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

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สําหรับ

วงเงินที่จะซื้อหรือจาง
3,892,285.86

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจาง

รายชื่อผูซื้อซอง

3,892,285.86 กรณีพิเศษ

-

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อผูเสนอราคา
องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
ราคา

ผูไดรับการคัดเลือก

3,892,285.86 องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย

ราคา
3,892,285.86

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

โดยสรุป

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มีผูเสนอราคารายเดียว

สข 20/2560

โรงเรียนในสังกัด อบจ. จํานวน 5 โรงเรียน

2

จัดซื้อหนังสือ/นวนิยาย/เรื่องสั้น เขาหองสมุด

๔ พ.ค. ๖๐

497,000.00

497,000.00 ตกลงราคา

-

เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ทั้ง 4 แหง

3 จัดซื้อผาออมอนามัยสําเร็จรูปสําหรับผูใหญ

2,528,107.73

2,533,130.00

E-Auction บจก.โมเดิรน ซอฟท โปรดักส

บจก.เสงโห ภูเก็ต

497,000.00 บจก.เสงโห ภูเก็ต

รานพีเค วัสดุภัณฑ

497,989.00

บจก.โมเดิรน ซอฟท โปรดักส

2,528,107.73 บจก.โมเดิรน ซอฟท โปรดักส

497,000.00

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

สข 21/2560
๘ พ.ค. ๖๐

2,528,107.73

มีผูเสนอราคารายเดียว

สําหรับเด็ก และแผนรองซับ จํานวน 4

สข 22/2560
๑๑ พ.ค. ๖๐

รายการ ประจําปงบประมาณ 2560
4

จัดซื้อรถบริการน้ํามัน ขนาด 1 ตัน ชนิดขับ

905,000.00

906,000.00

สอบราคา ราน บี เอฟ เอ็ม ซัพพลาย แอนด เซอรวิส ราน บี เอฟ เอ็ม ซัพพลาย แอนด เซอรวิส

เคลื่อน 4 ลอ

5

จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณวิทยาศาสตรหรือการ

ราน เอ็น ที เจ อินเตอร

140,000.00

141,900.00 ตกลงราคา

-

905,000.00 ราน บี เอฟ เอ็ม ซัพพลาย แอนด เซอรวิส

ราน เอ็น ที เจ อินเตอร

905,900.00

ราน เค.ดี.เทรดดิ้ง

140,000.00 ราน เค.ดี.เทรดดิ้ง

905,000.00

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

สข 24/2560
๒๒ พ.ค. ๖๐

140,000.00

มีผูเสนอราคารายเดียว

แพทย ตามโครงการพัฒนาทักษะกระบวน

สข 25/2560
๓๑ พ.ค. ๖๐

การเรียนรูทางวิทยาศาสตร
6

จัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

2,091,000.00

2,100,000.00

E-Auction บจก.เมกา เอ็ม บอดีท้ รัค แอนด อีควิปเมนท

รถบรรทุกขยะแบบอัดทาย ชนิด 6 ลอ

บจก.เมกา เอ็ม บอดีท้ รัค แอนด อีควิปเมนท

2,091,000.00 บจก.เมกา เอ็ม บอดีท้ รัค แอนด อีควิปเมนท

บจก.แกรนทรัค แอนด แมชชีนเนอรี่

บจก.แกรนทรัค แอนด แมชชีนเนอรี่

2,094,000.00

หจก.ส.สุระ ซัพพลาย

บจก.ฤทธิกร วิศวกรรม

2,094,000.00

2,091,000.00

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

สข 26/2560
๓๑ พ.ค. ๖๐

บจก.ฤทธิกร วิศวกรรม
บจก.แสงรุงภูเก็ต
บจก.สินชัย เทรดเดอร
7 จางซอมแซมปรับปรุงทอจายน้ําหอผึ่งลม

493,750.00

497,000.00 ตกลงราคา

-

เย็น (Cooling Tower)

8 จางปรับปรุงระบบกําจัดน้ําเสีย (ร.ร.อบจ.
เมืองภูเก็ต)

500,000.00

500,000.00 ตกลงราคา

-

บจก.พรอม เทคโน เซอรวิส

493,750.00 บจก.พรอม เทคโน เซอรวิส

บจก.นัม เทค เมด

496,520.00

บจก.แปดเกา อินเตอรเซค

500,000.00 บจก.แปดเกา อินเตอรเซค

493,750.00

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

สจ 37/2560
๓ พ.ค. ๖๐

500,000.00

มีผูเสนอราคารายเดียว

สจ 39/2560
๒๒ พ.ค. ๖๐

-2ลําดับ
ที่
9

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางทําปายประชาสัมพันธเพื่อการเรียนรู
ภายในองคกร (ร.ร.อบจ.เมืองภูเก็ต)

วงเงินที่จะซื้อหรือจาง
331,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจาง

378,000.00 ตกลงราคา

รายชื่อผูซื้อซอง
-

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อผูเสนอราคา
หจก.ภูเก็ต เซาทเทอรน คอนสตรัคชั่น

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
ราคา

ผูไดรับการคัดเลือก

331,000.00 หจก.ภูเก็ต เซาทเทอรน คอนสตรัคชั่น

ราคา
331,000.00

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

โดยสรุป

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มีผูเสนอราคารายเดียว

สจ 40/2560
๒๓ พ.ค. ๖๐

