แบบรายงานผลการจัดทาสรุปผลการพิจารณาการจัดซือ้ จัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ประจาเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
ลาดับ

โครงการ

1 จัดซือ้ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางการศึกษา

ผูเ้ ข้าเสนอราคา

วงเงินงบประมาณ วิธีซอื้ /จ้าง

รายชือ่

ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือก
ราคา

รายชือ่

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

หมายเหตุ

470,500.00 สอบราคา ร้าน รวิสา เซ็นเตอร์

470,500.00 ร้าน รวิสา เซ็นเตอร์

468,500.00

มีผู้เสนอราคารายเดียว บริษัทฯได้ลดราคาลง

394,300.00 สอบราคา บจก.คอมเทค ยูนิฟายด์ ซิสเต็มส์

239,000.00 บจก.คอมเทค ยูนิฟายด์ ซิสเต็มส์

239,000.00

เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด

2,050,000.00

เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด

89,000.00

เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด

โรงเรียนท้องถิน่ (ครั้งที่ 3)

2 จัดซือ้ คอมพิวเตอร์และเครื่องพริ้นเตอร์ฯ
ร.ร.อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา จ่านวน 7

บจก.มิสเตอร์คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น

รายการ

บจก.จิตติ โอเอ

301,600.00

บจก.Express Data

394,218.00

3 จัดซือ้ ครุภัณฑ์การเกษตร ประเภทเครื่อง
สูบน้่า

4 จัดซือ้ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์
ติดตัง้ เครื่องส่ารองไฟและเครื่องพิมพ์

5 จัดซือ้ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ถังออกซิเจนแบบพกพา

6 จัดซือ้ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมติดตัง้
ร.ร.อบจ.บ้านตลาดเหนือ

3,850,000.00 E-Auction บจก.โฟว์ลไดนามิคส์ เวิร์ค

252,729.00

2,050,000.00 บจก.โฟว์ลไดนามิคส์ เวิร์ค

หจก.เขมราฐก่อสร้าง

2,194,000.00

บจก.วีซ่าอินเตอร์เพาเวอร์

2,800,000.00

บจก.ซ.วุฒิการช่าง (1996)

2,850,000.00

106,500.00 สอบราคา บจก.คอมเทค ยูนิฟายด์ ซิสเตมส์
บจก.มิสเตอร์คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น

304,000.00 สอบราคา บจก.อาร์เอ็กซ์

89,000.00 บจก.คอมเทค ยูนิฟายด์ ซิสเตมส์
100,406.00

220,400.00 บจก.ที เอ็ม เอส โซลูชั่น (ประเทศไทย)

บจก.ที เอ็ม เอส โซลูชั่น (ประเทศไทย)

182,856.00

บจก.ลัค เอเชีย อินเตอร์เทรด

252,700.00

หจก.เซ้าท์เทอร์นอินสทรูเม้นท์ เซอร์วิส

185,440.00

412,900.00 สอบราคา บจก.คอมเทค ยูนิฟายด์ ซิสเตมส์
บจก.มิสเตอร์คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น

261,960.00 บจก.มิสเตอร์คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น
251,809.00

181,856.00

เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด บริษัทฯได้ลดราคาลง

250,000.00

เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด บริษัทฯได้ลดราคาลง

-2ลาดับ

โครงการ

7 จัดซือ้ ครุภัณฑ์สา่ นักงานจ่านวน 2 รายการ

8 จัดซือ้ เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตัง้

ผูเ้ ข้าเสนอราคา

วงเงินงบประมาณ วิธีซอื้ /จ้าง

รายชือ่

218,000.00 สอบราคา ร้านณัฐสิตาคม

ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือก
ราคา
162,316.00 ร้านพี.เค.สือ่ สาร

ร้านไอที โซลูชั่น

205,524.00

ร้านพี.เค.สือ่ สาร

158,000.00

บจก.ภูเก็ต ยูเอส ซัพพลาย

181,900.00

111,900.00 สอบราคา บจก.ถลางเทรดดิง้

รายชือ่

105,000.00 บจก.ถลางเทรดดิง้

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

หมายเหตุ

158,000.00

เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด

103,500.00

มีผู้เสนอราคารายเดียว บริษัทฯได้ลดราคาลง

จ่านวน 3 เครื่อง

9 ก่อสร้างประตูน้่าสวนเฉลิมพระเกียรติ

2,966,000.00

พิเศษ

ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

10 ก่อสร้างสวนสาธารณะ ต.ฉลอง อ.เมือง

2,966,000.00 บจก.ที.เอส.ดีเวลลอปเมนท์ แอนด์

คอนสตรัคชั่น

28,020,000.00 E-Auction หจก.สินแสงจันทร์นครศรีฯ

จ.ภูเก็ต

11 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถตู)้

บจก.ที.เอส.ดีเวลลอปเมนท์ แอนด์

285,000.00

พิเศษ

มีผู้เสนอราคารายเดียว

27,970,000.00

เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด

คอนสตรัคชั่น

27,970,000.00 หจก.สินแสงจันทร์นครศรีฯ

บจก.ไชยวงศ์สาย การโยธา

27,970,000.00

หจก.ทวีผลพัฒนาก่อสร้าง

27,970,000.00

ร้านสมชาย ออโต้เพ้นท์

2,966,000.00

285,700.00 ร้านสมชาย ออโต้เพ้นท์

285,000.00

มีผู้เสนอราคารายเดียว บริษัทฯได้ลดราคาลง

108,958.63 นายเดชา กัณหวงศ์

163,000.00

เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด

13,905,000.00

เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด

หมายเลขทะเบียน นข 3383 ภูเก็ต

12 จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าห้องสมุดเฉลิม
พระเกียรติ 50 พรรษา อ่าเภอถลาง

13 จ้างก่อสร้างอาคารชุดทีพ่ กั อาศัยส่าหรับ

168,200.00 สอบราคา บจก.ไทยสวัสดิซ์ ิสเต็มส์
นายเดชา กัณหวงศ์

13,930,000.00 E-Auction บจก.แอมฟายคอนสตรัคชั่น

163,000.00

13,905,000.00 บจก.แอมฟายคอนสตรัคชั่น

ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา

บจก.ไชยวงศ์สายการโยธา

13,910,000.00

ร.ร.อบจ.บ้านตลาดเหนือ

หจก.ทวีผลพัฒนาก่อสร้าง

13,910,000.00

-3ลาดับ

โครงการ

14 ปรับปรุงจุดเสีย่ งและบริเวณอันตรายบนทาง

ผูเ้ ข้าเสนอราคา

วงเงินงบประมาณ วิธีซอื้ /จ้าง
3,000,000.00

พิเศษ

รายชือ่
บจก.โตนไทรการช่าง

ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือก
ราคา

รายชือ่

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

3,000,000.00 บจก.โตนไทรการช่าง

3,000,000.00

มีผู้เสนอราคารายเดียว

7,285,000.00 บจก.พี.เอ็น.เค คอนสตรัคชั่น

7,285,000.00

เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด

หมายเหตุ

หลวงบริเวณโค้งวังถลาง อ.เมือง จ.ภูเก็ต
(ครั้งที่ 3)
15 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

7,300,000.00 E-Auction บจก.พี.เอ็น.เค คอนสตรัคชั่น

ถนนเจ้าฟ้า-สวนหลวง อ.เมือง จ.ภูเก็ต

16 จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ

บจก.ชัยกร

7,290,000.00

บจก.เอส ซี จี 1995

7,290,000.00

หจก.ทวีผลพัฒนาก่อสร้าง

7,290,000.00

บจก.ชินทรัพย์วัฒนา

7,290,000.00

525,000.00 สอบราคา บจก.พิชัยรัตน์ ทัวร์

415,000.00 บจก.ภูเก็ต 421 การท่องเทีย่ ว

วีไอพี ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ทีน่ งั่ จ่านวน

บจก.เอส วาย เอส เอนจอยทัวร์

410,000.00

5 คัน

บจก.ภูเก็ต 421 การท่องเทีย่ ว

488,000.00

17 จ้างก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้จริยธรรมประจ่า

3,187,000.00

พิเศษ

หจก.ดับบลิว อี คอนสทรัคชั่น

348,900.00

พิเศษ

บจก.ไชยวงศ์สายการโยธา

3,187,000.00 หจก.ดับบลิว อี คอนสทรัคชั่น

480,000.00 หลักฐานเอกสารถูกต้อง บริษัทฯได้ลดราคาลง
ถูกต้องครบถ้วน

3,175,000.00

มีผู้เสนอราคารายเดียว บริษัทฯได้ลดราคาลง

มัสยิดอิสลาฮุดดีน บ้านทุง่ คา

18 ซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน 3 ชั้น 12
ห้องเรียน ของ ร.ร.อบจ.บ้านไม้เรียบ

348,900.00 บจก.ไชยวงศ์สายการโยธา

348,900.00

มีผู้เสนอราคารายเดียว

