แบบ สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ!างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2558
องค2การบริหารส3วนจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ!าง

1 จัดซื้อครุภัณฑกีฬา (จัดซื้อและติดตั้ง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ!าง
1,079,000.00

เครื่องออกกําลังกาย) บริเวณเขา

ราคากลาง

รายชื่อผู!เสนอราคาและราคาที่เสนอ

วิธีซ้อื
หรือจ!าง

รายชื่อผู!เสนอราคา

1,084,000.00 สอบราคา บจก.ทู บอรน อินเตอรเทรด
บจก.พีพีเอ็นจี เอ็นจิเนียริ่ง

ผู!ได!รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ!าง
ราคา

ผู!ได!รับการคัดเลือก

1,083,000.00 บจก.ทู บอรน อินเตอรเทรด

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ราคา

โดยสรุป

ข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

1,079,000.00

หลักฐานเอกสาร

13/2558

ถูกต8องครบถ8วน

๒ เม.ย. ๕๘

1,080,000.00

โต>ะแซะ จํานวน 10 สถานี รวม 11 ชุด
2 จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน

บริษัทฯยินดีลดราคาลง
104,450.00

6 รายการ

3 จัดซื้อถ8วยรางวัลและเหรียญรางวัล เพื่อ

141,450.00

143,500.00 สอบราคา บจก.ภูเก็ต พีแอลซี ออโตเมชั่น

101,250.00 บจก.คอมเทค ยูนิฟายด ซิสเตมส

บจก.คอมเทค ยูนิฟายด ซิสเตมส

104,450.00

บจก.มิสเตอรคอมพิวเตอร แอนด คอมมิวนิเคชั่น

114,500.00

164,700.00 สอบราคา ร8านสปอรต ภูเก็ต

141,450.00 ร8านสปอรต ภูเก็ต

104,450.00

141,450.00

หลักฐานเอกสาร

14/2558

ถูกต8องครบถ8วน

๗ เม.ย. ๕๘

มีผู8เสนอราคารายเดียว

ใช8ในการแขIงขันวIายน้ํา อบจ.ภูเก็ต

4 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน ตู8รางเลื่อน

342,400.00

520,000.00 สอบราคา หจก.วัฒนาพานิชยซัพพลาย

374,000.00 บจก.คอมแพคสโตเร็จโซลูชั่น

แบบพวงมาลัยหมุน ชนิด 9 ตู8 จํานวน

บจก.ศรีเจริญอินเตอรเนชั่นแนล

395,200.00

4 ชุด พร8อมติดตั้ง

บจก.วิวัฒนคอรปอเรชั่น (2011)

399,740.00

บจก.คอมแพคสโตเร็จโซลูชั่น

342,400.00

บจก.คลังเฟอรนิเจอรและตกแตIง

405,958.00

ร8านอนุบาลเฟอรนิเจอร

409,900.00

หจก.ภูเก็ตณัฐกิจ

360,000.00

5 จัดซื้อเครื่องรับสIงวิทยุ ชนิดมือถือ

17/2558
๑๐ เม.ย. ๕๘

146,000.04

148,000.00 สอบราคา บจก.วี.ที.เอส ออโตเมชั่น

140,000.00 บจก.โมบายไลฟP

5 วัตต จํานวน 10 เครื่อง และ

ร8าน พี แอนด เจ ซัพพลาย

147,500.00

เครื่องรับสIงวิทยุ ชนิดประจําที่ 10

บจก.โมบายไลฟP

146,000.04

วัตต จํานวน 1 เครื่อง

หสม.ภูเก็ตเรดิโอ แอนด โมบาย

75,970.00

342,400.00

เปMนผู8เสนอราคาต่ําสุด

19/2558
๒๐ เม.ย. ๕๘

146,000.04

หลักฐานเอกสาร

20/2558

ถูกต8องครบถ8วน

๒๐ เม.ย. ๕๘

-2ลําดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ!าง

ที่

6 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน (โต>ะพร8อม

วงเงินที่จะซื้อหรือจ!าง
130,900.00

เก8าอี้)

7 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงานโครงการ

ราคากลาง

รายชื่อผู!เสนอราคาและราคาที่เสนอ

วิธีซ้อื
หรือจ!าง

รายชื่อผู!เสนอราคา

166,600.00 สอบราคา บจก.บริบูรณกิจ 1988
หจก.ภูเก็ตณัฐกิจ

165,792.00

369,600.00 สอบราคา หจก.พี.เอ็ม.เฟอร-เทค

ผู!ได!รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ!าง
ราคา

157,998.00 หจก.ภูเก็ตณัฐกิจ

250,000.00 บจก.วิวัฒนคอรปอเรชั่น (2011)

บจก.คลังเฟอรนิเจอรและตกแตIง

220,125.75

เพิ่มศักยภาพการให8บริการรพ.อบจ.ภก.

บจก.วิวัฒนคอรปอเรชั่น (2011)

165,792.00

ร8านอนุบาลเฟอรนิเจอร

179,500.00

จํานวน 8 รายการ
196,000.00

201,748.50 สอบราคา บมจ..ซีเอส ล็อกซอินโฟ

ราคา
130,900.00

213,750.00

217,500.00 สอบราคา บจก.ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม8นท

โดยสรุป

ข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

เปMนผู8เสนอราคาต่ําสุด

21/2558

198,000.00 บมจ..ซีเอส ล็อกซอินโฟ

๒๘ เม.ย. ๕๘

165,792.00

213,750.00 บจก.ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม8นท

เปMนผู8เสนอราคาต่ําสุด

22/2558
๓๐ เม.ย. ๕๘

196,000.00

โทรทัศนวงจรปSดในเขตพื้นที่ จ.ภูเก็ต

9 จ8างเหมาจัดเตรียมอาหารและจัดเตรียม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

130,900.00

บริหารจัดการห8องพิเศษ ชั้น 7 เพื่อ

8 จ8างซIอมเปลี่ยนอุปกรณระบบกล8อง

ผู!ได!รับการคัดเลือก

เหตุผลที่คัดเลือก

213,750.00

มีผู8เสนอราคารายเดียว

25/2558

บริษัทฯยินดีลดราคาลง

๒ เม.ย. ๕๘

มีผู8เสนอราคารายเดียว

26/2558

สถานที่พร8อมอุปกรณสําหรับกิจกรรม

๓ เม.ย. ๕๘

โครงการจัดงานวันผู8สูงอายุ จ.ภูเก็ต
10 จ8างบริการบํารุงรักษาระบบลิฟต ร.พ.

193,000.00

อบจ.ภูเก็ต (ครั้งที่ 2)

11 จ8างบริการบํารุงรักษาเครื่องมือแพทย

195,000.00 สอบราคา ร8านฟSวเจอร เซอรวิส
บจก.เซาเทิรน สปUด

870,000.00

870,000.00 สอบราคา บจก.ฟSลิปส อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย)

199,000.00 บจก.เซาเทิรน สปUด

193,000.00

195,000.00

870,000.00 บจก.ฟSลิปส อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย)

870,000.00

เปMนผู8เสนอราคาต่ําสุด

27/2558

บริษัทฯยินดีลดราคาลง

๗ เม.ย. ๕๘

มีผู8เสนอราคารายเดียว

28/2558

ร.พ.อบจ.ภูเก็ต

12 จ8างกIอสร8างลานกิจกรรมนักเรียน ร.ร.
อบจ.เมืองภูเก็ต

๒๓ เม.ย. ๕๘

495,000.00

500,000.00 สอบราคา บจก.บ8านอุIนสุขการกIอสร8าง

497,212.00 บจก.บ8านอุIนสุขการกIอสร8าง

495,000.00

มีผู8เสนอราคารายเดียว

29/2558

บริษัทฯยินดีลดราคาลง

๒๓ เม.ย. ๕๘

-3ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ!าง

13 จ8างเหมาบริการจัดการบํารุงรักษาระบบ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ!าง
6,700,000.00

ราคากลาง

วิธีซ้อื
หรือจ!าง

รายชื่อผู!เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อผู!เสนอราคา

6,710,000.00 E-Auction บมจ.ซีเอส ล็อกซอินโฟ

ผู!ได!รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ!าง
ราคา

ผู!ได!รับการคัดเลือก

6,710,000.00 บมจ.ซีเอส ล็อกซอินโฟ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ราคา

โดยสรุป

ข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

6,700,000.00

มีผู8เสนอราคารายเดียว

30/2558

บริษัทฯยินดีลดราคาลง

๒๔ เม.ย. ๕๘

เปMนผู8เสนอราคาต่ําสุด

31/2558

บริษัทฯยินดีลดราคาลง

๒๙ เม.ย. ๕๘

กล8องโทรทัศนวงจรปSดในเขตพื้นที่
จังหวัดภูเก็ต (ครั้งที่ 2)
14 จ8างเหมาบริการรถยนตโดยสารปรับ
อากาศวีไอพี ขนาดไมIน8อยกวIา 40 ที่นั่ง
จํานวน 4 คัน

383,572.00

420,000.00 สอบราคา บจก.ภูเก็ต 421 การทIองเที่ยว
นายมาโนช เหินหาว

390,000.00 นายมาโนช เหินหาว
383,572.00

383,572.00

