
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

วันที่  31  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2561 

ล าดับ
ท่ี 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

1. ชุดเครื่องวัดอนุภาคระดับนาโน
ในเครื่องส าอาง (Nanopaticle 
size analyzet) ต าบลโคกโค
เฒ่า อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 1 
ชุด 

2,354,000.00 2,354,000.00 วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

1. บจก. เซิร์นเทค 
ราคาที่เสนอ  2,349,720 บาท 
2. บจก. 2112 เมชชีน 
ราคาที่เสนอ  2,354,000 บาท 

บจก. เซิร์นเทค 
ราคาที่เสนอ  

2,349,720.00 บาท 

หลักเกณฑ์
ราคา 

สัญญา 14/2561 
ลว. 9 มี.ค.2561 

2. ชุดเครื่องวิเคราะห์โปรตีนและ
สารพันธุกรรมจากแผ่น get. 
Blot ต าบลโคกโคเฒ่า อ าเภอ
เมืองสุพรรณบุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี จ านวน 1 ชุด 

1,450,000.00 1,450,000.00 วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

1. บจก. ธีระเทรดดิ้ง 
ราคาที่เสนอ  1,448,000 บาท 
2. บจก. ไลฟ์ ไซเอนซ์ เอพี 
ราคาที่เสนอ  1,450,000 บาท 

บจก. ธีระเทรดดิ้ง 
ราคาที่เสนอ  

1,448,000.00 บาท 

หลักเกณฑ์
ราคา 

สัญญา 13/2561 
ลว. 12 มี.ค.2561 

3. ชุดเครื่องวิเคราะห์ภาพเซลล์ 
(cell imaging system) ต าบล
โคกโคเฒ่า อ าเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
จ านวน 1 ชุด 

1,922,790.00 1,922,790.00 วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

1. บจก. เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภัณฑ์ 
ราคาที่เสนอ  1,915,300 บาท 
2. บจก. นาโนเทค อินเตอร์ 
ราคาที่เสนอ  1,921,720 บาท 

บจก. เบคไทย 
กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภัณฑ์ 

ราคาที่เสนอ 
1,915,300 บาท 

 

หลักเกณฑ์
ราคา 

สัญญา 12/2561 
ลว. 14 มี.ค.2561 

4. ชุดโครมาโตกราฟี่แบบ
ของเหลวภายใต้สภาวะแรงดัน
สูง (HPLC) ต าบลโคกโคเฒ่า 
อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี 

1,745,000.00 1,745,000.00 วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

1. บจก. ลาโบเทค 
ราคาที่เสนอ  1,743,000 บาท 
2. บจก. โพสเซส ซายน์ 
ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค 

บจก. ลาโบเทค 
ราคาที่เสนอ 

1,743,000.00 บาท 

หลักเกณฑ์
ราคา 

สัญญา 15/2561 
ลว.14 มี.ค.2561 



ล าดับ
ท่ี 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

5. จัดหาครุภัณฑ์โครงการพัฒนา
อาหารและเครื่องส าอางค์จาก
สมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ ตาม
มาตรฐาน GMP ต าบลโคกโค
เฒ่า อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี (จ้างท า
ห้องปฏิบัติการพัฒนาและ
วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ (R&D)) 

4,286,799.85 4,286,799.85 วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

1. หจก. วี เค ที คอมเมอร์เชียล 
ราคาที่เสนอ  4,272,000 บาท 
2. บจก. เงินทองคอนสตรัคชั่น แอนด์ 
ซัพพลาย 
ราคาที่เสนอ  4,269,900 บาท 
3. หจก. ศิริ เอสเอส 
ราคาที่เสนอ  4,272,550 บาท 
4. บจก. เจเอ็นพี อินเตอร์เทรด 
ราคาที่เสนอ  4,232,588 บาท 
 

บจก. เจเอ็นพี 
อินเตอร์เทรด 

 
ราคาที่เสนอ  

4,232,588.00 บาท 

หลักเกณฑ์
ราคา 

สัญญา 19/2561 
ลว.25 มี.ค.2561 

6. จัดหาครุภัณฑ์โครงการพัฒนา
อาหารและเครื่องส าอางค์จาก
สมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ ตาม
มาตรฐาน GMP ต าบลโคกโค
เฒ่า อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี (จ้างท า
ห้องปฏิบัติการผลิตผลิตภัณฑ์
ตามมาตราฐานวิธีผลิตที่ดี 
(GMP)) จ านวน 1 ชุด 

4,430,204.46 4,430,204.46 วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

1. บจก. เจเอ็นพี อินเตอร์เทรด 
ราคาที่เสนอ  4,381,890 บาท 
2. บจก. เงินทองคอนสตรัคชั่น แอนด์ 
ซัพพลาย 
ราคาที่เสนอ  4,398,820 บาท 
3. หจก. วี เค ที คอมเมอร์เชียล 
ราคาที่เสนอ  4,399,000 บาท 
4. หจก. ศิริ เอสเอส 
ราคาที่เสนอ  4,400,000 บาท 
 
 
 
 
 

บจก. เจเอ็นพี 
อินเตอร์เทรด 

 
ราคาที่เสนอ 

4,381,890.00 บาท 

หลักเกณฑ์
ราคา 

สัญญา 16/2561 
ลว. 28 มี.ค.2561 



ล าดับ
ท่ี 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

7. จัดหาครุภัณฑ์โครงการพัฒนา
อาหารและเครื่องส าอางค์จาก
สมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ ตาม
มาตรฐาน GMP ต าบลโคกโค
เฒ่า อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี (จ้างท า
ห้องปฏิบัติการเคมี(และ
กายภาพ) 

2,740,157.65 
 

2,740,157.65 
 

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

1. หจก. วี เค ที คอมเมอร์เชียล 
ราคาที่เสนอ  2,726,825 บาท 
2. บจก. เงินทองคอนสตรัคชั่น แอนด์ 
ซัพพลาย 
ราคาที่เสนอ  2,725,250 บาท 
3. หจก. ศิริ เอสเอส 
ราคาที่เสนอ  2,727,270 บาท 
4. หจก. นิยมชน 
ราคาที่เสนอ  2,698,880 บาท 

หจก. นิยมชน 
ราคาที่เสนอ  

2,698,880.00 บาท 

หลักเกณฑ์
ราคา 

สัญญา 18/2561 
ลว. 28 มี.ค.2561 

8. จัดหาครุภัณฑ์โครงการพัฒนา
อาหารและเครื่องส าอางค์จาก
สมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ ตาม
มาตรฐาน GMP ต าบลโคกโค
เฒ่า อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี (จ้างท า
ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา) 

1,988,737.31 1,988,737.31 วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

1. หจก. นิยมชน 
ราคาที่เสนอ  1,953,580 บาท 
2. บจก. เงินทองคอนสตรัคชั่น แอนด์ 
ซัพพลาย 
ราคาที่เสนอ  1,968,330 บาท 
3. หจก. วี เค ที คอมเมอร์เชียล 
ราคาที่เสนอ  1,969,000 บาท 

หจก. นิยมชน 
ราคาที่เสนอ  

1,953,580.00 บาท 

หลักเกณฑ์
ราคา 

สัญญา 17/2561 
ลว. 28 มี.ค.2561 

 

 


