
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2562 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

วันที่  31  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2562 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง 
วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจาง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง 
รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง 

1. งานปรับปรุงระบบอากาศและระบายอากาศ 
อาคารเครื่องปนดินเผา มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  
1 รายการ 

7,327,200.00 7,327,200.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส 
(e-bidding) 

1) บริษัท เอ.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง เซอรวิส 
แอนด ซัพพลาย จํากัด / เสนอราคา 
6,654,453.40 บาท 
2) บริษัท 1555 บิซ จํากัด / เสนอ
ราคา  5,483,353.34 บาท 
3) กิจการรวมคา เอ.เอ็น.ดี. เอ็นจิ
เนียริ่ง / เสนอราคา 
5,690,000.00 บาท 

บริษัท 1555 บิซ จํากัด / เสนอ
ราคา  5,483,353.34 บาท 

หลักเกณฑ
ราคา 

สัญญา 1/2562 
ลว. 17 ม.ค. 2562 

2. งานปรับปรุงหองฝกประสบการณสําหรับ
เด็กพิเศษ อาคารคณะครุศาสตร แขวงดุสิต 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ 
 

2,000,000.00 2,000,000.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส 
(e-bidding) 

1) บริษัท ยูเฟรม คลินิก จํากัด / 
เสนอราคา 2,000,000.00 บาท 
2) บริษัท ดี เอ็ม อินเตอรเนชั่นแนล 
(ประเทศไทย) จํากัด / เสนอราคา 
1,850,000.00 บาท  
3) บริษัท คลองชาญวัฒนา จํากัด / 
เสนอราคา 1,735,325.64 บาท 
4) บริษัท ภควัน แอสโซซิเอท จํากัด 
/ เสนอราคา 1,887,587.00 บาท 

บริษัท คลองชาญวัฒนา จํากัด / 
เสนอราคา 1,735,325.64 บาท 

หลักเกณฑ
ราคา 

สัญญา 2/2562 
ลว. 17 ม.ค. 2562 

3. ซื้อครุภัณฑประกอบอาคารเรียนปฏิบัติการ
เอนกประสงค ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง
ลําปาง ตําบลสบตุย อําเภอเมืองลําปาง 
จังหวัดลําปาง จํานวน 1 ชุด 
 

7,859,000.00 7,859,000.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส 
(e-bidding) 

1) บริษัท เค.พี.ที. กลอรี่ จํากัด / 
เสนอราคา 5,690,000.00 บาท 

บริษัท เค.พี.ที. กลอรี่ จํากัด / เสนอ
ราคา 5,690,000.00 บาท 

หลักเกณฑ
ราคา 

สัญญา 3/2562 
ลว. 18 ม.ค. 2562 



ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง 
วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจาง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง 
รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง 

4. งานกอสรางศูนยความเปนเลิศดานการพิมพ
และบรรจุภัณฑ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตําบล
โคกโคเฒา อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 
1 รายการ 

80,000,000.00 80,000,000.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส 
(e-bidding) 

1) กิจการรวมคา เอ เอ็น ดี เอ็นจิ
เนียริ่ง / เสนอราคา 
75,990,000.00 บาท 

กิจการรวมคา เอ เอ็น ดี เอ็นจิเนียริ่ง 
/ เสนอราคา 75,990,000.00 
บาท 

หลักเกณฑ
ราคา 

สัญญา 4/2562 
ลว. 17 ม.ค. 2562 

5. งานปรับปรุงถนน ระบบระบายน้ํา และ
แหลงน้ําสะอาดเพื่อการใชสอย วิทยาเขต
สุพรรณบุรี ตําบลโคกโคเฒา อําเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ 

12,500,000.00 12,500,000.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส 
(e-bidding) 

1) บริษัท ป.ชินทิพยกอสราง จํากัด / 
เสนอราคา 11,300,000.00 บาท 

บริษัท ป.ชินทิพยกอสราง จํากัด / 
เสนอราคา 11,300,000.00 บาท 

หลักเกณฑ
ราคา 

สัญญา 6/2562 
ลว. 18 ม.ค. 2562 

6. งานปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต
ละอออุทิศ ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง
นครนายก ตําบลวังกระโจม อําเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก 1 รายการ 

5,500,000.00 5,500,000.00 วิธีคัดเลือก 1) หางหุนสวนจํากัด ส.เอ็นจิเนียร
คอนกรีต / เสนอราคา 
5,400,000.00 บาท 

หางหุนสวนจํากัด ส.เอ็นจิเนียร
คอนกรีต / เสนอราคา 
5,400,000.00 บาท 

หลักเกณฑ
ราคา 

สัญญา 7/2562 
ลว. 22 ม.ค. 2562 

7. งานปรับปรุงแหลงเรียนรูเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของเด็กระดับประถมศึกษา 
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตําบลโคกโคเฒา 
อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
1 รายการ 

6,000,000.00 6,000,000.00 วิธีคัดเลือก 1) หางหุนสวนจํากัด ไทรนอยเคหะ
ภัณฑ / เสนอราคา 
5,970,000.00 บาท 

หางหุนสวนจํากัด ไทรนอยเคหะ
ภัณฑ / เสนอราคา 
5,970,000.00 บาท 

หลักเกณฑ
ราคา 

สัญญา 8/2562 
ลว. 18 ม.ค. 2562 

8. ปรับปรุงศูนยเสริมประสบการณการเรียนรู
นอกหองเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย ตําบล
สบตุย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง  1 
รายการ 

40,000,000.00 40,000,000.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส 
(e-bidding) 

1) หางหุนสวนจํากัด ช ชางแสง / 
เสนอราคา 36,840,000.00 บาท 
2) บริษัท คลองชาญวัฒนา จํากัด / 
เสนอราคา 37,414,561.29 บาท 

หางหุนสวนจํากัด ช ชางแสง / เสนอ
ราคา 36,840,000.00 บาท 

หลักเกณฑ
ราคา 

สัญญา 9/2562 
ลว. 17 ม.ค. 2562 

9. งานปรับปรุงหองเรียนและสํานักงาน 
สถาบันภาษาและศิลปะวัฒนธรรม แขวงดุสิต 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ 

8,760,000.00 8,760,000.00 วิธีคัดเลือก 1) หางหุนสวนจํากัด สุภาพัฒน คอน
สตรัคชั่น / เสนอราคา 
8,730,000.00 บาท 
2) หางหุนสวนจํากัด ไทรนอยเคหะ
ภัณฑ / เสนอราคา 372666049 
8,757,533.89 บาท 

หางหุนสวนจํากัด สุภาพัฒน คอน
สตรัคชั่น / เสนอราคา 
8,730,000.00 บาท 

หลักเกณฑ
ราคา 

สัญญา 10/2562 
ลว. 21 ม.ค. 2562 



ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง 
วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจาง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง 
รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง 

10. ซื้อครุภัณฑประกอบอาคารเรียน
เอนกประสงคปฏิบัติการธุรกิจการบินและ
บริการ ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งลําปาง 
ตําบลสบตุย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัด
ลําปาง จํานวน 1 ชุด 
 

3,500,000.00 3,500,000.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส 
(e-bidding) 

1) บริษัท เพอรเฟคท ออฟฟศ 
เฟอรนิเจอร จํากัด / เสนอราคา 
2,326,554.50 บาท 
2) บริษัท เค.พี.ที.กลอรี่ จํากัด / 
เสนอราคา 2,194,500.00 บาท 
3) บริษัท วัน เฟอรนิช จํากัด / มี
คุณสมบัติไมตรงตามประกาศฯ 

บริษัท เค.พี.ที.กลอรี่ จํากัด /  
เสนอราคา 2,194,500.00 บาท 

หลักเกณฑ
ราคา 

สัญญา 11/2562 
ลว. 29 ม.ค. 2562 

11. งานปรับปรุงอาคารหองประชุมสภา
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวง
ดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ 
 

6,550,000.00 6,550,000.00 วิธีคัดเลือก 1) บริษัท เอ เอ็น ดี เอ็นจิเนียริ่ง 
จํากัด / เสนอราคา 
6,470,000.00 บาท 
2) บริษัท คลองชาญวัฒนา จํากัด / 
เสนอราคา 6,499,982.63 บาท 
3) หางหุนสวนจํากัด ไทรนอยเคหะ
ภัณฑ / ไมผานคุณสมบัติ เนื่องจาก
ยื่นเอกสารไมครบถวนตามขอบเขต
งาน 

บริษัท เอ เอ็น ดี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 
/ เสนอราคา 6,470,000.00 บาท 

หลักเกณฑ
ราคา 

สัญญา 12/2562 
ลว. 25 ม.ค. 2562  

12. งานกอสรางอาคารหองสมุดศูนยการเรียนรู 
คลังสมองพัฒนาทองถิ่น (SDU Library & 
Co-Community Space Center) ศูนย
การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน  อําเภอหัวหิน  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ 1 รายการ 
 

20,000,000.00 20,000,000.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส 
(e-bidding) 

1) กิจการรวมคา เอส เอ / เสนอ
ราคา 19,198,000.00 บาท 

กิจการรวมคา เอส เอ / เสนอราคา 
19,198,000.00 บาท 

หลักเกณฑ
ราคา 

สัญญา 14/2562 
ลว. 24 ม.ค. 2562 

 


