
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

วันที่  30  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง 
วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจาง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง 
รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง 

1. จางเหมาบริการดูแลสื่อการสอนภายใน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และศูนยวิทยาศาสตร 
เปนระยะเวลา 1 ป 

7,840,000.00 7,840,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  บริษัท เทคโน-ชายน จํากัด / เสนอ
ราคา 7,840,000.00 บาท 

บริษัท เทคโน-ชายน จํากัด / เสนอ
ราคา 7,840,000.00 บาท 

หลักเกณฑ
ราคา 

สัญญา 60/2561 
ลว. 7 พ.ย. 2561 

2. จางเหมาบริการทําความสะอาดภายใน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต,ศูนยวิทยาศาสตร, 
และบัณฑิตวิทยาลัย (สี่แยกสวนรื่นฤดี) รวม 
3 พื้นที่ ระยะเวลา 1 ป 

20,417,109.36 20,417,109.36 วิธีเฉพาะเจาะจง  หางหุนสวนจํากัด แคร แอนด คลีน 
/ เสนอราคา 16,325,361.72 บาท 

หางหุนสวนจํากัด แคร แอนด คลีน 
/ เสนอราคา 16,325,361.72 บาท 

หลักเกณฑ
ราคา 

สัญญา 61/2561 
ลว. 1 พ.ย. 2561 

3. จางเหมาบริการพนักงานทําความสะอาด 
ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก 
ระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 
30 กันยายน 2562) 
 

744,720.00 744,720.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส 
(e-bidding) 

1) บริษัท รักษาความปลอดภัย รัศมี
แจมผล จํากัด / เสนอราคา
703,632.00 บาท 
2) บริษัท โสภณ การด แอนด คลีน 
นิ่ง จํากัด / เสนอราคา 
701,908.23 บาท 

บริษัท โสภณ การดแอนดคลีนนิ่ง 
จํากัด / เสนอราคา 701,908.23 
บาท 

หลักเกณฑ
ราคา 

สัญญา 62/2561 
ลว. 5 พ.ย. 2561 

4. จางเหมาบริการดูแลสื่อการสอน วิทยาเขต
สุพรรณบุรี ระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 
2561 – 30 กันยายน 2562) 

2,530,000.00 2,530,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรน โซลูชั่น จํากัด / เสนอ
ราคา 2,527,340.00 บาท 

บริษัท เรน โซลูชั่น จํากัด / เสนอ
ราคา 2,527,340.00 บาท 

หลักเกณฑ
ราคา 

สัญญา 64/2561 
ลว. 12 พ.ย. 2561 

5. จางเหมาบริการบํารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
ระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 
30 กันยายน 2562) 

3,930,250.00 3,930,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  บริษัท เอ็มกรุป เซอรวิส แอนด ซัพ
พลาย จํากัด / เสนอราคา 
3,930,250.00 บาท 

บริษัท เอ็มกรุป เซอรวิส แอนด ซัพ
พลาย จํากัด / เสนอราคา 
3,930,250.00 บาท 
 

หลักเกณฑ
ราคา 

สัญญา 65/2561 
ลว. 7 พ.ย. 2561 

6. จางเหมาบริการดูแลสื่อการสอนภายใน
หองเรียนและหองประชุม ศูนยการศึกษา
นอกที่ตั้ง ลําปาง ระยะเวลา 1 ป (1 ตุลาคม 
2561 – 30 กันยายน 2562) 

1,200,000.00 1,200,000.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส 
(e-bidding) 

1) บริษัท อี.เอ็น.จี. จํากัด / เสนอ
ราคา 1,149,929.00 บาท 
 

บริษัท อี.เอ็น.จี. จํากัด / เสนอราคา 
1,149,929.00 บาท 

หลักเกณฑ
ราคา 

สัญญา 66/2561 
ลว. 7 พ.ย. 2561 



ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง 
วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจาง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง 
รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง 

7. จางเหมาบริการพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยและงานจราจร ศูนยการศึกษานอก
ที่ตั้ง หัวหิน ระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 
2561 – 30 กันยายน 2562) 
 

847,440.00 847,440.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส 
(e-bidding) 

1) บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.
เอส. จํากัด / เสนอราคา 
732,720.00 บาท 
2) บริษัท รักษาความปลอดภัย เซฟตี้
ฟาสท จํากัด / เสนอราคา 
789,979.20 บาท 

บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.เอส. 
จํากัด / เสนอราคา 732,720.00 
บาท 

หลักเกณฑ
ราคา 

สัญญา 68/2561 
ลว. 6 พ.ย. 2561 

8. ซื้อครุภัณฑประกอบหองพัฒนาประสาท
สัมผัสสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร  จํานวน 1 ชุด 

3,681,000.00 3,681,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1) บริษัท ยูเฟม คลินิก จํากัด / 
เสนอราคา 3,600,000.00 บาท 

บริษัท ยูเฟม คลินิก จํากัด /  
เสนอราคา 3,600,000.00 บาท 

หลักเกณฑ
ราคา 

สัญญา 71/2561 
ลว. 8 พ.ย. 2561 

9. จางเหมาบริการบํารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศระบบเครื่องทําน้ําเย็น 
(Chiller) ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง 
เปนระยะเวลา 1 ป (1 ตุลาคม 2561 – 30 
กันยายน 2562) 

1,900,000.00 1,900,000.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส 
(e-bidding) 

1) หางหุนสวนจํากัด พี.เอส ซิลเลอร 
เซอรวิส / เสนอราคา 
1,133,130.00 บาท 
2) บริษัท เอ.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง เซอรวิส 
แอนด ซัพพลาย จํากัด / เสนอราคา 
1,590,000.00 บาท 
3) หางหุนสวนจํากัด เฟรมเนส เอ็น
จิเนียริ่ง เซอรวิส / เสนอราคา 
1,690,600.00 บาท 
4) หางหุนสวนจํากัด ลําปาง
วิศวกรรม / เสนอราคา 
1,380,000.00 บาท 

หางหุนสวนจํากัด พี.เอส ซิลเลอร 
เซอรวิส / เสนอราคา 
1,133,130.00 บาท 

หลักเกณฑ
ราคา 

สัญญา 74/2561 
ลว. 9 พ.ย. 2561 

10. จางเหมาบริการพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยและงานจราจร ศูนยการศึกษานอก
ที่ตั้ง นครนายก ระยะเวลา 12 เดือน (1 
ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 

1,232,640.00 1,232,640.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส 
(e-bidding) 

1) บริษัท รักษาความปลอดภัย รัศมี
แจมผล จํากัด / เสนอราคา 
1,167,156.00 บาท 

บริษัท รักษาความปลอดภัย รัศมีแจม
ผล จํากัด / เสนอราคา 
1,167,156.00 บาท 

หลักเกณฑ
ราคา 

สัญญา 75/2561 
ลว. 9 พ.ย. 2561 

11. จางเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารที่พัก
ศูนยวิทยาศาสตร เปนระยะเวลา 1 ป 
 

1,990,200.00 1,990,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พรหมเกิด คลีนนิ่ง จํากัด / 
เสนอราคา 1,990,200.00 บาท 

บริษัท พรหมเกิด คลีนนิ่ง จํากัด / 
เสนอราคา 1,990,200.00 บาท 

หลักเกณฑ
ราคา 

สัญญา 77/2561 
ลว. 16 พ.ย. 2561 



ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง 
วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจาง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง 
รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง 

12. จางเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาด 
ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง ระยะเวลา 
12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 
2562) 

2,100,000.00 2,100,000.00 วิธีคัดเลือก 1) บริษัท ลักค คลีนนิ่ง ซัพพลาย 
จํากัด /เสนอราคา 1,998,000.00 
บาท 

บริษัท ลักค คลีนนิ่ง ซัพพลาย จํากัด 
/ เสนอราคา 1,998,000.00 บาท 

หลักเกณฑ
ราคา 

สัญญา 78/2561 
ลว. 21 พ.ย. 2561 

13. ซื้อระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือขาย
คอมพิวเตอร (Firewall) พรอมทั้งขอ
อนุญาตใชสิทธิในโปรแกรม จํานวน 1 ชุด 

2,033,000.00 2,033,000.00 วิธีคัดเลือก 1) บริษัท เซาธสตารเน็ทเวิรค จํากัด 
/ เสนอราคา 2,016,590.00 บาท 
2) บริษัท เมโทรซิสเต็มสคอร
ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) / เสนอ
ราคา 2,022,300.00 บาท 
3) บริษัท เน็ต ไบรท จํากัด / เสนอ
ราคา 2,000,900.00 บาท 

บริษัท เน็ต ไบรท จํากัด / เสนอ
ราคา 2,000,900.00 บาท 

หลักเกณฑ
ราคา 

สัญญา 79/2561 
ลว. 27 พ.ย. 2561 

14. เชาบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงและเชา
วงจรสื่อสารความเร็วสูงภายในประเทศของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระยะเวลา 1 ป 

6,548,400.00 6,548,400.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส 
(e-bidding) 

1) บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) / 
เสนอราคา 3,251,700.00 บาท 
2) บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) / เสนอราคา 
3,245,000.00 บาท 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) / เสนอราคา 
3,245,000.00 บาท 

หลักเกณฑ
ราคา 

สัญญา 80/2561 
ลว. 20 พ.ย. 2561 

15. จางเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย
และงานจราจร ณ บริเวณศูนยวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ถนนสิรินธร) เปน
ระยะเวลา 1 ป 

3,788,442.00 3,788,442.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย สตรอง
แมน สแตนดารด จํากัด / เสนอ
ราคา 3,788,442.00 บาท 

บริษัท รักษาความปลอดภัย สตรอง
แมน สแตนดารด จํากัด / เสนอ
ราคา 3,788,442.00 บาท 

หลักเกณฑ
ราคา 

สัญญา 81/2561 
ลว. 21 พ.ย.2561 

16. จางเหมาบริการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
ระบบเครื่องทําน้ําเย็น (Chiller) ภายใน
มหาวิทยาลัย สวนดุสิต และศูนยวิทยาศาสตร 
เปนระยะเวลา 1 ป 

3,756,181.50 3,756,181.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง เซอรวิส 
แอนด ซัพพลาย จํากัด / เสนอราคา 
3,748,831.50 บาท 

บริษัท เอ.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง เซอรวิส 
แอนด ซัพพลาย จํากัด / เสนอราคา 
3,748,831.50 บาท 

หลักเกณฑ
ราคา 

สัญญา 82/2561 
ลว. 3 พ.ย. 2561 

17. จางเหมาบริการบํารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (Split 
Type) ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ
ศูนยวิทยาศาสตร เปนระยะเวลา 1 ป 

3,358,000.00 3,358,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มกรุปเซอรวิสแอนดซัพ
พลาย จํากัด / เสนอราคา 
3,358,000.00 บาท 

บริษัท เอ็มกรุปเซอรวิสแอนดซัพ
พลาย จํากัด / เสนอราคา 
3,358,000.00 บาท 

หลักเกณฑ
ราคา 

สัญญา 83/2561 
ลว. 30 พ.ย. 2561 


