แบบ สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ!างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2559
องค1การบริหารส2วนจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ1 พ.ศ. 2559
ลําดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ!าง

ที่
1

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ร.ร.อบจ.เมืองภูเก็ต

วงเงินที่จะซื้อหรือจ!าง
900,035.24

ราคากลาง
2,515,970.00

วิธีซื้อ

รายชื่อผู!เสนอราคาและราคาที่เสนอ

รายชื่อผู!ซื้อซอง

หรือจ!าง
กรณีพิเศษ

-

รายชื่อผู!เสนอราคา
สหกรณ*โคนมหนองโพราชบุรี จํากัด

ผู!ได!รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ!าง
ราคา

900,035.24 สหกรณ*โคนมหนองโพราชบุรี จํากัด

(ในพระบรมราชูปถัมภ*)

2

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ร.ร.อบจ.บ1านนาบอน

681,192.24

1,713,090.00

กรณีพิเศษ

-

สหกรณ*โคนมหนองโพราชบุรี จํากัด

565,315.80

1,634,520.00

กรณีพิเศษ

-

สหกรณ*โคนมหนองโพราชบุรี จํากัด

681,192.24 สหกรณ*โคนมหนองโพราชบุรี จํากัด

จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ร.ร.อบจ.บ1านไม1เรียบ

370,680.02

1,055,830.00

กรณีพิเศษ

-

สหกรณ*โคนมหนองโพราชบุรี จํากัด

565,315.80 สหกรณ*โคนมหนองโพราชบุรี จํากัด

จัดซื้อนมสดพาสเจอร*ไรส* ร.ร.อบจ.สาธิต

187,052.70

488,640.00

กรณีพิเศษ

-

รBวมพัฒนา

6

จัดซื้อของขวัญและของรางวัลโครงการ
จัดงานวันเด็กแหBงชาติ

587,000.00

700,000.00

สอบราคา ร1านบ1านเพื่อน

สหกรณ*โคนมหนองโพราชบุรี จํากัด

370,680.02 สหกรณ*โคนมหนองโพราชบุรี จํากัด

187,052.70 สหกรณ*โคนมหนองโพราชบุรี จํากัด

(ในพระบรมราชูปถัมภ*)

(ในพระบรมราชูปถัมภ*)

บจก.เอพี พร1อมใจ กรุGป

590,200.00 บจก.เอพี พร1อมใจ กรุGป

ร1านบ1านเพื่อน

608,300.00

บจก.เอพี พร1อมใจ กรุGป

บจก.เอิร*ธ มีเดีย แพลนเนอร*

683,050.00

บจก.เอิร*ธ มีเดีย แพลนเนอร*

ร1านปฐมวัย เอคูเคชั่น

640,000.00

บจก.ศรีธาดา เทรดดิ้ง

หจก.เจริญเกียรติ กรุGป

627,100.00

ร1านแพททอยวานิช
บจก.แอร*โร มีเดีย

ข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

มีผู1เสนอราคารายเดียว

สข 1/2559
๔ ม.ค. ๕๙

681,192.24

มีผู1เสนอราคารายเดียว

สข 2/2559
๔ ม.ค. ๕๙

565,315.80

มีผู1เสนอราคารายเดียว

สข 3/2559
๔ ม.ค. ๕๙

370,680.02

มีผู1เสนอราคารายเดียว

(ในพระบรมราชูปถัมภ*)

หจก.เจริญเกียรติ กรุGป

ร1านปฐมวัย เอคูเคชั่น

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

โดยสรุป

(ในพระบรมราชูปถัมภ*)

(ในพระบรมราชูปถัมภ*)

5

900,035.24

เหตุผลที่คัดเลือก

(ในพระบรมราชูปถัมภ*)

(ในพระบรมราชูปถัมภ*)

4

ราคา

(ในพระบรมราชูปถัมภ*)

(ในพระบรมราชูปถัมภ*)

3 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ร.ร.อบจ.บ1านตลาดเหนือ

ผู!ได!รับการคัดเลือก

สข 4/2559
๔ ม.ค. ๕๙

187,052.70

มีผู1เสนอราคารายเดียว

สข 5/2559
๔ ม.ค. ๕๙

587,000.00

เปHนผู1เสนอราคาต่ําสุด

สข 6/2559

บริษัทฯยินดีลดราคาลง

๕ ม.ค. ๕๙

-2ลําดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ!าง

ที่

7 จัดซื้อวัสดุกBอสร1าง หินคลุก จํานวน 3,000

วงเงินที่จะซื้อหรือจ!าง
1,590,000.00

ราคากลาง
1,922,340.00

วิธีซื้อ

สอบราคา บจก.ไชยวงศ*สาย การโยธา

ลูกบาศก*เมตร

รายชื่อผู!เสนอราคาและราคาที่เสนอ

รายชื่อผู!ซื้อซอง

หรือจ!าง

รายชื่อผู!เสนอราคา

ผู!ได!รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ!าง
ราคา

ผู!ได!รับการคัดเลือก

หจก.ไวรินทร* กรุGป

1,614,000.00 หจก.จันทร*ทองวิศวโยธา

หจก.จันทร*ทองวิศวโยธา

หจก.ปLญญาวัสดุกBอสร1าง

1,620,000.00

บจก.ฉัตรชัยภูเก็ต ทรายสปอร*ต (2006)

บจก.ฉัตรชัยภูเก็ต ทรายสปอร*ต (2006)

1,860,000.00

หจก.ไวรินทร* กรุGป

บจก.ทBาทรายมนสิชา

1,905,000.00

หจก.ปLญญาวัสดุกBอสร1าง

บจก.สหการค1าวัสดุ

1,740,000.00

หจก.พัชรียาคอนกรีต

หจก.จันทร*ทองวิศวโยธา

1,590,000.00

บจก.เอส ซี จี 1995

หจก.พัชรียาคอนกรีต

1,770,000.00

ราคา
1,590,000.00

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

โดยสรุป

ข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

เปHนผู1เสนอราคาต่ําสุด

สข 7/2559
๗ ม.ค. ๕๙

บจก.สหการค1าวัสดุ
บจก.ทBาทรายมนสิชา
8 จัดซื้ออาหารตามโครงการจัดงานวันเด็ก

230,005.00

1,880,000.00

ตกลงราคา

-

นางวัชรินทร* แซBตัน

230,005.00 นางวัชรินทร* แซBตัน

230,005.00

มีผู1เสนอราคารายเดียว

แหBงชาติ

9

จัดซื้ออาหารวBางสําหรับโครงการจัดงาน

๗ ม.ค. ๕๙

184,940.00

1,880,000.00

ตกลงราคา

-

วันเด็กแหBงชาติ

10 จ1างเหมาตัดหญ1า ดูแลรักษาความสะอาด

สข 8/2559

4,353,000.00

4,365,000.00

E-Auction หจก.ภาธนา

ถนน จํานวน 10 สาย

นางสาวกุกัญญา โมหมัด

184,970.00 นางขวัญใจ วงษ*เทวัญ

นางขวัญใจ วงษ*เทวัญ

184,940.00

หจก.ณัฐชยาพูนทรัพย*

4,353,000.00 หจก.ณัฐชยาพูนทรัพย*

บจก.ทรัพยากBอสร1าง

หจก.อาทิตย*บริการ (เลย)

4,355,000.00

หจก.อภิเชษฐการโยธา

หจก.ภาธนา

4,356,000.00

หจก.ณัฐชยาพูนทรัพย*

บจก.ทรัพย*สัมฤทธิ์การกBอสร1าง

4,356,000.00

184,940.00

เปHนผู1เสนอราคาต่ําสุด

สข 9/2559
๗ ม.ค. ๕๙

4,353,000.00

เปHนผู1เสนอราคาต่ําสุด

สจ 1/2559
๕ ม.ค. ๕๙

หจก.อาทิตย*บริการ (เลย)
บจก.ทรัพย*สัมฤทธิ์ การกBอสร1าง
11 จ1างเหมาดําเนินการจัดกิจกรรมการปรุงสิบจYวน

294,950.00

1,900,000.00

กรณีพิเศษ

-

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

294,950.00 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

294,950.00

มีผู1เสนอราคารายเดียว

หม1อใหญBที่สุดในโลกและกิจกรรมตBางๆ ภายใน

สจ 2/2559
๑๓ ม.ค. ๕๙

งานเทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต
12 จ1างทําวารสาร อบจ.ภูเก็ต

660,000.00

900,000.00

สอบราคา บจก.เอิร*ธ มีเดีย แพลนเนอร*

บจก.โรงพิมพ*ดีชัย

802,500.00 หจก.เวิล*ด มีเดีย กราฟฟ_ค

หจก.เวิล*ด มีเดีย กราฟฟ_ค

บจก.พิกเซล พลัส

765,000.00

บจก.โรงพิมพ*ดีชัย

บจก.เอิร*ธ มีเดีย แพลนเนอร*

825,000.00

บจก.บลูอิมเมจ

หจก.เวิล*ด มีเดีย กราฟฟ_ค

660,000.00

นางสาวเบญจมาศ หลิมสกุล

216,000.00 นางสาวเบญจมาศ หลิมสกุล

660,000.00

เปHนผู1เสนอราคาต่ําสุด

สจ 3/2559
๑๘ ม.ค. ๕๙

บจก.พิกเซล พลัส
13 จ1างเหมาดําเนินการเผยแพรBประชาสัมพันธ*
กิจกรรมการดําเนินงาน ร.พ.อบจ.ภูเก็ต

216,000.00

2,500,000.00

ตกลงราคา

-

216,000.00

มีผู1เสนอราคารายเดียว

สจ 4/2559
๒๕ ม.ค. ๕๙

-3ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ!าง

14 จ1างเหมาดําเนินการเผยแพรBประชาสัมพันธ*

วงเงินที่จะซื้อหรือจ!าง
240,000.00

ราคากลาง
1,000,000.00

วิธีซื้อ
หรือจ!าง
ตกลงราคา

รายชื่อผู!ซื้อซอง
-

รายชื่อผู!เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อผู!เสนอราคา
นางสาวเบญจมาศ หลิมสกุล

ผู!ได!รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ!าง
ราคา

ผู!ได!รับการคัดเลือก

240,000.00 นางสาวเบญจมาศ หลิมสกุล

ราคา
240,000.00

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

โดยสรุป

ข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

มีผู1เสนอราคารายเดียว

สจ 5/2559

ในรูปแบบพูดคุยสนทนารับฟLงปLญหาและรBวม

๑๙ ม.ค. ๕๙

แสดงความคิดเห็นกับ อบจ.ภูเก็ต
15 จ1างเหมารถยนต*ตู1ปรับอากาศแบบหลังคาสูง

299,700.00

3,000,000.00

ตกลงราคา

-

นายภาณุ ตันทวีวงศ*

299,700.00 นายภาณุ ตันทวีวงศ*

299,700.00

มีผู1เสนอราคารายเดียว

เพื่อใช1ในโครงการสBงนักกีฬาเข1ารBวมการ

สจ 6/2559
๒๗ ม.ค. ๕๙

แขBงขันกีฬา อบจ.คัพ ภาคใต1 ครั้งที่ 16
16 จ1างกBอสร1างสะพานตําบลกมลา

1,947,000.00

1,963,000.00

สอบราคา บจก.สร1างถนนธนิตธุรกิจ
หจก.โชคเมธี การโยธา
หจก.ลักษณา การโยธา

บจก.สร1างถนนธนิตธุรกิจ

1,960,000.00 หจก.ลักษณา การโยธา

หจก.ลักษณา การโยธา

1,947,000.00

1,947,000.00

เปHนผู1เสนอราคาต่ําสุด

สจ 7/2559
๒๙ ม.ค. ๕๙

