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ปัญหำและ
อุปสรรค

1 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 3,022.750          3,022.75           เฉพาะเจาะจง หจก.วาย เค เอส รุ่งเรือง เซอร์วิส หจก.วาย เค เอส รุ่งเรือง เซอร์วิส เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 4/2565 -
3,022.75                               3,022.75                               

2 จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์เอกสารและ 4,344.00           4,344.00           เฉพาะเจาะจง ร้านบีคอม ร้านบีคอม เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 5/2565 -
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 4,344.00                               4,344.00                               

3 ซ้ือน้้าด่ืมบรรจุขวดแบบถังคว้่า (ถังใส) 4,500.00           4,500.00           เฉพาะเจาะจง หจก.บุญปรีชา หจก.บุญปรีชา เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 6/2565 -
4,500.00                               4,500.00                               

4 จ้างท้าตรายาง 3,280.00           3,280.00           เฉพาะเจาะจง หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 7/2565 -
3,280.00                               3,280.00                               

5 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 2,996.00           2,996.00           เฉพาะเจาะจง หจก.วาย เค เอส รุ่งเรือง เซอร์วิส หจก.วาย เค เอส รุ่งเรือง เซอร์วิส เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 8/2565 -
2,996.00                               2,996.00                               

6 จ้างท้าโล่ขอบคุณ 2,400.00           2,400.00           เฉพาะเจาะจง ร้านประเสริฐสมใจ ร้านประเสริฐสมใจ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 9/2565 -
2,400.00                               2,400.00                               

7 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 2 เคร่ือง 3,745.00           3,745.00           เฉพาะเจาะจง หจก.วาย เค เอส รุ่งเรือง เซอร์วิส หจก.วาย เค เอส รุ่งเรือง เซอร์วิส เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 10/2565 -
3,745.00                               3,745.00                               

8 จ้างตรวจเช็คประตูอัตโนมัติ 3,745.00           3,745.00           เฉพาะเจาะจง บจก.เอช ไอพี ดิจิตอล บจก.เอช ไอพี ดิจิตอล เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 11/2565 -
3,745.00                               3,745.00                               

9 จ้างถ่ายเอกสาร 4,148.92           4,148.92           เฉพาะเจาะจง ร้านจิณณวัตร ซีร๊อกซ์แอนด์เซอร์วิส ร้านจิณณวัตร ซีร๊อกซ์แอนด์เซอร์วิส เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 12/2565 -
4,148.92                               4,148.92                               

10 จัดซ้ือ  Handy Drive 1,120.00           1,120.00           เฉพาะเจาะจง ร้านบีคอมไอที ร้านบีคอมไอที เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 13/2565 -
1,120.00                               1,120.00                               

11 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 3,332.00           3,332.00           เฉพาะเจาะจง ร้านบีคอมไอที ร้านบีคอมไอที เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 14/2565 -
3,332.00                               3,332.00                               
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12 จ้างท้าตรายาง 1,520.00           1,520.00           เฉพาะเจาะจง หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 15/2565 -
1,520.00                               1,520.00                               

13 จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์เอกสารและ 6,674.00           6,674.00           เฉพาะเจาะจง ร้านบีคอมไอที ร้านบีคอมไอที เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 16/2565 -
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 6,674.00                               6,674.00                               

14 จ้างพิมพ์แบบรูปรายการ รายละเอียด 28,000.00          28,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น.เอ.รัตนะเทรดด้ิง หจก.เอ็น.เอ.รัตนะเทรดด้ิง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 26/2565 -
ประกอบแบบก่อสร้าง หนังสือมาตรฐาน 28,000.00                             28,000.00                             
ประกอบแบบก่อสร้างพร้อมบรรจุภัณฑ์
และค่าจัดส่ง

15 จ้างเหมาขนส่งใบเสร็จรับเงิน 300,000.00        300,000.00       เฉพาะเจาะจง บจก.พรมาตุลี ขนส่ง บจก.พรมาตุลี ขนส่ง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 206/2565 -
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 300,000.00                           300,000.00                           

16 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 26,676.00          26,676.00         เฉพาะเจาะจง หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 227/2565 -
26,676.00                             26,676.00                             

17 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม 5,600.00           5,600.00           เฉพาะเจาะจง หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 228/2565 -
ขนาด เอ4 5,600.00                               5,600.00                               

18 จ้างล้างและซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 9,416.00           9,416.00           เฉพาะเจาะจง หจก.วาย เค เอส รุ่งเรือง เซอร์วิส หจก.วาย เค เอส รุ่งเรือง เซอร์วิส เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 229/2565 -
9,416.00                               9,416.00                               

19 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 122,557.80        122,557.80       เฉพาะเจาะจง บจก.ออลกู๊ด 56 บจก.ออลกู๊ด 56 เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 230/2565 -
122,557.80                           122,557.80                           

20 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 30,362.00          30,362.00         เฉพาะเจาะจง ร้านบีคอม ไอที ร้านบีคอม ไอที เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 231/2565 -
30,362.00                             30,362.00                             

21 จ้างดูแลบ้ารุงรักษาเว็บไซต์ 20,000.00          20,000.00         เฉพาะเจาะจง บจก.ซิท อะท๊อป บจก.ซิท อะท๊อป เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 244/2565 -
กลุ่มบริหารงานพัสดุ สคส. สพฐ. 20,000.00                             20,000.00                             

22 การเช่า Server เพ่ือใช้ส้าหรับเว็บไซต์ 6,420.00           6,420.00           เฉพาะเจาะจง บจก.ซิท อะท๊อป บจก.ซิท อะท๊อป เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 245/2565 -
กลุ่มบริหารงานพัสด สคส. สพฐ. 6,420.00                               6,420.00                               

23 จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์เอกสาร 12,332.00          12,332.00         เฉพาะเจาะจง ร้านบีคอม ไอที ร้านบีคอม ไอที เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 265/2565 -



12,332.00                             12,332.00                             

24 จ้างดูแลบ้ารุงรักษาเว็บไซต์ สคส. 20,000.00          20,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านกันทรลักษณ์ดอทคอม ร้านกันทรลักษณ์ดอทคอม เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 268/2565 -
20,000.00                             20,000.00                             

25 ซ้ือน้้าด่ืมบรรจุขวดแบบถังคว้่า (ถังใส) 13,500.00          13,500.00         เฉพาะเจาะจง หจก.บุญปรีชา หจก.บุญปรีชา เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 269/2565 -
13,500.00                             13,500.00                             

26 ซ้ือน้้าด่ืมบรรจุขวดแบบถังคว้่า (ถังใส) 44,880.00          44,880.00         เฉพาะเจาะจง หจก.บุญปรีชา หจก.บุญปรีชา เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 270/2565 -
44,880.00                             44,880.00                             

27 จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์เอกสาร 8,966.60           8,966.60           เฉพาะเจาะจง บจก.ศรีภัณฑ์โอเอ กรุ๊ป บจก.ศรีภัณฑ์โอเอ กรุ๊ป เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 271/2565 -
8,966.60                               8,966.60                               

28 จ้างท้าโล่รางวับพร้อมกล่องโครงการ 180,000.00        180,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านประเสริฐสมใจ ร้านประเสริฐสมใจ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 272/2565 -
ครูดีในดวงใจ 180,000.00                           180,000.00                           

29 จ้างซ่อมประตูเปิดปิดอัตโนมัติ 7,169.00           7,169.00           เฉพาะเจาะจง หจก.บี.ที. 1629 กรุ๊ป หจก.บี.ที. 1629 กรุ๊ป เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 273/2565 -
7,169.00                               7,169.00                               

30 จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์เอกสารและ 6,584.00           6,584.00           เฉพาะเจาะจง ร้านบีคอม ไอที ร้านบีคอม ไอที เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 274/2565 -
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 6,584.00                               6,584.00                               

31 จัดซ้ือเคร่ืองท้าน้้าร้อน น้้าเย็น 7,680.00           7,680.00           เฉพาะเจาะจง บจก.คิงส์สิริ บจก.คิงส์สิริ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 275/2565 -
7,680.00                               7,680.00                               

32 จ้างถ่ายเอกสารส่วนกลาง ประจ้าปี 2,400,000.00      2,400,000.00     e-bidding นายอดิศร ขวัญบุญ ศูนย์ถ่ายเอกสารบุญเรือง โดย เสนอราคาต้่าสุด สัญญา 8/2565 -
2565 0.54 ต่อแผ่น 0.46 ต่อแผ่น

ศูนย์ถ่ายเอกสารบุญเรือง โดย
0.50 ต่อแผ่น

33 จ้างเหมาบ้ารุงรักษาระบบประชุม 887,565.00        887,565.00       เฉพาะเจาะจง บจก. ดิเอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที บจก. ดิเอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที เสนอราคาต้่าสุด สัญญา 9/2565 -
ทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ 887,565.00                           887,565.00                           
เพ่ือการบริหารงาน ของ สพฐ.

34 เช่าเคร่ือง Server เพ่ือใช้ในการ 942,000.00        942,000.00       เฉพาะเจาะจง บจก.จีที เทคโนโลยี บจก.จีที เทคโนโลยี เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 10/2565 -
ด้าเนินงานการบริหารการทดสอบ 942,000.00                           942,000.00                           



ทางการศึกษาปีการศึกษา 2564

35 เช่าคู่สาย Fiber Optic 594,492.00 594,492.00 เฉพาะเจาะจง บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 11/2565 -
594,492.00                           594,492.00                           

36 เช่าระบบส่งสัญญาณสายใยแก้วน้าแสง 2,220,000.00      2,220,000.00     เฉพาะเจาะจง บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 12/2565 -
(Fiber Optic) 2,220,000.00                         2,220,000.00                         

37 จ้างการพัฒนามาตรฐานข้อมูลและ 700,000.00        700,000.00       คัดเลือก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 13/2565 -
มาตรฐานการแลกเปล่ียนข้อมูล 690,000.00                           690,000.00                           
การจัดการศึกษาของพ้ืนท่ีนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การศึกษาและสถานศึกษาน้าร่อง 700,000.00                           
ในพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

774,000.00                           

38 เช่าพ้ืนท่ีส้าหรับวางเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 750,000 750,000 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีคอมเมิร์ช กรุ๊ป บจก.ดีคอมเมิร์ช กรุ๊ป เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 14/2565 -
แม่ข่ายงานถ่ายทอดสดผ่านระบบ 750,000.00                           750,000.00                           
อินเทอร์เน็ต

39 จ้างเหมาบริการสร้างฐานข้อมูลกลาง 28,212,525.00    28,212,525.00   e-bidding บจก.สุพรีม ดิสทิบิวช่ัน (ไทยแลนด์) บจก.มาสเตอ เมกเคอ พิจารณาตามเกณฑ์ราคา สัญญา 15/2565 -
ของ สพฐ. 18,800,000.00                       21,159,396.00                       ประกอบเกณฑ์อ่ืน

คะแนนท่ีได้ 75.68 ได้คะแนนรวมสูงสุด
บจก.มาสเตอ เมกเคอ

21,159,396.00                       
คะแนนท่ีได้ 80.69

บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมช่ัน
เทคโนโลยี 

25,466,000.00                       
คะแนนท่ีได้ 75.79
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