แบบ สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
ลําดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

ที่
1

จัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (Smart TV) จํานวน

วงเงินที่จะซื้อหรือจาง
297,600.00

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจาง

300,000.00 เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผูซื้อซอง
-

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อผูเสนอราคา
หจก.ภูเก็ต วี.ที.เอ ซัพพลาย

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
ราคา

ผูไดรับการคัดเลือก

297,600.00 หจก.ภูเก็ต วี.ที.เอ ซัพพลาย

ราคา
297,600.00

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

โดยสรุป

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มีผูเสนอราคารายเดียว

สข 43/2560

12 เครื่อง

2

จัดซื้อและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก

๒๖ ธ.ค. ๖๐

278,400.00

278,400.00 เฉพาะเจาะจง

-

หจก.ภูเก็ต วี.ที.เอ ซัพพลาย

278,400.00 หจก.ภูเก็ต วี.ที.เอ ซัพพลาย

278,400.00

มีผูเสนอราคารายเดียว

สข 44/2560
๒๖ ธ.ค. ๖๐

3 จางเผยแพรประชาสัมพันธ ผลงานและขาวสาร

150,000.00

150,000.00 เฉพาะเจาะจง

-

หนังสือพิมพ ภูเก็ตอันดามัน

150,000.00 หนังสือพิมพ ภูเก็ตอันดามัน

150,000.00

มีผูเสนอราคารายเดียว

ของ ร.พ.อบจ.ภูเก็ต

4

จางเหมาบริการหรือจางเหมาแรงงานบุคคล

สจ 0144/2560
๑ ธ.ค. ๖๐

336,132.00

336,132.00 เฉพาะเจาะจง

-

บมจ.ธนบุรี เฮลทแคร กรุป

336,132.00 บมจ.ธนบุรี เฮลทแคร กรุป

336,132.00

มีผูเสนอราคารายเดียว

ภายนอกสําหรับทําอาหารผูปวยใน ร.พ.อบจ.

สจ 0145/2560
๑ ธ.ค. ๖๐

ภก.
5

จางกอสรางโรงเก็บวัสดุเพาะชําและโรงเรือน

250,000.00

250,000.00 เฉพาะเจาะจง

-

นายสุชาติ รัตนะ

250,000.00 นายสุชาติ รัตนะ

250,000.00

มีผูเสนอราคารายเดียว

เพาะชํา

6

จางปรับปรุงโรงอาหาร โรงเรียน อบจ.เมือง

๖ ธ.ค. ๖๐

165,000.00

165,000.00 เฉพาะเจาะจง

-

นายสุชาติ รัตนะ

165,000.00 นายสุชาติ รัตนะ

165,000.00

มีผูเสนอราคารายเดียว

ภูเก็ต

7 จางซอมแซมปรับปรุงโปะฝงดานซายทาเทียบ

ในเขตพืน้ ที่จังหวัดภูเก็ต

สจ 0147/2560
๖ ธ.ค. ๖๐

3,996,672.26

4,298,000.00

e-bidding

-

หจก.ธนวัฒน เอ็นจิเนียริ่ง

3,996,672.26 หจก.ธนวัฒน เอ็นจิเนียริ่ง

3,996,672.26

มีผูเสนอราคารายเดียว

เรือทองเที่ยวอาวฉลอง

8 จางบริหารจัดการระบบกลองโทรทัศนวงจรปด

สจ 0146/2560

สจ 0148/2560
๖ ธ.ค. ๖๐

7,296,468.10

7,640,000.00

e-bidding

-

บมจ.ซีเอส ล็อกซอินโฟ

7,564,900.00 บมจ.ซีเอส ล็อกซอินโฟ

7,296,468.10

มีผูเสนอราคารายเดียว

สจ 0149/2560

บริษัทฯ ยินดีลดราคาลง

๑๒ ธ.ค. ๖๐

-2ลําดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

ที่
9

จางโครงการสีสันสดใสบรรยากาศเพื่อการเรียนรู

วงเงินที่จะซื้อหรือจาง
1,112,800.00

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจาง

1,800,000.00 เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผูซื้อซอง
-

รร.อบจ.เมืองภูเก็ต

10 จางกอสรางลานคอนกรีตและคูระบายน้ํา รร.อบจ.

714,000.00

800,000.00

e-bidding

-

สาธิตรวมพัฒนา

11 จางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกสําหรับทําอาหาร

499,290.00

499,290.00 เฉพาะเจาะจง

-

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อผูเสนอราคา

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
ราคา

ผูไดรับการคัดเลือก

หจก.เอก เอ็นจิเนียริ่ง เซอรวิส

1,112,800.00 หจก.เอก เอ็นจิเนียริ่ง เซอรวิส

หจก.พรเทพยมงคลชัย การโยธา

1,222,222.00

หจก.ศ.กิจพูนทรัพย

1,382,966.94

หจก.เอส.ยู.คอนสตรัคชั่น

1,430,000.00

บจก.ลิบรา เน็ตเวิรค แอนด เซอรวิส

1,530,000.00

หจก.ตีกอสราง

1,559,000.00

หจก.นาลานทักษิณกอสราง

1,570,000.00

บจก.ดี-ท็อปส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด ซัพพลาย

714,000.00 บจก.ดี-ท็อปส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด ซัพพลาย

บจก.ไชยวงศสาย การโยธา

744,000.00

บจก.พีเอ็ม เท็คนิคอล เซอรวิส

784,652.00

บมจ.ธนบุรี เฮลทแคร กรุป

499,290.00 บมจ.ธนบุรี เฮลทแคร กรุป

ราคา
1,112,800.00

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

โดยสรุป

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

สจ 0150/2560
๑๓ ธ.ค. ๖๐

714,000.00

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

๑๓ ธ.ค. ๖๐

499,290.00

มีผูเสนอราคารายเดียว

ผูปวยใน ร.พ.อบจ.ภูเก็ต

12 จางเหมาดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธ

360,000.00

360,000.00 เฉพาะเจาะจง

-

หจก.อาย คิว สตูดิโอ

360,000.00 หจก.อาย คิว สตูดิโอ

360,000.00

มีผูเสนอราคารายเดียว

325,000.00

325,000.00 เฉพาะเจาะจง

-

บจก.พรอม เทคโน เซอรวิส

325,000.00 บจก.พรอม เทคโน เซอรวิส

325,000.00

มีผูเสนอราคารายเดียว

196,000.00

240,258.04 เฉพาะเจาะจง

-

5,150,000.00

5,500,000.00

e-bidding

-

พระพุทธศาสนา (วัดพระทอง)

16 จางเหมารักษาความปลอดภัยชายฝง Life Guard
บริเวณหาดสุรินทร

สจ 0154/2560
๒๒ ธ.ค. ๖๐

บจก.รักษาความปลอดภัย เอส.ซี.เอส.ภูเก็ต

196,129.02 บจก.รักษาความปลอดภัย เอส.ซี.เอส.ภูเก็ต

196,000.00

ภูเก็ต

15 จางกอสรางศูนยสงเสริมและพัฒนากิจกรรม

สจ 0153/2560
๑๙ ธ.ค. ๖๐

โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต

14 จางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ร.พ.อบจ.

สจ 0152/2560
๑๓ ธ.ค. ๖๐

กิจกรรมการดําเนินงาน ร.พ.อบจ.ภูเก็ต

13 จางเหมาบริการบํารุงรักษาระบบวิศวกรรมอาคาร

สจ 0151/2560

170,000.00

170,000.00 เฉพาะเจาะจง

-

บจก.โฟรพี แมนเนจเมนท

5,150,000.00 บจก.โฟรพี แมนเนจเมนท

หจก.บุญสิริการกอสราง

5,165,000.00

หจก.เมืองทองพังงา การโยธา

5,370,000.00

นายสายัณห บุรีรักษ

170,000.00 นายสายัณห บุรีรักษ

5,150,000.00

มีผูเสนอราคารายเดียว

สจ 0155/2560

บริษัทฯ ยินดีลดราคาลง

๒๒ ธ.ค. ๖๐

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

สจ 0156/2560
๒๕ ธ.ค. ๖๐

170,000.00

มีผูเสนอราคารายเดียว

สจ 0157/2560
๒๗ ธ.ค. ๖๐

-3ลําดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

ที่

17 จางเหมารักษาความปลอดภัยชายฝง Life Guard

วงเงินที่จะซื้อหรือจาง
142,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจาง

142,000.00 เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผูซื้อซอง
-

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อผูเสนอราคา
นายบุญเกิด ประวงษ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
ราคา

ผูไดรับการคัดเลือก

142,000.00 นายบุญเกิด ประวงษ

ราคา
142,000.00

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

โดยสรุป

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มีผูเสนอราคารายเดียว

สจ 0158/2560

บริเวณหาดไมขาว

18 จางเหมารักษาความปลอดภัยชายฝง Life Guard

๒๗ ธ.ค. ๖๐

226,000.00

226,000.00 เฉพาะเจาะจง

-

นายจุฬา นนทรี

226,000.00 นายจุฬา นนทรี

226,000.00

มีผูเสนอราคารายเดียว

บริเวณหาดในหาน

19 จางเหมารักษาความปลอดภัยชายฝง Life Guard

๒๘ ธ.ค. ๖๐

310,000.00

310,000.00 เฉพาะเจาะจง

-

นายวิรุฬ เชื้อสมัน

310,000.00 นายวิรุฬ เชื้อสมัน

310,000.00

มีผูเสนอราคารายเดียว

บริเวณหาดบางเทา

20 จางเหมารักษาความปลอดภัยชายฝง Life Guard

สจ 0160/2560
๒๘ ธ.ค. ๖๐

198,000.00

198,000.00 เฉพาะเจาะจง

-

นายจตุรงค วิเชียร

198,000.00 นายจตุรงค วิเชียร

198,000.00

มีผูเสนอราคารายเดียว

บริเวณหาดกมลา

21 จางซอมแซมเครื่องอัลตราซาวด ร.พ.อบจ.ภก.

สจ 0159/2560

สจ 0161/2560
๒๘ ธ.ค. ๖๐

490,000.00

490,000.00 เฉพาะเจาะจง

-

บจก.ฟลิปส (ประเทศไทย)

490,000.00 บจก.ฟลิปส (ประเทศไทย)

490,000.00

มีผูเสนอราคารายเดียว

สจ 0162/2560
๒๘ ธ.ค. ๖๐

22 จางเหมาบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย ร.พ.

219,900.00

220,500.00 เฉพาะเจาะจง

-

บจก.เอซ เมด พลัส

219,900.00 บจก.เอซ เมด พลัส

219,900.00

มีผูเสนอราคารายเดียว

อบจ.ภูเก็ต

23 เชาเครื่องสํารองไฟฟา ขนาดไมนอยกวา 60 KVA

๒๘ ธ.ค. ๖๐

276,000.00

276,000.00 เฉพาะเจาะจง

-

บจก.ยูนิไทย เซาทเทิรน

276,000.00 บจก.ยูนิไทย เซาทเทิรน

276,000.00

มีผูเสนอราคารายเดียว

จํานวน 1 เครื่อง ร.พ.อบจ.ภูเก็ต

24 จางซอมหองน้ําสนามกีฬาสุระกุลและหลังคาฝา
เพดานอาคารจุติบุญสูง

สจ 0163/2560

สจ 0164/2560
๒๘ ธ.ค. ๖๐

272,000.00

272,000.00 เฉพาะเจาะจง

-

นายสุชาติ รัตนะ

272,000.00 นายสุชาติ รัตนะ

272,000.00

มีผูเสนอราคารายเดียว

สจ 0165/2560
๒๙ ธ.ค. ๖๐

