
สรุปรายงานผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕5 
                     แบบ สขร. ๑ 

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / 
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป 

๑ เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดจิิตอล พร้อมเรียงอัตโนมตั ิ
 

๓๔๐,๐๐๐ สอบราคา ๑. บริษัท เอ็น.เอ็น.พี 
เซ็นเตอร์ จํากัด แผ่น
ละ ๐.๒๗ บาท 
๒. หจก. ไนซ์
อินเตอร์ ซัพพลาย 
แผ่นละ ๐.๓๒ บาท 
 

บริษัท เอ็น.เอ็น.พี เซ็น
เตอร์ จํากัด แผ่นละ 
๐.๒๗ บาท 

เสนอราคา
ถูกต้อง ตรง
ตามความ
ต้องการของ 
สศอ. และ
เสนอราคา
ต่ําสดุ 

๒ ซื้อบริการฐานข้อมูลข่าวออนไลน์ 
 

๑๐๒,๐๐๐ สอบราคา บริษัท อินโฟเควสท์ 
จํากัด 
 ๑๐๒,๐๐๐ บาท 

บริษัท อินโฟเควสท์ 
จํากัด 
 ๑๐๒,๐๐๐ บาท 

เสนอราคา
ถูกต้อง ตรง
ตามความ
ต้องการของ 
สศอ. และ
เสนอราคา
ต่ําสดุ 

๓ จ้างเหมาพนักงานบํารุงรักษาอาคาร จํานวน ๓ อัตรา 
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๓72,600 สอบราคา บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ 
เอ็กซ์เพรส จํากัด 
๓๗๒,๖๐๐ บาท 

บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ 
เอ็กซ์เพรส จํากัด 
๓58,200 บาท 

เสนอราคา
ถูกต้อง ตรง
ตามความ
ต้องการของ 
สศอ. และ
เสนอราคา
ต่ําสดุ 

 
 



ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจดัจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / 
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป 

๔ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐภายใน สศอ. 
 

๑,๗๐๐,๐๐๐ สอบราคา บริษัท ควอลติี ้โฟกัส 
จํากัด 
๑,๖๙๖,๔๘๕ บาท 
 

บริษัท ควอลติี ้โฟกัส 
จํากัด 
๑,๖๙๖,๐๐๐ บาท 
 

เสนอราคา
ถูกต้อง ตรง
ตามความ
ต้องการของ 
สศอ. และ
เสนอราคา
ต่ําสดุ 

๕ จ้างเหมาบริการซ่อมบํารุงรักษาคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย  
จํานวน ๑ ระบบ 
 

๑,๑๒๕,๐๐๐ สอบราคา ๑. บริษัท 
คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน 
จํากัด ๓,๒๖๓,๕๐๐ 
บาท 
๒. บริษัท โอเพ่น 
เทคโนโลยี จํากัด 
๑,๑๕๐,๐๐๐ บาท 
๓. บริษัท วูเนน 
จํากัด ๑,๑๒๕,๐๐๐ 
บาท 
๔. บริษัท แมส
เวอลด์ จํากัด 
๑,๑๔๕,๐๐๐ บาท 

บริษัท วูเนน จาํกัด 
๑,๑๒๕,๐๐๐ บาท 

เสนอราคา
ถูกต้อง ตรง
ตามความ
ต้องการของ 
สศอ. และ
เสนอราคา
ต่ําสดุ 

 



 

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / 
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป 

6 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคาร สศอ. จํานวน ๓ อัตรา 
 

๔๐๖,๕๓๐ สอบราคา ๑. บริษัท วูเนน จํากัด 
๔๐๕,๐๐๐ บาท 
๒. บริษัท แมสเวอลด์ 
จํากัด ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

บริษัท วูเนน จํากัด 
๔๐๕,๐๐๐ บาท 

เสนอราคา
ถูกต้องตรง
ตามความ
ต้องการของ 
สศอ. และ
เสนอราคา
ต่ําสุด 

7 จ้างพิมพ์วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
 
 
 
 

๓๒๗,๓๔๐ สอบราคา ๑. บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. 
คอร์เนอร์ จํากัด 
๒๐๖,๗๖๐ บาท 
๒. บริษัท ออนป้า จํากัด 
๓๓๖,๒๖๓ บาท 
๓. บริษัท บีทีเอส เพรส 
จํากัด ๒๘๘,๐๐๐ บาท 
๔. บริษัท รักลูก กรุ๊ป 
จํากัด ๓๘๕,๒๐๐ บาท 
๕. โรงพิมพ์ตะวันออก 
๒๕๙,๓๖๘ บาท 
๖. หจก. อรุณการพิมพ์ 
๒๖๗,๐๐๐ บาท 
๗. บริษัท ไอเดียสแควร์ 
จํากัด ๒๑๑,๒๑๘ บาท 

บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. คอร์
เนอร์ จํากัด ๒๐๖,๗๖๐ 
บาท 
 

เสนอราคา
ถูกต้องตรง
ตามความ
ต้องการของ 
สศอ. และ
เสนอราคา
ต่ําสุด 

 



 

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / 
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป 

8 ซื้อข้อมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 

๖๐๐,๐๐๐ พิเศษ ๑. บริษัท ซีอีไอซี ดาต้า 
(ประเทศไทย) จํากัด 
๕๙๙,๒๐๐ บาท 

๑. บริษัท ซีอีไอซี ดาต้า 
(ประเทศไทย) จํากัด 
๕๙๙,๒๐๐ บาท 

เป็นการจ้าง
ต่อเนื่องและมี
เพียงบริษัท
เดียวที่เก็บ
ข้อมูลด้าน
เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม
ไดต้รงตาม
ความต้องการ
ของ สศอ. 
มากที่สุด 

9 โครงการ Intelligence Unit 
 
 
 

๘,๐๐๐,๐๐๐ พิเศษ ๑. มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย  
(คณะเศรษฐศาสตร์) 
๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๑. มหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย  
(คณะเศรษฐศาสตร์) 
๗,๙๐๐,๐๐๐ บาท 

เป็นการจ้าง
ต่อเนื่อง 

10 โครงการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
 

๑,๖๐๐,๐๐๐ พิเศษ มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่ม
ผลผลิตแห่งชาติ 
๑,๕๙๒,๖๙๕ บาท 

มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่ม
ผลผลิตแห่งชาติ 
๑,๕๙๒,๖๙๕ บาท 

เป็นการจ้าง
ต่อเนื่อง 

11 โครงการบริหารแผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม 
 

๗,๐๐๐,๐๐๐ คัดเลือก 1.บริษัท เอ็กเซลเลนท์   
บิสเนส แมเนจเม้นท์ 
จํากัด ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

2.สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 
3.จุฬาลงกรณ์มหา 
วิทยาลัย 

4.มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ 

บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิส
เนส แมเนจเม้นท์ จํากัด 
๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท 

ข้อเสนอทาง
เทคนิคดีที่สุด 
 
 
 
 
 
 



ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / 
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป 

12 โครงการระบบคลังข้อมูลสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 

๔,๕๐๐,๐๐๐ ตกลง บริษัท อินเทลลิเจ้นท์ 
คอมมิวนิเคชั่น จํากัด 
๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

บริษัท อินเทลลิเจ้นท์ คอม
มิวนิเคชั่น จํากัด ๔,4
๐๐,๐๐๐ บาท 
 
 

ข้อเสนอทาง
เทคนิคดีที่สุด 

13 โครงการพัฒนาการจัดทําดัชนีอุตสาหกรรมและการบริการ 
 

๖,๐๐๐,๐๐๐ คัดเลือก สถาบันวิจัยและให้
คําปรึกษาแห่ง
มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ 
๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

สถาบันวิจัยและให้
คําปรึกษาแห่ง
มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ 
 ๕,๙๘๐,๐๐๐ บาท 

ข้อเสนอทาง
เทคนิคดีที่สุด 

14 จ้างจัดเก็บ ติดตาม ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลอุตสาหกรรมรายเดือน 
 
 

๑๓,๐๑๕,๘๒๕ Auction ๑. บริษัท โสมาภา อิน
ฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี 
จํากัด (มหาชน) 
๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๒. บริษัท แอลพี ลายคํา 
จํากัด ๑๓,๐๑๔,๘๒๕ 
บาท 

๑. บริษัท โสมาภา อินฟอร์
เมชั่น เทคโนโลยี จํากัด 
(มหาชน) ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท 

ผ่าน
คุณสมบัติ
เบื้องต้นและ
เสนอราคา
ต่ําสุด 

15 โครงการศูนย์วิเคราะห์รายงานสภาวะและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม ระยะที่ ๘ 
 

๕,๐๐๐,๐๐๐ ตกลง สถาบันวิจัยนโยบาย
เศรษฐกิจการคลัง 
๔,๙๙๑,๗๖๐ บาท 

สถาบันวิจัยนโยบาย
เศรษฐกิจการคลัง 
๔,๗๔๓,๐๐๐ บาท 

เป็นการจ้าง
ต่อเนื่อง 

16 จ้างสํารวจข้อมูลและจัดทํารายงานผลิตภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรมปี ๒๕๕๔ 
 

๖,๕๐๐,๐๐๐ Auction ๑. บริษัท แอลพี ลายคํา 
จํากัด ๖,๔๘๒,๒๘๘ 
บาท 
๒. บริษัท โสมาภา อิน
ฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี 
จํากัด (มหาชน) 
๖,๔๙๕,๐๐๐ บาท 

๑. บริษัท แอลพี ลายคํา 
จํากัด ๖,๔๘๒,๒๘๘ บาท 

ผ่าน
คุณสมบัติตาม
เงื่อนไข
ประกวดราคา
และเสนอ
ราคาต่าํสุด 

17 โครงการศึกษาเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมและสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

๗,๐๐๐,๐๐๐ ตกลง มหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย(คณะเศรษฐศาสตร์) 
๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

มหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย (คณะเศรษฐศาสตร์) 
๖,๖๕๐,๐๐๐ บาท 

เป็นการจ้าง
ต่อเนื่อง 



ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / 
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป 

18 จ้างแปลข้อมูลในเว็บไซต์ สศอ ภาคภาษาอังกฤษ 
 

๗๕๒,๖๐๐ พิเศษ ๑. บริษัท เจแอลเอฟ 
แอสโซซิเอทส์ จํากัด 
๗๕๑,๘๐๐ บาท 

๑. บริษัท เจแอลเอฟ แอส
โซซิเอทส์ จํากัด 
๗๔๗,๐๐๐ บาท 

เป็นการจ้าง
ต่อเนื่อง 

๑9 จ้างสํารวจและวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรมรายเดือนเพื่อจัดทําดัชนีอุตสาหกรรม 
 

๔,๕๐๐,๐๐๐ พิเศษ ๑. บริษัท โสมาภา อิน
ฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี 
จํากัด (มหาชน) 
๔,๘๙๑,๗๐๐ บาท 

๑. บริษัท โสมาภา อินฟอร์
เมชั่น เทคโนโลยี จํากัด 
(มหาชน) ๔,๕๐๐,๐๐๐ 
บาท 

เป็นการจ้าง
ต่อเนื่อง 

20 โครงการเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ของไทย (ระยะที่ ๓) 
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๕,๐๐๐,๐๐๐ ตกลง ๑. สถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย 
๕,๒๙๗,๑๔๓ บาท 

๑. สถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย 
๔,๙๐๐,๐๐๐ บาท 

เป็นการจ้าง
ต่อเนื่อง 

21 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ยาง 
 

๗,๐๐๐,๐๐๐ คัดเลือก 1.มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ 
(ศูนย์บริการวิชาการ
เศรษฐศาสตร์) 
๗,๒๐๙,๔๐๐ บาท 

2.คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(ศูนย์บริการวิชาการ
เศรษฐศาสตร์) 
๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

ข้อเสนอทาง
เทคนิคดีที่สุด 

22 โครงการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เหมาะสมสําหรับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง
และไม้ยางพารา 
 

๘,๐๐๐,๐๐๐ คัดเลือก 1.มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ 
(ศูนย์บริการวิชาการ
เศรษฐศาสตร์) 
๘,๑๔๗,๗๐๐ บาท 

2.คณะเศรษฐศาสตร์   
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์ 
3.สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(ศูนย์บริการวิชาการ
เศรษฐศาสตร์) 
๗,๔๐๐,๐๐๐ บาท 

ข้อเสนอทาง
เทคนิคดีที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       



ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / 
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป 

23 โครงการพัฒนาความร่วมมือดา้นอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน (ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมภายใต้ SEC) 
 

๕,๐๐๐,๐๐๐ คัดเลือก บริษัท  โซซิโอ-เอคโคโน
มิค คอนซัลแตนส์ จํากัด 
๔,๙๕๐,๒๔๘ บาท 

2.บริษัท ทมี คอน
ซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง 
แอนด์ แมเนจเมนท์ 
จํากัด  
3. บริษัท โซซโิอ-เอค
โคโนมิค  
คอนซัลแตนส์ จํากัด 
4.หาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ 
 (ศูนย์บริการวิชาการ
เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรม 
ศาสตร์) 

บริษัท  โซซิโอ-เอคโคโน
มิค คอนซัลแตนส์ จํากัด 
๔,๙๐๐,๐๐๐ บาท 

ข้อเสนอทาง
เทคนิคดีที่สุด 

24 โครงการศึกษากลยุทธ์การจัดทําและพัฒนาสินค้าสิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบการค้าระหว่าง
ประเทศ ระยะที่ ๓ 
 

๔,๕๐๐,๐๐๐ ตกลง มหาวิทยาลัยธรรมศาสต
ร์ (คณะเศรษฐศาสตร์) 
๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(คณะเศรษฐศาสตร์) 
๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท 

เป็นการจ้าง
ต่อเนื่อง 
 
 
 

25 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมต่อเรือ 
 

๔,๕๐๐,๐๐๐ คัดเลือก ๑. จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (สถาบัน
ขนส่ง) ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

2.วิทยาลัยพาณิชย
นาวีนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร ์

๑. จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (สถาบัน
ขนส่ง) ๔,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท 

ข้อเสนอทาง
เทคนิคดีที่สุด 



ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / 
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป 

26 จัดฝึกอบรม/สัมมนาตามแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สศอ. ปี ๒๕๕๕ 
 

๑,๒๐๐,๐๐๐ พิเศษ ๑. สํานักเสริมศึกษาและ
บริการสังคม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสต
ร์ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท 

๑. สํานักเสริมศึกษาและ
บริการสังคม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
๑,195,๐๐๐ บาท 

เป็นการจ้าง
ต่อเนื่อง 

27 โครงการจัดยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากําลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม 
 

๔,๐๐๐,๐๐๐ คัดเลือก ๑. มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศไทย 
๓,๙๙๐,๐๐๐ บาท 

๑. มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศไทย 
๓,๙๕๐,๐๐๐ บาท 

ข้อเสนอทาง
เทคนิคดีที่สุด 

28 โครงการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์สุขภาพด้านการเพิ่ม 
Productivity และพัฒนามาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ 
 

๘,๐๐๐,๐๐๐ คัดเลือก 1.สมาคมส่งเสริม
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 
๗,๙๙๙,๙๙๙.๙๙ บาท 

2.สถาบันเพิ่มผลผลิต
แห่งชาต ิ
3.สถาบันไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์  
4.มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
 
 

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี 
(ไทย-ญี่ปุ่น) ๗,๘๔๐,๐๐๐ 
บาท 

ข้อเสนอทาง
เทคนิคดีที่สุด 

29 โครงการจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเมืองคู่แฝด (สปป, ลาว พม่า และ
กัมพูชา) 
 

๕,๐๐๐,๐๐๐ คัดเลือก 1.จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย 
(ศูนย์บริการวิชาการแห่ง
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย) 
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

2.มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น  
3.มหาวิทยาลัย
นเรศวร   
4.คณะวิศวกรรม 

จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย 
(ศูนย์บริการวิชาการแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
๔,๙๐๐,๐๐๐ บาท 

ข้อเสนอทาง
เทคนิคดีที่สุด 



ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / 
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป 

ศาสตร ์มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม ่ 
5.ศูนย์บริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยศรี 
นครินทรวิโรฒ  
 

30 โครงการวิจัยพัฒนาและออกแบบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และสุขภาพ 
 

๑๒,๐๐๐,๐๐๐ คัดเลือก สํานักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) 
๑๒,๕๔๕,๐๐๐ บาท 

2.มหาวิทยาลัยมหิดล 
3.สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง  
4.มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี    

สํานักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) 
๑๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท 

ข้อเสนอทาง
เทคนิคดีที่สุด 
 
 
 

31 โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ระดับสาขา (อุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์และอุตสาหกรรมอาหาร) 
 

๖,๐๐๐,๐๐๐ คัดเลือก 1.บริษัท ไลคอน จํากัด 
๕,๙๖๕,๐๐๐ บาท 

2.มูลนิธิเพื่อสถาบัน
อาหาร   
3.มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์

บริษัท ไลคอน จํากัด 
๕,๗๐๐,๐๐๐ บาท 

ข้อเสนอทาง
เทคนิคดีที่สุด 
 
 

32 โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบ กรณีศึกษาประเทศเกาหลีใต้ 
อินเดีย จีน 
 

๖,๐๐๐,๐๐๐ คัดเลือก 1.มูลนิธิสถาบันวิจัย
นโยบายเศรษฐกิจการ
คลัง ๖,๒๗๗,๕๐๐ บาท 
2.มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศไทย  

มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย
เศรษฐกิจการคลัง 
๕,๗๐๐,๐๐๐ บาท 

ข้อเสนอทาง
เทคนิคดีที่สุด 
 



ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / 
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป 

33 โครงการศึกษาแนวทางการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์สัปปะรด 
 

๔,๐๐๐,๐๐๐ คัดเลือก อุตสาหกรรมมูลนิธิเพื่อ
สถาบันอาหาร 
๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

อุตสาหกรรมมูลนิธิเพื่อ
สถาบันอาหาร 
๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท 

ข้อเสนอทาง
เทคนิคดีที่สุด 

34 โครงการจัดทําตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตดา้นอุตสาหกรรมไทย เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการแข่งขันของประเทศ 
 

๕,๐๐๐,๐๐๐ คัดเลือก 1.บริษัท แอลพี ลายคํา 
จํากัด ๕,๒๕๐,๐๐๐ บาท 
2.บริษัท ซิดเอ็น จํากัด 

บริษัท แอลพี ลายคํา 
จํากัด ๔,๘๕๐,๐๐๐ บาท 

ข้อเสนอทาง
เทคนิคดีที่สุด 

35 โครงการศึกษาวิจัยโอกาสทางธุรกิจและการเพิ่ม Value Creation สําหรับอุตสาหกรรม
วัสดุอุปกรณ์การแพทย์ 
 

๔,๐๐๐,๐๐๐ คัดเลือก 1.มหาวิทยาลัยมหิดล 
๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท 

2.สถาบันไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์ 
3.สํานักงาน
นวัตกรรมแห่งชาต ิ  

มหาวิทยาลัยมหิดล 
๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท 

ข้อเสนอทาง
เทคนิคดีที่สุด 
 

36 จ้างผลิตสื่อแนวสร้างสรรค์ในลักษณะแอนนิเมชั่น สศอ. ประจําปี ๒๕๕๕ 
 

๘๐๐,๐๐๐ สอบราคา ๑. บริษัท ทูเฟลโลส์ 
เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ 
จํากัด ๖๔๐,๐๐๐ บาท 
๒. วิธิตา แอนิเมชั่น 
จํากัด ๗๕๔,๐๐๐ บาท 
๓. บริษัท อาตาปี จํากัด 
๔๙๔,๓๔๐ บาท 
๔. บริษัท พาบุญมา 
จํากัด ๖๕๐,๐๐๐ บาท 

บริษัท อาตาปี จํากัด 
๔๙๔,๓๔๐ บาท 
 

ผ่าน
คุณสมบัติตาม
เงื่อนไขสอบ
ราคาและ
เสนอราคา
ต่ําสุด 

37 จ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจําปี ๒๕๕๕ สศอ. 
 
 

๔๐๐,๐๐๐ สอบราคา ๑. บริษัท เอส.เอ็ม.ซี 
คอร์เนอร์ จํากัด 
๒๗๙,๐๐๐ บาท 
๒. บริษัท วีทีเอสเพรส 
จํากัด ๒๑๕,๙๐๐ บาท 
๓. บริษัท เอก อุ มีเดีย 
แอนด์ ซัพพลาย จํากัด 
๓๕๐,๐๐๐ บาท 
๔. บริษัท วงศ์สว่างพับ

บริษัท วงศ์สว่างพับลิชชิ่ง 
แอนด์พริ้นติ้ง จํากัด 
๑๘๙,๓๙๐ บาท 

ผ่าน
คุณสมบัติตาม
เงื่อนไขสอบ
ราคาและ
เสนอราคา
ต่ําสุด 



ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / 
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป 

ลิชชิ่ง แอนด์พริ้นติ้ง 
จํากัด ๑๘๙,๓๙๐ บาท 
๕. บริษัท ดอกเบี้ย จํากัด 
๒๖๗,๐๐๐ บาท 
๖. โรงพิมพ์ตะวันออก 
๓๑๔,๑๗๘.๗๕ บาท 
๗. บริษัท ไอเดียสแควร์ 
จํากัด ๑๙๕,๑๖๘ บาท 

๓8 จ้างพิมพ์จุลสารรายเดือน 
 
 

๔๔๐,๐๐๐ สอบราคา ๑. ไดเร็คชั่น แพลน 
จํากัด ๓๖๐,๐๐๐ บาท 
๒. บริษัท เอส.เอ็ม.ซี 
จํากัด ๓๓๖,๐๐๐ บาท 
๓. บริษัท เลคแอนด์
ฟาวด์เท่น พริ้นติ้ง จํากัด 
๑๖๐,๕๐๐ บาท 
๔. บริษัท วงษ์สว่างพับ
ลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้ง 
จํากัด ๒๒๔,๗๐๐ บาท 
๕. บริษัท ดอกเบี้ย จํากัด 
๒๐๓,๐๐๐ บาท 
๖ บริษัท หจก. อรุณการ
พิมพ์ ๒๓๗,๐๒๐ บาท 
๗. บริษัท ไอเดียสแควร์ 
จํากัด ๑๑๕,๐๔๓ บาท 
๘. บริษัท ยูเนียน อุตตร้า
ไวโอเร็ต จํากัด 
๓๓๙,๕๐๐ บาท 
๙. บริษัท คาริสมา มีเดีย 
จํากัด ๒๗๕,๐๐๐ บาท  
๑๐. บริษัท บีทีเอส เพรส 
จํากัด ๒๙๐,๐๑๐ บาท 

บริษัท ดอกเบี้ย จํากัด 
๒๐๓,๐๐๐ บาท 

ผ่าน
คุณสมบัติตาม
เงื่อนไขสอบ
ราคาและ
เสนอราคา
ต่ําสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / 
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป 

39 จ้างประชาสัมพันธ์สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปี ๒๕๕๕ 
 

๒,๕๐๐,๐๐๐ E-
Auction 

๑. บริษัท อิมเมจ โซลูชั่น 
จํากัด ๑,๘๓๑,๑๖๘ บาท 
๒. บริษัท โกลบ์เบิล ครี
เอชั่น จํากัด 
๑,๙๘๔,๒๔๒ บาท 

บริษัท อิมเมจ โซลูชั่น 
จํากัด ๑,๘๓๑,๑๖๘ บาท 

ผ่าน
คุณสมบัติ
เบื้องต้นและ
เสนอราคา
ต่ําสุด 

40 จ้างพิมพ์หนังสือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 
 
 
 

๔๕๐,๐๐๐ สอบ
ราคา 

๑. บริษัท วงศ์สว่างพับ
ลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้ง 
จํากัด ๓๐๐,๕๖๓ บาท 
๒. หจก. ไอเดียสแควร์ 
๔๒๒,๘๖๔ บาท 
๓. บริษัท ดอกเบี้ย จํากัด 
๔๒๙,๐๐๐ บาท 
๔. หจก. อรุณการพิมพ์ 
๔๙๖,๐๘๐ บาท 

๑. บริษัท วงศ์สว่างพับลิช
ชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้ง จํากัด 
๓๐๐,๕๖๓ บาท 

ผ่าน
คุณสมบัติตาม
เงื่อนไขสอบ
ราคาและ
เสนอราคา
ต่ําสุด 

41 จ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม 
 

๕๐๐,๐๐๐ คัดเลือก บริษัท ไลคอน จํากัด 
๖๕๐,๐๐๐ บาท 

บริษัท ไลคอน จํากัด 
๕๐๐,๐๐๐ บาท 

ข้อเสนอทาง
เทคนิคดีที่สุด 
 

42 ซื้อ Domain Server 
 

๘๐๐,๐๐๐ สอบ
ราคา 

บริษัท แมสเวอลด์ จํากัด 
๘๕๐,๐๐๐ บาท 
บริษัท วูเนน จํากัด 
๗๙๘,๐๐๐ บาท 

บริษัท วูเนน จํากัด 
๗๙๘,๐๐๐ บาท 

ผ่าน
คุณสมบัติตาม
เงื่อนไขสอบ
ราคาและ
เสนอราคา
ต่ําสุด 
 
 
 

43 จ้างจัดงานประชุมวิชาการ สศอ. (OIE Forum) ประจําปี ๒๕๕๕ 
 

๓,๐๐๐,๐๐๐ พิเศษ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย 
กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
๔,๑๘๓,๗๐๐ บาท 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย 
กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

ยื่นข้อเสนอ
ครบถ้วน 
ถูกต้องตรง
ตาม TOR ที่
กําหนดไว้ 



ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / 
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป 

44 จ้างซ่อมบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 
 

375,000 
พิเศษ 

1.บริษัท วูแนน จํากัด 
  375,000 บาท 

1.บริษัท วูแนน จํากัด 
  375,000 บาท 

เป็นการจ้าง
ต่อเนื่อง 
 

45 จ้างแปลข้อมูลในเว็ปไซต์ สศอ. ภาคภาษาอังกฤษ 
 

247,500 พิเศษ บริษัท เจแอลเอฟ 
แอสโซซิเอทท์ จํากัด 
247,400 บาท 

บริษัท เจแอลเอฟ 
แอสโซซิเอทท์ จํากัด 
247,400 บาท 

เป็นการจ้าง
ต่อเนื่อง 
 
 

46 จ้างสํารวจและวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรมรายเดือน เพื่อจัดทําดัชนี 
อุตสาหกรรม 
 

1,500,000 พิเศษ บริษัท โสมาภา 
อินฟอร์เมชั่น 
เทคโนโลยี จํากัด 
(มหาชน) 
1,550,000 บาท 

บริษัท โสมาภา 
อินฟอร์เมชั่น 
เทคโนโลยี จํากัด 
(มหาชน) 
1,500,000 บาท 

เป็นการจ้าง
ต่อเนื่อง 

47 จ้างเหมาทําความสะอาดอาคาร สศอ. ปีงบประมาณ 2555 
 

109,500 พิเศษ บริษัท ไดมอนด ์แคร์ 
เซอร์วิส จํากัด 
109,500 บาท 

บริษัท ไดมอนด ์แคร์ 
เซอร์วิส จํากัด 
109,500 บาท 

เป็นการจ้าง
ต่อเนื่อง 
 
 

48 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต ์ประจําปีงบประมาณ 2555 
 

136,632.10 พิเศษ บริษัท คิงส์ซิตี้ จํากัด 
136,632.10 บาท 

บริษัท คิงส์ซิตี้ จํากัด 
136,632.10 บาท 

เป็นการจ้าง
ต่อเนื่อง 
 

49 จ้างจัดเก็บ ติดตาม ตรวจสอและบันทึกข้อมูลอุตสาหกรรมรายเดือน 
 

2,984,175 พิเศษ บริษัท โสมาภา 
อินฟอร์เมชั่น 
เทคโนโลยี จํากัด 
(มหาชน) 
2,984,175 บาท 

บริษัท โสมาภา 
อินฟอร์เมชั่น 
เทคโนโลยี จํากัด 
(มหาชน) 
2,984,175 บาท 

เป็นการจ้าง
ต่อเนื่อง 
 
 
 

50 จ้างบํารุงรักษาระบบงานสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ ระบบตู้สารบรรณ 
อิเล็กทรอนิกส์ และระบบงานหนังสือเวียนอิเล็กทรอกนิกส์ 
 

211,500 พิเศษ บริษัท เอ็กซ์เซลลิงค์ 
จํากัด 211,500 บาท 

บริษัท เอ็กซ์เซลลิงค์ 
จํากัด 210,000 บาท 

เป็นการจ้าง
ต่อเนื่อง 

51 จ้างบํารุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลสําหรับนักวิชาการ 
 

131,500 พิเศษ บริษัท เทพณรงค์ 
จํากัด 130,500 บาท 

บริษัท เทพณรงค์ 
จํากัด 130,500 บาท 

เป็นการจ้าง
ต่อเนื่อง 
 



ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / 
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป 

52 จ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคาร สศอ. ปี 2555 
 

500,000 พิเศษ บริษัท พรีเมียร์ การ์ด 
แอนด์ เซอร์วิสเซส จํากัด 
429,500.25 บาท 

บริษัท พรีเมียร์ การ์ด 
แอนด์ เซอร์วิสเซส จํากัด 
424,881.97 บาท 

เสนอราคา
ถูกต้องตรง
กับความ
ต้องการของ 
สศอ. 

53 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต ์จํานวน 5 อัตรา 
 

481,500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิเศษ บริษัท คิงส์ซิตี้ จํากัด 
481,500  บาท 

บริษัท คิงส์ซิตี้ จํากัด 
476,322.58  บาท 

เสนอราคา
ถูกต้องตรง
กับความ
ต้องการของ 
สศอ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


