แบบ สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ!างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2560
องค2การบริหารส3วนจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ2 พ.ศ. 2560
ลําดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ!าง

ที่
1

จัดซื้อของขวัญ และของรางวัล โครงการ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ!าง
469,000.00

ราคากลาง
500,000.00

วิธีซื้อ

รายชื่อผู!ซื้อซอง

หรือจ!าง
ตกลงราคา

-

รายชื่อผู!เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อผู!เสนอราคา
แพททอยวานิช

ผู!ได!รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ!าง
ราคา

ผู!ได!รับการคัดเลือก

469,000.00 แพททอยวานิช

ราคา
469,000.00

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

โดยสรุป

ข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

มีผู)เสนอราคารายเดียว

สข 1/2560

จัดงานวันเด็กแห0งชาติ 2560

2

จัดซื้ออาหาร อาหารว0างและเครื่องดื่ม สําหรับ

๑๐ ม.ค. ๖๐

419,925.00

500,000.00

ตกลงราคา

-

นายจิรวัฒน8 ขรรค8วิไลกุล

419,925.00 นายจิรวัฒน8 ขรรค8วิไลกุล

419,925.00

มีผู)เสนอราคารายเดียว

โครงการจัดงานวันเด็กแห0งชาติ

3 จัดซื้อพร)อมติดตั้งคอมพิวเตอร8สํานักปลัดฯ

สข 2/2560
๑๒ ม.ค. ๖๐

113,950.00

115,000.00

ตกลงราคา

-

หจก.ภูเก็ต วี.ที.เอ ซัพพลาย

113,950.00 หจก.ภูเก็ต วี.ที.เอ ซัพพลาย

113,950.00

มีผู)เสนอราคารายเดียว

สข 3/2560
๒๖ ม.ค. ๖๐

4

จัดซื้อพร)อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

296,000.00

296,000.00

ตกลงราคา

-

บจก.ถลางเทรดดิ้ง

296,000.00 บจก.ถลางเทรดดิ้ง

296,000.00

มีผู)เสนอราคารายเดียว

สข 4/2560
๑๐ ม.ค. ๖๐

5

จัดซื้อพร)อมติดตั้งระบบกล)องโทรทัศน8วงจรปBด

4,139,900.00

4,200,000.00

E-Auction บจก.ภูเทค

ในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต (พื้นที่ตําบลรัษฎา)

บจก.เอกซ8เนต คอมพิวเตอร8 แอนด8 เพอริเฟอร8รัล ซัพพลาย

บจก.เอกซ8เนต คอมพิวเตอร8 แอนด8 เพอริเฟอร8รัล ซัพพลาย

4,139,900.00

บจก.ซีเอส ล็อกซอินโฟ

4,160,000.00

บจก.เอกซ8เนต คอมพิวเตอร8 แอนด8 เพอริเฟอร8รัล ซัพพลาย

4,139,900.00

เปLนผู)เสนอราคาต่ําสุด

สข 5/2560
๓๑ ม.ค. ๖๐

บจก.แอดวานซ8 เน็ตเวิร8ค ทรินิตี้
บจก.ซีเอส ล็อกซอินโฟ
6

จ)างเหมาดําเนินการจัดกิจกรรมการปรุง

301,900.00

301,900.00

กรณีพิเศษ

-

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

301,900.00 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

301,900.00

มีผู)เสนอราคารายเดียว

แกงจืดเต)าหู)ปลาเค็มหม)อใหญ0ที่สุดในโลก

สจ 1/2560
๙ ม.ค. ๖๐

และกิจกรรมต0างๆ ภายในงานเทศกาล
อาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต
7 จ)างจัดนิทรรศการตามโครงการจัดงานวันเด็ก

250,600.00

250,600.00

ตกลงราคา

-

นางวาสนา สงวนสินธ8

250,600.00 นางวาสนา สงวนสินธ8

250,600.00

มีผู)เสนอราคารายเดียว

แห0งชาติ

8 จ)างบํารุงรักษาโปรแกรมห)องสมุดอัตโนมัติ
"Alice For Windows"

สจ 2/2560
๑๐ ม.ค. ๖๐

183,196.25

183,196.25

สอบราคา

-

บจก.คอมพิวเตอร8 ซีสเต็มส8 คอลซัลติ้ง

183,196.25 บจก.คอมพิวเตอร8 ซีสเต็มส8 คอลซัลติ้ง

183,196.25

มีผู)เสนอราคารายเดียว

สจ 3/2560
๑๑ ม.ค. ๖๐

-2ลําดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ!าง

ที่
9

จ)างดูแลสนามฟุตซอลแบบมีหลังคา โรงเรียน

วงเงินที่จะซื้อหรือจ!าง
102,000.00

ราคากลาง
102,000.00

วิธีซื้อ

รายชื่อผู!เสนอราคาและราคาที่เสนอ

รายชื่อผู!ซื้อซอง

หรือจ!าง
ตกลงราคา

-

รายชื่อผู!เสนอราคา
นายอนุรักษ8 เพ็ชรล)วน

ผู!ได!รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ!าง
ราคา

ผู!ได!รับการคัดเลือก

102,000.00 นายอนุรักษ8 เพ็ชรล)วน

ราคา
102,000.00

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

โดยสรุป

ข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

มีผู)เสนอราคารายเดียว

วัดเทพกระษัตรี

10 จ)างรักษาความปลอดภัยชายฝefง (Life Guard)

สจ 4/2560
๑๗ ม.ค. ๖๐

16,566,000.00

16,566,000.00

E-Auction บจก.ภูเก็ตไลฟkการ8ด เซอร8วิส

บจก.ภูเก็ตไลฟkการ8ด เซอร8วิส

16,566,000.00 บจก.ภูเก็ตไลฟkการ8ด เซอร8วิส

16,566,000.00

มีผู)เสนอราคารายเดียว

สจ 5/2560
๑๙ ม.ค. ๖๐

11 จ)างเหมาดําเนินการเผยแพร0ประชาสัมพันธ8

400,000.00

400,000.00

ตกลงราคา

-

บจก.ภูเก็ตเทเลวิชั่น มีเดีย

400,000.00 บจก.ภูเก็ตเทเลวิชั่น มีเดีย

400,000.00

เปLนผู)เสนอราคาต่ําสุด

กิจกรรมการดําเนินงานของ อบจ.ภูเก็ต ทาง

สจ 6/2560
๒๕ ม.ค. ๖๐

สถานีโทรทัศน8ท)องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต
12 จ)างสถาบันการศึกษาสํารวจความพึงพอใจ

102,000.00

120,000.00

ตกลง

-

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

120,000.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

102,000.00

ของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตที่มีต0อการ

มีผู)เสนอราคารายเดียว

สจ 7/2560

มหาวิทยาลัยฯ ยินดีลดราคาลง

๓๐ ม.ค. ๖๐

มีผู)เสนอราคารายเดียว

สจ 8/2560

บริการสาธารณะของ อบจ.ภูเก็ต
13 จ)างเหมาดําเนินการเผยแพร0ประชาสัมพันธ8

160,000.00

160,000.00

ตกลงราคา

-

นางสาวเบญจมาศ หลิมสกุล

160,000.00 นางสาวเบญจมาศ หลิมสกุล

160,000.00

ในรูปแบบพูดคุยสนทนารับฟeงปeญหาและร0วม

๓๑ ม.ค. ๖๐

แสดงผ0านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงใน
จังหวัดภูเก็ต
14 จ)างทําวารสาร อบจ.ภูเก็ต

392,000.00

490,000.00

สอบราคา บจก.โรงพิมพ8ดีชัย

บจก.โรงพิมพ8ดีชัย

455,000.00 บจก.ออนปnา

บจก.เอิรธ มีเดีย แพลนเนอร8

หจก.เวิร8ด มีเดีย กราฟฟBค

440,000.00

บจก.ออนปnา

บจก.ออนปnา

392,464.00

392,000.00

เปLนผู)เสนอราคาต่ําสุด

สจ 9/2560

บริษัทฯยินดีลดราคาลง

๓๑ ม.ค. ๖๐

มีผู)เสนอราคารายเดียว

สจ 10/2560

บริษัทฯยินดีลดราคาลง

๓๑ ม.ค. ๖๐

บจก.อิเทนชั่น มีเดียแพลน
หจก.เวิร8ด มีเดีย กราฟฟBค
บจก.ไทยอักษร
15 จ)างเหมาบริการซัก อบ รีดผ)าผู)ปoวย ร.พ.อบจ.
ภูเก็ต

2,057,000.00

2,178,000.00

E-Auction บจก.ราชาโยค

บจก.ราชาโยค

2,168,000.00 บจก.ราชาโยค

2,057,000.00

