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

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ!าง
จัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เครื่องสํารองไฟ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ!าง
411,950.00

ราคากลาง
588,000.00

วิธีซื้อ

สอบราคา บจก.ดีอารเค เพาเวอรเซอรวิส

แบบต>อเนื่อง จํานวน 1 ชุด

ผู!ได!รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ!าง

รายชื่อผู!เสนอราคาและราคาที่เสนอ

รายชื่อผู!ซื้อซอง

หรือจ!าง

รายชื่อผู!เสนอราคา

ราคา

ผู!ได!รับการคัดเลือก

บจก.อ,อฟเฟอร (ประเทศไทย)

555,000.00 บจก.เซาเทิรน อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี

บจก.เอ็นเนอรยี่ เวฟ

บจก.เอ็นเนอรยี่ เวฟ

511,032.00

บจก.อ,อฟเฟอร (ประเทศไทย)

บจก.ยูนิไทย เซาทเทิรน

465,343.00

บจก.ยูนิไทย เซาทเทิรน

บจก.เอส ไฮน เม็ททัล เอ็นจิเนียริ่ง

549,980.00

บจก.เอส ไฮน เม็ททัล เอ็นจิเนียริ่ง

บจก.เซาเทิรน อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี

411,950.00

ราคา
411,950.00

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

โดยสรุป

ข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

เป5นผู8เสนอราคาต่ําสุด

สข 53/2559
๒๘ พ.ย. ๕๙

บจก.ไทย จีแอล
บจก.ตรีเพชร อิเล็คทริค
บจก.ไทยเทค เยนเนอเรเตอร
บจก.เซาเทิรน อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี
2

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟGลทติกคอนกรีต

6,950,000.00

7,427,400.00

E-Auction หจก.ภูพนา การโยธา

ทางหลวงหมายเลข 4030 (กะรน-ปTาตอง)

บจก.พี.เอ็น.เค คอนสตรัคชั่น

6,950,000.00 บจก.พี.เอ็น.เค คอนสตรัคชั่น

หจก.สินแสงจันทร นครศรีฯ

บจก.ไชยวงศสาย การโยธา

7,180,000.00

หจก.ช.รัตนภัทร

บจก.เค.เอส.อาร เอ็นจิเนียริ่ง

7,417,400.00

บจก.ป.นครศรี การช>าง

บจก.ป.นครศรี การช>าง

7,417,400.00

บจก.ณัฐพงศแทรคเตอร

บจก.ชัยกร

7,417,400.00

บจก.ไชยวงศสาย การโยธา

หจก.สินแสงจันทร นครศรีฯ

7,417,400.00

บจก.พี.เอ็น.เค คอนสตรัคชั่น

บจก.ณัฐพงศแทรคเตอร

7,417,400.00

บจก.เอส.ซี.จี 1995

หจก.ภูพนา การโยธา

7,417,400.00

บจก.เอ.ซี.เอ็ม ดีเวลอปเมนท

บจก.เอส.ซี.จี 1995

7,417,400.00

หจก.ไทยธานี เอ็นจิเนียริ่ง

หจก.ไทยธานี เอ็นจิเนียริ่ง

7,417,400.00

บจก.เค.เอส.อาร เอ็นจิเนียริ่ง

บจก.ลักษณพันธ การโยธา

7,417,400.00

บจก.ชัยกร

บจก.เอ.ซี.เอ็ม ดีเวลอปเมนท

7,417,400.00

6,950,000.00

เป5นผู8เสนอราคาต่ําสุด

สจ 97/2559
๑ พ.ย. ๕๙

บจก.ลักษณพันธ การโยธา
3 จ8างดูแลรักษาความสะอาดและดูแลภูมิทัศน

471,306.00

472,527.00

ตกลงราคา

-

นายกฤษฎา ดวงสุวรรณ

471,306.00 นายกฤษฎา ดวงสุวรรณ

471,306.00

มีผู8เสนอราคารายเดียว

บริเวณสวนสาธารณะตําบลฉลอง

4

จ8างดูแลสนามกีฬาหาดสุรินทร ต.เชิงทะเล
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

สจ 99/2559
๒ พ.ย. ๕๙

340,956.00

345,384.00

ตกลงราคา

-

นายเหม ปะหนัน

340,956.00 นายเหม ปะหนัน

340,956.00

มีผู8เสนอราคารายเดียว

สจ 100/2559
๓ พ.ย. ๕๙

-2ลําดับ
ที่
5

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ!าง
จ8างก>อสร8างศูนยส>งเสริมกีฬา ต.ฉลอง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ!าง
1,768,973.00

ราคากลาง
1,943,000.00

วิธีซื้อ

สอบราคา บจก.ป^ยวรรณ แก8วกําแหง ก>อสร8าง

อ.เมือง จ.ภูเก็ต

รายชื่อผู!เสนอราคาและราคาที่เสนอ

รายชื่อผู!ซื้อซอง

หรือจ!าง

รายชื่อผู!เสนอราคา

ผู!ได!รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ!าง
ราคา

ผู!ได!รับการคัดเลือก

บจก.ยู เอ็ม ดีเวลล็อปเม8นท

1,768,973.00 บจก.ยู เอ็ม ดีเวลล็อปเม8นท

บจก.ยู เอ็ม ดีเวลล็อปเม8นท

บจก.ป^ยวรรณ แก8วกําแหง ก>อสร8าง

1,843,000.00

บจก.ไชยวงศสาย การโยธา

กิจการร>วมค8าคิงสเพาเวอรไลทติ้ง 168

1,840,000.00

บจก.พี.พี.แคร แอนด คลีน

1,068,420.00 นายชลอ ดาษเสถียร

ราคา
1,768,973.00

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

โดยสรุป

ข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

เป5นผู8เสนอราคาต่ําสุด

สจ 101/2559
๗ พ.ย. ๕๙

กิจการร>วมค8าคิงสเพาเวอรไลทติ้ง 168
ร8านที.เจ.เมอเชิน
หจก.รัตนตวรรณ การก>อสร8าง
6

จ8างดูแลรักษาความสะอาดพร8อมดูแล

916,500.00

1,211,280.00

สอบราคา นายชลอ ดาษเสถียร

ภูมิทัศนบริเวณสวนสุขภาพเขาโต,ะแซะ

บจก.พี.พี.แคร แอนด คลีน

บจก.เกรท คลีนนิ่ง ซัพพลาย

นายกฤษฎา ดวงสุวรรณ

หจก.ออล เคมีคอล คลีนเนอร

กิจการร>วมค8าคิงสเพาเวอรไลทติ้ง 168

นายชลอ ดาษเสถียร

918,765.00

หจก.ภูเก็ตร็อก

นางสุมาลี ธีรพิทยานนท

840,000.00

นางสาวกุลธิดา อินทบุตร

490,000.00 นางสาวกุลธิดา อินทบุตร

916,500.00

892,392.00

เอกสารหลักฐานครบถ8วน

สจ 102/2559

ผู8รับจ8างยินดีลดราคาลง

๙ พ.ย. ๕๙

มีผู8เสนอราคารายเดียว

สจ 104/2559

1,119,990.00

หจก.ออล เคมีคอล คลีนเนอร
บจก.เกรท คลีนนิ่ง ซัพพลาย
นางสุมาลี ธีรพิทยานนท
7 จ8างเหมารถยนตตู8ปรับอากาศพร8อมน้ํามัน

490,000.00

490,000.00

ตกลงราคา

-

490,000.00

เชื้อเพลิง ตามโครงการแข>งขันกีฬานักเรียน

๑๖ พ.ย. ๕๙

ในสังกัด อบจ.ภูเก็ต
8 จ8างเหมารักษาความสะอาดประจําสถานที่

4,304,400.00

5,247,333.20

E-Auction บจก.ราชาโยค

ราชการที่อยู>ในความรับผิดชอบของ อบจ.

9

จ8างครูสอนภาษาต>างประเทศสําหรับโรงเรียน

บจก.พี.พี.แคร แอนด คลีน

12,796,598.50

16,885,240.00

พิเศษ

-

ที่จัดหลักสูตรภาษาต>างประเทศของโรงเรียน

บจก.พี.พี.แคร แอนด คลีน

4,304,400.00 บจก.พี.พี.แคร แอนด คลีน

บจก.ราชาโยค

5,047,333.20

โรงเรียนรอบรู8 ภาษาวิทยา-ภูเก็ต

12,800,000.00 โรงเรียนรอบรู8 ภาษาวิทยา-ภูเก็ต

โรงเรียนภาษาและคอมพิวเตอร อีซีซีภูเก็ต

15,325,725.00

4,304,400.00

เป5นผู8เสนอราคาต่ําสุด

สจ 105/2559
๑๗ พ.ย. ๕๙

12,796,598.50

เป5นผู8เสนอราคาต่ําสุด

สจ 106/2559

ผู8รับจ8างยินดีลดราคาลง

๑๘ พ.ย. ๕๙

มีผู8เสนอราคารายเดียว

สจ 107/2559

ในสังกัด อบจ.ภูเก็ต
10 จ8างดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณสวน

448,500.00

448,500.00

ตกลงราคา

-

บจก.รักษาความปลอดภัย พี-เอช แอนด คลีนนิ่ง

448,500.00 บจก.รักษาความปลอดภัย พี-เอช แอนด คลีนนิ่ง

448,500.00

สุขภาพเขาโต,ะแซะ
11 จ8างปรับปรุงทางเท8าและก>อสร8างท>อระบาย
น้ําถนนอนุภาษภูเก็ตและซอยเสนานิเวศน

๒๑ พ.ย. ๕๙
4,060,000.00

4,076,000.00

E-Auction หจก.ภูเก็ตร็อก
บจก.พร8อมสุข เฮ8าส

หจก.ภูเก็ตร็อก

4,060,000.00 หจก.ภูเก็ตร็อก

บจก.พี.เอส.เพาเวอรลายส

4,068,000.00

บจก.ที.เอส.ทีเวลลอปเมนท แอนด คอนสตรัคชั่น บจก.ไตรภาดา การก>อสร8าง

4,068,000.00

บจก.ณัฐพงศแทรคเตอร

บจก.ณัฐพงศแทรคเตอร

4,068,000.00

บจก.เอ.ซี.เอ็ม ดีเวลอปเมนท

บจก.พร8อมสุข เฮ8าส

4,068,000.00

บจก.ไตรภาดา การก>อสร8าง

หจก.ประยงคศิลปbการโยธา

4,068,000.00

หจก.ประยงคศิลปbการโยธา

บจก.สหโยธาสถาปGตย

4,068,000.00

บจก.สหโยธาสถาปGตย

บจก.บาเนีย

4,068,000.00

บจก.เค.เอส.อาร.เอ็นจิเนียริ่ง

หจก.ภูเก็ตธวัชชัย การโยธา

4,068,000.00

บจก.พี.เอส.เพาเวอรลายส

บจก.เอ.ซี.เอ็ม ดีเวลอปเมนท

4,068,000.00

บจก.บาเนีย

4,060,000.00

เป5นผู8เสนอราคาต่ําสุด

สจ 108/2559
๒๘ พ.ย. ๕๙

หจก.ภูเก็ตธวัชชัย การโยธา

-3ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ!าง

12 จ8างซ>อมแซมครุภัณฑและอาคารเรียน

วงเงินที่จะซื้อหรือจ!าง
114,181.38

ราคากลาง
115,200.00

วิธีซื้อ

รายชื่อผู!ซื้อซอง

หรือจ!าง
ตกลงราคา

-

ผู!ได!รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ!าง

รายชื่อผู!เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อผู!เสนอราคา
บจก.ที.เอส.ดีเวลลอปเมนท แอนด คอนสตรัคชั่น

ราคา

ผู!ได!รับการคัดเลือก

114,181.38 บจก.ที.เอส.ดีเวลลอปเมนท แอนด คอนสตรัคชั่น

ราคา
114,181.38

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

โดยสรุป

ข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

มีผู8เสนอราคารายเดียว

สจ 109/2559

โรงเรียน อบจ.บ8านไม8เรียบ

13 จ8างประชาสัมพันธผลงานและกิจกรรมของ

๒๘ พ.ย. ๕๙

160,000.00

160,000.00

ตกลงราคา

-

หจก.ภูเก็ตสื่อก8าวหน8า

160,000.00 หจก.ภูเก็ตสื่อก8าวหน8า

160,000.00

มีผู8เสนอราคารายเดียว

อบจ.ภูเก็ตทางหนังสือพิมพภูเก็ตโพสต

14 จ8างรักษาความปลอดภัยบริเวณประตูเมือง

๒๙ พ.ย. ๕๙

299,600.00

299,600.00

ตกลงราคา

-

บจก.รักษาความปลอดภัย เพชร (1994)

299,600.00 บจก.รักษาความปลอดภัย เพชร (1994)

299,600.00

มีผู8เสนอราคารายเดียว

ภูเก็ต (Phuket Gateway)

15 จ8างเหมาดูแลและบํารุงรักษาสวน สนามหญ8า

สจ 110/2559

สจ 111/2559
๒๙ พ.ย. ๕๙

1,274,000.00

2,197,800.00

E-Auction นายชลอ ดาษเสถียร

พันธไม8 จํานวน 8 แห>ง

หจก.ภาธนา

หจก.วี.วาย.การเด8นท

1,274,000.00 หจก.วี.วาย.การเด8นท

หจก.อาทิตยบริการ (เลย)

1,589,000.00

หจก.วี.วาย.การเด8นท

นายชลอ ดาษเสถียร

1,649,000.00

หจก.กําไรการช>าง

บจก.ทรัพยสัมฤทธิ์การก>อสร8าง

2,190,000.00

บจก.รักษาความปลอดภัย เพชร (1994)

1,806,000.00 บจก.รักษาความปลอดภัย เพชร (1994)

บจก.รักษาความปลอดภัยศรีเทพเบสการด

2,065,000.00

1,274,000.00

เป5นผู8เสนอราคาต่ําสุด

สจ 112/2559
๒๙ พ.ย. ๕๙

หจก.อาทิตยบริการ (เลย)
บจก.ทรัพยสัมฤทธิ์การก>อสร8าง
16 จ8างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณ

1,806,000.00

2,450,000.00

E-Auction บจก.รักษาความปลอดภัย เพชร (1994)

ท>าเทียบเรือท>องเที่ยวอ>าวฉลองฯ

17 จ8างเหมาบริหารจัดการประตูเมืองภูเก็ต

บจก.รักษาความปลอดภัยศรีเทพเบสการด

725,000.00

734,232.00

สอบราคา ภูวดล Management

(Phuket Gateway)

ภูวดล Management

734,000.00 ภูวดล Management

หจก.เมืองทองพังงา การโยธา

บจก.พีเอ็มเท็คนิคอล เซอรวิส

717,970.00

บจก.อัลอีมานบิสซิเนส

บจก.อัลอีมานบิสซิเนส

1,806,000.00

เป5นผู8เสนอราคาต่ําสุด

สจ 113/2559
๓๐ พ.ย. ๕๙

725,000.00

เอกสารหลักฐานครบถ8วน

สจ 114/2559

ผู8รับจ8างยินดีลดราคาลง

๓๐ พ.ย. ๕๙

มีผู8เสนอราคารายเดียว

สจ 115/2559

679,000.00

บจก.พีเอ็มเท็คนิคอล เซอรวิส
18 จ8างเหมาบริการบํารุงรักษาระบบกล8อง
โทรทัศนวงจรป^ดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

7,638,000.00

7,668,000.00

E-Auction

บจก.เอกซเนต คอมพิวเตอร แอนด เพอริเฟอรรัล ซัพพลาย

บจก.ชับบ (ประเทศไทย)
บมจ.ซีเอส ล็อกซอินโฟ
บจก.ป^รามิด โซลูชั่น

บมจ.ซีเอส ล็อกซอินโฟ

7,638,000.00 บมจ.ซีเอส ล็อกซอินโฟ

7,638,000.00

๓๐ พ.ย. ๕๙

-4ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ!าง

19 จ8างเหมาตัดหญ8า ดูแลรักษาความสะอาดถนน

วงเงินที่จะซื้อหรือจ!าง
1,758,960.00

ราคากลาง
1,792,464.00

วิธีซื้อ
หรือจ!าง

สอบราคา หจก.กําไรการช>าง

จํานวน 7 สาย

รายชื่อผู!เสนอราคาและราคาที่เสนอ

รายชื่อผู!ซื้อซอง

รายชื่อผู!เสนอราคา

ผู!ได!รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ!าง
ราคา

หจก.ธัชวิศว

1,758,960.00 หจก.ธัชวิศว

หจก.ธัชวิศว

บจก.ศ.เศรษฐพร ทราฟฟ^ค

1,792,464.00

หจก.อาทิตยบริการ (เลย)

หจก.อาทิตยบริการ (เลย)

1,792,464.00

ผู!ได!รับการคัดเลือก

ราคา
1,758,960.00

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

โดยสรุป

ข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

เป5นผู8เสนอราคาต่ําสุด

สจ 116/2559
๓๐ พ.ย. ๕๙

บจก.ทรัพยสัมฤทธิ์การก>อสร8าง
หจก.รุ>งสิริบุญลักษณ
หจก.วริษฐ แมเนจเม8นท กรุ,ป
บจก.อัลอีมานบิสซิเนส
หจก.วี.วาย.การเด8นท
หจก.ลักษณา การโยธา
หจก.จารุวรรณการโยธา
บจก.ศ.เศรษฐพร ทราฟฟ^ค
หจก.โรคเวย เอนเตอรไพรส
หจก.บางกอกวิลเลจ
20 จ8างประชาสัมพันธข>าวกิจกรรมของ อบจ.

300,000.00

300,000.00

ตกลงราคา

-

บจก.เสียงใต8รายวัน

300,000.00 บจก.เสียงใต8รายวัน

300,000.00

มีผู8เสนอราคารายเดียว

ภูเก็ต ทางหนังสือพิมพเสียงใต8รายวัน

21 จ8างดําเนินการจัดทํารายการโทรทัศนส>งเสริม

๓๐ พ.ย. ๕๙

250,000.00

250,000.00

ตกลงราคา

-

หจก.อายคิว สตูดิโอ

250,000.00 หจก.อายคิว สตูดิโอ

250,000.00

มีผู8เสนอราคารายเดียว

การท>องเที่ยว "Amazing Phuket Travel"

22 จ8างดําเนินการจัดทํารายการโทรทัศนส>งเสริม

250,000.00

250,000.00

ตกลงราคา

-

บจก.ออกสื่อ

250,000.00 บจก.ออกสื่อ

250,000.00

มีผู8เสนอราคารายเดียว

กิจกรรมการดําเนินงาน ร.พ.อบจ.ภูเก็ต
ทางสถานีโทรทัศนภูเก็ตเคเบิ้ลทีวี

สจ 119/2559
๓๐ พ.ย. ๕๙

4,930,000.00

4,950,000.00

E-Auction บจก.ราชาโยค

โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต

24 จ8างเหมาดําเนินการเผยแพร>ประชาสัมพันธ

สจ 118/2559
๓๐ พ.ย. ๕๙

ภาษาอังกฤษ "ภาษาอังกฤษ...ฟ^ตเปรี๊ยะ"

23 จ8างเหมาบริการรักษาความสะอาด

สจ 117/2559

บจก.ราชาโยค

4,930,000.00 บจก.ราชาโยค

4,930,000.00

มีผู8เสนอราคารายเดียว

บจก.ไจแอนด อีสาโน

400,000.00

400,000.00

ตกลงราคา

สจ 120/2559
๓๐ พ.ย. ๕๙

-

หจก.อาย คิว สตูดิโอ

400,000.00 หจก.อาย คิว สตูดิโอ

400,000.00

มีผู8เสนอราคารายเดียว

สจ 121/2559
๓๐ พ.ย. ๕๙

