แบบ สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ!างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
องค1การบริหารส2วนจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560
ลําดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ!าง

ที่
1

จัดซื้อครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก

วงเงินที่จะซื้อหรือจ!าง
218,000.00

ราคากลาง
232,000.00

วิธีซื้อ
หรือจ!าง
ตกลงราคา

-

สําหรับงานประมวลผล จํานวน 10 เครื่อง

2

จัดซื้อโทรทัศนแอล อี ดี ขนาดไมAนอยกวAา

228,000.00

250,000.00

ตกลงราคา

-

50 นิ้ว จํานวน 10 เครื่อง

3 จัดซื้อครุภัณฑระบบกลองโทรทัศนวงจรปEด

456,087.50

456,620.00

ตกลงราคา

รายชื่อผู!เสนอราคาและราคาที่เสนอ

รายชื่อผู!ซื้อซอง

-

รายชื่อผู!เสนอราคา

ผู!ได!รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ!าง
ราคา

ผู!ได!รับการคัดเลือก

บจก.คอมเทค ยูนิฟายด ซิสเตมส

218,000.00 บจก.คอมเทค ยูนิฟายด ซิสเตมส

บจก.ศูนยรวมครุภัณฑ 2000

219,000.00

บจก.นวัตกรรม เอ็คคูชั่น

220,500.00

บจก.อินเทค ไอทีกรุป

232,000.00

บจก.เกAงคอมพิวเตอร แอนด ไอที

232,000.00

หจก.ภูเก็ต วี.ที.เอ ซัพพลาย

222,000.00

บจก.คอมเทค ยูนิฟายด ซิสเตมส

228,000.00 บจก.คอมเทค ยูนิฟายด ซิสเตมส

ราคา
218,000.00

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

โดยสรุป

ข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

เป.นผูเสนอราคาต่ําสุด

สข 54/2559
๒ ธ.ค. ๕๙

228,000.00

เป.นผูเสนอราคาต่ําสุด

สข 55/2559
๒ ธ.ค. ๕๙

บจก.ศูนยรวมครุภัณฑ 2000

228,000.00

รวมราคากับสัญญาจาง

บจก.นวัตกรรม เอ็คคูชั่น

229,500.00

ซื้อขายคอมฯโนตบุก

บจก.อินเทค ไอทีกรุป

250,000.00

สข 54/59 ลว.2/ธ.ค./59

บจก.เกAงคอมพิวเตอร แอนด ไอที

219,000.00

หจก.ภูเก็ต วี.ที.เอ ซัพพลาย

234,000.00

บจก.ชับบ (ประเทศไทย)

456,087.50 บจก.ชับบ (ประเทศไทย)

456,087.50

มีผูเสนอราคารายเดียว

ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

4

จัดซื้อชุดกีฬาพรอมอุปกรณ และสกรีน เพื่อใช

สข 56/2559
๑๓ ธ.ค. ๕๙

165,000.00

165,000.00

ตกลงราคา

-

รานนิว สปอรต

175,028.00 รานนิว สปอรต

165,000.00

ในโครงการสAงนักกีฬาเขารAวมการแขAงขันกีฬา

มีผูเสนอราคารายเดียว

สข 57/2559

ผูรับจางยินดีลดราคาลง

๒๐ ธ.ค. ๕๙

มีผูเสนอราคารายเดียว

สจ 122/2559

อปท. ครั้งที่ 9 ประจําปO 2560
5

จางเผยแพรAประชาสัมพันธผลงานและขAาว

150,000.00

150,000.00

ตกลงราคา

-

หนังสือพิมพภูเก็ตอันดามัน

150,000.00 หนังสือพิมพภูเก็ตอันดามัน

150,000.00

สารของ ร.พ.อบจ.ภูเก็ต

6

จางบํารุงรักษาระบบบริหารจัดการ จัดเก็บ

๑ ธ.ค. ๕๙

200,000.00

200,000.00

ตกลงราคา

-

บจก.ฟEลิปส

200,000.00 บจก.ฟEลิปส

200,000.00

มีผูเสนอราคารายเดียว

ภาพและเก็บสํารองขอมูลทาง X-Ray ร.พ.

สจ 123/2559
๑ ธ.ค. ๕๙

อบจ.ภูเก็ต
7 จางเหมารถยนตตูปรับอากาศพรอมน้ํามัน
เชื้อเพลิง

360,000.00

360,000.00

ตกลงราคา

-

นางสาวกุลธิดา อินทบุตร

360,000.00 นางสาวกุลธิดา อินทบุตร

360,000.00

มีผูเสนอราคารายเดียว

สจ 124/2559
๗ ธ.ค. ๕๙

-2ลําดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ!าง

ที่

8 จางทําหนังสือรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน

วงเงินที่จะซื้อหรือจ!าง
420,000.00

ราคากลาง
600,000.00

วิธีซื้อ
หรือจ!าง

สอบราคา บจก.อินเทนชั่น มีเดีย แพลน

ตามนโยบายของนายก อบจ.

9

จางเหมาทําความสะอาดอาคารสระวAายน้ํา

156,294.00

156,294.00

รายชื่อผู!ซื้อซอง

รายชื่อผู!เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อผู!เสนอราคา

ผู!ได!รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ!าง
ราคา

ผู!ได!รับการคัดเลือก

บจก.อินเทนชั่น มีเดีย แพลน

546,250.00 บจก.เอิรธ มีเดีย แพลนเนอร

หจก.เวิลด มีเดีย กราฟฟEค

หจก.เวิลด มีเดีย กราฟฟEค

450,000.00

บจก.เอิรธ มีเดีย แพลนเนอร

บจก.เอิรธ มีเดีย แพลนเนอร

420,000.00

บจก.พี.พี.แคร แอนด คลีน

156,294.00 บจก.พี.พี.แคร แอนด คลีน

ตกลงราคา

-

ราคา
420,000.00

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

โดยสรุป

ข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

เป.นผูเสนอราคาต่ําสุด

สจ 125/2559
๒๒ ธ.ค. ๕๙

156,294.00

มีผูเสนอราคารายเดียว

อบจ.ภูเก็ต

10 จางปรับปรุงซAอมแซมหองสมุดเฉลิม

สจ 126/2559
๒๖ ธ.ค. ๕๙

4,490,000.00

4,548,000.00

E-Auction บจก.ศรีลักษมีโชค

บจก.เอ-อาเธอร แอดวานซ

4,490,000.00 บจก.เอ-อาเธอร แอดวานซ

บจก.สามารถคอนสตรัคชั่น

หจก.บุญสิริการกAอสราง

4,518,000.00

หจก.บุญสิริการกAอสราง

บจก.พรอมสุข เฮาส

4,539,000.00

บจก.เอ-อาเธอร แอดวานซ

หจก.ปdนรัก คอนสตรัคชั่น (2006)

4,539,000.00

E-Auction บจก.พรอม เทคโน เซอรวิส

บจก.พรอม เทคโน เซอรวิส

5,638,888.00 บจก.พรอม เทคโน เซอรวิส

บจก.อินโนเวชั่น เทคโนโลยี

บจก.อินโนเวชั่น เทคโนโลยี

5,650,000.00

พระเกียรติ 50 พรรษา

4,490,000.00

เป.นผูเสนอราคาต่ําสุด

สจ 127/2559
๒๘ ธ.ค. ๕๙

บจก.พรอมสุข เฮาส
หจก.ปdนรัก คอนสตรัคชั่น (2006)
บจก.อันดามัน มารีน คอนสตรัคชั่น
11 จางบริการบํารุงรักษาระบบวิศวกรรมอาคาร

5,638,888.00

5,671,200.00

ร.พ.อบจ.ภูเก็ต

12 จางบํารุงรักษาอุปกรณคอมพิวเตอรและ

385,200.00

441,660.00

ตกลงราคา

-

บจก.ภูเก็ต ไอที ซัพพอรท

385,200.00 บจก.ภูเก็ต ไอที ซัพพอรท

5,638,888.00

เป.นผูเสนอราคาต่ําสุด

สจ 128/2559
๒๙ ธ.ค. ๕๙

385,200.00

มีผูเสนอราคารายเดียว

ระบบโปรแกรมสําเร็จรูปและฐานขอมูล

สจ 129/2559
๒๙ ธ.ค. ๕๙

ระบบจัดเก็บเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส
พรอมงานระบบซอฟทแวร อบจ.ภูเก็ต
13 จางเหมาบริการหรือจางเหมาแรงงานบุคคล

7,497,945.00

7,637,175.00

E-Auction บจก.ปdญจดารา

บจก.ปdญจดารา

7,497,945.00 บจก.ปdญจดารา

7,497,945.00

มีผูเสนอราคารายเดียว

ภายนอกสําหรับทําอาหารผูปfวยใน ร.พ.อบจ.

สจ 130/2559
๒๙ ธ.ค. ๕๙

ภูเก็ต
14 จางเหมารถยนตโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น

238,400.00

238,400.00

ตกลงราคา

-

บจก.ภูเก็ต 421 การทAองเที่ยว

238,400.00 บจก.ภูเก็ต 421 การทAองเที่ยว

238,400.00

มีผูเสนอราคารายเดียว

ขนาดไมAนอยกวAา 40 ที่นั่ง พรอมน้ํามันเชื้อ-

สจ 131/2559
๓๐ ธ.ค. ๕๙

เพลิง จํานวน 4 คัน
15 จางประชาสัมพันธกิจกรรม ขAาวสาร ความ
เคลื่อนไหวของ อบจ.ภูเก็ต ทางหนังสือพิมพ
เสียงทักษิณ

90,000.00

90,000.00

ตกลงราคา

-

นางนวลละออ สบายจิตร

90,000.00 นางนวลละออ สบายจิตร

90,000.00

มีผูเสนอราคารายเดียว

สจ 132/2559
๓๐ ธ.ค. ๕๙

-3ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ!าง

16 จางเหมาดําเนินการเผยแพรAประชาสัมพันธ
ขอมูลขAาวสารของ อบจ.ภูเก็ต ผAานทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงในจังหวัดภูเก็ต

วงเงินที่จะซื้อหรือจ!าง
135,000.00

ราคากลาง
135,000.00

วิธีซื้อ
หรือจ!าง
ตกลงราคา

รายชื่อผู!ซื้อซอง
-

รายชื่อผู!เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อผู!เสนอราคา
หจก.เจพี มีเดียแอดเวอรไทซิ่ง

ผู!ได!รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ!าง
ราคา

ผู!ได!รับการคัดเลือก

135,000.00 หจก.เจพี มีเดียแอดเวอรไทซิ่ง

ราคา
135,000.00

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

โดยสรุป

ข!อตกลงในการซื้อหรือจ!าง

มีผูเสนอราคารายเดียว

สจ 133/2559
๓๐ ธ.ค. ๕๙

