แบบ สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ!างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2559
องค1การบริหารส2วนจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ!าง

1 จัดซื้อแกสออกซิเจนเหลวทางการแพทย

วงเงินที่จะซื้อหรือจ!าง
810,000.00

ราคากลาง
810,000.00

วิธีซื้อ
หรือจ!าง

สอบราคา บจก.บางกอกอินดัสเทรียลแกส

สําหรับใช'ใน ร.พ.อบจ.ภูเก็ต

2 จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรของ ร.พ.อบจ.

บมจ.ลินเด' (ประเทศไทย)

495,400.00

509,980.00

477,515.00

รายชื่อผู!เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อผู!เสนอราคา
บจก.บางกอกอินดัสเทรียลแกส
บมจ.ลินเด' (ประเทศไทย)

ผู!ได!รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ!าง
ราคา

ผู!ได!รับการคัดเลือก

1,203,750.00 บมจ.ลินเด' (ประเทศไทย)

บจก.เอสเทคคอมพิวเตอร ซิสเต็ม

499,900.00 บจก.คอมเทค ยูนิฟายด ซิสเตมส

บจก.เอสเทคคอมพิวเตอร ซิสเต็ม

บจก.คอมเทค ยูนิฟายด ซิสเตมส

495,400.00

นายบัณฑิต เมืองภักดี

477,515.00 นายบัณฑิต เมืองภักดี

7,500,000.00 ตกลงราคา

-

ราคา
810,000.00

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

โดยสรุป

ข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

เป.นผู'เสนอราคาต่ําสุด

สข 15/2559

810,000.00

สอบราคา บจก.คอมเทค ยูนิฟายด ซิสเตมส

ภูเก็ต จํานวน 8 รายการ

3 จ'างติดตั้งระบบไฟฟFาแสงสวGาง และระบบ

รายชื่อผู!ซื้อซอง

๑๘ มี.ค. ๕๙

495,400.00

เป.นผู'เสนอราคาต่ําสุด

สข 16/2559
๒๕ มี.ค. ๕๙

477,515.00

มีผู'เสนอราคารายเดียว

เสียงเวทีการแสดงยGอย/กองอํานวยการ

สจ 20/2559
๒ มี.ค. ๕๙

พร'อมติดตั้งและรื้อถอน บริเวณงานสดุดี
ท'าวเทพกระษัตรี-ท'าวศรีสุนทร ปK 2559
4 จ'างบริการบํารุงรักษาเครื่องทําน้ําเย็นแบบ

125,190.00

128,000.00 ตกลงราคา

-

บจก.แอรโค

125,190.00 บจก.แอรโค

125,190.00

มีผู'เสนอราคารายเดียว

รวมศูนย (Chiller System) ร.พ.อบจ.ภูเก็ต

5 จ'างเหมาดําเนินการจัดระบบแสง สี เสียง

สจ 21/2559
๘ มี.ค. ๕๙

1,095,000.00

7,500,000.00

พิเศษ

-

นายสมพงศ ไฝYฝZน

1,100,000.00 นายสมพงศ ไฝYฝZน

1,095,000.00

พร'อมเจ'าหน'าที่สําหรับควบคุมระบบ แสง

มีผู'เสนอราคารายเดียว

สจ 22/2559

ผู'รับจ'างยินดีลดราคาลง

๙ มี.ค. ๕๙

สี เสียง การแสดงละครอิงประวัติศาสตร
ท'าวเทพกระษัตรี ท'าวศรีสุนทร
6

จ'างรักษาความปลอดภัยชายฝZ[ง (Life Guard)

7 จ'างเหมาดําเนินการแปลขGาวภาษาอังกฤษ

21,995,000.00

105,000.00

22,000,000.00

E-Auction บจก.ภูเก็ตไลฟgการด เซอรวิส

9,300,000.00 ตกลงราคา

-

บจก.ภูเก็ตไลฟgการด เซอรวิส

นางสาวกูฮายาตี นิเซง

21,999,000.00 บจก.ภูเก็ตไลฟgการด เซอรวิส

105,000.00 นางสาวกูฮายาตี นิเซง

21,995,000.00

105,000.00

มีผู'เสนอราคารายเดียว

สจ 23/2559

ผู'รับจ'างยินดีลดราคาลง

๑๑ มี.ค. ๕๙

มีผู'เสนอราคารายเดียว

สจ 24/2559

เพื่อประชาสัมพันธขGาวสารภาคภาษาอังกฤษ

๑๖ มี.ค. ๕๙

ทางเว็ปไซต อบจ.ภูเก็ต
8 จ'างบริการบํารุงรักษาซGอมแซมและทํา

บจก.พีเอ็ม เท็คนิคอล เซอรวิส

828,888.00 บจก.พีเอ็ม เท็คนิคอล เซอรวิส

ความสะอาดเครื่องปรับอากาศสําหรับห'อง

บจก.วิทยมงคล

บจก.ถลางเทรดดิ้ง

833,000.00

สะอาด (แบบไมGรวมอะไหลG) ห'องผGาตัด

บจก.ถลางเทรดดิ้ง

บจก.วิทยมงคล

868,840.00

ร.พ.อบจ.ภูเก็ต

828,888.00

873,000.00

สอบราคา บจก.พีเอ็ม เท็คนิคอล เซอรวิส

828,888.00

เป.นผู'เสนอราคาต่ําสุด

สจ 25/2559
๑๗ มี.ค. ๕๙

-2ลําดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ!าง

ที่

9 จ'างซGอมเปลี่ยนอะไหลGของระบบลิฟต

วงเงินที่จะซื้อหรือจ!าง
141,240.00

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ!าง

1,500,000.00 ตกลงราคา

รายชื่อผู!ซื้อซอง
-

รายชื่อผู!เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อผู!เสนอราคา
บจก.เซาทเทิรน ชไนเดอร (ประเทศไทย)

ผู!ได!รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ!าง
ราคา

ผู!ได!รับการคัดเลือก

141,240.00 บจก.เซาทเทิรน ชไนเดอร (ประเทศไทย)

ราคา
141,240.00

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

โดยสรุป

ข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

มีผู'เสนอราคารายเดียว

สจ 26/2559

ร.พ.อบจ.ภูเก็ต

10 จ'างเหมาจัดเตรียมอาหารและจัดเตรียม

๒๕ มี.ค. ๕๙

264,000.00

400,000.00 ตกลงราคา

-

บจก.ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม'นท

264,000.00 บจก.ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม'นท

264,000.00

มีผู'เสนอราคารายเดียว

สถานที่พร'อมอุปกรณ สําหรับจัดกิจกรรม

สจ 27/2559
๒๘ มี.ค. ๕๙

โครงการจัดงานวันผู'สูงอายุจังหวัดภูเก็ต
11 จ'างซGอมแซมพื้นสนามเด็กเลGนสวนสาธารณะ

479,935.50

480,000.00 ตกลงราคา

-

ร.ร.วัดเทพกระษัตรี

12 จ'างเหมาบริการรถยนตโดยสารปรับอากาศ

411,320.00

500,000.00 ตกลงราคา

-

บจก.เมกก'า คิดส

479,935.50 บจก.เมกก'า คิดส

บจก.ดีเทค มารเก็ตติ้ง

739,500.00

ร'านทอยสบุค

616,250.00

บจก.ณัชชานนท กรุป

411,320.00 บจก.ณัชชานนท กรุป

479,935.50

เป.นผู'เสนอราคาต่ําสุด

สจ 28/2559
๓๐ มี.ค. ๕๙

411,320.00

มีผู'เสนอราคารายเดียว

วีไอพี ขนาดไมGน'อยกวGา 46 ที่นั่ง จํานวน

สจ 29/2559
๓๑ มี.ค. ๕๙

4 คัน
13 จ'างโครงการซGอมแซมระบบไฟฟFาสGองสวGาง
บริเวณศาลาประชาคม อบจ.ภูเก็ต

252,587.00

500,000.00 ตกลงราคา

-

เอ็ม-จี อิเล็คทริก

252,587.00 เอ็ม-จี อิเล็คทริก

252,587.00

มีผู'เสนอราคารายเดียว

สจ 30/2559
๓๑ มี.ค. ๕๙

