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

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ!าง
จัดซื้อเครื่องกรองน้ําพรอมอุปกรณและติดตั้ง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ!าง
144,000.00

ราคากลาง
180,000.00

วิธีซื้อ

รายชื่อผู!เสนอราคาและราคาที่เสนอ

รายชื่อผู!ซื้อซอง

หรือจ!าง

สอบราคา รานพิสิษฐการก(อสราง

รายชื่อผู!เสนอราคา
รานพิสิษฐการก(อสราง

ผู!ได!รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ!าง
ราคา

ผู!ได!รับการคัดเลือก

379,759.00 บจก.ที-ออยล ซัพพลาย

สมบูรณ ไพศาลทรัพย 168

บจก.นีโอ ยูนิเวอรแวล

155,100.00

บจก.ที-ออยล ซัพพลาย

คลี่ขยายพาณิชย

176,500.00

พี แอนด เจ ซัพพลาย

บจก.ที-ออยล ซัพพลาย

144,000.00

ราคา
144,000.00

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

โดยสรุป

ข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

เป1นผูเสนอราคาต่ําสุด

สข 67/2558
๒ ธ.ค. ๕๘

บจก.นีโอ ยูนิเวอรแวล
คลี่ขยายพาณิชย
2

จางเหมาดูแลสนามฟุตซอลแบบมีหลังคา

285,000.00

408,000.00

สอบราคา นายอนุรักษ เพ็ชรลวน

ร.ร.วัดเทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

3 จางเหมาบริการทําความสะอาดอาคาร

210,000.00

246,000.00

นายธานุวัฒน เพ็ชรลวน

288,000.00 นายอนุรักษ เพ็ชรลวน

บจก.ศรีเทพโปรเท็คชั่น

นายเหม ปะหนัน

343,200.00

นางสาวภาวดี ทองแดง

นายอนุรักษ เพ็ชรลวน

285,000.00

นางสาวกมลรัศม ชูแกว

นางสาวกมลรัศม ชูแกว

310,000.00

บจก.พรีเมี่ยม คลีน แอนด ซัพพลาย

นางสาวภาวดี ทองแดง

320,000.00

นายกิตติวุฒิ ภักดีชน

บจก.ศรีเทพโปรเท็คชั่น

321,000.00

นายธานุวัฒน เพ็ชรลวน

นายกิตติวุฒิ ภักดีชน

368,000.00

นายเหม ปะหนัน

บจก.พรีเมี่ยม คลีน แอนด ซัพพลาย

300,000.00

สอบราคา บจก.พี.พี.แครแอนดคลีน

สระว(ายน้ํา อบจ.ภูเก็ต

บจก.ราชาโยค

195,232.00 บจก.พี.พี.แครแอนดคลีน

บจก.ศรีเทพโปรเท็คชั่น

บจก.พี.พี.แครแอนดคลีน

214,248.00

บจก.พรีเมี่ยม คลีน แอนด ซัพพลาย

บจก.ออล เคมีคอล คลีนเนอร

171,216.00

บจก.ที-ออยล ซัพพลาย

บจก.ศรีเทพโปรเท็คชั่น

179,700.00

บจก.ออล เคมีคอล คลีนเนอร

บจก.พรีเมี่ยม คลีน แอนด ซัพพลาย

198,000.00

285,000.00

เป1นผูเสนอราคาต่ําสุด

สจ 96/2558
๘ ธ.ค. ๕๘

210,000.00

เอกสารหลักฐานครบถวน

สจ 97/2558

บริษัทฯยินดีลดราคาลง

๘ ธ.ค. ๕๘

เป1นผูเสนอราคาต่ําสุด

สจ 98/2558

บจก.ราชาโยค
4

ปรับปรุงซ(อมแซมอาคารเรือดานบน

1,094,000.00

1,212,000.00

สอบราคา บจก.ที.เอส.ดีเวลลอปเมนท แอนด คอนสตรัคชั่น บจก.ภูเก็ต เอ็กพีเรี่ยน

(ร.ร.อบจ.สาธิตร(วมพัฒนา)

1,094,000.00 บจก.ภูเก็ต เอ็กพีเรี่ยน

บจก.สมารท แอนด จีเนียส

บจก.พีพีเอ็นจี เอ็นจิเนียริ่ง

1,145,000.00

หจก.สองพี่นองมั่นคงก(อสราง

ที.เจ เมอเชิน

1,150,000.00

บจก.พีพีเอ็นจี เอ็นจิเนียริ่ง

หจก.สองพี่นองมั่นคงก(อสราง

ที.เจ เมอเชิน

บจก.สมารท แอนด จีเนียส

1,094,000.00

๘ ธ.ค. ๕๘

1,199,372.98
1,209,000.00

บจก.ภูเก็ต เอ็กพีเรี่ยน
5

จางเหมาดําเนินการเผยแพร(ประชาสัมพันธ

180,000.00

1,000,000.00

ตกลงราคา

-

หจก.เจพี มีเดียแอดเวอรไทซิ่ง

180,000.00 หจก.เจพี มีเดียแอดเวอรไทซิ่ง

180,000.00

มีผูเสนอราคารายเดียว

ขอมูลข(าวสารของ อบจ.ภูเก็ต ผ(านทางสถานี

สจ 99/2558
๑๕ ธ.ค. ๕๘

วิทยุกระจายเสียงในจังหวัดภูเก็ต
6

จางก(อสรางหอถังน้ํา ขนาด 10000 ลิตร

710,000.00

711,000.00

สอบราคา หจก.จันทรทองวิศวโยธา
บจก.โฟรพีแมนเนจเมนท

หจก.จันทรทองวิศวโยธา

710,000.00 หจก.จันทรทองวิศวโยธา

710,000.00

มีผูเสนอราคารายเดียว

สจ 100/2558
๑๕ ธ.ค. ๕๘

-2ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ!าง

7 จางก(อสรางสนามฟุตซอล ร.ร.บานพรุจําปา

วงเงินที่จะซื้อหรือจ!าง
10,380,000.00

ราคากลาง
12,000,000.00

วิธีซื้อ

E-Auction บจก.ชินทรัพยวัฒนา

อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

รายชื่อผู!เสนอราคาและราคาที่เสนอ

รายชื่อผู!ซื้อซอง

หรือจ!าง

รายชื่อผู!เสนอราคา

ผู!ได!รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ!าง
ราคา

ผู!ได!รับการคัดเลือก

บจก.แสงมิตร อีเลคตริค

10,380,000.00 บจก.แสงมิตร อีเลคตริค

บจก.มานะรุ(งเรืองทรัพย

บจก.ซีวิล มาสเตอร สปอรต โปร

10,500,000.00

หจก.ประสงคศิลปTการโยธา

บจก.ไตรภาดา การก(อสราง

10,665,000.00

หจก.เอส.พี.เค.ดี.กรุUป

บจก.ไชยวงศสายการโยธา

10,820,000.00

บจก.ไตรภาดา การก(อสราง

หจก.พังงาคาวัสดุ

11,220,000.00
11,435,000.00

บจก.ซีวิล มาสเตอร สปอรต โปร

บจก.เอ.เอ็ม.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด ซัพพลายส

บจก.แสงมิตร อีเลคตริค

บจก.สปอรต เอ็นจิเนียริ่ง แอนด รีครีเอชั่น เอเชีย

11,980,000.00

บจก.เอ.เอ็ม.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด ซัพพลายส

บจก.มานะรุ(งเรืองทรัพย

11,980,000.00

หจก.ตรังทอง

หจก.ตรังทอง

11,980,000.00

หจก.สินแสงจันทร นครศรีธรรมราช

หจก.สินแสงจันทร นครศรีธรรมราช

11,980,000.00

ราคา
10,380,000.00

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

โดยสรุป

ข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

เป1นผูเสนอราคาต่ําสุด

สจ 101/2558
๑๘ ธ.ค. ๕๘

บจก.ไชยวงศสายการโยธา
หจก.พังงาคาวัสดุ
บจก.สปอรต เอ็นจิเนียริ่ง แอนด รีครีเอชั่น เอเชีย

8 จางดูแลรักษาความสะอาดและดูแลภูมิทัศน

494,006.00

494,505.00

ตกลงราคา

-

สวนหย(อม เกาะกลางถนน และไหล(ทางถนน

นายกฤษฎา ดวงสุวรรณ

494,006.00 นายกฤษฎา ดวงสุวรรณ

นายวิศาล พรมขวัญ

494,505.00

494,006.00

เป1นผูเสนอราคาต่ําสุด

สจ 102/2558
๑๘ ธ.ค. ๕๘

ทางหลวงหมายเลข 4031 หนาสนามบิน
นานาชาติภูเก็ต
9

จางก(อสรางสนามฟุตซอล ร.ร.บานอ(าวปอ

10,670,000.00

11,995,000.00

E-Auction บจก.ชินทรัพยวัฒนา

ต.ปYาคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

บจก.ไชยวงศสายการโยธา

10,670,000.00 บจก.ไชยวงศสายการโยธา

บจก.มานะรุ(งเรืองทรัพย

บจก.แสงมิตร อีเลคตริค

10,880,000.00

หจก.ประสงคศิลปTการโยธา

บจก.ซีวิล มาสเตอร สปอรต โปร

10,890,000.00

หจก.เอส.พี.เค.ดี.กรุUป

บจก.ไตรภาดา การก(อสราง

10,999,000.00

บจก.ไตรภาดา การก(อสราง

บจก.เอ.เอ็ม.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด ซัพพลายส

11,177,777.00

บจก.ซีวิล มาสเตอร สปอรต โปร

หจก.พังงาคาวัสดุ

11,220,000.00

บจก.แสงมิตร อีเลคตริค

บจก.สปอรต เอ็นจิเนียริ่ง แอนด รีครีเอชั่น เอเชีย

11,975,000.00

บจก.เอ.เอ็ม.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด ซัพพลายส

บจก.มานะรุ(งเรืองทรัพย

11,975,000.00

หจก.ตรังทอง

หจก.ตรังทอง

11,975,000.00

หจก.สินแสงจันทร นครศรีธรรมราช

หจก.สินแสงจันทร นครศรีธรรมราช

11,975,000.00

10,670,000.00

เป1นผูเสนอราคาต่ําสุด

สจ 103/2558
๒๒ ธ.ค. ๕๘

บจก.ไชยวงศสายการโยธา
หจก.พังงาคาวัสดุ
บจก.สปอรต เอ็นจิเนียริ่ง แอนด รีครีเอชั่น เอเชีย

10 จางดูแลรักษาความสะอาดและดูแลภูมิทัศน
สวนหย(อม เกาะกลางถนนทางหลวงแผ(นดิน
หมายเลข 402 ถ.เทพกระษัตรีฯ

307,748.00

308,025.00

ตกลงราคา

-

นายกฤษฎา ดวงสุวรรณ

307,748.00 นายกฤษฎา ดวงสุวรรณ

307,748.00

มีผูเสนอราคารายเดียว

สจ 104/2558
๒๕ ธ.ค. ๕๘

-3ลําดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ!าง

ที่

11 จางเหมาบริการหรือจางแรงงานบุคคล

วงเงินที่จะซื้อหรือจ!าง
9,150,000.00

ราคากลาง
10,189,440.00

วิธีซื้อ

รายชื่อผู!ซื้อซอง

หรือจ!าง

E-Auction บจก.ฟูZดเฮาส เคเทอรริ่ง เซอรวิสเซส

ภายนอกสําหรับทําอาหารผูปYวยใน ร.พ.

บจก.ป\ญจดารา

อบจ.ภูเก็ต

นางสาวเป]ยรินทร สอนทอง

12 จางเหมาดูแลและบํารุงรักษา สวน

1,139,550.00

1,647,800.00

สอบราคา หจก.อภิเชษฐการโยธา

สนามหญาพันธุไม จํานวน 6 แห(ง

รายชื่อผู!เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อผู!เสนอราคา

ผู!ได!รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ!าง
ราคา

ผู!ได!รับการคัดเลือก

บจก.ฟูZดเฮาส เคเทอรริ่ง เซอรวิสเซส

9,987,408.00 บจก.ป\ญจดารา

บจก.ป\ญจดารา

9,150,000.00

หจก.วี.วาย.การเดนท

1,139,550.00 หจก.วี.วาย.การเดนท

นายกฤษฎา ดวงสุวรรณ

บจก.อัล-อีมาน บิสซิเนส

1,175,000.00

นายชลอ ดาษเสถียร

หจก.ทรัพยสมพงษ การก(อสราง

1,647,800.00

ราคา
9,150,000.00

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

โดยสรุป

ข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

เป1นผูเสนอราคาต่ําสุด

สจ 105/2558
๒๘ ธ.ค. ๕๘

1,139,550.00

เป1นผูเสนอราคาต่ําสุด

สจ 106/2558
๒๘ ธ.ค. ๕๘

หจก.ภาธนา
บจก.ทรัพยสัมฤทธิ์ การก(อสราง
หจก.วี.วาย.การเดนท
บจก.อัล-อีมาน บิสซิเนส
นายสมพงศ แสงเรือง
หจก.ทรัพยสมพงศ การก(อสราง
หจก.ผดุงกิจการโยธา
13 จางเหมาบริการหองปฏิบัติการทางการ

15,905,888.00

20,034,074.20

แพทย (หอง LAB) ร.พ.อบจ.ภูเก็ต

14 จางเหมาบริการจัดการเดินรถยนตโดยสาร
ประจําทาง ป]งบประมาณ 2559

8,290,600.00

8,310,690.00

E-Auction

บจก.โปรเฟสชั่นแนล ลาโบทอรี่ แมเนจเมนท คอรป

บจก.เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิสเท็มส

15,905,888.00 บจก.เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิสเท็มส

บจก.เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิสเท็มส

บจก.โปรเฟสชั่นแนล ลาโบทอรี่ แมเนจเมนท คอรป

17,730,153.00

E-Auction บจก.ภูเก็ตมหานคร
บจก.อัล-อีมาน บิสซิเนส

บจก.ภูเก็ตมหานคร

8,300,690.00 บจก.อัล-อีมาน บิสซิเนส

บจก.อัล-อีมาน บิสซิเนส

8,290,600.00

15,905,888.00

เป1นผูเสนอราคาต่ําสุด

สจ 107/2558
๒๙ ธ.ค. ๕๘

8,290,600.00

เป1นผูเสนอราคาต่ําสุด

สจ 108/2558
๒๙ ธ.ค. ๕๘

