แบบ สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2560
องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ลําดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือจาง

จัดซื้อพรอมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

180,000.00

ที่
1

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจาง

รายชื่อผูซื้อซอง

198,000.00 ตกลงราคา

-

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อผูเสนอราคา
บจก.ถลางเทรดดิ้ง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
ราคา

ผูไดรับการคัดเลือก

180,000.00 บจก.ถลางเทรดดิ้ง

ราคา
180,000.00

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

โดยสรุป

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มีผูเสนอราคารายเดียว

สข 16/2560
๕ เม.ย. ๖๐

2

จัดซื้อถวยรางวัลและเหรียญรางวัล เพื่อใช

150,000.00

150,000.00 ตกลงราคา

-

รานนิว สปอรต

150,000.00 รานนิว สปอรต

150,000.00

มีผูเสนอราคารายเดียว

ในโครงการจัดการแขงขันวายน้ํา อบจ.ภูเก็ต

สข 17/2560
๗ เม.ย. ๖๐

โอเพน ประจําป 2560
3 จัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ แบตเตอรี่

843,160.00

1,600,000.00

สอบราคา บจก.ยูนิไทย เซาทเทิรน

จํานวน 4 รายการ

บจก.กรีน เพาเวอร ซีสเท็มส แอนด เซอรวิส

843,160.00 บจก.กรีน เพาเวอร ซีสเท็มส แอนด เซอรวิส

บจก.ไทย จีแอล

บจก.ไทย จีแอล

บจก.โปรเกรสซิฟ อินเตอร เทรด

บจก.ยูนิไทย เซาทเทิรน

1,068,930.00

บจก.กรีน เพาเวอร ซีสเท็มส แอนด เซอรวิส

บจก.ไซเบอร ซิสเต็ม เซอรวิส

1,442,574.00

843,160.00

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

936,289.00

สข 18/2560
๒๑ เม.ย. ๖๐

บจก.ไซเบอร ซิสเต็ม เซอรวิส
4

จัดซื้อเครื่องเลนเด็ก จํานวน 2 ชุด

1,285,000.00

1,300,000.00

สอบราคา รานรวิสาเซ็นเตอร

(ร.ร.อบจ.บานไมเรียบฯ)

หจก.ชัยชนะโชติ

รานรวิสาเซ็นเตอร

1,288,000.00 รานรวิสาเซ็นเตอร

รานพี.เค.สื่อสาร

1,298,000.00

หจก.พัชรียาคอนกรีต

1,721,800.00 หจก.พัชรียาคอนกรีต

1,285,000.00

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

สข 19/2560

ผูรับจางยินดีลดราคาลง

๒๑ เม.ย. ๖๐

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

สจ 28/2560

รานพี.เค.สื่อสาร
5

จางโครงการศูนยสงเสริมและพัฒนา

1,721,800.00

2,000,000.00

สอบราคา บจก.เอ็น อี ดีไซน แอนด คอนสตรัคชั่น

กิจกรรมพระพุทธศาสนาวัดขจรรังสรรค
(ครั้งที่ 2)

หจก.อันดามัน ดีไซน แอนด คอนสตรัคชั่น หจก.เจริญเกียรติ กรุป

1,750,000.00
1,780,000.00

หจก.เจริญเกียรติ กรุป

หจก.พรรุงเพชร ซัพพลาย

บจก.ไตรภาดา การกอสราง

หจก.เอเชียอาคเนยซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง

1,830,000.00

หจก.พัชรียาคอนกรีต

หจก.อันดามัน ดีไซน แอนด คอนสตรัคชั่น

1,887,000.00

1,721,800.00

๔ เม.ย. ๖๐

หจก.เอเชียอาคเนยซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง
หจก.พรรุงเพชร ซัพพลาย
6

จางเหมาบริการสํารวจเก็บขอมูลเพื่อการ

496,000.00

500,000.00

สอบราคา บจก.แอลพีลายคํา

ปรับปรุงขอมูลพื้นฐานความหลากหลายของ

บจก.รีฟแมเนจเมนท

498,000.00 บจก.รีฟแมเนจเมนท

496,000.00

บจก.รีฟแมเนจเมนท

มีผูเสนอราคารายเดียว

สจ 29/2560

บริษัทฯ ยินดีลดราคาลง

๑๙ เม.ย. ๖๐

มีผูเสนอราคารายเดียว

สจ 30/2560

ระบบนิเวศแหลงปะการังเทียม
7 จางโครงการสงเสริมและอํานวยความ
สะดวกในการพัฒนาการเรียนการสอน
(ร.ร.อบจ.สาธิตรวมพัฒนา)

242,000.00

242,000.00 ตกลงราคา

-

หจก.ภูเก็ต เซาทเทอรน คอนสตรัคชั่น

242,000.00 หจก.ภูเก็ต เซาทเทอรน คอนสตรัคชั่น

242,000.00

๒๐ เม.ย. ๖๐

-2ลําดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

ที่

8 จางซอมแซมหองน้ําอาคารเรียนฟาประดิษฐ

วงเงินที่จะซื้อหรือจาง
181,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจาง

รายชื่อผูซื้อซอง

181,000.00 ตกลงราคา

-

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อผูเสนอราคา
หจก.ภูเก็ต เซาทเทอรน คอนสตรัคชั่น

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
ราคา

ผูไดรับการคัดเลือก

181,000.00 หจก.ภูเก็ต เซาทเทอรน คอนสตรัคชั่น

ราคา
181,000.00

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

โดยสรุป

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มีผูเสนอราคารายเดียว

สจ 31/2560

จํานวน 15 หอง

9

จางปรับปรุงระบบจายน้ําประปา ร.พ.อบจ.

๒๐ เม.ย. ๖๐

199,339.00

200,000.00 ตกลงราคา

-

ภูเก็ต

10 จางครูผูสอนภาษาตางประเทศ ร.ร.ในสังกัด

21,842,000.00

21,927,400.00

E-Auction โรงเรียนรอบรูภาษาวิทยา-ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต

บจก.พีเอ็ม เท็คนิคอล เซอรวิส

199,339.00 บจก.พีเอ็ม เท็คนิคอล เซอรวิส

หจก.ภูเก็ตโปรเฟสชั่นนอล เซอรวิส

256,390.00

หจก.ซี แอนด ดี เซอรวิส

245,808.00

โรงเรียนภาษาและคอมพิวเตอรอีซีซีภูเก็ต

21,842,000.00 โรงเรียนภาษาและคอมพิวเตอรอีซีซีภูเก็ต

199,339.00

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

สจ 32/2560
๒๔ เม.ย. ๖๐

21,842,000.00

มีผูเสนอราคารายเดียว

บจก.เอเอ แลงเกวจ เซ็นเตอร

สจ 33/2560
๒๕ เม.ย. ๖๐

บจก.มีเดียคิดส อิงลิช เซ็นเตอร
โรงเรียนภาษาและคอมพิวเตอรอีซีซีภูเก็ต
บจก.ทีชชิ่งทอยส
11 จางกอสรางศูนยการเรียนรูและอบรม

4,320,000.00

4,658,000.00

E-Auction หจก.เมืองทองพังงา การโยธา

จริยธรรมมัสยิดกียามุดดีนบานบอแร

บจก.สามารถคอนสตรัคชั่น

4,358,000.00 หจก.บุญสิริการกอสราง

บจก.ที.เอส.ดีเวลลอปเมนท แอนด คอนสตรัคชั่น

บจก.ที.เอส.ดีเวลลอปเมนท แอนด คอนสตรัคชั่น

4,350,000.00

หจก.บุญสิริการกอสราง

หจก.บุญสิริการกอสราง

4,320,000.00

4,320,000.00

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

สจ 34/2560
๒๕ เม.ย. ๖๐

บจก.สามารถคอนสตรัคชั่น
บจก.อะเบาท กราฟฟค

230,000.00 บจก.อะเบาท กราฟฟค

จัดทํารายงานผลดานการจัดการศึกษา

โรงพิมพ เยาวราชออฟเซ็ท

235,000.00

ศาสนาและวัฒนธรรม

หจก.ดับเปล กราฟฟค

233,000.00

บจก.ฟลิปส (ประเทศไทย)

435,000.00 บจก.ฟลิปส (ประเทศไทย)

12 จางจัดทํารูปเลมรายงาน ตามโครงการ

13 จางบริการบํารุงรักษาเครื่องมือแพทย ร.พ.
อบจ.ภูเก็ต

230,000.00

435,000.00

250,000.00 ตกลงราคา

435,000.00 ตกลงราคา

-

-

230,000.00

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

สจ 35/2560
๒๘ เม.ย. ๖๐

435,000.00

มีผูเสนอราคารายเดียว

สจ 36/2560
๒๘ เม.ย. ๖๐

