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

โครงการ

1 จัดซือ้ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
อุปกรณ์ช่วยชีวิต

2 จัดซือ้ ข้าวสาร (ข้าวขาวหอมมะลิ 100%)

วงเงินงบประมาณ

ผู้เข้าเสนอราคา

วิธซี ้อื /จ้าง

รายชื่อ

602,000.00 สอบราคา บจก.ที เอ็ม เอส โซลูชั่น
บจก.ภูเก็ต ไลฟ์การ์ด เซอร์วิส

1,238,000.00 สอบราคา บจก.ภาวิณี ค้าข้าว
บจก.ซุปเปอร์ชีป

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคา

รายชื่อ

595,000.00 บจก.ที เอ็ม เอส โซลูชั่น

ราคา
593,000.00

เหตุผลที่คัดเลือก

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด บริษัทฯได้ลดราคาลง

602,000.00

1,216,600.00 บจก.ซุปเปอร์ชีป

1,144,650.00

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

มีผู้เสนอราคารายเดียว

1,144,650.00

3 จัดซือ้ ยา Enoxaparin

210,867.04 สอบราคา บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)

210,867.04 บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)

210,867.04

4 จัดซือ้ ยา Insulin Human

201,000.00 สอบราคา บจก.เมดิซีน อาร์อัส

179,798.52 บจก.เมดิซีน อาร์อัส

179,798.52 หลักฐานเอกสารถูกต้อง

5 จัดซือ้ หนังสือสําหรับห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
50 พรรษาฯ ทั้ง 4 แห่ง

6 จัดซือ้ ยา Omeprazole

บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)

180,658.80

บจก.คอสม่า เมดิคอล

176,880.00

1,550,400.00 สอบราคา บจก.เส้งโหภูเก็ต

1,472,880.00 บจก.เนชั่นบุค๊ ส์ (ไทยแลนด์)

บจก.เกียรติสนิ ธุ สเตชั่นเนอรี่

1,488,384.00

บจก.ไอดิสซี่ แอด

1,519,392.00

บจก.เนชั่นบุค๊ ส์ (ไทยแลนด์)

1,395,360.00

133,536.00 สอบราคา หจก.ภิญโญฟาร์มาซี

หมายเหตุ

129,792.00 หจก.ภิญโญฟาร์มาซี

ครบถ้วน

1,395,000.00

129,792.00

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด บริษัทฯได้ลดราคาลง

มีผู้เสนอราคารายเดียว

-2ลําดับ

โครงการ

7 จัดซือ้ ยา Amoxicillin+Clavulanic Tablet

วงเงินงบประมาณ

ผู้เข้าเสนอราคา

วิธซี ้อื /จ้าง

รายชื่อ

248,310.00 สอบราคา หจก.ภิญโญฟาร์มาซี
บจก.อาร์ เอ็กซ์

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคา

รายชื่อ

139,500.00 หจก.ภิญโญฟาร์มาซี

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

139,500.00

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

143,294.40

8 จัดซือ้ ยา Salmeterol+Fluticasone Accuhalet

310,086.00 สอบราคา บจก.ซิลลิค ฟาร์มา

310,086.00 บจก.ซิลลิค ฟาร์มา

310,086.00

มีผู้เสนอราคารายเดียว

9 จัดซือ้ ยา (น้ําเกลือ)

397,120.00 สอบราคา บมจ..เยเนอรัล ฮอลปิตัล โปรดัคส์

397,120.00 บมจ..เยเนอรัล ฮอลปิตัล โปรดัคส์

397,120.00

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

476,184.24

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

บจก.วี.แอนด์.วี กรุงเทพฯ

10 จัดซือ้ ยา Atorvastatin Tablet

614,126.50 สอบราคา บจก.ซิลลิค ฟาร์มา
องค์การเภสัชกรรม

398,361.00

476,184.24 บจก.ซิลลิค ฟาร์มา
503,310.00

11 จัดซือ้ ยา Salmeterol+Fluticasone Accuhalet

310,086.00 สอบราคา บจก.ซิลลิค ฟาร์มา

310,086.00 บจก.ซิลลิค ฟาร์มา

310,086.00

มีผู้เสนอราคารายเดียว

12 จัดซือ้ ยา Alfuzosin Tablet

192,600.00 สอบราคา บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)

192,600.00 บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)

192,600.00

มีผู้เสนอราคารายเดียว

13 จัดซือ้ ยา Imipenem+Cilastatin

246,271.20 สอบราคา บจก.กู๊ด เฮลธ์ ฟาร์มาซูตคิ อล

242,676.00 บจก.กู๊ด เฮลธ์ ฟาร์มาซูตคิ อล

242,676.00

มีผู้เสนอราคารายเดียว

หมายเหตุ

-3ลําดับ

โครงการ

14 จัดซือ้ ยา Erythropoietin Alpha Inj.4000

วงเงินงบประมาณ

ผู้เข้าเสนอราคา

วิธซี ้อื /จ้าง

รายชื่อ

439,128.00 สอบราคา บจก.บี.เอ็ล.เอช.เทรดดิ้ง
บจก.อาร์เอ็กซ์

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคา

รายชื่อ

402,534.00 บจก.บี.เอ็ล.เอช.เทรดดิ้ง

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

402,534.00 หลักฐานเอกสารถูกต้อง

375,088.50

ครบถ้วน

15 จัดซือ้ ยา Erythropoietin Alpha Inj.5000

419,814.50 สอบราคา บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)

419,814.50 บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)

419,814.50

16 จัดซือ้ ยา Equine Rabies Immunoglobulin

145,948.00 สอบราคา บจก.ไบโอวาลิส

145,948.00 บจก.ไบโอวาลิส

145,948.00 หลักฐานเอกสารถูกต้อง

17 จ้างเหมาดูแลและบํารุงรักษา สวน สนามหญ้า

140,769.00

บจก.ซิลลิค ฟาร์มา

145,948.00

1,750,000.00 สอบราคา หจก.วี.วาย.การ์เด้นท์

พันธุ์ไม้ฯ จํานวน 6 แห่ง

18 จ้างเช่าพื้นที่วาง Server และดูแลรักษาระบบ

บจก.ไบโอจีนีเทค

321,000.00

พิเศษ

954,500.00 หจก.วี.วาย.การ์เด้นท์

บจก.ทนานนท์ แลนด์สเคป

956,000.00

บจก.โพสนุกไทย

312,000.00 บจก.โพสนุกไทย

หมายเหตุ

มีผู้เสนอราคารายเดียว

ครบถ้วน

954,500.00

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

312,000.00

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

9,978,000.00

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางสําหรับธุรกิจท่องเที่ยว
และระบบโรงแรมลูกข่าย (E-booking)
19 จ้างก่อสร้างปรับปรุงและก่อสร้างสระเก็บน้ํา
คลองเสน่ห์โพธิ์

20 จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศชัน้ เดียว

10,000,000.00 E-Auction กิจการร่วมค้า เอ็มเออาร์ที
หจก.ทวีผลพัฒนาก่อสร้าง

180,000.00 สอบราคา บจก.โชคชื่นธรรมทรานสปอร์ต แอนด์ทัวร์
บจก.ภูเก็ต 421 การท่องเที่ยว

9,978,000.00 กิจการร่วมค้า เอ็มเออาร์ที
9,980,000.00

180,000.00 บจก.ภูเก็ต 421 การท่องเที่ยว
179,000.00

178,000.00

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด บริษัทฯได้ลดราคาลง

-4ลําดับ

โครงการ

21 สัมมนาเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้

22 จ้างเหมาบริการจัดการเดินรถยนต์โดยสาร

วงเงินงบประมาณ
2,000,000.00

พิเศษ

รายชื่อ
บมจ.เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชั่น

12,031,080.00 E-Auction หจก.แคท สเตท มิสชั่น

ประจําทาง ปีงบประมาณ 2558

23 จ้างบริการเชื่อมต่อการส่งข้อมูลระบบติดตาม

ผู้เข้าเสนอราคา

วิธซี ้อื /จ้าง

บจก.เอส.บี.อาบังทัวร์

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคา

รายชื่อ

1,998,000.00 บมจ.เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชั่น

12,010,580.00 หจก.แคท สเตท มิสชั่น

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

1,998,000.00

มีผู้เสนอราคารายเดียว

12,010,580.00

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

หมายเหตุ

12,011,000.00

359,520.00 สอบราคา บจก.ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์

359,520.00 บจก.ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์

359,520.00

มีผู้เสนอราคารายเดียว

267,500.00

267,500.00 บจก.เซาท์เทิร์น สปีด

260,000.00

มีผเู้ สนอราคารายเดียว บริษัทฯได้ลดราคาลง

400,000.00 กรณีพิเศษ บมจ.กสท.โทรคมนาคม

314,580.00 บมจ.กสท.โทรคมนาคม

314,580.00

มีผู้เสนอราคารายเดียว

762,696.00 สอบราคา บจก.ศรีเทพโปรเท็คชั่น

709,920.00 หจก.แก้วทอง

648,000.00

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

239,000.00

มีผเู้ สนอราคารายเดียว บริษัทฯได้ลดราคาลง

ยานพาหนะ (GPS)

24 จ้างซ่อมแซมลิฟต์ ร.ร.อบจ.บ้านตลาดเหนือ

พิเศษ

บจก.เซาท์เทิร์น สปีด

(วันครู 2502)

25 จ้างบริการเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต
ประจํา อบจ.ภูเก็ต

26 จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณ
สระว่ายน้ํา อบจ.ภูเก็ต และสวนสุขภาพ

หจก.แก้วทอง

648,000.00

เขาโต๊ะแซะ
27 จ้างซ่อมระบบประปา และถังเก็บน้ําอาคาร
แฟลตที่พักข้าราชการ อบจ.ภูเก็ต

241,600.00 สอบราคา บจก.เซาเทอร์นวอเตอร์เทค

239,776.00 บจก.เซาเทอร์นวอเตอร์เทค

-5ลําดับ

โครงการ

28 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณ

วงเงินงบประมาณ

ผู้เข้าเสนอราคา

วิธซี ้อื /จ้าง

รายชื่อ

1,680,000.00 สอบราคา นายณัฐกร วงศ์นวิ ัตขิ จร

ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง และบริเวณ

หจก.ฮาร์เบอร์ ซีเคียว ทีม

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคา

รายชื่อ

1,600,000.00 หจก.ฮาร์เบอร์ ซีเคียว ทีม

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

หมายเหตุ

1,608,000.00 หลักฐานเอกสารถูกต้อง

1,608,000.00

ครบถ้วน

อาคารศูนย์ควบคุมเรือยอช์ตจังหวัดภูเก็ต
29 จ้างที่ปรึกษาโครงการติดตามและประเมินผล

800,000.00 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

800,000.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

800,000.00

มีผู้เสนอราคารายเดียว

แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

30 จ้างที่ปรึกษาศึกษาออกแบบอาคารสํานักงาน

7,000,000.00 ตกลงราคา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ใหม่ อบจ.ภูเก็ต
31 จ้างเหมาบริการทําความสะอาดบริเวณศาลา

ทหารลาดกระบัง
1,295,500.00 สอบราคา บจก.พี.พี.แคร์ แอนด์ คลีน

ประชาคม และอาคารสํานักงาน อบจ.ภูเก็ต

32 จ้างซ่อมเปลี่ยนโคมไฟสปอร์ตไลท์สอ่ งสนาม

6,996,000.00 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

2,048,800.00

พิเศษ

6,686,000.00

มีผู้เสนอราคารายเดียว สถาบันฯได้ลดราคาลง

1,140,000.00

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด บริษัทฯได้ลดราคาลง

ทหารลาดกระบัง
1,229,040.00 หจก.ออล เคมีคอล คลีนเนอร์

บจก.เคมีบริการ

1,220,000.00

หจก.ออล เคมีคอล คลีนเนอร์

1,140,846.00

บจก.ชินรัช โฟร์เทคเตอร์

2,048,800.00 บจก.ชินรัช โฟร์เทคเตอร์

1,990,000.00

มีผเู้ สนอราคารายเดียว บริษัทฯได้ลดราคาลง

2,719,304.00 หจก.ภาธนา

2,719,304.00

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

1,274,400.00

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

กีฬาสุระกุล จํานวน 13 โคม
33 จ้างเหมาตัดหญ้า ดูแลรักษาความสะอาด
ถนน จํานวน 10 สาย

34 จ้างรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และ
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

5,549,600.00 E-Auction หจก.ภาธนา
หจก.ณัฐชยาพูนทรัพย์

2,796,000.00

หจก.อาทิตย์บริการ (เลย)

4,200,000.00

บจก.ทรัพย์สัมฤทธิ์การก่อสร้าง

4,500,000.00

บจก.ศ.เศรษฐพร ทราฟฟิค

5,539,600.00

1,560,000.00 สอบราคา บจก.ศรีเทพโปรเท็คชั่น

1,274,400.00 บจก.ศรีเทพโปรเท็คชั่น

หจก.แก้วทอง

1,381,428.00

หจก.เพชรรักษาความปลอดภัย

1,451,952.00

-6ลําดับ

โครงการ

35 จ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

วงเงินงบประมาณ
6,000,723.00

วิธซี ้อื /จ้าง
พิเศษ

ผู้เข้าเสนอราคา
รายชื่อ
บจก.เวิลด์ แอดวานซ์ ไดแอกโนสติกส์

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคา

รายชื่อ

6,000,723.00 บจก.เวิลด์ แอดวานซ์ ไดแอกโนสติกส์

ราคา
6,000,723.00

เหตุผลที่คัดเลือก

หมายเหตุ

มีผู้เสนอราคารายเดียว

(ห้อง LAB) รพ.อบจ.ภูเก็ต

36 จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดบริเวณ
สถานที่แสดงน้ําพุดนตรี

208,000.00 สอบราคา บจก.พี.พี.แคร์ แอนด์ คลีน

316,200.00 นายกฤษฎา ดวงสุวรรณ์

หจก.ออล เคมีคอล คลีนเนอร์

204,000.00

นายกฤษฎา ดวงสุวรรณ์

203,904.00

203,000.00

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด บริษัทฯได้ลดราคาลง

