สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2561
สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)
วันที่ 31 เดือน พฤษภำคม 2561
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

1 จ้างจัดทา CD เรื่อง คู่มือการใช้แบบประเมินการสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา และเอกสารโครงการ จานวน 200 แผ่น

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซื้อ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

5,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษทั เพกาซัส ครีเอชั่น จากัด
ราคา 4,000 บาท

บริษทั เพกาซัส ครีเอชั่น จากัด
ราคา 4,000 บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
และอยู่ในวงเงิน

2 จ้างดาเนินการจัดทาถุงผ้าเพื่อใช้ในการประชุมชี้แจงศูนย์สอบการสอบ O-NET
ชั้น ป.6,ม.3, และม.6 การสอบ V-NET การสอบ I-NET การสอบ B-NET
และการสอบ N-NET ปีการศึกษา 2561

66,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษทั มิลันดา เทรดดิ้ง จากัด
ราคา 58,850 บาท

บริษทั มิลันดา เทรดดิ้ง จากัด
ราคา 58,850 บาท

เป็นผู้รับจ้างที่ความชานาญ
เชียวชาญ และมีผลงานที่ดี

3 จ้างพิมพ์คู่มือการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)
ปีการศึกษา 2561 สาหรับศูนย์สอบ

35,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษทั เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จากัด
ราคา 33,170 บาท

บริษทั เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จากัด
ราคา 33,170 บาท

เป็นผู้รับจ้างที่ความชานาญ
เชียวชาญ และมีผลงานที่ดี

4 จ้างพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์ คู่มือการใช้แบบประเมินการสอบสัมภาษณ์
ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ของ 4 สาขา

60,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษทั เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จากัด
ราคา 52,216 บาท

บริษทั เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จากัด
ราคา 52,216 บาท

เป็นผู้รับจ้างที่ความชานาญ
เชียวชาญ และมีผลงานที่ดี

5 จ้างที่ปรึกษาดาเนินโครงการวิจัยด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
โครงการจัดทารายงานการวิเคราะห์ปรับเทียบคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

1,000,000.00

1,000,000.00

คัดเลือก

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราคา 1,000,000 บาท

เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง

รอพิจารณาคัดเลือก

6 จ้างการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินทักษะชีวิต
(ด้านความพอเพียง ด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และด้านการดารงชีวิตและการทางาน)

200,000.00

200,000.00 เฉพาะเจาะจง คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราคา 199,180 บาท

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราคา 199,180 บาท

เป็นหน่วยงานที่มีความชานาญและ
เป็นงานที่เป็นหน่วยงานที่รัฐ
ต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน

รอทาสัญญา

7 จ้างเหมาบริการปฏิบตั ิงานโครงการพัฒนาระบบการทดสอบทางการศึกษาแบบดิจิทลั
(National Digtal Testing Platform) นายภานุพงศ์ ใหม่ต๊ะ

200,000.00

200,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภานุพงศ์ ใหม่ต๊ะ
ราคา 112,903.23 บาท

นายภานุพงศ์ ใหม่ต๊ะ
ราคา 112,903.23 บาท

เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม

สทศ37/2561
15-พ.ค.-61

8 จ้างเหมาบริการปฏิบตั ิงานโครงการพัฒนาระบบการทดสอบทางการศึกษาแบบดิจิทลั
(National Digtal Testing Platform) นายจิรวิทย์ เต็มราม

200,000.00

200,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรวิทย์ เต็มราม
ราคา 112,903.23 บาท

นายจิรวิทย์ เต็มราม
ราคา 112,903.23 บาท

เป็นผู้รับจ้างรายเดิม

สทศ37/2561
15-พ.ค.-61

9 จ้างที่ปรึกษาดาเนินงานโครงการการจัดทารายงานการประเมินผลทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Assessment Report)

500,000.00

500,000.00 เฉพาะเจาะจง คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราคา 500,000 บาท

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราคา 500,000 บาท

เป็นหน่วยงานที่มีความชานาญและ
เป็นงานที่เป็นหน่วยงานที่รัฐ
ต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน
เป็นผู้รับจ้างที่ความชานาญ
เชียวชาญ และมีผลงานที่ดี

รอทาสัญญา

เป็นผู้รับจ้างรายเดิม

สทศ39/2561
18-พ.ค.-61

10 จ้างซ่อมครุภณ
ั ฑ์เครื่อง PrinterLaser HP LJ-2420 และเครื่อง UPS

11 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกแบบรายเดือน จานวน 2 เดือน (1 มิ.ย.-31 ก.ค. 61)
เพื่อปฏิบตั ิงานให้กับสถาบันทดสอบ

6,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษทั พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จากัด
ราคา 5,542.60 บาท

บริษทั พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จากัด
ราคา 5,542.60 บาท

40,000.00

-

เฉพาะเจาะจง นางสาวมะลิวัลย์ วงค์สุวรรณ
ราคา 40,000 บาท

นางสาวมะลิวัลย์ วงค์สุวรรณ
ราคา 40,000 บาท

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2561
สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)
วันที่ 31 เดือน พฤษภำคม 2561
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซื้อ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

12 จ้างรถขนส่งวัสดุ อุปกรณ์สาหรับการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่อง การพัฒนาครูเครือข่าย
ในด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลทางการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษทั พรมาตุลี ขนส่ง จากัด
ราคา 5,000 บาท

บริษทั พรมาตุลี ขนส่ง จากัด
ราคา 5,000 บาท

เป็นผู้รับจ้างที่ความชานาญ
เชียวชาญ และมีผลงานที่ดี

13 จ้างจัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์และการจัดส่งประชาสัมพันธ์การสอบ N-NET ครั้งที่ 1
ปีการศึกษา 2561

60,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษทั พริ้นท์ ซิตี้ จากัด
ราคา 41,088 บาท
บริษทั ไปรษณีย์ จากัด
ราคา 18,912 บาท

บริษทั พริ้นท์ ซิตี้ จากัด
ราคา 41,088 บาท
บริษทั ไปรษณีย์ จากัด
ราคา 18,912 บาท

เป็นผู้รับจ้างที่สามารถทาตาม
ข้อกาหนดของ สทศ.และมีผลงานดี
สทศ.เป็นสมาชิกอยู่

เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง

14 จ้างทาต้นฉบับวีดทิ ัศน์ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)
ครั้งที่ 1 ,ด้านอาชีวศึกษา (V-NET),ด้านอิสลามศึกษา (I-NET),ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET)

200,000.00

200,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เพกาซัส ครีเอชั่น จากัด
ราคา 197,950 บาท

บริษทั เพกาซัส ครีเอชั่น จากัด
ราคา 197,950 บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
และอยู่ในวงเงิน

สทศ40/2561
4-มิ.ย.-61

15 จ้างจัดทาฐานข้อมูลการทดสอบและออกเลขที่นั่งสอบ สาหรับการทดสอบทางการ
ศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561

150,000.00

150,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั จันวาณิชย์ จากัด
ราคา 134,820 บาท

บริษทั จันวาณิชย์ จากัด
ราคา 134,820 บาท

เป็นผู้เสนอราคาที่เสนอราคา
เป็นไปตามข้อกาหนดและ
มีผลงานที่ดี

สทศ41/2561
4-มิ.ย.-61

16 จ้างจัดทาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ
ด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์

17 จัดซื้อน้าดื่มสาหรับใช้ภายในสถาบันทดสอบฯ

18 จัดซื้อพร้อมเบิกจ่ายค่าดอกไม้

19 จัดซื้อยาสามัญประจาบ้าน จานวน 10 รายการ

20 จัดซื้อวัสดุสานักงานสาหรับนาไปใช้ในการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET
ชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 การสอบ V-NET การสอบ B-NET
และการสอบ N-NET ปีการศึกษา 2561

21 ขออนุมัติจัดซื้อพร้อมเบิกจ่ายเงินค่าน้ามันเชื้อเพลิง สาหรับรถ Camry

1,300,000.00

1,300,000.00

คัดเลือก

อยู่ระหว่างรอเสนอราคา 3 ราย

อยู่ระหว่างรอเสนอราคา 3 ราย

10,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษทั พี ที น้าดื่ม จากัด
ราคา 8,460 บาท

บริษทั พี ที น้าดื่ม จากัด
ราคา 8,460 บาท

ผู้ขายมีสินค้าตามที่กาหนด
และอยู่ในวงเงินที่กาหนด

50.00

-

เฉพาะเจาะจง ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก.111)
ราคา 50 บาท

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก.111)
ราคา 50 บาท

วงเงินเล็กน้อย

1,500.00

-

เฉพาะเจาะจง ร้านยาฟาร์มาซี
ราคา 1,320 บาท

ร้านยาฟาร์มาซี
ราคา 1,320 บาท

ผู้ขายมีสินค้าตามที่กาหนด
และอยู่ในวงเงินที่กาหนด

18,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีโอแอล จากัด

บริษทั ซีโอแอล จากัด

ราคา 10,755.05 บาท
บริษัท โฟทีก้า จากัด

ราคา 10,755.05 บาท
บริษัท โฟทีก้า จากัด

ผู้ขายมีสินค้าตามที่กาหนด
และอยู่ในวงเงินที่กาหนด

ราคา 5,478.40 บาท

ราคา 5,478.40 บาท

เฉพาะเจาะจง บริษทั รัตน์เลิศ จากัด
ราคา 200 บาท

บริษทั รัตน์เลิศ จากัด
ราคา 200 บาท

200.00

-

มีงานต่อเนื่อง จึงไม่สามารถ
มาเติมสถานีบริการ
ที่ สทศ.เป็นสมาชิก

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2561
สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)
วันที่ 31 เดือน พฤษภำคม 2561
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

22 จัดซื้อวัสดุสานักงาน ,วัสดุงานครัว และผงหมึก สาหรับใช้ส่วนกลาง
จานวน 19 รายการ ประจาเดือน พฤษภาคม 2561

23 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการดาเนินกิจกรรม
ของโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนาผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

24 เช่าคอมพิวเตอร์พกพา เพื่อใช้ในงานประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
การพัฒนาและกลั่นกรองเครื่องมือวัดผลทางการศึกษาระดับชาติ
ปีการศึกษา 2561

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง
90,000.00

15,000.00

200,000.00

รำคำกลำง
-

-

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซื้อ
หรือจ้ำง

เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีโอแอล จากัด

บริษทั ซีโอแอล จากัด

ราคา 24,261.29 บาท
บริษัท โฟทีก้า จากัด

ราคา 24,261.29 บาท
บริษัท โฟทีก้า จากัด

ราคา 25,070.10 บาท

ราคา 25,070.10 บาท

บริษัท พริ้นท์ ซิตี้ จากัด

บริษัท พริ้นท์ ซิตี้ จากัด

ราคา 12,840 บาท
บริษทั โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส
โซลูชั่น(ประเทศไทย) จากัด
ราคา 26,750 บาท

ราคา 12,840 บาท
บริษทั โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส
โซลูชั่น(ประเทศไทย) จากัด
ราคา 26,750 บาท

เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

บริษทั ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

ราคา 12,829.94 บาท
บริษัท จักรพงษ์ เทรดดิง้ จากัด

ราคา 12,829.94 บาท
บริษัท จักรพงษ์ เทรดดิง้ จากัด

ราคา 1,872.50 บาท

ราคา 1,872.50 บาท

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง

ผู้ขายมีสินค้าตามที่กาหนด
และอยู่ในวงเงินที่กาหนด

ผู้ขายมีสินค้าตามที่กาหนด
และอยู่ในวงเงินที่กาหนด

200,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอโซเทค อาร์ทออฟเทคโนโลยี จากัด บริษทั ไอโซเทค อาร์ทออฟเทคโนโลยี จากัด ผู้ให้เช่ามีสินค้าเป็นไปตาม
ราคา 157,290 บาท
ราคา 157,290 บาท
ที่ สทศ. กาหนด
และอยู่ในวงเงินที่กาหนด

กาลังดาเนินการ

