แบบ สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ!างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558
องค4การบริหารส5วนจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558
ลําดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ!าง

ที่
1

2

จัดซื้ออาหารเสริมอื่นๆ นอกเหนือจาก

วงเงินที่จะซื้อหรือจ!าง
302,900.00

ราคากลาง
302,900.00

วิธีซื้อ
หรือจ!าง

รายชื่อผู!ซื้อซอง

สอบราคา น.ส.ยุวพรรณ อรุณรัตน#

รายชื่อผู!เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อผู!เสนอราคา
น.ส.จงจิตร ดวงขวัญ

ผู!ได!รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ!าง
ราคา

อาหารเสริม (นม) ให5แก7นักเรียนระดับ

น.ส.จงจิตร ดวงขวัญ

นางนิตยา ประทีป ณ ถลาง

302,900.00

ปฐมวัย สําหรับ ร.ร.อบจ.บ5านนาบอน

นางนิตยา ประทีป ณ ถลาง

น.ส.ยุวพรรณ อรุณรัตน#

314,550.00

จัดซื้ออาหารเสริมอื่นๆ (นอกเหนือจาก

370,388.00

383,160.00

สอบราคา นายพฤหัส พรหมจันทร#

ผู!ได!รับการคัดเลือก

300,570.00 นางนิตยา ประทีป ณ ถลาง

นายพฤหัส พรหมจันทร#

378,051.00 น.ส.อรอนงค# แสนสุข

น.ส.อรอนงค# แสนสุข

น.ส.อรอนงค# แสนสุข

375,497.00

สอบราคา น.ส.อรอนงค# แสนสุข

น.ส.อรอนงค# แสนสุข

199,500.00 นายพฤหัส พรหมจันทร#

นายพฤหัส พรหมจันทร#

199,500.00

อาหารเสริมนม) สําหรับนักเรียน ร.ร.

ราคา
302,900.00

370,388.00

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

โดยสรุป

ข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

หลักฐานเอกสาร

สข 15/2558

ถูกต5องครบถ5วน

๘ เม.ย. ๕๘

เป?นผู5เสนอราคาต่ําสุด

สข 24/2558

ผู5รับจ5างยินดีลดราคาลง

๘ พ.ค. ๕๘

หลักฐานเอกสาร

สข 25/2558

ถูกต5องครบถ5วน

๑๑ พ.ค. ๕๘

อบจ.สาธิตร7วมพัฒนา

3 จัดซื้ออาหารเสริมอื่นๆ (นอกเหนือจาก

195,000.00

199,500.00

อาหารเสริมนม) สําหรับนักเรียน ร.ร.

นายพฤหัส พรหมจันทร#

195,000.00

อบจ.บ5านตลาดเหนือ

4

จัดซื้ออาหารเสริมอื่นๆ สําหรับนักเรียน

ผู5รับจ5างยินดีลดราคาลง

413,250.00

427,500.00

สอบราคา น.ส.ประไพ จันทร#สงเคราะห#

น.ส.ประไพ จันทร#สงเคราะห#

413,250.00 น.ส.ประไพ จันทร#สงเคราะห#

นางจินดา เชาว#สมชาติ

นางจินดา เชาว#สมชาติ

420,375.00

ประกวด บมจ.ซีเอส ล็อกซอินโฟ

บมจ.ซีเอส ล็อกซอินโฟ

ร.ร.อบจ.เมืองภูเก็ต

5

จัดซื้อพร5อมติดตั้งเครื่องแม7ข7ายและ

3,276,000.00

3,300,000.00

ระบบรักษาความปลอดภัย สําหรับ

ราคา

บจก.สตาร#คาสท# คอร#ปอเรชั่น

3,279,975.00 บมจ.ซีเอส ล็อกซอินโฟ

บจก.สตาร#คาสท# คอร#ปอเรชั่น

3,290,000.00

สหกรณ#โคนมหนองโพราชบุรี จํากัด

781,234.72 สหกรณ#โคนมหนองโพราชบุรี จํากัด

413,250.00

เป?นผู5เสนอราคาต่ําสุด

สข 26/2558
๑๒ พ.ค. ๕๘

3,276,000.00

เป?นผู5เสนอราคาต่ําสุด

สข 28/2558

บริษัทฯยินดีลดราคาลง

๑๔ พ.ค. ๕๘

มีผู5เสนอราคารายเดียว

สข 33/2558

ระบบกล5องโทรทัศน#วงจรปOดของในพื้นที่
จังหวัดภูเก็ต
6

จัดซื้อนมสดพาสเจอร#ไรส# และนมกล7อง

781,234.72

781,234.72

กรณีพิเศษ

-

781,234.72

ยูเอสที สําหรับจัดเป?นอาหารเสริม (นม)

๑๘ พ.ค. ๕๘

ร.ร.อบจ.บ5านนาบอน

7 จัดซื้ออาหารเสริมอื่นๆ (นอกเหนือจาก

นางพรพิรุณ สกุลจันทร#

183,000.00 นายชายเชวินทร# วิวัฒน#เสรีกุล

อาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียนปฐม

นายชายเชวินทร# วิวัฒน#เสรีกุล

นายชายเชวินทร# วิวัฒน#เสรีกุล

180,000.00

วัย ร.ร.อบจ.บ5านไม5เรียบ

นางจิระมน ทองตัน

นางจิระมน ทองตัน

192,000.00

สหกรณ#โคนมหนองโพราชบุรี จํากัด

223,209.92 สหกรณ#โคนมหนองโพราชบุรี จํากัด

8 จัดซื้อนมสดพาสเจอร#ไรส# ขนาดบรรจุ
200 ซีซี และนม ยู เอส ที ขนาดบรรจุ
200 ซีซี

180,000.00

223,209.92

180,000.00

สอบราคา นางพรพิรุณ สกุลจันทร#

223,209.92 กรณีพิเศษ

-

180,000.00

เป?นผู5เสนอราคาต่ําสุด

สข 34/2558
๑๘ พ.ค. ๕๘

223,209.92

มีผู5เสนอราคารายเดียว

สข 35/2558
๑๘ พ.ค. ๕๘

-2ลําดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ!าง

ที่
9

จัดซื้อนมสดพาสเจอร#ไรส# ขนาดบรรจุ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ!าง
1,163,990.88

ราคากลาง
1,163,990.88

วิธีซื้อ

รายชื่อผู!ซื้อซอง

หรือจ!าง
กรณีพิเศษ

-

รายชื่อผู!เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อผู!เสนอราคา
สหกรณ#โคนมหนองโพราชบุรี จํากัด

ผู!ได!รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ!าง
ราคา

ผู!ได!รับการคัดเลือก

1,163,990.88 สหกรณ#โคนมหนองโพราชบุรี จํากัด

ราคา
1,163,990.88

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

โดยสรุป

ข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

มีผู5เสนอราคารายเดียว

สข 36/2558

200 ซีซี และนมสด ยู เอส ที ขนาด

๑๘ พ.ค. ๕๘

บรรจุ 200 ซีซี

10 จัดซื้อนมสดพาสเจอร#ไรส# ขนาดบรรจุ

755,597.76

755,597.76

กรณีพิเศษ

-

สหกรณ#โคนมหนองโพราชบุรี จํากัด

755,597.76 สหกรณ#โคนมหนองโพราชบุรี จํากัด

755,597.76

มีผู5เสนอราคารายเดียว

200 ซีซี และนมสด ยู เอส ที ขนาด

สข 37/2558
๑๐ พ.ย. ๕๘

บรรจุ 200 ซีซี

11 จัดซื้อนมสดพาสเจอร#ไรส# ขนาด 200

476,099.82

476,099.82

กรณีพิเศษ

-

สหกรณ#โคนมหนองโพราชบุรี จํากัด

476,099.82 สหกรณ#โคนมหนองโพราชบุรี จํากัด

476,099.82

มีผู5เสนอราคารายเดียว

ซีซี และนมยูเอสที ขนาด 200 ซีซี

12 จัดซื้อและติดตั้งเครื่องออกกําลังกาย

๑๘ พ.ค. ๕๘

2,683,000.00

2,700,000.00 E-Auction บจก.เมกก5า คิดส#

กลางแจ5งรอบอ7างเก็บน้ําสวนสาธารณะ

หจก.บ5านสุขสันต#

บ5านผัดฉีด (ครั้งที่ 2)

บจก.ทูบอร#น อินเตอร#เทรด

13 จัดซื้อผ5าอ5อมอนามัยสําเร็จรูปสําหรับ

3,200,000.00

4,153,780.00 E-Auction บจก.มาร#เก็ตติ้ง อินเทลลิเจ5นท# กรุ\ป

ผู5ใหญ7,สําหรับเด็ก และแผ7นรองซับ

บจก.เอพี พร5อมใจ กรุ\ป

จํานวน 6 รายการ

บจก.โมเดิร#น ซอฟท# โปรดักส#

14 จัดซื้อพร5อมติดตั้งครุภัณฑ#คอมฯ

1,484,800.00

2,452,000.00 E-Auction บจก.เซาเทิร#น อินฟอร#เมชั่น เทคโนโลยี

บจก.เมกก5า คิดส#

2,683,000.00 บจก.เมกก5า คิดส#

บจก.ทูบอร#น อินเตอร#เทรด

2,690,000.00

บจก.โมเดิร#น ซอฟท# โปรดักส#

3,200,000.00 บจก.โมเดิร#น ซอฟท# โปรดักส#

บจก.มาร#เก็ตติ้ง อินเทลลิเจ5นท# กรุ\ป

3,780,000.00

บจก.คอมเทค ยูนิฟายด# ซิสเตมส#

1,484,800.00 บจก.คอมเทค ยูนิฟายด# ซิสเตมส#

สําหรับ ร.ร.ในสังกัด อบจ.ภูเก็ต และ

บจก.คอมเทค ยูนิฟายด# ซิสเตมส#

บจก.มิสเตอร#คอมพิวเตอร# แอนด# คอมมิวนิเคชั่น

1,650,000.00

กองการศึกษาฯ

บจก.มิสเตอร#คอมพิวเตอร# แอนด# คอมมิวนิเคชั่น

บจก.เซาเทิร#น อินฟอร#เมชั่น เทคโนโลยี

2,100,000.00

15 จ5างติดตั้งเสาไฟฟ_าแบบเสาสูงพร5อม

1,945,000.00

2,740,000.00 E-Auction บจก.บีโอ เพาเวอร#เทค

อุปกรณ#

16 จ5างรักษาความปลอดภัยชายฝbcง (Life
Guard) ประจําปlงบประมาณ 2558

สข 38/2558

21,997,000.00

22,000,000.00

พิเศษ

หจก.สารคามการไฟฟ_า

1,945,000.00 หจก.สารคามการไฟฟ_า

หจก.สารคามการไฟฟ_า

บจก.ดี-ท็อปส# เอ็นจิเนียริ่ง แอนด# ซัพพลาย

1,990,000.00

บจก.เบตเตอร# เวิร#ลด ทราฟฟOค

บจก.ว.รณภูมิ

2,000,000.00

หจก.เอ็ม.ที.จี.อีเลคทริค เอ็นจิเนียริ่ง

บจก.เบตเตอร# เวิร#ลด ทราฟฟOค

บจก.ว.รณภูมิ

หจก.เอ็ม.ที.จี.อีเลคทริค เอ็นจิเนียริ่ง

บจก.เอ็นจิเนียริ่ง ไซน#

บจก.พี.เค.ซี อิเล็กทริคอล

บจก.ดี-ท็อปส# เอ็นจิเนียริ่ง แอนด# ซัพพลาย

บจก.เอ็นจิเนียริ่ง ไซน#

2,700,000.00

บจก.พี.เค.ซี อิเล็กทริคอล

บจก.บีโอ เพาเวอร#เทค

2,730,000.00

-

บจก.ภูเก็ตไลฟgการ#ด เซอร#วิส

2,683,000.00

เป?นผู5เสนอราคาต่ําสุด

สข 39/2558
๒๗ พ.ค. ๕๘

3,200,000.00

เป?นผู5เสนอราคาต่ําสุด

สข 40/2558
๒๑ พ.ค. ๕๘

1,484,800.00

เป?นผู5เสนอราคาต่ําสุด

สข 41/2558
๒๐ พ.ค. ๕๘

1,945,000.00

เป?นผู5เสนอราคาต่ําสุด

สจ 32/2558
๖ พ.ค. ๕๘

2,200,000.00
2,287,858.00
2,495,000.00

21,999,000.00 บจก.ภูเก็ตไลฟgการ#ด เซอร#วิส

21,997,000.00

มีผู5เสนอราคารายเดียว

สจ 33/2558

บริษัทฯยินดีลดราคาลง

๑๕ พ.ค. ๕๘

-3ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ!าง

17 จ5างก7อสร5างคลินิกวัณโรค และ HIV

วงเงินที่จะซื้อหรือจ!าง
1,278,000.00

ราคากลาง
1,294,000.00

วิธีซื้อ

รายชื่อผู!เสนอราคาและราคาที่เสนอ

รายชื่อผู!ซื้อซอง

หรือจ!าง

สอบราคา บจก.สมาร#ทแอนด#จิเนียส

รายชื่อผู!เสนอราคา
บจก.สมาร#ทแอนด#จิเนียส

ผู!ได!รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ!าง
ราคา

ผู!ได!รับการคัดเลือก

1,278,000.00 บจก.สมาร#ทแอนด#จิเนียส

ราคา
1,278,000.00

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

โดยสรุป

ข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

มีผู5เสนอราคารายเดียว

สจ 34/2558

รพ.อบจ.ภูเก็ต

18 จ5างเหมาตัดหญ5า ดูแลรักษาความ

๑๙ พ.ค. ๕๘

1,836,900.00

2,826,000.00 E-Auction บจก.ศ.เศรษฐพร ทราฟฟOค

หจก.ภาธนา

1,836,900.00 หจก.ภาธนา

สะอาดถนนหมายเลขทางหลวง 402

หจก.โรดเวย# เอนเตอร#ไพรส#

หจก.ณัฐชยาพูนทรัพย#

1,998,000.00

ถ.เทพกระษัตรี จ.ภูเก็ต

หจก.อาทิตย#บริการ (เลย)

หจก.อาทิตย#บริการ (เลย)

2,800,000.00

หจก.ณัฐชยาพูนทรัพย#

หจก.โรดเวย# เอนเตอร#ไพรส#

2,821,000.00

บจก.เอ็น.แอล.เอฟ.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด# คาสติ้ง (1996)

บจก.ศ.เศรษฐพร ทราฟฟOค

2,821,000.00

หจก.ภาธนา
บจก.ทรัพย#สัมฤทธิ์การก7อสร5าง
บจก.ทนานนท# แลนด#สเคป
นายสุวรรณ เงินหนู

1,836,900.00

เป?นผู5เสนอราคาต่ําสุด

สจ 35/2558
๒๕ พ.ค. ๕๘

