แบบ สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ!างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2558
องค0การบริหารส1วนจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
ลําดับ
ที่
1

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ!าง
จัดซื้อเทรลเลอรบรรทุกเรือ จํานวน 1 คัน

วงเงินที่จะซื้อหรือจ!าง
169,060.00

ราคากลาง
330,000.00

วิธีซื้อ

รายชื่อผู!เสนอราคาและราคาที่เสนอ

รายชื่อผู!ซื้อซอง

หรือจ!าง
สอบราคา บจก.ซีตโบ!ต

บจก.อินเตอรเนชั่นแนล มารีน

รายชื่อผู!เสนอราคา

ผู!ได!รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ!าง
ราคา

ผู!ได!รับการคัดเลือก

บจก.ศรีประชาอุตสาหกรรม

169,060.00 บจก.ศรีประชาอุตสาหกรรม

บจก.ซีตโบ!ต

300,000.00

บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)

750,000.00 บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)

ราคา
169,060.00

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

โดยสรุป

ข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

เป(นผู+เสนอราคาต่ําสุด

สข 56/2558
๘ ก.ย. ๕๘

บจก.ศรีประชาอุตสาหกรรม

2

จัดซื้อวัสดุทางการแพทย 1.6% Sodium

722,500.00

750,000.00

สอบราคา บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)

722,500.00

hyaluronate injection จํานวน 1 รายการ

3 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 13 รายการ

4

จัดซื้อครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

297,000.00

237,000.00

449,035.00

240,000.00

สอบราคา บจก.คลังเฟอรนิเจอรและตกแตSง

ร+านแสงทองเฟอรนิเจอร

297,496.00 ร+านแสงทองเฟอรนิเจอร

ร+านแสงทองเฟอรนิเจอร

บจก.คลังเฟอรนิเจอรและตกแตSง

243,743.86

หจก.ภูเก็ตณัฐกิจ

หจก.ภูเก็ตณัฐกิจ

348,650.00

บจก.เค พี จี อุปกรณการแพทย

194,000.00 บจก.ที เอ็ม พี 1

ตามโครงการขยายและปรับปรุงห+องสังเกต

สอบราคา บจก.เค พี จี อุปกรณการแพทย
บจก.ทีเอ็มเอส โซลูชั่น (ประเทศไทย)

บจก.ทีเอ็มเอส โซลูชั่น (ประเทศไทย)

188,500.00

อาการบริเวณห+องฉุกเฉินและตSอเติมห+อง

บจก.สมารท แอนด จีเนียส

บจก.ที เอ็ม พี 1

237,000.00

เวรเปล จํานวน 3 รายการ

บจก.เอมเซลล

บจก.เอมเซลล

238,000.00

297,000.00

มีผู+เสนอราคารายเดียว

สข 57/2558

บริษัทฯยินดีลดราคาลง

๙ ก.ย. ๕๘

เป(นผู+เสนอราคาต่ําสุด

สข 58/2558

ร+านยินดีลดราคาลง

๑๑ ก.ย. ๕๘

237,000.00 เอกสารหลักฐานครบถ+วน

สข 59/2558
๑๘ ก.ย. ๕๘

บจก.ที เอ็ม พี 1
5

จัดซื้อครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

4,937,699.00

4,956,000.00

จํานวน 20 รายการ ตามโครงการบริหารจัด

E-Auction บจก.ที เอ็ม พี 1
บจก.เอมเซลล

บจก.ที เอ็ม พี 1

4,937,699.00 บจก.ที เอ็ม พี 1

บจก.เอมเซลล

4,943,300.00

4,937,699.00

เป(นผู+เสนอราคาต่ําสุด

สข 60/2558
๑๘ ก.ย. ๕๘

การห+องพิเศษชั้น 7

6

จ+างตSอเติมกันสาด ร.ร.อบจ.สาธิตรSวมพัฒนา

200,000.00

204,000.00

สอบราคา บจก.ภูเก็ตอิมพีเรียลสแตนเลส

ร+านเชิดศิลปa

200,000.00 ร+านเชิดศิลปa

200,000.00

มีผู+เสนอราคารายเดียว

บจก.ภูเก็ตเจมินี่เทคนิค

สจ 58/2558
๑ ก.ย. ๕๘

ร+านเชิดศิลปa
หจก.ภูเก็ตไซน
ร+านที.เจ.เมอเชิน
7 จ+างซSอมแซมอาคารประตูเมืองภูเก็ต
(Phuket Gateway)

320,000.00

326,100.00

สอบราคา นายจําลอง ทองกวม
ร+านบันเทิงการกSอสร+าง

ร+านบันเทิงการกSอสร+าง

325,000.00 ร+านบันเทิงการกSอสร+าง

320,000.00

มีผู+เสนอราคารายเดียว

สจ 59/2558

บริษัทฯ ยินดีลดราคาลง

๙ ก.ย. ๕๘

-2ลําดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ!าง

ที่

8 จ+างปรับปรุงโรงอาหาร ร.ร.อบจ.สาธิตรSวม

วงเงินที่จะซื้อหรือจ!าง
399,800.00

ราคากลาง
454,900.00

วิธีซื้อ
หรือจ!าง
สอบราคา ร+านเชิดศิลปa

พัฒนา

รายชื่อผู!เสนอราคาและราคาที่เสนอ

รายชื่อผู!ซื้อซอง

รายชื่อผู!เสนอราคา
ร+านบันเทิงการกSอสร+าง

ผู!ได!รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ!าง
ราคา

ผู!ได!รับการคัดเลือก

399,800.00 ร+านบันเทิงการกSอสร+าง

ราคา
399,800.00

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

โดยสรุป

ข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

มีผู+เสนอราคารายเดียว

สจ 60/2558

ร+านที.เจ.เมอเชิน

๑๑ ก.ย. ๕๘

ร+านบันเทิงการกSอสร+าง
9

จ+างบริการเชื่อมตSอการสSงข+อมูลระบบติดตาม

359,520.00

359,520.00

สอบราคา บจก.ดี.ที.ซี.เอ็นเตอรไพรส

บจก.ดี.ที.ซี.เอ็นเตอรไพรส

359,520.00 บจก.ดี.ที.ซี.เอ็นเตอรไพรส

359,520.00

มีผู+เสนอราคารายเดียว

ยานพาหนะ (GPS)

10 จ+างขยายและปรับปรุงห+องสังเกตอาการ

สจ 61/2558
๑๕ ก.ย. ๕๘

1,000,000.00

1,018,500.00

สอบราคา บจก.สมารท แอนด จีเนียส

บจก.สมารท แอนด จีเนียส

1,015,000.00 บจก.สมารท แอนด จีเนียส

1,000,000.00

บริเวณห+องฉุกเฉินและตSอเติมห+องเวรเปล

มีผู+เสนอราคารายเดียว

สจ 62/2558

บริษัทฯ ยินดีลดราคาลง

๑๕ ก.ย. ๕๘

ร.พ.อบจ.ภูเก็ต ครั้งที่ 2
11 จ+างกSอสร+างสวนสาธารณะหนองน้ําบ+าน

5,980,000.00

5,994,280.00

E-Auction บจก.ที.ดี.ดี.กSอสร+าง

ในคลํา

หจก.อิเล็คคอน

5,994,280.00 หจก.อิเล็คคอน

5,980,000.00

กิจการรSวมค+า คิงสเพาเวอร ไลทติ้ง 168

มีผู+เสนอราคารายเดียว

สจ 63/2558

บริษัทฯ ยินดีลดราคาลง

๑๘ ก.ย. ๕๘

มีผู+เสนอราคารายเดียว

สจ 64/2558

ร+านยินดีลดราคาลง

๑๘ ก.ย. ๕๘

มีผู+เสนอราคารายเดียว

สจ 65/2558

ร+านยินดีลดราคาลง

๒๒ ก.ย. ๕๘

หจก.อิเล็คคอน
หจก.รัตนมงคลเซอรวิส แอนด คลาส
หจก.ส.เปgยรินทร
บจก.ที.เอส.ดีเวลลอปเมนท แอนด คอนสตรัคชั่น

12 จ+างซSอมแซมสิ่งกSอสร+าง บริเวณทSาเทียบเรือ

333,000.00

334,800.00

สอบราคา ร+านเชิดศิลปa

ร+านเชิดศิลปa

334,000.00 ร+านเชิดศิลปa

333,000.00

ทSองเที่ยวอSาวฉลอง

13 จ+างซSอมแซมรถยนตโดยสารประจําทาง

14 จ+างทําหนังสือรายงานแสดงผลการปฏิบัติ

377,000.00

550,000.00

377,232.76

600,000.00

งานตามนโยบาย ประจําปg 2558

15 จ+างเหมาบริการห+องปฏิบัติการทางการ
แพทย (ห+อง LAB) ร.พ.อบจ.ภูเก็ต

524,997.00

525,000.00

พิเศษ

-

สอบราคา หจก.เซาเทิรน มีเดีย

ร+านภูเก็ตดีเซล

401,890.00 ร+านภูเก็ตดีเซล

หจก.เซาเทิรน มีเดีย

267,500.00 บจก.อินเทนชั่น มีเดีย แพลน

บจก.อินเทนชั่น มีเดีย แพลน

บจก.อินเทนชั่น มีเดีย แพลน

577,500.00

บจก.เอสพริ้นท (2004)

บจก.เอสพริ้นท (2004)

596,250.00

บจก.เวิลด แอดวานซ ไอแอกโนสติกส

524,997.00 บจก.เวิลด แอดวานซ ไอแอกโนสติกส

สอบราคา บจก.เวิลด แอดวานซ ไอแอกโนสติกส
บจก.เนชั่นแนล เฮลท แคร ซิสเท็มส

377,000.00

550,000.00 เอกสารหลักฐานครบถ+วน

สจ 66/2558

บริษัทฯ ยินดีลดราคาลง

๒๒ ก.ย. ๕๘

524,997.00 เอกสารหลักฐานครบถ+วน
บริษัทฯ ยินดีลดราคาลง

สจ 67/2558
๒๓ ก.ย. ๕๘

-3ลําดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ!าง

ที่

16 จ+างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ!าง
1,562,332.80

ราคากลาง
1,800,000.00

วิธีซื้อ
หรือจ!าง

สอบราคา บจก.ศรีเทพโปรเท็คชั่น

ทSาเทียบเรือทSองเที่ยวอSาวฉลอง

17 จ+างซSอมแซมระบบไฟฟoาสนามชัย

263,000.00

340,865.00

รายชื่อผู!เสนอราคาและราคาที่เสนอ

รายชื่อผู!ซื้อซอง

รายชื่อผู!เสนอราคา

ผู!ได!รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ!าง
ราคา

ผู!ได!รับการคัดเลือก

บจก.ศรีเทพโปรเท็คชั่น

1,594,800.00 หจก.เพชรรักษาความปลอดภัย

หจก.เพชรรักษาความปลอดภัย

หจก.เพชรรักษาความปลอดภัย

1,562,332.80

หจก.แก+วทอง

หจก.แก+วทอง

1,617,600.00

สอบราคา บจก.ดี-ท็อปส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด ซัพพลาย

ราคา
1,562,332.80

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

โดยสรุป

ข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

เป(นผู+เสนอราคาต่ําสุด

สจ 69/2558
๒๔ ก.ย. ๕๘

บจก.ไทยสวัสดิ์ ซิสเต็มส

340,865.00 บจก.ดี-ท็อปส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด ซัพพลาย

กิจการรSวมค+า คิงเพาเวอรไลทติ้ง 168

บจก.ดี-ท็อปส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด ซัพพลาย

263,000.00

ร+านไจแอ+นท เซอรวิส ซิสเท็มส

บจก.ว.รณภูมิ

340,000.00

บจก.ไทยสวัสดิ์ ซิสเต็มส

บจก.อารไอซี คอนสตรัคชั่น

302,840.00

บจก.ว.รณภูมิ

บจก.ที.เค.เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเท็มส

323,275.00

บจก.ที.เค.เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเท็มส

ร+านไจแอ+นท เซอรวิส ซิสเท็มส

290,682.56

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตภูเก็ต

800,000.00 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตภูเก็ต

263,000.00

เป(นผู+เสนอราคาต่ําสุด

สจ 70/2558
๒๕ ก.ย. ๕๘

บจก.อารไอซี คอนสตรัคชั่น
18 จ+างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลแผน

800,000.00

800,000.00

ตกลงราคา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตภูเก็ต

800,000.00

มีผู+เสนอราคารายเดียว

พัฒนาของ อบจ.ภูเก็ต

19 จ+างเหมาบริการห+องปฏิบัติการทางการ

๒๘ ก.ย. ๕๘

4,916,485.00

6,600,000.00

สอบราคา บจก.เวิลด แอดวานซ ไดแอกโนสติกส

บจก.โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเมนท คอรป

บจก.โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเมนท คอรป บจก.เวิลด แอดวานซ ไดแอกโนสติกส

แพทย (ห+อง LAB)

20 จ+างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะหกิจการ ร.พ.

800,000.00

800,000.00

ตกลงราคา

-

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

4,916,485.00

บจก.โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเมนท คอรป

4,916,485.00

เป(นผู+เสนอราคาต่ําสุด

5,280,000.00

800,000.00 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

800,000.00

มีผู+เสนอราคารายเดียว

ร.พ.อบจ.ภูเก็ต

สจ 73/2558
๓๐ ก.ย. ๕๘

1,115,640.00

1,560,000.00

สถานที่และทรัพยสินของ อบจ.ภูเก็ต

22 จ+างเหมาบริการฟอกเลือดด+วยเครื่องไตเทียม

สจ 72/2558
๒๙ ก.ย. ๕๘

อบจ.ภูเก็ต

21 จ+างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยอาคาร

สจ 71/2558

7,050,000.00

7,300,000.00

สอบราคา บจก.ศรีเทพโปรเทคชั่น

หจก.กุมานนท คลีนนิ่ง เซอรวิส

1,528,089.00 บจก.ศรีเทพโปรเทคชั่น

หจก.แก+วทอง

หจก.เพชรรักษาความปลอดภัย

1,208,187.36

หจก.กุมานนท คลีนนิ่ง เซอรวิส

หจก.แม็กการดเซอรวิส

1,327,320.00

หจก.เพชรรักษาความปลอดภัย

หจก.แก+วทอง

1,180,440.00

กิจการรSวมค+า คิงสเพาเวอรไลทติ้ง 168

กิจการรSวมค+า คิงสเพาเวอรไลทติ้ง 168

1,560,000.00

หจก.แม็กการดเซอรวิส

บจก.ศรีเทพโปรเทคชั่น

1,115,640.00

บจก.เอ็น.เอส.อาร.การด

บจก.เอ็น.เอส.อาร.การด

1,525,392.00

บจก.อีออนเมด

7,300,000.00 บจก.อีออนเมด

E-Auction บจก.อีออนเมด

1,115,640.00

เป(นผู+เสนอราคาต่ําสุด

สจ 74/2558
๓๐ ก.ย. ๕๘

7,050,000.00

มีผู+เสนอราคารายเดียว

สจ 75/2558

บริษัทฯ ยินดีลดราคาลง

๓๐ ก.ย. ๕๘

-4ลําดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ!าง

ที่

23 จ+างบริการเชื่อมตSอสัญญาณอินเตอรเน็ต ประจํา
อบจ.ภูเก็ต

วงเงินที่จะซื้อหรือจ!าง
526,440.00

ราคากลาง
526,440.00

วิธีซื้อ
หรือจ!าง
กรณีพิเศษ

รายชื่อผู!ซื้อซอง
-

รายชื่อผู!เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อผู!เสนอราคา
บมจ.กสท.โทรคมนาคม

ผู!ได!รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ!าง
ราคา

ผู!ได!รับการคัดเลือก

526,440.00 บมจ.กสท.โทรคมนาคม

ราคา
526,440.00

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

โดยสรุป

ข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

มีผู+เสนอราคารายเดียว

สจ 76/2558
๓๐ ก.ย. ๕๘

