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

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

ที่
1

จัดซื้อเครื่องผสมสัญญาณเสียงและลําโพง โครงการหองเรียนอัจฉริยะ

วงเงินที่จะซื้อหรือจาง
118,000.00

ราคากลาง
121,000.00

วิธีซื้อ

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

หรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

เฉพาะเจาะจง

-

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
ราคา

ผูไดรับการคัดเลือก
บจก.เกงคอมพิวเตอร แอนด ไอที

ราคา
118,000.00

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

โดยสรุป

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มีผูเสนอราคารายเดียว

สข 11/2561

Eletronic Classroom

2

จัดซื้อวัสดุสํานักงานที่อยูในรายการ E-Catalog (กระดาษ A4 80g500)

๒ มี.ค. ๖๑

818,062.60

974,000.00

e-market

-

บจก.ภูเก็ตเธียรทอง

818,062.60

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

สข 12/2561
๕ มี.ค. ๖๑

3 จัดซื้อหนังสือ/นวนิยาย/เรื่องสั้น เขาหองสมุดเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

497,126.00

497,125.00

เฉพาะเจาะจง

-

บจก.เสงโห ภูเก็ต

497,125.00

มีผูเสนอราคารายเดียว

ทั้ง 4 แหง

4

จัดซื้อครุภัณฑสํานักงานของกองสาธารณสุข จํานวน 6 รายการ

สข 13/2561
๑๕ มี.ค. ๖๑

124,761.00

132,950.00

เฉพาะเจาะจง

-

รานเค เค วาย ซัพพลาย

124,761.00

มีผูเสนอราคารายเดียว

สข 14/2561
๒๑ มี.ค. ๖๑

5

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน

190,800.00

192,000.00

เฉพาะเจาะจง

-

หจก.ภูเก็ต วี.ที.เอ ซัพพลาย

190,800.00

มีผูเสนอราคารายเดียว

สข 15/2561
๒๑ มี.ค. ๖๑

6

จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร ตามโครงการหองเรียนอัจฉริยะ Electronic

250,600.00

308,000.00

เฉพาะเจาะจง

-

ณัฐณิชา

250,600.00

มีผูเสนอราคารายเดียว

Classroom

7 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา ขนาด 1 ตัน จํานวน 1 คัน

8 จัดซื้อถวยรางวัลและเหรียญรางวัล เพื่อใชในโครงการแขงขันวายน้ํา อบจ.
ภูเก็ต โอเพน ประจําป 2561

สข 16/2561
๒๓ มี.ค. ๖๑

535,500.00

164,500.00

555,000.00

164,500.00

e-bidding

เฉพาะเจาะจง

บจก.โตโยตา ภูเก็ต มอเตอรส

535,500.00 บจก.โตโยตา ภูเก็ต มอเตอรส

บจก.หาดใหญอินเตอรคารแอนดเซอรวิส

545,000.00

-

535,500.00

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

สข 17/2561
๒๓ มี.ค. ๖๑

รานนิว สปอรต

164,500.00

มีผูเสนอราคารายเดียว

สข 18/2561
๒๙ มี.ค. ๖๑

-2ลําดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

ที่
9

จัดซื้อครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอรแมขา ย พรอมชุดโปรแกรมระบบ

วงเงินที่จะซื้อหรือจาง
659,000.00

ราคากลาง
727,172.00

e-bidding

ปฏิบัติการ

10 จางติดตั้งระบบไฟฟาแสงสวาง และระบบเสียงเวทีการแสดงยอย/

480,000.00

480,000.00

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

วิธีซื้อ
หรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
บมจ.ซีเอส ล็อกซอินโฟ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
ราคา

727,172.00 บจก.เอสเทค คอมพิวเตอร ซิสเท็ม

บจก.เอสเทค คอมพิวเตอร ซิสเท็ม

659,000.00

บจก.ไซเบอร ซิสเต็ม เซอรวิส

668,964.00

เฉพาะเจาะจง

ผูไดรับการคัดเลือก

-

ราคา
659,000.00

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

โดยสรุป

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

สข 19/2561
๓๐ มี.ค. ๖๑

นายเกียรติศักดิ์ พลฤทธิ์

480,000.00

มีผูเสนอราคารายเดียว

กองอํานวยการ พรอมติดตั้งและรื้อถอน บริเวณงานสดุดีทาวเทพกระษัตรี-

สจ 25/2561
๒ มี.ค. ๖๑

ทาวศรีสุนทร ณ อนุสรณสถานเมืองถลาง
11 จางปรับปรุงและซอมแซมหลังคาอาคารสํานักงาน อบจ.ภูเก็ต

12 จางซอมแซมสะพานเชื่อมโปะฝงดานซายทาเทียบเรือทองเที่ยวอาวฉลอง

1,965,000.00

185,000.00

2,398,000.00

185,000.00

e-bidding

หจก.ธาวิน 2015

1,965,000.00 หจก.ธาวิน 2015

บจก.มลเทียนพัฒนา

2,139,000.00

หจก.เอเซียอาคเนยซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง

2,250,000.00

หจก.ภูเก็ตเซาทเทอรน คอนสตรัคชั่น

2,257,000.00

บจก.ลิบรา เน็ตเวิรค แอนด เซอรวิส

2,288,500.00

หจก.โปรทรัส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด ซัพพลาย

2,320,000.00

เฉพาะเจาะจง

-

1,965,000.00

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

สจ 26/2561
๒ มี.ค. ๖๑

บจก.ลักษณพันธ การโยธา

185,000.00

มีผูเสนอราคารายเดียว

สจ 27/2561
๕ มี.ค. ๖๑

13 จางกอสรางอาคารเรียน 4 ชั้น 12 หองเรียน พรอมครุภัณฑ (รร.อบจ.

8,290,000.00

9,439,100.00

e-bidding

บานไมเรียบ)

14 จางจัดทําเอกสาร วารสาร สารสัมพันธ บาน โรงเรียน คูมือนักเรียน ตาม

130,001.00

130,001.00

เฉพาะเจาะจง

บจก.ปยวรรณ แกวกําแหง กอสราง

8,290,000.00 บจก.ปยวรรณ แกวกําแหง กอสราง

บจก.มลเทียนพัฒนา

8,440,000.00

-

8,290,000.00

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

๖ มี.ค. ๖๑

บจก.อะเบาท กราฟฟค

130,001.00

มีผูเสนอราคารายเดียว

โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ รร.อบจ.เมืองภูเก็ต

15 จางเหมาเรือลากจูง, แพบารจ (Barge) พรอมเครนยกเพื่อกูโปะที่จมและยก

สจ 28/2561

สจ 29/2561
๖ มี.ค. ๖๑

450,000.00

450,000.00

เฉพาะเจาะจง

-

บจก.นําชัยขนสงทางทะเล

450,000.00

มีผูเสนอราคารายเดียว

ใหสูงขึ้น เพื่อเชื่อมซอมแซมอุดรูรั่วผนังโปะดานขวา ทาเทียบเรือทองเที่ยว

สจ 30/2561
๑๖ มี.ค. ๖๑

อาวฉลอง
16 จางกูโปะและซอมแซมโปะฝงดานขวา ทาเทียบเรือทองเที่ยวอาวฉลอง

498,700.00

498,700.00

เฉพาะเจาะจง

-

หจก.ธนวัฒน เอ็นจิเนียริ่ง ภูเก็ต

498,700.00

มีผูเสนอราคารายเดียว

สจ 31/2561
๑๙ มี.ค. ๖๑

-3ลําดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

ที่

17 จางซอมแซมปมสูบน้ําเสียดานหลังอาคาร และปมเติมอากาศของ

วงเงินที่จะซื้อหรือจาง
328,000.00

ราคากลาง
332,000.00

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

วิธีซื้อ
หรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

เฉพาะเจาะจง

-

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
ราคา

ผูไดรับการคัดเลือก
บจก.แกวเกาดีเวลลอปเมนท

ราคา
328,000.00

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

โดยสรุป

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มีผูเสนอราคารายเดียว

สจ 32/2561

บอบําบัดน้ําเสียดานหนาอาคาร ร.พ.อบจ.ภก.

18 จางปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟลติกพรอมปรับปรุงภูมิทัศนถนนดานหลัง
สนามสุระกุล

๒๐ มี.ค. ๖๑

2,160,000.00

2,544,000.00

e-bidding

บจก.ชัยกร

2,160,000.00 บจก.ชัยกร

หจก.ภักสุธีโกศลการกอสราง

2,294,000.00

บจก.ไชยวงศสาย การโยธา

2,328,000.00

หจก.ภูพนาการโยธา

2,388,000.00

2,160,000.00

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

สจ 33/2561
๒๑ มี.ค. ๖๑

