แบบรายงานผลการจัดทําสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ประจําเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
ลําดับ

โครงการ

1 จัดซือ้ วัสดุสํานักงาน เก้าอี้พลาสติก จํานวน
2,000 ตัว

2 จัดซือ้ ครุภัณฑ์/อุปกรณ์การแพทย์ของ ร.พ.
อบจ.ภูเก็ต จํานวน 47 รายการ (ครั้งที่ 2)

3 จัดซือ้ วัสดุก่อสร้าง หินคลุก จํานวน
3,000 ลูกบาศก์เมตร

4 จัดซือ้ รถขุดตีนตะขาบ

5 จัดซือ้ รถตักล้อยาง

วงเงินงบประมาณ

ผู้ได้รับการคัดเลือก

ผู้เข้าเสนอราคา

วิธีซ้อื /จ้าง

รายชื่อ

900,000.00 สอบราคา บจก.บริบูรณ์กิจ 1988

ราคา

710,000.00 บจก.วิวัฒน์คอร์ปอเรชั่น (2011)

บจก.คลังเฟอร์นเิ จอร์และตกแต่ง

656,980.00

บจก.วิวัฒน์คอร์ปอเรชั่น (2011)

612,000.00

บจก.เกสร พลาสติก อุตสาหกรรม

774,000.00

ร้านพี,ยู ผ้าใบ

816,000.00

บจก.ห้องพันล้าน ออแกไนซ์

760,000.00

บจก.ภูเก็ตโอเทลซัพพลาย

813,200.00

หจก.ภูเก็ตณัฐกิจ

670,000.00

33,007,015.00 E-Auction บจก.นวัตกรรมเครื่องมือแพทย์
บจก.โอลิเวอร์ เมดิคัลซิสเต็ม

1,861,800.00 สอบราคา ร้านมนสิชา
หจก.ทรายทองหินลาด

3,900,000.00 E-Auction บจก.เอ.วี.เอ็น.มอเตอร์เวอคส์

32,923,015.00 บจก.นวัตกรรมเครื่องมือแพทย์

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

612,000.00

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

32,923,015.00

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

1,845,000.00

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

3,233,500.00

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

1,875,000.00

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

32,946,015.00

1,845,000.00 ร้านมนสิชา
1,926,000.00

3,233,500.00 บจก.เอ.วี.เอ็น.มอเตอร์เวอคส์

หจก.ทีเค.คอร์ปอเรชั่นกรุ๊ป

3,245,000.00

บจก.พงษ์รุ่งโรจน์เทคโนโลยี

3,490,000.00

3,400,000.00 E-Auction หจก.ทีเค.คอร์ปอเรชั่นกรุ๊ป

รายชื่อ

1,875,000.00 หจก.ทีเค.คอร์ปอเรชั่นกรุ๊ป

บจก.พงษ์รุ่งโรจน์เทคโนโลยี

1,980,000.00

บจก.โอเว่น แมชชีนเนอรี่

2,184,000.00

บจก.เอ็น เอส เอ แมชชีนเนอรี่ แอนด์ อีคลิปเม้นท์

2,626,270.00

บจก.เอ.วี.เอ็น.มอเตอร์เวอคส์

2,989,000.00

หมายเหตุ

-2โครงการ

ลําดับ

6 จัดซื้อเคาน์เตอร์พยาบาล จํานวน 2 ตัว

7 จัดซือ้ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง

8 จัดซือ้ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 8

วงเงินงบประมาณ

9 จัดซือ้ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง

ราคา

รายชื่อ

136,000.00 ร้านพี.เค.สื่อสาร

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

120,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัตคิ รบ

หมายเหตุ
บจก.ภูเก็ต เอ็กพี่เรี่ยน

ร้านพี.เค.สื่อสาร

120,000.00

ขาดคุณสมบัตใิ นส่วน

บจก.ภูเก็ต เอ็กพี่เรียน

117,700.00

เอกสาร

142,000.00 สอบราคา บจก.มิสเตอร์คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น

122,957.00 บจก.มิสเตอร์คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิ

บจก.คอมเทค ยูนฟิ ายด์ ซิสเตมส์

123,250.00

บจก.จิตติ โอเอ

142,000.00

บจก.เอ็กซ์เพรส ดาต้า

142,740.00

641,000.00 สอบราคา บจก.จิตติ โอเอ

617,400.00 บจก.คอมเทค ยูนฟิ ายด์ ซิสเตมส์

บจก.คอมเทค ยูนฟิ ายด์ ซิสเตมส์

316,560.00

บจก.มิสเตอร์คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น

394,500.00

245,650.00 สอบราคา บจก.คอมเทค ยูนฟิ ายด์ ซิสเตมส์

ของ ร.พ.อบจ.ภูเก็ต (ครั้งที่ 2)

10 จ้างซ่อมแซมบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

รายชื่อ

140,000.00 สอบราคา หจก.สี่ทิศพัทลุงการโยธา

รายการ

ผู้ได้รับการคัดเลือก

ผู้เข้าเสนอราคา

วิธีซื้อ/จ้าง

141,600.00 บจก.คอมเทค ยูนฟิ ายด์ ซิสเตมส์

บจก.มิสเตอร์คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น

144,032.00

บจก.จิตติ โอเอ

202,500.00

บจก.เอ็กซ์เพรส ดาต้า

245,484.00
230,050.00 นายเอกชัย สังข์แก้ว

229,000.00

พิเศษ

นายเอกชัย สังข์แก้ว

4,725,000.00

พิเศษ

หจก.เค.เอ็ม.เอส.เรียลเอสเตล

122,957.00

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

316,560.00

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

141,600.00

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

229,000.00

มีผู้เสนอราคารายเดียว บริษัทฯได้ลดราคาลง

4,700,000.00

มีผู้เสนอราคารายเดียว บริษัทฯได้ลดราคาลง

ห้องผ่าตัด ร.พ.อบจ.ภูเก็ต

11 ก่อสร้างเขื่อนหินก่อริมคลองบางหวาน

4,725,000.00 หจก.เค.เอ็ม.เอส.เรียลเอสเตล

2 ฝั่ง ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
12 ถนนสีขาวทางหลวงหมายเลข 4024 ตอน
ห้าแยกฉลอง-ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

12,251,000.00 E-Auction บจก.พี.เอ็น.เค คอนสตรัคชั่น

12,226,000.00 บจก.พี.เอ็น.เค คอนสตรัคชั่น

บจก.ณัฐพงศ์แทรคเตอร์

12,231,000.00

บจก.ชัยกร

12,231,000.00

หจก.ทวีผลพัฒนาก่อสร้าง

12,231,000.00

บจก.เอส ซี จี 1995

12,231,000.00

12,226,000.00

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

-3ลําดับ

โครงการ

13 จ้างซ่อมแซมความชํารุดของระบบปั๊มน้ํา
บริเวณประตูเมืองภูเก็ต

วงเงินงบประมาณ

วิธีซ้อื /จ้าง

ผู้เข้าเสนอราคา
รายชื่อ

162,540.00 สอบราคา บจก.เซาท์เทอร์น วอเตอร์เทค

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคา

รายชื่อ

157,958.00 บจก.เซาท์เทอร์น วอเตอร์เทค

ราคา
157,000.00

เหตุผลที่คัดเลือก

หมายเหตุ

มีผู้เสนอราคารายเดียว บริษัทฯได้ลดราคาลง

