แบบ สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ!างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558
องค1การบริหารส2วนจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
ลําดับ
ที่
1

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ!าง
จัดซื้อยางแอสฟลท AC 60/70 จํานวน 85

วงเงินที่จะซื้อหรือจ!าง
935,450.00

ราคากลาง
936,500.00

ถัง ยาง Prime Cost (Crs 2) จํานวน 30 ถัง

2

จัดซื้อพร5อมติดตั้งกล5องโทรทัศนวงจรปJด

วิธีซื้อ

รายชื่อผู!ซื้อซอง

หรือจ!าง

สอบราคา บจก.แพมมเอ็นจิเนียริ่ง

รายชื่อผู!เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อผู!เสนอราคา
บจก.ส.บ/อสุพรรณ ฉมาดล

ราคา

ผู!ได!รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ!าง
ผู!ได!รับการคัดเลือก

935,450.00 บจก.ส.บ/อสุพรรณ ฉมาดล

ราคา
935,450.00

127,223.00

129,470.00

2,249,800.00

2,304,000.00

สังกัด อบจ.ภูเก็ต

4

จ5างเหมาจัดเตรียมอาหารและจัดเตรียม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

โดยสรุป

ข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

มีผู5เสนอราคารายเดียว

สข 53/2558

บจก.ส.บ/อสุพรรณ ฉมาดล

สอบราคา บมจ.ซีเอส ล็อกซอินโฟ

๗ ส.ค. ๕๘

บมจ.ซีเอส ล็อกซอินโฟ

132,573.00 บมจ.ซีเอส ล็อกซอินโฟ

127,223.00

IP แบบปรับมุมมองได5

3 จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรของโรงเรียนใน

เหตุผลที่คัดเลือก

348,000.00

360,000.00

E-Auction บจก.บริบูรณกิจ 1988

บจก.คอมเทค ยูนิฟายด ซิสเตมส

2,249,800.00 บจก.คอมเทค ยูนิฟายด ซิสเตมส

บจก.เทิดไท5

บจก.เทิดไท5

2,269,000.00

บจก.คอมเทค ยูนิฟายด ซิสเตมส

บจก.บริบูรณกิจ 1988

2,274,000.00

สอบราคา บจก.ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม5นท

บจก.ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม5นท

348,000.00 บจก.ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม5นท

2,249,800.00

มีผู5เสนอราคารายเดียว

สข 54/2558

บริษัทฯยินดีลดราคาลง

๑๐ ส.ค. ๕๘

เปYนผู5เสนอราคาต่ําสุด

สข 55/2558
๒๕ ส.ค. ๕๘

348,000.00

มีผู5เสนอราคารายเดียว

สถานที่พร5อมอุปกรณสําหรับจัดกิจกรรม

สจ 50/2558
๕ ส.ค. ๕๘

โครงการจัดงานวันแม/แห/งชาติ

5

จ5างโครงการป_ายหยุดรถโดยสารประจําทาง

85,600.00

127,000.00

สอบราคา หจก.ภูเก็ต ไซน

จ5างซ/อมแซมระบบปรับอากาศ (Chiller

230,000.00

289,000.00

System) รพ.อบจ.ภูเก็ต

7 จ5างซ/อมแซมท/อน้ําดับเพลิงในอาคาร รพ.
อบจ.ภูเก็ต

680,000.00

628,000.00

100,000.00 ร5านกนกพร โฆษณา

ร5านกนกพร โฆษณา

ร5านกนกพร โฆษณา

หจก.ภูเก็ต ไซน

112,000.00

ร5านเอสเอ็ม กราฟฟJค ดีไซน
6

เพื่อนศิลป`แอดเวอรไทยซิ่ง

เพื่อนศิลป`แอดเวอรไทยซิ่ง

ร5านเอสเอ็ม กราฟฟJค ดีไซน

103,557.00

บจก.เอ็นเทค อินเตอรเนชั่นแนล

245,030.00 บจก.เอ็นเทค อินเตอรเนชั่นแนล

บจก.เอ็นเทค อินเตอรเนชั่นแนล

บจก.แอรโค

269,000.00

บจก.แอรโค

บจก.พีเอสเอ็มอี

230,000.00

บจก.อันดามันมารีน คอนสตรัคชั่น

681,000.00 บจก.อันดามันมารีน คอนสตรัคชั่น

สอบราคา บจก.พีเอสเอ็มอี

สอบราคา บจก.อันดามันมารีน คอนสตรัคชั่น

85,600.00

เปYนผู5เสนอราคาต่ําสุด

85,600.00

สจ 51/2558
๑๐ ส.ค. ๕๘

230,000.00 เอกสารหลักฐานครบถ5วน

สจ 52/2558

บริษัทฯ ยินดีลดราคาลง

๑๘ ส.ค. ๕๘

มีผู5เสนอราคารายเดียว

สจ 53/2558

บริษัทฯ ยินดีลดราคาลง

๑๙ ส.ค. ๕๘

680,000.00

-2ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ!าง

8 จ5างเหมาบริการรถยนตโดยสารปรับอากาศ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ!าง
530,000.00

ราคากลาง
540,000.00

ประเภทห5องโดยสารชั้นเดียว จํานวนที่นั่ง

วิธีซื้อ

รายชื่อผู!ซื้อซอง

หรือจ!าง

สอบราคา บจก.ภูเก็ต 421 การท/องเที่ยว
นายเปลี่ยน ดอกไม5หอม

รายชื่อผู!เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อผู!เสนอราคา

ราคา

ผู!ได!รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ!าง
ผู!ได!รับการคัดเลือก

บจก.ภูเก็ต 421 การท/องเที่ยว

532,800.00 บจก.ภูเก็ต 421 การท/องเที่ยว

นายเปลี่ยน ดอกไม5หอม

504,000.00

บจก.พีพีเอ็นจี เอ็นจิเนียริ่ง

290,000.00 บจก.พีพีเอ็นจี เอ็นจิเนียริ่ง

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

โดยสรุป

ข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

530,000.00 เอกสารหลักฐานครบถ5วน

สจ 54/2558

บริษัทฯ ยินดีลดราคาลง

๒๐ ส.ค. ๕๘

มีผู5เสนอราคารายเดียว

สจ 55/2558

ไม/น5อยกว/า 38 ที่นั่ง จํานวน 6 คัน

9

จ5างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัด

290,000.00

292,500.00

กิจกรรมการเรียนรู5 "คหกรรม" (ร.ร.อบจ.

สอบราคา บจก.เนชั่นบุiค (ไทยแลนด)

290,000.00

๒๔ ส.ค. ๕๘

บจก.พีพีเอ็นจี เอ็นจิเนียริ่ง

บ5านตลาดเหนือ)

10 จ5างโครงการซ/อมแซมหลังคาโรงจอดรถ

245,000.00

281,700.00

สอบราคา หจก.ภูเก็ตไซน

ยนตและรถจักรยานยนต บริเวณท/าเทียบ

นายวีระพงศ ทองสัมฤทธิ์

เรืออ/าวฉลอง

ร5านบันเทิงการก/อสร5าง
ร5านโกเหมาสแตนเลส
หจก.สมคิดพัฒนาก/อสร5าง
ร5านเชิดศิลป`

ร5านโกเหมาสแตนเลส

245,000.00 ร5านโกเหมาสแตนเลส

ร5านเชิดศิลป`

251,000.00

245,000.00

เปYนผู5เสนอราคาต่ําสุด

สจ 56/2558
๒๗ ส.ค. ๕๘

