สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อและจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)
วันที่ 30 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ.2561
วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

ลำดับที่

งำนที่จดั ซื้อหรือจัดจ้ำง

1

จ้างพิมพ์คู่มอื การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา
(V-NET) ปีการศึกษา 2561 สาหรับสนามสอบและกรรมการคุมสอบ

2

จ้างขนส่งแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ พร้อมรับกล่องกระดาษ
คาตอบ สาหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561

8,000,000.00 6,510,400.00

คัดเลือก

บริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จากัด
ราคา 6,984,500 บาท
บริษัท ไปรษณียไ์ ทย จากัด
ราคา 8,000,000 บาท

3

จ้างผลิตแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ เอกสารจัดสอบ สาหรับการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6
ปีการศึกษา 2561

47,160,000.00 41,837,726.80

คัดเลือก

360,000.00

รำคำกลำง วิธซี ื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

234,586.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท พริ้นท์ ซิตี้ จากัด
ราคา 255,088 บาท

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซื้อ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

บริษัท พริ้นท์ ซิตี้ จากัด
ราคา 255,088 บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
มีผลงานที่ดี

สทศ7/2562
13-พ.ย.-61

บริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จากัด
ราคา 6,984,500 บาท

เป็นผู้เสนอราคาที่ผา่ นเกณฑ์
การพิจารณาและราคาต่าสุด

19/2562
25-ธ.ค.-61

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จากัด บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จากัด เป็นผู้เสนอราคาที่ได้คะแนน
ราคา 41,841,920 บาท
ราคา 41,841,920 บาท
สูงสุดตามเกณฑ์การพิจารณา

12/2562
3-ธ.ค.-61

บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จากัด

ราคา 37,825,600 บาท
4

จ้างผลิตแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ เอกสารจัดสอบ สาหรับกา
รทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.3
ปีการศึกษา 2561

42,070,000.00 38,027,507.14

คัดเลือก

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จากัด บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จากัด เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว
ราคา 37,440,740 บาท
ราคา 37,440,740 บาท

16/2562
12-ธ.ค.-61

5

จ้างผลิตแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ เอกสารจัดสอบ สาหรับการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
ปีการศึกษา 2561

10,350,000.00

9,543,577.29

คัดเลือก

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จากัด บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จากัด เป็นผู้เสนอราคาที่ได้คะแนน
ราคา 9,364,785 บาท
ราคา 9,364,785 บาท
สูงสุดตามเกณฑ์การพิจารณา

17/2562
19-ธ.ค.-61

บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จากัด

ราคา 7,979,700 บาท
6

จ้างผลิตแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ เอกสารจัดสอบ สาหรับการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นพระพุทธศาสนา
(B-NET) ปีการศึกษา 2561

336,975.00

316,330.39 เฉพาะเจาะจง บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จากัด บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จากัด เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
ราคา 306,974.05 บาท
ราคา 306,974.05 บาท

สทศ12/2562
26-พ.ย.-61

7

จ้างดาเนินการขนส่งวีดทิ ัศน์ และคู่มอื การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) สาหรับสนามสอบและกรรมการ
คุมสอบ สาหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ น
อิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2561

200,000.00

146,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จากัด
ราคา 184,600.-บาท

สทศ.14/2562
29-พ.ย.-61

บริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จากัด
ราคา 184,600.-บาท

เสนอราคาอยู่ในวงเงินที่กาหนด
มีผลงานที่ดี

ลำดับที่

งำนที่จดั ซื้อหรือจัดจ้ำง

8

จ้างดาเนินการขนส่งวีดทิ ัศน์ และคู่มอื การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) สาหรับสนามสอบและ
กรรมการคุมสอบ สาหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2561

9

จ้างดาเนินการพิมพ์ และบรรจุคู่มอื การจัดสอบทางการศึกษาระดับ
ชาติดา้ นพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2561 สาหรับ
สนามสอบและกรรมการคุมสอบ

10 จ้างจัดทาสาเนาวีดทิ ัศน์ การจัดสอบ สาหรับการจัดสอบทางการ
ศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) สาหรับการทดสอบทางการ
ศึกษาระดับชาติดา้ นอิสลามศึกษา (I-NET) และสาหรับการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติดา้ นพระพุทธศาสนา (B-NET)
ปีการศึกษา 2561
11 จ้างผลิตแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ เอกสารจัดสอบ สาหรับ
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอิสลามศึกษา (I-NET)
ปีการศึกษา 2561

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง
320,000.00

รำคำกลำง วิธซี ื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

137,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จากัด
ราคา 168,500.-บาท

30,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จากัด
ราคา 29960.-บาท

72,000.00

-

เฉพาะเจาะจง

คัดเลือก

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุป

บริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จากัด
ราคา 168,500.-บาท

เสนอราคาอยู่ในวงเงินที่กาหนด
และผู้รับจ้างเคยปฏิบัตงิ าน
สถาบันฯ อยู่แล้ว

บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จากัด
ราคา 29960.-บาท

เสนอราคาอยู่ในวงเงินที่กาหนด
และมีผลงานที่ดี

บริษทั เจเนอรัล เรคคอร์ด อินเตอร์ เนชัน่ แนล อินดัสตรี้ จากัด บริษทั เจเนอรัล เรคคอร์ด อินเตอร์ เนชัน่ แนล อินดัสตรี้ จากัด

ราคา 61,632.-บาท

4,773,650.00 4,392,137.48

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซื้อ
หรือจ้ำง

ราคา 61,632.-บาท

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

สทศ.15/2562
29-พ.ย.-61

เสนอราคาอยู่ในวงเงินที่กาหนด
มีผลงานที่ดี

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จากัด บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จากัด เป็นผู้เสนอราคาที่ได้คะแนน
ราคา 4,476,110.40 บาท
ราคา 3,703,440 บาท
สูงสุดตามเกณฑ์การพิจารณา

18/2562
20-ธ.ค.-61

บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จากัด

ราคา 3,703,440 บาท
12 จ้างทาสาเนาวีดทิ ัศน์สาหรับการจัดการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6
ประจาปีการศึกษา 2561

500,000.00

541,302.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจเนอรัล เรคคอร์ด
อินเตอร์เนชั่นแนล อินดัสตรี้ จากัด
ราคา 490,312.52 บาท
-

บริษัท เจเนอรัล เรคคอร์ด
อินเตอร์เนชั่นแนล อินดัสตรี้ จากัด
ราคา 490,312.52 บาท

เสนอราคาอยู่ในวงเงินที่กาหนด
มีผลงานที่ดี

เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมียร์คาร์เร้นท์ จากัด
ราคา 12,500.-บาท

บริษัท พรีเมียร์คาร์เร้นท์ จากัด

ราคา 12,500.-บาท

เสนอราคาอยู่ในวงเงินที่กาหนด
มีผลงานที่ดี

13 จ้างรถตู้พร้อมคนขับ เพื่อรับ-ส่งเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัตงิ าน
ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

12,500.00

14 จ้างการขนส่งวีดทิ ัศน์ และคู่มอื การการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) สาหรับสนามสอบและ
กรรมการคุมสอบ สาหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2561

70,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จากัด
ราคา 55,000.-บาท

บริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จากัด
ราคา 55,000.-บาท

เสนอราคาอยู่ในวงเงินที่กาหนด
มีผลงานที่ดี

15 จ้างจัดทาพิมพ์หนังสือรวมกฎหมาย ข้อกาหนด ข้อบังคับ ระเบียบ
ที่เกี่ยวกับ สทศ. (เล่ม2)

15,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จากัด
ราคา 8,132.-บาท

บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จากัด
ราคา 8,132.-บาท

เสนอราคาอยู่ในวงเงินที่กาหนด
มีผลงานที่ดี

สทศ8/2562
19-พ.ย.-61

ลำดับที่

งำนที่จดั ซื้อหรือจัดจ้ำง

16 จัดจ้างแม่บ้านปฏิบัตงิ านนอกเวลาในระหว่าง
วันที่ 10 -11 พฤศจิกายน 2561

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง
1,000.00

รำคำกลำง วิธซี ื้อหรือจ้ำง

-

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

เฉพาะเจาะจง นางสาวสุณีย์ เสาร์จนั ทร์
ราคา 1,000 บาท

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซื้อ
หรือจ้ำง
นางสาวสุณีย์ เสาร์จนั ทร์
ราคา 1,000 บาท

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

เป็นผู้รับจ้างรายเดิม

17 จ้างพิมพ์และบรรจุคู่มอื จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
1,800,000.00 1,352,500.00
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 และชั้น ม.3 ประจาปีการศึกษา 2561
สาหรับหัวหน้าสนามสอบและกรรมการกลาง

e-bidding บริษัท ศิริวฒ
ั นาซีเคียวริตี้พริ้นท์ จากัด
ราคา 1,424,277 บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด อุดมศึกษา
ราคา 1,195,939 บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด อรุณการพิมพ์
ราคา 1,277,100 บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด แสงจันทร์การพิมพ์
ราคา 1,206,000 บาท
บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จากัด
ราคา 1,324,606.50 บาท

บริษัท ศิริวฒ
ั นาซีเคียวริตี้พริ้นท์ จากัด
ราคา 1,424,277 บาท

ตามเกณฑ์ราคาประกอบคุณภาพสูงสุด

18 จ้างพิมพ์และบรรจุคู่มอื จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
1,400,000.00
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 และชั้น ม.3 ประจาปีการศึกษา 2561
สาหรับกรรมการคุมสอบ

e-bidding ห้างหุ้นส่วนจากัด อุดมศึกษา
ราคา 582,968.10 บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด อรุณการพิมพ์
ราคา 677,976 บาท
บริษัท ศิริวฒ
ั นาซีเคียวริตี้พริ้นท์ จากัด
ราคา 884,676 บาท
บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จากัด
ราคา 680,520 บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด แสงจันทร์การพิมพ์
ราคา 620,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจากัด อุดมศึกษา
ราคา 582,968.10 บาท

ตามเกณฑ์ราคาประกอบคุณภาพสูงสุด

15/2562
12-ธ.ค.-61

บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จากัด
ราคา 128,400 บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
มีผลงานที่ดี

สทศ9/2562
19-พ.ย.-61

บริษัท สยามราชธานี จากัด
ราคา 314,838.76 บาท

เสนอราคาอยู่ในวงเงินที่กาหนด
มีผลงานที่ดี

สทศ11/2562
26-พ.ย.-61

บริษัท สยามราชธานี จากัด
ราคา 45,000.-บาท

เสนอราคาอยู่ในวงเงินที่กาหนด
มีผลงานที่ดี

19 จ้างพิมพ์คู่มอื การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอิสลามศึกษา
(I-NET) ปีการศึกษา 2561 สาหรับสนามสอบและกรรมการคุมสอบ

200,000.00

20 จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมคนขับ สาหรับใช้สว่ นกลาง จานวน 1 คัน
ตั้งแต่วนั ที่ 6 ธ.ค.61-30 ก.ย.62)

320,000.00

21 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถตู้โดยสาร ส่วนกลางของ สทศ.
ประจาปีงบประมาณ 2562

50,000.00

697,575.00

82,925.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จากัด
ราคา 128,400 บาท
320,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามราชธานี จากัด
ราคา 314,838.76 บาท
-

เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามราชธานี จากัด
ราคา 45,000.-บาท

เป็นผู้เสนอราคาที่ได้คะแนน

เป็นผู้เสนอราคาที่ได้คะแนน

14/2562
11-ธ.ค.-61

ลำดับที่

งำนที่จดั ซื้อหรือจัดจ้ำง

22 จ้างจัดทาเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารการนาผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) (B-NET)
ไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน ครั้งที่ 2
23 จ้างจัดทาฐานข้อมูลการทดสอบและออกเลขที่นั่งสอบสาหรับ
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561
24 จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ PC DELL

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง
95,000.00

130,000.00

รำคำกลำง วิธซี ื้อหรือจ้ำง
-

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

เฉพาะเจาะจง บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จากัด
ราคา 59,673.90 บาท

105,859.17 เฉพาะเจาะจง บริษัท จันวาณิชย์ จากัด
ราคา 112,350 บาท

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซื้อ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุป

บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จากัด
ราคา 59,673.90 บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
มีผลงานที่ดี

บริษัท จันวาณิชย์ จากัด
ราคา 112,350 บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
มีผลงานที่ดี

3,200.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จากัด
ราคา 3,049.50 บาท

บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จากัด
ราคา 3,049.50 บาท

เป็นผู้รับจ้างด้านการซ่อม
และเสนอราคาอยู่ในวงเงิน

37,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีเมืองการพิมพ์ จากัด
ราคา 29,532 บาท

บริษัท ศรีเมืองการพิมพ์ จากัด
ราคา 29,532 บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
มีผลงานที่ดี

26 จ้างเหมาบริการระบบปรับอากาศล่วงเวลาใน
วันที่ 18,25 พฤศจิกายน 2561 (ชั้น 38 ฝั่ง HI)

8,000.00

-

เฉพาะเจาะจง นิตบิ ุคคลอาคารชุดพญาไท พลาซ่า
วงเงิน 8,000 บาท

นิตบิ ุคคลอาคารชุดพญาไท พลาซ่า
วงเงิน 8,000 บาท

เป็นอาคารที่ สทศ.เช่าอยู่

27 จ้างแม่บ้านปฏิบัตงิ านนอกเวลาในระหว่าง
วันที่ 18 และ 25 พฤศจิกายน 2561

1,000.00

-

เฉพาะเจาะจง นางสาวอรวรรณ วิชติ ทรัพยากร
วงเงิน 500 บาท
นางสาวสุนีย์ เสาร์จนั ทร์
วงเงิน 500 บาท

นางสาวอรวรรณ วิชติ ทรัพยากร
วงเงิน 500 บาท
นางสาวสุนีย์ เสาร์จนั ทร์
วงเงิน 500 บาท

เป็นผู้รับจ้างรายเดิม

28 จ้างเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารสานักงาน
จานวน 1 เครื่อง

6,955.00

-

เฉพาะเจาะจง

29 จ้างเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารสานักงาน
จานวน 1 เครื่อง (ชั้น38)

17,000.00

25 จ้างจัดพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์ จานวน 4 รายการ

30 จ้างจัดทาฐานข้อมูลผู้มสี ทิ ธิ์สอบ และออกเลขที่นั่งสอบการทดสอบ
GAT/PAT ประจาปีการศึกษา 2562
31 จ้างจัดทาเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารการนาผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้
แบบครูมอื อาชีพ

ราคา 6,955.-บาท

350,000.00

40,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด
ราคา 16,899.50 บาท

194,651.62 เฉพาะเจาะจง บริษัท จันวาณิชย์ จากัด
ราคา 224,700 บาท
-

ราคา 6,955.-บาท

เสนอราคาอยู่ในวงเงินที่กาหนด
มีผลงานที่ดี

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด
ราคา 16,899.50 บาท

เสนอราคาอยู่ในวงเงินที่กาหนด
มีผลงานที่ดี

บริษัท จันวาณิชย์ จากัด
ราคา 224,700 บาท

เสนอราคาอยู่ในวงเงินที่กาหนด
มีผลงานที่ดี

บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จากัด
ราคา 32,549.40 บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
มีผลงานที่ดี

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

ฉพาะเจาะจง บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จากัด
ราคา 32,549.40 บาท

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

สทศ12/2562
26-พ.ย.-61

วงเงิน

สทศ.10/2562
21 พ.ย. 61

ลำดับที่

งำนที่จดั ซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธซี ื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซื้อ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุป

32 จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องสแกน

2,500.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จากัด
ราคา 2,086.-บาท

บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จากัด
ราคา 2,086.-บาท

เสนอราคาอยู่ในวงเงินที่กาหนด
มีผลงานที่ดี

33 จ้างเหมาบริการที่จอดรถ จานวน 1 ที่

4,000.00

-

เฉพาะเจาะจง นิตบิ ุคคลอาคารชุดพญาไท พลาซ่า
ราคา 4,000.-บาท

นิตบิ ุคคลอาคารชุดพญาไท พลาซ่า
ราคา 4,000.-บาท

เป็นอาคารที่ สทศ.เช่าอยู่

34 จ้างจัดทาเล่มรายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2561
(ฉบับผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ
ครั้งที่ 10/2561
35 จ้างซ่อมแซมและตรวจเช็ครถ Hyundi ตามระยะ 110,000 กม.
พร้อมเบิกจ่ายเงินค่าจ้างและอะไหล่

50,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จากัด
ราคา 12,037.50 บาท

บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จากัด
ราคา 12,037.50 บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
มีผลงานที่ดี

15,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนบุรี ฮุนได (2015) จากัด
ราคา 11,617.26

บริษัท ธนบุรี ฮุนได (2015) จากัด
ราคา 11,617.26

เป็นศูนย์บริการทีใ่ ห้บริการรถฮุนได

36 จ้างรถตู้พร้อมคนขับ เพื่อรับ-ส่งเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัตงิ าน
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

10,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมียร์คาร์เร้นท์ จากัด
ราคา 10,000.-บาท

บริษัท พรีเมียร์คาร์เร้นท์ จากัด

เสนอราคาอยู่ในวงเงินที่กาหนด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

ราคา 10,000.-บาท

37 จ้างเหมาบริการระบบปรับอากาศล่วงเวลาในวันที่ 1 ธันวาคม 2561
(ชั้น 38 ฝั่ง HI)

1,500.00

-

เฉพาะเจาะจง นิตบิ ุคคลอาคารชุดพญาไท พลาซ่า
วงเงิน 1,500 บาท

นิตบิ ุคคลอาคารชุดพญาไท พลาซ่า
วงเงิน 1,500 บาท

เป็นอาคารที่ สทศ.เช่าอยู่

วงเงิน

38 จ้างเหมาบริการระบบปรับอากาศล่วงเวลาในวันที่ 1,2 ธันวาคม 2561
(ชั้น 35 ฝั่ง CDE และ ชั้น 36 ฝั่ง CDE,HI) และ
วันที่ 5,8,9,10,15,16,22,23 (ชั้น 36 ฝั่ง CDE)

30,000.00

-

เฉพาะเจาะจง นิตบิ ุคคลอาคารชุดพญาไท พลาซ่า
วงเงิน 30,000 บาท

นิตบิ ุคคลอาคารชุดพญาไท พลาซ่า
วงเงิน 30,000 บาท

เป็นอาคารที่ สทศ.เช่าอยู่

วงเงิน

39 จ้างรถตู้พร้อมคนขับ เพื่อรับ-ส่งเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัตงิ าน
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี

10,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมียร์คาร์เร้นท์ จากัด
ราคา 10,000.-บาท

บริษัท พรีเมียร์คาร์เร้นท์ จากัด

เสนอราคาอยู่ในวงเงินที่กาหนด

40 จ้างรถตู้พร้อมคนขับ เพื่อรับ-ส่งเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัตงิ าน
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

10,000.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมียร์คาร์เร้นท์ จากัด
ราคา 10,000.-บาท

บริษัท พรีเมียร์คาร์เร้นท์ จากัด

-

41 จ้างผลิตแบบทดสอบอักษรเบรลล์ O-NET ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561

170,000.00

170,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยมหิดล
วงเงิน 170,000 บาท

42 จ้างผลิตแบบทดสอบอักษรเบรลล์ O-NET ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561

97,400.00

-

43 จ้างทาเอกสารเพื่อใช้สาหรับการประชุมอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
มาตรฐานการตรวจข้อสอบ สาหรับครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
ภาคเหนือและภาคใต้

60,000.00

-

ราคา 10,000.-บาท
เสนอราคาอยู่ในวงเงินที่กาหนด

ราคา 10,000.-บาท
มหาวิทยาลัยมหิดล
วงเงิน 170,000 บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
มีผลงานที่ดี

เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยมหิดล
วงเงิน 170,000 บาท

มหาวิทยาลัยมหิดล
วงเงิน 170,000 บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
มีผลงานที่ดี

เฉพาะเจาะจง บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จากัด
ราคา 50,718.-บาท

บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จากัด
ราคา 50,718.-บาท

เสนอราคาอยู่ในวงเงินที่กาหนด
มีผลงานที่ดี

ลำดับที่

งำนที่จดั ซื้อหรือจัดจ้ำง

44 จ้างจัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยการนาผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง
70,000.00

รำคำกลำง วิธซี ื้อหรือจ้ำง
-

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีเมืองการพิมพ์ จากัด
ราคา 51,360 บาท

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซื้อ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุป

บริษัท ศรีเมืองการพิมพ์ จากัด
ราคา 51,360 บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
มีผลงานที่ดี

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

45 จ้างดาเนินการขนส่งอุปกรณ์ และเอกสารจัดสอบ สาหรับ
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอิสลามศึกษา (I-NET)
ปีการศึกษา 2561

150,000.00

129,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จากัด
ราคา 147,900-บาท

บริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จากัด
ราคา 147,900-บาท

เสนอราคาอยู่ในวงเงินที่กาหนด
มีผลงานที่ดี

สทศ.21/2562
3-ม.ค.-62

46 จ้างดาเนินการขนส่งอุปกรณ์ และเอกสารการจัดสอบ สาหรับ
การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ปีการศึกษา 2561

150,000.00

126,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จากัด
ราคา 142,200.-บาท

บริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จากัด
ราคา 142,200.-บาท

เสนอราคาอยู่ในวงเงินที่กาหนด
มีผลงานที่ดี

สทศ.22/2562
3-ม.ค.-62

47 จ้างดาเนินการจ้างพิมพ์คู่มอื การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านการศึกษาบอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2
ปีการศึกษา 2561 สาหรับสนามสอบและกรรมการคุมสอบ

300,000.00

139,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จากัด
ราคา 151,191.-บาท
บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ จากัด
ราคา 298,530.-บาท
บริษัท แคนนากราฟฟิค จากัด
ราคา 244,816.-บาท
บริษัท พรินท์ซิตี้ จากัด
ราคา 169,423.-บาท

บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จากัด
ราคา 151,191.-บาท

เสนอราคาต่าสุด

สทศ.19/2562
13-ธ.ค.-61

48 จ้างจัดรถตู้ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สาหรับการเดินทางไป
ปฏิบัตงิ านการประชุมอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารมาตรฐานการตรวจ
ข้อสอบอัตนัย สาหรับครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ภาคเหนือและภาคใต้
- ภาคเหนือ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จ.เชียงใหม่

55,000.00

-

บริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จากัด
ราคา 32,000.-บาท

บริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จากัด
ราคา 32,000.-บาท

เสนอราคาอยู่ภายในวงเงิน
และเคยปฏิบัตงิ านให้สถาบันฯ

55,000.00

-

บริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จากัด
ราคา 39,000.-บาท

บริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จากัด
ราคา 39,000.-บาท

เสนอราคาอยู่ภายในวงเงิน
และเคยปฏิบัตงิ านให้สถาบันฯ

49 จ้างพร้อมเบิกจ่ายกล้องวงจรปิด จานวน 2 จุด และเดินสาย LAN
สาหรับเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

15,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท อปริมาณ อินเตอร์เทรดดิ้ง จากัด
ราคา 13,322.24 บาท

บริษัท อปริมาณ อินเตอร์เทรดดิ้ง จากัด
ราคา 13,322.24 บาท

เสนอราคาอยู่ในวงเงิน
และเป็นศูนย์บริดา้ นกล้องวงจรปิด

50 จ้างแม่บ้านปฏิบัตงิ านนอกเวลาในระหว่างวันที่ 1,2 ธันวาคม 2561

2,000.00

-

เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนีย์ เสาร์จนั ทร์
ราคา 1,500 บาท
นางสาวอรวรรณ วิชติ ทรัพยากร
ราคา 500 บาท

นางสาวสุนีย์ เสาร์จนั ทร์
ราคา 1,500 บาท
นางสาวอรวรรณ วิชติ ทรัพยากร
ราคา 500 บาท

เป็นผู้รับจ้างรายเดิม

- ภาคใต้ ณ โรงแรมหรรษาเจบีหาดใหญ่ จ.สงขลา

งำนที่จดั ซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

51 จัดซื้อยาสามัญประจาบ้าน จานวน 8 รายการ

2,500.00

-

เฉพาะเจาะจง คลังยาฟาร์มาซี
ราคา 1,694.-บาท

คลังยาฟาร์มาซี
ราคา 1,694.-บาท

มีสนิ ค้าตามที่ตอ้ งการ

52 จัดซื้อน้าดื่มสาหรับใช้ภายในสถาบันทดสอบฯ

5,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม เวอเตอร์ จากัด
ราคา 4,391.28 บาท

บริษัท เอ็ม เวอเตอร์ จากัด
ราคา 4,391.28 บาท

เสนอราคาอยู่ภายในวงเงิน

บริษัท เทเลโทรล วัน จากัด
ราคา 9,960,000 บาท

เสนอราคาตามข้อกาหนด
และราคาต่าสุด

ลำดับที่

53 จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง สาหรับโครงการ
พัฒนาระบบการทดสอบทางการศึกษาแบบดิจทิ ัล (National
Digital Testing Platform) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

54 จัดซื้อภาชนะ สาหรับจัดการประชุมภายในของสถาบันทดสอบฯ

10,000,000.00

3,000.00

รำคำกลำง วิธซี ื้อหรือจ้ำง

9,300,000.00

-

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

E-bidding บริษัท เทเลโทรล วัน จากัด
ราคา 9,960,000 บาท
บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร์ จากัด
ราคา 9,980,000 บาท
เฉพาะเจาะจง หลักการ
3,000.-บาท

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซื้อ
หรือจ้ำง

หลักการ
3,000.-บาท

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

20/2562
2-ม.ค.-62

วงเงิน

