แบบ สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561
องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
ลําดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

ที่
1

จัดซื้อโลรางวัลและเหรียญรางวัล เพื่อใชในโครงการแขงขันวิ่ง

วงเงินที่จะซื้อหรือจาง
149,400.00

ราคากลาง
149,400.00

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

วิธีซื้อ
หรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

เฉพาะเจาะจง รานนิวสปอรต

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
ราคา

ผูไดรับการคัดเลือก

149,400.00 รานนิวสปอรต

ราคา
149,400.00

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

โดยสรุป

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มีผูเสนอราคารายเดียว

อบจ.ภูเก็ต มินิมาราธอน 2018

2

จัดซื้อวัสดุกอสราง(หินคลุกพรอมขนสง) จํานวน 3,000 ลูกบาศกเมตร

สข 5/2561
๑๒ ก.พ. ๖๑

1,737,000.00

2,053,300.00

e-bidding

บจก.บวรวิชญ ลอจีสติค

1,737,000.00 บจก.บวรวิชญ ลอจีสติค

1,737,000.00

มีผูเสนอราคารายเดียว

สข 6/2561
๑๖ ก.พ. ๖๑

3 จัดซื้อครุภัณฑระบบกลองโทรทัศนวงจรปด ในพืน้ ที่จังหวัดภูเก็ต

444,264.00

474,117.00

เฉพาะเจาะจง บมจ.ซีเอส ล็อกซอินโฟ

444,264.00 บมจ.ซีเอส ล็อกซอินโฟ

444,264.00

มีผูเสนอราคารายเดียว

สข 7/2561
๑๙ ก.พ. ๖๑

4

5

6

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรที่อยูนอกรายการ E-Catalog

จัดซื้อวัสดุสํานักงานที่อยูในรายการ E-Catalog

จางดําเนินการประชาสัมพันธกิจกรรมผลการดําเนินงานของ อบจ.ภูเก็ต

4,638,861.00

18,457.50

460,000.00

4,990,470.90

22,500.00

520,000.00

e-bidding

e-market

e-bidding

(วารสาร อบจ.ภูเก็ต)

7 จางออกแบบพรอมจัดทําผังรูปแบบของงานในภาพรวมจัดทําฉากเวที

3,495,000.00

3,850,000.00

คัดเลือก

การแสดงจัดทําลานศิลปวัฒนธรรมพรอมจัดทําการแสดงกิจกรรม

บจก.คอมเทค ยูนิฟายด ซิสเตมส

ไมผานคุณสมัติเบื้องตน บจก.ไซเบอร ซิสเต็ม เซอรวิส

บจก.โฟทีกา

4,684,975.74

บจก.ไซเบอร ซิสเต็ม เซอรวิส

4,638,861.00

หจก.ทีม คารเรนท

22,400.00 บจก.เกียรติสินธุ สเตชั่นเนอรี่

บจก.กาฬสินธุ เปเปอร แอนด สเตชั่นเนอรี่

23,000.00

หจก.ภูเก็ตสงวนพาณิชย

21,750.00

บจก.ภูเก็ตเธียรทอง

21,250.00

บจก.เกียรติสินธุ สเตชั่นเนอรี่

18,457.50

หจก.เวิลดมีเดีย กราฟฟค

460,000.00 หจก.เวิลดมีเดีย กราฟฟค

บจก.เอิรธ มีเดีย แพลนเนอร

490,000.00

นายสัมฤทธิ์ เพชรคง

3,789,000.00 บจก.ไอ-เซย ครีเอทีฟ

บจก.ไอ-เซย ครีเอทีฟ

3,495,000.00

บจก.บานอุนสุขการกอสราง

2,356,705.00 บจก.บานอุนสุขการกอสราง

4,638,861.00

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

สข 8/2561
๒๑ ก.พ. ๖๑

18,457.50

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

สข 9/2561
๒๑ ก.พ. ๖๑

460,000.00

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

สจ 12/2561
๒ ก.พ. ๖๑

3,495,000.00

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

สจ 13/2561
๒ ก.พ. ๖๑

ณ ลานศิลปวัฒนธรรม และตกแตงพื้นที่จัดงานสดุดีทาวเทพกระษัตรี
ทาวศรีสุนทร ประจําป 2561
8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู อาคาร
เอนกประสงค รร.อบจ.บานตลาดเหนือ

2,356,705.00

2,500,000.00

e-bidding

2,356,705.00

มีผูเสนอราคารายเดียว

สจ 14/2561
๒ ก.พ. ๖๑

-2ลําดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

ที่
9

จางปรับปรุงหองผูปวยพิเศษ ชั้น 5 เพื่อเพิ่มศักยภาพการใหบริการ

วงเงินที่จะซื้อหรือจาง
1,670,000.00

ราคากลาง
1,989,000.00

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

วิธีซื้อ
หรือจาง
e-bidding

รายชื่อผูเสนอราคา
นางสาวศิริพรรณ ศรวิชัย

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
ราคา

ผูไดรับการคัดเลือก

1,670,000.00 นางสาวศิริพรรณ ศรวิชัย

ราคา
1,670,000.00

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

โดยสรุป

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

เปนผูผานคุณสมบัติ

สจ 15/2561

ร.พ.อบจ.ภูเก็ต

10 จางเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ พรอมน้ํามันเชื้อเพลิง

๒ ก.พ. ๖๑

202,500.00

202,500.00

เฉพาะเจาะจง บจก.พิชัยรัตน ทัวร

202,500.00 บจก.พิชัยรัตน ทัวร

202,500.00

มีผูเสนอราคารายเดียว

สจ 16/2561
๖ ก.พ. ๖๑

11 จางทําผาใบเตนท จํานวน 20 ผืน

196,000.00

196,000.00

เฉพาะเจาะจง พียูผาใบ

196,000.00 พียูผาใบ

196,000.00

มีผูเสนอราคารายเดียว

สจ 17/2561
๖ ก.พ. ๖๑

12 จางกอสรางศูนยการเรียนรูและอบรมจริยธรรมมัสยิดอัลมาดีนะห

5,029,000.00

5,398,000.00

e-bidding

หจก.บุญสิริการกอสราง

5,029,000.00 หจก.บุญสิริการกอสราง

5,029,000.00

มีผูเสนอราคารายเดียว

สจ 18/2561
๘ ก.พ. ๖๑

13 จางจัดทําซุมจําหนายสินคาชุมชนประตูเมืองภูเก็ต

840,000.00

998,000.00

e-bidding

หจก.จินดามณี วิศวกรรม
หจก.สมคิดพัฒนากอสราง

14 จางกอสรางที่พักอาศัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 ชั้น

5,655,000.00

6,081,200.00

e-bidding

23 หอง พรอมครุภัณฑ (โรงเรียน อบจ.บานไมเรียบฯ)

15 จางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ร.พ.อบจ.ภก.

1,924,000.00

2,195,200.00

คัดเลือก

ไมผานคุณสมัติเบื้องตน หจก.สมคิดพัฒนากอสราง

840,000.00

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

840,000.00

บจก.มลเทียนพัฒนา

5,655,000.00 บจก.มลเทียนพัฒนา

บจก.โฟรพี แมนเนจเมนท

5,790,000.00

บจก.รักษาความปลอดภัย เอส.ซี.เอส.ภูเก็ต

2,072,000.00 บจก.รักษาความปลอดภัย เอส.ซี.เอส.ภูเก็ต

บจก.รักษาความปลอดภัย แม็กการด เซอรวิส

2,089,000.00

สจ 19/2561
๑๓ ก.พ. ๖๑

5,655,000.00

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

สจ 20/2561
๑๕ ก.พ. ๖๑

2,072,000.00

วงเงินที่ทําสัญญาลดลง

สจ 21/2561

เนื่องจากระยะเวลาในการ

๑๖ ก.พ. ๖๑

จางไมครบ
16 จางจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย

17 จางที่ปรึกษาโครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการให
บริการสาธารณะของ อบจ.ภูเก็ต ประจําปงบประมาณ 2561

327,500.00

116,050.00

470,800.00

120,000.00

e-bidding

หจก.เวิลดมีเดีย กราฟฟค

390,000.00 บจก.บลูอิมเมจ

บจก.บลูอิมเมจ

327,500.00

เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

119,955.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

327,500.00

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

สจ 22/2561
๑๖ ก.พ. ๖๑

116,050.00

มีผูเสนอราคารายเดียว

สจ 23/2561

มหาวิทยาลัยฯ ยินดีลดราคาลง

๒๒ ก.พ. ๖๑

-3ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

18 จางโครงการสดุดีทาวเทพกระษัตรี ทาวศรีสุนทรระบบแสง สี เสียง

วงเงินที่จะซื้อหรือจาง
1,040,000.00

ราคากลาง
1,095,000.00

วิธีซื้อ
หรือจาง
คัดเลือก

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อผูเสนอราคา
บจก.ไอ-เซย ครีเอทีฟ
บจก.เค.อี.อี. ไลทติ้ง แอนด เอ็นจิเนียริ่ง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
ราคา

ผูไดรับการคัดเลือก

1,090,000.00 บจก.ไอ-เซย ครีเอทีฟ
เอกสารไมครบ

ราคา
1,040,000.00

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

โดยสรุป

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

สจ 24/2561

บริษัทฯ ยินดีลดราคาลง

๒๗ ก.พ. ๖๑

