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

โครงการ

1 สอบราคาจัดซือ้ วัสดุการศึกษาโครงการ

วงเงินงบประมาณ

ผู้เข้าเสนอราคา

วิธีซ้อื /จ้าง

รายชื่อ

200,000.00 สอบราคา ร้านเกียรติสนิ ธุ สเตชั่นเนอรี่

จัดซือ้ สื่อและหนังสือเข้าห้องสมุด ร.ร.อบจ.

บจก.เส้งโห ภูเก็ต

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคา

รายชื่อ

195,000.00 บจก.เส้งโห ภูเก็ต

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

143,972.64

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

157,500.00

มีผู้เสนอราคารายเดียว

หมายเหตุ

143,972.64

บ้านตลาดเหนือ
2 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อม

157,500.00 สอบราคา บจก.มิสเตอร์คอมพิวเตอร์ แอนด์

ติดตัง้ ตามโครงการจัดซื้อระบบห้องสมุด

157,500.00 บจก.มิสเตอร์คอมพิวเตอร์ แอนด์

คอมมิวนิเคชั่น

คอมมิวนิเคชั่น

อัตโนมัติ ร.ร.อบจ.บ้านไม้เรียบ
3 สอบราคาจัดซือ้ วัสดุการศึกษาโครงการ

527,280.00 สอบราคา หสม.บ้านเครื่องเขียน

525,961.80 บจก.เกียรติสนิ ธุ สเตชั่นเนอรี่

จัดซือ้ สื่อการสอนชุดสร้างเสริมพืน้ ฐานการ

บจก.เกียรติสนิ ธุ สเตชั่นเนอรี่

520,074.80

เข้าใจ การเรียนรู้ทักษะสังคมศึกษา ศาสนา

หสม.ออฟฟิศ พลัส

524,643.60

และวัฒนธรรม

บจก.เส้งโห ภูเก็ต

323,776.00

4 สอบราคาจัดซือ้ วัสดุการศึกษาโครงการ

1,124,400.00 สอบราคา บจก.เกียรติสนิ ธุ สเตชั่นเนอรี่

1,062,656.28 บจก.เกียรติสนิ ธุ สเตชั่นเนอรี่

515,000.00 หลักฐานเอกสารถูกต้อง บริษัทฯได้ลดราคาลง
ครบถ้วน

1,060,000.00

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

บริษัทฯได้ลดราคาลง

จัดซือ้ สื่อการสอนชุดสร้างเสริมพืน้ ฐานการ

หสม.บ้านเครื่องเขียน

1,090,768.88

เข้าใจ การเรียนรู้ทักษะทางคณิตศาสตร์

หสม.ออฟฟิศ พลัส

1,079,523.84

บจก.แสงรุ่งภูเก็ต

5,199,000.00 บจก.แสงรุ่งภูเก็ต

5,197,000.00

มีผู้เสนอราคารายเดียว บริษัทฯได้ลดราคาลง

1,475,000.00 บจก.เมกก้า คิดส์

1,469,000.00

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
5 จัดซือ้ รถยนต์โดยสารชนิดสองแถว ลักษณะ

5,200,000.00

พิเศษ

ตัวถังไม้ ชนิด 6 ล้อ จํานวน 4 คัน

6 จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องออกกําลังกาย
กลางแจ้งสวนสาธารณะลานกีฬากะทู้

1,479,000.00 สอบราคา บจก.ดีเทค มาเก็ตติง้
บจก.เมกก้า คิดส์
บจก.จอยอัส

1,469,500.00
-

บริษัทฯได้ลดราคาลง

-2ลําดับ

โครงการ

7 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

วงเงินงบประมาณ

9 สอบราคาจัดซือ้ ครุภัณฑ์สํานักงาน

11 ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และอบรมจริยธรรม

พิเศษ

112,000.00
149,080.00 บจก.คอมเทค ยูนฟิ ายด์ ซิสเต็มส์

บจก.คอมเทค ยูนฟิ ายด์ ซิสเต็มส์

144,350.00

บจก.มิสเตอร์คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น

149,500.00
114,380.00 บจก.วิวัฒน์คอร์ปอเรชั่น (2011)

ร้านพี เค สื่อสาร

99,000.00

บจก.วิวัฒน์คอร์ปอเรชั่น (2011)

94,790.00

บจก.ลัคกี้-คิงด้อมเซ็นเตอร์ (นครราชสีมา)

102,810.00

หจก.ภูเก็ตณัฐกิจ

122,000.00
371,060.00 ร้านอนุบาลเฟอร์นิเจอร์

หจก.ภูเก็ตณัฐกิจ

349,000.00

ร้านอนุบาลเฟอร์นิเจอร์

297,900.00

บจก.ศาลาไทย การโยธา

รายชื่อ

132,500.00 บจก.มิสเตอร์คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น

บจก.มิสเตอร์คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น

400,800.00 สอบราคา หจก.ที.เอส.เอ็ม.ซี แมชชีน

6,865,000.00

ราคา
120,250.00

129,366.00 สอบราคา บจก.จิตติ โอเอ

11 รายการ

ผู้ได้รับการคัดเลือก

บจก.คอมเทค ยูนฟิ ายด์ ซิสเต็มส์
202,700.00 สอบราคา บจก.จิตติ โอเอ

ชัน้ วางเอกสาร 11 ตู้

10 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน

รายชื่อ

166,000.00 สอบราคา บจก.จิตติ โอเอ

กองกิจการขนส่ง
8 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ

ผู้เข้าเสนอราคา

วิธีซ้อื /จ้าง

6,860,000.00 บจก.ศาลาไทย การโยธา

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

112,000.00

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

144,350.00

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

94,790.00

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

297,900.00

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

6,860,000.00

มีผู้เสนอราคารายเดียว

128,900.00

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

930,000.00

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

หมายเหตุ

ทางพระพุทธศาสนาวัดเทพนิมติ

12 สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับ

140,000.00 สอบราคา ส.บุญเตือน ทรานสปอร์ต

129,000.00 บจก.โชคชื่นธรรมทรานสปอร์ตแอนด์ทัวร์

อากาศ 2ชั้น ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ

บจก.ภูเก็ต 421 การท่องเที่ยว

129,000.00

ผู้เรียนของ ร.ร.อบจ.บ้านนาบอน (กิจกรรม

บจก.โชคชื่นธรรมทรานสปอร์ต แอนด์ทัวร์

128,900.00

หสม.ธนวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง

969,000.00 หสม.ธนวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง

ร้านโรงกลึง ป.การช่าง

973,206.00

ที่ 3 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์)
13 จ้างซ่อมแซมโป๊ะบริเวณท่าเทียบเรืออ่าว
ฉลอง

937,000.00

พิเศษ

บริษัทฯได้ลดราคาลง

-3ลําดับ

โครงการ

14 จ้างเหมาดูแลและบํารุงรักษา สวน สนาม

วงเงินงบประมาณ

รายชื่อ

2,062,425.00 E-Auction ร้านสิริพร วัสดุภัณฑ์

หญ้า พันธุ์ไม้ฯ จํานวน 6 แห่ง

15 สอบราคาจ้างบริหารจัดการรถยนต์โดยสาร

ผู้เข้าเสนอราคา

วิธีซ้อื /จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคา

970,000.00 ร้านสิริพร วัสดุภัณฑ์

หจก.ภาธนา

1,035,337.00

หจก.ณัฐชยาพูนทรัพย์

1,240,000.00

หจก.อาทิตย์บริการ (เลย)

1,600,000.00

บจก.ทรัพย์สัมฤทธิ์การก่อสร้าง

1,912,425.00

บจก.ศ.เศรษฐพร ทราฟฟิค

2,058,425.00

1,906,740.00 สอบราคา ห้างหุน้ ส่วนจํากัด แคท สเตท มิสชั่น

รายชื่อ

1,906,740.00 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด แคท สเตท มิสชั่น

ราคา
970,000.00

1,900,000.00

เหตุผลที่คัดเลือก

หมายเหตุ

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

มีผู้เสนอราคารายเดียว บริษัทฯได้ลดราคาลง

ประจําทาง ในปีงบประมาณ 2556

16 ซ่อมแซมแฟลตบ้านพักข้าราชการ 3 ชั้น

165,400.00 สอบราคา นางสาวอ่าหอง แซ่กี่

165,000.00 นางสาวอ่าหอง แซ่ก่ี

165,000.00

มีผู้เสนอราคารายเดียว

17 จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบกล้องโทรทัศน์

480,002.00

พิเศษ

บจก.ซีเอส ล็อกซอินโฟ

480,002.00 บจก.ซีเอส ล็อกซอินโฟ

477,000.00

มีผู้เสนอราคารายเดียว บริษัทฯได้ลดราคาลง

2,875,000.00

พิเศษ

บจก.ซีเอส ล็อกซอินโฟ

2,875,000.00 บจก.ซีเอส ล็อกซอินโฟ

2,875,000.00

มีผู้เสนอราคารายเดียว

311,800.00

พิเศษ

นายสุชาติ รัตนะคณะ

311,800.00 นายสุชาติ รัตนะคณะ

311,800.00

มีผู้เสนอราคารายเดียว

วงจรปิดในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

18 จ้างดําเนินการบํารุงรักษาระบบกล้องวงจร
ปิดในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

19 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ดา้ นหลังหอพักแพทย์พยาบาล (อาคาร 5 ชั้น)

