แบบ สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ!างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2559
องค0การบริหารส1วนจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
ลําดับ
ที่
1

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ!าง
จัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสงประเภท

วงเงินที่จะซื้อหรือจ!าง
1,795,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ!าง

รายชื่อผู!ซื้อซอง

1,800,000.00 สอบราคา บจก.แกรนดทรัค แอนด แมชชีนเนอรี่

รถบรรทุกน้ํา จํานวน 1 คัน

รายชื่อผู!เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อผู!เสนอราคา

ผู!ได!รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ!าง
ราคา

ผู!ได!รับการคัดเลือก

บจก.แกรนดทรัค แอนด แมชชีนเนอรี่

1,795,000.00 บจก.แกรนดทรัค แอนด แมชชีนเนอรี่

บจก.ฤทธิกร วิศวกรรม

บจก.ฤทธิกร วิศวกรรม

1,798,000.00

บจก.เมกาเอ็มบอดี้ทรัคแอนดอีควิปเมนท

บจก.เมกาเอ็มบอดี้ทรัคแอนดอีควิปเมนท

1,797,000.00

ราคา
1,795,000.00

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

โดยสรุป

ข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

เป-นผู0เสนอราคาต่ําสุด

สข 42/2559
๑ ก.ย. ๕๙

หจก.เวิลดทรัค
บจก.ทรัพยมงคล แมนูแฟดเจอริง
บจก.สินชัย เทรดเดอร
หจก.บุญทรัพย วินเทจ
2

จัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสงประเภท

606,000.00

รถบรรทุก (ดีเซล)

3 จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร (ร.ร.อบจ.

398,000.00

บ0านนาบอน)

691,000.00

สอบราคา บจก.มิตซู วีเอสที ออโตโมบิล

บจก.มิตซู วีเอสที ออโตโมบิล

606,500.00 บจก.อนุภาษมอเตอรเซลล

บจก.โตโยต0าเพิรล ผู0จําหนายโตโยต0า

บจก.โตโยต0าเพิรล ผู0จําหนายโตโยต0า

650,000.00

บจก.อนุภาษมอเตอรเซลล

บจก.อนุภาษมอเตอรเซลล

606,000.00

643,200.00 สอบราคา บจก.เซาเทิรน อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี

บจก.คอมเทค ยูนิฟายด ซิสเตมส

398,000.00 บจก.คอมเทค ยูนิฟายด ซิสเตมส

บจก.มิสเตอรคอมพิวเตอร แอนด คอมมิวนิเคชั่น

490,000.00

บจก.คอมเทค ยูนิฟายด ซิสเตมส

ร0านบางขันคอมพิวเตอรแอนดเซอรวิส

545,800.00

บจก.บริบูรณกิจ 1988

บจก.ริโก0 (ประเทศไทย)

556,600.00

บจก.มิสเตอรคอมพิวเตอร แอนด คอมมิวนิเคชั่น

บจก.บริบูรณกิจ 1988

598,000.00

บจก.เอมิ.โปร

บจก.เอกซเนต คอมพิวเตอร แอนด เพอริเฟอรรัล ซัพพลาย

625,000.00

บจก.เอกซเนต คอมพิวเตอร แอนด เพอริเฟอรรัล ซัพพลาย

บจก.เอมิ.โปร

626,300.00

บจก.ริโก0 (ประเทศไทย)

606,000.00

เป-นผู0เสนอราคาต่ําสุด

สข 43/2559
๘ ก.ย. ๕๙

398,000.00

เป-นผู0เสนอราคาต่ําสุด

สข 44/2559
๘ ก.ย. ๕๙

ร0านบางขันคอมพิวเตอรแอนดเซอรวิส
4

จัดซื้อรถยนตโดยสารชนิดสองแถว ลักษณะ

2,600,000.00

2,600,000.00 E-Auction บจก.แสงรุงภูเก็ต

บจก.แสงรุงภูเก็ต

2,600,000.00 บจก.แสงรุงภูเก็ต

2,600,000.00

มีผู0เสนอราคารายเดียว

ตัวถังไม0 ชนิด 6 ล0อ จํานวน 2 คัน

5

จัดซื้อตู0เหล็กเก็บเอกสารแบบรางเลื่อนระบบ

สข 45/2559
๑๒ ก.ย. ๕๙

บจก.ไทยสตีล อินดัสตรี แอนด เซอรวิส

445,976.00 บจก.ภีมเชษฐ

พวงมาลัยหมุนกลม ตู0คูเลื่อนได0 2 ด0าน

307,000.00

518,000.00 สอบราคา บจก.ภีมเชษฐ
หจก.ภูเก็ตณัฐกิจ

บจก.คอมแพ็คสโตเร็จโซลูชั่น

310,300.00

จํานวน 1 ชุด

บจก.คลังเฟอรนิเจอรและตกแตง

บจก.สยามสตีลอินเตอรเนชั่นแนล

380,610.00

บจก.สยามสตีลอินเตอรเนชั่นแนล

บจก.ภีมเชษฐ

307,518.00

ร0านแสงทองเฟอรนิเจอร

หจก.วัฒนาพานิชย ซัพพลาย

456,000.00

บจก.คอมแพ็คสโตเร็จโซลูชั่น

หจก.ภูเก็ตณัฐกิจ

481,500.00

บจก.ไทยสตีล อินดัสตรี แอนด เซอรวิส
หจก.วัฒนาพานิชย ซัพพลาย

307,000.00

เป-นผู0เสนอราคาต่ําสุด

สข 46/2559

บริษัทฯยินดีลดราคาลง

๑๓ ก.ย. ๕๙

-2ลําดับ
ที่
6

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ!าง
จัดซื้อเครื่องปXYมน้ํา พร0อมอุปกรณประกอบ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ!าง
253,590.00

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ!าง

รายชื่อผู!เสนอราคาและราคาที่เสนอ

รายชื่อผู!ซื้อซอง

260,000.00 ตกลงราคา

-

รายชื่อผู!เสนอราคา
บจก.กี่หิ้นเวอรคชอพ

ผู!ได!รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ!าง
ราคา

ผู!ได!รับการคัดเลือก

253,590.00 บจก.กี่หิ้นเวอรคชอพ

ราคา
253,590.00

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

โดยสรุป

ข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

มีผู0เสนอราคารายเดียว

สข 47/2559

ชุด Booster Pump และงานติดตั้ง

7 จัดซื้อหินคลุก จํานวน 2,500 ลูกบาศกเมตร

๑๙ ก.ย. ๕๙

1,471,250.00

1,810,000.00 สอบราคา บจก.ฉัตรชัยภูเก็ต ทรานสปอรต (2006)

หจก.ทรัพยสมบูรณพาณิชย

1,810,000.00 บจก.ฉัตรชัยภูเก็ต ทรานสปอรต (2006)

บจก.ทาทรายมนสิชา

หจก.ไรวินท กรุbป

1,790,000.00

หจก.ทรัพยสมบูรณพาณิชย

บจก.ทาทรายมนสิชา

1,537,500.00

บจก.ฉัตรชัยภูเก็ต ทรานสปอรต (2006)

1,471,250.00

หจก.ไรวินท กรุbป
8 จ0างกอสร0างขยายอาคารศูนยประสานงาน

1,389,474.00

1,499,800.00

สอบราคา บจก.บ0านอุนสุขการกอสร0าง

ชมรมผู0สูงอายุ

บจก.ทวีรัชต บิลดิ้ง

1,490,000.00 บจก.บ0านอุนสุขการกอสร0าง

บจก.ทวีรัชต บิลดิ้ง

หจก.เกียรติรุงเรืองพาณิชย

1,479,000.00

หจก.เมืองทองพังงาการโยธา

หจก.รัตนวรรณ การกอสร0าง

1,390,000.00

หจก.รัตนวรรณ การกอสร0าง

บจก.บ0านอุนสุขการกอสร0าง

1,389,474.00

หจก.เกียรติรุงเรืองพาณิชย

บจก.พีพีเอ็นจี เอ็นจิเนียริ่ง

1,400,000.00

1,471,250.00

เป-นผู0เสนอราคาต่ําสุด

สข 48/2559
๒๒ ก.ย. ๕๙

1,389,474.00

เป-นผู0เสนอราคาต่ําสุด

สจ 62/2559
๒ ก.ย. ๕๙

บจก.พีพีเอ็นจี เอ็นจิเนียริ่ง
9

จ0างซอมแซมกําแพงกันดินและรั้ว บริเวณ

889,000.00

1,000,000.00 สอบราคา หจก.ภูเก็ตร็อก

ศูนยเครื่องจักรกล แหงที่ 1

หจก.เกียรติรุงเรืองพาณิชย

980,000.00 หจก.ภูเก็ต ซิสเตมส

หจก.รัตนวรรณ การกอสร0าง

หจก.ภูเก็ต ซิสเตมส

889,000.00

หจก.เกียรติรุงเรืองพาณิชย

หจก.รัตนวรรณ การกอสร0าง

950,000.00

หจก.เมืองทองพังงาการโยธา

บจก.พีพีเอ็นจี เอ็นจิเนียริ่ง

920,000.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

800,000.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

889,000.00

เป-นผู0เสนอราคาต่ําสุด

สจ 63/2559
๕ ก.ย. ๕๙

หจก.ภูเก็ต ซิสเตมส
บจก.พีพีเอ็นจี เอ็นจิเนียริ่ง
10 จ0างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลแผน

800,000.00

800,000.00 ตกลงราคา

-

800,000.00

มีผู0เสนอราคารายเดียว

พัฒนาของ อบจ.ภูเก็ต

11 จ0างซอมแซมเครื่องทําน้ําเย็น (Chiller System)

๒ ก.ย. ๕๙

318,753.00

500,000.00 ตกลงราคา

-

บจก.แอรโค

318,753.00 บจก.แอรโค

318,753.00

มีผู0เสนอราคารายเดียว

ร.พ.อบจ.ภูเก็ต

12 จ0างซอมแซมโกดังเก็บเอกสารบริเวณศูนย

1 หลัง หาดกะรน 2 หลัง หาดในยาง 1 หลัง
และหาดในหาน 1 หลัง รวมจํานวน 5 หลัง

สจ 65/2559
๗ ก.ย. ๕๙

191,000.00

191,800.00 ตกลงราคา

-

หจก.ภูเก็ต เซ0าทเทอรน คอนสตรัคชั่น

191,000.00 หจก.ภูเก็ต เซ0าทเทอรน คอนสตรัคชั่น

191,000.00

มีผู0เสนอราคารายเดียว

เครื่องจักรกล อบจ.ภูเก็ต

13 จ0างซอมแซมหอคอยไลฟkการดบริเวณหาดกะตะ

สจ 64/2559

สจ 66/2559
๑๓ ก.ย. ๕๙

402,000.00

500,000.00 ตกลงราคา

-

นายจําลอง ทองกวม

402,000.00 นายจําลอง ทองกวม

402,000.00

มีผู0เสนอราคารายเดียว

สจ 67/2559
๑๙ ก.ย. ๕๙

-3ลําดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ!าง

ที่

14 ปรับปรุงทางเลี้ยว บริเวณทาเทียบเรือ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ!าง
253,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ!าง

253,300.00 ตกลงราคา

รายชื่อผู!ซื้อซอง
-

รายชื่อผู!เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อผู!เสนอราคา
บจก.เค.อี.อี ไลทติ้ง แอนด เอ็นจิเนียริ่ง

ผู!ได!รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ!าง
ราคา

ผู!ได!รับการคัดเลือก

253,000.00 บจก.เค.อี.อี ไลทติ้ง แอนด เอ็นจิเนียริ่ง

ราคา
253,000.00

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

โดยสรุป

ข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

มีผู0เสนอราคารายเดียว

สจ 68/2559

ทองเที่ยวอาวฉลอง

15 จ0างซอมแซมบ0านพักข0าราชการ อบจ.ภูเก็ต

๑๖ ก.ย. ๕๙

320,000.00

323,000.00 ตกลงราคา

-

บจก.พีพีเอ็นจี เอ็นจิเนียริ่ง

320,000.00 บจก.พีพีเอ็นจี เอ็นจิเนียริ่ง

320,000.00

มีผู0เสนอราคารายเดียว

สจ 69/2559
๒๑ ก.ย. ๕๙

16 จ0างบริการเชื่อมตอสัญญาณอินเตอรเน็ต

517,323.60

540,000.00 กรณีพิเศษ

-

บมจ.กสท.โทรคมนาคม

517,323.60 บมจ.กสท.โทรคมนาคม

517,323.60

มีผู0เสนอราคารายเดียว

ประจํา อบจ.ภูเก็ต

17 จ0างบริการเชื่อมตอการสงข0อมูลระบบ

๓๐ ก.ย. ๕๙

359,520.00

359,520.00 ตกลงราคา

-

บจก.ดี.ที.ซีเอ็นเตอรไพรส

359,520.00 บจก.ดี.ที.ซีเอ็นเตอรไพรส

359,520.00

มีผู0เสนอราคารายเดียว

ติดตามยานพาหนะ (GPS)

18 จ0างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณ

สจ 70/2559

สจ 72/2559
๒๙ ก.ย. ๕๙

260,388.80

260,388.80 ตกลงราคา

-

บจก.รักษาความปลอดภัย เพชร (1994)

260,388.80 บจก.รักษาความปลอดภัย เพชร (1994)

260,388.80

มีผู0เสนอราคารายเดียว

ทาเทียบเรือทองเที่ยวอาวฉลอง และบริเวณ

สจ 73/2559
๒๙ ก.ย. ๕๙

อาคารศูนยควบคุมเรือยอชตจังหวัดภูเก็ต
(PYCC)
19 จ0างซอมแซมฝrาเพดานอาคารเรียน 3 ชั้น

330,000.00

500,000.00 ตกลงราคา บจก.พีพีเอ็นจี เอ็นจิเนียริ่ง

บจก.พีพีเอ็นจี เอ็นจิเนียริ่ง

330,000.00 บจก.พีพีเอ็นจี เอ็นจิเนียริ่ง

330,000.00

มีผู0เสนอราคารายเดียว

12 ห0องเรียน ร.ร.อบจ.บ0านไม0เรียบ

20 จ0างซอมเปลี่ยนอะไหลเครื่องแปลงภาพ

๒๙ ก.ย. ๕๙

680,000.00

688,000.00

พิเศษ

-

บจก.บีเจซี เฮลทแคร

688,000.00 บจก.บีเจซี เฮลทแคร

680,000.00

เอ็กซเรยให0เป-นภาพดิจิตอล

21 จ0างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยอาคาร
สถานที่และทรัพยสินของ อบจ.ภูเก็ต

สจ 74/2559

1,089,504.00

1,560,000.00 สอบราคา บจก.รักษาความปลอดภัย แก0วทอง
บจก.รักษาความปลอดภัย เพชร (1994)
บจก.รักษาความปลอดภัยศรีเทพเบสการด

บจก.รักษาความปลอดภัยศรีเทพเบสการด

1,089,504.00 บจก.รักษาความปลอดภัยศรีเทพเบสการด

บจก.รักษาความปลอดภัย แก0วทอง

1,149,120.00

1,089,504.00

มีผู0เสนอราคารายเดียว

สจ 75/2559

บริษัทฯยินดีลดราคาลง

๒๙ ก.ย. ๕๙

เป-นผู0เสนอราคาต่ําสุด

สจ 76/2559
๓๐ ก.ย. ๕๙

-4ลําดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ!าง

ที่

22 จ0างเหมาทําความสะอาดบริเวณอาคาร

วงเงินที่จะซื้อหรือจ!าง
1,001,520.00

ราคากลาง
1,095,600.00

วิธีซื้อ
หรือจ!าง

รายชื่อผู!ซื้อซอง

สอบราคา บจก.พี.พี.แคร แอนด คลีน

รายชื่อผู!เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อผู!เสนอราคา

ผู!ได!รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ!าง
ราคา

บจก.พี.พี.แคร แอนด คลีน

1,076,748.00 หจก.ออล เคมีคอล คลีนเนอร

ศาลาประชาคม และอาคารสํานักงาน

บจก.ราชาโยค

บจก.ราชาโยค

1,021,900.00

อบจ.ภูเก็ต

หจก.ออล เคมีคอล คลีนเนอร

บจก.เกรท คลีนนิ่ง ซัพพลาย

1,040,201.15

บจก.เกรท คลีนนิ่ง ซัพพลาย

หจก.ออล เคมีคอล คลีนเนอร

1,001,520.00

บจก.อัลอีมานบิสซิเนส

บจก.อัลอีมานบิสซิเนส

1,037,504.00

23 จ0างเหมาบริการห0องปฏิบัติการทางการ

18,280,494.00

26,399,993.40

E-Auction บจก.เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิสเท็มส

แพทย (ห0อง LAB) ร.พ.อบจ.ภูเก็ต

บจก.โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม0นท คอรป

ผู!ได!รับการคัดเลือก

บจก.โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม0นท คอรป

18,280,494.00

บจก.เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิสเท็มส

21,789,000.00

ราคา
1,001,520.00

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

โดยสรุป

ข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

เป-นผู0เสนอราคาต่ําสุด

สจ 78/2559
๓๐ ก.ย. ๕๙

บจก.โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม0นท คอรป

18,280,494.00

เป-นผู0เสนอราคาต่ําสุด

สจ 79/2559
๓๐ ก.ย. ๕๙

บจก.จริยธรรมการแพทย
24 จ0างเหมาบริการฟอกเลือดด0วยเครื่องไตเทียม

20,366,400.00

20,448,000.00 E-Auction บจก.อีออนเมด

ร.พ.อบจ.ภูเก็ต

25 จ0างเหมาบริการปรับปรุงระบบโปรแกรมการ

บจก.นพเก0าไตเทียม

1,800,000.00

1,800,000.00

พิเศษ

-

บจก.อีออนเมด

20,366,400.00 บจก.อีออนเมด

บจก.นพเก0าไตเทียม

20,407,000.00

บจก.โมดูลลาซอฟทแวรเอ็กซเปอรตีส

1,800,000.00 บจก.โมดูลลาซอฟทแวรเอ็กซเปอรตีส

20,366,400.00

เป-นผู0เสนอราคาต่ําสุด

๓๐ ก.ย. ๕๙

1,800,000.00

มีผู0เสนอราคารายเดียว

ให0บริการผู0ปuวย ร.พ.อบจ.ภูเก็ต

26 จ0างเหมาบริการรักษาความสะอาด ร.พ.

สจ 81/2559
๓๐ ก.ย. ๕๙

495,000.00

6,210,000.00 ตกลงราคา

-

บจก.ไจแอนท อีสาโน

495,000.00 บจก.ไจแอนท อีสาโน

495,000.00

มีผู0เสนอราคารายเดียว

อบจ.ภูเก็ต

27 จ0างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

สจ 80/2559

สจ 82/2559
๓๐ ก.ย. ๕๙

1,618,560.00

2,280,000.00 E-Auction บจก.พีพีที เอส การด

ร.พ.อบจ.ภูเก็ต

บจก.รักษาความปลอดภัย ศรีเทพเบสการด

1,618,560.00 บจก.รักษาความปลอดภัย ศรีเทพเบสการด
1,975,555.00

บจก.รักษาความปลอดภัย ไอเอสเอส

บจก.รักษาความปลอดภัย แม็กการด เซอรวิส

บจก.รักษาความปลอดภัย เพชร (1994)

บจก.รักษาความปลอดภัย สยามนคร

2,000,040.00

บจก.รักษาความปลอดภัย ศรีเทพเบสการด

บจก.พีพีที เอส การด

2,100,000.00

1,618,560.00

เป-นผู0เสนอราคาต่ําสุด

สจ 83/2559
๓๐ ก.ย. ๕๙

บจก.รักษาความปลอดภัย สยามนคร
บจก.รักษาความปลอดภัย แม็กการด เซอรวิส

28 จ0างเหมาบริการเพื่อจัดหาบุคลากรและให0
คําปรึกษาในการดําเนินงาน ร.พ.อบจ.ภูเก็ต

198,820,000.00

198,837,000.00

พิเศษ

-

บมจ.ธนบุรี เฮลทแคร กรุbป

198,837,000.00 บมจ.ธนบุรี เฮลทแคร กรุbป

198,820,000.00

มีผู0เสนอราคารายเดียว

สจ 84/2559

บริษัทฯยินดีลดราคาลง

๓๐ ก.ย. ๕๙

