
แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ(บาท) ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

บริษัท เจียคัลเลอร์แลป

 จ ำกัด

11,090.00

ร้ำน iPhoto 13,375.00

ร้ำน AV Camera 10,593.00

2
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ พร้อมเคร่ือง

ส ำรองไฟ
250,000 250,000 - - - - - -

3
เคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพำ 

ส ำหรับงำนตัดต่อ
60,000 60,000 เฉพำะเจำะจง

ร้ำน ICS อิคลำสคอม

เซอร์วิส
59,700.00

ร้ำน ICS อิคลำสคอมเซอร์วิส 

59,700 บำท

คอมพิวเตอร์พกพำส ำหรับ

งำนตัดต่อเฉพำะด้ำน ต่อรอง

รำคำต่ ำสุดเพ่ือให้ได้สเปคสูง

ท่ีสุด และกำรบริกำรหลังกำร

ขำย

ใบก ำกับภำษี ร้ำน ICS อิคลำส

คอมเซอร์วิส เลขท่ี A003111 

ลว. 23 ม.ค. 61

4
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ พร้อม

เคร่ืองส ำรองไฟ
100,000 100,000 เฉพำะเจำะจง

ร้ำน ICS อิคลำสคอม

เซอร์วิส
100,000.00

ร้ำน ICS อิคลำสคอมเซอร์วิส 

100,000 บำท

คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะส ำหรับ

งำนตัดต่อเฉพำะด้ำน ต่อรอง

รำคำต่ ำสุดเพ่ือให้ได้สเปคสูง

ท่ีสุด และกำรบริกำรหลังกำร

ขำย

ใบก ำกับภำษี ร้ำน ICS อิคลำส

คอมเซอร์วิส เลขท่ี A003110 

ลว. 23 ม.ค. 61

5
เคร่ืองโปรเจคเตอร์แบบพกพำ 

พร้อมอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญำณภำพ
50,000 50,000 เฉพำะเจำะจง

ร้ำน ICS อิคลำสคอม

เซอร์วิส
36,300.00

ร้ำน ICS อิคลำสคอมเซอร์วิส 

36,300 บำท
ต่อรองรำคำ

ใบก ำกับภำษี ร้ำน ICS อิคลำส

คอมเซอร์วิส เลขท่ี A0087 ลว.

 23 ก.พ. 61

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ปี 2561

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ล าดับ

ท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ

1 ตู้กันควำมช้ืน ขนำด 150 ลิตร 13,000 13,000 เฉพำะเจำะจง
บริษัท เจียคัลเลอร์แลป จ ำกัด 

11,090 บำท

เกณฑ์รำคำต่ ำสุด (เน่ืองจำก

ร้ำน AV Camera รวมค่ำ

ขนส่งแล้วรำคำสูงกว่ำ)

ใบก ำกับภำษี บริษัท เจียคัล

เลอร์แลป จ ำกัด เล่มท่ี 48 

เลขท่ี 11 ลว.17 ม.ค. 61



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ(บาท) ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ปี 2561

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ล าดับ

ท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ

6
อุปกรณ์ส ำรองส ำหรับระบบ

เครือข่ำยคอมพิวเตอร์
74,900 74,900 เฉพำะเจำะจง

บริษัท ไดมอนด์ 

เน็ตเวิร์ค โซลูช่ัน จ ำกัด
22,815.00

บริษัท ไดมอนด์ เน็ตเวิร์ค 

โซลูช่ัน จ ำกัด 22,815 บำท

ต่อรองรำคำจำกผู้ติดต้ังระบบ

เครือข่ำยของคณะ

ใบก ำกับภำษี บริษัท ไดมอนด์ 

เน็ตเวิร์ค โซลูช่ัน จ ำกัด เลขท่ี 

IV6105-017,IV6105-018 ลว. 

23 พ.ค. 61

7
อุปกรณ์ส ำรอง/ปรับปรุง

ห้องปฏิบัติกำรคณะ
175,000 175,000 - - - - - -

8
ปรับปรุงห้องปฏิบัติกำรทำง

คอมพิวเตอร์ (50117)
750,000 750,000 - - - - - -

9 ชุดส ำรวจเคล่ือนท่ีทำงทะเล 36,000 36,000 เฉพำะเจำะจง
บริษัท อีเทอนิต้ีมำรีน 

จ ำกัด
29,425.00

บริษัท อีเทอนิต้ีมำรีน จ ำกัด 

29,425 บำท
ต่อรองรำคำ

ใบก ำกับภำษี บริษัท อีเทอนิต้ี

มำรีน จ ำกัด เลขท่ี 

RE6105000002 ลว. 2 พ.ค. 61

บริษัท อีซ่ีเทค กรุ๊ป 

จ ำกัด
4,880.00

บริษัท ทักษิณอินโฟเทค

 จ ำกัด
5,080.00

ร้ำน ICS อิคลำสคอม

เซอร์วิส

5,000.00

11 ปรับปรุงห้องน้ ำ 2,000,000 2,000,000 - - - - - -

10
ฮำร์ดดิส แบบพกพำ (HDD 

External)
5,000 5,000 เฉพำะเจำะจง

บริษัท อีซ่ีเทค กรุ๊ป จ ำกัด 

4,880 บำท
เกณฑ์รำคำต่ ำสุด

ใบก ำกับภำษี IV-60000319 

ลว.27 พ.ย. 60


