แบบรายงานผลการจัดทําสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ประจําเดือน มีนาคม พ.ศ. 2556
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
ลําดับ

โครงการ

1 จัดซื้อเครื่องผสมยางแอสฟัลท์แบบ Hot Mixs
ขนาด 12 ตันต่อชั่วโมง จํานวน 1 เครื่อง

2 จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องออกกําลังกายกลาง
แจ้งบริเวณสวนสาธารณะสะพานหิน

3 จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม(บล็อกทรายมหาสนุก,
บล็อกยาง)

4 จัดซือ้ ครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 7 รายการ

วงเงินงบประมาณ

ผู้เข้าเสนอราคา

วิธีซ้อื /จ้าง

รายชื่อ

2,500,000.00 E-Auction หจก.พรเลิศการช่าง
หจก.สหวรร ธนวรรณ

2,669,000.00 E-Auction บจก.ทู บอร์น อินเตอร์เทรด
บจก.เมกก้า คิดส์

253,900.00 สอบราคา ร้านฟิตเน็ตแอนด์ทอยส์

ราคา

2,662,900.00 บจก.ทู บอร์น อินเตอร์เทรด

เหตุผลที่คัดเลือก

2,490,000.00

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

2,662,900.00

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

หมายเหตุ

2,663,900.00

177,700.00 บจก.ภูเก็ตโฮเทล ซัพพลาย

บจก.ภูเก็ตโฮเทล ซัพพลาย

218,636.00

ร้านชูรัศการค้า

230,824.00

1,150,000.00 สอบราคา บจก.แสงรุ่งภูเก็ต

ราคา

2,495,000.00

198,075.00

303,100.00 สอบราคา ร้านอนุบาลเฟอร์นิเจอร์

รายชื่อ

2,490,000.00 หจก.พรเลิศการช่าง

บจก.นีโอเวฟ (ประเทศไทย)

หจก.ภูเก็ตณัฐกิจ

5 จัดซือ้ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท

ผู้ได้รับการคัดเลือก

217,406.00 ร้านอนุบาลเฟอร์นิเจอร์

200,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัตคิ รบ

บริษัทฯได้ลดราคาลง

และเสนอราคาต่ําสุด

217,406.00

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

1,142,000.00

มีผู้เสนอราคารายเดียว

162,000.00

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

255,100.00

1,142,000.00 บจก.แสงรุ่งภูเก็ต

รถบรรทุกชนิด 6 ล้อ

6 จัดซือ้ ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องล้างท่อ
(ครั้งที่ 2)

170,000.00 สอบราคา หจก.กี่หิ้นการไฟฟ้าภูเก็ต
ร้านเฉลิมพลการไฟฟ้า

163,900.00 หจก.กี่หิ้นการไฟฟ้าภูเก็ต
167,500.00

บริษัทฯได้ลดราคาลง

-2ลําดับ

โครงการ

7 จัดซือ้ กล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ สําหรับ

วงเงินงบประมาณ

ผู้เข้าเสนอราคา

วิธีซ้อื /จ้าง

รายชื่อ

150,600.00 สอบราคา นายณรงค์ทัศ อากาศโสภา

กองการศึกษาฯ จํานวน 1 ชุด

บจก.มิสเตอร์คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น

125,000.00

9 จ้างเหมาดําเนินการจัดระบบแสง สี เสียง

ร้านมนสิชา

900,000.00

พิเศษ

นายสมพงศ์ ไฝ่ฝัน

รายชื่อ

135,000.00 ร้านพี เค สื่อสาร
133,643.00

1,861,800.00 สอบราคา บจก.ภูมิทรัพย์ธานี

ลูกบาศก์เมตร

ราคา

บจก.ฟิเดลิต้ี เทคโนโลยี
ร้านพี เค สื่อสาร

8 จัดซือ้ วัสดุก่อสร้าง หินคลุก จํานวน 3,000

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

99,900.00

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

1,645,500.00

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

หมายเหตุ

99,900.00
1,688,000.00 ร้านมนสิชา
1,645,500.00

950,000.00 นายสมพงศ์ ไฝ่ฝัน

900,000.00

มีผู้เสนอราคารายเดียว บริษัทฯได้ลดราคาลง

พร้อมเจ้าหน้าที่สําหรับควบคุมระบบแสง สี
เสียง การแสดงละครอิงประวัตศิ าสตร์ทา้ ว
เทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร
10 โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะลานกีฬา

11,500,000.00 E-Auction บจก.มานะรุ่งเรืองทรัพย์

อําเภอกะทู้

11 จ้างติดตัง้ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบเสียง

6,000,000.00

พิเศษ

11,405,000.00 บจก.มานะรุ่งเรืองทรัพย์

บจก.ไชยวงศ์สาย

11,418,000.00

บจก.ไทคอน

11,480,000.00

หจก.ทวีผล พัฒนาก่อสร้าง

11,480,000.00

บจก.ชินทรัพย์วัฒนา

11,480,000.00

นายบัณฑิต เมืองภักดี

380,815.50 นายบัณฑิต เมืองภักดี

เวทีการแสดงย่อย/กองอํานวยการ พร้อม

นายภาณุรังษี ศิริขันธ์

384,760.00

ติดตั้งและรื้อถอนบริเวณงานสดุดที า้ วเทพ

นายทรัพย์สิทธิ์ อรุณรัตน์

385,000.00

11,405,000.00

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

370,000.00

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

บริษัทฯได้ลดราคาลง

กระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร ประจําปี 2556
12 จ้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์โรงเรียน

1,228,000.00 สอบราคา บจก.ชินรัช โฟร์เทคเตอร์

1,228,000.00 บจก.ชินรัช โฟร์เทคเตอร์

1,220,000.00

มีผู้เสนอราคารายเดียว บริษัทฯได้ลดราคาลง

4,626,000.00 E-Auction บจก.ทูบอร์น อินเตอร์เทรด

4,607,900.00 บจก.เมกก้า คิดส์ จํากัด

4,606,500.00

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

อบจ.บ้านตลาดเหนือ

13 ปรับปรุงสวนสาธารณะเพื่อสุขภาพโรงเรียน
บ้านพรุจําปา

บจก.เมกก้า คิดส์ จํากัด

4,606,500.00

-3ลําดับ

โครงการ

14 จ้างเหมาตัดหญ้า ดูแลรักษาความสะอาด

วงเงินงบประมาณ

รายชื่อ

2,808,000.00 E-Auction หจก.ณัฐชยาพูนทรัยพ์

ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402

15 จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารไม่ประจําทาง

ผู้เข้าเสนอราคา

วิธีซ้อื /จ้าง

420,000.00

พิเศษ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคา

รายชื่อ

2,800,000.00 หจก.ณัฐชยาพูนทรัยพ์

หจก.อาทิตย์บริการ (เลย)

2,802,000.00

หจก.ธัชวิศว์

2,802,500.00

บจก.ส.ทวีโชคค้าวัสดุภัณฑ์

2,802,900.00

หจก.เค ยู การ์เด้นท์ แอนด์ ซัพพลาย

2,803,000.00

บจก.ทรัพย์สัมฤทธิการก่อสร้าง

2,803,000.00

บจก.ศ.เศรษฐพร ทราฟฟิค

2,803,000.00

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

2,800,000.00

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

มีผู้เสนอราคารายเดียว

นางบุญเตือน ศิริรัตน์

420,000.00 นางบุญเตือน ศิริรัตน์

420,000.00

1,136,982.00 สอบราคา นายชลอ ดาษเสถียร

1,101,000.00 นายชลอ ดาษเสถียร

1,036,400.00

หมายเหตุ

(บัส) ปรับอากาศ จํานวน 4 คัน

16 จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดภูมิทัศน์
สวนสาธารณะเขาโต๊ะแซะ

มีผู้เสนอราคารายเดียว บริษัทฯได้ลดราคาลง

