สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
งานจัดซื้อจัดจ้าง

ลาดับ
ที่

วงเงิน
วิธีซื้อ/
ผู้เสนอราคาและ
งบประมาณ
จ้าง
ราคาที่เสนอ
(ราคากลาง)
132,000 พิเศษ 1. บริษทั อินโฟเควสท์ จากัด
132,000 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป
บริษทั อินโฟเควสท์ จากัด 132,000 บาทเป็นผูม้ คี วามชานาญ
และมีความรู้ความ
สามารถในงานที่ทา

134,074.19

พิเศษ 1. นางสาวเครือวัลย์ วรสูต
134,074.19 บาท

นางสาวเครือวัลย์ วรสูต
134,074.19 บาท

เป็นผูม้ คี วามชานาญ
และมีความรู้ความ
สามารถในงานที่ทา

1

ซือ้ ข้อมูลข่าวออนไลน์

2

จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบตั งิ านห้องสมุด

3

จ้างบารุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบงาน
ตูเ้ อกสารอิเล็กทรอนิกส์และระบบงานหนังสือเวียน
อิเล็กทรอนิกส์

280,000

พิเศษ 1. บริษทั เอ็กซ์เซล ลิงค์ จากัด
262,260 บาท

บริษทั เอ็กซ์เซล ลิงค์ จากัด
262,260 บาท

เป็นผูม้ คี วามชานาญ
และมีความรู้ความ
สามารถในงานที่ทา

4

จ้างเหมาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

121,000

พิเศษ 1. นางสาวศุภวรรณ พุ่มประดับ
121,000 บาท

นางสาวศุภวรรณ พุ่มประดับ
121,000 บาท

เป็นผูม้ คี วามชานาญ
และมีความรู้ความ
สามารถในงานที่ทา

ลาดับ
ที่
5

งานจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างพิมพ์จุลสารรายเดือน สศอ.

วงเงิน
วิธีซื้อ/
ผู้เสนอราคาและ
งบประมาณ
จ้าง
ราคาที่เสนอ
(ราคากลาง)
300,000 สอบราคา 1. บริษทั สหมิตรพริ้นติง้ แอนด์พับลิชชิง่
จากัด 249,096 บาท
2. ห้างหุน้ ส่วนจากัด ไอเดียสแควร์
229,836 บาท
3. องค์การค้าของ สกสค.
282,480 บาท
4. บริษทั เจ-บิค๊ ส์ เทรดดิง้ จากัด
259,200 บาท
5. บริษทั เพอร์เฟค พลัส ดีไซน์ แอนด์
พริ้นท์ จากัด 340,260 บาท
6. บริษทั วงศ์สว่างพับลิซซิง่ แอนด์
พริ้นติง้ จากัด 253,590 บาท
7. บริษทั ออนป้า จากัด
204,805 บาท
8. บริษทั ดอกเบีย้ จากัด
249,000 บาท
9. บริษทั โซดิแอด กราฟฟิค โซลูชนั่
จากัด 278,200 บาท
10. ห้างหุน้ ส่วนจากัด อรุณการพิมพ์
277,800 บาท
11. ห้างหุน้ ส่วนจากัด บางกอกบล็อก
196,900 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา
ห้างหุน้ ส่วนจากัด บางกอกบล็อก
196,900 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป
ผ่านคุณสมบัตติ าม
เงื่อนไขสอบราคา
และเสนอราคาต่าสุด

ลาดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

6

จ้างแปลข้อมูลในเว็บไซต์ สศอ.ภาคภาษาอังกฤษ

7

จ้างจัดฝึกอบรม/สัมมนาตามแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
สศอ. ปี 2557

8

จ้างออกแบบและจัดพิมพ์วารสาร สศอ. ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557

9

โครงการสารวจและวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรมรายเดือนเพื่อ
จัดทาดัชนีอตุ สาหกรรม

วงเงิน
วิธีซื้อ/
ผู้เสนอราคาและ
ผู้ได้รับการคัดเลือก
งบประมาณ
จ้าง
ราคาที่เสนอ
และราคา
(ราคากลาง)
800,000 พิเศษ 1. บริษทั เจแอลเอฟ แอสโซซิเอทส์ จากัด บริษทั เจแอลเอฟ แอสโซซิเอทส์ จากัด
798,934.76 บาท
771,999.65 บาท

1,049,400

พิเศษ 1. สานักเสริมศึกษาและบริการสังคม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1,049,000 บาท

400,000 สอบราคา 1. บริษทั ดอกเบีย้ จากัด
315,000 บาท
2. บริษทั ออนป้า จากัด
389,482 บาท
3. บริษทั เอส เอ็ม ซี คอร์เนอร์ จากัด
384,000 บาท
4. ห้างหุน้ ส่วนจากัด อรุณการพิมพ์
409,120 บาท
5. บริษทั วงศ์สว่างพับลิชชิง่ แอนด์
พริ้นติง้ จากัด 359,520 บาท
6,000,000

พิเศษ 1. บริษทั โสมาภา จากัด (มหาชน)
6,063,000 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป
ยืน่ ข้อเสนอครบถ้วน
ถูกต้องตรงตาม TOR
ที่กาหนดไว้

สานักเสริมศึกษาและบริการสังคม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1,049,000 บาท

ยืน่ ข้อเสนอครบถ้วน
ถูกต้องตรงตาม TOR
ที่กาหนดไว้

บริษทั ดอกเบีย้ จากัด 315,000 บาท

ผ่านคุณสมบัตติ าม
เงื่อนไขสอบราคา
และเสนอราคาต่าสุด

บริษทั โสมาภา จากัด (มหาชน)
5,900,000 บาท

ยืน่ ข้อเสนอครบถ้วน
ถูกต้องตรงตาม TOR
ที่กาหนดไว้

ลาดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

10 จ้างซ่อมบารุงรักษาคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

11 ซือ้ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 6 รายการ

วงเงิน
วิธีซื้อ/
ผู้เสนอราคาและ
งบประมาณ
จ้าง
ราคาที่เสนอ
(ราคากลาง)
236,666.66 พิเศษ 1. บริษทั วูเนน จากัด
236,666.66 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป
บริษทั วูเนน จากัด 236,666.66 บาท ยืน่ ข้อเสนอครบถ้วน
ถูกต้องตรงตาม TOR
ที่กาหนดไว้

650,000 สอบราคา 1. บริษทั เท็นซอฟท์ จากัด
บริษทั เท็นซอฟท์ จากัด 519,271 บาท ผ่านคุณสมบัตติ าม
519,271 บาท
เงื่อนไขสอบราคา
2. บริษทั อินฟอร์เจน ดาต้า ซิสเต็ม จากัด
และเสนอราคาต่าสุด
534,893 บาท
3. บริษทั บลิส-เทล จากัด (มหาชน)
575,232 บาท
4. บริษทั แนส คอมพ์ เอ็ดดูเคท จากัด
579,900 บาท
5. ห้างหุน้ ส่วนจากัด เอดีไอ คอมพิวเตอร์
520,900 บาท

12 โครงการจัดทาแบบจาลองเพื่อการวิเคราะห์การเชือ่ มโยง
ห่วงโซ่อปุ ทานของอุตสาหกรรมไทยในตลาดอาเซียน

6,500,000

ตกลง 1. บริษทั โซซิโอ-เอคโคโนมิค คอนซัลแตนส์ บริษทั โซซิโอ-เอคโคโนมิค คอนซัลแตนส์ เป็นการจ้างต่อเนือ่ ง
จากัด 6,500,000 บาท
จากัด 6,000,000 บาท

13 โครงการจัดทาตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตด้าน
อุตสาหกรรมไทยเพื่อเตรียมพร้อมในการแข่งขันของประเทศ

6,000,000

ตกลง 1. บริษทั แอล พี ลายคา จากัด
6,000,000 บาท

บริษทั แอล พี ลายคา จากัด
5,520,000 บาท

เป็นการจ้างต่อเนือ่ ง

14 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
ยางและไม้ยางพารา

4,000,000

ตกลง 1. อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
(สถาบันพลาสติก) 4,001,265 บาท

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
(สถาบันพลาสติก) 3,600,000 บาท

เป็นการจ้างต่อเนือ่ ง

ลาดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

15 โครงการศูนย์วิเคราะห์รายงานสภาวะและผลกระทบภาค
อุตสาหกรรม

วงเงิน
วิธีซื้อ/
ผู้เสนอราคาและ
ผู้ได้รับการคัดเลือก
เหตุผลที่
งบประมาณ
จ้าง
ราคาที่เสนอ
และราคา
คัดเลือก
(ราคากลาง)
โดยสังเขป
4,000,000 ตกลง 1. มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ
เป็นการจ้างต่อเนือ่ ง
การคลัง (มูลนิธิ สวค.) 4,163,950 บาท การคลัง (มูลนิธิ สวค.) 3,679,940 บาท

16 โครงการสร้างความเชือ่ มัน่ อาหารไทยปลอดภัยมีคณ
ุ ภาพ
Eat Safe Eat Smart

5,500,000

ตกลง 1. อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
(สถาบันอาหาร) 5,500,000 บาท

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
(สถาบันอาหาร) 5,000,000 บาท

เป็นการจ้างต่อเนือ่ ง

17 โครงการยกระดับการแข่งขันอุตสาหกรรมอาหารไทยด้วยการ
ลดต้นทุนและเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม (Good Practices on
Productivity and Continuous Improving to Carbon
Label)

6,500,000

ตกลง 1. อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
(สถาบันอาหาร) 6,500,000 บาท

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
(สถาบันอาหาร) 5,780,000 บาท

เป็นการจ้างต่อเนือ่ ง

18 โครงการศึกษาเตรียมความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมไทย
สาหรับการจัดทาหุน้ ส่วนเศรษฐกิจในภูมภิ าค (Regional
Comprehensive Economic Partnership : RCEP)

5,000,000 คัดเลือก 1. ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์
ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรม- คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร์ (ERTC) 4,995,251.40 บาท ศาสตร์ (ERTC) 4,500,000 บาท
2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศูนย์บริการ
วิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ข้อเสนอทางเทคนิค
ดีที่สุด

19 โครงการเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมไทยและสร้างความร่วมมือ
กับประเทศเพื่อนบ้านภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

6,500,000

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
(คณะเศรษฐศาสตร์) 5,980,000 บาท

เป็นการจ้างต่อเนือ่ ง

20 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมสิง่ ทอด้วยเส้นใยต้นแบบและ
การออกแบบผลิตภัณฑ์สงิ่ ทอเทคนิค

9,000,000 คัดเลือก 1. อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
(สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิง่ ทอ)
9,000,000 บาท

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
(สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิง่ ทอ)
8,360,000 บาท

ข้อเสนอทางเทคนิค
ผ่านเกณฑ์การ
พิจารณา

ตกลง 1. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
(คณะเศรษฐศาสตร์) 6,500,000 บาท

ลาดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

21 โครงการจัดการทรัพยากรน้าอย่างยัง่ ยืนด้วย Water
Footprint ในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการส่งออก

วงเงิน
วิธีซื้อ/
ผู้เสนอราคาและ
งบประมาณ
จ้าง
ราคาที่เสนอ
(ราคากลาง)
7,000,000 คัดเลือก 1. อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
(สถาบันอาหาร) 6,985,000 บาท

22 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราภายใต้
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างผูป้ ระกอบการและหน่วยงาน
วิจัย

5,000,000

23 โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมแฟชัน่
(อุตสาหกรรมสิง่ ทอและเครื่องนุง่ ห่ม เครื่องหนังและรองเท้า
และอัญมณีและเครื่องประดับ)

ตกลง 1. มหาวิทยาลัยมหิดล
4,999,500 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
(สถาบันอาหาร) 6,450,000 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป
ข้อเสนอทางเทคนิค
ผ่านเกณฑ์การ
พิจารณา

มหาวิทยาลัยมหิดล
4,500,000 บาท

เป็นการจ้างต่อเนือ่ ง

4,300,000 คัดเลือก 1. อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
(สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิง่ ทอ)
4,300,000 บาท

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
(สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิง่ ทอ)
3,870,000 บาท

ข้อเสนอทางเทคนิค
ผ่านเกณฑ์การ
พิจารณา

24 โครงการเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมภายใต้
นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย (ระยะที่ 5)

4,000,000

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย (TDRI) 3,850,000 บาท

เป็นการจ้างต่อเนือ่ ง

25 โครงการศึกษาอุปสรรคทางการค้าสาหรับผลิตภัณฑ์ยาใน
ตลาดที่ส่งออกที่สาคัญของไทย

4,400,000 คัดเลือก 1. มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ
การคลัง 5,214,000 บาท

มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ
การคลัง 4,200,000 บาท

ข้อเสนอทางเทคนิค
ผ่านเกณฑ์การ
พิจารณา

26 โครงการศึกษาการพัฒนาการรวมกลุม่ เครือข่ายอุตสาหกรรม
แฟชัน่ (Fashion Cluster) และรูปแบบการเชือ่ มโยงเชิง
สร้างสรรค์อย่างครบวงจร

4,300,000 คัดเลือก 1. อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
(สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิง่ ทอ)
4,300,000 บาท
2. บริษทั ไลคอน จากัด

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
(สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิง่ ทอ)
4,100,000 บาท

ข้อเสนอทางเทคนิค
ดีที่สุด

ตกลง 1. มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย (TDRI) 4,000,000 บาท

ลาดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

27 โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมอาหาร

28 จัดซือ้ ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค

วงเงิน
วิธีซื้อ/
ผู้เสนอราคาและ
ผู้ได้รับการคัดเลือก
งบประมาณ
จ้าง
ราคาที่เสนอ
และราคา
(ราคากลาง)
4,000,000 คัดเลือก 1. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
ทหารลาดกระบัง
(สถาบันอาหาร) 3,600,000 บาท
2. อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
(สถาบันอาหาร) 3,995,000 บาท
610,000

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป
ข้อเสนอทางเทคนิค
ดีที่สุด

พิเศษ 1. บริษทั ซีอไี อซี ดาต้า (ประเทศไทย)
จากัด 603,480 บาท

บริษทั ซีอไี อซี ดาต้า (ประเทศไทย)
จากัด 603,480 บาท

เป็นการจ้างต่อเนือ่ ง
และมีเพียงบริษทั เดียว
ที่เก็บข้อมูลด้าน
เศรษฐกิจ อก.ได้ตรง
ตามความต้องการ
ของ สศอ.มากที่สุด

พิเศษ 1. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
(คณะเศรษฐศาสตร์) 8,500,000 บาท

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
(คณะเศรษฐศาสตร์) 8,075,000 บาท

เป็นการจ้างต่อเนือ่ ง

29 โครงการ Intelligence Unit สศอ. ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557

8,500,000

30 โครงการจัด Purchasing Managers Index (PMI)

4,400,000 คัดเลือก 1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4,400,000 บาท

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4,048,000 บาท

ข้อเสนอทางเทคนิค
ผ่านเกณฑ์การ
พิจารณา

31 โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม
พลาสติก

4,000,000

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
(สถาบันพลาสติก) 3,680,000 บาท

เป็นการจ้างต่อเนือ่ ง

ตกลง 1. อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
(สถาบันพลาสติก) 4,068,000 บาท

ลาดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

32 โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม
เครื่องจักรกล

วงเงิน
วิธีซื้อ/
ผู้เสนอราคาและ
งบประมาณ
จ้าง
ราคาที่เสนอ
(ราคากลาง)
4,000,000 ตกลง 1. อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
(สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่ง
ประเทศไทย) 4,000,000 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
(สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่ง
ประเทศไทย) 3,960,000 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป
เป็นการจ้างต่อเนือ่ ง

33 โครงการศึกษาโอกาสทางธุรกิจและการเพิ่ม Value Creation
สาหรับอุตสาหกรรมวัสดุอปุ กรณ์ทางการแพทย์และสุขภาพ

4,000,000 คัดเลือก 1. อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
(สถาบันพลาสติก) 4,036,575 บาท

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
(สถาบันพลาสติก) 3,680,000 บาท

ข้อเสนอทางเทคนิค
ผ่านเกณฑ์การ
พิจารณา

34 โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็ก
และโลหการ

4,000,000 คัดเลือก 1. อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
(สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่ง
ประเทศไทย) 4,000,000 บาท

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
(สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่ง
ประเทศไทย) 3,960,000 บาท

ข้อเสนอทางเทคนิค
ผ่านเกณฑ์การ
พิจารณา

35 โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์

4,000,000 คัดเลือก 1. อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
(สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)
4,000,000 บาท

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
(สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)
3,680,000 บาท

ข้อเสนอทางเทคนิค
ผ่านเกณฑ์การ
พิจารณา

36 โครงการพัฒนาคลังข้อมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรมแบบ
บูรณาการ

4,000,000 คัดเลือก 1. บริษทั อินเทลลิเจ้นท์ คอมมิวนิเคชัน่
จากัด 4,000,000 บาท

บริษทั อินเทลลิเจ้นท์ คอมมิวนิเคชัน่
จากัด 3,680,000 บาท

ข้อเสนอทางเทคนิค
ผ่านเกณฑ์การ
พิจารณา

37 โครงการ การบริการจัดการความรู้
(Knowledge Management)

1,600,000

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
(สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ)
1,520,000 บาท

เป็นการจ้างต่อเนือ่ ง

พิเศษ 1. อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
(สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ)
1,600,000 บาท

ลาดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

38 โครงการศึกษาแนวทางการย้ายฐานการผลิตของอุตสาหกรรม
ที่ใช้แรงงานเข้มข้นไปยังประเทศเพื่อนบ้าน (สิง่ ทอและเครื่อง
นุง่ ห่ม รองเท้าและเครื่องหนัง อัญมณีและเครื่องประดับ )

วงเงิน
วิธีซื้อ/
ผู้เสนอราคาและ
งบประมาณ
จ้าง
ราคาที่เสนอ
(ราคากลาง)
4,000,000 ตกลง 1. มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย 4,000,000 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา
มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย 3,900,000 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป
เป็นการจ้างต่อเนือ่ ง

39 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมยางคอมพาวด์เพื่อยกระดับมูลค่า
ผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่องมือ
แพทย์

5,000,000 คัดเลือก 1. อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
(สถาบันพลาสติก) 5,041,305 บาท
2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
(สถาบันพลาสติก) 4,600,000 บาท

ข้อเสนอทางเทคนิค
ดีที่สุด

40 โครงการศึกษาและประเมินรูปแบบการสร้างศูนย์กระจาย
สินค้าผลิตภัณฑ์เหล็กเพื่อรุกตลาดอาเซียน (ระยะที่ 1)

5,000,000 คัดเลือก 1. อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
(สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่ง
ประเทศไทย) 5,000,000 บาท

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
(สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่ง
ประเทศไทย) 4,950,000 บาท

ข้อเสนอทางเทคนิค
ผ่านเกณฑ์การ
พิจารณา

41 โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศ
เพื่อนบ้าน (ยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือด้าน
อุตสาหกรรมกับประเทศจีนรายมณฑล ระยะที่ 1)

5,000,000 คัดเลือก 1. บริษทั โซซิโอ-เอคโคโนมิค คอนซัลแตนส์ บริษทั โซซิโอ-เอคโคโนมิค คอนซัลแตนส์ ข้อเสนอทางเทคนิค
จากัด 4,996,793 บาท
จากัด 4,500,000 บาท
ผ่านเกณฑ์การ
พิจารณา

42 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก

43 โครงการพัฒนาคลัสเตอร์อตุ สาหกรรมวัสดุอปุ รกรณ์ทาง
การแพทย์ และสุขภาพด้านการเพิ่ม Productivity และ
พัฒนามาตรฐาน ISO 13485

17,000,000 คัดเลือก 1. อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
(สถาบันพลาสติก) 17,042,425 บาท

1. อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
(สถาบันพลาสติก) 15,300,000 บาท

7,000,000 คัดเลือก 1. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปนุ่ ) สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปนุ่ )
6,960,000 บาท
6,300,000 บาท
2. สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ข้อเสนอทางเทคนิค
ผ่านเกณฑ์การ
พิจารณา
ข้อเสนอทางเทคนิค
ดีที่สุด

ลาดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

44 โครงการพัฒนาและออกแบบวัสดุอปุ กรณ์ทางการแพทย์
และสุขภาพ

วงเงิน
วิธีซื้อ/
ผู้เสนอราคาและ
ผู้ได้รับการคัดเลือก
งบประมาณ
จ้าง
ราคาที่เสนอ
และราคา
(ราคากลาง)
11,000,000 คัดเลือก 1. สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การ สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) 11,000,000 บาท
มหาชน) 9,900,000 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป
ข้อเสนอทางเทคนิค
ผ่านเกณฑ์การ
พิจารณา

45 โครงการการจัดทาดัชนีอตุ สาหกรรมระดับจังหวัด

5,000,000 คัดเลือก 1. สถาบันวิจัยและให้คาปรึกษาแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5,295,000 บาท

สถาบันวิจัยและให้คาปรึกษาแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4,600,000 บาท

ข้อเสนอทางเทคนิค
ผ่านเกณฑ์การ
พิจารณา

46 โครงการจัดทาแผนแม่บทพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์

4,300,000 คัดเลือก 1. อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
(สถาบันไทย - เยอรมัน)
4,300,000 บาท

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
(สถาบันไทย - เยอรมัน)
3,956,000 บาท

ข้อเสนอทางเทคนิค
ผ่านเกณฑ์การ
พิจารณา

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 9,500,000 บาท

ข้อเสนอทางเทคนิค
ดีที่สุด

47 โครงการศึกษาและกาหนดพื้นที่อตุ สาหกรรม (Zoning) เพื่อ
รองรับการลงทุนของอุตสาหกรรมเป้าหมายในภูมภิ าค

48 โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ดา้ นมาตรฐาน
ระบบการจัดการและการเตือนภัย

49 โครงการพัฒนากระบวนการต้นแบบในการจัดทา EuP
(Energy Using Product)

10,000,000 คัดเลือก 1. มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 10,000,000 บาท
4,000,000

ตกลง 1. อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
(สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ)
4,000,000 บาท

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
(สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ)
3,600,000 บาท

เป็นการจ้างต่อเนือ่ ง

400,000

ตกลง 1. อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
(สถาบันไฟฟ้าและอิเล็ทรอกนิกส์)
4,000,000 บาท

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
(สถาบันไฟฟ้าและอิเล็ทรอกนิกส์)
3,600,000 บาท

เป็นการจ้างต่อเนือ่ ง

50 โครงการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตไทย
วิสัยทัศน์ใหม่สู่ AEC

วงเงิน
วิธีซื้อ/
ผู้เสนอราคาและ
งบประมาณ
จ้าง
ราคาที่เสนอ
(ราคากลาง)
5,000,000 คัดเลือก 1. มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ
การคลัง 5,000,00 บาท

51 โครงการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์

13,500,000

ลาดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา
มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ
การคลัง 4,500,00 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป
ข้อเสนอทางเทคนิค
ผ่านเกณฑ์การ
พิจารณา

ตกลง 1. อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
(สถาบันยานยนต์) 13,500,000 บาท

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
(สถาบันยานยนต์) 12,150,000 บาท

เป็นการจ้างต่อเนือ่ ง

พิเศษ 1. บริษทั จัดการคุณภาพ จากัด
1,500,000 บาท

บริษทั จัดการคุณภาพ จากัด
1,400,000 บาท

เป็นการจ้างต่อเนือ่ ง

52 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

1,500,000

53 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมสิง่ ทอที่เป็นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน

4,000,000 คัดเลือก 1. อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
(สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิง่ ทอ)
4,000,000 บาท

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
(สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิง่ ทอ)
3,680,000 บาท

ข้อเสนอทางเทคนิค
ผ่านเกณฑ์การ
พิจารณา

54 โครงการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม

4,500,000 คัดเลือก 1. ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 4,500,000 บาท
2. มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ
การคลัง
3. ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1. ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 4,000,000 บาท

ข้อเสนอทางเทคนิค
ดีที่สุด

ลาดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

55 โครงการสารสนเทศยานยนต์

56 จ้างจัดเก็บ ติดตาม ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลอุตสาหกรรม
รายเดือน

วงเงิน
วิธีซื้อ/
ผู้เสนอราคาและ
งบประมาณ
จ้าง
ราคาที่เสนอ
(ราคากลาง)
4,300,000 คัดเลือก 1. อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
(สถาบันยานยนต์) 4,300,000 บาท

15,000,000 AUCTION 1. บริษทั โสมาภา อินฟอร์เมชัน่
เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
14,850,000 บาท
2. บริษทั แอล พี ลายคา จากัด
14,900,000 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา
1. อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
(สถาบันยานยนต์) 3,956,000 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป
ข้อเสนอทางเทคนิค
ผ่านเกณฑ์การ
พิจารณา

1. บริษทั โสมาภา อินฟอร์เมชัน่
เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
14,800,000 บาท

ผ่านคุณสมบัติ
เบือ้ งต้นและ
เสนอราคาต่าสุด

1. บริษทั โกลบ์เบิล ครีเอชัน่ จากัด
1,800,000 บาท

ข้อเสนอทางเทคนิค
ผ่านเกณฑ์การ
พิจารณา และ
เสนอราคาต่าสุด

57 จ้างประชาสัมพันธ์สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557

1,950,000 สอบราคา 1. บริษทั โกลบ์เบิล ครีเอชัน่ จากัด
1,860,000 บาท
2. บริษทั อะแดพท์ ทีม จากัด
1,400,000 บาท
3. บริษทั กูด๊ เน็ตเวิร์ค จากัด
1,889,620 บาท

58 จ้างสารวจข้อมูลและจัดทารายงานผลิตภาพและผลประกอบ
การอุตสาหกรรม ปี 2556

6,000,000 AUCTION 1. บริษทั โสมาภา โสมาภา อินฟอร์เมชัน่ บริษทั แอล พี ลายคา จากัด
เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
5,900,000 บาท
5,980,000 บาท
2. บริษทั แอล พี ลายคา จากัด
5,950,000 บาท

ผ่านคุณสมบัติ
เบือ้ งต้นและ
เสนอราคาต่าสุด

ลาดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

59 จัดซือ้ ครุภัณฑ์สานักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จานวน 53
เครื่อง ครั้งที่ 2

60 จัดซือ้ ครุภัณฑ์สานักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จานวน 78
เครื่อง ครั้งที่ 2

61 จัดงานสัมมนาวิชาการ Deffusion Index

62 จัดซือ้ ข้อมูล Global Trade3 Atlas

วงเงิน
วิธีซื้อ/
ผู้เสนอราคาและ
ผู้ได้รับการคัดเลือก
งบประมาณ
จ้าง
ราคาที่เสนอ
และราคา
(ราคากลาง)
2,010,500 AUCTION 1. บริษทั ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด บริษทั ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
1,993,000 บาท
1,990,000 บาท
2. บริษทั ส.พันแสน จากัด
2,000,000 บาท
3. บริษทั เจ.เอ็น.อาร์.แอร์ ซัพพลาย จากัด
2,002,500 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป
ผ่านคุณสมบัติ
เบือ้ งต้นและ
เสนอราคาต่าสุด

3,071,800 AUCTION 1. บริษทั ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด บริษทั ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
3,052,000 บาท
3,045,000 บาท
2. บริษทั ส.พันแสน จากัด
3,055,300 บาท

ผ่านคุณสมบัติ
เบือ้ งต้นและ
เสนอราคาต่าสุด

600,000

7,800,000

พิเศษ 1. บริษทั โกลบ์เบิล ครีเอชัน่ จากัด
670,000 บาท

1. บริษทั โกลบ์เบิล ครีเอชัน่ จากัด
570,000 บาท

ยืน่ ข้อเสนอครบถ้วน
ถูกต้องตรงตาม TOR
ที่กาหนดไว้

พิเศษ 1. Global Trade Information Services. 1. Global Trade Information Services. เป็นการจัดซือ้ โดยตรง
Inc. (GTI) 7,590,000 บาท
Inc. (GTI) 7,481,900 บาท
จากต่างประเทศ

วงเงิน
วิธีซื้อ/
ผู้เสนอราคาและ
ผู้ได้รับการคัดเลือก
งบประมาณ
จ้าง
ราคาที่เสนอ
และราคา
(ราคากลาง)
63 จ้างออกแบบและจัดพิมพ์รายงานประจาปีงบประมาณ 2556
300,000 สอบราคม 1. องค์การค้าของ สกสค.
1. ห้างหุน้ ส่วนจากัด บางกอกบล๊อก
สศอ. ปีงบประมาณ 2557
288,900 บาท
212,000 บาท
2. ห้างหุน้ ส่วนจากัด อรุณการพิมพ์
290,925 บาท
3. บริษทั เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นลั พับลิเคชัน่
จากัด 219,350 บาท
4. บริษทั อัมรินทร์ พริ้นติง้ แอนด์ พับลิชชิง่
จากัด 255,195 บาท
5. บริษทั เจ.บิค๊ ส์ เทรดดิง้ จากัด
288,888 บาท
6. ห้างหุน้ ส่วนจากัด วี.เจ.พริ้นติง้
218,280 บาท
7. บริษทั วงศ์สว่างพับลิชชิง่ แอนด์ พริ้นติง้
จากัด 234,330 บาท
8. บริษทั บีทีเอส เพรส จากัด
198,600 บาท
9. บริษทั ดอกเบีย้ จากัด
230,000 บาท
10. ห้างหุน้ ส่วนจากัด บางกอกบล๊อก
216,600 บาท
11. บริษทั เอ-เตอร์ จากัด
194,500 บาท
12. บริษทั ออนป้า จากัด
289,530 บาท

ลาดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป
ข้อเสนอทางเทคนิค
ผ่านเกณฑ์การ
พิจารณา และ
เสนอราคาต่าสุด

ลาดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

64 โครงการวิเคราะห์และจัดทาดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
(Industrial Economic Indicator)

วงเงิน
วิธีซื้อ/
ผู้เสนอราคาและ
งบประมาณ
จ้าง
ราคาที่เสนอ
(ราคากลาง)
4,000,000 คัดเลือก 1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4,000,000 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4,000,000 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป
ข้อเสนอทางเทคนิค
ผ่านเกณฑ์การ
พิจารณา

65 ซือ้ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน 2 รายการ

233,260 สอบราคา 1. บริษทั เท็นซอฟท์ จากัด 214,000 บาทบริษทั เท็นซอฟท์ จากัด 214,000 บาท ข้อเสนอทางเทคนิค
ผ่านเกณฑ์การ
พิจารณา

66 จ้างจัดทาหนังสือทาเนียบอุตสาหกรรม จานวน 800 เล่ม

230,000 สอบราคา 1. บริษทั สหมิตรพริ้นติง้ แอนด์พับลิสซิง่ บริษทั เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นลั พับลิเคชัน่
จากัด 128,239.50 บาท
จากัด 107,000 บาท
2. บริษทั พีเพิลมีเดีย จากัด
228,980 บาท
3. ห้างหุน้ ส่วนจากัด อรุณการพิมพ์
137,240 บาท
4. บริษทั เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นลั พับลิเคชัน่
จากัด 107,000 บาท
5. บริษทั วงศ์สว่างพับลิชชิง่ แอนด์ พริ้นติง้
จากัด 149,372 บาท
6. ห้างหุน้ ส่วนจากัด บางกอกบล็อก
186,300 บาท

67 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับป้าย
แสดงข้อมูลรถยนต์ภายใต้โครงการสร้างภาษีสรรพสามิต
รถยนต์ใหม่

ข้อเสนอทางเทคนิค
ผ่านเกณฑ์การ
พิจารณา และ
เสนอราคาต่าสุด

3,000,000 คัดเลือก 1. บริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จากัด 1. บริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จากัด ข้อเสนอทางเทคนิค
(มหาชน) 3,500,000 บาท
(มหาชน) 3,000,000 บาท
ผ่านเกณฑ์การ
พิจารณา

ลาดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

68 จ้างดาเนินการจัดงานประชุมวิชาการสานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม (OIE Forum) ประจาปี 2557

วงเงิน
วิธีซื้อ/
ผู้เสนอราคาและ
งบประมาณ
จ้าง
ราคาที่เสนอ
(ราคากลาง)
3,000,000 พิเศษ 1. บริษทั เนชัน่ มัลติมเี ดียกรุ๊ป จากัด
(มหาชน) 3,239,446.40 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา
1. บริษทั เนชัน่ มัลติมเี ดียกรุ๊ป จากัด
(มหาชน) 3,000,000 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป
ยืน่ ข้อเสนอครบถ้วน
ถูกต้องตรงตาม TOR
ที่กาหนดไว้

69 จ้างพิมพ์หนังสือรวบรวมบทสรุปผูบ้ ริหารโครงการศึกษาว่าจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

520,000 สอบราคา 1. บริษทั เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นลั พับลิเคชัน่ ห้างหุน้ ส่วนจากัด อุดมศึกษา
จากัด 428,000 บาท
425,000 บาท
2. บริษทั สหมิตรพริ้นติง้ แอนด์พัลลิสซิง่
จากัด 512,423 บาท
3. บริษทั ออนป้า จากัด 507,308 บาท
4. บริษทั สไตส์ ครีเอทีฟ เฮ้าส์ จากัด
545,700 บาท
5. ห้างหุน้ ส่วนจากัด อรุณการพิมพ์
468,710 บาท
6. ห้างหุน้ ส่วนจากัด อุดมศึกษา
425,860 บาท

ข้อเสนอทางเทคนิค
ผ่านเกณฑ์การ
พิจารณา และ
เสนอราคาต่าสุด

70 จ้างพนักงานขับรถยนต์ จานวน 4 อัตรา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

806,000 สอบราคา 1. บริษทั ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จากัด บริษทั สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซเพรส จากัด
770,400 บาท
784,800 บาท
2. บริษทั สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซเพรส จากัด
784,883.52 บาท

ข้อเสนอทางเทคนิค
ผ่านเกณฑ์การ
พิจารณา และ
เสนอราคาต่าสุด
เป็นอันดับสอง

ลาดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

71 จ้างทาความสะอาดอาคาร สศอ. จานวน 5 อัตรา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

วงเงิน
วิธีซื้อ/
ผู้เสนอราคาและ
ผู้ได้รับการคัดเลือก
งบประมาณ
จ้าง
ราคาที่เสนอ
และราคา
(ราคากลาง)
700,000 สอบราคา 1. ห้างหุน้ ส่วนจากัด เดอะสตาร์ เทรดดิง้ บริษทั คลีนเวฟ จากัด 513,500 บาท
แอนด์ เซอร์วิส 654,814.32 บาท
2. บริษทั คลีนเวฟ จากัด
513,500 บาท
3. บริษทั เจเอสพี คลีนนิง่ จากัด
625,200 บาท
4. บริษทั เอเอ็นจี เมเนจเมนท์ แอนด์
เซอร์วิสเซส จากัด 668,520 บาท
5. บริษทั พี เอ อี (เทรดดิง้ ) จากัด
668,520 บาท
6. บริษทั โปรแคร์ สเปเชียลตี้ จากัด
619,080 บาท
7. บริษทั เอ็น ซี ซี คลีนนิง่ แอนด์
ซีเคียวริตี้ การ์ด เซอร์วิส จากัด
661,260 บาท

72 จ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยอาคาร
สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จานวน 3 อัตรา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

600,000 สอบราคา 1. บริษทั ช.ชานาญ 599,600 บาท
2. บริษทั กรุงสยามกฎหมายและธุรกิจ
จากัด 580,000 บาท

73 จ้างเหมาพนักงานบารุงรักษาอาคาร จานวน 3 อัตรา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

600,000 สอบราคา 1. บริษทั สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จากัด บริษทั สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จากัด
589,979.46 บาท
585,000 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป
ข้อเสนอทางเทคนิค
ผ่านเกณฑ์การ
พิจารณา และ
เสนอราคาต่าสุด

บริษทั กรุงสยามกฎหมายและธุรกิจ จากัด ข้อเสนอทางเทคนิค
576,000 บาท
ผ่านเกณฑ์การ
พิจารณา และ
เสนอราคาต่าสุด
ข้อเสนอทางเทคนิค
ผ่านเกณฑ์การ
พิจารณา

ลาดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

74 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จานวน 2 อัตรา (ศส.)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

วงเงิน
วิธีซื้อ/
ผู้เสนอราคาและ
งบประมาณ
จ้าง
ราคาที่เสนอ
(ราคากลาง)
319,200 พิเศษ 1. นายพชรดนย์ เมธาวินวิวัฒน์
159,600 บาท
2. นายอนุพงศ์ เทพวงศ์
159,600 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา
นายพชรดนย์ เมธาวินวิวัฒน์
159,600 บาท
นายอนุพงศ์ เทพวงศ์
159,600 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป
ข้อเสนอทางเทคนิค
ผ่านเกณฑ์การ
พิจารณา

75 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จานวน 2 อัตรา (กปส.)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

319,200

พิเศษ 1. นางสาวอภิฤดี บางรัด
159,600 บาท
2. นางสาวสุภิญญา สัตยาภิบาล
159,600 บาท

นางสาวอภิฤดี บางรัด
159,600 บาท
นางสาวสุภิญญา สัตยาภิบาล
159,600 บาท

ข้อเสนอทางเทคนิค
ผ่านเกณฑ์การ
พิจารณา

76 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จานวน 1 อัตรา (สม.)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

159,600

พิเศษ 1. นางสาวโสรยา อินทรเกษตร
159,600 บาท

นางสาวโสรยา อินทรเกษตร
159,600 บาท

ข้อเสนอทางเทคนิค
ผ่านเกณฑ์การ
พิจารณา

77 จ้างเหมาพนักงานธุรการ จานวน 2 อัตรา (สร.1/กบท.)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

244,800

พิเศษ 1. นายเกษมศักดิ์ พจนานุภักดิ์
122,400 บาท
2. นางสาวธันยาภรณ์ วัฒนสิทธิ์
122,400 บาท

นายเกษมศักดิ์ พจนานุภักดิ์
122,400 บาท
นางสาวธันยาภรณ์ วัฒนสิทธิ์
122,400 บาท

ข้อเสนอทางเทคนิค
ผ่านเกณฑ์การ
พิจารณา

78 จ้างเหมาพนักงานธุรการ จานวน 1 อัตรา (สท.)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

159,600

พิเศษ 1. นางแน่งน้อย ศรีสรากรณ์
159,600 บาท

นางแน่งน้อย ศรีสรากรณ์
159,600 บาท

ข้อเสนอทางเทคนิค
ผ่านเกณฑ์การ
พิจารณา

ลาดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

79 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ จานวน 1 อัตรา (กปส.)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

วงเงิน
วิธีซื้อ/
ผู้เสนอราคาและ
งบประมาณ
จ้าง
ราคาที่เสนอ
(ราคากลาง)
159,600 พิเศษ 1. นางสาวเสาวกิตต์ ฉายชัยภูมิ
159,600 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา
1. นางสาวเสาวกิตต์ ฉายชัยภูมิ
159,600 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป
ข้อเสนอทางเทคนิค
ผ่านเกณฑ์การ
พิจารณา

80 จ้างเหมานักวิชาการตรวจสอบภายใน จานวน 1 อัตรา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

159,600

พิเศษ 1. นางสาวฐิตชิ านันท์ ไชยธงรัตน์
159,600 บาท

นางสาวฐิตชิ านันท์ ไชยธงรัตน์
159,600 บาท

ข้อเสนอทางเทคนิค
ผ่านเกณฑ์การ
พิจารณา

81 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบตั งิ านห้องสมุด จานวน 1 อัตรา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

159,600

พิเศษ 1. นางสาวเครือวัลย์ วรสูต
159,600 บาท

นางสาวเครือวัลย์ วรสูต
159,600 บาท

ข้อเสนอทางเทคนิค
ผ่านเกณฑ์การ
พิจารณา

82 จ้างเหมาบริการบารุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบงานตูเ้ อกสารอิเล็กทรอนิกส์ และระบบงานหนังสือเวียน
อิเล็กทรอนิกส์

280,000

พิเศษ 1. บริษทั เอ็กซ์เซล ลิงค์ จากัด
282,000 บาท

บริษทั เอ็กซ์เซล ลิงค์ จากัด
271,600 บาท

ข้อเสนอทางเทคนิค
ผ่านเกณฑ์การ
พิจารณา

83 จ้างแปลข้อมูลเว็บไซต์ สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ภาคภาษาอังกฤษ ปีงบปะมาณ พ.ศ. 2557

800,000

พิเศษ 1. บริษทั เจแอลเอฟ แอสโซซิเอทส์ จากัด บริษทั เจแอลเอฟ แอสโซซิเอทส์ จากัด
799,946.98 บาท
776,000 บาท

ข้อเสนอทางเทคนิค
ผ่านเกณฑ์การ
พิจารณา

