แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

1 จัดซือ้ พร้อมติดตั้งเครื่องพิมพ์/ชนิด LED

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง
223,500.00

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชือ่ ผู้ซื้อซอง

240,000.00 ตกลงราคา

-

รายชือ่ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชือ่ ผู้เสนอราคา
หจก.วี.ที.เอซัพพลาย

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
ราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือก

223,500.00 หจก.วี.ที.เอซัพพลาย

ราคา
223,500.00

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

โดยสรุป

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

มีผเู้ สนอราคารายเดียว

สข 12/2560

ขาวดา แบบ Network แบบที่ 1

2 จัดซือ้ ครุภัณฑ์ตู้รางเลื่อนแบบพวงมาลัย

๓ มี.ค. ๖๐

462,320.25

700,000.00

สอบราคา บจก.จิตติ โอเอ

หมุน ชนิด 9 ตู้ จานวน 7 ชุด

บจก.ภีมเชษฐ์

462,320.25 บจก.ภีมเชษฐ์

หจก.เค.ที.ซี.สตีล

หจก.เค.ที.ซี.สตีล

468,125.00

บจก.แสนสุข 99

บจก.จิตติ โอเอ

524,300.00

บจก.คอมแพ็คสโตเร็จโซลูชั่น

บจก.โลหะประทีป เน็กซ์เจน

559,999.96

บจก.คลังเฟอร์นิเจอร์และตกแต่ง

บจก.แสนสุข 99

598,451.00

บจก.ภีมเชษฐ์

บจก.คอมแพ็คสโตเร็จโซลูชั่น

614,180.00

บจก.โลหะประทีป เน็กซ์เจน

บจก.ไทยสตีล อินดัสตรี แอนด์ เซอร์วิส

614,180.00

บจก.คลังเฟอร์นิเจอร์และตกแต่ง

651,255.50

บจก.ไทยสตีล อินดัสตรี แอนด์ เซอร์วิส
3 จัดซือ้ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการจอภาพ

130,900.00

130,900.00 ตกลงราคา

-

จานวน 17 เครื่อง

4 จัดซือ้ ครุภัณฑ์สานักงาน ประเภทเครื่อง

567,328.00

592,000.00 ตกลงราคา ร้านศรีรัตน์แอร์

ปรับอากาศ ร.ร.อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา

5 จ้างการแสดงพร้อมเครื่องแต่งกายและ

1,200,000.00

1,200,000.00

พิเศษ

บจก.เอกซ์เนต คอมพิวเตอร์ แอนด์ เพอริเฟอร์รัล ซัพพลาย

130,900.00

ร้าน เจ.ซี.ที.คอมพิวเตอร์

135,830.00

บจก.บัสคอมพิวเตอร์ แอนด์เซอร์วิส

137,700.00

บจก.เอกซ์เนต คอมพิวเตอร์ แอนด์ เพอริเฟอร์รัล ซัพพลาย

ร้านศรีรัตน์แอร์

567,840.00 บจก.ถลางเทรดดิ้ง

ร้านมิสเตอร์แอร์

590,400.00

ร้านมิสเตอร์แอร์

บจก.ถลางเทรดดิ้ง

567,328.00

นายสมยศ ตันสกุล

เป็นผูเ้ สนอราคาต่าสุด

สข 13/2560
๑๕ มี.ค. ๖๐

บจก.ถลางเทรดดิ้ง

-

462,320.25

1,207,600.00 นายสมยศ ตันสกุล

130,900.00

เป็นผูเ้ สนอราคาต่าสุด

สข 14/2560
๑๖ มี.ค. ๖๐

567,328.00

เป็นผูเ้ สนอราคาต่าสุด

สข 15/2560
๒๙ มี.ค. ๖๐

1,200,000.00

อุปกรณ์สาหรับใช้ในการแสดงละครอิง

มีผเู้ สนอราคารายเดียว

สจ 18/2560

ผูร้ ับจ้างยินดีลดราคาลง

๑ มี.ค. ๖๐

มีผเู้ สนอราคารายเดียว

สจ 19/2560

ประวัติศาสตร์ท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร ประจาปี 2560
6

จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และระบบ

496,000.00

496,000.00 ตกลงราคา

-

นายบัณฑิต เมืองภักดี

496,000.00 นายบัณฑิต เมืองภักดี

496,000.00

เสียงเวทีการแสดงย่อย/กองอานวยการ

๓ มี.ค. ๖๐

พร้อมติดตั้งและรื้อถอน บริเวณงานสดุดีท้าว
เทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร ประจาปี 2560
7 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศาลาที่พัก ท่าเทียบ
เรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง

300,000.00

300,000.00 ตกลงราคา

-

บจก.เวิร์ค ซิสเต็มส์

300,000.00 บจก.เวิร์ค ซิสเต็มส์

300,000.00

มีผเู้ สนอราคารายเดียว

สจ 20/2560
๖ มี.ค. ๖๐

-2ลาดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

ที่

8 จ้างซ่อมแซมกังหันน้าชัยพัฒนา และเครื่อง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
ราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือก

กลเติมอากาศแบบอัดอากาศและดูดน้า

นายพัน เกวิโก

200,000.00

RX-5C

นายสมโภชน์ เครือยศ

201,000.00

1,100,000.00

พิเศษ

-

รายชือ่ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชือ่ ผู้เสนอราคา

198,000.00 ร้าน ที.เจ.เมอเชิน

1,065,000.00

200,000.00 ตกลงราคา

รายชือ่ ผู้ซื้อซอง

ร้าน ที.เจ.เมอเชิน

9 จ้างเหมาดาเนินการจัดระบบแสง สี เสียง

198,000.00

ราคากลาง

-

นายสมพงศ์ ไฝ่ฝัน

1,100,000.00 นายสมพงศ์ ไฝ่ฝัน

ราคา
198,000.00

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

โดยสรุป

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เป็นผูเ้ สนอราคาต่าสุด

สจ 21/2560
๖ มี.ค. ๖๐

1,065,000.00

พร้อมเจ้าหน้าที่สาหรับควบคุมระบบแสง สี
เสียงในการแสดงละครอิงประวัติศาสตร์

มีผเู้ สนอราคารายเดียว

สจ 22/2560

คกก.ตรวจการจ้างปรับ

๗ มี.ค. ๖๐

ลดวงเงินค่าจ้าง

ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร
10 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์ภาพบน

บจก.ไทย จีแอล

415,000.00 บจก.ไทย จีแอล

ฟิล์มด้วยแสงเลเซอร์ และเครื่องฉีดสารทึบ

บจก.ฮอสพิเมดิคัล ซิสเต็ม

416,530.00

รังสี ร.พ.อบจ.ภูเก็ต

บจก.ทองไทย โฮลดิ้ง

417,900.00

บจก.รักงานพิมพ์

128,205.00 บจก.รักงานพิมพ์

11 จ้างจัดทาเอกสาร วารสาร ตามโครงการ

415,000.00

128,205.00

417,942.00 ตกลงราคา

160,000.00 ตกลงราคา

-

-

415,000.00

เป็นผูเ้ สนอราคาต่าสุด

๑๓ มี.ค. ๖๐

128,205.00

มีผเู้ สนอราคารายเดียว

จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ ร.ร.อบจ.เมืองภูเก็ต

12 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องเอกซเรย์

275,000.00

275,000.00 ตกลงราคา

-

บจก.ฟิลิปส์ (ประเทศไทย)

275,000.00 บจก.ฟิลิปส์ (ประเทศไทย)

275,000.00

มีผเู้ สนอราคารายเดียว

พร้อมทดสอบระบบการทางานของหัวจ่าย
ก๊าซทางการแพทย์ ร.พ.อบจ.ภก.

สจ 25/2560
๑๗ มี.ค. ๖๐

448,544.00

450,000.00 ตกลงราคา

-

เวชภัณฑ์ หมายเลข 1 และ 2 ร.พ.อบจ.ภก.

14 จ้างเปลี่ยนชุดยางโอริงกันรั่วซึม (Oring)

สจ 24/2560
๑๕ มี.ค. ๖๐

คอมพิวเตอร์ ร.พ.อบจ.ภูเก็ต

13 จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟต์ส่งยาและ

สจ 23/2560

363,720.00

380,000.00 ตกลงราคา

-

บจก.เซาท์เทิร์น ชไนเดอร์ (ประเทศไทย)

448,544.00 บจก.เซาท์เทิร์น ชไนเดอร์ (ประเทศไทย)

ร้านฟิวเจอ เซอร์วิส

481,500.00

บจก.นัม เทค เมด

363,720.00 บจก.นัม เทค เมด

บจก.ริคโค้ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย

372,380.00

448,544.00

เป็นผูเ้ สนอราคาต่าสุด

สจ 26/2560
๑๗ มี.ค. ๖๐

363,720.00

เป็นผูเ้ สนอราคาต่าสุด

สจ 27/2560
๒๗ มี.ค. ๖๐

