แบบ สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ!างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559
องค1การบริหารส2วนจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559
ลําดับ
ที่
1

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ!าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ!าง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอรของระบบกลอง

178,240.60

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ!าง

รายชื่อผู!ซื้อซอง

200,000.00 ตกลงราคา

-

รายชื่อผู!เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อผู!เสนอราคา
บจก.ชับบ (ประเทศไทย)

ผู!ได!รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ!าง
ราคา

ผู!ได!รับการคัดเลือก

178,240.60 บจก.ชับบ (ประเทศไทย)

ราคา
178,240.60

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

โดยสรุป

ข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

มีผูเสนอราคารายเดียว

สข 31/2559

โทรทัศนวงจรป7ด จํานวน 51 ตัว
2

สัญญาซื้อขายยางแอสฟ>ลท

๕ ส.ค. ๕๙
493,270.00

1,171,543.00

สอบราคา บจก.โซล?า แอลฟ>ลท
หจก.เอ.พี.เจ. ทับสะแก

บจก.โซล?า แอลฟ>ลท

493,270.00 บจก.โซล?า แอลฟ>ลท

หจก.เอ.พี.เจ. ทับสะแก

675,000.00

พี.เค.สื่อสาร

184,000.00 พี.เค.สื่อสาร

493,270.00

เป@นผูเสนอราคาต่ําสุด

สข 32/2559
๑๗ ส.ค. ๕๙

บจก.พีพีเอ็นจี เอ็นจีเนียริ่ง
3 สัญญาซื้อขายครุภัณฑไฟฟIาและวิทยุ

184,000.00

187,100.00 ตกลงราคา

-

184,000.00

มีผูเสนอราคารายเดียว

จํานวน 5 รายการ
4

โครงการจัดซื้อโตKะ-เกาอี้ โรงเรียน อบจ.

๑๘ ส.ค. ๕๙
130,000.00

132,500.00 ตกลงราคา

-

บานนาบอน

5

6

สัญญาซื้อขายอุปกรณปIองกันเครือข?าย

1,067,000.00

1,190,000.00

สอบราคา บจก.คอมเทค ยูนิฟายด ซิสเตมส

(Fire wall) และอุปกรณจัดเก็บ Log File

บจก.ซีเอส ล็อกซอินโฟ

ระบบเครือข?าย

บจก.เจ เค ซี บิ้วดิ้ง แอนด คอนสตรัคชั่น

จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน 4 รายการ

สข 33/2559

240,900.00

243,900.00 ตกลงราคา

-

บจก.โมบายไลฟ@

130,000.00 บจก.โมบายไลฟL

ราน เค เค วาย ซัพพลาย

132,500.00

ราน พี.เค.สื่อสาร

137,500.00

พี แอนด เจ ซัพพลาย

150,000.00

บจก.เจ เค ซี บิ้วดิ้ง แอนด คอนสตรัคชั่น

1,069,000.00 บจก.ซีเอส ล็อกซอินโฟ

บจก.ซีเอส ล็อกซอินโฟ

1,080,700.00

130,000.00

เป@นผูเสนอราคาต่ําสุด

สข 34/2559
๑๙ ส.ค. ๕๙

1,067,000.00

คุณสมบัติและเอกสาร

สข 35/2559

หลักฐานถูกตองครบถวน

๒๓ ส.ค. ๕๙

บริษัทฯยินดีลดราคาลง
หจก.ภูเก็ตณัฐกิจ

240,900.00 หจก.ภูเก็ตณัฐกิจ

240,900.00

มีผูเสนอราคารายเดียว

สข 36/2559
๒๓ ส.ค. ๕๙

7 สัญญาซื้อขายครุภัณฑคอมพิวเตอรพรอม
ติดตั้ง จํานวน 2 รายการ

608,760.00

1,027,000.00

สอบราคา บจก.คอมเทค ยูนิฟายด ซิสเตมส

บจก.บริบูรณกิจ 1988

889,000.00 บจก.คอมเทค ยูนิฟายด ซิสเตมส

บจก.ที.พี.โอ.ภูเก็ต การดโฟน

บจก.จิตติ โอเอ

712,800.00

บจก.จิตติ โอเอ

บจก.โลตัส เทคโนโลยี

961,683.90

บจก.ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

บจก.เอสเทค คอมพิวเตอร ซิสเต็มส

647,500.00

บจก.เอสเทคคอมพิวเตอร

บจก.ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

735,074.00

บจก.โลตัส เทคโนโลยี

บจก.มิสเตอรคอมพิวเตอร แอนด คอมมิวนิเคชั่น

568,300.00

บจก.มิสเตอรคอมพิวเตอร แอนด คอมมิวนิเคชั่น

บจก.คอมเทค ยูนิฟายด ซิสเตมส

608,760.00

บจก.บริบูรณ 1988

608,760.00

เป@นผูเสนอราคาต่ําสุด

สข 37/2559
๒๔ ส.ค. ๕๙

-2ลําดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ!าง

ที่

8 สัญญาซื้อขายเครื่องมัลติมีเดีย

9

สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร

วงเงินที่จะซื้อหรือจ!าง
116,000.00

158,250.00

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ!าง

รายชื่อผู!ซื้อซอง

130,000.00 ตกลงราคา

164,500.00 ตกลงราคา

-

-

รายชื่อผู!เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อผู!เสนอราคา

ผู!ได!รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ!าง
ราคา

ผู!ได!รับการคัดเลือก

บจก.โมบายไลฟL

116,000.00 บจก.โมบายไลฟL

พี.เค.สื่อสาร

127,000.00

ราน เค เค วาย ซัพพลาย

140,000.00

พี แอนด เจ ซัพพลาย

137,000.00

บจก.ภูเก็ต วี.ที.เอ ซัพพลาย

158,250.00 บจก.ภูเก็ต วี.ที.เอ ซัพพลาย

ราคา
116,000.00

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

โดยสรุป

ข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

เป@นผูเสนอราคาต่ําสุด

สข 39/2559
๓๐ ส.ค. ๕๙

158,250.00

มีผูเสนอราคารายเดียว

สข 40/2559
๓๐ ส.ค. ๕๙

10 โครงการเสริมสรางสมรรถนะการใหบริการ

428,000.00

450,000.00 ตกลงราคา

-

บจก.พีพีเอ็นจี เอ็นจิเนียริ่ง

428,000.00 บจก.พีพีเอ็นจี เอ็นจิเนียริ่ง

428,000.00

มีผูเสนอราคารายเดียว

น้ําเพื่อการอุปโภคและบริโภค โรงเรียน

สจ 55/2559
๓ ส.ค. ๕๙

อบจ.เมืองภูเก็ต
11 จางเหมาจัดเตรียมอาหารและจัดเตรียม

310,000.00

550,000.00 ตกลงราคา

-

บจก.ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเมนท

310,000.00 บจก.ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเมนท

310,000.00

มีผูเสนอราคารายเดียว

สถานที่พรอมอุปกรณสําหรับจัดกิจกรรม

สจ 56/2559
๘ ส.ค. ๕๙

โครงการจัดงานวันแม?แห?งชาติ
12 โครงการแกไขป>ญหาน้ําท?วมบริเวณพื้นที่

875,000.00

880,000.00 สอบราคา บจก.เอ.บี.พลัส

บจก.เอ.บี.พลัส

880,000.00 บจก.เอ.บี.พลัส

875,000.00

หาดในทอน
13 จางปรับปรุงภูมิทัศนภายในโรงเรียน

93,000.00

99,000.00 ตกลงราคา

-

ราน ที.เจ.เมอเชิน

93,000.00 ราน ที.เจ.เมอเชิน

93,000.00

มีผูเสนอราคารายเดียว

สจ 57/2559

บริษัทฯยินดีลดราคาลง

๒๓ ส.ค. ๕๙

มีผูเสนอราคารายเดียว

สจ 58/2559

โรงเรียน อบจ.สาธิตฯ
14 สัญญาจางปรับปรุงต?อเตอมหองครัว

๒๔ ส.ค. ๕๙
310,000.00

312,000.00 ตกลงราคา

-

บจก.พีพีเอ็นจี เอ็นจีเนียริ่ง

310,000.00 บจก.พีพีเอ็นจี เอ็นจีเนียริ่ง

310,000.00

มีผูเสนอราคารายเดียว

โรงเรียน อบจ.สาธิตร?วมพัฒนา
15 จางปรับปรุงท?อระบายน้ําทิ้งหองครัวชั้น 3

สจ 59/2559
๒๕ ส.ค. ๕๙

120,000.00

1,500,000.00 ตกลงราคา

-

นายสมชาย หนูส?ง

120,000.00 นายสมชาย หนูส?ง

120,000.00

มีผูเสนอราคารายเดียว

สจ 60/2559
๒๖ ส.ค. ๕๙

16 จางซ?อมเปลี่ยนอะไหล?ตูควบคุมระบบไฟฟIา
ชั้นใตดิน

111,708.00

200,000.00 ตกลงราคา

-

บจก.โกลบอล มารีน เทค

111,708.00 บจก.โกลบอล มารีน เทค

111,708.00

มีผูเสนอราคารายเดียว

สจ 61/2559
๓๐ ส.ค. ๕๙

