แบบ สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ!างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
องค1การบริหารส2วนจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ลําดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ!าง

ที่

1 จัดซื้อชุดกีฬา ถุงเทา และรองเทากีฬา ตาม

วงเงินที่จะซื้อหรือจ!าง
249,150.00

ราคากลาง

วิธีซื้อ

รายชื่อผู!เสนอราคาและราคาที่เสนอ

รายชื่อผู!ซื้อซอง

หรือจ!าง

249,150.00 ตกลงราคา

-

รายชื่อผู!เสนอราคา
รานเฟ&ร'นสปอร'ต

ผู!ได!รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ!าง
ราคา

ผู!ได!รับการคัดเลือก

249,150.00 รานเฟ&ร'นสปอร'ต

ราคา
249,150.00

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

โดยสรุป

ข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

มีผูเสนอราคารายเดียว

สข 49/2559

โครงการแข1งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัด

๑๒ ต.ค. ๕๙

อบจ.ภูเก็ต
2 จัดซื้อนิตยสาร วารสาร และหนังสือพิมพ'

237,197.00

237,197.00

ตกลงราคา

-

บจก.อินฟ&นิท อินไซท'

237,197.00 บจก.อินฟ&นิท อินไซท'

237,197.00

มีผูเสนอราคารายเดียว

สําหรับหองสมุดเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

สข 50/2559
๒๕ ต.ค. ๕๙

ทั้ง 4 แห1ง และรถหองสมุดเคลื่อนที่
3 จัดซื้อครุภัณฑ'คอมพิวเตอร' (หองสมุดเฉลิม

345,289.00

569,700.00

สอบราคา บจก.ริโก (ประเทศไทย)

พระเกียรติ 50 พรรษา)

บจก.บริบูรณ'กิจ 1988

464,000.00 บจก.มิสเตอร'คอมพิวเตอร' แอนด' คอมมิวนิเคชั่น

บจก.ที.พี.โอ.ภูเก็ต การ'ดโฟน

บจก.ริโก (ประเทศไทย)

432,000.00

บจก.คอมเทค ยูนิฟายด' ซิสเตมส'

รานบางขันคอมพิวเตอร'แอนด'เซอร'วิส

434,600.00

บจก.เอสเทค คอมพิวเตอร' ซิสเท็ม

บจก.เอมิ.โปร

504,700.00

บจก.บริบูรณ'กิจ 1988

บจก.เอสเทค คอมพิวเตอร' ซิสเท็ม

396,600.00

บจก.มิสเตอร'คอมพิวเตอร' แอนด' คอมมิวนิเคชั่น

บจก.เอกซ'เนต คอมพิวเตอร' แอนด' เพอริเฟอร'รัลซัพพลาย

500,000.00

บจก.เอมิ.โปร

บจก.คอมเทค ยูนิฟายด' ซิสเตมส'

370,970.00

บจก.เอกซ'เนต คอมพิวเตอร' แอนด' เพอริเฟอร'รัลซัพพลาย

บจก.มิสเตอร'คอมพิวเตอร' แอนด' คอมมิวนิเคชั่น

345,289.00

345,289.00

เปKนผูเสนอราคาต่ําสุด

สข 51/2559
๒๕ ต.ค. ๕๙

รานบางขันคอมพิวเตอร'แอนด'เซอร'วิส
4 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหกับนักเรียนใน

3,680,189.80

7,957,980.00

กรณีพิเศษ

-

สหกรณ'โคนมหนองโพราชบุรี จํากัด

3,680,189.80 สหกรณ'โคนมหนองโพราชบุรี จํากัด

3,680,189.80

มีผูเสนอราคารายเดียว

สังกัดองค'การบริหารส1วนจังหวัดภูเก็ต

5 จางเหมาบริการจัดการเดินรถยนต'โดยสาร

สข 52/2559
๓๑ ต.ค. ๕๙

11,302,306.00

11,363,400.00

E-Auction บจก.อัล-อีมาน บิสซิเนส

ประจําทาง ปUงบประมาณ 2560

บจก.อัล-อีมาน บิสซิเนส

11,363,400.00 บจก.อัล-อีมาน บิสซิเนส

11,302,306.00

บจก.ภูเก็ตมหานคร

มีผูเสนอราคารายเดียว

สจ 85/2559

ตัดลดค1าจางจํานวน 2 วัน

๓ ต.ค. ๕๙

เนื่องจากบริษัทไม1มาทํา
สัญญาฯวันที่ 30 ก.ย. 59
6 จางเชื่อมต1อระบบสัญญาณอินเตอร'เน็ตหอง
สมุดเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ทั้ง 4 แห1ง

142,004.19

292,000.00 ตกลงราคา

-

บมจ.ทีโอที

142,004.19 บมจ.ทีโอที

142,004.19

มีผูเสนอราคารายเดียว

สจ 86/2559
๑๓ ต.ค. ๕๙

-2ลําดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ!าง

ที่

7 จางก1อสรางโรงจอดรถ (ร.ร.อบจ.สาธิตร1วม

วงเงินที่จะซื้อหรือจ!าง
499,000.00

ราคากลาง
586,000.00

วิธีซื้อ

รายชื่อผู!ซื้อซอง

หรือจ!าง

สอบราคา บจก.ทวีรัชต' บิลดิ้ง

พัฒนา)

รายชื่อผู!เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อผู!เสนอราคา

ผู!ได!รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ!าง
ราคา

ผู!ได!รับการคัดเลือก

รานโกเหมาสแตนเลส

517,700.00 หจก.ภูเก็ต เซาท'เทอร'น คอนสตรัคชั่น

นายวรากร ตันวานิช

นายวรากร ตันวานิช

508,000.00

หจก.ภูเก็ตร็อก

หจก.ภูเก็ต เซาท'เทอร'น คอนสตรัคชั่น

499,000.00

หจก.ส.เปUยรินทร'

หจก.เกียรติรุ1งเรืองพาณิชย'

583,000.00

บจก.พังงาศรีอโนชา

หจก.รัตน'ตวรรณ การก1อสราง

502,000.00

บจก.นัม เทค เมด

113,500.00 บจก.นัม เทค เมด

ราคา
499,000.00

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

โดยสรุป

ข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

เปKนผูเสนอราคาต่ําสุด

สจ 87/2559
๒๐ ต.ค. ๕๙

หจก.เกียรติรุ1งเรืองพาณิชย'
รานโกเหมาสแตนเลส
หจก.รัตน'ตวรรณ การก1อสราง
หจก.ภูเก็ต เซาท'เทอร'น คอนสตรัคชั่น
8 จางซ1อมเปลี่ยนอะไหล1ระบบก[าซทางการ

113,500.00

500,000.00 ตกลงราคา

-

113,500.00

มีผูเสนอราคารายเดียว

แพทย' ร.พ.อบจ.ภูเก็ต

9 จางสอนภาษาจีนนักเรียน ร.ร.อบจ.เมืองภูเก็ต

สจ 88/2559
๒๐ ต.ค. ๕๙

4,940,000.00

4,975,000.00

E-Auction บจก.ที.เอ.อี.มาร'ท กรุ[ป

โรงเรียนภาษาภูเก็ตไชเนนซีส

ร.ร.อบจ.บานตลาดเหนือ, ร.ร.อบจ.บานไม-

โรงเรียนภาษาภูเก็ตไชเนนซีส

เรียบ,และร.ร.อบจ.บานนาบอน

โรงเรียนสอนภาษาทีเฟลภูเก็ต

4,975,200.00 โรงเรียนภาษาภูเก็ตไชเนนซีส

4,940,000.00

มีผูเสนอราคารายเดียว

สจ 89/2559

ผูรับจางยินดีลดราคาลง

๒๕ ต.ค. ๕๙

เปKนผูเสนอราคาต่ําสุด

สจ 90/2559

โรงเรียนสอนภาษาเดอะจีเนียส
10 โครงการพัฒนาระบบประปา อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

3,996,400.00

4,120,000.00

E-Auction บจก.สหโยธาสถาป\ตย'

บมจ.ผลธัญญะ

3,996,400.00 บมจ.ผลธัญญะ

บจก.ที.เอส.ดีเวลลอปเมนท' แอนด' คอนสตรัคชั่น บจก.ณัฐพงศ'แทรคเตอร'

4,112,000.00

หจก.สินแสงจันทร'

หจก.ช.รัตนภัทร

4,112,000.00

หจก.ป.นครศรี การช1าง

หจก.สินแสงจันทร'

4,112,000.00

หจก.ช.รัตนภัทร

บจก.เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท'

4,112,000.00

บจก.นพวิทย' การโยธา

หจก.ป.นครศรี การช1าง

4,112,000.00

3,996,400.00

๒๗ ต.ค. ๕๙

บจก.เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท'
บจก.ณัฐพงศ'แทรคเตอร'
หจก.พังงาสรรพกิจ
บจก.ผลธัญญะ
หจก.เกรทมาร'เก็ตติ้ง
หจก.ไชยมนตรีพาณิชย'
หจก.สงวนศักดิ์ธุรกิจ
11 จางเหมาบริการรักษาความสะอาด ร.พ.อบจ.

495,000.00

495,000.00 ตกลงราคา

-

บจก.ไจแอนท' อีสาโน

495,000.00 บจก.ไจแอนท' อีสาโน

495,000.00

มีผูเสนอราคารายเดียว

ภูเก็ต
12 จางเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของ อบจ.
ภูเก็ต ประจําปUงบประมาณ 2560

สจ 91/2559
๒๗ ต.ค. ๕๙

2,197,800.00

2,992,000.00

E-Auction บจก.รักษาความปลอดภัย เอ็นแอนด'เอ็นการ'ด
บจก.รักษาความปลอดภัย ไอเอสเอส
บจก.รักษาความปลอดภัย ศรีเทพเบสการ'ด
บจก.รักษาความปลอดภัย สยาม-บางกอก อินเตอร' เซอร'วิส

บจก.รักษาความปลอดภัย แม็กการ'ด เซอร'วิส

บจก.รักษาความปลอดภัย ศรีเทพเบสการ'ด

2,197,800.00 บจก.รักษาความปลอดภัย ศรีเทพเบสการ'ด

บจก.รักษาความปลอดภัย แม็กการ'ด เซอร'วิส

2,877,059.00

2,197,800.00

เปKนผูเสนอราคาต่ําสุด

สจ 92/2559
๒๘ ต.ค. ๕๙

-3ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ!าง

13 จางเหมาดําเนินการแปลข1าวภาษาอังกฤษ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ!าง
143,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อ

รายชื่อผู!เสนอราคาและราคาที่เสนอ

รายชื่อผู!ซื้อซอง

หรือจ!าง

143,000.00 ตกลงราคา

-

รายชื่อผู!เสนอราคา
นางสาวรูสนา สาอิ

ผู!ได!รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ!าง
ราคา

ผู!ได!รับการคัดเลือก

143,000.00 นางสาวรูสนา สาอิ

ราคา
143,000.00

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

โดยสรุป

ข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

มีผูเสนอราคารายเดียว

สจ 93/2559

เพื่อประชาสัมพันธ'ข1าวสารภาคภาษาอังกฤษ

๓๑ ต.ค. ๕๙

ทางเว็บไซต' อบจ.ภูเก็ต
14 จางเหมาตัดหญา ดูแลรักษาความสะอาดถนน

หจก.อาทิตย'บริการ (เลย)

10,484,000.00 หจก.อาทิตย'บริการ (เลย)

ทางหลวงหมายเลข 402, 4026, 4031

10,484,000.00

10,530,000.00

E-Auction หจก.ณัฐชญาพูนทรัพย'
หจก.อาทิตย'บริการ (เลย)

บจก.ทรัพย'สัมฤทธิ์การก1อสราง

10,500,000.00

จังหวัดภูเก็ต

บจก.ส.ทวีโชคคาวัสดุภัณฑ'

หจก.ภาธนา

10,510,000.00

หจก.ธัชวิศว'

บจก.ส.ทวีโชคคาวัสดุภัณฑ'

10,510,000.00

10,484,000.00

เปKนผูเสนอราคาต่ําสุด

สจ 94/2559
๓๑ ต.ค. ๕๙

หจก.ภาธนา
บจก.ทรัพย'สัมฤทธิ์การก1อสราง
15 จางดูแลความเรียบรอยและทําความสะอาด

132,000.00

132,000.00 ตกลงราคา

-

นายพงษ'พีรภัทร อรุณรัตน'

132,000.00 นายพงษ'พีรภัทร อรุณรัตน'

132,000.00

มีผูเสนอราคารายเดียว

สนามฟุตซอล อบจ.ภูเก็ต (ร.ร.บานลิพอน)

สจ 95/2559
๓๑ ต.ค. ๕๙

ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
16 จางดูแลความเรียบรอยและทําความสะอาด
สนามฟุตซอล อบจ.ภูเก็ต บานอ1าวน้ําบ1อ
ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต

132,000.00

132,000.00 ตกลงราคา

-

นายวินัย สามารถ

132,000.00 นายวินัย สามารถ

132,000.00

มีผูเสนอราคารายเดียว

สจ 96/2559
๓๑ ต.ค. ๕๙

