
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2561 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

วันที่  31  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2561 

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง 
วงเงินที่จัดซื้อหรือจัด

จาง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง 

รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง 

1. ซื้อสิทธิการใชงานซอฟตแวรไมโครซอฟท 
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จํานวน 500 
Licenses 

1,744,100.00 1,744,100.00 วิธีคัดเลือก 1) บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด (มหาชน) / 
เสนอราคา 1,701,300.00 บาท 
2) บริษัท ซี แอนด ซี อินโฟ แอดวานซ 
จํากัด / เสนอราคา 1,722,700.00 บาท 

บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด 
(มหาชน) / เสนอราคา 
1,701,300.00 บาท 

หลักเกณฑ
ราคา 

สัญญา 49/2561 
ลว. 25 ต.ค. 2561 

2. จางบํารุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยและ
อุปกรณตาง ๆ ภายในหองระบบเครือขาย
หลักของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระยะเวลา 1 ป 

548,910.00 548,910.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไชน เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท 
จํากัด / เสนอราคา 548,910.00 บาท 

บริษัท ไชน เพรพพาเรชั่น 
แมเนจเมนท จํากัด / 
เสนอราคา 548,910.00 
บาท 

หลักเกณฑ
ราคา 

สัญญา 50/2561 
ลว. 26 ต.ค. 2561 

3. จางบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรแมขายหลัก
ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปนระยะเวลา 1 ป 

860,280.00 860,280.00 วิธีคัดเลือก 1) บริษัท ยิบอินซอย จํากัด / เสนอราคา 
856,000.00 บาท 
2) บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด 
(มหาชน) /เสนอราคา 872,050.00 บาท 

บริษัท ยิบอินซอย จํากัด / 
เสนอราคา 
856,000.00 บาท 

หลักเกณฑ
ราคา 

สัญญา 54/2561 
ลว. 30 ต.ค. 2561 

4. จางเหมาพนักงานรักษาความสะอาด  
ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง (อําเภอเมือง
ตรัง และอําเภอหวยยอด) 
 

1,063,152.00 1,063,152.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส 
(e-bidding) 

1) บริษัท รักษาความปลอดภัย เจ อาร 
การด จํากัด / เสนอราคา  
1,063,152.00 บาท 
2) บริษัท รักษาความปลอดภัย สมานกุล
ตรังอินเตอรกรุป จํากัด / เสนอราคา 
1,029,996.00 บาท 

บริษัท รักษาความ
ปลอดภัย สมานกุลตรัง
อินเตอรกรุป จํากัด / 
เสนอราคา 
1,029,996.00 บาท 

หลักเกณฑ
ราคา 

สัญญา 55/2561 
ลว. 31 ต.ค. 2561 

5. จางเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ศูนย
การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง (อําเภอเมืองตรัง 
และอําเภอหวยยอด) 
 

1,082,668.80 1,082,668.80 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส 
(e-bidding) 

1) บริษัท รักษาความปลอดภัย เจ อาร 
การด จํากัด / เสนอราคา  
1,464,787.20 บาท 
2) บริษัท รักษาความปลอดภัย สมานกุล
ตรังอินเตอรกรุป จํากัด / เสนอราคา 
1,253,184.00 บาท 

บริษัท รักษาความ
ปลอดภัย สมานกุลตรัง
อินเตอรกรุป จํากัด / 
เสนอราคา 
1,253,184.00 บาท 

หลักเกณฑ
ราคา 

สัญญา 56/2561 
ลว. 31 ต.ค. 2561 



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง 
วงเงินที่จัดซื้อหรือจัด

จาง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง 

รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง 

6. จางบํารุงรักษาอุปกรณรักษาความปลอดภัย
ระบบกลองวงจรปด (CCTV) ของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จํานวน 274 ชุด 
ระยะเวลา 1 ป 

2,451,770.00 2,451,770.00 วิธีคัดเลือก  1) บริษัท ซี ดีเอ็นเอ คอรปอเรชั่น จํากัด / 
เสนอราคา 2,435,320.00 บาท 
2) บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) / 
เสนอราคา 2,448,481.00 บาท 
3) บริษัท เจพี เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด 
/ เสนอราคา 2,443,880.00 บาท 

บริษัท ซี ดีเอ็นเอ คอร
ปอเรชั่น จํากัด / เสนอ
ราคา 2,435,320.00 
บาท 

หลักเกณฑ
ราคา 

สัญญา 58/2561 
ลว. 30 ต.ค. 2561 

7. จางเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัยและ
งานจราจรภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและ
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย รวม 2 พื้นที่ เปน
ระยะเวลา 1 ป 

9,390,000.00 9,390,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  บริษัท รักษาความปลอดภัย พระสมุทร
การด จํากัด / เสนอราคา 
9,390,000.00 บาท 

บริษัท รักษาความ
ปลอดภัย พระสมุทรการด 
จํากัด / เสนอราคา 
9,390,000.00 บาท 

หลักเกณฑ
ราคา 

สัญญา 59/2561 
ลว. 31 ต.ค. 2561 

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

2,040,000.00 2,040,000.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส 
(e-bidding) 

1) บริษัท รักษาความปลอดภัย ทอป การ
เดียน จํากัด / เสนอราคา 1,979,880.00 
บาท 
2) บริษัท รักษาความปลอดภัย วีระเขลางค
การด จํากัด / เสนอราคา 
1,550,400.00 บาท 
3) บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟารมา 
จํากัด / เสนอราคา 1,414,080.00 บาท 
4) บริษัท รักษาความปลอดภัย สันติราษฏร 
จํากัด / เสนอราคา 1,793,880.00 บาท 

บริษัท รักษาความ
ปลอดภัย ฟารมา จํากัด / 
เสนอราคา 
1,414,080.00 บาท 

หลักเกณฑ
ราคา 

สัญญา 63/2561 
ลว. 30 ต.ค. 2561 

 

 


