แบบ สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ!างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559
องค4การบริหารส5วนจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559
ลําดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ!าง

ที่
1

จัดซื้อเครื่องดนตรี โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต

วงเงินที่จะซื้อหรือจ!าง
2,430,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ!าง

รายชื่อผู!ซื้อซอง

2,448,000.00 E-Auction บจก.พี.เค อินเตอร, มิวสิค

จํานวน 13 รายการ

หจก.เอเชียมิวสิค

รายชื่อผู!เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อผู!เสนอราคา

ผู!ได!รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ!าง
ราคา

ผู!ได!รับการคัดเลือก

หจก.เอเชียมิวสิค

2,430,000.00 หจก.เอเชียมิวสิค

หจก.อินเตอร,มิวสิค

2,435,000.00

ราคา
2,430,000.00

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

โดยสรุป

ข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

เป2นผู4เสนอราคาต่ําสุด

สข 17/2559
๒ พ.ค. ๕๙

หจก.อินเตอร,มิวสิค
2

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน อบจ.

806,910.40

1,634,520.00 กรณีพิเศษ

-

บ4านตลาดเหนือ

3 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน อบจ.

(ในพระบรมราชูปถัมภ,)

256,945.80

488,640.00 ตกลงราคา

-

สาธิตรLวมพัฒนา

4

จัดซื้อวัสดุการแพทย,เลนส,แก4วตาเทียมชนิด

สหกรณ,โคนมหนองโพราชบุรี จํากัด

สหกรณ,โคนมหนองโพราชบุรี จํากัด
(ในพระบรมราชูปถัมภ,)

1,690,000.00

1,722,500.00

สอบราคา บจก.101 เมดิแคร,

บจก.101 เมดิแคร,

806,910.40 สหกรณ,โคนมหนองโพราชบุรี จํากัด

806,910.40

256,945.80 สหกรณ,โคนมหนองโพราชบุรี จํากัด

256,945.80

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน อบจ.

865,641.54

7,408,050.00 กรณีพิเศษ

-

บ4านนาบอน

6

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน อบจ.

(ในพระบรมราชูปถัมภ,)

1,138,915.20

7,408,050.00 กรณีพิเศษ

-

เมืองภูเก็ต

7 จัดซื้อครุภัณฑ,สํานักงาน รายการตู4 ร.ร.

สหกรณ,โคนมหนองโพราชบุรี จํากัด

สหกรณ,โคนมหนองโพราชบุรี จํากัด
(ในพระบรมราชูปถัมภ,)

280,800.00

280,800.00 ตกลงราคา

-

มนูเฟอร,นิเจอร,

มีผู4เสนอราคารายเดียว

(ในพระบรมราชูปถัมภ,)

1,722,500.00 บจก.101 เมดิแคร,

865,641.54 สหกรณ,โคนมหนองโพราชบุรี จํากัด

1,690,000.00

865,641.54

มีผู4เสนอราคารายเดียว

สข 20/2559

บริษัทฯยินดีลดราคาลง

๑๒ พ.ค. ๕๙

มีผู4เสนอราคารายเดียว

สข 21/2559
๑๓ พ.ค. ๕๙

1,138,915.20

มีผู4เสนอราคารายเดียว

(ในพระบรมราชูปถัมภ,)

280,800.00 มนูเฟอร,นิเจอร,

x-ray Fluoroscopy (DR)

สข 22/2559
๑๓ พ.ค. ๕๙

280,800.00

มีผู4เสนอราคารายเดียว

อบจ.สาธิตรLวมพัฒนา จํานวน 2 รายการ

8 จ4างซLอมเปลี่ยนอะไหลLเครื่องเอ็กซเรย,

สข 19/2559
๑๒ พ.ค. ๕๙

(ในพระบรมราชูปถัมภ,)

1,138,915.20 สหกรณ,โคนมหนองโพราชบุรี จํากัด

สข 18/2559
๑๒ พ.ค. ๕๙

นิ่มพับได4

5

มีผู4เสนอราคารายเดียว

(ในพระบรมราชูปถัมภ,)

สข 23/2559
๒๔ พ.ค. ๕๙

168,525.00

6,000,000.00 ตกลงราคา

-

บจก.ฟVลิปส, (ประเทศไทย)

168,525.00 บจก.ฟVลิปส, (ประเทศไทย)

168,525.00

มีผู4เสนอราคารายเดียว

สจ 38/2559
๑๒ พ.ค. ๕๙

-2ลําดับ
ที่
9

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ!าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ!าง

จ4างซLอมแซมและปรับปรุงอนุสาวรีย,

2,282,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อ

2,500,000.00 E-Auction กิจการรLวมค4า คิงเพาเวอร, ไลท,ติ้ง 168

ท4าวเทพกระษัตรี ท4าวศรีสุนทร

10 จ4างติดตั้งไฟฟbาเสาสูงพร4อมอุปกรณ,

6,000,000.00

รายชื่อผู!ซื้อซอง

หรือจ!าง

9,920,000.00

รายชื่อผู!เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อผู!เสนอราคา

ผู!ได!รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ!าง
ราคา

ผู!ได!รับการคัดเลือก

กิจการรLวมค4า คิงเพาเวอร, ไลท,ติ้ง 168

2,282,000.00 กิจการรLวมค4า คิงเพาเวอร, ไลท,ติ้ง 168

บจก.แอมบิเทค

บจก.แอมบิเทค

2,295,000.00

บจก.ที.ดี.ดี กLอสร4าง

บจก.ที.ดี.ดี กLอสร4าง

2,495,000.00

บจก.บีโอ เพาเวอร,เทค

บจก.บีโอ เพาเวอร,เทค

2,495,000.00

E-Auction บจก.ว.รณภูมิ
บจก.เอ-อาเธอร, แอดวานซ,

บจก.เบตเตอร, เวิร,ลด ทราฟฟVค

6,000,000.00 บจก.เบตเตอร, เวิร,ลด ทราฟฟVค

บจก.เอ-อาเธอร, แอดวานซ,

9,847,000.00

บจก.อินเตอร,เทคด เอ็นจิเนียริ่ง เคมเมท

บจก.ที.ดี.ดี กLอสร4าง

9,910,000.00

บจก.ณัฐธนสินทรัพย,

หจก.สารคามการไฟฟbา

9,910,000.00

บจก.ทาซLาอินดัสเทรียล

บจก.ณัฐธนสินทรัพย,

9,910,000.00

ราคา
2,282,000.00

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

โดยสรุป

ข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

เป2นผู4เสนอราคาต่ําสุด

สจ 39/2559
๑๗ พ.ค. ๕๙

6,000,000.00

เป2นผู4เสนอราคาต่ําสุด

สจ 40/2559
๑๗ พ.ค. ๕๙

บจก.เบตเตอร, เวิร,ลด ทราฟฟVค
บจก.พี.เอสเพาเวอร,ลายส,
บจก.บาเนีย
บจก.ซี คอน รีเทล คอร,ปอเรชั่น
บจก.ที.ดี.ดี กLอสร4าง
บจก.บีโอ เพาเวอร,เทค
หจก.วณิกสิทธิ์
หจก.สารคามการไฟฟbา
บจก.ดี.พี.เทรดดิ้ง
หจก.พรพล อิเตอร,เทรด
11 จ4างดําเนินการบํารุงรักษาระบบกล4อง
โทรทัศน,วงจรปVดในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

488,348.00

9,300,000.00 ตกลงราคา

-

บจก.ชับบ, (ประเทศไทย)

488,348.00 บจก.ชับบ, (ประเทศไทย)

488,348.00

มีผู4เสนอราคารายเดียว

สจ 41/2559
๓๑ พ.ค. ๕๙

