สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2560
องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ลําดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

ที่
1

จัดซือ้ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสงประเภท

วงเงินที่จะซื้อหรือจาง
248,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจาง

รายชื่อผูซ้อื ซอง

248,000.00 ตกลงราคา

-

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อผูเสนอราคา
รานวิโรจนไฟเบอรโบท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
ราคา

ผูไดรับการคัดเลือก

248,000.00 รานวิโรจนไฟเบอรโบท

ราคา
248,000.00

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

โดยสรุป

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มีผเู สนอราคารายเดียว

สข 33/2560

เรือไฟเบอรกลาสพรอมเครื่องยนต

2

จัดซือ้ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสงประเภท

๖ ก.ย. ๖๐

3,484,000.00

3,500,000.00

รถเครนกระเชา

E-Auction

บจก.เมกา เอ็ม บอดี้ทริค แอนด อีควิปเมนท

บจก.มิตรแลนด ภาคใต (ภูเก็ต)

บจก.แสงรุงภูเก็ต

3,484,000.00 บจก.แสงรุงภูเก็ต

บจก.ทวีวงษ เอ็นเตอรไพรส

3,490,000.00

บจก.แกรนดทรัค แอนด แมชชีนเนอรี่

1,972,000.00 บจก.แกรนดทรัค แอนด แมชชีนเนอรี่

บจก.เมอเกน กรุป

1,975,500.00

3,484,000.00

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

สข 34/2560
๑๒ ก.ย. ๖๐

หจก.ซีเอ็มคอนสตรัคชั่น แอนด แมนทเธอเนนท

บจก.แสงรุงภูเก็ต
บจก.เมอเกน กรุป
บจก.ทวีวงษ เอ็นเตอรไพรส
บจก.ทรัพยมงคล แมนูแฟคเจอริ่ง
3

จัดซือ้ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสงประเภท

1,972,000.00

1,980,000.00

รถบรรทุก 6 ลอ ขนาด 6 ตัน

E-Auction บจก.ทริปเปล เค โปรดักส
บจก.แกรนดทรัค แอนด แมชชีนเนอรี่

1,972,000.00

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

สข 35/2560
๑๕ ก.ย. ๖๐

บจก.เมอเกน กรุป
บจก.ฤทธิกร วิศวกรรม
บจก.ทรัพยมงคล แมนูแฟคเจอริ่ง
4

จางกอสรางปรับปรุงภูมิทัศนอนุสรณ
เมืองถลาง

36,849,500.00

42,000,000.00

E-Auction หจก.ภูเก็ตร็อก

บจก.อันดามันมารีนคอนสตรัคชั่น

36,849,500.00 บจก.อันดามันมารีนคอนสตรัคชั่น

บจก.อันดามันมารีนคอนสตรัคชั่น

บจก.พรอมสุข เฮาส

37,360,000.00

หจก.ประโยงคศิลป การโยธา

บจก.ชุมราษฎร วิศวกรรม

38,000,000.00

หจก.ซี.เอส.พี.เอ็นจิเนียริ่ง

บจก.พี.เค.2001

38,430,000.00

บจก.พรอมสุข เฮาส

หจก.ภูเก็ตร็อก

38,500,000.00

บจก.อารไอซี คอนสตรัคชั่น

บจก.ณัฐพงศแทรคเตอร

39,478,000.00

บจก.ณัฐพงศแทรคเตอร

หจก.ซี.เอส.พี.เอ็นจิเนียริ่ง

41,500,000.00

หจก.สินแสงจันทร นครศรีฯ

หจก.สินแสงจันทร นครศรีฯ

41,900,000.00

บจก.สหโยธาสถาปตย

หจก.ประโยงคศิลป การโยธา

41,920,000.00

บจก.เบตเตอร เวิรลด ทราฟฟค

บจก.ฟอรคอน

41,920,000.00

บจก.ไตรมิตรวิศวกรรม
บจก.ฟอรคอน
หจก.ทวีผลพัฒนากอสราง
บจก.เอ-อาเธอร แอดวานซ
บจก.ชุมราษฎร วิศวกรรม
บจก.พี.เค.2001

36,849,500.00

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

สจ 67/2560
๒๒ ก.ย. ๖๐

-2ลําดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

ที่

วงเงินที่จะซื้อหรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจาง

รายชื่อผูซ้อื ซอง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อผูเสนอราคา

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
ราคา

ผูไดรับการคัดเลือก

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

โดยสรุป

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

สจ 68/2560

หจก.ตึ้งการกอสราง
บจก.ฤดีประยงค
หจก.ตี่ การกอสราง
5

6

จางซอมแซมครุภัณฑพรอมอุปกรณเครื่อง

571,500.00

817,000.00

สอบราคา หจก.เพชรพิจิตร คอนสตรัคชั่น

หจก.เพชรพิจิตร คอนสตรัคชั่น

571,500.00 หจก.เพชรพิจิตร คอนสตรัคชั่น

ออกกําลังกายและเครื่องเลนสนาม จํานวน

บจก.เมกกาคิดส

บจก.เมกกาคิดส

813,200.00

5 แหง

บจก.พีพีเอ็นจี เอ็นจิเนียริ่ง

บจก.พีพีเอ็นจี เอ็นจิเนียริ่ง

760,000.00

จางเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณ

2,484,000.00

2,940,000.00

E-Auction บจก.รักษาความปลอดภัย พีทีทีเอส

571,500.00

๒๕ ก.ย. ๖๐

บจก.รักษาความปลอดภัย แม็กการดเซอรวิส

2,858,000.00 บจก.รักษาความปลอดภัยศรีเทพเบสการด

ทาเทียบเรือทองเที่ยวอาวฉลองฯ ประจําป

บจก.รักษาความปลอดภัย แม็กการดเซอรวิส

บจก.รักษาความปลอดภัยเพชร (1994)

2,604,000.00

งบประมาณ 2561

บจก.รักษาความปลอดภัยเพชร (1994)

บจก.รักษาความปลอดภัยศรีเทพเบสการด

2,484,000.00

บจก.ที.พี.แคร แอนด คลีน

5,543,604.00 บจก.ที.พี.แคร แอนด คลีน

บจก.ราชาโยค

5,580,600.00

2,484,000.00

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

สจ 69/2560
๒๙ ก.ย. ๖๐

บจก.รักษาความปลอดภัยศรีเทพเบสการด

7 จางเหมาบริการรักษาความสะอาดร.พ.อบจ.

5,543,604.00

5,940,000.00

E-Auction บจก.ที.พี.แคร แอนด คลีน

ภูเก็ต

8

จางเหมาบริการหองปฏิบัติการทางการ

บจก.ราชาโยค

20,156,455.00

20,156,455.00

E-Auction บจก.เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิสเท็มส

แพทย (หอง LAB) ร.พ.อบจ.ภูเก็ต

บจก.โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเมนท คอรป

20,156,455.00

5,543,604.00

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

สจ 70/2560
๒๙ ก.ย. ๖๐

บจก.โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเมนท คอรป

20,156,455.00

เปนผูเสนอราคารายเดียว

สจ 71/2560
๒๙ ก.ย. ๖๐

บจก.โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเมนท คอรป

โรงพยาบาลอินเตอรเมดิคัลแครแอนดแล็บ

9

จางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ร.พ.

134,880.00

134,880.00 เฉพาะเจาะจง

-

บจก.รักษาความปลอดภัยศรีเทพเบสการด

134,880.00 บจก.รักษาความปลอดภัยศรีเทพเบสการด

134,880.00

มีผเู สนอราคารายเดียว

อบจ.ภูเก็ต

10 จางบํารุงรักษาระบบบริหารจัดการ จัดเก็บ

สจ 72/2560
๒๙ ก.ย. ๖๐

240,000.00

240,000.00 เฉพาะเจาะจง

-

บจก.ฟลิปส (ประเทศไทย)

240,000.00 บจก.ฟลิปส (ประเทศไทย)

240,000.00

มีผเู สนอราคารายเดียว

ภาพและเก็บสํารองขอมูลทาง X-Ray ร.พ.

สจ 73/2560
๒๙ ก.ย. ๖๐

อบจ.ภูเก็ต

11 จางเหมาบริการบํารุงรักษาระบบวิศวกรรม

478,088.00

-

478,088.00 เฉพาะเจาะจง

บจก.พรอม เทคโน เซอรวิส

478,088.00 บจก.พรอม เทคโน เซอรวิส

478,088.00

มีผเู สนอราคารายเดียว

อาคาร ร.พ.อบจ.ภูเก็ต

12 จางเหมาทําความสะอาดประจําสถานที่

สจ 74/2560
๒๙ ก.ย. ๖๐

5,939,000.00

6,750,000.00

E-Auction บจก.ราชาโยค

ราชการที่อยูในความรับผิดชอบของ อบจ.

บจก.พี.พี.แคร แอนด คลีน

ภูเก็ต

บจก.เกรท คลีนนิ่ง ซัพพลาย

บจก.ราชาโยค

5,939,000.00 บจก.ราชาโยค

บจก.พี.พี.แคร แอนด คลีน

6,199,740.00

5,939,000.00

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

สจ 75/2560
๒๙ ก.ย. ๖๐

-3ลําดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

ที่

13 จางบริการบํารุงรักษาเครื่องมือแพทย ร.พ.

วงเงินที่จะซื้อหรือจาง
850,000.00

ราคากลาง
870,000.00

วิธีซื้อ
หรือจาง
สอบราคา

รายชื่อผูซ้อื ซอง
บจก.ฟลิปส (ประเทศไทย)

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อผูเสนอราคา
บจก.ฟลิปส (ประเทศไทย)

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
ราคา

ผูไดรับการคัดเลือก

870,000.00 บจก.ฟลิปส (ประเทศไทย)

ราคา
850,000.00

อบจ.ภูเก็ต

14 จางเหมาบริการจัดการเดินรถยนตโดยสาร

11,580,000.00

11,581,680.00

E-Auction บจก.อัล-อีมาน บิสซิเนส

บจก.อัล-อีมาน บิสซิเนส

11,581,000.00 บจก.อัล-อีมาน บิสซิเนส

11,580,000.00

ประจําทาง ปงบประมาณ 2561

15 จางเหมาบริการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม
ร.พ.อบจ.ภูเก็ต

20,440,000.00

20,520,000.00

E-Auction บจก.นพเกา ไตเทียม
บจก.อีออนเมด

บจก.อีออนเมด

20,440,000.00 บจก.อีออนเมด

บจก.นพเกา ไตเทียม

20,470,000.00

20,440,000.00

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

โดยสรุป

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มีผเู สนอราคารายเดียว

สจ 76/2560

บริษัทฯยินดีลดราคาลง

๒๙ ก.ย. ๖๐

มีผเู สนอราคารายเดียว

สจ 77/2560

บริษัทฯยินดีลดราคาลง

๒๙ ก.ย. ๖๐

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

สจ 78/2560
๒๙ ก.ย. ๖๐

