สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อและจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2561
สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)
วันที่ 31 เดือน ธันวำคม พ.ศ.2561
ลำดับ
ที่

งำนที่จดั ซื้อหรือจัดจ้ำง

1 จ้างผลิตแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ เอกสารจัดสอบ สาหรับ
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

5,776,000.00

5,226,658.66

วิธซี ื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
คัดเลือก

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุป

บริษทั จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จากัด บริษทั จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จากัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคา

ราคา 4,858,423.10 บาท

ราคา 4,858,423.10 บาท

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

24/2562
16-ม.ค.-62

บริษทั ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จากัด

ราคา 4,938,840.00 บาท
2 จ้างทาตรายางหมึกในตัว รองผู้อานวยการ รักษาการแทน
ผู้อานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

2,000.00

-

เฉพาะเจาะจง ร้าน Sweety Stamp
ราคา 1,562 บาท

ร้าน Sweety Stamp
ราคา 1,562 บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
มีผลงานที่ดี

3 จ้างพร้อมเบิกจ่ายเงินค่าตรายางหมึกในตัว

1,000.00

-

เฉพาะเจาะจง ร้าน IDEA Print
ราคา 950.-บาท

ร้าน IDEA Print
ราคา 950.-บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
มีผลงานที่ดี

บริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จากัด
ราคา 1,171,000 บาท

บริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จากัด
ราคา 1,171,000 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว
และเสนอราคาเป็นไปตาม TOR

เฉพาะเจาะจง บริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จากัด
ราคา 32,000.-บาท
บริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จากัด
ราคา 39,000.-บาท

บริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จากัด
ราคา 32,000.-บาท
บริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จากัด
ราคา 39,000.-บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
มีผลงานที่ดี

บริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จากัด
ราคา 946,300 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว
และเสนอราคาเป็นไปตาม TOR

บริษัท ศรีเมืองการพิมพ์ จากัด
ราคา 99,510 บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
มีผลงานที่ดี

4 จ้างขนส่งวีดทิ ัศน์ คู่มอื เอกสารและอุปกรณ์การทดสอบทางการ
ศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 และ ม.3
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ หนังสือผลงานสาคัญของ สทศ.
และปฏิทิน พ.ศ.2562
5 จ้างรถขนส่งอุปกรณ์พร้อมขนของสาหรับการประชุมอบรม
เชิงปฏิบัตกิ ารมาตรฐานการตรวจข้อสอบอัตนัย สาหรับครูผู้สอน
วิชาภาษาไทย
- ภาคเหนือ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จ.เชียงใหม่
ในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 และวันที่ 18 ธันวาคม 2561 (ไป-กลับ)
- ภาคใต้ ณ โรงแรมหรรษาเจบีหาดใหญ่จ.สงขลา
ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 และวันที่ 25 ธันวาคม 2561 (ไป-กลับ)

1,300,000.00

55,000.00

1,173,130.00

-

55,000.00

6 จ้างขนส่งแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ สาหรับการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2561

1,000,000.00

7 จ้างจัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง ผลงานสาคัญของ สทศ.
(พ.ศ. 2553 - 2561) วาระการดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์

100,000.00

724,250.00

-

คัดเลือก

คัดเลือก

บริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จากัด
ราคา 946,300 บาท

เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีเมืองการพิมพ์ จากัด
ราคา 99,510 บาท

21/2562
4-ม.ค.-62

23/2562
10-ม.ค.-62

ลำดับ
ที่

งำนที่จดั ซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธซี ื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

8 จ้างเหมาบริการระบบปรับอากาศล่วงเวลาในวันที่ 8,9,10,15
,16,22,23 ธันวาคม 2561 (ชั้น 38 ฝั่ง CDE)

22,000.00

-

เฉพาะเจาะจง นิตบิ ุคคลอาคารชุดพญาไท พลาซ่า
ราคา 22,000.-บาท

9 จ้างพิมพ์คู่มอื สาหรับจัดสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารโครงการขยาย
สนามสอบและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดการทดสอบด้วย
ระบบดิจทิ ัล (Digital Testing) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

80,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท เปเปอร์เมท(ประเทศไทย) จากัด บริษัท เปเปอร์เมท(ประเทศไทย) จากัด เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
ราคา 73,616 บาท
ราคา 73,616 บาท
มีผลงานที่ดี

200,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีเมืองการพิมพ์ จากัด
ราคา 11,636.25 บาท

10 จ้างจัดทาเอกสารประกอบการประชุมโครงการตัวแทน สทศ.
ประจาสนามสอบ
11 จ้างขนส่งแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ สาหรับการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2561
12 จ้างขนส่งแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ สาหรับการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติดา้ นพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2561

1,200,000.00

200,000.00

นิตบิ ุคคลอาคารชุดพญาไท พลาซ่า
ราคา 22,000.-บาท

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุป

เป็นอาคารที่ สทศ.เช่าอยู่

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
มีผลงานที่ดี

บริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จากัด
ราคา 1,197,700 บาท

บริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จากัด
ราคา 1,197,700 บาท

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว
และเสนอราคาเป็นไปตาม TOR

164,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จากัด
ราคา 164,840 บาท

บริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จากัด
ราคา 164,840 บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด สทศ26/2562
มีผลงานที่ดี
10-ม.ค.-62

989,950.00

คัดเลือก

10,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมียร์คาร์เร้น จากัด
ราคา 10,000.-บาท

บริษัท พรีเมียร์คาร์เร้น จากัด
ราคา 10,000.-บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
มีผลงานที่ดี

14 จ้างรถขนส่งอุปกรณ์ และเอกสารจัดสอบ สาหรับการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติดา้ นพระพุทธศาสนา (B-NET)
ปีการศึกษา 2561

55,000.00

-

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

บริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จากัด
ราคา 55,000.-บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
มีผลงานที่ดี

15 จ้างพิมพ์คู่มอื สาหรับจัดสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารโครงการขยาย
สนามสอบและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดการทดสอบด้วย
ระบบดิจทิ ัล (Digital Testing) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

35,000.00

-

เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด แสงจันทร์การพิมพ์
ราคา 21,400 บาท

ห้างหุ้นส่วนจากัด แสงจันทร์การพิมพ์
ราคา 21,400 บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
มีผลงานที่ดี

16 จ้างเหมาบริการรถยนต์สว่ นบุคคล สาหรับใช้รับส่งเจ้าหน้าที่
ที่ไปกากับการผลิตแบบทดสอบ เบรลล์ O-NET ชั้น ป.6
ปีการศึกษา 2561

27,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จากัด
ราคา 27,000 บาท

บริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จากัด
ราคา 27,000 บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
มีผลงานที่ดี

มหาวิทยาลัยมหิดล
ราคา 135,800 บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
มีผลงานที่ดี

135,800.00

วงเงิน

บริษัท ศรีเมืองการพิมพ์ จากัด
ราคา 11,636.25 บาท

13 จ้างรถตู้พร้อมคนขับ เพื่อรับ-ส่งเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัตงิ าน
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

17 จ้างผลิตแบบทดสอบอักษรเบรลล์ O-NET ชั้น ม.6
ปีการศึกษา 2561

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

135,800.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยมหิดล
ราคา 135,800 บาท

22/2562
10-ม.ค.-62

ลำดับ
ที่

งำนที่จดั ซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธซี ื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุป

18 จ้างรถตู้พร้อมคนขับ เพื่อรับ-ส่งเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัตงิ าน
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

10,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมียร์คาร์เร้น จากัด
ราคา 10,000.-บาท

บริษัท พรีเมียร์คาร์เร้น จากัด
ราคา 10,000.-บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
มีผลงานที่ดี

19 จ้างรถตู้พร้อมคนขับ เพื่อรับ-ส่งเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัตงิ าน
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

10,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมียร์คาร์เร้น จากัด
ราคา 10,000.-บาท

บริษัท พรีเมียร์คาร์เร้น จากัด
ราคา 10,000.-บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
มีผลงานที่ดี

เฉพาะเจาะจง นิตบิ ุคคลอาคารชุดพญาไท พลาซ่า
ราคา 1,500.-บาท

นิตบิ ุคคลอาคารชุดพญาไท พลาซ่า
ราคา 1,500.-บาท

เป็นอาคารที่ สทศ.เช่าอยู่

เฉพาะเจาะจง น.ส.อรวรรณ วิชติ ทรัพยากร
ราคา 500 บาท

น.ส.อรวรรณ วิชติ ทรัพยากร
ราคา 500 บาท

เป็นผู้รับจ้างที่ปฏิบัตงิ าน
อยู่แล้วในวันจันทร์-ศุกร์

20 จ้างเหมาบริการระบบปรับอากาศล่วงเวลาใน
วันที่ 15 ธันวาคม 2561 (ชั้น 38 ฝั่ง HI)
21 จ้างแม่บ้านปฏิบัตงิ านนอกเวลาในระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2561

22 จ้างผลิตแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ เอกสารจัดสอบ สาหรับ
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2561
23 จ้างจัดพิมพ์คู่มอื การจัดสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา
ประจาปีการศึกษา 2562 สาหรับศูนย์สอบ สนามสอบและ
กรรมการคุมสอบ
24 จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ PC

25 จ้างขนส่งเอกสารจัดสอบและคู่มอื การจัดสอบ สาหรับสนามสอบ
และกรรมการคุมสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2
ปีการศึกษา 2561
26 จ้างจัดทาเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารในโครงการ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนาผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
27 จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่อง UPS

1,500.00

500.00

-

34,587,500.00 30,732,059.40

คัดเลือก

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

ราคา 31,529,605.00 บาท

500,000.00

3,200.00

350,000.00

500,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จากัด
ราคา 494,982 บาท

-

เฉพาะเจาะจง บริษัทพี.ที.เซอร์วสิ จากัด
ราคา 3,049.50 บาท

247,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จากัด
ราคา 299,500 บาท

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

วงเงิน

26/2562
25-ม.ค.-62

ราคา 31,529,605.00 บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด

บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จากัด
ราคา 494,982 บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด สทศ 27/2562
มีผลงานที่ดี
11-ม.ค.-62

บริษัทพี.ที.เซอร์วสิ จากัด
ราคา 3,049.50 บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
มีผลงานที่ดี

บริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จากัด
ราคา 299,500 บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด สทศ.27.1/2562
มีผลงานที่ดี
15-ม.ค.-62

65,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท เปเปอร์เมท(ประเทศไทย) จากัด บริษัท เปเปอร์เมท(ประเทศไทย) จากัด เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
ราคา 61,439.40 บาท
ราคา 61,439.40 บาท
มีผลงานที่ดี

3,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ที.เซอร์วสิ จากัด
ราคา 2889.-บาท

บริษัท พี.ที.เซอร์วสิ จากัด
ราคา 2889.-บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
มีผลงานที่ดี

ลำดับ
ที่

งำนที่จดั ซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธซี ื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

28 จ้างจัดทาวิดที ัศน์การบริหารจัดการทดสอบ GAT/PAT
และวิชาสามัญ 9 วิชา ประจาปีการศึกษา 2562

200,000.00

200,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ฟอร์แลนด์ ครีเอชั่น
ราคา 192,600 บาท

ห้างหุ้นส่วนจากัด ฟอร์แลนด์ ครีเอชั่น
ราคา 192,600 บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด สทศ 23/2562
มีผลงานที่ดี
4-ม.ค.-62

29 จ้างดาเนินการพิมพ์คู่มอื การจัดสอบ O-NET สาหรับสนามสอบ
และกรรมการคุมสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

500,000.00

397,800.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด อรุณการพิมพ์
ราคา 469,660.-บาท

ห้างหุ้นส่วนจากัด อรุณการพิมพ์
ราคา 469,660.-บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด

บริษัท พริ้นท์ ซิตี้ จากัด
ราคา 17,120 บาท
ราคา 13,375 บาท
ราคา 13,375 บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
มีผลงานที่ดี

30 จ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม
1.แผ่นพับมาตรฐานการจัดสอบทางการศึกษาฯ (8,000 แผ่น)
2.แผ่นพับข้อสอบ สทศ.เกินหลักสูตรหรือไม่ (5,000 แผ่น)
3.การนาผลสอบ O-NET ไปพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนฯ
(5,000 แผ่น)

20,000.00
15,000.00
15,000.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท พริ้นท์ ซิตี้ จากัด
ราคา 17,120 บาท
ราคา 13,375 บาท
ราคา 13,375 บาท

สทศ.27/2562
11 ม.ค. 62

31 จ้างขนส่งแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ สาหรับการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติดา้ นการศึกษานอกระบบโรงเรียน
(N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561

1,500,000.00

1,212,099.00

คัดเลือก

บริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จากัด
ราคา 1,380,000 บาท

บริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จากัด
ราคา 1,380,000 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว
และเป็นไปตาม TOR

31/2562
6-ก.พ.-62

32 จ้างตรวจกระดาษคาตอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2561

1,100,000.00

868,390.60

คัดเลือก

บริษัท จันวาณิชย์ จากัด
ราคา 1,096,750 บาท

บริษัท จันวาณิชย์ จากัด
ราคา 1,096,750 บาท

เป็นผู้ชนะการเสนอราคาโดยได้
คะแนนราคาประกอบคุณภาพ
สูงสุด

28/2562
5-ก.พ.-62

บริษทั ที.เค.เอส สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จากัด

ราคา 861,120.00 บาท
33 จ้างซ่อมถังต้มน้าร้อน

2,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงเอกซัพพลายส์ จากัด
ราคา 1,819.-บาท

บริษัท แสงเอกซัพพลายส์ จากัด
ราคา 1,819.-บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
มีผลงานที่ดี

34 จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ของศูนย์เครือข่ายสทศ.
ประจาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4,494.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.เทค เซอร์วสิ จากัด
ราคา 4,494 บาท

บริษัท พี.ซี.เทค เซอร์วสิ จากัด
ราคา 4,494 บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
มีผลงานที่ดี

35 จ้างรื้อถอนเครื่องปรับอากาศพร้อมขนย้าย

11,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอสพี เซอร์วสิ 2559 จากัด
ราคา 10,700 บาท

บริษัท เอสเอสพี เซอร์วสิ 2559 จากัด
ราคา 10,700 บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
มีผลงานที่ดี

36 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศสานักงาน

13,000.00

-

เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด แอททูบี
ราคา 12,947.-บาท

ห้างหุ้นส่วนจากัด แอททูบี
ราคา 12,947.-บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
มีผลงานที่ดี

ลำดับ
ที่

งำนที่จดั ซื้อหรือจัดจ้ำง

37 จ้างพร้อมเบิกจ่ายเงินค่าตรวจเช็คโทรศัพท์

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

5,500.00

วิธซี ื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.เทเลคอม จากัด
ราคา 5,350.-บาท

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง
บริษัท พี.ซี.เทเลคอม จากัด
ราคา 5,350.-บาท

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุป
เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
มีผลงานที่ดี

38 จ้างจัดทาคู่มอื การจัดสอบ O-NET สาหรับศูนย์สอบ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

10,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย )จากัด บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย ) จากัด เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
ราคา 8,025.-บาท
ราคา 8,025.-บาท
มีผลงานที่ดี

39 จ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์และจัดส่งแผ่นพับประชาสัมพันธ์
การทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

90,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท เปเปอร์เมท(ประเทศไทย) จากัด บริษัท เปเปอร์เมท(ประเทศไทย) จากัด เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
ราคา 81,320 บาท
ราคา 81,320 บาท
มีผลงานที่ดี

40 จัดซื้อวัสดุสาหรับใช้ในการผลิตแบบทดสอบเบรลล์ O-NET
ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561

2,500.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
ราคา 1,016 บาท

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
ราคา 1,016 บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
และอยู่ในวงเงินที่กาหนด

41 จัดซื้อวัสดุสาหรับใช้ในการผลิตแบบทดสอบเบรลล์ O-NET
ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561

2,500.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
ราคา 1,016 บาท

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
ราคา 1,016 บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
และอยู่ในวงเงินที่กาหนด

66,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
ราคา 65,057.20 บาท

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
ราคา 65,057.20 บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
และอยู่ในวงเงินที่กาหนด

2,500.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
ราคา 1,449.96 บาท

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
ราคา 1,449.96 บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
และอยู่ในวงเงินที่กาหนด

44 จัดซื้อวัสดุสานักงานกระดาษและ ผงหมึก สาหรับใช้สว่ นกลาง
จานวน 11 รายการ ประจาเดือน ธันวาคม 2561

90,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท พริ้นท์ ซิตี้ จากัด
ราคา 8,988.-บาท
บริษัท โฟทีกา้ จากัด
ราคา 37,995.70 บาท
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
ราคา 37,130.36 บาท

บริษัท พริ้นท์ ซิตี้ จากัด
ราคา 8,988.-บาท
บริษัท โฟทีกา้ จากัด
ราคา 37,995.70 บาท
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
ราคา 37,130.36 บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
และอยู่ในวงเงินที่กาหนด

45 จัดซื้อ Flash Drive สาหรับจัดสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารโครงการ
ขยายสนามสอบและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดการทดสอบ
ด้วยระบบดิจทิ ัล (Digital Testing)

70,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมอัพ พรีเมี่ยม จากัด
ราคา 68,480.-บาท

บริษัท ซัมอัพ พรีเมี่ยม จากัด
ราคา 68,480.-บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
และอยู่ในวงเงินที่กาหนด

42 จัดซื้อวัสดุ และอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการดาเนินงานตามโครงการ
จัดการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 วิชาภาษาไทย ด้วยรูปแบบอัตนัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
43 จัดซื้อกล่องเก็บเอกสาร จานวน 20 กล่อง

46 จัดซื้อวัสดุสาหรับใช้ในการผลิตแบบทดสอบเบรลล์ O-NET

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
2,500.00

-

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

ลำดับ
ที่

งำนที่จดั ซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธซี ื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2561

ราคา 2,245.97 บาท

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุป

ราคา 2,245.97 บาท

และอยู่ในวงเงินที่กาหนด

บริษัท นานมีอสุ าหกรรม จากัด
ราคา 14,700.-บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
และอยู่ในวงเงินที่กาหนด

47 จัดซื้อดินสอดา 2B และยางลบดินสอ สาหรับการทดสอบ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

20,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท นานมีอสุ าหกรรม จากัด
ราคา 14,700.-บาท

48 จัดซื้อเครื่องเขียนอักษรเบรลล์ (Slate & Stylus) สาหรับผู้ที่มี
ความบกพร่องทางการมองเห็นการสอบ O-NET ชั้น ป.6
ปีการศึกษา 2561

12,000.00

-

เฉพาะเจาะจง สหกรณ์กรณคนตาบอดแห่งประเทศไทย จากัด สหกรณ์กรณคนตาบอดแห่งประเทศไทย จากัด เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
ราคา 10,800.-บาท
ราคา 10,800.-บาท
และอยู่ในวงเงินที่กาหนด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้
หรือจ้ำง

49 จัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จานวน 2 ชุด (สาหรับงานประชาสัมพันธ์)

190,000.00

190,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอด อิน บิซิเนส จากัด
ราคา 179,546 บาท

บริษัท แอด อิน บิซิเนส จากัด
ราคา 179,546 บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด สทศ20/2562
และอยู่ในวงเงินที่กาหนด
3-ม.ค.-62

50 จัดซื้อ License สาหรับโปรแกรมป้องกันและตรวจจับไวรัส

175,000.00

175,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอมโปรไมโครชิส จากัด
ราคา 171,200.-บาท

บริษัท แอมโปรไมโครชิส จากัด
ราคา 171,200.-บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด สทศ.1/2562
และอยู่ในวงเงินที่กาหนด
7-ม.ค.-62

51 จัดซื้อดอกไม้ เพื่อแสดงความยินดีแก่เจ้าหน้าที่บรรจุใหม่

100.00

-

เฉพาะเจาะจง ร้าน DAISO
ราคา 60 บาท

ร้าน DAISO
ราคา 60 บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
และอยู่ในวงเงินที่กาหนด

52 จัดซื้ออะไหล่ไมโครโฟน

11,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงเอกซัพพลายส์ จากัด
ราคา
บาท
บริษัท10,464.60
ซีโอแอล จากั
ด (มหาชน)

บริษัท แสงเอกซัพพลายส์ จากัด
ราคา
บาท
บริษัท10,464.60
ซีโอแอล จากั
ด (มหาชน)

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
และอยู่ในวงเงินที่กาหนด

53 จัดซื้อกระเช้าของขวัญให้คณะกรรมการบริหาร สทศ. เนื่องใน
โอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562

15,000.00

-

เฉพาะเจาะจง
ราคา
บริษัท14,500.-บาท
ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
และอยู่ในวงเงินที่กาหนด

ราคา 1,457.98 บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
และอยู่ในวงเงินที่กาหนด

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
ราคา 2,713.86 บาท

เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
และอยู่ในวงเงินที่กาหนด

ราคา
บริษัท14,500.-บาท
ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

54 จัดซื้อวัสดุสานักงานในการบรรจุกระดาษคาตอบอัตนัยวิชาภาษาไทย
สาหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็นการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561

1,600.00

-

เฉพาะเจาะจง

55 จัดซื้อวัสดุโครงการให้บริการการทดสอบ GAT/PAT และวิชา
สามัญ 9 วิชา ให้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจาปี
การศึกษา 2562

3,300.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
ราคา 2,713.86 บาท

56 จัดซื้อระบบควบคุมการผ่านเข้าออกประตู (Access Control)

25,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท อปริมาณ อินเตอร์เทรดดิ้ง จากัด บริษัท อปริมาณ อินเตอร์เทรดดิ้ง จากัด เสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด
ราคา 22,363 บาท
ราคา 22,363 บาท
และอยู่ในวงเงินที่กาหนด

ราคา 1,457.98 บาท

