สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2561
สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)
วันที่ 30 เดือน กันยำยน 2561

ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธซี ื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซื้อ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

1

จ้างพิมพ์คู่มือสาหรับจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการขยายสนามสอบ
และถ่ายทอดองค์ความรูใ้ นการจัดการทดสอบด้วยระบบดิจทิ ัล
(Digital Testing) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

72,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จากัด
ราคา 71,690 บาท

บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จากัด
ราคา 71,690 บาท

เป็นผู้เสนอราคาที่เสนอราคา
เป็นไปตามข้อกาหนดและ
มีผลงานที่ดี

2

จ้างรถตู้พร้อมคนขับ เพื่อรับ-ส่งเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 6-10 กันยายน 2561

12,500.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมียร์คาร์เร้นท์ จากัด
ราคา 12,500 บาท

บริษัท พรีเมียร์คาร์เร้นท์ จากัด
ราคา 12,500 บาท

เป็นผู้เสนอราคาที่เสนอราคา
เป็นไปตามข้อกาหนดและ
มีผลงานที่ดี

3

จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครือ่ งถ่ายเอกสารสานักงาน จานวน 2 เครือ่ ง

40,000.00

-

เฉพาะเจาะจง

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

ราคา 37,653.30 บาท

ราคา 37,653.30 บาท

เป็นผู้เสนอราคาที่เสนอราคา
เป็นไปตามข้อกาหนดและ
มีผลงานที่ดี

4

จ้างการดาเนินการในการจัดทาเล่มเอกสาร

50,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท พรรณีพริน้ ติ้ง เซ็นเตอร์ จากัด
ราคา 24,267.60 บาท

บริษัท พรรณีพริน้ ติ้ง เซ็นเตอร์ จากัด
ราคา 24,267.60 บาท

เป็นผู้เสนอราคาที่เสนอราคา
เป็นไปตามข้อกาหนดและ
มีผลงานที่ดี

5

จ้างติดตั้งหัวจ่ายแอร์และเปลี่ยนมู่เล่ย์เครือ่ งปรับอากาศ ชั้น 36 โซน JK

30,000.00

-

เฉพาะเจาะจง ร้าน พี พี เมนทิเน็นซ์ แอนด์ เซอร์วสิ
ราคา 28,300 บาท

ร้าน พี พี เมนทิเน็นซ์ แอนด์ เซอร์วสิ
ราคา 28,300 บาท

เป็นผู้เสนอราคาที่เสนอราคา
เป็นไปตามข้อกาหนด

6

จ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์แนะนาสถาบันฯ

25,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท พริน้ ท์ ซิตี้ จากัด
ราคา 21,400 บาท

บริษัท พริน้ ท์ ซิตี้ จากัด
ราคา 21,400 บาท

เป็นผู้เสนอราคาที่เสนอราคา
เป็นไปตามข้อกาหนดและ
มีผลงานที่ดี

7

จ้างเหมาบริการระบบปรับอากาศล่วงเวลาในวันที่ 16 กันยายน 2561
(ชั้น 38 ฝั่ง HI)

4,000.00

-

เฉพาะเจาะจง นิติบุคคลอาคารชุดพญาไท พลาซ่า
วงเงิน 4,000 บาท

นิติบุคคลอาคารชุดพญาไท พลาซ่า
วงเงิน 4,000 บาท

เป็นอาคารที่ สทศ.เช่าอยู่

8

จ้างเช่ารถตู้พร้อมคนขับ เพื่อรับ-ส่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่ 20-24 กันยายน 2561

12,500.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมียร์คาร์เร้นท์ จากัด
ราคา 12,500 บาท

บริษัท พรีเมียร์คาร์เร้นท์ จากัด
ราคา 12,500 บาท

เป็นผู้เสนอราคาที่เสนอราคา
เป็นไปตามข้อกาหนดและ
มีผลงานที่ดี

9

จ้างเช่ารถตู้พร้อมคนขับ เพื่อรับ-ส่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร
และมหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 20-24 กันยายน 2561

25,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมียร์คาร์เร้นท์ จากัด
ราคา 25,000 บาท

บริษัท พรีเมียร์คาร์เร้นท์ จากัด
ราคา 25,000 บาท

เป็นผู้เสนอราคาที่เสนอราคา
เป็นไปตามข้อกาหนดและ
มีผลงานที่ดี

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซือ้ หรือจ้ำง

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2561
สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)
วันที่ 30 เดือน กันยำยน 2561

ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธซี ื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซื้อ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

10 จ้างเช่ารถตู้พร้อมคนขับ เพื่อรับ-ส่งเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15,000.00
วันที่ 13-18 กันยายน 2561

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมียร์คาร์เร้นท์ จากัด
ราคา 15,000 บาท

บริษัท พรีเมียร์คาร์เร้นท์ จากัด
ราคา 15,000 บาท

เป็นผู้เสนอราคาที่เสนอราคา
เป็นไปตามข้อกาหนดและ
มีผลงานที่ดี

11 จ้างเช่ารถตู้พร้อมคนขับ เพื่อรับ-ส่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 14-17 กันยายน 2561

10,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมียร์คาร์เร้นท์ จากัด
ราคา 10,000 บาท

บริษัท พรีเมียร์คาร์เร้นท์ จากัด
ราคา 10,000 บาท

12 จ้างเช่ารถตู้พร้อมคนขับ เพื่อรับ-ส่งเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 20-24 กันยายน 2561

12,500.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมียร์คาร์เร้นท์ จากัด
ราคา 12,500 บาท

บริษัท พรีเมียร์คาร์เร้นท์ จากัด
ราคา 12,500 บาท

13 จ้างรถตู้พร้อมคนขับ เพื่อรับ-ส่งเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 12,500.00
จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 13-17 กันยายน 2561

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมียร์คาร์เร้นท์ จากัด
ราคา 12,500 บาท

บริษัท พรีเมียร์คาร์เร้นท์ จากัด
ราคา 12,500 บาท

14 จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครือ่ งคอมพิวเตอร์ MonitorLED DELL
เลขครุภัณฑ์ 03-01-089/54

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จากัด
ราคา 1,765.50 บาท

บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จากัด
ราคา 1,765.50 บาท

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

2,000.00

15 จ้างเหมาบริการเช่ารถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) พร้อมพนักงานขับรถ
สาหรับใช้ส่วนกลางของ สทศ.ประจาปีงบประมาณ 2562

550,000.00

16 จ้างพัฒนาข้อสอบวัดการรูเ้ รือ่ งภาษาไทยด้านการอ่าน (Reading Literacy)

600,000.00

17 จ้างพร้อมเบิกจ่ายค่าจ้างทาตรายางหมึกในตัว จานวน 2 รายการ

18 จ้างรถขนส่งอุปกรณ์สาหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรือ่ ง การสร้างเครือ่ งมือ
วัดผลทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามโครงการสร้างและพัฒนาคุณภาพข้อสอบ
วัดสมรรถนะของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามแนว PISA-Like

500,000.00

E-bidding ระหว่างรอผู้เสนอราคายื่นในระบบ e-GP
วันที่ 9 ต.ค.61

600,000.00 เฉพาะเจาะจง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราคา 600,000 บาท

ระหว่างรอผู้เสนอราคายื่นในระบบ e-GP
วันที่ 9 ต.ค.61

ระหว่างรอผู้เสนอราคายื่นในระบบ e-GP

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราคา 600,000 บาท

เป็นผู้เสนอราคาที่เสนอราคา
เป็นไปตามข้อกาหนดและ
มีผลงานที่ดี
เป็นผู้เสนอราคาที่เสนอราคา
เป็นไปตามข้อกาหนดและ
มีผลงานที่ดี

650.00

-

เฉพาะเจาะจง ร้าน SweetyStamp
ราคา 589 บาท

ร้าน SweetyStamp
ราคา 589 บาท

28,000.00

-

15,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จากัด
ราคา 28,000 บาท
เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมียร์คาร์เร้นท์ จากัด
ราคา 15,000 บาท

บริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จากัด
ราคา 28,000 บาท
บริษัท พรีเมียร์คาร์เร้นท์ จากัด
ราคา 15,000 บาท

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซือ้ หรือจ้ำง

วันที่ 9 ต.ค.61

เป็นผู้เสนอราคาที่เสนอราคา
เป็นไปตามข้อกาหนดและ
มีผลงานที่ดี

50/2561
27-ก.ย.-61

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2561
สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)
วันที่ 30 เดือน กันยำยน 2561

ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

19 จ้างบริการสัญญาณการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนต Leased Line
สาหรับใช้ภายในสานักงาน ประจาปีงบประมาณ 2562

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง
900,000.00

รำคำกลำง

วิธซี ื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

808,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สามารถ อินโฟเนต จากัด
ราคา 808,920 บาท

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซื้อ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

บริษัท สามารถ อินโฟเนต จากัด
ราคา 808,920 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดิมที่เสนอราคา
3/2562
เป็นไปตามข้อกาหนดและมีผลงานที่ดี 12-ต.ค.-61

20 จ้างเหมาบริการรถ 4 ที่นั่ง พร้อมคนขับ สาหรับใช้ส่วนกลาง จานวน 1 คัน
ตั้งแต่วนั ที่ 1-31 ตุลาคม 2561

46,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมียร์คาร์เร้นท์ จากัด
ราคา 46,000 บาท

บริษัท พรีเมียร์คาร์เร้นท์ จากัด
ราคา 46,000 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดิมที่เสนอราคา
เป็นไปตามข้อกาหนดและมีผลงานที่ดี

21 จ้างเหมาบริการที่จอดรถ จานวน 4 ที่
(1 ต.ค.61-30 ก.ย.62)

96,000.00

-

เฉพาะเจาะจง MS.CHAN HO JANE JANE
ราคา 96,000 บาท

MS.CHAN HO JANE JANE
ราคา 96,000 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดิมที่เสนอราคา
เป็นไปตามข้อกาหนดและมีผลงานที่ดี
และเป็นอาคารที่ สทศ.เช่าอยู่

1,000.00

-

เฉพาะเจาะจง ร้าน SweetyStamp
ราคา 529 บาท

ร้าน SweetyStamp
ราคา 529 บาท

เป็นผู้เสนอราคาที่เสนอราคา
เป็นไปตามข้อกาหนดและ
มีผลงานที่ดี
เป็นผู้เสนอราคาที่เสนอราคา
เป็นไปตามข้อกาหนดและ
มีผลงานที่ดี
เป็นผู้เสนอราคาที่เสนอราคา
เป็นไปตามข้อกาหนดและ
มีผลงานที่ดี

22 จัดทาตรายางชนิดหมึกในตัว

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซือ้ หรือจ้ำง

23 จ้างจัดทาฐานข้อมูลการทดสอบและออกเลขที่นั่งสอบสาหรับการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.6 ปีการศึกษา 2561

300,000.00

300,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จันวาณิชย์ จากัด
ราคา 299,600 บาท

บริษัท จันวาณิชย์ จากัด
ราคา 299,600 บาท

24 จ้างจัดทาฐานข้อมูลการทดสอบและออกเลขที่นั่งสอบสาหรับการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2561

200,000.00

220,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จันวาณิชย์ จากัด
ราคา 196,238 บาท

บริษัท จันวาณิชย์ จากัด
ราคา 196,238 บาท

25 จ้างเหมาทาความสะอาดสถานที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ 2562

600,000.00

509,058.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด จักรคลีน เซฟตี้
ราคา 509,058 บาท

ห้างหุ้นส่วนจากัด จักรคลีน เซฟตี้
ราคา 509,058 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดิมที่เสนอราคา รอทาสัญญา
เป็นไปตามข้อกาหนดและมีผลงานที่ดี

26 จ้างเหมาบารุงรักษาเครือ่ งปรับอากาศสานักงานชั้น 35,ชั้น 36 ห้อง Server
ชั้น 36 และ ชั้น 38 ประจาปีงบประมาณ 2562

500,000.00

403,176.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด แอท ทู บี
ราคา 398,400 บาท

ห้างหุ้นส่วนจากัด แอท ทู บี
ราคา 398,400 บาท

เป็นผู้เสอราคาต่าสุด

บริษัท พรรณีพริน้ ติ้ง เซ็นเตอร์ จากัด
ราคา 44,940 บาท

เป็นผู้เสนอราคาที่เสนอราคา
เป็นไปตามข้อกาหนดและ
มีผลงานที่ดี

27 จ้างการดาเนินการจัดทาเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนาผลการทดสอบระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครัง้ ที่ 1

45,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท พรรณีพริน้ ติ้ง เซ็นเตอร์ จากัด
ราคา 44,940 บาท

สทศ3/2562
9-ต.ค.-61
สทศ2/2562
9-ต.ค.-61

สทศ1/2562
9-ต.ค.-61

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2561
สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)
วันที่ 30 เดือน กันยำยน 2561

ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธซี ื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซื้อ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

50,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จากัด
ราคา 17,655 บาท

บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จากัด
ราคา 17,655 บาท

เป็นผู้เสนอราคาที่เสนอราคา
เป็นไปตามข้อกาหนดและ
มีผลงานที่ดี

2,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงเอกซัพพลาส์ จากัด
ราคา 1,819 บาท

บริษัท แสงเอกซัพพลาส์ จากัด
ราคา 1,819 บาท

เป็นผู้เสนอราคาที่เสนอราคา
เป็นไปตามข้อกาหนดและ
มีผลงานที่ดี

90,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จากัด
ราคา 77,896 บาท

บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จากัด
ราคา 77,896 บาท

เป็นผู้เสนอราคาที่เสนอราคา
เป็นไปตามข้อกาหนดและ
มีผลงานที่ดี

31 จ้างเหมาบริการที่จอดรถ จานวน 1 ที่
(1 ต.ค.61-30 ก.ย.62)

4,800.00

-

เฉพาะเจาะจง นิติบุคคลอาคารชุดพญาไทพลาซ่า
ราคา 4,800 บาท

นิติบุคคลอาคารชุดพญาไทพลาซ่า
ราคา 4,800 บาท

เป็นอาคารที่สถาบันเช่าอยู่

32 จ้างจัดทา CD ข้อมูล คู่มือการสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
สถาบันอุดมศึกษา ระบบใหม่ (TCAS) (ฉบับสมบูรณ์) และเอกสารโครงการ
จานวน 380 แผ่น

9,500.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท เพกาซัล ครีเอชั่น จากัด
ราคา 9,500 บาท

บริษัท เพกาซัล ครีเอชั่น จากัด
ราคา 9,500 บาท

เป็นผู้เสนอราคาที่เสนอราคา
เป็นไปตามข้อกาหนดและ
มีผลงานที่ดี

บริษัท โรงพิมพ์รตนพร จากัด
ราคา 899,999 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด

28 จ้างการดาเนินการจัดทาเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการในโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนาผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ไปใช้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครัง้ ที่ 2
29 จ้างซ่อมคูลเลอร์ต้มน้าร้อน

30 จ้างจัดพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์ คู่มือการสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ระบบใหม่ (TCAS) (ฉบับสมบูรณ์) ของ 4 สาขา

33 จ้างจัดพิมพ์ปฏิทิน พร้อมจัดส่ง ประจาปี พ.ศ. 2562

34 จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมพนักงานขับรถสาหรับรถส่วนกลาง จานวน 1 คัน

35 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ เดือน ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562

36 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานโครงการขยายสนามสอบและ
ถ่ายทอดองค์ความรูใ้ นการจัดการทดสอบด้วยระบบดิจทิ ัล (Digital Testing)

1,200,000.00

50,000.00

216,000.00

75,000.00

927,000.00 e-bidding

-

บริษัท โรงพิมพ์รตนพร จากัด
ราคา 899,999 บาท

เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะรอยัล เอ็กซเพรส 1991 แอนด์ คาร์บริเร้ษนัทจเดอะรอยั
ากัด ล เอ็กซเพรส 1991 แอนด์ คาร์เป็เร้นนผู้เจสนอราคารายเดิ
ากัด
มที่เสนอราคา
ราคา 45,200 บาท
ราคา 45,200 บาท
เป็นไปตามข้อกาหนดและมีผลงานที่ดี

240,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามราชธานี จากัด
ราคา 211,860 บาท
-

เฉพาะเจาะจง นายพีรวัฒน์ กาซาว
ราคา 75,000 บาท

บริษัท สยามราชธานี จากัด
ราคา 211,860 บาท
นายพีรวัฒน์ กาซาว
ราคา 75,000 บาท

เป็นผู้เสนอราคาที่เสนอราคา
เป็นไปตามข้อกาหนดและ
มีผลงานที่ดี
เป็นผู้เสนอราคารายเดิมที่เสนอราคา
เป็นไปตามข้อกาหนดและมีผลงานที่ดี

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซือ้ หรือจ้ำง

รอทาสัญญา

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2561
สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)
วันที่ 30 เดือน กันยำยน 2561

ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธซี ื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซื้อ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

37 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานโครงการขยายสนามสอบและ
ถ่ายทอดองค์ความรูใ้ นการจัดการทดสอบด้วยระบบดิจทิ ัล (Digital Testing)

75,000.00

-

เฉพาะเจาะจง นายจิรวิทย์ เต็มราม
ราคา 75,000 บาท

นายจิรวิทย์ เต็มราม
ราคา 75,000 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดิมที่เสนอราคา
เป็นไปตามข้อกาหนดและมีผลงานที่ดี

38 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานโครงการขยายสนามสอบและ
ถ่ายทอดองค์ความรูใ้ นการจัดการทดสอบด้วยระบบดิจทิ ัล (Digital Testing)

75,000.00

-

เฉพาะเจาะจง นายภานุพงศ์ ใหม่ต๊ะ
ราคา 75,000 บาท

นายภานุพงศ์ ใหม่ต๊ะ
ราคา 75,000 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดิมที่เสนอราคา
เป็นไปตามข้อกาหนดและมีผลงานที่ดี

39 จัดซื้อน้าดื่มสาหรับใช้ภายในสถาบันทดสอบฯ
แบบถัง 40 ถัง แบบขวด 100 โหล

10,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท พี ที น้าดื่ม จากัด
ราคา 6,480 บาท

บริษัท พี ที น้าดื่ม จากัด
ราคา 6,480 บาท

ผู้ขายมีสินค้าตามที่กาหนด
และอยู่ในวงเงินที่กาหนด

40 จัดซื้อ Flash Drive (ความจุ 16 GB) สาหรับจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
โครงการขยายข้อสอบและถ่ายทอดองค์ความรูใ้ นการจัดการทดสอบ
ด้วยระบบดิจทิ ัล (Digital Testing) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

75,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จากัด
ราคา 67,500 บาท

บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จากัด
ราคา 67,500 บาท

ผู้ขายมีสินค้าตามที่กาหนด
และอยู่ในวงเงินที่กาหนด

41 จัดซื้อกล่องเก็บเอกสาร จานวน 24 กล่อง

10,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
ราคา 1,739.95 บาท

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
ราคา 1,739.95 บาท

ผู้ขายมีสินค้าตามที่กาหนด
และอยู่ในวงเงินที่กาหนด

500.00

-

เฉพาะเจาะจง ร้าน Daiso
ราคา 300 บาท

ร้าน Daiso
ราคา 300 บาท

ผู้ขายมีสินค้าตามที่กาหนด
และอยู่ในวงเงินที่กาหนด

20,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท วิริยะประกันภัย จากัด (มหาชน)
ราคา 19,732.91 บาท

บริษัท วิริยะประกันภัย จากัด (มหาชน)
ราคา 19,732.91 บาท

ผู้ขายมีสินค้าตามที่กาหนด
และอยู่ในวงเงินที่กาหนด

6,000.00

-

เฉพาะเจาะจง ร้านกิจไพศาล
ราคา 5,810 บาท

ร้านกิจไพศาล
ราคา 5,810 บาท

ผู้ขายมีสินค้าตามที่กาหนด
และอยู่ในวงเงินที่กาหนด

45 จัดซื้อคูปองจอดรถ

34,000.00

-

เฉพาะเจาะจง นิติบุคคลอาคารชุดพญาไท พลาซ่า
ราคา 34,000 บาท

นิติบุคคลอาคารชุดพญาไท พลาซ่า
ราคา 34,000 บาท

เป็นอาคารที่ สทศ.เช่าอยู่

46 จัดซื้อน้าดื่มสาหรับใช้ภายในสถาบันทดสอบฯ
แบบถัง 60 ถัง แบบขวด 60 โหล

10,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท พี ที น้าดื่ม จากัด
ราคา 5,400 บาท

บริษัท พี ที น้าดื่ม จากัด
ราคา 5,400 บาท

ผู้ขายมีสินค้าตามที่กาหนด
และอยู่ในวงเงินที่กาหนด

100.00

-

เฉพาะเจาะจง ร้าน Daiso
ราคา 60 บาท

ร้าน Daiso
ราคา 60 บาท

ผู้ขายมีสินค้าตามที่กาหนด
และอยู่ในวงเงินที่กาหนด

42 จัดซื้อพร้อมเบิกจ่ายช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีแก่เจ้าหน้าที่บรรจุใหม่

43 จัดซื้อประกันภัยรถยนต์และ พรบ. สาหรับรถสถาบันทดสอบฯ

44 จัดซื้อวัสดุ จานวน 4 รายการ

47 จัดซื้อพร้อมเบิกจ่ายช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีแก่เจ้าหน้าที่บรรจุใหม่

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซือ้ หรือจ้ำง

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2561
สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)
วันที่ 30 เดือน กันยำยน 2561

ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธซี ื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซื้อ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

48 จัดซื้อวัสดุสานักงาน ผงหมึก กระดาษ สาหรับใช้ส่วนกลาง
จานวน 18 รายการ ประจาเดือน กันยายน 2561

90,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จากัด
ราคา 17,685.22 บาท
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจติ อล ซินเนอร์จี จากัด
ราคา 30,495.-บาท
บริษัท โฟทีก้า จากัด
ราคา 40,456.70 บาท

บริษัท ซีโอแอล จากัด
ผู้ขายมีสินค้าตามที่กาหนด
ราคา 17,685.22 บาท
และอยู่ในวงเงินที่กาหนด
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจติ อล ซินเนอร์จี จากัด
ราคา 30,495.-บาท
บริษัท โฟทีก้า จากัด
ราคา 40,456.70 บาท

49 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

15,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท รุง่ โรฒณ์บริการ (2525) จากัด
ราคา 15,000 บาท

บริษัท รุง่ โรฒณ์บริการ (2525) จากัด
ราคา 15,000 บาท

ผู้ขายมีสินค้าตามที่กาหนด
และอยู่ในวงเงินที่กาหนด

50 ขออนุมัติจดั ซื้อพร้อมเบิกจ่ายเงินค่าน้ามันเชื้อเพลิง สาหรับรถ Camry

1,500.00

-

เฉพาะเจาะจง สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิงสวัสดิการ
กรมแพทย์ทหารบก
ราคา 930 บาท

สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิงสวัสดิการ
กรมแพทย์ทหารบก
ราคา 930 บาท

ผู้ขายมีสินค้าตามที่กาหนด
และอยู่ในวงเงินที่กาหนด

800.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด
ราคา 760 บาท

บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด
ราคา 760 บาท

ผู้ขายมีสินค้าตามที่กาหนด
และอยู่ในวงเงินที่กาหนด

51 ขออนุมัติจดั ซื้อพร้อมเบิกจ่ายค่ากาวดักหนู

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซือ้ หรือจ้ำง

