สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อและจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2562
สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)
วันที่ 31 เดือน มกรำคม พ.ศ.2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จดั ซื้อหรือจัดจ้ำง

1 จ้างตรวจกระดาษคาตอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2561

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

2,300,000.00 2,107,154.21

วิธซี ื้อหรือ
จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

คัดเลือก บริษัท จันวาณิชย์ จากัด
ราคา 2,289,800 บาท

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุป

บริษัท จันวาณิชย์ จากัด
ราคา 2,289,800 บาท

เป็นผู้ชนะการเสนอราคาโดยได้
คะแนนราคาประกอบคุณภาพ
สูงสุด

บริษัท บิสซิเนส ไอเดีย จากัด
ราคา 114,300 บาท

เป็นผู้เสนอราคาตาสุด
และเสนอเป็นไปตาม TOR

บริษัท ที.เค.เอส สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จากัด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

32/2562
7-ก.พ.-62

ราคา 2,054,400 บาท
2 จ้างขนส่งวีดทิ ัศน์ เอกสารประชาสัมพันธ์และคู่มอื การจัดสอบ O-NET
สาหรับหัวหน้าสนามสอบและกรรมการคุมสอบ ชั้น ม.6
ปีการศึกษา 256

150,000.00

3 จ้างจัดพิมพ์และจัดส่ง NIETS News ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ฉบับที 72 (เดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561) และฉบับที 73
(เดือน ธันวาคม 2561 - มกราคม 2562)

270,000.00

4 จ้างการเช่าพาหนะเดินทางพร้อมคนขับ เพือรับส่งเจ้าหน้าที สทศ.
ทีไปกากับการจัดทาแบบทดสอบอักษรเบรลล์ในการทดสอบ
GAT/PAT

33,000.00

81,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรตุลี ขนส่ง จากัด
ราคา 147,000 บาท
บริษัท บิสซิเนส ไอเดีย จากัด
ราคา 114,300 บาท

184,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั วงศ์สว่างพับลิซซิง แอนด์ พริ้นติ้ง จากัด บริษทั วงศ์สว่างพับลิซซิง แอนด์ พริ้นติ้ง จากัด เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด สทศ.24/2562
ราคา 238,075 บาท
ราคา 238,075 บาท
มีผลงานทีดี
7-ม.ค.-62

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จากัด
ราคา 33,000 บาท

บริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จากัด
ราคา 33,000 บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
มีผลงานทีดี

บริษัท จันวาณิชย์ จากัด
ราคา 14,999,795 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว
และเสนอเป็นไปตาม TOR

5 จ้างตรวจกระดาษคาตอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561

15,000,000.00 14,946,687.38

คัดเลือก บริษัท จันวาณิชย์ จากัด
ราคา 14,999,795 บาท

6 จ้างบริษัทจัดพิมพ์และจัดส่งปฏิทิน สทศ. ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

1,000,000.00

คัดเลือก บริษทั วงศ์สว่างพับลิชชิง แอนด์ พริ้นติ้ง จากัด บริษทั วงศ์สว่างพับลิชชิง แอนด์ พริ้นติ้ง จากัด เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
ราคา 895,911 บาท
ราคา 895,911 บาท
เป็นผู้เสนอราคาตาสุด
บริษัท แอดวานซ์ คิว จากัด
ราคา 920,200 บาท
บริษัท ลักกี้ไนน์ จากัด
ราคา 999,000 บาท

7 จ้างผลิตแบบทดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.3 วิชา 95 วิทยาศาสตร์
ปีการศึกษา 2561 เพิมเติม

659,120.00

สทศ.28/2562
18-ม.ค.-62

927,000.00

654,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จากัด บริษทั จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จากัด เป็นการจ้างพิมพ์เพิมเติม
ราคา 659,120 บาท
ราคา 659,120 บาท
จากผูร้ ับจ้างรายเดิม

29/2562
5-ก.พ.-62
25/2562
24-ม.ค.-62

สทศ.29/2562
18-ม.ค.-62

ลำดับ
ที่

งำนที่จดั ซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธซี ื้อหรือ
จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

8 จ้างตรวจกระดาษคาตอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561

11,000,000.00 10,483,790.45

คัดเลือก บริษัท จันวาณิชย์ จากัด
ราคา 10,999,600 บาท

บริษัท จันวาณิชย์ จากัด
ราคา 10,999,600 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว
และเสนอเป็นไปตาม TOR

30/2562
5-ก.พ.-62

9 จ้างตรวจกระดาษคาตอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2561

6,500,000.00 6,244,997.22

คัดเลือก บริษัท จันวาณิชย์ จากัด
ราคา 6,499,715 บาท

บริษัท จันวาณิชย์ จากัด
ราคา 6,499,715 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว
และเสนอเป็นไปตาม TOR

35/2562
15-ก.พ.-62

10 จ้างจัดทาเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารในโครงการ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนาผลการทดสอบทางการ
ศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562

90,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท เปเปอร์เมท(ประเทศไทย) จากัด บริษัท เปเปอร์เมท(ประเทศไทย) จากัด เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
ราคา 76,622.70 บาท
ราคา 76,622.70 บาท
มีผลงานทีดี

11 จ้างพิมพ์แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัตงิ านตัวแทน สทศ.ประจา
สนามสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที 3
ปีการศึกษา 2561

60,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิง จากับดริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิง จากัเดสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
ราคา 21,259.80 บาท
ราคา 21,259.80 บาท
มีผลงานทีดี

12 จ้างขนส่งวีดทิ ัศน์ คู่มอื การจัดสอบ O-NET ชั้น ป.6 และม.3
ระดับสนามสอบและกรรมการกลางและแบบฟอร์มรายงานผล
การปฏิบัตงิ านตัวแทน สทศ.ประจาสนามสอบ O-NET ชั้น ป.6
และม.3 ปีการศึกษา 2561

150,000.00

104,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จากัด
ราคา 119,000 บาท

13 จ้างจัดพิมพ์และจัดส่ง NIETS News ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จานวน 4 ครั้ง

530,000.00

552,000.00

คัดเลือก

บริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จากัด
ราคา 119,000 บาท

บริษทั วงศ์สว่างพับลิชชิง แอนด์ พริ้นติ้ง จากัด บริษทั วงศ์สว่างพับลิชชิง แอนด์ พริ้นติ้ง จากัด เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด

ราคา 508,528.20 บาท
ราคา 508,528.20 บาท
บริษัท ดับบลิว ดี แฟคทอรี กรุ๊ป จากัด
ราคา 623,810 บาท
บริษัท ลักกี้ไนน์ จากัด
ราคา 510,500 บาท

14 จ้างและการจัดทาประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาจ้างพิมพ์
และบรรจุแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และเอกสารจัดสอบ
ในการทดสอบ GAT/PAT ประจาปีการศึกษา 2562

17,401,500.00 16,756,203.87

15 จ้างและการจัดทาประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาจ้างพิมพ์
และบรรจุแบบทดสอบ กระดาษคาตอบและเอกสารจัดสอบ
ในการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจาปีการศึกษา 2562

16,301,500.00 16,009,067.79

คัดเลือก

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด สทศ.30/2562
มีผลงานทีดี
21-ม.ค.-62

เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

34/2562
8-ก.พ.-62

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด

27/2562
28-ม.ค.-62

คัดเลือก บริษทั จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จากัด บริษทั จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จากัด เป็นผูเ้ สนอราคาเพียงรายเดียวและ
ราคา 16,030,824.05 บาท
ราคา 16,030,824.05 บาท
เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด

33/2562
8-ก.พ.-62

บริษทั จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จากัด บริษทั จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จากัด เป็นผูเ้ สนอราคาเพียงรายเดียวและ

ราคา 15,950,181.68 บาท

ราคา 15,950,181.68 บาท

ลำดับ
ที่

งำนที่จดั ซื้อหรือจัดจ้ำง

16 จ้างรื้อถอนเครืองปรับอากาศพร้อมขนย้าย จานวน 3 เครือง
และขนตู้เหล็ก จานวน 4 ตู้ จากสานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ชั้น 9 มายังสานักงานสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
17 จ้างเหมาบริการระบบปรับอากาศล่วงเวลาในวันที 19 มกราคม 2562
(ชั้น 38 ฝั่ง HI)
18 จ้างจัดทาเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารในโครงการ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนาผลการทดสอบทางการ
ศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ครั้งที 2
19 จ้างแม่บ้านปฏิบัตงิ านนอกเวลาในระหว่างวันที 19 มกราคม 2562

20 จ้างจัดทาเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารในโครงการ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนาผลการทดสอบทางกา
ศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที 3
21 จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครืองคอมพิวเตอร์ PC ALL In One

22 จ้างและการจัดทาประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาจ้างขนส่ง
คู่มอื และเอกสารจัดสอบ ในการจัดการทดสอบ GAT/PAT
ประจาปีการศึกษา 2562 ให้ศูนย์สอบ 18 แห่ง
23 จ้างเหมาบริการระบบปรับอากาศล่วงเวลาในวันที 19,26,27 มกราคม 2562
วันที 2,3,10 กุมภาพันธ์ 2562 วันที 2,3 มีนาคม 2562
(ชั้น 36 ฝั่ง CDE,JK) และ วันที 26 มกราคม 2562 ชั้น 35 ฝั่ง CDE)
24 จ้างเม่บ้านปฏิบัตงิ านนอกเวลาทาการ

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธซี ื้อหรือ
จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุป

11,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอสพี เซอร์วสิ 2559 จากัด
ราคา 10,700 บาท

บริษัท เอสเอสพี เซอร์วสิ 2559 จากัด เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
ราคา 10,700 บาท

1,500.00

-

เฉพาะเจาะจง นิตบิ ุคคลอาคารชุดพญาไท พลาซ่า
ราคา 1,500.-บาท

นิตบิ ุคคลอาคารชุดพญาไท พลาซ่า
ราคา 1,500.-บาท

90,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท เปเปอร์เมท(ประเทศไทย) จากัด บริษัท เปเปอร์เมท(ประเทศไทย) จากัด เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
ราคา 76,622.70 บาท
ราคา 76,622.70 บาท
มีผลงานทีดี

500.00

-

เฉพาะเจาะจง นางทัดดาว เนตรสว่าง
ราครา 500 บาท

98,000.00

7,000.00

180,000.00

36,160.00

วงเงิน

เป็นแม่บ้านที สทศ.จ้างใน
เวลาทาการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท เปเปอร์เมท(ประเทศไทย) จากัด บริษัท เปเปอร์เมท(ประเทศไทย) จากัด เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
ราคา 81,266.50 บาท
ราคา 81,266.50 บาท
มีผลงานทีดี

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จากัด
ราคา 6,473.50 บาท

122,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จากัด
ราคา 125,000 บาท

-

เฉพาะเจาะจง นิตบิ ุคคลอาคารชุดพญาไท พลาซ่า

ราคา 36,160.-บาท

1,000.00

นางทัดดาว เนตรสว่าง
ราครา 500 บาท

เป็นอาคารที สทศ.เช่าอยู่

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

-

เฉพาะเจาะจง นางสาวสุริยา โพธิ์อนิ ทร์
ราคา 500.-บาท
นางทัดดาว เนตรสว่าง
ราคา 500.-บาท

บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จากัด
ราคา 6,473.50 บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
มีผลงานทีดี

บริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จากัด
ราคา 125,000 บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด สทศ31/2562
มีผลงานทีดี
21-ม.ค.-62

นิตบิ ุคคลอาคารชุดพญาไท พลาซ่า
ราคา 36,160.-บาท

เป็นอาคารที สทศ.เช่าอยู่

นางสาวสุริยา โพธิ์อนิ ทร์
ราคา 500.-บาท
นางทัดดาว เนตรสว่าง
ราคา 500.-บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด

วงเงิน

ลำดับ
ที่

งำนที่จดั ซื้อหรือจัดจ้ำง

25 จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครือง FAX Panasonic

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธซี ื้อหรือ
จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุป

3,500.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จากัด
ราคา 3,210.-บาท

บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จากัด
ราคา 3,210.-บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด

26 จ้างการเช่าพาหนะเดินทางพร้อมคนขับ เพือรับส่งเจ้าหน้าที สทศ.
ทีไปกากับการจัดทาแบบทดสอบอักษรเบรลล์ในการทดสอบวิชา
สามัญ 9 วิชา (วันที 22-28 ก.พ.62 และ 1-7 มี.ค.62)

42,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จากัด
ราคา 42,000 บาท

บริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จากัด
ราคา 42,000 บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
มีผลงานทีดี

27 จ้างเหมาบริการรถยนต์สว่ นบุคคลสาหรับการเดินทางไปกากับ
การผลิตแบบทดสอบอักษรเบรลล์ ระหว่าง สทศ. กับวิทยาลัยราชสุดา
มหาวิทยาลัยมหิดล

33,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จากัด
ราคา 33,000 บาท

บริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จากัด
ราคา 33,000 บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
มีผลงานทีดี

28 จ้างเหมาบริการยนต์ รับ-ส่งเจ้าหน้าที ไปนังสนามสอบ I-NET
จานวน 7 แห่ง

17,500.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมีร์คาร์เร้นท์ จากัด
ราคา 17,500 บาท

บริษัท พรีเมีร์คาร์เร้นท์ จากัด
ราคา 17,500 บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
มีผลงานทีดี

3,500.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท พรรณีพริ้นติ้ง เซ็นเตอร์ จากัด
ราคา 3,086.95 บาท

บริษัท พรรณีพริ้นติ้ง เซ็นเตอร์ จากัด
ราคา 3,086.95 บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
มีผลงานทีดี

30 จ้างรถตู้พร้อมคนขับ เพือรับ-ส่งเจ้าหน้าทีไปปฏิบัตงิ าน ณ ศูนย์ตรวจอัตนัย

38,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมียร์คาร์เร้นท์ จากัด
ราคา 35,700 บาท

บริษัท พรีเมียร์คาร์เร้นท์ จากัด
ราคา 35,700 บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
มีผลงานทีดี

31 จ้างจัดทาเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารในโครงการ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนาผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ครั้งที 4

90,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จากัด บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จากัด เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
ราคา 69,657 บาท
ราคา 69,657 บาท
มีผลงานทีดี

32 จ้างจัดจ้างเพือดาเนินการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ LAN
ไฟฟ้า เพือรองรับการตรวจข้อสอบอัตนัยฯ ณ ศูนญืตรวจมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

130,000.00

29 จ้างพิมพ์เอกสารประกอบการประชุมในโครงการ การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยการนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ ในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
เพือเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

33 จ้างตรวจกระดาษคาตอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที 2 ปีการศึกษา 2561

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

128,400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด มิกซ์คอมพิวเตอร์แอนด์ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจากัด มิกซ์คอมพิวเตอร์แอนด์ซัพพลาย เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด สทศ.34/2562
ราคา 128,400 บาท
ราคา 128,400 บาท
28-ม.ค.-62

1,090,000.00 1,058,471.82

คัดเลือก บริษัท จันวาณิชย์ จากัด
ราคา 1,089,795 บาท

บริษัท จันวาณิชย์ จากัด
ราคา 1,089,795 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว
และเสนอเป็นไปตาม TOR

ลำดับ
ที่

งำนที่จดั ซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธซี ื้อหรือ
จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

34 จ้างติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ LAN พร้อมอุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ

200,000.00

260,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอโซเทค อาร์ท ออฟเทคโนโลยี จากัด บริษัท ไอโซเทค อาร์ท ออฟเทคโนโลยี จากัด เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด สทศ.33/2562
ราคา 197,950 บาท
ราคา 197,950 บาท
25-ม.ค.-62

35 จ้างอุปกรณ์สาหรับการติดตั้งเดินสายระบบไฟฟ้าสาหรับเครืองคอมพิวเตอร์
สาหรับงานตรวจข้อสอบอัตนัย (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที 6
วิชาภาษาไทย ด้วยรูปแบบอัตนัย ปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์ตรวจ
ข้อสอบอัตนัยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

150,000.00

149,999.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอโซเทค อาร์ท ออฟเทคโนโลยี จากัด บริษัท ไอโซเทค อาร์ท ออฟเทคโนโลยี จากัด เสนอาคาอยู่ภายในวงเงิน
ราคา 149,999.2 บาท
ราคา 149,999.2 บาท

36 จ้างแม่บ้านปฏิบัตงิ านนอกเวลาในระหว่างวันที 26 มกราคม 2562

สทศ.32/2562
25-ม.ค.-62

500.00

-

เฉพาะเจาะจง นางสาวนัยนา โนรี
ราคา 500 บาท

นางสาวนัยนา โนรี
ราคา 500 บาท

เป็นแม่บ้านที สทศ.จ้างใน
เวลาทาการ

37 จ้างการเช่าพาหนะเดินทางพร้อมคนขับ เพือรับส่งเจ้าหน้าที สทศ.
ทีไปกากับการจัดทาแบบทดสอบอักษรเบรลล์ในการทดสอบ GAT/PAT

6,200.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จากัด
ราคา 6,000 บาท

บริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จากัด
ราคา 6,000 บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
มีผลงานทีดี

38 จ้างเหมาบริการระบบปรับอากาศล่วงเวลาในวันที 26 มกราคม 2562
(ชั้น 38 ฝั่ง HI)

1,500.00

-

เฉพาะเจาะจง นิตบิ ุคคลอาคารชุดพญาไท พลาซ่า
ราคา 1,500.-บาท

นิตบิ ุคคลอาคารชุดพญาไท พลาซ่า
ราคา 1,500.-บาท

เป็นอาคารที สทศ.เช่าอยู่

วงเงิน

39 จ้างเหมาบริการระบบปรับอากาศล่วงเวลาในวันที 27 มกราคม 2562
(ชั้น 38 ฝั่ง HI)

1,500.00

-

เฉพาะเจาะจง นิตบิ ุคคลอาคารชุดพญาไท พลาซ่า
ราคา 5,000.-บาท

นิตบิ ุคคลอาคารชุดพญาไท พลาซ่า
ราคา 5,000.-บาท

เป็นอาคารที สทศ.เช่าอยู่

วงเงิน

40 จ้างจัดทาเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารในโครงการ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนาผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ครั้งที 5

90,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จากัด บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จากัด เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
ราคา 69,657 บาท
ราคา 69,657 บาท
มีผลงานทีดี

41 จ้างและการจัดทาประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาจ้างบริษัท
เช่ารถขนส่ง ในการดาเนินการรับกระดาษคาตอบ ในการทดสอบ
GAT/PAT ประจาปีการศึกษา 2562 กลับจากศูนย์สอบ
42 จ้างจัดทาเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารในโครงการ การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยการนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน
(O-NET) ไปใช้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ? ครั้งที 7

250,000.00

20,000.00

187,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จากัด
ราคา 194,700 บาท

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท พรรณีพริ้นติ้ง เซ็นเตอร์ จากัด
ราคา 18,232.80 บาท

บริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จากัด
ราคา 194,700 บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด สทศ.36/2562
31 ม.ค. 62
มีผลงานทีดี

บริษัท พรรณีพริ้นติ้ง เซ็นเตอร์ จากัด
ราคา 18,232.80 บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
มีผลงานทีดี

ลำดับ
ที่

งำนที่จดั ซื้อหรือจัดจ้ำง

43 จ้างและการจัดทาประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาจ้างบริษัทเช่ารถ
ในการดาเนินการขนส่งคู่มอื และเอกสารจัดสอบ ในการจัดการทดสอบ
วิชาสามัญ 9 วิชา ประจาปีการศึกษา 2562 ให้ศูนย์สอบ 18 แห่ง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง
180,000.00

รำคำกลำง

วิธซี ื้อหรือ
จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

122,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จากัด
ราคา 125,000 บาท

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุป

บริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จากัด
ราคา 125,000 บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด สทศ.35/2562
31 ม.ค. 62
มีผลงานทีดี

บริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จากัด
ราคา 45,000 บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
มีผลงานทีดี

44 จ้างการเช่าพาหนะเดินทางพร้อมคนขับ จานวน 4 คัน

45,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จากัด
ราคา 45,000 บาท

45 จ้างจัดทาเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารในโครงการ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนาผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ครั้งที 6
46 จ้างจัดทาสาเนาวิดที ัศน์การบริหารจัดการทดสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ
ประจาปีการศึกษา 2562

15,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จากัด บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จากัด เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
ราคา 9,416 บาท
ราคา 9,416 บาท
มีผลงานทีดี

10,000.00

-

เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ฟอร์ แลนด์ ครีเอชัน ห้างหุ้นส่วนจากัด ฟอร์ แลนด์ ครีเอชัน เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
ราคา 9,630 บาท
ราคา 9,630 บาท
มีผลงานทีดี

47 จ้างซ่อมแซมและกั้นผนังใหม่ของห้องทีติดตั้งคอลย์ร้อนเครืองปรับอากาศ
สานักงาน ชั้น 36 โซน C

25,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอสพี เซอร์วสิ 2559 จากัด
ราคา 23,272.50 บาท

บริษัท เอสเอสพี เซอร์วสิ 2559 จากัด เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
ราคา 23,272.50 บาท

48 จ้างเหมาบริการระบบปรับอากาศล่วงเวลาในวันที 2,3 กุมภาพันธ์ 2562
และ วันที 2,3 มีนาคม 2562 (ชั้น 38 ฝั่ง HI)

14,000.00

-

เฉพาะเจาะจง นิตบิ ุคคลอาคารชุดพญาไท พลาซ่า
ราคา 14,000.-บาท

นิตบิ ุคคลอาคารชุดพญาไท พลาซ่า
ราคา 14,000.-บาท

เป็นอาคารที สทศ.เช่าอยู่

8,000.00

-

เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด เซ็นท์ สเต็ป
ราคา 5,885 บาท

ห้างหุ้นส่วนจากัด เซ็นท์ สเต็ป
ราคา 5,885 บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
และอยู่ในวงเงินทีกาหนด

50 จัดซื้อน้าดืมสาหรับใช้ภายในสถาบันทดสอบฯ (ชนิดขวด)
จานวน 150 แพ็ค

18,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีซี น้าดืมสยาม จากัด
ราคา 17,976 บาท

บริษัท ทีทีซี น้าดืมสยาม จากัด
ราคา 17,976 บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
และอยู่ในวงเงินทีกาหนด

51 จัดซื้อแฟลช (Flash) สาหรับกล้องถ่ายรูป

30,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเปิล คอม จากัด
ราคา 23,861 บาท

บริษัท ทริปเปิล คอม จากัด
ราคา 23,861 บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
และอยู่ในวงเงินทีกาหนด

100,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท พริ้นท์ ซิตี้ จากัด
ราคา 13,482 บาท
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจติ อล ซนเนอร์จี จากัด
ราคา 30,495 บาท
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
ราคา 15,338.92 บาท

บริษัท พริ้นท์ ซิตี้ จากัด
ราคา 13,482 บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
และอยู่ในวงเงินทีกาหนด

49 จัดซื้อกระดาษสลิปคาร์บอนเพือใช้สาหรับการออก Username และ
Password ในการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing)

52 จัดซื้อวัสดุสานักงาน วัสดุงานครัว และผงหมึก สาหรับใช้สว่ นกลาง
จานวน 17 รายการ ประจาเดือน มกราคม 2562

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจติ อล ซนเนอร์จี จากัด

ราคา 30,495 บาท
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
ราคา 15,338.92 บาท

วงเงิน

ลำดับ
ที่

งำนที่จดั ซื้อหรือจัดจ้ำง

53 จัดซื้อพร้อมเบิกจ่ายเงินค่าน้ามันเชื้อเพลิง รถตู้ Toyota Commuter

54 จัดซื้อพร้อมเบิกจ่ายเงินค่าน้ามันเชื้อเพลิงรถ Hyundi H1

55 เช่าคอมพิวเตอร์ สาหรับงานตรวจข้อสอบอัตนัย (O-NET) ชั้น
ประถมศึกษาปีที ๖ วิชาภาษาไทย ด้วยรูปแบบอัตนัยปีการศึกษา ๒๕๖๑
ณ ศูนย์ตรวจข้อสอบอัตนัยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

1,000.00

500.00

รำคำกลำง

-

-

วิธซี ื้อหรือ
จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

บริษัท โฟทีกา้ จากัด
ราคา 22,149 บาท
เฉพาะเจาะจง บริษัท นทีบริการ จากัด
ราคา 1,000 บาท

บริษัท โฟทีกา้ จากัด
ราคา 22,149 บาท
บริษัท นทีบริการ จากัด
ราคา 1,000 บาท

เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
ราคา 500 บาท

บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
ราคา 500 บาท

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุป

สถานีบริการน้ามันที สทศ.เป็นสมาชิก

ปิดบริการ
สถานีบริการน้ามันที สทศ.เป็นสมาชิก

ปิดบริการ

650,000.00

616,320.00

20,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท มาโครแคร์ จากัด
ราคา 10,860.37 บาท
บริษัท นัตตี้ คอร์ปอเรชัน จากัด
ราคา 3,600 บาท

บริษัท มาโครแคร์ จากัด
ราคา 10,860.37 บาท
บริษัท นัตตี้ คอร์ปอเรชัน จากัด
ราคา 3,600 บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
และอยู่ในวงเงินทีกาหนด

57 จัดซื้อน้าดืมสาหรับใช้ภายในสถาบันทดสอบฯ
(ชนิดถัง 18.9 ลิตร จานวน 72 ถัง)

5,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จากัด
ราคา 4,391.28 บาท

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จากัด
ราคา 4,391.28 บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
และอยู่ในวงเงินทีกาหนด

58 จัดซื้อของทีระลึก เพือมอบให้แก่เจ้าหน้าทีเกษียณอายุราชการ

3,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จากัด
ราคา 2,999 บาท

บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จากัด
ราคา 2,999 บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
และอยู่ในวงเงินทีกาหนด

80,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
ราคา 79,055.51 บาท

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
ราคา 79,055.51 บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
และอยู่ในวงเงินทีกาหนด

56 จัดซื้อและอนุมตั เิ บิกจ่ายค่าจัดซื้อ Video Capture Box ,
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ตอ่ พ่วง

59 จัดซื้อวัสดุ และอุปกรณ์ เพือใช้ในการดาเนินงานตามโครงการจัดการ
ทดสอบระดับชาติ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

คัดเลือก บริษัท ไอโซเทค อาร์ท ออฟเทคโนโลยี จากัด บริษัท ไอโซเทค อาร์ท ออฟเทคโนโลยี จากัด เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด สทศ.2/2562
ราคา 616,320 บาท
ราคา 616,320 บาท
และอยู่ในวงเงินทีกาหนด
5-ก.พ.-62

