
สรุปผลการด าเนินิการัดดื้อจัดดัาาในิรจเเนด้จิมีิาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
                      แเเ สขร. ๑ 

ส าิดกใาิเนศรฐกกนัจุสสากกรรม 

ล ำดับ
ที ่

งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงิน

งบประมำณ 
(รำคำกลำง) 

รำคำกลำง 
วิธีซื้อ / 

จ้ำง 

ผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง

ใน 
๑ โครงกำรประเมินผลกำรพัฒนำอุตสำหกรรม 

 
๔,๕๐๐,๐๐๐ ๔,๕๐๐,๐๐๐ คัดเลือก ๑. 

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
๔,๕๐๐,๐๐๐ บำท 
๒. คณะเศรษฐศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
๓. สถำบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำร
ลำดกระบัง 
 

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
๔,๔๐๐,๐๐๐ บำท 

ข้อเสนอ
ทำง
เทคนิคดี
ที่สุด 

๖๕/
๒๕๕๘ 

๑๒ มี.ค. 
๕๘ 

๒ โครงกำรศึกษำและก ำหนดพื้นที่อุตสำหกรรม (Zoning) 
เพื่อรองรับกำรลงทุนของอุตสำหกรรมเป้ำหมำยใน
ภูมิภำค : ระยะที่ ๒ 

๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ คัดเลือก ๑. มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
๒.
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
๙,๐๐๐,๐๐๐ บำท 
๓. สถำบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำร
ลำดกระบัง 

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
๘,๑๐๐,๐๐๐ บำท 

ข้อเสนอ
ทำง
เทคนิคดี
ที่สุด 

๖๖/
๒๕๕๘ 

๑๒ มี.ค. 
๕๘ 

๓ โครงกำรจัดท ำยุทธศำสตร์กำรเพิ่มศักยภำพของ
อุตสำหกรรมไทยด้วยระบบกำรผลิตแบบอัตโนมัติ 
(Manufacturing Automation System) 

๗,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ คัดเลือก ๑. อุตสำหกรรมพัฒนำ
มูลนิธิ (สถำบันไทย-
เยอรมัน) 
๒. มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำธนบุรี 
๗,๐๐๐,๐๐๐ บำท 
๓. อุตสำหกรรมพัฒนำ

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำธนบุรี 
๖,๖๕๐,๐๐๐ บำท 

ข้อเสนอ
ทำง
เทคนิคดี
ที่สุด 

๖๗/
๒๕๕๘ 

๑๘ มี.ค. 
๕๘ 



ล ำดับ
ที ่

งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงิน

งบประมำณ 
(รำคำกลำง) 

รำคำกลำง 
วิธีซื้อ / 

จ้ำง 

ผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง

ใน 
มูลนิธิ (สถำบันไฟฟ้ำและ
อิเล็กทรอนิกส์) 

๔ โครงกำรจัดท ำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอุตสำหกรรมเมือง
ชำยแดนตำมแนวทำงกำรสร้ำงมลูค่ำเพิ่มจำกกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนระบบคมนำคม และขนส่งของประเทศ 
(Border Industrial Development Strategy) 

๘,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐ คัดเลือก ๑. สถำบันวิจัยและให้
ค ำปรึกษำแห่ง
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
๒. บริษัท ปัญญำคอมซัล
แตนท์ จ ำกัด  
๓. 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
๔. ศูนย์บริกำรวิชำกำร
แห่งจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย 
๘,๐๐๐,๐๐๐ บำท 

ศูนย์บริกำรวิชำกำรแห่ง
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
๗,๗๐๐,๐๐๐ บำท 

ข้อเสนอ
ทำง
เทคนิคดี
ที่สุด 

๖๘/
๒๕๕๘ 

๑๘ มี.ค. 
๕๘ 

๕ โครงกำรศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำก ำลังคนอำชีวศึกษำให้
สอดคล้องกับควำมต้องกำรภำคอุตสำหกรรมทั้งเชิง
ปริมำณและเชิงคุณภำพ 

๘,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐ คัดเลือก ๑. มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำธนบุรี 
๒. มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำพระนคร
เหนือ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บำท 
๓. สถำบันพัฒนำวิสำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อม 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำพระนคร
เหนือ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บำท 

ข้อเสนอ
ทำง
เทคนิคดี
ที่สุด 

๖๙/๕๘ ๑๙ มี.ค. 
๕๘ 

๖ โครงกำร กำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge 
Management) ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม 
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑,๖๐๐,๐๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐ สอบ
รำคำ 

๑. บริษัท ไดเร็คชั่น แพลน 
จ ำกัด ๑,๕๗๘,๐๐๐ บำท 
๒. บริษัท นอลลิจ 
เพำเวอร์ จ ำกัด 
๑,๔๙๙,๐๐๐ บำท 
๓. บริษัท ฟีนิกซ์ คอม

บริษัท ฟีนิกซ์ คอมซัลติ้ง 
กรุ๊ป จ ำกัด ๑,๓๙๙,๐๐๐ 
บำท 

ผ่ำน
คุณสมบัติ
ตำม
เงื่อนไข
สอบรำคำ
และเสนอ

๗๐/
๒๕๕๘ 

๑๙ มี.ค. 
๕๘ 



ล ำดับ
ที ่

งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงิน

งบประมำณ 
(รำคำกลำง) 

รำคำกลำง 
วิธีซื้อ / 

จ้ำง 

ผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง

ใน 
ซัลติ้ง กรุ๊ป จ ำกัด 
๑,๓๙๙,๐๐๐ บำท 

รำคำ
ต่ ำสุด 

 


