แบบ สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ!างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
องค1การบริหารส2วนจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558
ลําดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ!าง

ที่
1

จัดซื้อนมสดพาสเจอรไรส (ชนิดซอง) ขนาด

วงเงินที่จะซื้อหรือจ!าง
181,430.34

ราคากลาง
181,430.34

วิธีซื้อ
หรือจ!าง

รายชื่อผู!ซื้อซอง

กรณีพิเศษ

-

200 ซีซี

2

ติดตั้งเครื่องออกกําลังกายโรงเรียนบ-าน

สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํากัด

ผู!ได!รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ!าง
ราคา

2,483,500.00

2,500,000.00

E-Auction บจก.ทูบอรน อินเตอรเทรด
บจก.เมกก-าคิดส

889,500.00

989,700.00

สอบราคา หจก.ภูเก็ตไซน

แก-ไขปOญหาจราจรของจังหวัดภูเก็ต

บจก.ซี-คอน รีเทล คอรปอเรชั่น

ผู!ได!รับการคัดเลือก

181,430.34 สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํากัด

(ในพระบรมราชูปถัมภ)

กะหลิม (ครั้งที่ 3)

3 ติดตั้งปKายจราจรบอกทางลัด/ทางเลี่ยงเพื่อ

รายชื่อผู!เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อผู!เสนอราคา

ราคา
181,430.34

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

โดยสรุป

ข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

มีผู-เสนอราคารายเดียว

สข 62/2558

(ในพระบรมราชูปถัมภ)

บจก.เมกก-าคิดส

2,483,500.00 บจก.เมกก-าคิดส

บจก.ทูบอรน อินเตอรเทรด

2,489,500.00

๒ พ.ย. ๕๘

2,483,500.00

เปHนผู-เสนอราคาต่ําสุด

สข 63/2558
๖ พ.ย. ๕๘

บจก.ซี-คอน รีเทล คอรปอเรชั่น

889,800.00 บจก.เอส พี แอดเวอรไทซิ่ง

บจก.เอส พี แอดเวอรไทซิ่ง

889,500.00

บจก.อินฟWนิท อินไซท

221,188.00 บจก.อินฟWนิท อินไซท

889,500.00

เปHนผู-เสนอราคาต่ําสุด

สข 64/2558
๑๖ พ.ย. ๕๘

บจก.เอส พี แอดเวอรไทซิ่ง
กิจการรRวมค-า คิงสเพาเวอรไลทติ้ง 168
บจก.ต.การชRางอีเลคทริค
หจก.เค.ที.ซี.กรุSป
ร-านสมควร โฆษณา
บจก.เอ-อาเธอร แอดวานซ
4

จัดซื้อนิตยสาร/วารสาร และหนังสือพิมพ

221,188.00

400,000.00

ตกลงราคา

-

221,188.00

มีผู-เสนอราคารายเดียว

เข-าห-องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

สข 65/2558
๒๗ พ.ย. ๕๘

ทั้ง 4 แหRง รถห-องสมุดเคลื่อนที่ และกองการ
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5

จัดซื้อนมสดพาสเจอรไรส (ชนิดซอง) ขนาด

172,790.80

172,790.80

กรณีพิเศษ

-

200 ซีซี

6

จ-างดูแลสนามกีฬาหาดสุรินทร ต.เชิงทะเล

สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํากัด

172,790.80 สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํากัด

(ในพระบรมราชูปถัมภ)

567,300.00

694,980.00

สอบราคา บจก.ศรีเทพโปรเท็คชั่น

อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

นายเหม ปะหนัน

172,790.80

มีผู-เสนอราคารายเดียว

(ในพระบรมราชูปถัมภ)

นายเหม ปะหนัน

567,600.00 นายเหม ปะหนัน

บจก.ศรีเทพโปรเท็คชั่น

645,600.00

นางสาวมนชยา สืบพงษ

240,000.00 นางสาวมนชยา สืบพงษ

สข 66/2558
๓๐ พ.ย. ๕๘

567,300.00

เปHนผู-เสนอราคาต่ําสุด

สจ 80/2558

ผู-รับจ-างยินดีลดราคาลง

๓ พ.ย. ๕๘

มีผู-เสนอราคารายเดียว

สจ 81/2558

บจก.พีเจ.ดีลเลอรแอนดซัพพลาย
7 จ-างเหมาดําเนินการเผยแพรRประชาสัมพันธ
ผลงานและกิจกรรมของ อบจ.ภูเก็ต

240,000.00

9,300,000.00

ตกลงราคา

-

240,000.00

๖ พ.ย. ๕๘

-2ลําดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ!าง

ที่

8 จ-างเหมาดําเนินการจัดงานประเพณS

วงเงินที่จะซื้อหรือจ!าง
1,890,000.00

ราคากลาง
2,000,000.00

วิธีซื้อ

สอบราคา บจก.เวิรค ดอท คอม (อินเตอรเนชั่นแนล)

ลอยกระทง ประจําป_ 2558

รายชื่อผู!เสนอราคาและราคาที่เสนอ

รายชื่อผู!ซื้อซอง

หรือจ!าง

รายชื่อผู!เสนอราคา

ผู!ได!รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ!าง
ราคา

ผู!ได!รับการคัดเลือก

บจก.แอรโร ออดิโอ 88

1,904,600.00 บจก.เอิรธ มีเดีย แพลนเนอร

บจก.พี.โปรมีเดีย

บจก.เอิรธ มีเดีย แพลนเนอร

1,890,000.00

บจก.เอิรธ มีเดีย แพลนเนอร

บจก.พี.โปรมีเดีย

1,950,000.00

ราคา
1,890,000.00

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

โดยสรุป

ข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

เปHนผู-เสนอราคาต่ําสุด

สจ 82/2558
๑๖ พ.ย. ๕๘

บจก.ซาวด ภูเก็ต
บจก.แอรโร ออดิโอ 88
9

จ-างเชื่อมตRอสัญญาณอินเตอรเน็ตของห-อง

223,576.50

292,000.00

กรณีพิเศษ

-

บมจ.ทีโอที

223,576.50 บมจ.ทีโอที

223,576.50

มีผู-เสนอราคารายเดียว

สมุดเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา และกอง

สจ 83/2558
๑๖ พ.ย. ๕๘

การศึกษาฯ
10 จ-างประชาสัมพันธขRาวกิจกรรมการดําเนิน

360,000.00

1,460,000.00

ตกลงราคา

-

บจก.เสียงใต-รายวัน

360,000.00 บจก.เสียงใต-รายวัน

360,000.00

มีผู-เสนอราคารายเดียว

งานของ อบจ.ภูเก็ต ทางหนังสือพิมพเสียงใต-

สจ 84/2558
๑๗ พ.ย. ๕๘

รายวัน
11 จ-างดูแลรักษาความสะอาดพร-อมดูแล

บจก.ราชาโยค

1,788,612.00 นายชลอ ดาษเสถียร

ภูมิทัศนและดูแลรักษาความปลอดภัย

1,541,000.00

1,994,400.00

สอบราคา บจก.พี.พี.แครแอนดคลีน
นายชลอ ดาษเสถียร

บจก.ศรีเทพโปรเท็คชั่น

1,542,000.00

บริเวณสวนสุขภาพเขาโตSะแซะ

บจก.ศรีเทพโปรเท็คชั่น

นายชลอ ดาษเสถียร

1,541,592.00

นายกิตติวุฒิ ภักดีชน

นายกิตติวุฒิ ภักดีชน

1,989,400.00

บจก.ราชาโยค

นายไกรเลิศ พันธทิพย

1,770,000.00

1,541,000.00

เปHนผู-เสนอราคาต่ําสุด

สจ 85/2558

ผู-รับจ-างยินดีลดราคาลง

๒๐ พ.ย. ๕๘

เปHนผู-เสนอราคาต่ําสุด

สจ 86/2558

นายไกรเลิศ พันธทิพย
12 จ-างเหมาทําความสะอาดประจําสถานที่

4,521,540.00

6,321,540.00

E-Auction บจก.ราชาโยค

ราชการที่อยูRในความรับผิดชอบของ อบจ.ภก.

13 จ-างดูและรักษาความสะอาดและดูแล

498,600.00

499,500.00

ตกลงราคา

บจก.ราชาโยค

4,521,540.00 บจก.ราชาโยค

หจก.ออล เคมีคอล คลีนเนอร

หจก.ออล เคมีคอล คลีนเนอร

4,543,434.00

บจก.พี.พี.แคร แอนดคลีน

บจก.พี.พี.แคร แอนดคลีน

4,578,000.00

บจก.เอ็นดูริ่ง

บจก.เอ็นดูริ่ง

5,146,000.00

บจก.ศรีเทพโปรเท็คชั่น

บจก.ศรีเทพโปรเท็คชั่น

5,233,840.00

-

ภูมิทัศนบริเวณสวนสาธารณะ ต.ฉลอง

14 จ-างบํารุงรักษาโปรแกรมห-องสมุดอัตโนมัติ

215,525.00

300,000.00

ตกลงราคา

-

นายกฤษฎา ดวงสุวรรณ

498,600.00 นายกฤษฎา ดวงสุวรรณ

นายชลอ ดาษเสถียร

499,500.00

บจก.คอมพิวเตอร ซีสเต็มส คอลซัลติ้ง

215,525.00 บจก.คอมพิวเตอร ซีสเต็มส คอลซัลติ้ง

4,521,540.00

๒๓ พ.ย. ๕๘

498,600.00

เปHนผู-เสนอราคาต่ําสุด

สจ 87/2558
๒๔ พ.ย. ๕๘

215,525.00

มีผู-เสนอราคารายเดียว

สําหรับห-องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

สจ 88/2558
๒๗ พ.ย. ๕๘

จํานวน 4 แหRง
15 จ-างเผยแพรRประชาสัมพันธผลงานและ

180,000.00

2,500,000.00

ตกลงราคา

-

หนังสือพิมพภูเก็ตอันดามัน

180,000.00 หนังสือพิมพภูเก็ตอันดามัน

180,000.00

มีผู-เสนอราคารายเดียว

ขRาวสารของ ร.พ.อบจ.ภูเก็ตทางหนังสือพิมพ

สจ 89/2558
๓๐ พ.ย. ๕๘

ภูเก็ตอันดามัน
16 จ-างเหมาดําเนินการเผยแพรRประชาสัมพันธ
กิจกรรมการดําเนินงาน ร.พ.อบจ.ภูเก็ต
ทางสถานีโทรทัศนภูเก็ตเคเบิ้ลทีวี

480,000.00

2,500,000.00

ตกลงราคา

-

หจก.อาย คิว สตูดิโอ

480,000.00 หจก.อาย คิว สตูดิโอ

480,000.00

มีผู-เสนอราคารายเดียว

สจ 90/2558
๓๐ พ.ย. ๕๘

-3ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ!าง

17 จ-างเหมาบริหารจัดการประตูเมืองภูเก็ต

วงเงินที่จะซื้อหรือจ!าง
805,000.00

ราคากลาง
810,720.00

วิธีซื้อ
หรือจ!าง

รายชื่อผู!ซื้อซอง

สอบราคา บจก.ศรีเทพโปรเท็คชั่น

(Phuket Gateway) บริเวณทRาฉัตรไชย

รายชื่อผู!เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อผู!เสนอราคา
ภูวดล Management

ผู!ได!รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ!าง
ราคา

ผู!ได!รับการคัดเลือก

810,000.00 ภูวดล Management

ราคา
805,000.00

ภูวดล Management

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

โดยสรุป

ข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

มีผู-เสนอราคารายเดียว

สจ 91/2558

ผู-รับจ-างยินดีลดราคาลง

๓๐ พ.ย. ๕๘

มีผู-เสนอราคารายเดียว

สจ 92/2558

ผู-รับจ-างยินดีลดราคาลง

๓๐ พ.ย. ๕๘

มีผู-เสนอราคารายเดียว

สจ 93/2558

บจก.พรีเมี่ยม คลีน แอนด ซัพพลาย
18 จ-างครูผู-สอนภาษาจีน ตามโครงการพัฒนา

4,700,000.00

4,715,820.00

พิเศษ

-

โรงเรียนภาษาภูเก็ตไชเนนซีส

4,715,820.00 โรงเรียนภาษาภูเก็ตไชเนนซีส

4,700,000.00

การเรียนการสอนภาษาจีน

19 จ-างประชาสัมพันธผลงานและกิจกรรมของ

192,000.00

1,460,000.00

ตกลงราคา

-

หจก.ภูเก็ตสื่อก-าวหน-า

192,000.00 หจก.ภูเก็ตสื่อก-าวหน-า

192,000.00

อบจ.ภูเก็ตทางหนังสือพิมพภูเก็ตโพสต

20 จ-างดําเนินการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษให-กับนักเรียนในสังกัด อบจ.

๓๐ พ.ย. ๕๘

41,160,200.00

41,160,200.00

พิเศษ

-

โรงเรียนรอบรู- ภาษาวิทยา-ภูเก็ต

41,160,200.00 โรงเรียนรอบรู- ภาษาวิทยา-ภูเก็ต

41,160,200.00

มีผู-เสนอราคารายเดียว

สจ 94/2558
๓๐ พ.ย. ๕๘

