สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2561
สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)
วันที่ 31 เดือน มีนำคม พ.ศ.2561
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

1 จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารสานักงาน จานวน 3 เครื่อง

2 จ้างทาวิจัยโครงการพัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง
80,000.00

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
-

800,000.00 800,000.00

3 จ้างเหมาบริการระบบปรับอากาศล่วงเวลาในวันที่ 17,18 มีนาคม 25615,000.00
(ชั้น 36 ฝั่ง CDE)

-

4 จ้างเหมาบริการระบบปรับอากาศล่วงเวลาในวันที่ 24,25 มีนาคม 25615,000.00
(ชั้น 35 ฝั่ง CDE)

-

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
ลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซื้อ
หรือจ้ำง

เฉพาะเจาะจง บริษัท โคนิกา้ มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จากัด บริษัท โคนิกา้ มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จากัด เป็นผู้ขายเครื่องที่สถาบันฯ
ราคา 76,997.20 บาท
ราคา 76,997.20 บาท
ใช้งานอยู่
e-bidding บริษัท โอเชี่ยนการ์เด้น คอร์ปอเรท จากัด บริษัท โอเชี่ยนการ์เด้น คอร์ปอเรท จากัด เสนอราคาต่าสุด
ราคา 689,000 บาท
ราคา 689,000 บาท
บริษัท โค้ดมีเดีย จากัด
ราคา 786,450 บาท
เฉพาะเจาะจง นิติบุคคลอาคารพญาไท พลาซ่า
ราคา 4,654.60 บาท

นิติบุคคลอาคารพญาไท พลาซ่า
ราคา 4,654.60 บาท

เป็นอาคารที่สถาบันฯ เช่าอยู่

เฉพาะเจาะจง นิติบุคคลอาคารพญาไท พลาซ่า
ราคา 4,000 บาท

นิติบุคคลอาคารพญาไท พลาซ่า
ราคา 4,000 บาท

เป็นอาคารที่สถาบันฯ เช่าอยู่

รอทาสัญญา

วงเงิน
ยกเลิกตามบันทึก

บก 114/2561
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5 จ้างเหมาบริการระบบปรับอากาศล่วงเวลาในวันที่ 17,18 มีนาคม 25618,000.00
(ชั้น 38 ฝั่ง HI)

-

เฉพาะเจาะจง นิติบุคคลอาคารพญาไท พลาซ่า
ราคา 4,654.60 บาท

6 จ้างพิมพ์แบบทดสอบ กระดาษคาตอบและเอกสารจัดสอบ สาหรับ 48,850.00
การจัดสอบรอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย O-NET ชั้น ม.6
ปีการศึกษา 2560

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริน้ ท์ติ้ง จากัด บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริน้ ท์ติ้ง จากัด เป็นผู้รับจ้างที่มีความชานาญและ
ราคา 43,334.93 บาท
ราคา 43,334.93 บาท
เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด

7 จ้างแม่บ้านปฏิบัติงานนอกเวลา จานวน 2 วัน

-

เฉพาะเจาะจง นางเบ็ญจวรรณ เรือนแสน
ราคา 1,000 บาท
นางสาวสุนีย์ เสาร์จันทร์
ราคา 1,000 บาท

2,000.00

นิติบุคคลอาคารพญาไท พลาซ่า
ราคา 4,654.60 บาท

นางเบ็ญจวรรณ เรือนแสน
ราคา 1,000 บาท
นางสาวสุนีย์ เสาร์จันทร์
ราคา 1,000 บาท

เป็นอาคารที่สถาบันฯ เช่าอยู่

เป็นแม่บ้านที่ สทศ.จ้างในวัน
เวลาทาการอยู่แล้ว

ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก
ลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซื้อ
หรือจ้ำง

8 จ้างเหมาบริการระบบปรับอากาศล่วงเวลาในวันที่ 17,18 มีนาคม 25616,000.00
(ชั้น 35 ฝั่ง CDE)

-

เฉพาะเจาะจง นิติบุคคลอาคารพญาไท พลาซ่า
ราคา 5,778 บาท

นิติบุคคลอาคารพญาไท พลาซ่า
ราคา 5,778 บาท

เป็นอาคารที่สถาบันฯ เช่าอยู่

9 จ้างเหมาบริการระบบปรับอากาศล่วงเวลาในวันที่ 24 มีนาคม 2561 3,500.00
(ชั้น 38 ฝั่ง HI)

-

เฉพาะเจาะจง นิติบุคคลอาคารพญาไท พลาซ่า
ราคา 3,500 บาท

นิติบุคคลอาคารพญาไท พลาซ่า
ราคา 3,500 บาท

เป็นอาคารที่สถาบันฯ เช่าอยู่

วงเงิน

10 จ้างเหมาบริการระบบปรับอากาศล่วงเวลาในวันที่ 25 มีนาคม 2561
ชั้น 38 ฝั่ง HI)

4,000.00

-

เฉพาะเจาะจง นิติบุคคลอาคารพญาไท พลาซ่า
ราคา 4,000 บาท

นิติบุคคลอาคารพญาไท พลาซ่า
ราคา 4,000 บาท

เป็นอาคารที่สถาบันฯ เช่าอยู่

วงเงิน

11 ขออนุมตั จิ ดั จ้างซ่อมครุภณั ฑ์เครือ่ งถ่ายเอกสารสานักงาน จานวน 2 เครือ่ ง

80,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท โคนิกา้ มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จากัด บริษัท โคนิกา้ มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จากัด เป็นผู้ขายเครื่องที่สถาบันฯ
ราคา 72,468.40 บาท
ราคา 72,468.40 บาท
ใช้งานอยู่

12 ขออนุมัติจดั จ้างเหมาบริการระบบปรับอากาศ แม่บ้าน และเปิดใช้ลิฟท์
โดยสารหน้าอาคารชั้น 35-36 นอกเวลาทาการ

10,500.00

-

เฉพาะเจาะจง หลักการ
ราคา 10,500 บาท

หลักการ
ราคา 10,500 บาท

เป็นอาคารที่สถาบันฯ เช่าอยู่
และมีการทางานในวันดังกล่าว

13 ขออนุมัติจัดจ้างและอนุมัติเบิกจ่ายค่าจัดจ้างแม่บ้านมาปฏิบัติงาน
นอกเวลาทาการ

800.00

-

เฉพาะเจาะจง นางสาวสุริยา โพธิ์อินทร์
ราคา 800 บาท

นางสาวสุริยา โพธิ์อินทร์
ราคา 800 บาท

เป็นผูร้ ับจ้างที่สถาบันฯ เคยใช้บริการ

บริษัท แสงเอกซัพพลายส์ จากัด
ราคา 95,979 บาท

ผู้ขายมีสินค้าตามที่กาหนด
และอยู่ในวงเงินที่กาหนด

บริษัท พี ที น้าดื่ม จากัด
ราคา 8,460 บาท

ผู้ขายมีสินค้าตามที่กาหนด
และอยู่ในวงเงินที่กาหนด

14 รายงานขอจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนจานวน 20 ตู้

100,000.00

95,975.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงเอกซัพพลายส์ จากัด
ราคา 95,979 บาท

15 ขออนุมัติจัดซื้อน้าดื่มสาหรับใช้ภายในสถาบันทดสอบฯ
( ชนิดขวด 150 โหล, ชนิดถัง 30 ถัง)

10,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท พี ที น้าดื่ม จากัด
ราคา 8,460 บาท

16 ขออนุมัติจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด

50,000.00

-

เฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างเรื่องยืมเงินจัดซื้อ

มีผลงานที่ดี
สทศ9/2561
30-มี.ค.-61

