แบบรายงานผลการจัดทาสรุปผลการพิจารณาการจัดซือ้ จัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ประจาเดือน มกราคม พ.ศ. 2558
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
ลาดับ

โครงการ

1 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตัง้ จานวน
12 ตัว

ผูเ้ ข้าเสนอราคา

วงเงินงบประมาณ วิธีซอื้ /จ้าง

รายชือ่

444,000.00 สอบราคา กระบี่ กิตติ เจริญมอเตอร์

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
ราคา

รายชือ่

387,000.00 มิสเตอร์แอร์

มิสเตอร์แอร์

374,400.00

บจก.พีเอสเอ็มอี

426,000.00

บจก.ถลางเทรดดิง้

420,000.00

ราคา

เหตุผลทีค่ ัดเลือก

374,400.00

เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด

หมายเหตุ

2 จัดซื้อวัสดุสานักงานโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต

614,000.00 สอบราคา หจก.ภูเก็ตณัฐกิจ

608,000.00 หจก.ภูเก็ตณัฐกิจ

605,000.00

มีผู้เสนอราคารายเดียว บริษทั ฯได้ลดราคาลง

3 จัดซื้อชุดกีฬาเพือ่ ใช้ในการแข่งขันกีฬา อบจ.

101,329.00 สอบราคา ร้านแชมป์สปอร์ต

101,329.00 ร้านแชมป์สปอร์ต

101,329.00

เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด

443,622.00

เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด

คัพ ภาคใต้ ครั้งที่ 15 ประจาปี 2558

4 จัดซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 2 รายการ

5 จัดซื้อวัสดุกอ่ สร้าง หินคลุก จานวน 3,000
ลูกบาศก์เมตร

หจก.ภูเก็ต แกรนด์สปอร์ต

538,500.00 สอบราคา บจก.เอ พี พร้อมใจ กรุ๊ป

146,870.00

485,700.00 บจก.เกียรติสนิ ธุ สเตชั่นเนอรี่

หจก.ภูเก็ตสงวนพาณิชย์

508,500.00

บจก.เกียรติสนิ ธุ สเตชั่นเนอรี่

443,622.00

1,861,800.00 สอบราคา ร้านมนสิชา
หจก.สีท่ ศิ พัทลุงการโยธา

1,852,500.00 ร้านมนสิชา

1,852,500.00 เนือ่ งจากหจก.สีท่ ศิ

1,839,330.00

พัทลุงการโยธาไม่มาทา
สัญญาตามกาหนด

6 จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น
(พร้อมน้ามันเชื้อเพลิง)

315,000.00 สอบราคา นายมาโนช เหินหาว
บจก.พิชัยรัตน์ ทัวร์

304,500.00 บจก.พิชัยรัตน์ ทัวร์
294,000.00

294,000.00

เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด

-2ลาดับ

โครงการ

7 จ้างเหมาบริการหรือจ้างเหมาแรงงานบุคคล

ผูเ้ ข้าเสนอราคา

วงเงินงบประมาณ วิธีซอื้ /จ้าง

รายชือ่

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
ราคา

รายชือ่

ราคา

เหตุผลทีค่ ัดเลือก

8,497,200.00

พิเศษ

บจก.ฟูด้ เฮ้าท์ เคเทอร์ริ่ง เซอร์วิสเซส

8,497,200.00 บจก.ฟูด้ เฮ้าท์ เคเทอร์ริ่ง เซอร์วิสเซส

8,497,200.00

มีผู้เสนอราคารายเดียว

18,002,177.00

พิเศษ

บจก.เวิลด์ แอดวานซ์ ไดแอกโนสติกส์

18,002,177.00 บจก.เวิลด์ แอดวานซ์ ไดแอกโนสติกส์

18,002,177.00

มีผู้เสนอราคารายเดียว

867,000.00

พิเศษ

บจก.เสียงใต้รายวัน

867,000.00 บจก.เสียงใต้รายวัน

867,000.00

มีผู้เสนอราคารายเดียว

150,000.00 บจก.ภูเก็ตเมอร์ลนิ

147,500.00

เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด

6,472,000.00

เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด

12,046,500.00

มีผู้เสนอราคารายเดียว

236,600.00

มีผู้เสนอราคารายเดียว

ภายนอกสาหรับทาอาหารผู้ปว่ ยใน รพ.อบจ.
ภูเก็ต
8 จ้างเหมาบริการห้องปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์
(ห้อง LAB) รพ.อบจ.ภูเก็ต

9 จ้างเหมาผลิตสือ่ ประชาสัมพันธ์ข่าว กิจกรรม
ของ รพ.อบจ.ภูเก็ตทางหนังสือพิมพ์เสียงใต้
รายวัน
10 จ้างเหมาสถานที่ จัดอาหารกลางวัน อาหาร

150,000.00 สอบราคา บจก.ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์

ว่างและเครื่องดืม่ สาหรับโครงการจัดงาน

บจก.ภูเก็ตเมอร์ลนิ

147,500.00

วันครู
11 ปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างและภูมทิ ศั น์ทา่ เทียบเรือ

6,478,000.00 E-Auction บจก.ที.เอส.ดีเวลลอปเมนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น

อ่าวฉลอง

12 จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

12,046,500.00

พิเศษ

6,472,000.00 บจก.ที.เอส.ดีเวลลอปเมนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น

บจก.มานะรุ่งเรืองทรัพย์

6,477,000.00

บจก.อีออนเมด

12,046,500.00 บจก.อีออนเมด

รพ.อบจ.ภูเก็ต

13 จ้างดาเนินการจัดกิจกรรมการปรุงบีโกมอย
หม้อใหญ่ทสี่ ดุ ในโลก และกิจกรรมต่างๆ ภาย
ในงานเทศกาลอาหารพืน้ เมืองของดีชาวภูเก็ต
ครั้งที่ 7

236,600.00 กรณีพิเศษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

236,600.00 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

หมายเหตุ

-3ลาดับ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซอื้ /จ้าง

ผูเ้ ข้าเสนอราคา
รายชือ่

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
ราคา

รายชือ่

ราคา

เหตุผลทีค่ ัดเลือก

หมายเหตุ

14 จ้างซ่อมเปลีย่ นอะไหล่เครื่องอัลตร้าซาวด์

362,000.00 สอบราคา บจก.บีเจซี เฮลท์แคร์

362,000.00 บจก.บีเจซี เฮลท์แคร์

350,000.00

มีผู้เสนอราคารายเดียว บริษทั ฯได้ลดราคาลง

15 จ้างซ่อมแซมหลังคาภายในอาคาร และ

140,000.00 สอบราคา ร้านบันเทิงการก่อสร้าง

118,500.00 ร้านบันเทิงการก่อสร้าง

118,500.00

เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด

145,000.00

เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด

หลังคาบริเวณทางเดินริมสระน้าประตูเมือง

นายจาลอง ทองกวม

128,000.00

ภูเก็ต (Phuket Gateway)
16 จ้างเหมารถยนต์ตปู้ รับอากาศแบบหลังคาสูง
เพือ่ ใช้ในโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา อบจ.คัพ ภาคใต้ ครั้งที่ 15
ประจาปี 2558

145,000.00 สอบราคา บจก.ภูเก็ต 421 การท่องเทีย่ ว
นายเทพกร การะเกต

147,500.00 นายเทพกร การะเกต
150,000.00

บริษทั ฯได้ลดราคาลง

