ลําดับ
1

โครงการ
โครงการกอสรางโรงปุยหมักและซุมจําหนาย

แบบรายงานผลการจัดทําสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
ประจําเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
หนวยงาน องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต
ผูเขาเสนอราคา
ผูไดรับการคัดเลือก
วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง
รายชื่อ
ราคา
รายชื่อ
216,000.-

ผลิตภัณฑ
2

โครงการสอบราคาซื้อครุภัณฑวิทยาศาสตร

สอบราคา หางหุนสวนจํากัด ส.มังคะลา
รานบันเทิงการกอสราง

660,000.-

หรือการแพทย (เตียงฟาวเลอรพรอมที่นอนฯ)

สอบราคา บริษัท ยูพี เมดิคอล ซอลเตอรจํากัด
หางหุนสวนจํากัด ณัฐพงษคาวัสดุ จํากัด

200,000.- หางหุนสวนจํากัด ส.มังคะลา

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก หมายเหตุ

200,000.- เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

209,000.522,000.- บริษัท ยูพี เมดิคอล ซอลเตอร จํากัด

522,000.- เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

634,480.-

จํานวน 30 เตียง
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โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเพื่อสุขภาพ

1,528,000.-

วัดบานดอน

4

โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑการศึกษา โรงเรียน

โครงการสวนพฤษศาสตร โรงเรียน
อบจ.บานตลาดเหนือ

1,270,000.- หางหุนสวนจํากัด ทองวิวัฒน การโยธา

หางหุนสวนจํากัด ภูเก็ตรอก

1,385,000.-

บริษัท ไชยวงศสาย การโยธา จํากัด

1,448,000.-

1,270,000.- เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

2,398,200.-

E-Auction หางหุนสวนจํากัด ที เอ็น ธนพันธ
หางหุนสวนจํากัด จีโอเซาท

2,396,000.- หางหุนสวนจํากัด ที เอ็น ธนพันธ
2,397,000.-

2,396,000.- เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

300,000.-

สอบราคา หางหุนสวนจํากัด กานกนก

285,040.- หางหุนสวนจํากัด กานกนก

285,040.- เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

อบจ.บานตลาดเหนือ (วันครู 2502)
5

สอบราคา หางหุนสวนจํากัด ทองวิวัฒน การโยธา

ลําดับ
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7

โครงการ

-2ผูเขาเสนอราคา
รายชื่อ

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง

โครงการจัดซื้อรถยนต
(ทาเทียบเรือทองเที่ยวอาวฉลอง)

2,200,000.-

โครงการสอบราคาซื้อครุภัณฑวิทยาศาสตร
หรือการแพทย (รถเข็นผูปวยชนิดนั่งฯ)
จํานวน 100 คัน

650,000.-

E-Auction บริษัท อีซูซุอันดามันเซลล จํากัด

โครงการจัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
ประเภทรถบรรทุก 6 ลอ
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โครงการจัดซื้อครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือ

2,160,000.- บริษัท อีซูซุอันดามันเซลล จํากัด

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก หมายเหตุ

2,160,000.- เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

ผูเสนอเพียง
รายเดียว

สอบราคา หางหุนสวนจํากัด ณัฐพงษคาวัสดุ จํากัด
บริษัท นิญาดา จํากัด
บริษัท ยูพี เมดิคอล ซอลเตอร จํากัด
บริษัท เอเชีย อินเตอรเทรค จํากัด

8

ราคา

ผูไดรับการคัดเลือก
รายชื่อ

1,130,000.-

109,936,300.-

การแพทยของโรงพยาบาลองคการบริหาร

สอบราคา บริษัท อีซูซุ อันดามันเซลล จํากัด
บริษัท แสงรุงภูเก็ต จํากัด
E-Auction บริษัท เบอรลี่ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จํากัด

603,480.- บริษัท นิญาดา จํากัด
630,000.- (ตอรองราคาเหลือ 600,000.-บาท)
640,000.-

600,000.- เปนผูเสนอราคาต่ําสุด หจก.ณัฐพงษ
คาวัสดุเอกสาร
ไมถูกตอง

645,000.945,000.- บริษัท อีซูซุ อันดามันเซลล จํากัด
950,000.-

945,000.- เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

109,749,300.- บริษัท เบอรลี่ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)

109,749,300.-เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

109,816,399.-

สวนจังหวัดภูเก็ต (ครั้งที่ 2)
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โครงการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ชนิดแขวนพรอมติดตั้ง จํานวน 6 ชุด

348,000.-

สอบราคา บริษัท เอ็นวาย คูลลิ่ง แอนด ซัพพลาย จํากัด
หางหุนสวนจํากัด รวมชางแอร

268,000.- บริษัท เอ็นวาย คูลลิ่ง แอนด ซัพพลาย จํากัด
268,000.-

ราน มิสเตอรแอร

288,600.18

หางหุนสวนจํากัด ธีระแอร แอนด เซอรวิส

337,800.-

268,000.- เปนผูเสนอราคาต่ําสุด หจก.รวมชาง
แอร คุณสมบัติ
ไมครบถวน
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โครงการ
โครงการซอมแซมบานพักขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต

โครงการสอบราคาซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง
518,100.-

318,000.-

พรอมอุปกรณฯ
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-3ผูเขาเสนอราคา
รายชื่อ

โครงการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการโรงพยาบาล
องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต (ครั้งที่ 3)

12,396,000.-

โครงการจัดซื้อรถยนตโดยสารประจําทาง

9,000,000.-

ราคา

ผูไดรับการคัดเลือก
รายชื่อ

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก หมายเหตุ

สอบราคา หางหุนสวนจํากัด ส.มังคลา
หางหุนสวนจํากัด ตุมโฮมเซอรวิส
นางสาวมยุรี มิตรกุล

509,000.- หางหุนสวนจํากัด ส.มังคลา
515,467.468,000.-

สอบราคา บริษัท เซาเทิรนอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี่ จํากัด

182,114.- บริษัท เซาเทิรนอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี่ จํากัด 182,114.- เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

บริษัท จิตติโอเอ จํากัด

196,700.-

บริษัท วัฒนาคอมพิวเตอรโอเอ จํากัด

201,963.-

บริษัท เอริสเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

283,100.-

E-Auction บริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยน จํากัด
หางหุนสวนจํากัด อุนรุงทรัพยคอมพิวเตอรซีสเท็มส

E-Auction บริษัท แสงรุงภูเก็ต จํากัด
บริษัท อีซูซุอันดามันเซลล จํากัด

509,000.- เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

น.ส.มยุรี
เอกสารไม
ถูกตอง

12,351,000.- บริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยน จํากัด
12,372,000.-

12,351,000.- เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

8,040,000.- บริษัท แสงรุงภูเก็ต จํากัด
8,560,000.-

8,040,000.- เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

