
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
                      แบบ สขร. ๑ 

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ลําดับที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / 
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป 

๑ ซื้อข้อมูลข่าวออนไลน์ ปี ๒๕๕๘ 
 

๑๔๐,๐๐๐ พิเศษ ๑. บริษัท อินโฟเควส์ 
จํากัด ๑๓๙,๙๕๖ บาท 

บริษัท อินโฟเควส์ จํากัด 
๑๓๙,๙๕๖ บาท 

ยื่นข้อเสนอ
ครบถ้วน
ถูกต้องตรง
ตาม TOR ที่
กําหนดไว้ 

๒ จ้างบํารุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลสําหรับนักวิชาการ ๑๓๕,๐๐๐ พิเศษ ๑. บริษัท เทพณรงค์ 
จํากัด ๑๗๕,๐๐๐ บาท 

 

บริษัท เทพณรงค์ จํากัด 
๑๖๗,๙๔๓.๕๕ บาท 
 

ยื่นข้อเสนอ
ครบถ้วน
ถูกต้องตรง
ตาม TOR ที่
กําหนดไว้ 

๓ จ้างเหมาบริการซ่อมบํารุงรักษาคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ๑,๕๐๐,๐๐๐ สอบ
ราคา 

๑. บริษัท โอเพ่น 
เทคโนโลยี จํากัด 
(มหาชน) ๑,๑๒๓,๕๐๐ 
บาท 
๒. ห้างหุ้นส่วนจํากัด เจ
เอ็นอินเตอร์เนชั่นแนล 
แอนด์ ซิสเต็ม 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๓. บริษัท อินเทลลิเจ้นท์ 
คอมมิวนิเคชั่น จํากัด 
๙๙๘,๐๐๐ บาท 
๔. บริษัท วูเนน จํากัด 
๘๒๙,๕๐๐ บาท 
 
 
 
 

บริษัท วูเนน จํากัด 
๘๒๙,๕๐๐ บาท 

ผ่าน
คุณสมบัติตาม
เงื่อนไขสอบ
ราคาและ
เสนอราคา
ต่ําสุด 



ลําดับที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / 
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป 

๔  จ้างจัดฝึกอบรม/สัมมนาตามแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม ปี ๒๕๕๘ 
 

๑,๐๒๓,๔๐๐ พิเศษ ๑. สํานักเสริมศึกษาและ
บริการสังคม 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสต
ร์ ๑,๐๒๓,๐๐๐ บาท 

๑. สํานักเสริมศึกษาและ
บริการสังคม 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
๑,๐๒๓,๐๐๐ บาท 

ยื่นข้อเสนอ
ครบถ้วน
ถูกต้องตรง
ตาม TOR ที่
กําหนดไว้ 

๕ เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล พร้อมเรียงอัตโนมตัิ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ๓๐๐,๐๐๐ สอบ
ราคา 

๑. บริษัท เอ็น เอ็น พี 
เซ็นเตอร์ จํากัด 
๓๐๐,๐๐๐ บาท 

บริษัท เอ็น เอ็น พี เซ็น
เตอร์ จํากัด ๓๐๐,๐๐๐ 
บาท 

ยื่นข้อเสนอ
ครบถ้วน
ถูกต้องตรง
ตาม TOR ที่
กําหนดไว้ 

๖ จ้างเหมาเจ้าหน้าที่บริการงานทั่วไป ๑๔๕,๔๑๓.๓๓ พิเศษ ๑. นางสาวบัณฑิตา ตรี
ทานนท์ ๑๔๕,๔๑๓.๓๓ 
บาท 

นางสาวบัณฑิตา ตรีทา
นนท์ ๑๔๕,๔๑๓.๓๓ บาท 

ข้อเสนอ
ทางด้าน
เทคนิคผ่าน
เกณฑ์การ
พิจารณา 

๗ โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมอาหาร ๔,๐๐๐,๐๐๐ ตกลง ๑. อุตสาหกรรมพัฒนา
มูลนิธิ (สถาบันอาหาร) 
๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 
(สถาบันอาหาร) 
๓,๘๘๐,๐๐๐ บาท 

เป็นการจ้าง
ต่อเนื่อง 

๘ โครงการจัดการทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืนด้วย Water Footprint ในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อ
การส่งออก 

๗,๐๐๐,๐๐๐ ตกลง ๑. อุตสาหกรรมพัฒนา
มูลนิธิ (สถาบันอาหาร) 
๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 
(สถาบันอาหาร) 
๖,๔๕๐,๐๐๐ บาท 

เป็นการจ้าง
ต่อเนื่อง 

๙ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราภายใต้เครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
ผู้ประกอบการและหน่วยงานวิจัย 

๕,๐๐๐,๐๐๐ ตกลง ๑. มหาวทิยาลัยมหดิล 
๔,๙๘๘,๕๐๐ บาท 

มหาวทิยาลัยมหิดล 
๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท 

เป็นการจ้าง
ต่อเนื่อง 

๑๐ โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมแฟชั่น (อุตสาหกรรมสิงทอและเครื่องนุ่งหม่ 
เครื่องหนังและรองเท้า อัญมณีและเครื่องประดับ) 
 

๔,๐๐๐,๐๐๐ ตกลง ๑. อุตสาหกรรมพัฒนา
มูลนิธิ (สถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่งทอ) 
๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 
(สถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่งทอ) 
๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท 
 
 
 

เป็นการจ้าง
ต่อเนื่อง 



ลําดับที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / 
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป 

๑๑ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา ๔,๐๐๐,๐๐๐ ตกลง ๑. อุตสาหกรรมพัฒนา
มูลนิธิ (สถาบัน
พลาสติก) ๔,๐๐๑,๒๖๕ 
บาท 

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 
(สถาบันพลาสติก) 
๓,๘๕๐,๐๐๐ บาท 

เป็นการจ้าง
ต่อเนื่อง 

๑๒ โครงการยกระดบัการแข่งขันอุตสาหกรรมอาหารไทยด้วยการลดตน้ทุนและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (Good Practices on Productivity and Continuous Improving to 
Carbon Label) 

๖,๕๐๐,๐๐๐ ตกลง ๑. อุตสาหกรรมพัฒนา
มูลนิธิ (สถาบันอาหาร) 
๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 
(สถาบันอาหาร) 
๕,๙๘๐,๐๐๐ บาท 

เป็นการจ้าง
ต่อเนื่อง 

๑๓ โครงการเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมไทยและสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านภายใต้
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

๘,๐๐๐,๐๐๐ ตกลง ๑. มหาวทิยาลัย
หอการค้าไทย (คณะ
เศรษฐศาสตร์) 
๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

มหาวทิยาลัยหอการค้า
ไทย (คณะเศรษฐศาสตร์) 
๗,๗๖๐,๐๐๐ บาท 

เป็นการจ้าง
ต่อเนื่อง 

๑๔ โครงการศูนย์วิเคราะห์รายงานสภาวะและผลกระทบภาคอตุสาหกรรม ๔,๐๐๐,๐๐๐ ตกลง ๑. มูลนิธิสถาบันวิจัย
นโยบายเศรษฐกิจการ
คลัง ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย
เศรษฐกิจการคลัง 
๓,๘๘๐,๐๐๐ บาท 

เป็นการจ้าง
ต่อเนื่อง 

๑๕ โครงการจัดทําดชันีคุณภาพภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ๔,๐๐๐,๐๐๐ คัดเลือก ๑. 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาส
ตร์ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 
๓,๘๘๐,๐๐๐ บาท 

ข้อเสนอทาง
เทคนิคผ่าน
เกณฑ์การ
พิจารณา 



ลําดับที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / 
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป 

๑๖ โครงการศึกษากลยุทธ์การสร้างความเชื่อมโยงด้านเครือข่ายการผลิตระหว่างไทยกบัอินเดีย 
เพื่อรองรับการเชื่อมโยงในภูมิภาค 

๕,๐๐๐,๐๐๐ คัดเลือก ๑. ศูนย์ศึกษาการค้า
ระหว่างประเทศ คณะ
เศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยหอการค้า
ไทย ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๒. ศูนย์บริการวิชาการ
เศรษฐศาสตร์ คณะ
เศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสต
ร์ 
๓. สถาบันระหว่าง
ประเทศเพื่อการค้าและ
การพัฒนา (องค์การ
มหาชน) 

ศูนย์ศึกษาการคา้ระหว่าง
ประเทศ คณะ
เศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยหอการค้า
ไทย ๔,๗๐๐,๐๐๐ บาท 

ข้อเสนอทาง
เทคนิคดีที่สุด 

 


