แบบ สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2561
องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561
ลําดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

ที่
1

จัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รถบรรทุก

วงเงินที่จะซื้อหรือจาง
27,400,000.00

ราคากลาง
27,500,000.00

วิธีซื้อ
หรือจาง
e-bidding

-

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําระยะไกล จํานวน 1 คัน

2

จัดซื้อของขวัญ ของรางวัล สําหรับโครงการ

434,000.00

434,000.00 เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

รายชื่อผูซื้อซอง

-

รายชื่อผูเสนอราคา

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
ราคา

ผูไดรับการคัดเลือก

บจก.ไฮเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง

27,400,000.00 บจก.ไฮเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง

บจก.มณีสร

27,430,000.00

แพททอยวานิช

434,000.00 แพททอยวานิช

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ราคา

โดยสรุป

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

27,400,000.00

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

สข 1/2561
๓ ม.ค. ๖๑

434,000.00

มีผูเสนอราคารายเดียว

จัดงานวันเด็กแหงชาติ

3 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟแบบตอเนื่อง จํานวน 1

๙ ม.ค. ๖๑

404,460.00

468,000.00 เฉพาะเจาะจง

-

บจก.กรีน เพาเวอร ซีสเท็มส แอนด เซอรวิส

417,300.00 บจก.กรีน เพาเวอร ซีสเท็มส แอนด เซอรวิส

404,460.00

เครื่อง

4

จัดซื้อคอมพิวเตอร จํานวน 12 เครื่อง

สข 2/2561

190,800.00

192,000.00 เฉพาะเจาะจง

-

หจก.ภูเก็ต วี.ที.เอ ซัพพลาย

190,800.00 หจก.ภูเก็ต วี.ที.เอ ซัพพลาย

190,800.00

มีผูเสนอราคารายเดียว

สข 3/2561

บริษัทฯยินดีลดราคาลง

๑๐ ม.ค. ๖๑

มีผูเสนอราคารายเดียว

สข 4/2561
๓๑ ม.ค. ๖๑

5

จางดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณสวน

796,415.76

1,296,000.00

e-bidding

-

บจก.รักษาความปลอดภัย ซิน.ยู.ซี.ลีเกิ้ล

808,000.00 บจก.รักษาความปลอดภัย ซิน.ยู.ซี.ลีเกิ้ล

สุขภาพเขาโตะแซะ บริเวณระบบน้ําพุดนตรี

บจก.รักษาความปลอดภัย พี-เอช แอนด คลีนนิ่ง

และทรัพยสินของอบจ.ภูเก็ตฯ

บจก.รักษาความปลอดภัย เพชร (1994)
บจก.รักษาความปลอดภัย ศรีเทพเบสการด

6

จางโครงการแกไขปญหาน้ําทวมในจังหวัดภูเก็ต

7 จางจัดนิทรรศการตามโครงการจัดงานวันเด็ก

1,744,000.00

221,900.00

2,120,000.00

e-bidding

221,900.00 เฉพาะเจาะจง

-

-

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

สจ 1/2561

824,400.00

วงเงินที่ทําสัญญาลดลง

๔ ม.ค. ๖๑

952,200.00

เนื่องจากระยะเวลาในการ

1,070,640.00

บจก.รักษาความปลอดภัย เมืองใต

1,143,360.00

บจก.รักษาความปลอดภัย กุลธิชา

1,295,997.00

หจก.จิรวุฒิการโยธา

1,799,900.00 บจก.ไชยวงศสาย การโยธา

บจก.ไชยวงศสาย การโยธา

1,744,000.00

บจก.พีเอ็ม เท็คนิคอล เซอรวิส

1,984,000.00

นางวาสนา สงวนสินธ

808,000.00

221,900.00 นางวาสนา สงวนสินธ

จางไมครบ 9 เดือน

1,744,000.00

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

๙ ม.ค. ๖๑

221,900.00

มีผูเสนอราคารายเดียว

แหงชาติ

8 จางเหมาดําเนินการจัดกิจกรรมการปรุงบีไถบาก
หมอใหญ และกิจกรรมตางๆภายในงานเทศกาล
อาหารพืน้ เมืองของดีชาวภูเก็ต

สจ 2/2561

สจ 3/2561
๑๑ ม.ค. ๖๑

260,000.00

260,000.00 เฉพาะเจาะจง

-

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

260,000.00 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

260,000.00

มีผูเสนอราคารายเดียว

สจ 4/2561
๑๒ ม.ค. ๖๑

-2ลําดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

ที่
9

จางเหมาบริการหรือจางเหมาแรงงานบุคคล

วงเงินที่จะซื้อหรือจาง
4,975,272.00

ราคากลาง
8,515,344.00

วิธีซื้อ
หรือจาง
คัดเลือก

รายชื่อผูซื้อซอง
-

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อผูเสนอราคา
บจก.ธนบุรี เฮลทแคร กรุป

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
ราคา

ผูไดรับการคัดเลือก

4,975,272.00 บจก.ธนบุรี เฮลทแคร กรุป

ราคา
4,975,272.00

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

โดยสรุป

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มีผูเสนอราคารายเดียว

สจ 5/2561

ภายนอกสําหรับทําอาหารผูปวยใน ร.พ.อบจ.ภูเก็ต

10 จางเหมาบริการเพื่อจัดหาบุคลากรและใหคํา

๑๕ ม.ค. ๖๑

131,706,992.00

131,727,000.00

e-bidding

-

บจก.ธนบุรี เฮลทแคร กรุป

131,706,992.00 บจก.ธนบุรี เฮลทแคร กรุป

131,706,992.00

มีผูเสนอราคารายเดียว

ปรึกษาในการดําเนินงาน ร.พ.อบจ.ภูเก็ต

11 จางพัฒนาปรับปรุงสนามเด็กเลนพรอมเครื่อง

๒๓ ม.ค. ๖๑

895,000.00

953,000.00

e-bidding

-

บจก.ซีวิล แอพพลาย

895,000.00 บจก.ซีวิล แอพพลาย

895,000.00

มีผูเสนอราคารายเดียว

เลนสนาม รร.อบจ.สาธิตรวมพัฒนา

12 จางกอสรางโรงอาหาร (รร.อบจ.บานนาบอน)

13 จางโครงการจัดการแสดงละครอิงประวัติศาสตร

4,750,800.00

1,190,000.00

5,300,000.00

1,200,000.00

e-bidding

คัดเลือก

-

-

บจก.ที.เอส.ดีเวลลอปเมนท แอนดคอนสตรัคชั่น

5,105,000.00 บจก.ซีวิล แอพพลาย

บจก.โฟรพี แมนเนจเมนท

5,129,000.00

บจก.ซีวิล แอพพลาย

4,750,800.00

หจก.บุญสิริการกอสราง

4,897,000.00

บจก.ไอ-เซย ครีเอทีฟ

1,195,555.00 บจก.ไอ-เซย ครีเอทีฟ

4,750,800.00

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

สจ 8/2561
๒๓ ม.ค. ๖๑

1,190,000.00

มีผูเสนอราคารายเดียว

สจ 9/2561
๒๔ ม.ค. ๖๑

1,296,000.00

1,625,000.00

e-bidding

-

ตลาดเหนือ)

15 จางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อบจ.ภูเก็ต

สจ 7/2561
๒๓ ม.ค. ๖๑

ทาวเทพกระษัตรี-ทาวศรีสุนทร

14 จางกอสรางถนนและคูระบายน้ํา (รร.อบจ.บาน

สจ 6/2561

2,333,520.00

2,520,000.00

e-bidding

-

บจก.ไชยวงศสาย การโยธา

1,296,000.00 บจก.ไชยวงศสาย การโยธา

หจก.เอเชียอาคเนยซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง

1,300,000.00

หจก.ภูเก็ตร็อก

1,381,250.00

หจก.ภูเก็ตธวัชชัยการโยธา

1,400,000.00

บจก.รักษาความปลอดภัย ศรีเทพเบสการด

2,333,520.00 บจก.รักษาความปลอดภัย ศรีเทพเบสการด

บจก.รักษาความปลอดภัย เมืองใต

2,486,000.00

1,296,000.00

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

สจ 10/2561
๒๔ ม.ค. ๖๑

2,333,520.00

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

สจ 11/2561
๓๑ ม.ค. ๖๑

