สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2561
สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)
วันที่ 31 เดือน สิงหำคม 2561

ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

1

จ้างจัดทาเสื้อประชาสัมพันธ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 13 ปี ของการจัดตั้ง สทศ.

40,000.00

2

จ้างจัดทาเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเรือ่ งการพัฒนายกผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) (B-NET) ประจาปี พ.ศ 2561 (ครัง้ ที่ 4)

170,000.00

3

จ้างทาตรายาง เพื่อใช้ในการดาเนินงานของโครงการสร้างและพัฒนาคุณภาพข้อสอบ
วัดสมรรถนะของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ตามแนว PISA-Like ประจาปีงบประมาณ 2561

4

จ้างจัดทาเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครู ด้านการนา
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

5

จ้างจัดทาตรายางชนิดหมึกในตัว

6

3,000.00

170,000.00

รำคำกลำง
-

วิธซี ื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

เฉพาะเจาะจง บริษัท นีดเดิ้ล ฟอร์ม จากัด
ราคา 32,100 บาท

170,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรรณี พริน้ ติ้ง เซ็นเตอร์ จากัด
ราคา 154,641.75 บาท
-

เฉพาะเจาะจง ร้าน SweetyStamp
ราคา 2,950 บาท

170,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรรณี พริน้ ติ้ง เซ็นเตอร์ จากัด
ราคา 118,138.70 บาท

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซื้อ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซือ้ หรือจ้ำง

บริษัท นีดเดิ้ล ฟอร์ม จากัด
ราคา 32,100 บาท

เป็นผู้เสนอราคาที่เสนอราคา
เป็นไปตามข้อกาหนดและ
มีผลงานที่ดี

บริษัท พรรณี พริน้ ติ้ง เซ็นเตอร์ จากัด
ราคา 154,641.75 บาท

เป็นผู้เสนอราคาที่เสนอราคา
เป็นไปตามข้อกาหนดและ
มีผลงานที่ดี
เป็นผู้เสนอราคาที่เสนอราคา
เป็นไปตามข้อกาหนดและ
มีผลงานที่ดี

สทศ.50/2561
17 ส.ค. 61

บริษัท พรรณี พริน้ ติ้ง เซ็นเตอร์ จากัด
ราคา 118,138.70 บาท

เป็นผู้เสนอราคาที่เสนอราคา
เป็นไปตามข้อกาหนดและ
มีผลงานที่ดี

สทศ.51/2561
17 ส.ค. 61

เป็นผู้เสนอราคาที่เสนอราคา
เป็นไปตามข้อกาหนดและ
มีผลงานที่ดี
เป็นอาคารที่ สทศ.เช่าอยู่

ร้าน SweetyStamp
ราคา 2,950 บาท

500.00

-

เฉพาะเจาะจง ร้าน SweetyStamp
ราคา 359 บาท

ร้าน SweetyStamp
ราคา 359 บาท

จ้างเหมาบริการระบบปรับอากาศล่วงเวลาในวันที่ 18 สิงหาคม 2561 (ชั้น 38 ฝั่ง HI)

3,000.00

-

เฉพาะเจาะจง นิติบุคคลอาคารชุดพญาไท พลาซ่า
ราคา 1,498 บาท

นิติบุคคลอาคารชุดพญาไท พลาซ่า
ราคา 1,498 บาท

7

จ้างจัดทาป้ายห้องสมุดสถาบันทดสอบทากการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

2,000.00

-

เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ฟอร์แลนด์ ครีเอชั่น
ราคา 1,712 บาท

ห้างหุ้นส่วนจากัด ฟอร์แลนด์ ครีเอชั่น
ราคา 1,712 บาท

เป็นผู้เสนอราคาที่เสนอราคา
เป็นไปตามข้อกาหนดและ
มีผลงานที่ดี

8

จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครือ่ งคอมพิวเตอร์ ALL In One Lenovo

4,500.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จากัด
ราคา 4,333.50 บาท

บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จากัด
ราคา 4,333.50 บาท

เป็นผู้เสนอราคาที่เสนอราคา
เป็นไปตามข้อกาหนดและ
มีผลงานที่ดี

9

จ้างจัดทาสาเนาเล่มเอกสารชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เสนอต่อคณะกรรมาธิการ
วิสามัญฯ และคณะอนุกรรมาธิการฯ

20,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท พรรณีพริน้ ท์ติ้ง เซ็นเตอร์ จากัด
ราคา 15,488.25 บาท

บริษัท พรรณีพริน้ ท์ติ้ง เซ็นเตอร์ จากัด
ราคา 15,488.25 บาท

เป็นผู้เสนอราคาที่เสนอราคา
เป็นไปตามข้อกาหนดและ
มีผลงานที่ดี

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2561
สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)
วันที่ 31 เดือน สิงหำคม 2561

ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธซี ื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซื้อ
หรือจ้ำง

10 จ้างเหมาบริการระบบปรับอากาศล่วงเวลา (ชั้น 35, 36 ฝั่ง CDE และชั้น 36 ฝั่ง JK)
และลิฟท์โดยสาร (ชั้น 35, 36 ) ในวันที่ 26 สิงหาคม 2561

15,150.00

-

เฉพาะเจาะจง นิติบุคคลอาคารชุดพญาไท พลาซ่า
วงเงิน 15,150 บาท

11 จ้างดาเนินการพิมพ์แบบทดสอบและกระดาษคาตอบสาหรับการทดสอบวัดสมรรถนะครู
ทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครัง้ ที่ 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

60,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริน้ ท์ติ้ง จากัด บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริน้ ท์ติ้ง จากัด เป็นผู้เสนอราคาที่เสนอราคา
ราคา 42,552 บาท
ราคา 42,552 บาท
เป็นไปตามข้อกาหนดและ
มีผลงานที่ดี

12 จ้างจัดทาข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อรองรับการทดสอบ2,424,000.00
ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET ประจาปีการศึกษา 2561

13 จ้างการดาเนินการจัดทาเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเรือ่ งการพัฒนา

นิติบุคคลอาคารชุดพญาไท พลาซ่า
วงเงิน 15,150 บาท

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เป็นอาคารที่ สทศ.เช่าอยู่

2,424,000.00 เฉพาะเจาะจง สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ
ราคา 2,424,000 บาท
ราคา 2,424,000 บาท

35,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท พรรณีพริน้ ติ้ง เซ็นเตอร์ จากัด
ราคา 10,700.-บาท

บริษัท พรรณีพริน้ ติ้ง เซ็นเตอร์ จากัด
ราคา 10,700.-บาท

90,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท พรรณีพริน้ ติ้ง เซ็นเตอร์ จากัด
ราคา 70,887.50 บาท

บริษัท พรรณีพริน้ ติ้ง เซ็นเตอร์ จากัด
ราคา 70,887.50 บาท

15 จ้างทาตรายางหมึกในตัว

1,000.00

-

เฉพาะเจาะจง ร้าน SweetyStamp
ราคา 933 บาท

ร้าน SweetyStamp
ราคา 933 บาท

16 จ้างการเช่ารถตู้พร้อมคนขับรถ เพื่อรับส่งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ไปประชุมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

4,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จากัด
ราคา 2,500 บาท

บริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จากัด
ราคา 2,500 บาท

เฉพาะเจาะจง บริษัท พรรณีพริน้ ติ้ง เซ็นเตอร์ จากัด
ราคา 58,079.60 บาท

บริษัท พรรณีพริน้ ติ้ง เซ็นเตอร์ จากัด
ราคา 58,079.60 บาท

เป็นผู้เสนอราคาที่เสนอราคา
เป็นไปตามข้อกาหนดและ
มีผลงานที่ดี

เฉพาะเจาะจง บริษัท พริน้ ท์ ซิตี้ จากัด
ราคา 40,125 บาท

บริษัท พริน้ ท์ ซิตี้ จากัด
ราคา 40,125 บาท

เป็นผู้เสนอราคาที่เสนอราคา
เป็นไปตามข้อกาหนดและ
มีผลงานที่ดี

ยกผลสัมฤทธิท์ างการศึกษาระดับชาติ (O-NET) (B-NET) ประจาปี พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 5 )

14 จ้างการดาเนินการจัดทาเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะ
ครูด้านการวีดและประเมินผลการเรียนรู้ : นาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้แบบครูมืออาชีพด้วยอริยสัจสี่ ครัง้ ที่ 1

17 จ้างการดาเนินการจัดทาเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ การพัฒนาสมรรถนะ
ครูด้านการวีดและประเมินผลการเรียนรู้ : นาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้แบบครูมืออาชีพด้วยอริยสัจสี่ ครัง้ ที่ 2

90,000.00

18 จ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม

44,000.00

-

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซือ้ หรือจ้ำง

เป็นผู้เสนอราคาที่เสนอราคา
เป็นไปตามข้อกาหนดและ
มีผลงานที่ดี
เป็นผู้เสนอราคาที่เสนอราคา
เป็นไปตามข้อกาหนดและ
มีผลงานที่ดี
เป็นผู้เสนอราคาที่เสนอราคา
เป็นไปตามข้อกาหนดและ
มีผลงานที่ดี
เป็นผู้เสนอราคาที่เสนอราคา
เป็นไปตามข้อกาหนดและ
มีผลงานที่ดี

49/2561
18 ก.ย. 61

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2561
สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)
วันที่ 31 เดือน สิงหำคม 2561

ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

19 จ้างการเช่ารถตู้พร้อมคนขับรถ ในการเดินทางไปกากับการดาเนินการจัดการทดสอบ

รำคำกลำง

วิธซี ื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซื้อ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

17,500.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จากัด
ราคา 17,500 บาท

บริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จากัด
ราคา 17,500 บาท

เป็นผู้เสนอราคาที่เสนอราคา
เป็นไปตามข้อกาหนดและ
มีผลงานที่ดี

20 จ้างแม่บ้านปฏิบัติงานนอกเวลา

1,000.00

-

เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนีย์ เสาร์จนั ทร์
ราคา 1,000 บาท

นางสาวสุนีย์ เสาร์จนั ทร์
ราคา 1,000 บาท

เป็นแม่บ้านที่ สทศ.จ้างอยู่

21 จ้างการดาเนินการจัดพิมพ์คู่มือการจัดสอบการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครัง้ ที่ 2 ด้วยรูปแบบกระดาษ
(Paper Pencil) สาหรับสนามสอบและกรรมการคุมสอบ

4,500.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จากัด
ราคา 4,012.50 บาท

บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จากัด
ราคา 4,012.50 บาท

เป็นผู้เสนอราคาที่เสนอราคา
เป็นไปตามข้อกาหนดและ
มีผลงานที่ดี

22 จ้างเหมาบริการระบบปรับอากาศล่วงเวลาในวันที่ 1,8,9,15,22,29 กันยายน 2561
ชั้น 38 ฝั่ง HI)

15,000.00

-

เฉพาะเจาะจง นิติบุคคลอาคารชุดพญาไท พลาซ่า
วงเงิน 15,000 บาท

นิติบุคคลอาคารชุดพญาไท พลาซ่า
วงเงิน 15,000 บาท

เป็นอาคารที่ สทศ.เช่าอยู่

23 จ้างทาเอกสารประชาสัมพันธ์

14,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีเมืองการพิมพ์ จากัด
ราคา 17,753.50 บาท

บริษัท ศรีเมืองการพิมพ์ จากัด
ราคา 17,753.50 บาท

เป็นผู้เสนอราคาที่เสนอราคา
เป็นไปตามข้อกาหนดและ
มีผลงานที่ดี

24 จ้างเช่ารถตู้และค่าน้ามัน

28,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จากัด
ราคา 11,700 บาท

บริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จากัด
ราคา 11,700 บาท

25 จ้างรถขนส่งอุปกรณ์สาหรับการประชุมพัฒนาครูเครือข่ายการสร้างเครือ่ งมือ
วัดผลทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2561

10,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จากัด
ราคา 5,000 บาท

บริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จากัด
ราคา 5,000 บาท

26 จ้างจัดทาเล่มรายงานผลการทดสอบของกลุ่มงานผลิตและพัฒนาเครือ่ งมือวัดและ
ประเมินผลทางการศึกษา

15,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท พรรณีพริน้ ติ้งเซ็นเตอร์ จากัด
ราคา 14,661.68 บาท

บริษัท พรรณีพริน้ ติ้งเซ็นเตอร์ จากัด
ราคา 14,661.68 บาท

เป็นผู้เสนอราคาที่เสนอราคา
เป็นไปตามข้อกาหนดและ
มีผลงานที่ดี
เป็นผู้เสนอราคาที่เสนอราคา
เป็นไปตามข้อกาหนดและ
มีผลงานที่ดี
เป็นผู้เสนอราคาที่เสนอราคา
เป็นไปตามข้อกาหนดและ
มีผลงานที่ดี

800,000.00

-

6,000.00

-

วัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ครัง้ ที่ 2

27 จ้างจัดพิมพ์และจัดส่ง NIETS News ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

28 ขออนุมัติจดั จ้างเหมาบริการระบบปรับอากาศล่วงเวลาในวันที่ 1,2 กันยายน 2561
(ชั้น 35 ฝั่ง CDE)

e-bidding อยู่ระหว่างรอยื่นเสนอราคาในระบบ e-GP
วันที่ 12 กันยายน 2561
เฉพาะเจาะจง นิติบุคคลอาคารชุดพญาไท พลาซ่า
วงเงิน 6,000 บาท

อยู่ระหว่างรอยื่นเสนอราคาในระบบ e-GP
วันที่ 12 กันยายน 2561
นิติบุคคลอาคารชุดพญาไท พลาซ่า
วงเงิน 6,000 บาท

เป็นอาคารที่ สทศ.เช่าอยู่

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซือ้ หรือจ้ำง

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2561
สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)
วันที่ 31 เดือน สิงหำคม 2561

ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

29 จัดซื้อคูปองจอดรถ

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธซี ื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซื้อ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

52,000.00

-

เฉพาะเจาะจง นิติบุคคลอาคารชุดพญาไท พ,ซ่า
ราคา 52,000 บาท

นิติบุคคลอาคารชุดพญาไท พลาซ่า
ราคา 52,000 บาท

ผู้ขายมีสินค้าตามที่กาหนด

30 จัดซื้อยาสามัญประจาบ้าน จานวน 4 รายการ

1,500.00

-

เฉพาะเจาะจง ร้านคลังยาฟาร์มาซี
ราคา 858 บาท

ร้านคลังยาฟาร์มาซี
ราคา 858 บาท

ผู้ขายมีสินค้าตามที่กาหนด
และอยู่ในวงเงินที่กาหนด

31 จัดซื้อน้าดื่มสาหรับใช้ภายในสถาบันทดสอบฯ

10,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ที.น้าดื่ม จากัด
ราคา 8,130 บาท

บริษัท พี.ที.น้าดื่ม จากัด
ราคา 8,130 บาท

ผู้ขายมีสินค้าตามที่กาหนด
และอยู่ในวงเงินที่กาหนด

32 จัดซื้อกระดานไวท์บอร์ทสาหรับทาตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 38

1,500.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
ราคา 1,150 บาท

บริษัท ซีโอแอล จากัด
ราคา 1,150 บาท

ผู้ขายเสนอราคาอยู่ในวงเงิน
ที่กาหนด

33 จัดซื้อพร้อมเบิกจ่ายค่าอุปกรณ์ในการประดับตกแต่งสถานที่ ลงนาม
ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในราชกาลที่ 9
เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

5,000.00

-

เฉพาะเจาะจง ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
ราคา 4,740 บาท

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
ราคา 4,740 บาท

ผู้ขายมีสินค้าตามที่กาหนด
และอยู่ในวงเงินที่กาหนด

34 จัดซื้ออุปกรณ์ USB-C To VGA and HDMI

5,000.00

-

เฉพาะเจาะจง ร้านมัชรูม
ราคา 4,200 บาท

ร้านมัชรูม
ราคา 4,200 บาท

ผู้ขายมีสินค้าตามที่กาหนด
และอยู่ในวงเงินที่กาหนด

70,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
ราคา 18,193.76 บาท
บริษัท โฟทีก้า จากัด
ราคา 46,170.50 บาท

บริษัท ซีโอแอล จากัด
ราคา 18,193.76 บาท
บริษัท โฟทีก้า จากัด
ราคา 46,170.50 บาท

ผู้ขายเสนอราคาอยู่ในวงเงิน
ที่กาหนด

500.00

-

เฉพาะเจาะจง ร้าน ทีซี โซลูชั่น
ราคา 440 บาท

ร้าน ทีซี โซลูชั่น
ราคา 440 บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
อยู่ภายในวงเงินที่กาหนด

บริษทั พลกรเทคโนโลยี จากัด

บริษทั พลกรเทคโนโลยี จากัด

ราคา 669,000 บาท

ราคา 669,000 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว
เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
อยู่ภายในวงเงินที่กาหนด

บริษัท ยงเจริญศูนย์เครือ่ งเขียน จากัด
ราคา 9,138.83 บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
อยู่ภายในวงเงินที่กาหนด

35 จัดซื้อวัสดุสานักงาน และผงหมึก สาหรับใช้ส่วนกลาง
จานวน 18 รายการ

36 จัดซื้อพร้อมเบิกจ่ายค่าอุปกรณ์เสริมสาหรับเครือ่ งปริน้ เตอร์

37 จัดซื้อเครือ่ งพิมพ์อักษรเบรลล์

38 จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาและอื่นๆ

695,000.00

10,000.00

695,000.00

-

คัดเลือก

เฉพาะเจาะจง บริษัท ยงเจริญศูนย์เครือ่ งเขียน จากัด
ราคา 9,138.83 บาท

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซือ้ หรือจ้ำง

รอทาสัญญา

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2561
สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)
วันที่ 31 เดือน สิงหำคม 2561

ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

39 จัดซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงทางกายภาพของโรงเรียน

40 จัดซื้อช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีแก่เจ้าหน้าที่บรรจุใหม่

41 จัดซื้อกระดาษชาระ

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

50,000.00

-

500.00

-

2,500.00

วิธซี ื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซื้อ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เฉพาะเจาะจง บริษัท โอภาสโลหะภัณฑ์ จากัด
ราคา 14,595.70 บาท
ร้าน สุไล
ราคา 1,015 บาท
ร้านขาวเจริญ
ราคา 800 บาท
ใบแทนใบเสร็จรับเงิน 31 ส.ค.61
ราคา 5,929.80 บาท
ใบแทนใบเสร็จรับเงิน 31 ส.ค.61
ราคา 23,912.50 บาท
เฉพาะเจาะจง ร้าน DAISO
ราคา 300 บาท

บริษัท โอภาสโลหะภัณฑ์ จากัด
ราคา 14,595.70 บาท
ร้าน สุไล
ราคา 1,015 บาท
ร้านขาวเจริญ
ราคา 800 บาท
ใบแทนใบเสร็จรับเงิน 31 ส.ค.61
ราคา 5,929.80 บาท
ใบแทนใบเสร็จรับเงิน 31 ส.ค.61
ราคา 23,912.50 บาท
ร้าน DAISO
ราคา 300 บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
อยู่ภายในวงเงินที่กาหนด

เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
ราคา 2,100 บาท

บริษัท ซีโอแอล จากัด
ราคา 2,100 บาท

ผู้ขายเสนอราคาอยู่ในวงเงิน
ที่กาหนด

ผู้ขายเสนอราคาอยู่ในวงเงิน
ที่กาหนด

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซือ้ หรือจ้ำง

