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

โครงการ

1 จัดซื้อแก๊สออกซิเจนเหลวทางการแพทย์
ร.พ.อบจ.ภูเก็ต

2 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท

ผู้เข้าเสนอราคา

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง
756,000.00

พิเศษ

รายชื่อ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคา

รายชื่อ

บจก.บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส

642,000.00 บมจ.ลินเด้ (ประเทศไทย)

บมจ.ลินเด้ (ประเทศไทย)

432,000.00

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

432,000.00

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

988,000.00 สอบราคา บจก.โตโยต้าเพิร์ล ผู้จําหน่ายโตโยต้า

988,000.00 บจก.โตโยต้าเพิร์ล ผู้จําหน่ายโตโยต้า

988,000.00

มีผู้เสนอราคารายเดียว

780,000.00 สอบราคา บจก.พี เอ็น เอส วิศวอุตสาหการ

779,000.00 หจก.พรเลิศการช่าง

777,500.00

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

218,000.00

มีผู้เสนอราคารายเดียว

1,798,000.00

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

720,000.00

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

หมายเหตุ

รถยนต์บรรทุก

3 จัดซื้อเครื่องต้มยางแอสฟัลท์

หจก.พรเลิศการช่าง

4 จัดซื้อลิฟท์ยกรถ ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ตัน

5 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภท
รถดูดสิ่งปฏิกูล

6 จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์โครงการภูเก็ต
แคร์

220,000.00 สอบราคา บจก.วาสก้า ออโต้ พาร์ท

1,800,000.00 สอบราคา บจก.แกรนด์ทรัค แอนด์ แมชชีนเนอรี่
บจก.ฤทธิกร วิศวกรรม

790,000.00 สอบราคา บจก.เค พี จี อุปกรณ์การแพทย์

777,500.00

218,000.00 บจก.วาสก้า ออโต้ พาร์ท

1,798,000.00 บจก.แกรนด์ทรัค แอนด์ แมชชีนเนอรี่
1,800,000.00

723,500.00 บจก.เค พี จี อุปกรณ์การแพทย์

หจก.วาย จี เทรดดิ้ง

732,682.50

บจก.ทีเอ็มเอส โซลูชั่น (ประเทศไทย)

310,000.00

บริษัทฯได้ลดราคาลง

-2ลําดับ

โครงการ

7 จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 5 รายการ

ผู้เข้าเสนอราคา

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง

รายชื่อ

1,678,500.00 สอบราคา บจก.ลัคกี้-คิงด้อมเซ็นเตอร์ (นครราชสีมา)
หจก.ภูเก็ตณัฐกิจ

8 จ้างรักษาความปลอดภัยระบบน้ําพุดนตรี

1,000,000.00 สอบราคา บจก.ศรีเทพโปรเท็คชั่น

และทรัพย์สินโดยรอบสระน้ํา บริเวณสระน้ํา

หจก.แก้วทอง

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคา

รายชื่อ

1,491,120.00 บจก.ลัคกี้-คิงด้อมเซ็นเตอร์ (นครราชสีมา)

ราคา
1,490,000.00

หมายเหตุ

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

บริษัทฯได้ลดราคาลง

1,579,500.00

574,800.00 หจก.แก้วทอง
583,200.00

574,000.00 อบจ.ภูเก็ตเคยบอกเลิก
สัญญา บจก.ศรีเทพ

สะพานหิน
9 จ้างเหมารักษาความสะอาดโรงเรียนในสังกัด

เหตุผลที่คัดเลือก

หจก.แก้วทองได้ลด
ราคาลง

โปรเท็คชั่น
3,035,859.00

พิเศษ

บจก.พี.พี.แคร์ แอนด์ คลีน

3,000,000.00 บจก.พี.พี.แคร์ แอนด์ คลีน

3,000,000.00

มีผู้เสนอราคารายเดียว

อบจ. ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้ง 4 แห่ง
และสถานที่อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
10 จ้างเหมารถยนต์โดยสารไม่ประจําทาง (บัส)

225,000.00 สอบราคา บจก.ภูเก็ต 421 การท่องเที่ยว

225,000.00 บจก.ภูเก็ต 421 การท่องเที่ยว

223,000.00

มีผู้เสนอราคารายเดียว

800,000.00 สอบราคา นายชาติชาย เบ้านุวงศ์

759,000.00 นายชาติชาย เบ้านุวงศ์

759,000.00

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

บริษัทฯได้ลดราคาลง

ปรับอากาศ ชั้น 1 ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง
จํานวน 3 คัน
11 ก่อสร้างคูระบายน้ําโรงเรียน อบจ. บ้านตลาด
เหนือ

12 จ้างเหมาจัดการแสดงพร้อมเครื่องแต่งกาย

บจก.ศิริคณา

788,480.00

6,000,000.00

พิเศษ

นายสมยศ ตันสกุล

1,233,000.00 นายสมยศ ตันสกุล

1,050,000.00

มีผู้เสนอราคารายเดียว

บริษัทฯได้ลดราคาลง

6,000,000.00

พิเศษ

นายสัมฤทธิ์ เพชรคง

3,527,160.00 นายสัมฤทธิ์ เพชรคง

3,170,000.00

มีผู้เสนอราคารายเดียว

บริษัทฯได้ลดราคาลง

และอุปกรณ์สําหรับใช้ในการแสดงละครอิง
ประวัติศาสตร์ท้าวเทพกระษัตรี
13 จ้างเหมาออกแบบพร้อมจัดทําผังรูปแบบของ
งานในภาพรวมฯ

-3ลําดับ

โครงการ

14 จ้างเหมารักษาความปลอดภัยโรงเรียนใน

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เข้าเสนอราคา
รายชื่อ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคา

รายชื่อ

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

2,009,000.00

พิเศษ

หจก.แม็กการ์ด เซอร์วิส

2,009,000.00 หจก.แม็กการ์ด เซอร์วิส

2,009,000.00

มีผู้เสนอราคารายเดียว

8,286,138.00

พิเศษ

บจก.เวิลด์ แอดวานซ์ ไดแอกโนสติกส์

8,286,138.00 บจก.เวิลด์ แอดวานซ์ ไดแอกโนสติกส์

8,286,138.00

มีผู้เสนอราคารายเดียว

สังกัด อบจ.ภูเก็ต ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ
ทั้ง 4 แห่ง และสถานที่อื่นๆ ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของกองการศึกษาฯ
15 จ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
(ห้อง LAB) ร.พ.อบจ.ภูเก็ต

หมายเหตุ

