สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อและจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2561
สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)
วันที่ 31 เดือน ตุลำคม พ.ศ.2561
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง

วิธีซื้อหรือ
รำคำกลำง
จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
ลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

1 จ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถ สาหรับใช้ส่วนกลาง
ของ สทศ.ประจาปีงบประมาณ 2562

650,000.00 506,110.00 E-bidding ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา

ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา

ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา

2 เช่าพื้นที่ส่วนกลาง (ช่องลิฟท์) ชั้น 36 ในการจัดเก็บวัสดุและครุภัณฑ์
สานักงาน

100,000.00

นิติบุคคลอาคารพญาไท พลาซ่า
ราคา 99,000.00

เป็นอาคารที่ สทศ.เช่าอยู่
เข่าจากผู้รับจ้างรายเดิม

บริษัท เทเลโทรล วัน จากัด
ราคา 1,400,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างรายเดิม

3 จ้างบารุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
องค์กร (E-Office) ประจาปีงบประมาณ 2562
4 จ้างเหมาบริการระบบปรับอากาศล่วงเวลาในวันที่ 27 ตุลาคม 2561
(ชั้น 38 ฝั่ง HI)
5 จ้างเหมาบริการสายสัญญาณ (Leased Line) สาหรับระบบศูนย์ข้อมูล
สารองหรือ DR-Site (Disaster Recovery Site)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
6 จ้างเหมาบริการระบบปรับอากาศล่วงเวลาในวันที่ 6 ตุลาคม 2561
(ชั้น 36 ฝั่ง CDE)

7 จ้างบารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สานักงานและระบบสารอง
กู้คืนสารสนเทศจากภัยพิบัติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

-

เฉพาะเจาะจง นิติบุคคลอาคารพญาไท พลาซ่า

ราคา 99,000.00
1,400,000.00 2,900,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทเลโทรล วัน จากัด

ราคา 1,400,000 บาท
3,000.00

-

เฉพาะเจาะจง นิติบุคคลอาคารชุดพญาไท พลาซ่า นิติบุคคลอาคารชุดพญาไท พลาซ่า เป็นอาคารที่ สทศ.เช่าอยู่

วงเงิน 3,000 บาท
4,700,000.00 3,400,000.00

2,000.00

-

คัดเลือก บริษัท สามารถ อินโฟเนต จากัด
ราคา 4,686,600 บาท

บริษัท สามารถ อินโฟเนต จากัด
ราคา 4,686,600 บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
เสนอราคาเพียงรายเดียว

-

8/2562
30-ต.ค.-61

คัดเลือก บริษัท เทเลโทรล วัน จากัด
ราคา 10,980,000 บาท

วงเงิน 1,498 บาท

บริษัท เทเลโทรล วัน จากัด
ราคา 10,980,000 บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด

บริษัท จันวาณิชย์ จากัด
ราคา 53,928 บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด

ราคา 11,000,000 บาท
60,000.00

วงเงิน

วงเงิน 3,000 บาท

บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร์ จากัด

8 จ้างทาฐานข้อมูลการทดสอบและออกเลขที่นั่งสอบสาหรับ
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET)
ปีการศึกษา 2561

7/2562
24-ต.ค.-61

เฉพาะเจาะจง นิติบุคคลอาคารชุดพญาไท พลาซ่า นิติบุคคลอาคารชุดพญาไท พลาซ่า เป็นอาคารที่ สทศ.เช่าอยู่

วงเงิน 1,498 บาท

11,000,000.00 9,000,000.00

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซื้อ
หรือจ้ำง

เฉพาะเจาะจง บริษัท จันวาณิชย์ จากัด

ราคา 53,928 บาท

9/2562
31-ต.ค.-61

ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

9 จ้างการดาเนินการพิมพ์เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
เรื่อง การพัฒนายกผลสัมฤทธิท์ างการศึกษาระดับชาติ (O-NET) (B-NET)
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
10 จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ PC ALL In One

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง
30,000.00

วิธีซื้อหรือ
รำคำกลำง
จ้ำง
-

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีเมืองการพิมพ์ จากัด

ราคา 28,248 บาท

3,500.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จากัด

ราคา 3,049.50 บาท
11 จ้างจัดทาเล่มแผนปฏิบัติการประจาปีของสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ฉบับผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ
ครั้งที่ 8/2561)

50,000.00

12 จ้างรถตู้พร้อมคนขับ เพื่อรับ-ส่งเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัย
นครพนม

12,500.00

13 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกมาช่วยปฏิบัติงานใน
กลุ่มงานบริการการทดสอบ (1 พ.ย.61-30 เม.ย.62)

90,000.00

14 จ้างการดาเนินการจัดทาเอกสารประกอบการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET)ไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

45,000.00

15 จ้างจัดทาเอกสารประกอบการบรรยายสาหรับการประชุมเชิง
ปฏิบัติการอบรมการตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย สาหรับ
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยเพิ่มเติม

-

-

-

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

บริษัท ศรีเมืองการพิมพ์ จากัด
ราคา 28,248 บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
มีผลงานที่ดี

บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จากัด
ราคา 3,049.50 บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซื้อ
หรือจ้ำง

เฉพาะเจาะจง บริษทั พรรณีพริ้นติ้ง เซ็นเตอร์ จากัด บริษทั พรรณีพริ้นติ้ง เซ็นเตอร์ จากัด เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด

ราคา 19,821.75 บาท

-

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
ลงซื้อหรือจ้ำง

ราคา 19,821.75 บาท

มีผลงานที่ดี

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด

ราคา 12,500.-บาท

บริษัท พรีเมียร์คาร์เร้นท์ จากัด
ราคา 12,500.-บาท

น.ส.กนกวรรณ สื่อดิลกวัฒนา

น.ส.กนกวรรณ สื่อดิลกวัฒนา

ราคา 90,000 บาท

ราคา 90,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างที่มีคุณสมบัติตาม
ข้ออกาหนดงาน

บริษัท ศรีเมืองการพิมพ์ จากัด
ราคา 36,401.40 บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
มีผลงานที่ดี

บริษัท ศรีเมืองการพิมพ์ จากัด
ราคา 120,696 บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
มีผลงานที่ดี

บริษัท พรีเมียร์คาร์เร้นท์ จากัด

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด

เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมียร์คาร์เร้นท์ จากัด

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีเมืองการพิมพ์ จากัด

ราคา 36,401.40 บาท

140,000.00 140,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีเมืองการพิมพ์ จากัด
ราคา 120,696 บาท

16 จ้างรถตู้โดยสารให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สาหรับการเดินทางไป
ปฏิบัติงานการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ มาตรฐานการตรวจ
ข้อสอบอัตนัย สาหรับครูผู้สอนภาษาไทย

15,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมียร์คาร์เร้นท์ จากัด

17 จ้างจัดพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์ จานวน 1,000 ชุด

40,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จากัด บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จากัด เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด

ราคา 37,450 บาท

ราคา 37,450 บาท

มีผลงานที่ดี

สทศ.4/2562
22-ต.ค.-61

สทศ3.1/2562
19-ต.ค.-61

ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง

18 จ้างจัดทาเอกสารประกอบการบรรยายสาหรับการประชุมเชิง
ปฏิบัติการอบรมการตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย สาหรับครู
ผู้สอนวิชาภาษาไทย (เพิ่มเติม)

30,000.00

19 จ้างขนส่งอุปกรณ์พร้อมขนของสาหรับการปรุมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ "มาตรฐานการตรวจข้อสอบอัตนัยสาหรับครูผู้สอนวิชาภาษาไทย"

40,000.00

20 จ้างจัดทาเล่มเอกสารเพื่อการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

60,000.00

21 จ้างเหมาบริการเช่ารถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) พร้อมพนักงาน
ขับรถ สาหรับใช้ส่วนกลางของ สทศ.ประจาปีงบประมาณ 2562
22 จ้างเหมาบริการระบบปรับอากาศล่วงเวลาในวันที่ 28 ตุลาคม 2561
(ชั้น 38 ฝั่ง HI)

-

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จากัด

4,000.00

-

คัดเลือก ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา

85,000.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมียร์คาร์เร้นท์ จากัด

ราคา 12,500.-บาท
-

เฉพาะเจาะจง บริษัท มิลันดา เทรดดิ้ง จากัด

ราคา 80,250 บาท

100,000.00

-

-

บริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จากัด
ราคา 33,000 บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
มีผลงานที่ดี

ราคา 11,909.10 บาท

มีผลงานที่ดี

ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา

ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา

วงเงิน 4,000 บาท
บริษัท พรีเมียร์คาร์เร้นท์ จากัด
ราคา 12,500.-บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด

บริษัท มิลันดา เทรดดิ้ง จากัด
ราคา 80,250 บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
มีผลงานที่ดี

เฉพาะเจาะจง บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จากัด บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จากัด เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด

ราคา 92,020 บาท

1,000.00

ราคา 27,820.-บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
มีผลงานที่ดี

เฉพาะเจาะจง นิติบุคคลอาคารชุดพญาไท พลาซ่า นิติบุคคลอาคารชุดพญาไท พลาซ่า เป็นอาคารที่ สทศ.เช่าอยู่

วงเงิน 4,000 บาท

24 จ้างจัดทาถุงผ้าสาหรับใส่เอกสารประกอบการบรรยายในการประชุม
เชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนาผลการ
ทดสอบระดับชาติ ขั้นพิ้นฐาน (O-NET) ไปใช้ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซื้อ
หรือจ้ำง

เฉพาะเจาะจง บริษทั พรรณีพริ้นติ้ง เซ็นเตอร์ จากัด บริษทั พรรณีพริ้นติ้ง เซ็นเตอร์ จากัด เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด

ราคา 11,909.10 บาท

550,000.00 500,000.00

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
ลงซื้อหรือจ้ำง

เฉพาะเจาะจง บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จากัด บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จากัด

ราคา 33,000 บาท

12,500.00

26 จ้างแม่บ้านปฏิบัติงานนอกเวลาในระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2561

-

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ราคา 27,820.-บาท

23 จ้างรถตู้พร้อมคนขับ เพื่อรับ-ส่งเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

25 จ้างจัดทาคู่มือสาหรับจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการขยายสนามสอบ
และถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล
(Digital Testing)

วิธีซื้อหรือ
รำคำกลำง
จ้ำง

เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนีย์ เสาร์จันทร์

ราคา 1,000 บาท

ราคา 92,020 บาท

มีผลงานที่ดี

นางสาวสุนีย์ เสาร์จันทร์
ราคา 1,000 บาท

เป็นแม่บ้านที่จ้างเหมาบริการ
ที่ สทศ. อยู่ในวันเวลาราชการ

วงเงิน

ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

27 จ้างเหมาบริการรถยนต์พร้อมพนักงานขับรถ สาหรับใช้ส่วนกลางของ
สทศ.ประจาปีงบประมาณ 2562

28 จ้างพร้อมเบิกจ่ายเงินค่าเปลี่ยนอะไหล่และตรวจเช็ค
ระบบรถ Hyundi

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง

650,000.00 506,110.00

2,500.00

29 จ้างเหมาบริการรถ 4 ที่นั่ง พร้อมคนขับ สาหรับใช้ส่วนกลาง
จานวน 1 คัน

50,000.00

30 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวตาม
โครงการสร้างและพัฒนาคุณภาพข้อสอบวัดสมรรถนะของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ตามแนว PISA-Like (นางสาวมะลิวัลย์ วงค์สุวรรณ)

93,500.00

31 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวตาม
โครงการสร้างและพัฒนาคุณภาพข้อสอบวัดสมรรถนะของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ตามแนว PISA-Like (นางสาวพัชรินทร์)

93,500.00

32 จ้างจัดทาเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการนาผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) (B-NET) ไปสู่การพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน ครั้งที่ 1

50,000.00

33 จ้างเหมาบริการระบบปรับอากาศล่วงเวลาในวันที่ 3,10,11
พฤศจิกายน 2561 (ชั้น 38 ฝั่ง HI)

10,000.00

34 ซื้ออุปกรณ์ Load Balance สาหรับโครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วิธีซื้อหรือ
รำคำกลำง
จ้ำง

-

-

-

-

-

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

คัดเลือก บริษัท สยามราชธานี จากัด
ราคา 570,000 บาท

บริษัท สยามราชธานี จากัด
ราคา 570,000 บาท

เฉพาะเจาะจง บริษัท เสริมยนต์ แอร์แอนด์ซาวด์ จากัด บริษัท เสริมยนต์ แอร์แอนด์ซาวด์ จากัด

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

ราคา 2,500 บาท

ราคา 2,500 บาท

บริษัท พรีเมียร์คาร์เร้นท์ จากัด

บริษัท พรีเมียร์คาร์เร้นท์ จากัด

ราคา 46,000.-บาท

ราคา 46,000.-บาท

นางสาวมะลิวัลย์ วงค์สุวรรณ

นางสาวมะลิวัลย์ วงค์สุวรรณ

ราคา 93,500.-บาท

ราคา 93,500.-บาท

นางสาวพัชรินทร์ เพลินทรัพย์

นางสาวพัชรินทร์ เพลินทรัพย์

ราคา 93,500.-บาท

ราคา 93,500.-บาท

เฉพาะเจาะจง บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จากัด บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จากัด

ราคา 32,100 บาท

-

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
ลงซื้อหรือจ้ำง

ราคา 32,100 บาท

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
และเสนอราคาเพียงรายเดียว

2,000,000.00 2,000,000.00 e-bidding บริษัท เทเลโทรล วัน จากัด

ราคา 1,965,000 บาท
บริษัท ซีเคียวร์ เซอร์ฟ จากัด
ราคา 1,980,000 บาท
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เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด

เป็นผู้รับจ้างที่เคยปฏิบตั ิงาน
ให้กบั สถาบันทดสอบฯ

เคยปฏิบัติงานให้กับสถาบันทดสอบฯ

เคยปฏิบัติงานให้กับสถาบันทดสอบฯ

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
มีผลงานที่ดี

เฉพาะเจาะจง นิติบุคคลอาคารชุดพญาไท พลาซ่า นิติบุคคลอาคารชุดพญาไท พลาซ่า เป็นอาคารที่ สทศ.เช่าอยู่

วงเงิน 10,000 บาท

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซื้อ
หรือจ้ำง

วงเงิน

วงเงิน 10,000 บาท

บริษัท เทเลโทรล วัน จากัด
ราคา 1,965,000 บาท

เป็นผูเ้ สนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
และเสนอราคาต่าสุด
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ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

35 เช่าพื้นที่สานักงานชั้น 36 ชั้น 38 เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
36 ซื้อเครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์

37 เช่าสถานที่ชั้น 35 เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
38 จัดซื้อกระเช้าของขวัญเพื่อแสดงความขอบคุณเกษียณอายุ

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง

วิธีซื้อหรือ
รำคำกลำง
จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ราคา 10,740,240.บาท

ราคา 10,740,240.บาท

บริษัท พลกรเทคโนโลยี จากัด
ราคา 695,000.-บาท

บริษัท พลกรเทคโนโลยี จากัด
ราคา 695,000.-บาท

ใช้วิธีคัดเลือกแล้วไม่ได้ผล

2,100,000.00 1,900,320.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพิ่มศิริ นาประสิทธิผล

นางสาวเพิ่มศิริ นาประสิทธิผล
ราคา 1,900,320.-บาท

เป็นผู้ให้เช่ารายเดิม

695,000.00 695,000.00

เฉพาะเจาะจง

ราคา 1,900,320.-บาท
5,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษทั นอนอะเลอจิคนิวทริชั่น จากัด บริษทั นอนอะเลอจิคนิวทริชั่น จากัด เป็นผูเ้ สนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด

10,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มวอเตอร์ จากัด

ราคา 9,391.28 บาท
40 จัดซื้อภาชนะ สาหรับจัดการประชุมภายในของสถาบัน
ทดสอบฯ
41 จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง ให้แก่รถยนต์ที่สานักงาน
จ้างเหมาบริการ

42 จัดซื้อวัสดุสานักงาน ผงหมึก กระดาษ สาหรับใช้ส่วนกลาง
จานวน 18 รายการ ประจาเดือน ตุลาคม 2561

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซื้อ
หรือจ้ำง

11,000,000.00 10,740,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ.อี.ดิเวลล็อปเมน (ประเทศไทย) จากัด บริษัท เอฟ.อี.ดิเวลล็อปเมน (ประเทศไทย) จากัด เป็นผู้ให้เช่ารายเดิม

ราคา 2,887.93 บาท
39 จัดซื้อน้าดื่มสาหรับใช้ภายในสถาบันทดสอบฯ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
ลงซื้อหรือจ้ำง

15,000.00

-

เฉพาะเจาะจง หลักการ

ราคา 15,000.-บาท

ราคา 2,887.93 บาท
บริษัท เอ็มวอเตอร์ จากัด
ราคา 9,391.28 บาท

เสนอราคาอยู่ในวงเงินที่กาหนด

หลักการ
ราคา 15,000.-บาท

200,000.00 200,000.00 เฉพาะเจาะจง สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง กรมแพทย์ทหารบก สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง กรมแพทย์ทหารบก เป็นผู้รับจ้างรายเดิม
วงเงิน 200,000.บาท
วงเงิน 200,000.บาท

70,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

ราคา 15,796.05 บาท

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
ราคา 15,796.05 บาท

บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จากัด. บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จากัด.

ราคา 21,400.-บาท
บริษัท โฟทีก้า จากัด
ราคา 24,770.50 บาท

ราคา 21,400.-บาท
บริษัท โฟทีก้า จากัด
ราคา 24,770.50 บาท

เสนอราคาอยู่ในวงเงินที่กาหนด
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ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

43 จัดซื้อกล่องเก็บเอกสาร จานวน 30 กล่อง

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง
2,500.00

วิธีซื้อหรือ
รำคำกลำง
จ้ำง
-

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

ราคา 2,174.94 บาท
44 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมของ
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนาผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 (รายการที่ 1)

90,000.00

45 จัดซื้อ Flash Drive สาหรับจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
โครงการขยายสนามสอบและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการ
จัดการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)

76,000.00

46 จัดซื้อกุญแจสาหรับปิดล็อคพื้นที่จัดเก็บแบบทดสอบและ
กระดาษคาตอบ ณ สถานที่จัดพิมพ์แบบทดสอบและ
กระดาษคาตอบ GAT/PAT วิชาสามัญ 9 วิชา ประจาปี
การศึกษา 2562

43,000.00

47 ซื้อดินสอดา 2B และยางลบดินสอ สาหรับการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 และ
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา
(I-NET) ระดับตอนต้น ประจาปีการศึกษา 2561

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

ราคา 80,549.91 บาท
บริษัท จักรพงษ์เทรดดิ้ง จากัด
ราคา 5,243 บาท
-

เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

ราคา 75,001.65 บาท

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงเอกซัพพลายส์ จากัด

ราคา 41,730 บาท

1,850,000.00 1,469,600.00 e-bidding บริษัท นานมีอุตสาหกรรม จากัด

ราคา 1,666,000 บาท

48 จัดซื้อน้าดื่มสาหรับใช้ภายในสถาบันทดสอบฯ
(น้าดื่ม 18.9 ลิตร จานวน 72 ถัง)

10,000.00

49 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสานักงานกระดาษและ ผงหมึก สาหรับ
ใช้ส่วนกลาง จานวน 11 รายการ ประจาเดือน พฤศจิกายน 2561

90,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จากัด

ราคา 9,391.28 บาท

-

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
ลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
ราคา 2,174.94 บาท

เสนอราคาอยู่ในวงเงินที่กาหนด

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
ราคา 80,549.91 บาท
บริษัท จักรพงษ์เทรดดิ้ง จากัด
ราคา 5,243 บาท

เสนอราคาอยู่ในวงเงินที่กาหนด

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
ราคา 75,001.65 บาท

บริษัท แสงเอกซัพพลายส์ จากัด
ราคา 41,730 บาท

เสนอราคาอยู่ในวงเงินที่กาหนด

บริษัท นานมีอุตสาหกรรม จากัด
ราคา 1,666,000 บาท

เสนอราคาต่าสุด

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จากัด
ราคา 9,391.28 บาท

เสนอราคาอยู่ในวงเงินที่กาหนด

เฉพาะเจาะจง บริษทั ดั๊บเบิล้ เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จากัด บริษทั ดั๊บเบิล้ เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จากัด เป็นผูเ้ สนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด

ราคา 30,495.-บาท
บริษัท โฟทีก้า จากัด
ราคา 37,696.10 บาท

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซื้อ
หรือจ้ำง

ราคา 30,495.-บาท
บริษัท โฟทีก้า จากัด
ราคา 37,696.10 บาท
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