิทยาลัย (ศูนยบริการ 

    วิชาการแหงจุฬา  

    ลงกรณมหาวิทยาลัย) 

    4,810,000 บาท 

1.จุฬาลงกรณมหา  

   วิทยาลัย (ศูนยบริการ 

    วิชาการแหงจุฬา  

    ลงกรณมหาวิทยาลัย) 

    4,810,000 บาท 

เปนการจาง

ตอเนื่อง 

 

 

 

43 โครงการจัดทาํและติดตามประเมินผลแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม 

 

 

 

3,640,000 ตกลง 1.มหาวิทยาลัย 

   เทคโนโลยี 

   พระนครเหนือ 

   3,660,000 บาท 

1.มหาวิทยาลัย 

   เทคโนโลยี 

   พระนครเหนือ 

   3,450,000 บาท 

เปนการจาง

ตอเนื่อง 

 

 

44 โครงการบริหารแผนแมบทการเพี่มประสิทธิภาพของภาคอุตสาหกรรม 

ปงบประมาณ 2554 

 

 

8,500,000 ตกลง 1.มหาวิทยาลัย 

  เทคโนโลยี 

  พระนครเหนือ 

  8,500,000 บาท 

1.มหาวิทยาลัย 

   เทคโนโลยี 

   พระนครเหนือ 

   8,000,000 บาท 

เปนการจาง

ตอเนื่อง 

 

 

45 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพในอุตสาหกรรมยานยนต 

 

 

19,000,000 คัดเลอืก 1.มหาวิทยาลัย 

  ทคโนโลยีพระนคร 

  เหนือ 19,000,000 บาท 

1.มหาวิทยาลัยทคโนโลย ี

   พระนครเหนือ  

   18,000,000 บาท 

ขอเสนอทาง

เทคนิคดีที่สดุ 

46 โครงการอบรมพัฒนาทักษะกําลังคนใหมใหสอดคลองกับความตองการของกลุม

อุตสาหกรรม 

 

 

2,000,000 คัดเลอืก 1.มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลา

พระนครเหนือ 

2,000,000 บาท 

2. สถาบันไฟฟาและ 

อิเล็กทรอนิกส 

1.มหาวิทยาลัยทคโนโลย ี

  พระจอมเกลาพระนคร 

  เหนือ 2,000,000 บาท 

ขอเสนอทาง

เทคนิคดีที่สดุ 

 

 

 

       

       



ลําดับที ่ งานจัดซื้อจดัจาง 

วงเงิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / 

จาง 

ผูเสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

ผูไดรับการคดัเลอืกและ

ราคา 

เหตุผลที่

คัดเลอืก

โดยสังเขป 

47 จางพิมพวารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สศอ. ปงบประมาณ 2554 

 

400,000 สอบราคา 1.หจก. ไอเดียสแควร 

207,366 บาท 

2.บ. โรงพมิพตะวันออก 

จํากัด  285,690 บาท 

3.บ. เปเปอรคอรัส จํากัด 

330,309 บาท 

4.บ. เอส.เอ็ม.ซี. คอรเนอร

จํากัด 234,720 บาท 

5.บ. ไดเร็คชั่น แพลน 

จํากัด 349,890 บาท 

1.หจก. ไอเดียสแควร 

  207,366 บาท 

เสนอราคา

ถูกตองตรง 

ตามความตอง 

การของ สศอ. 

 และเสนอ

ราคาต่ําสุด 

 

48 จางพิมพหนังสือรายงานประจําป ๒๕๕๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300,000 สอบราคา 1. หจก. ไอเดีย สแควร  

    186,340.50 บาท 

2. บ. ยูเนียน อุลตรา 

    ไวโอเร็ต จก. 

    185,000.00 บาท 

3. บ. พีเพิลมีเดีย จก. 

     299,600.50 บาท 

4. บ. รุงศิลปการพิมพ 

    (๑๙๗๗) จก. 

   287.295.00 บาท 

5. บมจ. โรงพิมพ 

     ตะวันออก 

     291,000.00 บาท 

6. บ. บีทีเอส เพรส จก. 

     182,000.00 บาท 

บ. บีทีเอส เพรส จก. 

 182,000.00 

เสนอราคา

ถูกตองตรง 

ตามความตอง 

การของ สศอ. 

 และเสนอ

ราคาต่ําสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ลําดับที ่ งานจัดซื้อจดัจาง 

วงเงิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / 

จาง 

ผูเสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

ผูไดรับการคดัเลอืกและ

ราคา 

เหตุผลที่

คัดเลอืก

โดยสังเขป 

49 จางดําเนินการจดังานประชุมวิชาการ สศอ. ประจําป 2554 3,000,000 พิเศษ 1.บ. เนชั่น มัลติมีเดีย 

   กรุป จํากดั (มหาชน) 

  3,000,000 บาท 

1.บ. เนชั่น มัลติมีเดีย 

   กรุป จํากดั (มหาชน) 

   3,000,000 บาท 

เสนอราคา

ถูกตองตรง 

ตามความตอง 

การของ สศอ. 

50 จางซอมทาสีบริเวณโถงทางเขา โถงบันไดทุกชั้น หองประชุม 601 ชั้น 6  

และโพเดียม 

 

377,200  สอบราคา 1. หจก.เอ.เอส.เอ.พี  

    อินเตอรเนชั่นแนล  

    345,000 บาท 

2. หจก. เอส.วาย.เด็ค 

    คอเรชั่น   

หจก.เอ.เอส.เอ.พี 

อินเตอรเนชั่นแนล  

345,000 บาท 

เสนอราคา

ถูกตองตรง 

ตามความตอง 

การของ สศอ. 

 และเสนอ

ราคาต่ําสุด 

 

51 ซื้อขอมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรม                                                                                               600,000 พิเศษ   1.บ. ซีอีไอซีดาตา   

  (ประเทศไทย) จํากดั 

  599,200 บาท 

1.บ. ซีอีไอซีดาตา   

  (ประเทศไทย) จํากดั 

  599,200 บาท 

เปนการซื้อ 

ขอมูลจาก

ตางประเทศ 

       

       

       

       

 


