แบบ สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ!างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559
องค2การบริหารส3วนจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559
ลําดับ
ที่
1

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ!าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ!าง

จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน รายการ ชั้น

131,200.00

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ!าง

133,600.00 ตกลงราคา

รายชื่อผู!ซื้อซอง
-

รายชื่อผู!เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อผู!เสนอราคา
รวิสาเซ็นเตอร

ผู!ได!รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ!าง
ราคา

ผู!ได!รับการคัดเลือก

131,200.00 รวิสาเซ็นเตอร

ราคา
131,200.00

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

โดยสรุป

ข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

มีผู*เสนอราคารายเดียว

สข 24/2559

จํานวน 2 รายการ ร.ร.อบจ.สาธิตร2วมพัฒนา

2

จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน รายการ โต9ะ-เก*าอี้

๑ มิ.ย. ๕๙

111,250.00

112,250.00 ตกลงราคา

-

พี แอนด เจ ซัพพลาย

111,250.00 พี แอนด เจ ซัพพลาย

111,250.00

มีผู*เสนอราคารายเดียว

จํานวน 2 รายการ ร.ร.อบจ.เมืองภูเก็ต

3 จัดซื้อครุภัณฑงานบ*านงานครัว ประเภท

๑ มิ.ย. ๕๙

130,000.00

140,000.00 ตกลงราคา

-

พี แอนด เจ ซัพพลาย

130,000.00 พี แอนด เจ ซัพพลาย

130,000.00

มีผู*เสนอราคารายเดียว

รถเก็บผ*า จํานวน 4 คัน

4

จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน รายการ โต9ะ-เก*าอี้

จัดซื้อวัสดุก2อสร*าง หินเกล็ด 3/8

สข 26/2559
๓ มิ.ย. ๕๙

367,400.00

373,000.00 ตกลงราคา

-

พี.เค.สื่อสาร

367,400.00 พี.เค.สื่อสาร

367,400.00

มีผู*เสนอราคารายเดียว

จํานวน 3 รายการ ร.ร.อบจ.สาธิตร2วมพัฒนา

5

สข 25/2559

สข 27/2559
๒๐ มิ.ย. ๕๙

358,500.00

7,000,000.00 ตกลงราคา

-

บจก.ท2าทราย มนสิชา

358,500.00 บจก.ท2าทราย มนสิชา

358,500.00

มีผู*เสนอราคารายเดียว

สข 28/2559
๒๑ มิ.ย. ๕๙

6

จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 3 รายการ

145,627.00

149,000.00 ตกลงราคา

-

หจก.ภูเก็ตณัฐกิจ

145,627.00 หจก.ภูเก็ตณัฐกิจ

145,627.00

มีผู*เสนอราคารายเดียว

ร.ร.อบจ.บ*านไม*เรียบ

7 จ*างเหมาตัดหญ*าดูแลรักษาความสะอาดถนน
ทางหลวงหมายเลข 402 ถนนเทพกระษัตรี

สข 29/2559
๒๒ มิ.ย. ๕๙

465,500.00

11,000,000.00 ตกลงราคา

-

นายไกรเลิศ พันธทิพย

465,500.00 นายไกรเลิศ พันธทิพย

465,500.00

มีผู*เสนอราคารายเดียว

สจ 42/2559
๒ มิ.ย. ๕๙

-2ลําดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ!าง

ที่

8 จ*างซ2อมแซมห*องน้ํา ห*องส*วม ภายในอาคาร

วงเงินที่จะซื้อหรือจ!าง
196,300.00

ราคากลาง

วิธีซื้อ

รายชื่อผู!ซื้อซอง

หรือจ!าง

500,000.00 ตกลงราคา

-

รายชื่อผู!เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อผู!เสนอราคา
นางสาวศิวพร น*อยจีน

ผู!ได!รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ!าง
ราคา

ผู!ได!รับการคัดเลือก

196,300.00 นางสาวศิวพร น*อยจีน

ราคา
196,300.00

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

โดยสรุป

ข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

มีผู*เสนอราคารายเดียว

สจ 43/2559

ของ ร.ร.อบจ.เมืองภูเก็ต

9

จ*างปรับปรุงห*องสมุดเปLนห*องวิชาการ

๙ มิ.ย. ๕๙

350,000.00

400,000.00 ตกลงราคา

-

นางสาวอ2าหอง แซ2กี่

350,000.00 นางสาวอ2าหอง แซ2กี่

350,000.00

มีผู*เสนอราคารายเดียว

(ร.ร.อบจ.บ*านไม*เรียบฯ)

10 จ*างซ2อมแซมผนังแผ2นเหล็กโปPะฝRSงด*านขวา

๑๓ มิ.ย. ๕๙

498,000.00

500,000.00 ตกลงราคา

-

ท2าเทียบเรือท2องเที่ยวอ2าวฉลอง

11 โครงการแก*ไขปRญหาน้ําท2วมในจังหวัดภูเก็ต

สจ 44/2559

14,910,000.00

15,000,000.00 E-Auction บจก.ณัฐพงศแทรคเตอร

(สามแยกสนามบิน-ในยาง ต.สาคู อ.ถลาง

หจก.เค.เอ็ม.เอส เรียลเอสเตท

จ.ภูเก็ต)

บจก.เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท

บจก.โชคไพบูลย เอ็นจิเนียริ่ง

498,700.00 หจก.ธนวัฒน เอ็นจิเนียริ่ง

หจก.ธนวัฒน เอ็นจิเนียริ่ง

498,000.00

กิจการร2วมค*า เอ็มเออารที
บจก.ณัฐพงศแทรคเตอร

14,980,000.00 กิจการร2วมค*า เอ็มเออารที

498,000.00

เปLนผู*เสนอราคาต่ําสุด

สจ 45/2559
๑๓ มิ.ย. ๕๙

14,910,000.00 เอกสารหลักฐานครบถ*วน

ขาดหลักฐานการเสนอราคา

สจ 46/2559

บริษัทฯยินดีลดราคาลง

๑๖ มิ.ย. ๕๙

มีผู*เสนอราคารายเดียว

สจ 47/2559

บจก.มานะรุ2งเรืองทรัพย
หจก.ทวีผลพัฒนาก2อสร*าง
บจก.เอส ซี จี 1995
บจก.โตนไทรการช2าง
บจก.ชัยกร
หจก.ตรังทอง
กิจการร2วมค*า เอ็มเออารที
12 จ*างซ2อมแซมเครื่องปรับอากาศของห*อง

169,595.00

200,000.00 ตกลงราคา

-

บจก.พีเอ็ม เท็คนิคอล เซอรวิส

169,595.00 บจก.พีเอ็ม เท็คนิคอล เซอรวิส

169,595.00

ผ2าตัด ห*องที่ 5 และ 6 ร.พ.อบจ.ภูเก็ต

13 จ*างซ2อมแซมหลังคาอาคารสํานักงาน

๒๑ มิ.ย. ๕๙

139,600.00

139,900.00 ตกลงราคา

-

นายสุชาติ รัตนะ

139,600.00 นายสุชาติ รัตนะ

139,600.00

มีผู*เสนอราคารายเดียว

อบจ.ภูเก็ต

14 จ*างซ2อมเปลี่ยนอะไหล2เครื่องซักผ*า, เครื่อง
รีดผ*า และเครื่องพับผ*า

สจ 48/2559
๒๑ มิ.ย. ๕๙

205,215.30

500,000.00 ตกลงราคา

-

หจก.ไทยอินเตอรลอนดรี

205,215.30 หจก.ไทยอินเตอรลอนดรี

205,215.30

มีผู*เสนอราคารายเดียว

สจ 49/2559
๒๔ มิ.ย. ๕๙

-3ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ!าง

15 โครงการถนนสีขาวช2วงไสยวน-หาดราไวย

วงเงินที่จะซื้อหรือจ!าง
14,400,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อ

รายชื่อผู!เสนอราคาและราคาที่เสนอ

รายชื่อผู!ซื้อซอง

หรือจ!าง

14,733,000.00 E-Auction บจก.พี.เอ็น.เค.คอนสตรัคชั่น

รายชื่อผู!เสนอราคา
บจก.มานะรุ2งเรืองทรัพย

ผู!ได!รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ!าง
ราคา

14,713,000.00 บจก.พี.เอ็น.เค.คอนสตรัคชั่น

หจก.ก.พิมานชัย

บจก.เอส ซี จี 1995

14,713,000.00

บจก.เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท

หจก.ทวีผลพัฒนาก2อสร*าง

14,713,000.00

บจก.มานะรุ2งเรืองทรัพย

หจก.ก.พิมานชัย

14,713,000.00

หจก.ภูเก็ตร็อก

บจก.ชัยกร

14,713,000.00

หจก.ทวีผลพัฒนาก2อสร*าง

บจก.พี.เอ็น.เค.คอนสตรัคชั่น

14,400,000.00

บจก.เอส ซี จี 1995
บจก.โตนไทรการช2าง
บจก.ชัยกร
บจก.ที.ดี.ดี ก2อสร*าง
หจก.ตรังทอง

ผู!ได!รับการคัดเลือก

ราคา
14,400,000.00

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

โดยสรุป

ข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

เปLนผู*เสนอราคาต่ําสุด

สจ 50/2559
๒๗ มิ.ย. ๕๙

