สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2561
สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)
วันที่ 31 เดือน กรกฎำคม 2561
วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

1

จ้างซ่อทแซมพื้นที่ห้องชั้น 36 หลังห้องอาหารยูนิต A และห้องชั้น 36 ยูนิต J เพื่อใช้
ในการดาเนินงานของสถาบันทดสอบฯ

90,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอสพี เซอร์วสิ 2559 จากัด
ราคา 89,077.50 บาท

บริษัท เอสเอสพี เซอร์วสิ 2559 จากัด
ราคา 89,077.50 บาท

2

จ้างซ่อมเครือ่ งปรับอากาศสานักงานชั้น 36 ยูนิต C และชั้น 38 ยูนิต J จานวน 2 เครือ่ ง

60,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอสพี เซอร์วสิ 2559 จากัด
ราคา 52,965 บาท

บริษัท เอสเอสพี เซอร์วสิ 2559 จากัด
ราคา 52,965 บาท

3

จ้างจัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์มาตราฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (เพิ่มเติม)

20,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท พริน้ ท์ ซิตี้ จากัด
ราคา 17,120 บาท

บริษัท พริน้ ท์ ซิตี้ จากัด
ราคา 17,120 บาท

4

จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครือ่ ง UPS เครือ่ งคอมพิวเตอร์ Notebook และเครือ่ ง Printer

10,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.เทค เซอร์วสิ จากัด
ราคา 9,341.10 บาท

บริษัท พี.ซี.เทค เซอร์วสิ จากัด
ราคา 9,341.10 บาท

5

จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครือ่ งคอมพิวเตอร์ PC DELL

4,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.เทค เซอร์วสิ จากัด
ราคา 3,156.50 บาท

บริษัท พี.ซี.เทค เซอร์วสิ จากัด
ราคา 3,156.50 บาท

เสนอราคาอยู่ในวงเงินที่กาหนด

6

จ้างรถขนส่งอุปกรณ์สาหรับการประชุมพัฒนาครูเครือข่ายการสร้างเครือ่ งมือวัดผล
ทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)

5,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จากัด
ราคา 5,000.-บาท

บริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จากัด
ราคา 5,000.-บาท

เสนอราคาอยู่ในวงเงินที่กาหนด

7

จ้างซ่อมบารุงรักษาระบบแผง CPU ตู้สาขาโทรศัพท์ Siemene Hipath 3800

บริษัท พี.ซี.เทค เทเลคอม จากัด
ราคา 100,000 บาท

เป็นผู้ให้บริการด้านจ้างซ่อมบารุงตู้สาขา สทศ.48/2561

เป็นผู้เสนอราคาที่เสนอราคา
เป็นไปตามข้อกาหนดและ
มีผลงานที่ดี
เสนอราคาอยู่ในวงเงินที่กาหนด

8

จ้างจัดทาเล่มรายงานประจาปี

9

จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครือ่ งคอมพิวเตอร์ PC DELL (สทศ./จฬ.)

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

100,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.เทค เทเลคอม จากัด
ราคา 100,000 บาท

50,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จากัด
ราคา 49,883.40 บาท

บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จากัด
ราคา 49,883.40 บาท

3,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.เทค เซอร์วสิ จากัด
ราคา 2,621.50 บาท

บริษัท พี.ซี.เทค เซอร์วสิ จากัด
ราคา 2,621.50 บาท

10 จ้างผลิตแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ เอกสารจัดสอบ สาหรับการทดสอบทางการศึกษา 6,904,500.00
ระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครัง้ ที่ 1 ปีการศึกษา 2561
11 จ้างเหมาบริการระบบปรับอากาศล่วงเวลาในวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 (ชั้น 38 ฝั่ง HI)

วิธซี ื้อหรือจ้ำง

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซือ้ หรือจ้ำง

ลำดับที่

100,000.00

รำคำกลำง

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซื้อ
หรือจ้ำง

2,000.00

6,904,500.00

-

คัดเลือก

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เป็นผู้เสนอราคาที่เสนอราคา
เป็นไปตามข้อกาหนดและ
มีผลงานที่ดี
เป็นผู้เสนอราคาที่เสนอราคา
เป็นไปตามข้อกาหนดและ
มีผลงานที่ดี
เป็นผู้เสนอราคาที่เสนอราคา
เป็นไปตามข้อกาหนดและ
มีผลงานที่ดี
เสนอราคาอยู่ในวงเงินที่กาหนด

โทรศัพท์และเสนอราคาอยู่ในวงเงิน

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริน้ ท์ติ้ง จากัด บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริน้ ท์ติ้ง จากัด เสนอราคาเพียงรายเดียว
ราคา 5,395,359 บาท
ราคา 5,395,359 บาท
และเสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด

เฉพาะเจาะจง นิติบุคคลอาคารชุดพญาไท พลาซ่า
ราคา 2,000 บาท

นิติบุคคลอาคารชุดพญาไท พลาซ่า
ราคา 2,000 บาท

เป็นอาคารที่สถาบันฯ เช่าอยู่

6-ส.ค.-61

46/2561

8-ส.ค.-61

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

ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

12 จ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ B-NET เพิ่มเติม

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธซี ื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซื้อ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

10,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีเมืองการพิมพ์ จากัด
ราคา 9,095 บาท

บริษัท ศรีเมืองการพิมพ์ จากัด
ราคา 9,095 บาท

13 จ้างการดาเนินการจัดทาเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเรือ่ งการพัฒนายกผล 100,000.00
สัมฤทธิท์ างการศึกษาระดับชาติ (O-NET) (B-NET) ประจาปี พ.ศ. 2561 (ครัง้ ที่ 2 )

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท พรรณีพริน้ ติ้งเซ็นเตอร์ จากัด
ราคา 98,397.20 บาท

บริษัท พรรณีพริน้ ติ้งเซ็นเตอร์ จากัด
ราคา 98,397.20 บาท

14 จ้างการดาเนินการจัดทาเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเรือ่ งการพัฒนายก
ผลสัมฤทธิท์ างการศึกษาระดับชาติ (O-NET) (B-NET) ประจาปี พ.ศ. 2561

35,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท พรรณีพริน้ ติ้งเซ็นเตอร์ จากัด
ราคา 31,511.50 บาท

บริษัท พรรณีพริน้ ติ้งเซ็นเตอร์ จากัด
ราคา 31,511.50 บาท

15 จ้างจัดทาถุงผ้าสาหรับใส่เอกสารประกอบการบรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรือ่ ง
การพัฒนายกผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) (B-NET) ประจาปี พ.ศ. 2561

90,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท มิลันดา เทรดดิ้ง จากัด
ราคา 80,250 บาท

บริษัท มิลันดา เทรดดิ้ง จากัด
ราคา 80,250 บาท

เป็นผู้เสนอราคาที่เสนอราคา
เป็นไปตามข้อกาหนดและ
มีผลงานที่ดี

9,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท พริน้ ท์ ซิตี้ จากัด
ราคา 8,346 บาท

บริษัท พริน้ ท์ ซิตี้ จากัด
ราคา 8,346 บาท

เป็นผู้เสนอราคาที่เสนอราคา
เป็นไปตามข้อกาหนดและ
มีผลงานที่ดี

17 จ้างจัดทาสาเนาวีดิทัศน์ การจัดสอบ สาหรับการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครัง้ ที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สาหรับ
สนามสอบและกรรมการคุมสอบ

40,000.00

-

เฉพาะเจาะจง

18 จ้างจัดดาเนินการพิมพ์คู่มือการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ปีการศึกษา 2561 สาหรับศูนย์สอบ

13,000.00

16 จ้างจัดพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์การทดสอบวัดสมรรถนะครู ทางด้านการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ ประจาปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม

ราคา 36,380 บาท

19 จ้างดาเนินการขนส่งเอกสารจัดสอบ วีดิทัศน์ และคู่มือการจัดสอบฯ สาหรับสนามสอบ 350,000.00
และกรรมการคุมสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)
ครัง้ ที่ 1 ปีการศึกษา 2561
20 จ้างและการดาเนินงานการตรวจกระดาษคาตอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครัง้ ที่ 1 ปีการศึกษา 2561

บริษัท เจเนอรัล เรคคอร์ด อินเตอร์ เนชั่นแนล อินดัสตรี้ จากัด บริษัท เจเนอรัล เรคคอร์ด อินเตอร์ เนชั่นแนล อินดัสตรี้ จากัด

1,200,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จากัด
ราคา 11,354.60 บาท

284,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จากัด
ราคา 247,700 บาท

1,200,000.00

คัดเลือก

รอเสนอราคา วันที่ 6 สิงหาคม 2561

ราคา 36,380 บาท

เป็นผู้เสนอราคาที่เสนอราคา
เป็นไปตามข้อกาหนดและ
มีผลงานที่ดี
เป็นผู้เสนอราคาที่เสนอราคา
เป็นไปตามข้อกาหนดและ
มีผลงานที่ดี
เป็นผู้เสนอราคาที่เสนอราคา
เป็นไปตามข้อกาหนดและ
มีผลงานที่ดี

เป็นผู้เสนอราคาที่เสนอราคา
เป็นไปตามข้อกาหนดและ
มีผลงานที่ดี

บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จากัด
ราคา 11,354.60 บาท

เป็นผู้เสนอราคาที่เสนอราคา
เป็นไปตามข้อกาหนดและ
มีผลงานที่ดี

บริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จากัด
ราคา 247,700 บาท

รอทารายงานสรุปและเรียกเข้าทาสัญญา

รอเสนอราคา วันที่ 6 สิงหาคม 2561

รอเสนอราคา วันที่ 6 สิงหาคม 2561

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซือ้ หรือจ้ำง

สทศ45/2561
19-ก.ค.-61

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

ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

21 จ้างจัดดาเนินการพิมพ์คู่มือการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ 150,000.00
โรงเรียน (N-NET) ครัง้ ที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สาหรับสนามสอบและกรรมการคุมสอบ

22 จ้างจัดทาโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์และการจัดส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การสอบ V-NET
ปีการศึกษา 2561 ให้กับ 30 ศูนย์สอบ และ สทศ.

60,000.00

23 จ้างขนส่งแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ สาหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 1,500,000.00
ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครัง้ ที่ 1 ปีการศึกษา 2561

รำคำกลำง

วิธซี ื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

139,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พริน้ ท์ ซิตี้ จากัด
ราคา 139,100 บาท

-

1,276,500.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีเมืองการพิมพ์ จากัด
ราคา 35,283 บาท
คัดเลือก

บริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จากัด
ราคา 1,213,599 บาท

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซื้อ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

บริษัท พริน้ ท์ ซิตี้ จากัด
ราคา 139,100 บาท

เป็นผู้เสนอราคาที่เสนอราคา
เป็นไปตามข้อกาหนดและ
มีผลงานที่ดี

บริษัท ศรีเมืองการพิมพ์ จากัด
ราคา 35,283 บาท

เป็นผู้เสนอราคาที่เสนอราคา
เป็นไปตามข้อกาหนดและ
มีผลงานที่ดี
รอทาสัญญา 20 ส.ค.61

บริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จากัด
ราคา 1,213,599 บาท

24 จ้างการดาเนินการจัดทาเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเรือ่ งการพัฒนา
ยกผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) (B-NET) ประจาปี พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 3 )

95,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท พรรณีพริน้ ติ้งเซ็นเตอร์ จากัด
ราคา 84,487.20 บาท

บริษัท พรรณีพริน้ ติ้งเซ็นเตอร์ จากัด
ราคา 84,487.20 บาท

เป็นผู้เสนอราคาที่เสนอราคา
เป็นไปตามข้อกาหนดและ
มีผลงานที่ดี

25 ขออนุมัติจดั ซื้ออุปกรณ์ในการประดับตกแต่งพื้นที่ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

5,000.00

-

เฉพาะเจาะจง ร้านศรีวนั ชาติ
ราคา 5,000.-บาท

ร้านศรีวนั ชาติ
ราคา 5,000.-บาท

ผู้ขายมีสินค้าตามที่กาหนด
และอยู่ในวงเงินที่กาหนด

เฉพาะเจาะจง บริษัท ลุคฟอร์เวิร์ด จากัด
ราคา 89,880.-บาท

บริษัท ลุคฟอร์เวิร์ด จากัด
ราคา 89,880.-บาท

ผู้ขายเสนอราคาอยู่ในวงเงิน
ที่กาหนด

26 ขออนุมัติจดั ซื้อเครือ่ งคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook)

90,000.00

27 ขออนุมัติจดั ซื้อใบรับรองดิจทิ อล SSL Certificate การเข้ารหัสข้อมูล
สาหรับเว็บไซต์

65,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไทย โปรเฟสซันนัล เซอร์วสิ จากัด บริษัท ดีไทย โปรเฟสซันนัล เซอร์วสิ จากัด เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
ราคา 64,200 บาท
ราคา 64,200 บาท
อยู่ภายในวงเงินที่กาหนด

100,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จากัด
ราคา 23,342.12 บาท
บริษัท ดั๊บเบิล้ เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จากัด
ราคา 30,495.-บาท
บริษัท โฟทีกา้ จากัด
ราคา 19,527.50 บาท
บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส จากัด
เป็นเงิน 21,400.-บาท

28 ขออนุมัติจดั ซื้อวัสดุสานักงาน และผงหมึก สาหรับใช้ส่วนกลาง
จานวน 21 รายการ ประจาเดือน กรกฎาคม 2561

บริษัท ซีโอแอล จากัด
ราคา 23,342.12 บาท
บริษัท ดั๊บเบิล้ เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จากัด
ราคา 30,495.-บาท
บริษัท โฟทีกา้ จากัด
ราคา 19,527.50 บาท
บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส จากัด
เป็นเงิน 21,400.-บาท

ผู้ขายเสนอราคาอยู่ในวงเงิน
ที่กาหนด

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซือ้ หรือจ้ำง

สทศ46/2561
26-ก.ค.-61

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

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

29 ขออนุมัติจดั ซื้อน้าดื่มสาหรับใช้ภายในสถาบันทดสอบฯ

10,000.00

ลำดับที่

30 ขออนุมัติจดั ซื้อกล่องพัสดุสาหรับบรรจุเอกสารประกอบการบรรยาย
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการนาผลการทดสอบทางการ
ศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

2,500.00

รำคำกลำง

-

วิธซี ื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซื้อ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เฉพาะเจาะจง บริษัท พี ที น้าดื่ม จากัด
ราคา 8,460.-บาท

บริษัท พี ที น้าดื่ม จากัด
ราคา 8,460.-บาท

ผู้ขายมีสินค้าตามที่กาหนด
และอยู่ในวงเงินที่กาหนด

เฉพาะเจาะจง บริษัท จักรพงษ์ เทรดดิ้ง จากัด
ราคา 1,605 บาท

บริษัท จักรพงษ์ เทรดดิ้ง จากัด
ราคา 1,605 บาท

ผู้ขายมีสินค้าตามที่กาหนด
และอยู่ในวงเงินที่กาหนด

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซือ้ หรือจ้ำง

