แบบ สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561
ลําดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

ที่
1

จัดซื้อจอ LED ทัชสกรีน ตามโครงการหองเรียนอัจฉริยะ Electronic Classroom

วงเงินที่จะซื้อหรือจาง
399,000.00

ราคากลาง
960,000.00

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

วิธีซื้อ
หรือจาง
e-bidding

รายชื่อผูเสนอราคา

399,000.00 น.ส.พัฒนาค กลางอนันต (รวิสาเซ็นเตอร)

หจก.จีโอเซาท

402,800.00

บจก.เกงคอมพิวเตอร แอนด ไอที

948,800.00

บจก.นครไอที แอนด ดีไซน
จัดซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ การจัดกิจกรรมระดับปฐมวัย รร.อบจ.สาธิต

149,820.00

149,820.00

ผูไดรับการคัดเลือก

น.ส.พัฒนาค กลางอนันต (รวิสาเซ็นเตอร)

บจก.เอกซเนต คอมพิวเตอร แอนด เพอริเฟอรรัล ซัพพลาย

2

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
ราคา

เฉพาะเจาะจง

ราคา
399,000.00

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

โดยสรุป

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

สข 22/2561
๗ พ.ค. ๖๑

953,400.00
ไมผานการคัดเลือก

-

เคเควาย ซัพพลาย

149,820.00

มีผูเสนอราคารายเดียว

รวมพัฒนา

3 จัดซื้อโตะคลอมเตียง จํานวน 35 ตัว

สข 23/2561
๙ พ.ค. ๖๑

199,500.00

199,500.00

เฉพาะเจาะจง

-

บจก.ลัค เอเชีย อินเตอรเทรด

199,500.00

มีผูเสนอราคารายเดียว

สข 24/2561
๑๖ พ.ค. ๖๑

4

จัดซื้อโซฟาพรอมโตะกลาง

159,600.00

169,100.00

เฉพาะเจาะจง

-

รานนิวเฟอรนิเจอร

159,600.00

มีผูเสนอราคารายเดียว

สข 25/2561
๑๘ พ.ค. ๖๑

5

จัดซื้อตูจัดเก็บเอกสาร (รร.อบจ.บานไมเรียบฯ) จํานวน 1 ตู

270,000.00

270,000.00

เฉพาะเจาะจง

-

รานมนูเฟอรนิเจอร

270,000.00

มีผูเสนอราคารายเดียว

สข 26/2561
๒๒ พ.ค. ๖๑

6

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร

7 จัดซื้อเครื่องดูดความชื้นอากาศ (กองสาธารณสุข)

531,900.00

112,000.00

643,615.00

112,000.00

e-bidding

เฉพาะเจาะจง

บจก.พังงาคอมพิวเตอร แอนด คอมมิวนิเคชั่น

531,900.00 บจก.พังงาคอมพิวเตอร แอนด คอมมิวนิเคชั่น

บจก.เอมิ.โปร.

554,415.00

บจก.ไซเบอร ซิสเต็ม เซอรวิส

532,215.00

-

531,900.00

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

สข 27/2561
๒๒ พ.ค. ๖๑

หจก.ภูเก็ต วี.ที.เอ ซัพพลาย

112,000.00

มีผูเสนอราคารายเดียว

สข 28/2561
๒๒ พ.ค. ๖๑

8 จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารแบบรางเลื่อน จํานวน 1 ชุด

187,250.00

189,390.00

เฉพาะเจาะจง

-

บจก.ภีมเชษฐ

187,250.00

มีผูเสนอราคารายเดียว

สข 29/2561
๓๐ พ.ค. ๖๑

-2ลําดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

ที่
9

จัดซื้อและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรอุปกรณการประมวลผล ระบบคอมฯ

วงเงินที่จะซื้อหรือจาง
164,510.00

ราคากลาง
165,000.00

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

วิธีซื้อ
หรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

เฉพาะเจาะจง

-

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
ราคา

ผูไดรับการคัดเลือก
หจก.ภูเก็ต วี.ที.เอ ซัพพลาย

ราคา
164,510.00

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

โดยสรุป

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มีผูเสนอราคารายเดียว

สข 30/2561

จํานวน 7 รายการ กองสาธารณสุข

10 จางปรับปรุงภูมิทัศนน้ําตกโตนไทร

๓๑ พ.ค. ๖๑

719,000.00

740,000.00

e-bidding

บจก.เอ.บี.พลัส

719,000.00 บจก.เอ.บี.พลัส

หจก.เมืองทองพังงา การโยธา

11 จางกอสรางอาคารจําหนายเครื่องดื่ม

400,000.00

400,000.00

เฉพาะเจาะจง

719,000.00

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

ไมผานคุณสมบัติ

-

สจ 40/2561
๑ พ.ค. ๖๑

นายสุชาติ รัตนะ

400,000.00

มีผูเสนอราคารายเดียว

สจ 41/2561
๘ พ.ค. ๖๑

12 จางซอมแซมหองเก็บอุปกรณไฟฟา กองชาง อบจ.ภูเก็ต

50,000.00

50,000.00

เฉพาะเจาะจง

-

นายสุชาติ รัตนะ

50,000.00

มีผูเสนอราคารายเดียว

สจ 42/2561
๑๐ พ.ค. ๖๑

13 กอสรางศูนยการเรียนรูและอบรมจริยธรรมมัสยิดนูรุดดีนียะฮ อ.เมือง

10,550,000.00

11,249,000.00

e-bidding

จ.ภูเก็ต

14 จางซอมแซมเปลี่ยนชุดวาลวบาลานซของเครื่องปรับอากาศ ร.พ.อบจ.ภก.

315,446.70

326,000.00

หจก.พังงาคาวัสดุ

10,550,000.00 หจก.พังงาคาวัสดุ

หจก.ธนเพชรไพศาล

10,999,000.00

บจก.ที.เอส.ดีเวลลอปเมนท

11,117,619.83

เฉพาะเจาะจง

-

10,550,000.00

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

สจ 43/2561
๒๒ พ.ค. ๖๑

บจก.พรอม เทคโน เซอรวิส

315,446.70

เปนผูเสนอราคารายเดียว

สจ 45/2561
๒๓ พ.ค. ๖๑

15 จางติดตั้งไฟฟาสาธารณะสถานที่สําคัญในจังหวัดภูเก็ต

16 จางซอมแซมบํารุงรักษา รถขุดดินตีนตะขาบ โคมัตสุ PC200-7 หมายเลข

33,810,000.00

254,954.25

33,900,000.00

254,954.25

e-bidding

บจก.เบตเตอร เวิรลด ทราฟฟค

33,810,000.00 บจก.เบตเตอร เวิรลด ทราฟฟค

บจก.ว.รณภูมิ

33,868,000.00

เฉพาะเจาะจง หจก.อาชาแทรคเตอร

254,954.25 หจก.อาชาแทรคเตอร

33,810,000.00

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

๒๔ พ.ค. ๖๑

254,954.25

เปนผูเสนอราคารายเดียว

ทะเบียน ตค-64 จํานวน 38 รายการ

17 จางโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาคปกติเปนนานาชาติ

สจ 46/2561

สจ 48/2561
๒๕ พ.ค. ๖๑

19,788,000.00

19,788,000.00

คัดเลือก

โรงเรียนภาษาและคอมพิวเตอร อีซีซี ภูเก็ต

19,788,000.00 โรงเรียนภาษาและคอมพิวเตอร อีซีซี ภูเก็ต

19,788,000.00

เปนผูเสนอราคารายเดียว

สจ 49/2561
๒๕ พ.ค. ๖๑

-3-

ลําดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

ที่

18 จางจัดทํารูปเลมรายงาน ตามโครงการจัดทํารายงานผลดานการจัดการ
ศึกษาและวัฒนธรรม

วงเงินที่จะซื้อหรือจาง
240,000.00

ราคากลาง
245,000.00

วิธีซื้อ

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

หรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

เฉพาะเจาะจง

-

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
ราคา

ผูไดรับการคัดเลือก
บจก.อะเบาท กราฟฟค

ราคา
240,000.00

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

โดยสรุป

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

เปนผูเสนอราคารายเดียว

สจ 50/2561
๓๑ พ.ค. ๖๑

