แบบ สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ!างในรอบเดือน กุมภาพันธ- พ.ศ. 2560
องค-การบริหารส4วนจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560
ลําดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ!าง

ที่
1

2

จัดซื้อชุดที่นั่งพักผอนสําหรับนักเรียนและผู

วงเงินที่จะซื้อหรือจ!าง

ผู!ได!รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ!าง
ราคา

ผู!ได!รับการคัดเลือก

ราน รวิสาเซ็นเตอร7

240,000.00

อบจ.เมืองภูเก็ต)

ราน เค เค วาย ซัพพลาย

213,600.00

บจก.ถลางเทรดดิ้ง

380,000.00 บจก.ถลางเทรดดิ้ง

ตกลงราคา

-

รายชื่อผู!เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อผู!เสนอราคา

ปกครองทําดวยโครงการสรางเหล็ก (ร.ร.

408,000.00

ตกลงราคา

รายชื่อผู!ซื้อซอง

232,800.00 ราน เค เค วาย ซัพพลาย

380,000.00

237,600.00

วิธีซื้อ
หรือจ!าง

ราน พี.เค.สื่อสาร

จัดซื้อพรอมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

213,600.00

ราคากลาง

-

ราคา
213,600.00

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

โดยสรุป

ข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

เป/นผูเสนอราคาต่ําสุด

สข 6/2560
๖ ก.พ. ๖๐

380,000.00

มีผูเสนอราคารายเดียว

(สํานักปลัดฯ)

3 จัดซื้อพรอมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

๙ ก.พ. ๖๐

270,000.00

283,000.00

ตกลงราคา

-

บจก.ถลางเทรดดิ้ง

270,000.00 บจก.ถลางเทรดดิ้ง

270,000.00

มีผูเสนอราคารายเดียว

(กองการทองเที่ยวฯ)

4

จัดซื้อพรอมติดตั้งคอมพิวเตอร7

จัดซื้อตูเก็บเครื่องนอน (ร.ร.อบจ.สาธิต

116,540.00

118,200.00

ตกลงราคา

-

หจก.ภูเก็ต วี.ที.เอ ซัพพลาย

116,540.00 หจก.ภูเก็ต วี.ที.เอ ซัพพลาย

116,540.00

มีผูเสนอราคารายเดียว

จัดซื้อตูเก็บอุปกรณ7พรอมซิ้ง (ร.ร.อบจ.สาธิต

196,800.00

198,000.00

ตกลงราคา

-

199,000.00

199,600.00

ตกลงราตา

-

รวมพัฒนา)

7 จางซอมแซมปรับปรุงตูควบคุมระบบ

456,890.00

490,000.00

ตกลงราคา

-

สัญญาณแจงเหตุอัคคีภัย ร.พ.อบจ.ภูเก็ต

8 จางดูแลรักษาความปลอดภัยระบบน้ําพุ
ดนตรี และทรัพย7สินโดยรอบสระน้ํา บริเวณ
สระน้ําสวนสาธารณะสะพานหิน

สข 9/2560
๑๕ ก.พ. ๖๐

รวมพัฒนา)

6

สข 8/2560
๙ ก.พ. ๖๐

(กองสาธารณสุข)

5

สข 7/2560

282,000.00

282,000.00

ตกลงราคา

-

รานมนูเฟอร7นิเจอร7

196,800.00 รานมนูเฟอร7นิเจอร7

รานโกไขเฟอร7นิเจอร7

199,680.00

รานสุธรรมเฟอร7นิเจอร7

199,200.00

รานมนูเฟอร7นิเจอร7

199,000.00 รานมนูเฟอร7นิเจอร7

รานโกไขเฟอร7นิเจอร7

199,840.00

รานสุธรรมเฟอร7นิเจอร7

199,800.00

ราน A.R.P. SYSTEM SOLUTION

486,850.00 บจก.ยูนิไทย เซาท7เทิร7น

บจก.พีเอ็ม เท็คนิคอล เซอร7วิส

480,000.00

บจก.ยูนิไทย เซาท7เทิร7น

456,890.00

บจก.รักษาความปลอดภัย แกวทอง

282,000.00 บจก.รักษาความปลอดภัย แกวทอง

196,800.00

เป/นผูเสนอราคาต่ําสุด

สข 10/2560
๒๔ ก.พ. ๖๐

199,000.00

เป/นผูเสนอราคาต่ําสุด

สข 11/2560
๒๔ ก.พ. ๖๐

456,890.00

เป/นผูเสนอราคาต่ําสุด

สจ 11/2560
๓ ก.พ. ๖๐

282,000.00

มีผูเสนอราคารายเดียว

สจ 12/2560
๓ ก.พ. ๖๐

-2ลําดับ
ที่
9

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ!าง
จางซอมเปลี่ยนอะไหลเครื่องอัลตราซาวด7

วงเงินที่จะซื้อหรือจ!าง
308,160.00

ราคากลาง
308,160.00

วิธีซื้อ
หรือจ!าง
ตกลงราคา

รายชื่อผู!ซื้อซอง
-

รายชื่อผู!เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อผู!เสนอราคา
บจก.ฟ\ลิปส7 (ประเทศไทย)

ผู!ได!รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ!าง
ราคา

ผู!ได!รับการคัดเลือก

308,160.00 บจก.ฟ\ลิปส7 (ประเทศไทย)

ราคา
308,160.00

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

โดยสรุป

ข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

มีผูเสนอราคารายเดียว

สจ 13/2560

ร.พ.อบจ.ภูเก็ต

10 จางรื้อป]าย ร.พ.อบจ.ภูเก็ต

๓ ก.พ. ๖๐

157,000.00

160,000.00

ตกลงราคา

-

บจก.เอฟทูพี กรุ^ป

157,000.00 บจก.เอฟทูพี กรุ^ป

157,000.00

มีผูเสนอราคารายเดียว

สจ 14/2560
๑๕ ก.พ. ๖๐

11 จางดําเนินการติดตั้งระบบกลองโทรทัศน7

449,400.00

449,400.00

ตกลงราคา

-

บมจ.ซีเอส ล็อกซอินโฟ

449,400.00 บมจ.ซีเอส ล็อกซอินโฟ

449,400.00

มีผูเสนอราคารายเดียว

วงจรป\ดในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

12 จางออกแบบพรอมจัดทําผังรูปแบบของงาน
ในภาพรวม งานวัฒนธรรมทาวเทพกระษัตรี
ทาวศรีสุนทร

สจ 15/2560
๒๗ ก.พ. ๖๐

3,840,000.00

3,850,000.00

พิเศษ

-

นายสมฤทธิ์ เพชรคง

4,306,160.00 นายสมฤทธิ์ เพชรคง

3,840,000.00

มีผูเสนอราคารายเดียว

สจ 16/2560

ผูรับจางยินดีลดราคาลง

๒๘ ก.พ. ๖๐

