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

โครงการ

1 สอบราคาซื้อวัสดุสํานักงานพร้อมติดตั้ง
ภายในอาคารศูนย์ควบคุมเรือยอร์ชแห่งใหม่

วงเงินงบประมาณ

ผู้เข้าเสนอราคา

วิธีซ้อื /จ้าง

รายชื่อ

321,000.00 สอบราคา บจก.ภูเก็ตเจมินี เทคนิค
หจก.โชว์ว่เี ฮ้าส์

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคา

รายชื่อ

161,680.00 บจก.ภูเก็ตเจมินี เทคนิค

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

หมายเหตุ

161,680.00

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

89,200.00

มีผู้เสนอราคารายเดียว

1,230,000.00

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

บริษัทฯได้ลดราคาลง

1,192,300.00

หลักฐานเอกสารถูกต้อง

บริษัทฯได้ลดราคาลง

194,740.00

(PPCC)
2 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

3 สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก
จํานวน 2,000 ลูกบาศก์เมตร

4 สอบราคาซื้อข้าวสาร (ข้าวขาวหอมมะลิ

131,200.00 สอบราคา บจก.คอมเทค ยูนฟิ ายด์ ซิสเต็มส์

1,241,200.00 สอบราคา ร้านมนสิชา
ร้านท่าทรายหินลาด

1,213,300.00 สอบราคา บจก.ตี่กวนเฮง

89,200.00 บจก.คอมเทค ยูนฟิ ายด์ ซิสเต็มส์

1,236,000.00 ร้านมนสิชา
เอกสารไม่ครบ

1,031,300.00 บจก.ซุปเปอร์ชีป

100%) และน้ํามันปาล์ม เพื่อใช้ในโครงการ

บจก.ซุปเปอร์ชีป

1,198,800.00

ประเพณีถือศีลกินผัก ประจําปี 2556

หสม.ภาวินี ค้าข้าว

1,204,645.00

5 สอบราคาซื้อยาง AC 60/70 จํานวน 150
ถัง และยาง Prime Cost (Crs2) จํานวน 50

1,630,000.00 สอบราคา บจก.แพมม์ เอ็นจิเนียริ่ง
หจก.ภาคใต้บิทูเมน

1,108,000.00 บจก.แพมม์ เอ็นจิเนียริ่ง

ครบถ้วน

1,108,000.00

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

868,023.00

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

1,163,625.00

ถัง
6 สอบราคาซื้อผ้าอ้อมอนามัยสําเร็จรูปสําหรับ
ผู้ใหญ่, สําหรับเด็ก และแผ่นรองซับ

939,855.00 สอบราคา บจก.โมเดิร์น ซอฟท์ โปรดักส์

928,528.88 ร้านเบบี้โฮม

บจก.ซุปเปอร์ชีป

936,607.00

ร้านเบบี้โฮม

868,023.00

-2ลําดับ

โครงการ

7 จัดซื้อระบบติดตามยานพาหนะ (GPS) จํานวน

วงเงินงบประมาณ
130,000.00

ผู้เข้าเสนอราคา

วิธีซ้อื /จ้าง
พิเศษ

รายชื่อ
บจก.ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพร์

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคา

รายชื่อ

124,120.00 บจก.ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพร์

เหตุผลที่คัดเลือก

หมายเหตุ

120,000.00

มีผู้เสนอราคารายเดียว

บริษัทฯได้ลดราคาลง

1,235,000.00

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

247,800.00

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

บริษัทฯได้ลดราคาลง

150,000.00

มีผู้เสนอราคารายเดียว

บริษัทฯได้ลดราคาลง

1,998,000.00

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

312,000.00

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

484,500.00

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

ราคา

4 เครื่อง

8 ซื้อหนังสือสําหรับห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ

1,300,000.00

สอบราคา บจก.เส้งโหภูเก็ต

50 พรรษาฯ

9 จัดซือ้ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

248,500.00

พิเศษ

จํานวน 3 รายการ

10 จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบกล้องโทรทัศน์

1,261,000.00 บจก.เนชั่นบุค๊ ส์ (ไทยแลนด์)

บจก.เกียรติสนิ ธุ สเตชั่นเนอรี่

1,248,000.00

บจก.เนชั่นบุค๊ ส์ (ไทยแลนด์)

1,235,000.00

บจก.โอเส็ง

1,274,000.00

บจก.อาร์เอ็กซ์

248,150.00 บจก.อาร์เอ็กซ์

บจก.ที.เอ็ม.เอส. โซลูชั่น

243,600.00

151,191.00 บจก.ซีเอส ล็อกซอินโฟ

1,000,000.00

พิเศษ

บจก.ซีเอส ล็อกซอินโฟ

2,000,000.00

พิเศษ

บมจ.เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชั่น

1,998,000.00 บมจ.เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชั่น

บจก.เก้าร้อยล้าน

2,145,000.00

วงจรปิดในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

11 สัมมนาเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้

12 เช่าพื้นที่วาง Server และดูแลรักษาระบบแลก

321,000.00

พิเศษ

เปลี่ยนข้อมูลกลางสําหรับธุรกิจท่องเที่ยวและ

บจก.ศยามนฤมิตศิลป์

400,000.00 บจก.โพสนุกไทย

บจก.โพสนุกไทย

312,000.00

บจก.เอส.ซี.ลาซาล

500,000.00 บจก.นานมีบคุ๊ ส์ อินโนเวชั่น

บจก.ซี.เอ็ม.พี.โปรดักส์

490,000.00

บจก.นานมีบคุ๊ ส์ อินโนเวชั่น

484,500.00

ระบบโรงแรมลูกข่าย (E-booking)
13 จ้างเหมาดําเนินการจัดโครงการเทศกาลรัก
การอ่านและการเรียนรู้สู่ภูเก็ต

493,000.00

พิเศษ

-3ลําดับ

โครงการ

14 ซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่รถขุดดินตีนตะขาบ

วงเงินงบประมาณ

ผู้เข้าเสนอราคา

วิธีซ้อื /จ้าง

รายชื่อ

3,000,000.00

พิเศษ

หจก.อาชาแทรคเตอร์

3,366,000.00

พิเศษ

หจก.สมพงษ์วัฒนา

ผู้ได้รับการคัดเลือก

เหตุผลที่คัดเลือก

หมายเหตุ

755,000.00

มีผู้เสนอราคารายเดียว

บริษัทฯได้ลดราคาลง

3,366,000.00 หจก.สมพงษ์วัฒนา

3,366,000.00

มีผู้เสนอราคารายเดียว

4,040,000.00 บจก.มานะรุ่งเรืองทรัพย์

4,040,000.00

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

ราคา

รายชื่อ

758,298.30 หจก.อาชาแทรคเตอร์

ราคา

ยีห้อ แดวู รุ่น DH220 LC หมายเลขทะเบียน
ตค-6
15 ก่อสร้างคูระบายน้ํา บริเวณปากทางเข้า
สรรพากร สาขาฉลอง

16 ก่อสร้างปรับปรุงฝายคลองพระแทว พร้อม
ระบบส่งน้ํา

4,067,000.00 E-Auction บจก.มานะรุ่งเรืองทรัพย์
บจก.ไชยวงศ์สายการโยธา

4,051,000.00

หจก.ส.สมชัยวิศวกรรม

4,059,000.00

หจก.ประยงค์ศิลป์การโยธา

4,059,000.00

หจก.เฉลิมการก่อสร้าง

4,059,000.00

หจก.จักรกลก่อสร้าง

4,059,000.00

17 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบจ.

900,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

830,000.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

830,000.00

มีผู้เสนอราคารายเดียว

18 สอบราคาจ้างซ่อมแซมสระว่ายน้ํารั่วซึม

389,000.00 สอบราคา บจก.ไทยรีโนเวท

345,192.75 นายบุรเกียรติ์ ปภาอรุณวิชญ์

288,900.00

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

323,568.00

มีผู้เสนอราคารายเดียว

19 สอบราคางานจ้างบริการเชื่อมต่อการส่ง
ข้อมูลระบบติดตามยานพาหนะ (GPS)

บจก.ไท-ดีน

359,252.50

นายบุรเกียรติ์ ปภาอรุณวิชญ์

288,900.00

323,568.00 สอบราคา บจก.ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์

323,568.00 บจก.ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์

-4ลําดับ

โครงการ

20 จ้างเหมาบริการจัดการเดินรถยนต์โดยสาร

วงเงินงบประมาณ

วิธีซ้อื /จ้าง

รายชื่อ

11,440,440.00 E-Auction หจก.แคท สเตท มิสชั่น

ประจําทาง ปีงบประมาณ 2557

21 จ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและอาคาร

ผู้เข้าเสนอราคา

บจก.ภูเก็ต ไม้ขาว

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคา

รายชื่อ

11,411,440.00 หจก.แคท สเตท มิสชั่น

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

11,411,440.00

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

หมายเหตุ

11,415,440.00

395,850.00 สอบราคา น.ส.อ่าหอง แซ่กี่

395,850.00 น.ส.อ่าหอง แซ่ก่ี

395,000.00

มีผู้เสนอราคารายเดียว

200,000.00

พิเศษ

น.ส.อ่าหอง แซ่กี่

200,000.00 น.ส.อ่าหอง แซ่ก่ี

200,000.00

มีผู้เสนอราคารายเดียว

10,377,000.00

พิเศษ

บจก.ไชยวงศ์สาย การโยธา

10,377,000.00 บจก.ไชยวงศ์สาย การโยธา

10,377,000.00

มีผู้เสนอราคารายเดียว

1,700,000.00 บจก.เมทริกซ์ แอสโซซิเอทซ์

1,500,000.00

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

บริษัทฯได้ลดราคาลง

สํานักงาน อบจ. ภูเก็ต

22 ก่อสร้างป้ายชื่อห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 50
พรรษา ศูนย์รวมใจออสเตรียภูเก็ต

23 ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน
(ใต้ถุนโล่ง) ร.ร.อบจ.บ้านนาบอน

24 จ้างที่ปรึกษาศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบ

1,500,000.00

คัดเลือก บจก.อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง

สิ่งแวดล้อม (EIA) การก่อสร้างศูนย์ผลิตปุ๋ย

บจก.เมทริกซ์ แอสโซซิเอทซ์

1,500,000.00

อินทรีย์และพลังงาน
25 จ้างรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของ อบจ.

861,000.00

พิเศษ

หจก.แมกการ์ด เซอร์วิส

861,000.00 หจก.แมกการ์ด เซอร์วิส

861,000.00

มีผู้เสนอราคารายเดียว

1,680,000.00 สอบราคา หจก.ฮาร์เบอร์ซีเคียว ทีม

1,656,000.00 หจก.ฮาร์เบอร์ซีเคียว ทีม

1,620,000.00

มีผู้เสนอราคารายเดียว

ภูเก็ต จํานวน 11 แห่ง

26 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณ
ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง

บริษัทฯได้ลดราคาลง

-5ลําดับ

โครงการ

27 จ้างดําเนินการจัดทํารายการโทรทัศน์ส่งเสริม

วงเงินงบประมาณ
312,000.00

พิเศษ

ภาษาอังกฤษ "ภาษาอังกฤษ..ฟิตเปรี๊ยะ"

28 จ้างเหมาดําเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

700,000.00

ผู้เข้าเสนอราคา

วิธีซ้อื /จ้าง

พิเศษ

กิจกรรมการดําเนินงานของ อบจ.ภูเก็ต

รายชื่อ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคา

รายชื่อ

บจก.ออกสื่อ

300,000.00 บจก.ออกสื่อ

คณะบุคคลภูเก็ตออแกไนเซอร์ซัพพอร์ต

318,000.00

หจก.อายคิว สตูดโิ อ

672,000.00 หจก.อายคิว สตูดโิ อ

นายเกรียงไกร บุญยังดํารง

696,000.00

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

300,000.00

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

672,000.00

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

3,420,150.00

มีผู้เสนอราคารายเดียว

ทางสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น
29 จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

3,420,150.00

พิเศษ

บจก.อีออนเมด

200,000.00

พิเศษ

หจก.เจพี มีเดียแอดเวอร์ไทซิ่ง

180,000.00 หจก.เจพี มีเดียแอดเวอร์ไทซิ่ง

180,000.00

มีผู้เสนอราคารายเดียว

720,000.00

พิเศษ

นางสาวเบญจมาศ หลิมสกุล

720,000.00 นางสาวเบญจมาศ หลิมสกุล

720,000.00

มีผู้เสนอราคารายเดียว

240,000.00

พิเศษ

น.ส.มนชยา สืบพงษ์

240,000.00 น.ส.มนชยา สืบพงษ์

240,000.00

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

นายสิรพิ งษ์ มุกดา

258,000.00

น.ส.พัชราภรณ์ คชินทร์

267,600.00
5,032,030.50

มีผู้เสนอราคารายเดียว

3,420,150.00 บจก.อีออนเมด

โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต

30 จ้างเหมาผู้ดําเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมและโครงการต่างๆ
ของ อบจ.ภูเก็ต ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
ในจังหวัดภูเก็ต
31 จ้างเหมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ
พูดคุยสนทนารับฟังปัญหาและร่วมแสดงคิด
เห็นกับอบจ.ภูเก็ต ผ่านทางสถานีวิทยุกระจาย
เสียงในจังหวัดภูเก็ต
32 จ้างเหมาผู้ดําเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผลงานและกิจกรรมของ อบจ.ภูเก็ต

33 จ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
(ห้อง LAB) ร.พ.อบจ.ภูเก็ต

5,032,030.50

พิเศษ

บจก.เวิลด์ แอดวานซ์ ไดแอกโนสติกส์

5,032,030.50 บจก.เวิลด์ แอดวานซ์ ไดแอกโนสติกส์

หมายเหตุ

-6ลําดับ

โครงการ

34 จ้างเหมาบริการอาหารผูป้ ว่ ยใน ร.พ. อบจ.

วงเงินงบประมาณ

ผู้เข้าเสนอราคา

วิธีซ้อื /จ้าง

รายชื่อ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคา

รายชื่อ

1,487,640.00

พิเศษ

บจก.อีทส์ แอนด์ ทรีตส์

1,487,640.00 บจก.อีทส์ แอนด์ ทรีตส์

200,000.00

พิเศษ

หจก.ภูเก็ตสื่อก้าวหน้า

192,000.00 หจก.ภูเก็ตสื่อก้าวหน้า

2,400,000.00

พิเศษ

บจก.เสียงใต้ รายวัน

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

หมายเหตุ

1,487,640.00

มีผู้เสนอราคารายเดียว

192,000.00

มีผู้เสนอราคารายเดียว

2,400,000.00 บจก.เสียงใต้ รายวัน

2,400,000.00

มีผู้เสนอราคารายเดียว

1,386,720.00 สอบราคา หจก.แก้วทอง

1,344,000.00 หจก.แก้วทอง

1,340,000.00

มีผู้เสนอราคารายเดียว

บริษัทฯได้ลดราคาลง

1,213,280.00 สอบราคา บจก.พี.พี.แคร์ แอนด์ คลีน

1,141,344.00 บจก.พี.พี.แคร์ แอนด์ คลีน

1,140,000.00

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

บริษัทฯได้ลดราคาลง

ภูเก็ต

35 จ้างประชาสัมพันธ์ผลงานและกิจกรรมของ
อบจ.ภูเก็ตทางหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายปักษ์
ในจังหวัดภูเก็ต
36 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมการ
ดําเนินงานของ อบจ.ภูเก็ต

37 จ้างรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และ
ทรัพย์สินของ อบจ.ภูเก็ต

38 จ้างเหมาบริการทําความสะอาดบริเวณ
ศาลาประชาคม และอาคารสํานักงาน อบจ.
ภูเก็ต

บจก.โปรคลีนนิ่ง

1,253,184.00

