แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ลาดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

ที่

1 เช่าเครื่องสารองไฟฟ้า ร.พ.อบจ.ภูเก็ต

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง
154,080.00

ราคากลาง

วิธีซื้อ

รายชือ่ ผู้ซื้อซอง

หรือจ้าง

190,000.00 ตกลงราคา

-

รายชือ่ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชือ่ ผู้เสนอราคา
บจก.กรีน เพาเวอร์ ซิสเท็มส์ แอนด์ เซอร์วิส

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
ราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือก

154,080.00 บจก.กรีน เพาเวอร์ ซิสเท็มส์ แอนด์ เซอร์วิส

ราคา
154,080.00

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

โดยสรุป

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

มีผเู้ สนอราคารายเดียว

สช 1/2560
๑ มิ.ย. ๖๐

2 จัดซือ้ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน

385,000.00

823,900.00

สอบราคา บจก.เอส.ดี.ภูเก็ตคอมพิวเตอร์

7 รายการ

3 จัดซือ้ รถยนต์ 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลพร้อม

2,512,500.00

2,520,000.00

434,220.00 บจก.เอสเทค คอมพิวเตอร์

บจก.จิตติโอเอ

477,300.00

เพอริเฟอร์รัล ซัพพลาย

บจก.เอสเทค คอมพิวเตอร์

385,000.00

บจก.ไซเบอร์ ซิสเต็ม เซอร์วิส

บจก.คอมเทค ยูนิฟายด์ ซิสเตมส์

478,980.00

บจก.เอสเทค คอมพิวเตอร์

บจก.ไซเบอร์ ซิสเต็ม เซอร์วิส

492,400.00

บจก.จิตติโอเอ

บจก.เอกซ์เนต คอมพิวเตอร์ แอนด์

530,000.00

พี.เค.สื่อสาร

เพอริเฟอร์รัล ซัพพลาย

บจก.คอมเทค ยูนิฟายด์ ซิสเตมส์

พี.เค.สื่อสาร

569,000.00

บจก.มิสเตอร์คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น

บจก.มิสเตอร์คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น

461,705.00

E-Auction บจก.แสงรุ่งภูเก็ต

ติดตั้งตัวถังไม้

4 จัดซือ้ เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ ศาลา-

บจก.เอส.ดี.ภูเก็ตคอมพิวเตอร์

บจก.เอกซ์เนต คอมพิวเตอร์ แอนด์

บจก.วิจิตรณรงค์ กลการ

900,000.00

932,820.00

สอบราคา บจก.พี.เค.อินเตอร์มิวสิค

ประชาคม อบจ.ภูเก็ต จานวน 10 รายการ

บจก.แสงรุ่งภูเก็ต

2,512,500.00 บจก.แสงรุ่งภูเก็ต

บจก.วิจิตรณรงค์ กลการ

2,514,000.00

บจก.มหาจักรดีเวลอปเมนท์

920,093.00 บจก.มหาจักรดีเวลอปเมนท์

385,000.00

เป็นผูเ้ สนอราคาต่าสุด

สข 27/2560
๒๓ มิ.ย. ๖๐

2,512,500.00

เป็นผูเ้ สนอราคาต่าสุด

สข 28/2560
๒๗ มิ.ย. ๖๐

900,000.00

หจก.นาแสงไฮไฟ

มีผเู้ สนอราคารายเดียว

สข 29/2560

บริษัทฯ ยินดีลดราคาลง

๒๙ มิ.ย. ๖๐

มีผเู้ สนอราคารายเดียว

สจ 41/2560

บจก.มหาจักรดีเวลอปเมนท์
หจก.มิวเทค ซัพพลาย
ร้านโปรลิงก์ แอนด์ โปรดักช์ชั่น
บจก.2012 อินจิเนียริ่งอีโรลูชั่น
5 จ้างโครงการมือสะอาดเพื่อสุขนิสัยที่ดี

370,000.00

370,000.00 ตกลงราคา

-

หจก.ภูเก็ต เซ้าท์เทอร์น คอนสตรัคชั่น

370,000.00 หจก.ภูเก็ต เซ้าท์เทอร์น คอนสตรัคชั่น

370,000.00

(ร.ร.อบจ.เมืองภูเก็ต)

6

จ้างโครงการเสริมศักยภาพการเรียนรู้งาน
ช่าง (ร.ร.อบจ.เมืองภูเก็ต)

๗ มิ.ย. ๖๐

188,500.00

189,000.00 ตกลงราคา

-

นายวินัย สุเมนทร์

188,500.00 นายวินัย สุเมนทร์

188,500.00

มีผเู้ สนอราคารายเดียว

สจ 42/2560
๗ มิ.ย. ๖๐

-2ลาดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

ที่

7 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง
7,888,000.00

ราคากลาง
9,823,000.00

วิธีซื้อ
E-Auction บจก.ชัยกร

คอนกรีต สายพรุจาปา-นาสร้อย (ครั้งที่ 2)

รายชือ่ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

รายชือ่ ผู้ซื้อซอง

หรือจ้าง

รายชือ่ ผู้เสนอราคา
หจก.ภูพนาการโยธา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
ราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือก

7,888,000.00 หจก.ภูพนาการโยธา

บจก.ไชยวงศ์สาย การโยธา

บจก.ชัยกร

8,835,000.00

บจก.เอซีเอ็มดีเวลอปเมนท์

บจก.ไชยวงศ์สาย การโยธา

8,870,000.00

หจก.ภูเก็ตร็อก

บจก.ลักษณพันธ์ การโยธา

9,813,000.00

บจก.พี.เอ็น.เค คอนสตรัคชั่น

บจก.พี.เอ็น.เค คอนสตรัคชั่น

9,813,000.00

บจก.ณัฐพงศ์แทรคเตอร์

หจก.ภูเก็ตร็อก

9,813,000.00

บจก.ลักษณพันธ์ การโยธา

หจก.ทวีผลพัฒนาก่อสร้าง

9,813,000.00

หจก.ประยงค์ศิลป์การโยธา

บจก.ณัฐพงศ์แทรคเตอร์

9,813,000.00

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ราคา

โดยสรุป

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

7,888,000.00

เป็นผูเ้ สนอราคาต่าสุด

สจ 43/2560
๑๓ มิ.ย. ๖๐

หจก.ทวีผลพัฒนาก่อสร้าง
หจก.ภูพนาการโยธา
8 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ามัน

168,000.00

168,000.00 ตกลงราคา

-

นายอดิศักดิ์ ไชยเพชร

168,000.00 นายอดิศักดิ์ ไชยเพชร

168,000.00

มีผเู้ สนอราคารายเดียว

เชื้อเพลิง ตามโครงการแข่งขันและจัด

สจ 44/2560
๑๐ มิ.ย. ๖๐

นิทรรศการทางวิชาการ (กิจกรรมระดับ
ภาคใต้)
9 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ พร้อมน้ามัน

168,000.00

168,000.00 ตกลงราคา

-

นายสุกิจ อ๋องสกุล

168,000.00 นายสุกิจ อ๋องสกุล

168,000.00

มีผเู้ สนอราคารายเดียว

เชื้อเพลิง ตามโครงการแข่งขันและจัด

สจ 45/2560
๑๐ มิ.ย. ๖๐

นิทรรศการทางวิชาการ (กิจกรรมระดับ
ภาคใต้)
10 จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงระบบท่อเมน

244,000.00

270,000.00 ตกลงราคา

-

จ่ายน้าอาคารหอพักแพทย์และพยาบาล

บจก.พร้อม เทคโน เซอร์วิส

244,000.00 บจก.พร้อม เทคโน เซอร์วิส

บจก.พี เอ็ม เท็คนิคอล เซอร์วิส

245,005.00

หจก.ภูเก็ต เซ้าท์เทอร์น คอนสตรัคชั่น

176,000.00 หจก.ภูเก็ต เซ้าท์เทอร์น คอนสตรัคชั่น

244,000.00

เป็นผูเ้ สนอราคาต่าสุด

สจ 46/2560
๒๐ มิ.ย. ๖๐

5 ชั้น ร.พ.อบจ.ภก.
11 จ้างซ่อมหลังคาอาคารเรียนอนุบาล ร.ร.

176,000.00

176,000.00 ตกลงราคา

-

176,000.00

มีผเู้ สนอราคารายเดียว

อบจ.บ้านนาบอน

12 จ้างทาป้ายนิเทศพร้อมติดตั้ง ร.ร.อบจ.
เมืองภูเก็ต

สจ 47/2560
๒๘ มิ.ย. ๖๐

414,000.00

432,000.00 ตกลงราคา

-

เค เค วาย ซัพพลาย

414,000.00 เค เค วาย ซัพพลาย

414,000.00

มีผเู้ สนอราคารายเดียว

สจ 48/2560
๒๙ มิ.ย. ๖๐

-3ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

13 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบขุมน้า
สวนสาธารณะ อ.กะทู้ (โรงเหล้า เฟส 2 )

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง
8,229,000.00

ราคากลาง
10,000,000.00

วิธีซื้อ

รายชือ่ ผู้ซื้อซอง

หรือจ้าง

E-Auction บจก.เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท์

รายชือ่ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชือ่ ผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
ราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือก

หจก.กาไรการช่าง

8,229,000.00 หจก.กาไรการช่าง

บจก.พร้อมสุข เฮ้าส์

บจก.พร้อมสุข เฮ้าส์

8,484,000.00

หจก.ทวีผลพัฒนาก่อสร้าง

หจก.พี.เค 2001

9,119,000.00

บจก.ไชยวงศ์สายการโยธา

บจก.เอ-อาเธอร์ แอดวานซ์

9,390,000.00

หจก.เค.ที โซลูชั่น 2000

หจก.สินแสงจันทร์นครศรีฯ

9,500,000.00

หจก.พี.เค 2001

หจก.ภูเก็ตร็อก

9,530,000.00

หจก.ภูเก็ตร็อก

บจก.แสงมิตร อีเลคตริค

9,698,000.00

หจก.สินแสงจันทร์นครศรีฯ

หจก.ทวีผลพัฒนาก่อสร้าง

9,980,000.00

บจก.ป.นครศรีการช่าง

บจก.ไชยวงศ์สายการโยธา

9,980,000.00

บจก.ตรีพงศ์
บจก.แสงมิตร อีเลคตริค
บจก.เอ-อาเธอร์ แอดวานซ์
หจก.ดี.ดี.เมธาพัฒนาการก่อสร้าง
หจก.กาไรการช่าง
บจก.มินนิม
บจก.ทรัพย์สัมฤทธิก์ ารก่อสร้าง

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ราคา

โดยสรุป

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

8,229,000.00

เป็นผูเ้ สนอราคาต่าสุด

สจ 49/2560
๒๙ มิ.ย. ๖๐

