แบบรายงานผลการจัดทําสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจางขององค%กรปกครองส&วนทองถิ่น
ตามประกาศคณะกรรมการขอมูลข&าวสารของราชการ
ประจําเดือน กุมภาพันธ% พ.ศ. 2558
หน&วยงาน องค%การบริหารส&วนจังหวัดภูเก็ต
ลําดับ

ผูเขาเสนอราคา

โครงการ

วงเงินงบประมาณ

1 จัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

277,200.00

สอบราคา พี แอนด เจ ซัพพลาย

2 จัดซื้อพาเลทพลาสติก จํานวน 70 อัน

105,000.00

สอบราคา ร,าน นัม เทค เมด

3 จัดซื้อเครื่องแตAงกาย และอุปกรณนาฏศิลปC

176,080.00

วิธีซื้อ/จาง

รายชื่อ

ผูไดรับการคัดเลือก
ราคา

276,500.00 พี แอนด เจ ซัพพลาย

91,000.00 ร,าน นัม เทค เมด

บจก.กฤชณัท ฮารดแวร

99,991.50

บจก.ทีเอ็มเอส โซลูชั่น (ประเทศไทย)

94,500.00

สอบราคา ร,านชูรัศการค,า

รายชื่อ

167,550.00 ร,านชูรัศการค,า

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

275,000.00 มีผู,เสนอราคารายเดียว บริษัทฯได,ลดราคาลง

90,500.00

เป5นผู,เสนอราคาต่ําสุด บริษัทฯได,ลดราคาลง

165,000.00 มีผู,เสนอราคารายเดียว บริษัทฯได,ลดราคาลง

ไทย ร.ร.อบจ.สาธิตรAวมพัฒนา

4 จัดจ,างซAอมแซมโปGะทAาเทียบเรือทAองเที่ยว

1,973,000.00

อAาวฉลอง

5 จ,างดูแลรักษาความปลอดภัยระบบน้ําพุ
ดนตรี และทรัพยสินโดยรอบสระน้ํา บริเวณ

762,696.00

สอบราคา โรงกลึง ป.การชAาง

1,973,600.00 หสม.ธนวัฒน เอ็นจิเนียริ่ง

บจก.อันดามัน มารีน คอนสตรัคชั่น

1,973,000.00

หสม.ธนวัฒน เอ็นจิเนียริ่ง

1,971,000.00

สอบราคา บจก.ศรีเทพโปรเท็คชั่น
หจก.แก,วทอง

623,904.00 หจก.แก,วทอง

1,971,000.00

เป5นผู,เสนอราคาต่ําสุด

525,600.00

เป5นผู,เสนอราคาต่ําสุด

52,300,000.00

เป5นผู,เสนอราคาต่ําสุด

525,600.00

สระน้ําสวนสาธารณะสะพานหิน
6 กAอสร,างอาคารเรียนอเนกประสงคและยิม
เนเซียม คสล.4 ชั้น ร.ร.อบจ.เมืองภูเก็ต

57,000,000.00 E-Auction บจก.ซีวิล มาสเตอร สปอรต โปร

52,300,000.00 บจก.ซีวิล มาสเตอร สปอรต โปร

บจก.ไชยวงศสาย การโยธา

52,840,000.00

บจก.สหโยธาสถาปUตย

54,880,000.00

บจก.ที.พี.ซี.คอนกรีตอัดแรง

55,290,000.00

หจก.ตรังทอง

56,900,000.00

หมายเหตุ

-2ลําดับ

โครงการ

7 จ,างซAอมแซมเครื่องออกกําลังกายและ

วงเงินงบประมาณ
245,700.00

รายชื่อ

สอบราคา บจก.พี.พี.เอ็นจิเนียริ่ง

เครื่องเลAนสนาม

8 จ,างซAอมแซมอุปกรณเครื่องเลAนกลางแจ,ง

ผูเขาเสนอราคา

วิธีซื้อ/จาง

บจก.ทูบอรน อินเตอรเทค

536,400.00

สอบราคา บจก.เมกก,าคิดส
บจก.ทูบอรน อินเตอรเทค

9 จ,างเหมาบริการรถยนตโดยสารปรับอากาศ

300,000.00

สอบราคา นายทวี แดงเล็ก

วีไอพี ขนาดไมAน,อยกวAา 40 ที่นั่ง

10 จ,างเหมาจัดการแสดงพร,อมเครื่องแตAงกาย

บจก.ภูเก็ต 421 การทAองเที่ยว

ผูไดรับการคัดเลือก
ราคา

รายชื่อ

244,998.02 บจก.ทูบอรน อินเตอรเทค

ราคา

244,000.00 หลักฐานเอกสาร

245,700.00

536,400.00 บจก.ทูบอรน อินเตอรเทค

เหตุผลที่คัดเลือก

หมายเหตุ
บริษัทฯได,ลดราคาลง

ถูกต,องครบถ,วน

535,500.00

เป5นผู,เสนอราคาต่ําสุด บริษัทฯได,ลดราคาลง

239,000.00

เป5นผู,เสนอราคาต่ําสุด

536,045.39

290,000.00 บจก.ภูเก็ต 421 การทAองเที่ยว
239,000.00

6,450,000.00

พิเศษ

นายสมยศ ตันสกุล

1,200,000.00 นายสมยศ ตันสกุล

1,190,000.00 มีผู,เสนอราคารายเดียว ผู,รับจ,างได,ลดราคาลง

3,300,000.00

พิเศษ

นายสมฤทธิ์ เพชรคง

3,694,520.00 นายสมฤทธิ์ เพชรคง

3,300,000.00 มีผู,เสนอราคารายเดียว บริษัทฯได,ลดราคาลง

และอุปกรณสําหรับใช,ในการแสดงละครอิง
ประวัติศาสตรท,าวเทพกระษัตรี ท,าวศรี
สุนทร ประจําปY 2558
11 จ,างเหมาออกแบบพร,อมจัดทําผังรูปแบบ
ของงานในภาพรวม

12 จ,างติดตั้งระบบไฟฟาแสงสวAาง ระบบเสียง

450,000.00

สอบราคา นายบัณฑิต เมืองภักดี

449,933.00 นายบัณฑิต เมืองภักดี

449,000.00 มีผู,เสนอราคารายเดียว บริษัทฯได,ลดราคาลง

เวทีการแสดงยAอย/กองอํานวยการ พร,อม
ติดตั้งและรื้อถอน บริเวณงานสดุดีท,าวเทพ
กระษัตรี ท,าวศรีสุนทร ประจําปY 2558
13 จ,างที่ปรึกษามัคคุเทศกน,อย 2 ภาษา
ต,นแบบจังหวัดภูเก็ต ประจําปY 2558

5,500,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

5,500,000.00 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

5,450,000.00 มีผู,เสนอราคารายเดียว มหาลัยฯได,ลดราคาลง

-3ลําดับ

โครงการ

14 จ,างปรับปรุงสระเก็บน้ํา หมูAที่ 5 ต.ไม,ขาว

วงเงินงบประมาณ

วิธีซื้อ/จาง

ผูเขาเสนอราคา
รายชื่อ

5,128,000.00 E-Auction บจก.ป\]นรักอินเตอรเนชั่ลแนลคอนสตรัคชั่น
หจก.1 บุญถาวรกAอสร,าง

ผูไดรับการคัดเลือก
ราคา

รายชื่อ

3,650,000.00 บจก.ป\]นรักอินเตอรเนชั่ลแนลคอนสตรัคชั่น
3,999,000.00

หจก.บางคลีการโยธา

4,500,000.00

หจก.มะลุAยการโยธา

4,850,000.00

บจก.ไชยวงศสาย การโยธา

4,900,000.00

บจก.ชินทรัพยวัฒนา

5,000,000.00

หจก.ว.วัฒนกิจการโยธา

5,118,000.00

หจก.ชุมพร นิธา กรุ_ป

5,118,000.00

หจก.นพวิทย การโยธา

5,118,000.00

กิจการรAวมค,า เอ็มเออารที

5,118,000.00

หจก.ป.นครศรี การชAาง

5,118,000.00

หจก.สินแสงจันทรนครศรีฯ

5,118,000.00

ราคา
3,650,000.00

เหตุผลที่คัดเลือก
เป5นผู,เสนอราคาต่ําสุด

หมายเหตุ

