สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อและจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2562
สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)
วันที่ 31 เดือน มีนำคม พ.ศ.2562
ลำดับที่

งำนที่จดั ซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อ
วิธซี ื้อหรือ
รำคำกลำง
หรือจ้ำง
จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

แบบ สขร.1

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุป

1

จัดพิมพ์และบรรจุแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และเอกสารจัดสอบ
วิชาความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) ชุดใหม่

4,800.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริน้ ท์ติ้ง จากัด บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริน้ ท์ติ้ง จากัด เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
ราคา 4,370.87 บาท
ราคา 4,370.87 บาท
มีผลงานที่ดี

2

จ้างตรวจกระดาษคาตอบสาหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.3 (รอบพิเศษ) ปีการศึกษา 2561

10,660.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท จันวาณิชย์ จากัด
ราคา 10,432.50 บาท

บริษัท จันวาณิชย์ จากัด
ราคา 10,432.50 บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
มีผลงานที่ดี

3

จ้างตรวจกระดาษคาตอบสาหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6(รอบพิเศษ) ปีการศึกษา 2561

13,325.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท จันวาณิชย์ จากัด
ราคา 13,040.63 บาท

บริษัท จันวาณิชย์ จากัด
ราคา 13,040.63 บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
มีผลงานที่ดี

4

จ้างและเบิกจ่ายทาแบบทดสอบอักษรเบรลล์ การทดสอบ GAT/PAT
ประจาปีการศึกษา 2562 และ ขออนุมตั จิ ดั จ้างและเบิกจ่ายทาแบบทดสอบ
อักษรเบรลล์ การทดสอบ GAT/PAT ประจาปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม

150,000.00

-

เฉพาะเจาะจง วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
ราคา 69,850 บาท

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
ราคา 69,850 บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
มีผลงานที่ดี

5

จ้างจัดส่งแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และเอกสารจัดสอบจากโรงพิมพ์
พระประแดง ไปยังศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2,500.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จากัด
ราคา 2,500 บาท

บริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จากัด
ราคา 2,500 บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
มีผลงานที่ดี

6

ขออนุมตั จิ ดั จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร

22,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท โคนิกา้ มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชนั ส์ บริ
(ประเทศไทย)
ษัท โคนิกา้ มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชนั ส์ เป็(ประเทศไทย)
นบริษทั ฯ ที่ทาง สทศ. ซื้อเครื่องอยูแ่ ล้ว
ราคา 21,592.60 บาท
ราคา 21,592.60 บาท
และเสนอราคาอยู่ในวงเงิน

7

จ้างเช่ารถตู้พร้อมคนขับรถ เพื่อรับส่งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ไปประชุม
พิจารณาการจัดทาเอกสารประกอบการประชุมในโครงการการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยการนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET)

3,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมียร์คาร์เร้นท์ จากัด
ราคา 2,500 บาท

8

จ้างพิมพ์และส่งแบบทดสอบถามการวิจยั เรื่อง การประเมินโครงการ
จัดหาตัวแทน สทศ.

50,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จากัด บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จากัด เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
ราคา 12,035.36 บาท
ราคา 12,035.36 บาท
มีผลงานที่ดี

9

จ้างรถตู้สาหรับการเดินทางไปกากับการสอบรอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสดุ วิสยั
O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

45,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมียร์คาร์เร้นท์ จากัด
ราคา 45,000.-บาท

บริษัท พรีเมียร์คาร์เร้นท์ จากัด
ราคา 2,500 บาท

บริษัท พรมาตุลขี นส่ง จากัด
ราคา 45,000.-บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
มีผลงานที่ดี

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
มีผลงานที่ดี

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซื้อ
หรือจ้ำง

ลำดับที่

งำนที่จดั ซื้อหรือจัดจ้ำง

10 จ้างจัดทาชุดสูท สทศ.ให้กบั ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

วงเงินที่จะซื้อ
วิธซี ื้อหรือ
รำคำกลำง
หรือจ้ำง
จ้ำง
388,000.00

-

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซื้อ
หรือจ้ำง

สทศ. 43/2562

เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรงสมัยราชเทวี 2525 จากัด
ราคา 192,648.-บาท

บริษัท ทรงสมัยราชเทวี 2525 จากัด
ราคา 192,648.-บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด

บริษัท พรมาตุลขี นส่ง จากัด
ราคา 10,000.-บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
มีผลงานที่ดี

21-มี.ค.-62

11 จ้างรถตู้พร้อมคนขับไปปฏิบัตงิ านจังหวัดขอนแก่น

10,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท พรมาตุลขี นส่ง จากัด
ราคา 10,000.-บาท

12 จ้างพิมพ์แบบทดสอบ กระดาษคาตอบและเอกสารการจัดสอบสาหรับการ
สอบรอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสดุ วิสยั O-NET ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2561

58,553.50

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริน้ ท์ติ้ง จากัด บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริน้ ท์ติ้ง จากัด เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
ราคา 51,032.68 บาท
ราคา 51,032.68 บาท
มีผลงานที่ดี

13 จ้างตรวจกระดาษคาตอบสาหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET)

15,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท จันวาณิชย์ จากัด
ราคา 12,037.50 บาท

บริษัท จันวาณิชย์ จากัด
ราคา 12,037.50 บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
มีผลงานที่ดี

14 จ้างและเบิกจ่ายทาแบบทดสอบอักษรเบรลล์ การทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา
ประจาปีการศึกษา 2562

150,000.00

-

เฉพาะเจาะจง วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
ราคา 39,342 บาท

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
ราคา 39,342 บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
มีผลงานที่ดี

15 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัตงิ านเป็นการชั่วคราวตาม
โครงการสร้างและพัฒนาคุณภาพข้อสอบวัดสมรรถนะของผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามแนว

112,200.00

-

เฉพาะเจาะจง นางสาวมะลิวลั ย์ วงค์สวุ รรณ
ราคา 112,200.-บาท

นางสาวมะลิวลั ย์ วงค์สวุ รรณ
ราคา 112,200.-บาท

เป็นลูกจ้างที่ทางานกับสถาบันอยู่แล้ว สทศ.45/2562
และมีผลงานที่ดี
22-มี.ค.-62

16 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัตงิ านเป็นการชั่วคราวตาม
โครงการสร้างและพัฒนาคุณภาพข้อสอบวัดสมรรถนะของผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ตามแนว PISA-Like (นางสาวพัชรินทร์ เพลินทรัพย์)

112,200.00

-

เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรินทร์ เพลินทรัพย์
ราคา 112,200.-บาท

นางสาวพัชรินทร์ เพลินทรัพย์
ราคา 112,200.-บาท

เป็นลูกจ้างที่ทางานกับสถาบันอยู่แล้ว สทศ.44/2562
และมีผลงานที่ดี
22-มี.ค.-62

17 จ้างพร้อมเบิกจ่ายเงินค่าจัดทานามบัตรให้กบั ผู้อานวยการสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

2,000.00

-

เฉพาะเจาะจง ร้าน IDEA Print
ราคา 1,400.-บาท

ร้าน IDEA Print
ราคา 1,400.-บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
มีผลงานที่ดี

18 จ้างจัดทาเล่มแผนปฏิบตั ิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุง

50,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท พรรณีพริ้นติ้ง เซ็นเตอร์ จากัด
ราคา 45,475 บาท

บริษัท พรรณีพริ้นติ้ง เซ็นเตอร์ จากัด
ราคา 45,475 บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
มีผลงานที่ดี

19 จ้างจัดทาสาเนาคู่มือการจัดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจาปีการศึกษา 2562
เพิ่มเติม

30,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท พรรณีพริ้นติ้ง เซ็นเตอร์ จากัด
ราคา 25,840.50 บาท

บริษัท พรรณีพริ้นติ้ง เซ็นเตอร์ จากัด
ราคา 25,840.50 บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
มีผลงานที่ดี

20 จ้างรถตู้สาหรับการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารตรวจข้อสอบ O-NET ด้วยรูปแบบ
ข้อสอบอัตนัย ปีการศึกษา 2561 ศูนย์ตรวจ ม.ขอนแก่น (เพิ่มเติม)

2,500.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมียร์คาร์เร้นท์ จากัด
ราคา 2,500.-บาท

บริษัท พรีเมียร์คาร์เร้นท์ จากัด
ราคา 2,500.-บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
มีผลงานที่ดี

ลำดับที่

งำนที่จดั ซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อ
วิธซี ื้อหรือ
รำคำกลำง
หรือจ้ำง
จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุป

22 จัดซื้อยาสามัญประจาบ้าน จานวน 7 รายการ

2,500.00

-

เฉพาะเจาะจง ร้าน คลังยาฟาร์มาซี
ราคา 1,973.-บาท

ร้าน คลังยาฟาร์มาซี
ราคา 1,973.-บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
และอยู่ในวงเงินที่กาหนด

23 จัดซื้อน้าดื่มสาหรับใช้ภายในสถาบันทดสอบฯ (ชนิดขวด)

5,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็ม วอเตอร์ จากัด
ราคา 4,391.28 บาท

บริษทั เอ็ม วอเตอร์ จากัด
ราคา 4,391.28 บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
และอยู่ในวงเงินที่กาหนด

24 จัดซื้อชุดถ่านชาร์จและแท่นชาร์จสาหรับแฟลชกล้องถ่ายรูป

3,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเปิล คอม จากัด
ราคา 2803.40 บาท

บริษัท ทริปเปิล คอม จากัด
ราคา 2803.40 บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
และอยู่ในวงเงินที่กาหนด

25 เช่าพื้นที่เพิ่มเติมสาหรับเก็บเอกสารสาคัญทางการเงิน
เดือน เมษายน - กันยายน 2562

150,000.00

-

เฉพาะเจาะจง นิตบิ ุคคลอาคารชุดพญาไท พลาซ่า
ราคา 21,600.-บาท

นิตบิ ุคคลอาคารชุดพญาไท พลาซ่า
ราคา 21,600.-บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
และอยู่ในวงเงินที่กาหนด

26 จัดซื้อวัสดุสานักงาน วัสดุงานครัว และผงหมึก สาหรับใช้สว่ นกลาง
จานวน 30 รายการ ประจาเดือน มีนาคม 2562

100,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท ดั๊บเบิล้ เอ ดิจติ อล ซินเนอร์จี จากัด
ราคา 30,495.-บาท
บริษัท ซีโอแอล จากัด
ราคา 29,684.26 บาท
บริษัท โฟทีกา้ จากัด
ราคา 21,860.-บาท

บริษัท ดั๊บเบิล้ เอ ดิจติ อล ซินเนอร์จี จากัด เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
ราคา 30,495.-บาท
และอยู่ในวงเงินที่กาหนด
บริษัท ซีโอแอล จากัด
ราคา 29,684.26 บาท
บริษัท โฟทีกา้ จากัด
ราคา 21,860.-บาท

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซื้อ
หรือจ้ำง

