
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
                      แบบ สขร. ๑ 

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ลําดับที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / 
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป 

๑ จ้างเหมาเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 
 

๑๓๙,๒๐๖.๖๗ พิเศษ ๑. นางสาวพรพัชร นุช
สภาพ ๑๓๙,๒๐๖.๖๗ 
บาท 

นางสาวพรพัชร นุชสภาพ 
๑๓๙,๒๐๖.๖๗ บาท 

ข้อเสนอ
ทางด้าน
เทคนิคผ่าน
เกณฑ์การ
พิจารณา 

๒ จ้างสํารวจและวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรมรายเดือนเพื่อจัดทําดัชนีอุตสาหกรรม ๖,๐๐๐,๐๐๐ พิเศษ ๑. บริษัท โสมาภา อิน
ฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี 
จํากัด (มหาชน) 
๖,๑๔๑,๐๐๐ บาท 

 

บริษัท โสมาภา อินฟอร์
เมชั่น เทคโนโลยี จํากัด 
(มหาชน) ๕,๙๐๐,๐๐๐ 
บาท 
 

ข้อเสนอ
ทางด้าน
เทคนิคผ่าน
เกณฑ์การ
พิจารณา 

๓ จ้างพิมพ์จุลสารรายเดือน สศอ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๓๐๐,๐๐๐ สอบ
ราคา 

๑. ห้างหุ้นส่วนจํากัด 
อรุณการพิมพ์ 
๑๓๙,๕๖๐ บาท 
๒. ห้างหุ้นส่วนจํากัด 
บางกอกบล็อก 
๒๑๒,๙๐๐ บาท 
๓. บริษัท ธนาเพรส 
จํากัด ๑๙๖,๐๐๐ บาท 
๔. บริษัท ห้างหุน้ส่วน
จํากัด อุดมศึกษา 
๑๘๕,๑๑๐ บาท 
๕. บริษัท ดอกเบี้ย 
จํากัด ๑๗๕,๐๐๐ บาท 
๖. บริษัท ออนป้า จํากัด 
๒๑๗,๓๒๐ บาท 
 
 

บริษัท ดอกเบี้ย จํากัด 
๑๗๕,๐๐๐ บาท 

ผ่าน
คุณสมบัติตาม
เงื่อนไขสอบ
ราคาและ
เสนอราคา
ต่ําสุด 



ลําดับที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / 
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป 

๔  โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอเทคนิค (Technical Textile) เพื่อ
รองรับความต้องการของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ๑๒ สาขาในอนาคต 
 

๙,๕๐๐,๐๐๐ คัดเลือก ๑. อุตสาหกรรมพัฒนา
มูลนิธิ (สถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่งทอ) 
๒. สถาบันวิจัยและให้
คําปรึกษาแห่ง
มหาวทิยาลัยธรรมศาสต
ร์ ๙,๔๙๙,๐๐๐ บาท 
๓. บริษัท ไลคอน จํากัด 

สถาบันวิจัยและให้
คําปรึกษาแห่ง
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

ข้อเสนอทาง
เทคนิคดีที่สุด 

๕ โครงการศึกษาผลกระทบของ Global Supply Chain จากการเจรจาความตกลงการค้าทวิ
ภาคีและพหุภาคีต่ออุตสาหกรรม 

๕,๐๐๐,๐๐๐ คัดเลือก ๑. ศูนย์บริการวิชาการ
เศรษฐศาสตร์ คณะ
เศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสต
ร์ ๔,๙๕๐,๐๐๐ บาท 

ศูนย์บริการวิชาการ
เศรษฐศาสตร์ คณะ
เศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
๔,๖๕๐,๐๐๐ บาท 

ข้อเสนอทาง
เทคนิคผ่าน
เกณฑ์การ
พิจารณา 

๖ โครงการจัดทําตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตดา้นอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การแข่งขันของประเทศ 

๕,๐๐๐,๐๐๐ ตกลง ๑. บริษัท แอล พี ลาย
คํา จํากัด ๕,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท 

บริษัท แอล พี ลายคํา 
จํากัด ๔,๘๕๐,๐๐๐ บาท 

เป็นการจ้าง
ต่อเนื่อง 

๗ โครงการจัดทํา Purchasing Managers Index (PMI) ๔,๐๐๐,๐๐๐ ตกลง ๑. 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาส
ตร์ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 
๓,๘๘๐,๐๐๐ บาท 

เป็นการจ้าง
ต่อเนื่อง 

๘ โครงการจัดทําฐานข้อมูลเพื่อเตือนภัยและระบบเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับ
ภูมิภาค 

๖,๐๐๐,๐๐๐ คัดเลือก ๑. มหาวทิยาลัย
หอการค้าไทย (คณะ
เศรษฐศาสตร์) 
๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

มหาวทิยาลัยหอการค้า
ไทย (คณะเศรษฐศาสตร์) 
๕,๘๕๐,๐๐๐ บาท 

ข้อเสนอทาง
เทคนิคผ่าน
เกณฑ์การ
พิจารณา 

๙ โครงการศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะด้านผลิตภาพ (Productivity Intelligence Unit) ๔,๐๐๐,๐๐๐ คัดเลือก ๑. มูลนิธิเพื่อสถาบัน
เพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 
๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 
 
 
 

มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่ม
ผลผลิตแห่งชาติ 
๓,๘๘๐,๐๐๐ บาท 

ข้อเสนอทาง
เทคนิคผ่าน
เกณฑ์การ
พิจารณา 



ลําดับที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / 
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป 

๑๐ โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรูด้้านมาตรฐานระบบการจัดการและเตือนภัย 
 

๔,๐๐๐,๐๐๐ ตกลง ๑. อุตสาหกรรมพัฒนา
มูลนิธิ (สถาบันรับรอง
มาตรฐานไอเอสโอ)  
๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 
(สถาบันรับรองมาตรฐาน
ไอเอสโอ)  ๓,๘๐๐,๐๐๐ 
บาท 

เป็นการจ้าง
ต่อเนื่อง 

๑๑ โครงการเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ของไทย (ระยะที่ ๖) 

๕,๐๐๐,๐๐๐ ตกลง ๑. มูลนิธิสถาบันเพื่อ
การพัฒนาประเทศไทย 
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๑. มูลนิธิสถาบันเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย 
๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท 

เป็นการจ้าง
ต่อเนื่อง 

๑๒ โครงการพัฒนา Model เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ คัดเลือก ๑. สถาบันวิจัยและให้
คําปรึกษาแห่ง
มหาวทิยาลัยธรรมศาสต
ร์ 
๒. มูลนิธิสถาบันวิจัย
นโยบายเศรษฐกิจการ
คลัง 
๓. บริษัท ไลคอน จํากัด 
๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๔. 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาส
ตร ์
๕. สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจ ศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย 

๓. บริษัท ไลคอน จํากัด 
๑๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท 

ข้อเสนอทาง
เทคนิคดีที่สุด 

๑๓ โครงการจัดทําแบบจําลองเพื่อการวิเคราะห์การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม
ไทยในตลาดอาเซียน 

๘,๐๐๐,๐๐๐ ตกลง ๑. บริษัท โซซิโอ-เอคโค
โนมคิ คอนซัลแตนส์ 
จํากัด ๘,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท 
 
 
 

บริษัท โซซิโอ-เอคโคโนมิค 
คอนซัลแตนส์ จํากัด 
๗,๗๖๐,๐๐๐ บาท 

เป็นการจ้าง
ต่อเนื่อง 



ลําดับที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / 
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป 

๑๔ โครงการพัฒนาคลังข้อมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรมแบบบูรณาการณ์ ๔,๔๐๐,๐๐๐ คัดเลือก ๑. บริษัท อินเทลลิเจ้นท์ 
คอมมิวนิเคชั่น จํากัด 
๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
 
 
 

บริษัท อินเทลลิเจ้นท์ คอม
มิวนิเคชั่น จํากัด 
๔,๒๖๘,๐๐๐ บาท 

ข้อเสนอทาง
เทคนิคผ่าน
เกณฑ์การ
พิจารณา 

๑๕ โครงการ Intelligence Unit สศอ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๘,๕๐๐,๐๐๐ พิเศษ ๑. มหาวทิยาลัย
หอการค้าไทย (คณะ
เศรษฐศาสตร์) 
๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวทิยาลัยหอการค้า
ไทย (คณะเศรษฐศาสตร์) 
๘,๒๔๕,๐๐๐ บาท 

เป็นการจ้าง
ต่อเนื่อง 

 


