แบบ สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ!างในรอบเดือน กุมภาพันธ- พ.ศ. 2559
องค-การบริหารส3วนจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559
ลําดับ
ที่
1

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ!าง
จัดซื้อตูเก็บเครื่องนอน ร.ร.อบจ.เมืองภูเก็ต

วงเงินที่จะซื้อหรือจ!าง
354,400.00

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ!าง

รายชื่อผู!ซื้อซอง

354,400.00 ตกลงราคา

-

รายชื่อผู!เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อผู!เสนอราคา
มนูเฟอร"นิเจอร"

ผู!ได!รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ!าง
ราคา

ผู!ได!รับการคัดเลือก

354,400.00 มนูเฟอร"นิเจอร"

ราคา
354,400.00

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

โดยสรุป

ข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

มีผูเสนอราคารายเดียว

สข 10/2559
๔ ก.พ. ๕๙

2

จัดซื้อชุดเครื่องแต4งกายนักดนตรี นักแสดง

329,250.00

332,300.00 ตกลงราคา

-

วงโยธวาทิต ร.ร.อบจ.เมืองภูเก็ต

3 จัดซื้อพรอมติดตั้งครุภัณฑ"ไฟฟJาและวิทยุ

342,400.00

350,000.00 ตกลงราคา

-

ประเภทเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟJา

4

จัดซื้อครุภัณฑ"วิทยาศาสตร"หรือการแพทย"

14,105,260.00

14,151,260.00

E-Auction บจก.พรีเมียร" บิสสิเนส อิเตอร"

จํานวน 46 รายการ

บจก.เมดิคอล อิโนเวชั่น เทคโนโลยี

คณะบุคคล อะคอร"ปดีไซน"

329,250.00 คณะบุคคล อะคอร"ปดีไซน"

รานบาค มิวสิคเคิล อินสตรูเมนท"

332,300.00

ราน FAMOUS SHOP

330,470.00

บจก.ที เทค คอนโทรล

342,400.00 บจก.ที เทค คอนโทรล

หจก.คิว.เอ.เลคทริก

344,540.00

หจก.ซีที เอ็นจิเนียริ่ง

346,145.00

บจก.ที เอ็ม พี 1

14,105,260.00 บจก.ที เอ็ม พี 1

บจก.พรีเมียร" บิสสิเนส อิเตอร"

14,126,260.00

329,250.00

เป9นผูเสนอราคาต่ําสุด

สข 11/2559
๑๐ ก.พ. ๕๙

342,400.00

เป9นผูเสนอราคาต่ําสุด

สข 12/2559
๑๐ ก.พ. ๕๙

14,105,260.00

เป9นผูเสนอราคาต่ําสุด

สข 13/2559
๒๖ ก.พ. ๕๙

บจก.ที เอ็ม พี 1
บจก.อีออนเมด
บจก.เฟรม แอนด" เฟWร"ม กรุXป
5

จัดซื้อชุดรําการแสดงของนาฏศิลปZระดับ

314,920.00

318,000.00 ตกลงราคา

-

ประถมศึกษา ร.ร.อบจ.บานไมเรียบ

6

จางดูแลรักษาความปลอดภัยระบบน้ําพุดนตรี

496,800.00

762,696.00

สอบราคา หจก.แกวทอง

รวิสาเซ็นเตอร"

314,920.00 รวิสาเซ็นเตอร"

พี แอนด" เจ ซัพพลาย

340,900.00

รานเค เค วาย ซัพพลาย

361,800.00

หจก.เพชรรักษาความปลอดภัย

525,600.00 หจก.แกวทอง

และทรัพย"สินโดยรอบสระน้ํา บริเวณสระน้ํา

บจก.เอ-อาเธอร" แอดวานซ"

หจก.แกวทอง

496,800.00

สวนสาธารณะสะพานหิน

บจก.ศรีเทพโปรเทคชั่น

บจก.ศรีเทพโปรเทคชั่น

527,904.00

บจก.ชาร"เตอร"บัส (ภูเก็ต)

273,000.00 บจก.ชาร"เตอร"บัส (ภูเก็ต)

314,920.00

เป9นผูเสนอราคาต่ําสุด

สข 14/2559
29 ก.พ. 59

496,800.00

เป9นผูเสนอราคาต่ําสุด

สจ 8/2559
๔ ก.พ. ๕๙

หจก.เพชรรักษาความปลอดภัย
7 จางเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ

273,000.00

1,200,000.00 ตกลงราคา

-

273,000.00

มีผูเสนอราคารายเดียว

สจ 9/2559
๔ ก.พ. ๕๙

-2ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ!าง

8 ก4อสรางสระว4ายน้ําโรงเรียนกะทูวิทยา

วงเงินที่จะซื้อหรือจ!าง
15,990,000.00

ราคากลาง
17,390,000.00

วิธีซื้อ
หรือจ!าง

รายชื่อผู!ซื้อซอง

E-Auction บจก.ปWยวรรณ แกวกําแหงก4อสราง

อ.กะทู จ.ภูเก็ต

บจก.สุวรรณรัตน" การโยธา

รายชื่อผู!เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อผู!เสนอราคา

ผู!ได!รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ!าง
ราคา

ผู!ได!รับการคัดเลือก

บจก.ไตรภาดา การก4อสราง

15,990,000.00 บจก.ไตรภาดา การก4อสราง

หจก.กําไรการช4าง

16,259,650.00

บจก.สหโยธาสถาปaตย"

บจก.ปWยวรรณ แกวกําแหงก4อสราง

16,735,000.00

บจก.ที.เอส.ทีเวลลอปเมนท" แอนด" คอนสตรัคชั่น

บจก.สหโยธาสถาปaตย"

16,870,000.00

บจก.ไชยวงศ"สาย การโยธา

บจก.ไชยวงศ"สาย การโยธา

17,360,000.00

ราคา
15,990,000.00

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

โดยสรุป

ข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

เป9นผูเสนอราคาต่ําสุด

สจ 11/2559
๑๖ ก.พ. ๕๙

หจก.สีประเสริฐเพนท"
บจก.กนกธร เรียลเอสเตท
บจก.ไตรภาดา การก4อสราง
หจก.กําไรการช4าง
9

ปรับปรุงคลินิกคัดกรองโรค ร.พ.อบจ.ภูเก็ต

10 จางเหมาจัดการแสดงพรอมเครื่องแต4งกาย

2,800,000.00

1,200,000.00

2,839,000.00 E-Auction บจก.สมาร"ท แอนด" จีเนียส

1,200,000.00

พิเศษ

-

บจก.สมาร"ท แอนด" จีเนียส

นายสมยศ ตันสกุล

2,820,000.00 บจก.สมาร"ท แอนด" จีเนียส

1,525,500.00 นายสมยศ ตันสกุล

2,800,000.00

1,200,000.00

และอุปกรณ"สําหรับใชในการแสดงละคร

มีผูเสนอราคารายเดียว

สจ 12/2559

บริษัทฯยินดีลดราคาลง

๑๖ ก.พ. ๕๙

มีผูเสนอราคารายเดียว

สจ 13/2559

ผูรับจางยินดีลดราคาลง

๑๖ ก.พ. ๕๙

มีผูเสนอราคารายเดียว

สจ 14/2559

อิงประวัติศาสตร"ทาวเทพกระษัตรี ทาวศรี
สุนทร ประจําปe 2559
11 จางบริการบํารุงรักษาเครื่องสํารองไฟฟJา

345,000.00

6,200,000.00 ตกลงราคา

-

บจก.ไทย จีแอล

345,000.00 บจก.ไทย จีแอล

345,000.00

(UPS) ร.พ.อบจ.ภูเก็ต

12 ติดตั้งตาข4ายกันนกและลวดหนามบริเวณ

๑๖ ก.พ. ๕๙

247,000.00

250,000.00 ตกลงราคา

-

บจก.ที เอ็น กรุXป แอนด" ซัพพลาย

247,000.00 บจก.ที เอ็น กรุXป แอนด" ซัพพลาย

247,000.00

มีผูเสนอราคารายเดียว

พื้นที่เสี่ยงต4อการแพร4เชื้อโรค

13 จางเหมาออกแบบพรอมจัดทําผังรูปแบบ

สจ 15/2559
๑๗ ก.พ. ๕๙

3,850,000.00

3,850,000.00

พิเศษ

-

นายสัมฤทธิ์ เพชรคง

4,328,620.00 นายสัมฤทธิ์ เพชรคง

3,850,000.00

ของงานในภาพรวม จัดทําฉากเวทีการแสดง

มีผูเสนอราคารายเดียว

สจ 16/2559

ผูรับจางยินดีลดราคาลง

๑๗ ก.พ. ๕๙

มีผูเสนอราคารายเดียว

สจ 17/2559

บริษัทฯยินดีลดราคาลง

๑๙ ก.พ. ๕๙

จัดทําลานศิลปวัฒนธรรมฯ งานสดุดีทาวเทพ
กระษัตรี ทาวศรีสุนทร ประจําปe 2559
14 จางเหมาบริการเพื่อบริหารและดําเนินงาน
ร.พ.อบจ.ภูเก็ต

134,300,000.00

134,315,000.00

พิเศษ

-

บมจ.ธนบุรี เฮลท"แคร" กรุXป

134,315,000.00 บมจ.ธนบุรี เฮลท"แคร" กรุXป

134,300,000.00

-3ลําดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ!าง

ที่

15 จางซ4อมเปลี่ยนอะไหล4เครื่องอัลตราซาวด"

วงเงินที่จะซื้อหรือจ!าง
250,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ!าง

รายชื่อผู!ซื้อซอง

6,000,000.00 ตกลงราคา

-

รายชื่อผู!เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อผู!เสนอราคา
บจก.ฟWลิปส" (ประเทศไทย)

ผู!ได!รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ!าง
ราคา

ผู!ได!รับการคัดเลือก

250,000.00 บจก.ฟWลิปส" (ประเทศไทย)

ราคา
250,000.00

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

โดยสรุป

ข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

มีผูเสนอราคารายเดียว

สจ 18/2559

ยี่หอ Philips รุ4น Philips iU22 Ultrasound

๒๕ ก.พ. ๕๙

System
16 จางเหมาบริการฟอกเลือดดวยเครื่อง
ไตเทียม ร.พ.อบจ.ภูเก็ต

10,425,100.00

10,467,100.00

E-Auction บจก.อีออนเมด
บจก.นพเกา ไตเทียม

บจก.อีออนเมด

10,425,100.00 บจก.อีออนเมด

บจก.นพเกา ไตเทียม

10,432,100.00

10,425,100.00

เป9นผูเสนอราคาต่ําสุด

สจ 19/2559
29 ก.พ. 59

