
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
                      แบบ สขร. ๑ 

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ลําดับที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / 
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป 

๑ จ้างบํารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
 

๑,๕๐๐,๐๐๐ สอบ
ราคา 

๑. บริษัท วูเนน จํากัด 
๑,๔๒๐,๐๐๐ บาท 
๒. บริษัท OPEN 
TECHNOLOGY 
PUBLIC จํากัด 
๑,๔๒๑,๓๘๘ บาท 
๓. บริษัท แมสเวอลด์ 
จํากัด ๑,๖๐๐,๐๐๐ 
บาท 

บริษัท วูเนน จํากัด 
๑,๔๒๐,๐๐๐ บาท 

ผ่าน
คุณสมบัติตาม
เงื่อนไขสอบ
ราคาและ
เสนอราคา
ต่ําสุด 

๒ จ้างแปลเว็บไซต์ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ภาคภาษาอังกฤษ ๘๐๐,๐๐๐ พิเศษ บริษัท เจแอลเอฟ แอส
โซซิเอทส์ จํากัด 
๗๙๙,๒๘๐ บาท 

บริษัท เจแอลเอฟ แอสโซ
ซิเอทส์ จํากัด ๗๙๕,๐๐๐ 
บาท 

ยื่นข้อเสนอ
ครบถ้วน
ถูกต้องตรง
ตาม TOR ที่
กําหนดไว้ 

๓ จ้างเหมาบริการบํารุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และตู้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
และหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ 

๒๘๐,๐๐๐ พิเศษ บริษัท เอ็กซ์เซลลิงค์ 
จํากัด ๒๘๒,๐๐๐ บาท 

บริษัท เอ็กซ์เซลลิงค์ จํากัด 
๒๘๐,๐๐๐ บาท 

ยื่นข้อเสนอ
ครบถ้วน 
ถูกต้องตรง
ตาม TOR ที่
กําหนดไว้ 

๔ จ้างเหมาบริการบํารุงรักษาระบบงานข้อมูลสําหรับนักวิชาการ ๑๗๕,๐๐๐ พิเศษ บริษัท เทพณรงค์ จํากัด 
๑๗๕,๐๐๐ บาท 

บริษัท เทพณรงค์ จํากัด 
๑๗๕,๐๐๐ บาท 

ยื่นข้อเสนอ
ครบถ้วน 
ถูกต้องตรง
ตาม TOR ที่
กําหนดไว้ 

 
 
 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
                      แบบ สขร. ๑ 

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ลําดับที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / 
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป 

๕ จ้างจัดทําข่าวออนไลน์ 
 

๑๓๒,๐๐๐ สอบ
ราคา 

บริษัท อินโฟเควสท์ 
จํากัด  ๑๓๒,๐๐๐ บาท 

บริษัท อินโฟเควสท์ จํากัด  
๑๓๒,๐๐๐ บาท 

ผ่าน
คุณสมบัติตาม
เงื่อนไขสอบ
ราคาและ
เสนอราคา
ต่ําสุด 

๖ จ้างพิมพ์วารสาร ๔๐๐,๐๐๐ สอบ
ราคา 

๑. หจก. อรุณการพิมพ์ 
๓๔๒,๗๒๐ บาท 
๒. บริษัท ดอกเบี้ย 
จํากัด ๒๖๒,๐๐๐ บาท 
๓. บริษัท เอส.เอ็ม.ซี 
คอร์เนอร์ จํากัด 
๓๒๕,๖๐๐ บาท 

บริษัท ดอกเบี้ย จํากัด 
๒๖๒,๐๐๐ บาท 

ผ่าน
คุณสมบัติตาม
เงื่อนไขสอบ
ราคาและ
เสนอราคา
ต่ําสุด 

๗ จ้างนักวิชาการตรวจสอบภายใน จํานวน ๑ อัตรา ๑๔๐,๒๐๐ สอบ
ราคา 

น.ส. ฐิติชานันท์ ไชยธง
รัตน์ ๑๓๙,๘๐๐ บาท 

น.ส. ฐิติชานันท์ ไชยธง
รัตน์ ๑๓๙,๘๐๐ บาท 

 

๘ จ้างพิมพ์จุลสารรายเดือน ๔๐๐,๐๐๐ สอบ
ราคา 

๑. บริษัท ธนาเพรส 
จํากัด ๒๗๗,๐๐๐ บาท 
๒. บริษัท ดอกเบี้ย 
จํากัด ๒๑๗,๐๐๐ บาท 
๓. บริษัท สหมิตรพริ้น
ติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง จํากัด 
๒๔๖,๖๐๐ บาท 
๔. บริษัท บีทีเอส เพรส 
จํากัด ๒๗๐,๐๐๐ บาท 
๕. บริษัท ออนป้า จํากัด 
๒๐๒,๑๓๕ บาท 

บริษัท ออนป้า จํากัด 
๒๐๒,๑๓๕ บาท 

ผ่าน
คุณสมบัติตาม
เงื่อนไขสอบ
ราคาและ
เสนอราคา
ต่ําสุด 

 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
                      แบบ สขร. ๑ 

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ลําดับที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / 
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป 

๙ จ้างพนักงานขับรถยนต์ จํานวน ๔ อัตรา 
 

๘๐๖,๐๐๐ สอบ
ราคา 

๑. บริษัท สยามราชธานี 
จํากัด ๙๖๐,๔๓๒ บาท 
๒. บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ 
เอ็กซ์เพรส จํากัด 
๘๐๕,๘๘๙.๗๖ บาท 
๓. บริษัท เพาเวอร์ 
เทคโนโลยี ดีเวลลอป
เมนท์ จํากัด 
๘๒๖,๗๔๑.๙๒ บาท 

บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ 
เอ็กซ์เพรส จํากัด 
๘๐๔,๙๖๐ บาท 

ผ่าน
คุณสมบัติตาม
เงื่อนไขสอบ
ราคาและ
เสนอราคา
ต่ําสุด 

๑๐ จ้างเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ จํานวน ๒ อัตรา ๒๘๐,๓๐๐ สอบ
ราคา 

๑. น.ส. กมณทรรษ 
แก้วจันทร์ ๑๓๙,๘๐๐ 
บาท 
๒. น.ส. ปัญจรัตน์ แสน
สุข ๑๓๙,๘๐๐ บาท 

๑. น.ส. กมณทรรษ แก้ว
จันทร์ ๑๓๙,๘๐๐ บาท 
๒. น.ส. ปัญจรัตน์ แสนสุข 
๑๓๙,๘๐๐ บาท 

ผ่าน
คุณสมบัติตาม
เงื่อนไขสอบ
ราคาและ
เสนอราคา
ต่ําสุด 

๑๑ จ้างเจ้าหน้าที่บรหิารทั่วไป จํานวน ๒ อัตรา ๒๘๐,๓๐๐ สอบ
ราคา 

๑. นายเอกศักดิ๋ กาญ
จนสถิต ๑๓๙,๘๐๐ 
บาท 
๒. น.ส. วรพินท์ ศรีใจ
อินทร์ ๑๓๘,๐๐๐ บาท 
๓. น.ส. กัลยา ชอบ
ธรรม ๑๔๔,๐๐๐ บาท 

๑. นายเอกศักดิ๋ กาญจน
สถิต ๑๓๙,๘๐๐ บาท 
๒. น.ส. วรพินท์ ศรีใจ
อินทร์ ๑๓๘,๐๐๐ บาท 
 

ผ่าน
คุณสมบัติตาม
เงื่อนไขสอบ
ราคาและ
เสนอราคา
ต่ําสุด 

 
 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
                      แบบ สขร. ๑ 

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ลําดับที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / 
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป 

๑ โครงการวิจัยพัฒนาและออกแบบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ตกลง สํานักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) 

สํานักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

เป็นการจ้าง
ต่อเนื่อง 

 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
                      แบบ สขร. ๑ 

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ลําดับที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / 
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป 

๑ โครงการคลังข้อมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ 
 
 

๕,๐๐๐,๐๐๐ ตกลง บริษัท อินเทลลิเจ้นท์ 
คอมมิวนิเคชั่น จํากัด 
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

บริษัท อินเทลลิเจ้นท์ คอม
มิวนิเคชั่น จํากัด 
๔,๗๕๐,๐๐๐ บาท 

เป็นการจ้าง
ต่อเนื่อง 

๒ โครงการเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมและสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้
กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

๗,๐๐๐,๐๐๐ ตกลง มหาวทิยาลัยหอการค้า
ไทย (คณะ
เศรษฐศาสตร์) 
๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

มหาวทิยาลัยหอการค้า
ไทย (คณะเศรษฐศาสตร์) 
๗,๑๒๕,๐๐๐ บาท 

เป็นการจ้าง
ต่อเนื่อง 

๓ โครงการจัดทําแบบจําลองเพื่อการวิเคราะห์การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม
ไทยในตลาดอาเซียน 

๘,๐๐๐,๐๐๐ คัดเลือก ๑. บริษัท โซซิโอ-เอคโค
โนมคิ คอนซัลแตนส์ 
จํากัด ๘,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท 
๒. มหาวทิยาลัย
หอการค้าไทย (คณะ
เศรษฐศาสตร์) 

บริษัท โซซิโอ-เอคโคโนมิค 
คอนซัลแตนส์ จํากัด 
๗,๖๐๐,๐๐๐ บาท 

ข้อเสนอทาง
เทคนิคดทีี่สุด 

๔ โครงการจัดทําตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตดา้นอุตสาหกรรมไทย เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการแข่งขันของประเทศ ระยะที่ ๒ 

๗,๐๐๐,๐๐๐ ตกลง บริษัท แอลพี ลายคํา 
จํากัด ๗,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท 

บริษัท แอลพี ลายคํา 
จํากัด ๖,๖๕๐,๐๐๐ บาท 

เป็นการจ้าง
ต่อเนื่อง 

๕ โครงการศูนย์วิเคราะห์รายงานสภาวะและผลกระทบ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ตกลง มูลนิธิสถาบันวิจัย
นโยบายเศรษฐกิจการ
คลัง ๔,๙๙๘,๐๐๐ บาท 

มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย
เศรษฐกิจการคลัง 
๔,๗๘๔,๐๐๐ บาท 

เป็นการจ้าง
ต่อเนื่อง 

๖ โครงการจัดทํายุทธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมไทยในพื้นที่ฝั่งตะวันตกตามแนวพื้นที่
เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor) 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ คัดเลือก มหาวทิยาลัยนเรศวร 
๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 
๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

ข้อเสนอทาง
เทคนิคดีที่สุด 

๗ โครงการศึกษาศักยภาพชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ที่เป็น Product Champion ของไทย ๔,๐๐๐,๐๐๐ คัดเลือก มหาวทิยาลัยธรรมศาสต
ร์ (สถาบันวิจัยและให้
คําปรึกษาแห่ง
มหาวทิยาลัยธรรมศาสต
ร์) ๓,๙๗๔,๒๐๐ บาท 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
(สถาบันวิจัยและให้
คําปรึกษาแห่ง
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์) 
๓,๗๕๐,๐๐๐ บาท 

ข้อเสนอทาง
เทคนิคดีที่สุด 



ลําดับที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / 
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป 

๘ โครงการศึกษาการกําหนด Positioning และการสร้างเครือข่ายมิตรอุตสาหกรรมไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ไทยกับ AEC และภูมิภาคอื่น ๆ ที่สําคัญ 

๓,๕๐๐,๐๐๐ คัดเลือก สถาบันไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 
๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

สถาบันไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 
๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท 

ข้อเสนอทาง
เทคนิคดีที่สุด 

๙ โครงการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และสุขภาพ ด้านการ
เพิ่ม Productivity 1 และพัฒนามาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ 

๘,๐๐๐,๐๐๐ ตกลง สมาคมส่งเสริม
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 
๗,๘๔๐,๐๐๐ บาท 

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี 
(ไทย-ญี่ปุ่น) ๗,๖๐๐,๐๐๐ 
บาท 

ข้อเสนอทาง
เทคนิคดีที่สุด 

๑๐ โครงการศึกษาวิจัยโอกาสทางธุรกิจและการเพิ่ม Value Creation สําหรับอุตสาหกรรม
วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และสุขภาพ 

๔,๐๐๐,๐๐๐ ตกลง มหาวทิยาลัยมหิดล 
๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท 

มหาวทิยาลัยมหิดล 
๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท 

เป็นการจ้าง
ต่อเนื่อง 

๑๑ โครงการจัดทําแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรอย่างยั่งยืน ๗,๐๐๐,๐๐๐ คัดเลือก บริษัท ปัญญา คอนซัล
แตนท์ จํากัด 
๗,๘๗๓,๐๖๐ บาท 

บริษัท ปัญญา คอนซัล
แตนท์ จํากัด 
๖,๖๕๐,๐๐๐ บาท 

ข้อเสนอทาง
เทคนิคดีที่สุด 

๑๒ โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ไทยเชิงสร้างสรรค์สู่ฐานการ
ผลิตในอาเซียน 

๓,๕๐๐,๐๐๐ คัดเลือก ๑. มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี ๔,๓๗๐,๓๐๐ 
บาท 
๒. บริษัท ไลคอน จํากัด 
๓. ศูนย์บริการวิชาการ
แห่งจุฬาลงกรณ์
วิทยาลัย 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี 
๓,๑๕๐,๐๐๐ บาท 

ข้อเสนอทาง
เทคนิคดีที่สุด 

๑๓ โครงการศึกษาแนวทางพัฒนานวตักรรมอาหารเชิงสุขภาพ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ 
(Aging Society) 

๓,๐๐๐,๐๐๐ คัดเลือก ๑. อุตสาหกรรมพัฒนา
มูลนิธิ (สถาบันอาหาร) 
๒,๙๘๓,๐๐๐ บาท 
๒. สถาบันโภชนาการ 
มหาวทิยาลัยมหิดล 

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 
(สถาบันอาหาร) 
๒,๘๕๐,๐๐๐ บาท 

ข้อเสนอทาง
เทคนิคดีที่สุด 

๑๔ โครงการยกระดบัการแข่งขันอุตสาหกรรมอาหารไทยด้วยการลดตน้ทุนและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม Good Practice on Productivity and Continuous Improving to 
Carbon Label 

๗,๐๐๐,๐๐๐ คัดเลือก ๑. อุตสาหกรรมพัฒนา
มูลนิธิ (สถาบันอาหาร) 
๖,๙๐๐,๐๐๐ บาท 
๒. สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 
(สถาบันอาหาร) 
๖,๓๐๐,๐๐๐ บาท 

ข้อเสนอทาง
เทคนิคดีที่สุด 



ลําดับที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / 
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป 

(สวทช) 
๓. มูลนิธิสถาบัน
สิ่งแวดล้อมไทย 

๑๕ โครงการสร้างความเชื่อมั่นอาหารไทยปลอดภัยมีคุณภาพ Eat Safe eat smart ๗,๐๐๐,๐๐๐ คัดเลือก ๑. อุตสาหกรรมพัฒนา
มูลนิธิ (สถาบันอาหาร) 
๖,๙๐๐,๐๐๐ บาท 
๒. บริษัท เอสจีเอ็ม 
(ประเทศไทย) จํากัด 
๓. บริษัท บิสแมน 
อินเตอร์ เนชั่นแนล 
จํากัด 

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 
(สถาบันอาหาร) 
๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

ข้อเสนอทาง
เทคนิคดีที่สุด 

๑๖ โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราภายใต้ความร่วมมือระหว่าง
ผู้ประกอบการและหน่วยงานวิจัย 

๖,๐๐๐,๐๐๐ คัดเลือก มหาวทิยาลัยมหิดล 
๔,๙๑๒,๖๐๐ บาท 

มหาวทิยาลัยมหิดล 
๔,๙๐๐,๐๐๐ บาท 

ข้อเสนอทาง
เทคนิคดีที่สุด 

๑๗ โครงการยกระดบัมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราสู่มาตรฐานสากล ๖,๐๐๐,๐๐๐ คัดเลือก ๑. สถาบันเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติ 
๗,๙๔๙,๖๙๓.๔๐ บาท 
๒. สถาบันพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

สถาบันเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติ ๕,๖๘๑,๗๐๐ 
บาท 

ข้อเสนอทาง
เทคนิคดีที่สุด 

๑๘ โครงการศึกษาวิจัยแนวทางการสร้างคุณค่าเพิ่ม และเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านใน
ผลิตภัณฑ์รองเท้าและเครื่องหนัง 

๔,๐๐๐,๐๐๐ คัดเลือก ๑.จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย 
(ศูนย์บริการแห่ง
จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย) 
๓,๙๙๕,๐๐๐ บาท 
๒. สถาบันวิจัยและให้
คําปรึกษาแห่ง
มหาวทิยาลัยธรรมศาสต
ร์ 
๓. บริษัท ไลคอน จํากัด 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(ศูนย์บริการแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท 

ข้อเสนอทาง
เทคนิคดีที่สุด 



ลําดับที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / 
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป 

๔. สถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่งทอ 

๑๙ โครงการศึกษาแนวทางการย้ายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมไทยที่ใช้แรงงานเข้มข้นไปยัง
ประเทศเพื่อนบ้าน (สิ่งทอและเครื่องนุ่งหม่, รองเทา้แลเครื่องหนัง, อัญมณีและ
เครื่องประดับ) 

๕,๐๐๐,๐๐๐ คัดเลือก ๑. มูลนิธิสถาบันวิจัย
เพื่อการพัฒนาประเทศ
ไทย ๔,๙๙๘,๕๗๑ บาท 
๒. สถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่งทอ 
๓. สถาบันวิจัยและให้
คําปรึกษาแห่ง
มหาวทิยาลัยธรรมศาสต
ร์ 
๔. บริษัท โซซิโอ-เอคโค
โนมคิ คอนซัลแตนส์ 
จํากัด 

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย 
๔,๖๐๐,๐๐๐ บาท 

ข้อเสนอทาง
เทคนิคดีที่สุด 

๒๐ โครงการส่งเสริมการผลิตภายในประเทศเพื่อทดแทนการนําเข้า ๗,๐๐๐,๐๐๐ คัดเลือก อุตสาหกรรมพัฒนา
มูลนิธิ (สถาบัน
พลาสติก) ๗,๐๔๐,๘๑๔ 
บาท 

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 
(สถาบันพลาสติก) 
๖,๔๐๐,๐๐๐ บาท 

ข้อเสนอทาง
เทคนิคดีที่สุด 

๒๑ โครงการศึกษาความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมสําหรับการจัดทาํ ๔,๐๐๐,๐๐๐ คัดเลือก มหาวทิยาลัยธรรมศาสต
ร์ (คณะเศรษฐศาสตร์) 
๔,๓๙๗,๐๙๕ บาท 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
(คณะเศรษฐศาสตร์) 
๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท 

ข้อเสนอทาง
เทคนิคดีที่สุด 

๒๒ โครงการจัดทําดชันีอุตสาหกรรมระดับจังหวัด ๕,๐๐๐,๐๐๐ คัดเลือก มหาวทิยาลัยธรรมศาสต
ร์ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
๔,๗๕๐,๐๐๐ บาท 

ข้อเสนอทาง
เทคนิคดีที่สุด 

๒๓ โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ๔,๐๐๐,๐๐๐ คัดเลือก อุตสาหกรรมพัฒนา
มูลนิธิ (สถาบันเหล็ก
และเหล็กกล้าแห่ง
ประเทศไทย) 
๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 
(สถาบันเหล็กและ
เหล็กกล้าแห่งประเทศ
ไทย) ๓,๗๖๐,๐๐๐ บาท 

ข้อเสนอทาง
เทคนิคดีที่สุด 

๒๔ โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติก ๔,๐๐๐,๐๐๐ คัดเลือก อุตสาหกรรมพัฒนา
มูลนิธิ (สถาบัน

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 
(สถาบันพลาสติก) 

ข้อเสนอทาง
เทคนิคดีที่สุด 



ลําดับที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / 
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป 

พลาสติก) ๔,๐๓๙,๒๕๐ 
บาท 

๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท 

๒๕ จ้างจัดเก็บ ติดตาม ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลอุตสาหกรรมรายเดือน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ E-
Auction 

๑. บริษัท โสมาภา อิน
ฟอร์เมชัน เทคโนโลยี 
จํากัด (มหาชน) 
๑๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
๒. บริษัท แอลพี ลายคํา 
จํากัด 

บริษัท โสมาภา อินฟอร์เม
ชัน เทคโนโลยี จํากัด 
(มหาชน) ๑๔,๘๐๐,๐๐๐ 
บาท 

ผ่าน
คุณสมบัติ
เบื้องต้นและ
เสนอราคา
ต่ําสุด 

๒๖ จ้างสํารวจและวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรมรายเดือน เพื่อจัดทําดัชนีอุตสาหกรรม ๖,๐๐๐,๐๐๐ พิเศษ บริษัท โสมาภา อินฟอร์
เมชัน เทคโนโลยี จํากัด 
(มหาชน) ๖,๐๕๗,๐๐๐ 
บาท 

บริษัท โสมาภา อินฟอร์เม
ชัน เทคโนโลยี จํากัด 
(มหาชน) ๕,๗๐๐,๐๐๐ 
บาท 

เป็นการจ้าง
ต่อเนื่อง 

๒๗ โครงการ Intelligence Unit ๘,๕๐๐,๐๐๐ พิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยหอการค้า
ไทย ๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยหอการค้า
ไทย ๘,๐๗๕,๐๐๐ บาท 

เป็นการจ้าง
ต่อเนื่อง 

 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
                      แบบ สขร. ๑ 

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ลําดับที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / 
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป 

๑ โครงการยกระดบัคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและขยายเครือข่ายการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 
 

๕,๐๐๐,๐๐๐ คัดเลือก มหาวทิยาลัยนเรศวร 
๔,๙๘๘,๖๑๐ บาท 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 
๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

ข้อเสนอทาง
เทคนิคดีที่สุด 

๒ โครงการพัฒนากระบวนการต้นแบบในการจัดทํา EuP (Energy using Product) ๔,๐๐๐,๐๐๐ คัดเลือก ๑. อุตสาหกรรมมูลนิธิ 
(สภาบันไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์)
๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๒. มูลนิธิสถาบัน
สิ่งแวดล้อมไทย 

๑. อุตสาหกรรมมูลนิธิ 
(สภาบันไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์)
๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท 

ข้อเสนอทาง
เทคนิคดีที่สุด 

๓ โครงการพัฒนานวัตกรรมชุดตํารับอาหารไทยเพื่อสุขภาพเชิงพาณิชย์ ๗,๐๐๐,๐๐๐ คัดเลือก ๑. 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาส
ตร์ ๖,๙๔๕,๐๐๐ บาท 
๒. อุตสาหกรรมมูลนิธิ 
(สถาบันอาหาร) 
๓. สถาบันโภชนาการ 
มหาวทิยาลัยมหิดล 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 
๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

ข้อเสนอทาง
เทคนิคดีที่สุด 

๔ โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อรองรับการขยายตัวในภูมิภาคอาเซียน ๕,๐๐๐,๐๐๐ คัดเลือก ๑. อุตสาหกรรมพัฒนา
มูลนิธิ (สถาบัน
พลาสติก) ๕,๐๕๓,๐๗๕ 
บาท 
๒. มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี 
 
 
 
 

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 
(สถาบันพลาสติก) 
๔,๖๐๐,๐๐๐ บาท 

ข้อเสนอทาง
เทคนิคดีที่สุด 



ลําดับที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / 
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป 

๕ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา ๔,๐๐๐,๐๐๐ คัดเลือก ๑. อุตสาหกรรมพัฒนา
มูลนิธิ (สถาบัน
พลาสติก) ๔,๐๑๔,๙๒๕ 
บาท 
๒. จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย 
(ศูนย์บริการแห่ง
จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย) 

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 
(สถาบันพลาสติก) 
๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท 

ข้อเสนอทาง
เทคนิคดีที่สุด 

๖ ค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการ
เตือนภัย 

๔,๐๐๐,๐๐๐ คัดเลือก ๑. อุตสาหกรรมพัฒนา
มูลนิธิ (สภาบันรับรอง
มาตรฐานไอเอสโอ) 
๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๒. สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 
(สภาบันรับรองมาตรฐาน
ไอเอสโอ) ๓,๘๐๐,๐๐๐ 
บาท 

ข้อเสนอทาง
เทคนิคดีที่สุด 

๗ โครงการส่งเสริมการผลิตภายในประเทศเพื่อทดแทนการนําเข้าผลิตภัณฑ์พลาสติก ๗,๐๐๐,๐๐๐ คัดเลือก อุตสาหกรรมพัฒนา
มูลนิธิ (สถาบัน
พลาสติก) ๗,๐๔๐,๘๑๔ 
บาท 

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 
(สถาบันพลาสติก) 
๖,๔๐๐,๐๐๐ บาท 

ข้อเสนอทาง
เทคนิคดีที่สุด 

๘ โครงการศึกษาความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมสําหรับการจัดทาํของเอเปค (FTAAP) ๔,๐๐๐,๐๐๐ คัดเลือก มหาวทิยาลัยธรรมศาสต
ร์ (คณะเศรษฐศาสตร์) 
๔,๓๙๗,๐๙๕ บาท 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
(คณะเศรษฐศาสตร์) 
๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท 

ข้อเสนอทาง
เทคนิคดีที่สุด 

๙ โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติก ๔,๐๐๐,๐๐๐ คัดเลือก อุตสาหกรรมพัฒนา
มูลนิธิ (สถาบัน
พลาสติก) ๔,๐๓๙,๒๕๐ 
บาท 
 
 

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 
(สถาบันพลาสติก) 
๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท 

ข้อเสนอทาง
เทคนิคดีที่สุด 



ลําดับที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / 
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป 

๑๐ โครงการเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ของไทย (ระยะที่ ๔) 

๔,๐๐๐,๐๐๐ ตกลง สถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย 
๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย ๓,๗๕๐,๐๐๐ 
บาท 

เป็นการจ้าง
ต่อเนื่อง 

๑๑ การบริหารจัดการความรู้ (KM) ๑,๖๐๐,๐๐๐ พิเศษ สถาบันเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติ ๑,๖๐๐,๐๐๐ 
บาท 

สถาบันเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติ ๑,๕๒๐,๐๐๐ 
บาท 

เป็นการจ้าง
ต่อเนื่อง 

๑๒ จัดซื้อข้อมูลต่างประเทศ (CEIC / Global Trade) ๖๑๐,๐๐๐ พิเศษ บริษัท ซีอีไอซี ดาต้า 
(ประเทศไทย) 
๖๐๓,๔๘๐ บาท 
 

บริษัท ซีอีไอซี ดาต้า 
(ประเทศไทย) ๖๐๓,๔๘๐ 
บาท 
 

เป็นการจ้าง
ต่อเนื่อง 

๑๓ การสํารวจข้อมูลและจัดทํารายงานผลิตภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรม ปี ๒๕๕๕ ๖,๐๐๐,๐๐๐ E-
Auction 

๑. บริษัท โสมาภา อิน
ฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี 
ซิสเต็ม จํากัด (มหาชน) 
๕,๙๖๔,๐๐๐ บาท 
๒. บริษัท แอลพี ลายคํา 
จํากัด ๕,๗๐๐,๐๐๐ 
บาท 

บริษัท แอลพี ลายคํา 
จํากัด ๕,๗๐๐,๐๐๐ บาท 

ผ่าน
คุณสมบัติ
เบื้องต้นและ
เสนอราคา
ต่ําสุด 

๑๔ โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสิ่งทอที่เป็นสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ๕,๐๐๐,๐๐๐ คัดเลือก อุตสาหกรรมพัฒนา
มูลนิธิ (สถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่งทอ) 
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 
(สถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่งทอ) 
๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 

ข้อเสนอทาง
เทคนิคดีที่สุด 

๑๕ โครงการจัดทํายุทธศาสตร์การพฒันาความร่วมมอืด้านอุตสาหกรรมภายใต้กรอบโครงการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) 

๔,๐๐๐,๐๐๐ คัดเลือก คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยหอการค้า
ไทย ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 

คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยหอการค้า
ไทย ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 

ข้อเสนอทาง
เทคนิคดีที่สุด 

 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
                      แบบ สขร. ๑ 

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ลําดับที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / 
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป 

๑ จ้างจัดฝึกอบรม/สัมมนาตามแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
ปี ๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑,๑๖๖,๐๐๐ พิเศษ สํานักเสริมศึกษาและ
บริการสังคม 
มหาวทิยาลัย 
ธรรมศาสตร์ 
๑,๑๖๐,๐๐๐ บาท 

สํานักเสริมศึกษาและ
บริการสังคม มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ ๑,๑๖๐,๐๐๐ 
บาท 

เป็นการจ้าง
ต่อเนื่อง 

 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
                      แบบ สขร. ๑ 

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ลําดับที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / 
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป 

๑ จ้างจัดงานประชุมวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑,๖๐๐,๐๐๐ พิเศษ บริษัท อิมเมจ โซลูชั่น 
๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท 

บริษัท อิมเมจ โซลูชั่น 
๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท 

เป็นงานที่
จะต้อง
ดําเนินการ
เป็นการ
เร่งด่วน และ
เป็นผู้มี
ความสามารถ
ในดา้นนี้
โดยเฉพาะ 

๒ โครงการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐภายใน สศอ. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 
 

๑,๕๐๐,๐๐๐ สอบ
ราคา 

๑. บริษัท ควอลิตี้ โฟกัส 
จํากัด ๑,๔๙๐,๐๐๐ 
บาท 
๒. บริษัท การจัดการ
คุณภาพ จํากัด 
๑,๔๒๕,๐๐๐ บาท 

๑. บริษัท การจัดการ
คุณภาพ จํากัด 
๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท 

ผ่าน
คุณสมบัติตาม
เงือนไขสอบ
ราคาและ
เสนอราคา
ต่ําสุด 

 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
                      แบบ สขร. ๑ 

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ลําดับที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / 
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป 

๑ โครงการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
 

๑๕,๐๐๐,๐๐๐ พิเศษ ๑. อุตสาหกรรมพัฒนา
มูลนิธิ (สถาบันยาน
ยนต์) 

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 
(สถาบันยานยนต์) 
๑๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท 

เป็นการจ้าง
ต่อเนื่อง 

๒ โครงการประชาสัมพันธ์สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปี ๒๕๕๖ 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐ E-
Auction 

๑. บริษัท โกลบ์เบิล ครี
เอชั่น จํากัด 
๑,๔๙๙,๙๙๙ บาท 
๒. บริษัท อิมเมจ 
โซลูชั่น จํากัด 
๑,๖๘๗,๑๖๘ บาท 

บริษัท โกลบ์เบิล ครีเอชั่น 
จํากัด ๑,๔๙๙,๙๙๙ บาท 

ผ่าน
คุณสมบัติ
เบื้องต้นและ
เสนอราคา
ต่ําสุด 

๓ จ้างผลิตสื่อแนวสร้างสรรค์ในลักษณะแอนนิเมชั่น สศอ. ๖๐๐,๐๐๐ สอบ
ราคา 

๑. บริษัท แอนิเมเนีย 
จํากัด ๕๓๙,๕๑๘ บาท 
๒. บริษัท ดมีี่ เอ็นเตอร์
เทนเม้นท์ จํากัด 
๗๔๙,๐๐๐ บาท 
๓. บริษัท ทูเฟลโลส์ 
เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ 
จํากัด ๓๗๙,๑๑๑.๗๐ 
บาท 
๔. บริษัท หมดัเดด็ 
จํากัด ๕๘๘,๕๐๐ บาท 

บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค 
แอนด์ ดีไซน์ จํากัด 
๓๗๙,๑๑๑.๗๐ บาท 

ผ่าน
คุณสมบัติตาม
เงื่อนไขสอบ
ราคาและ
เสนอราคา
ต่ําสุด 

 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
                      แบบ สขร. ๑ 

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ลําดับที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / 
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป 

  
- ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
                      แบบ สขร. ๑ 

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ลําดับที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / 
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป 

๑ จ้างจัดทําหนังสือ/นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๐๐,๐๐๐ สอบ
ราคา 

๑. บริษัท ไดเร็คชั่น  
แพลน จํากัด 
๑,๔๖๙,๒๑๗ บาท 

๒. บริษัท สไตล์ ครีเอ
ทีฟ เฮ้าส์ จํากัด 
๒๑๔,๐๐๐ บาท 

๓. บริษัท ดีเอ็มเอส 
เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จํากัด 
๑๒๙,๔๗๐ บาท 

บริษัท ดีเอ็มเอส เซอร์วิส
เซ็นเตอร์ จํากัด 
๑๒๙,๔๗๐ บาท 

ผ่าน
คุณสมบัติตาม
เงื่อนไขสอบ
ราคาและ
เสนอราคา
ต่ําสุด 

๒ จ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ สศอ. ๔๐๐,๐๐๐ สอบ
ราคา 

๑. บริษัท สหมิตรพริ้น
ติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จํากัด 
๒๔๓,๐๐๐ บาท 

๒. บริษัท วงศ์สว่างพับ
ลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้ง 
จํากัด ๒๘๗,๒๙๕ บาท 

๓. บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. 
คอร์เนอร์ จํากัด 
๒๓๕,๙๓๕ บาท 

๔. บริษัท สไตล์ครีเอทีฟ
เฮ้าส์ จํากัด 
๓๒๑,๐๐๐ บาท 
 
 
 
 

บริษัท บีทีเอส เพรส จํากัด 
๒๒๑,๑๐๐ บาท 

ผ่าน
คุณสมบัติตาม
เงื่อนไขสอบ
ราคาและ
เสนอราคา
ต่ําสุด 



ลําดับที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / 
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป 

๕. บริษัท ดอกเบี้ย 
จํากัด ๓๒๐,๐๐๐ บาท 

๖. บริษัท รุ่งศิลป์การ
พิมพ์ (๑๙๗๗) จํากัด 
๒๗๗,๖๖๕ บาท 

๗. บริษัท บีทีเอส เพรส 
จํากัด ๒๒๑,๑๐๐ บาท 
 

๓ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ ๓ ๔๗๐,๐๐๐ สอบ
ราคา 

๑. บริษัท รีเจ้นท์ 
เทคโนโลยี จํากัด 
๔๖๖,๕๒๐ บาท 

๒. บริษัท วูเนน จํากัด 
๔๖๗,๐๐๐ บาท 

บริษัท วูเนน จํากัด 
๔๖๗,๐๐๐ บาท 

ผ่าน
คุณสมบัติตาม
เงื่อนไขสอบ
ราคาและผ่าน
เงื่อนไขราคา 

 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
                      แบบ สขร. ๑ 

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ลําดับที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / 
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป 

๑ จ้างพิมพ์หนังสือทําเนียบอุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ สอบ
ราคา 

๑. บริษัท สหมิตรพริ้น
ติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จํากัด 
๒๑๗,๖๐๐ บาท 

๒. บริษัท วงศ์สว่างพับ
ลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้ง 
จํากัด 
๒๓๖,๖๘๔ บาท 

๓. บริษัท เอส.เอ็ม.ซี 
คอร์เนอร ์จํากัด 
๒๕๘,๔๐๐ บาท 

๔. บริษัท ศรีเมืองการ
พิมพ์ จํากัด 
๒๒๐,๘๐๐ บาท 

๕. บริษัท ดอกเบี้ย 
จํากัด 
๒๒๔,๐๐๐ บาท 

๖. บริษัท ธนาเพรส 
จํากัด 
๒๒๒,๐๐๐ บาท 

๗. บริษัท บีทีเอส เพรส 
จํากัด 
๑๘๔,๔๐๐ บาท 

๘. บริษัท ธุรการเจริญ
กิจ จํากัด 
๒๒๒,๕๖๐ บาท 

บริษัท บีทีเอส เพรส จํากัด 
๑๘๔,๔๐๐ บาท 

ผ่าน
คุณสมบัติตาม
เงื่อนไขสอบ
ราคาและ
เสนอราคา
ต่ําสุด 



ลําดับที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / 
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป 

๙. บริษัท ออนป้า จํากัด 
๒๗๑,๐๙๕ บาท 

๑๐. บริษัท ไตร-ซี 
คอมมูนิเคชั่นส์ จํากัด 
๖๔๑,๔๖๕ บาท 

 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
                      แบบ สขร. ๑ 

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ลําดับที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / 
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป 

  
 

-ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
                      แบบ สขร. ๑ 

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ลําดับที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / 
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป 

  
 

-ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง- 
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