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

โครงการ

1 ประมูลจัดซือ้ คอมพิวเตอร์พกพา ตาม

วงเงินงบประมาณ

ผู้เข้าเสนอราคา

วิธีซื้อ/จ้าง

รายชื่อ

2,863,360.00 E-Auction บจก.กีรติตระการ โฮลดิง้

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคา

รายชื่อ

2,749,000.00 บจก.ไซอันส์ เซ็นเตอร์ โปรดักส์

โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้

ศูนย์รวมครุภัณฑ์ 2000 จํากัด

2,800,000.00

คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ประจําปีงบ

บจก.ไซอันส์ เซ็นเตอร์ โปรดักส์

2,680,000.00

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

หมายเหตุ

2,680,000.00

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

143,000.00

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

289,000.00

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด บริษัทฯได้ลดราคาลง

ประมาณ 2556
2 จัดซือ้ วัสดุไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง

3 จัดซือ้ ถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัล ใช้ใน

143,200.00

295,000.00

พิเศษ

พิเศษ

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนจังหวัดภูเก็ต ประจําปี 2556
4 จัดซือ้ และติดตัง้ กล้องวงจรปิด CCTV พร้อม

หจก.ภูเก็ตวิเศษ เอ็นจิเนียริ่ง

143,000.00 หจก.ภูเก็ตวิเศษ เอ็นจิเนียริ่ง

หสม.ธนวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง

145,573.50

ร้านสปอร์ตภูเก็ต

289,954.00 ร้านสปอร์ตภูเก็ต

ร้านลาสิกาสปอร์ต

294,456.00

ร้านเทพกระษัตรีสปอร์ต

292,024.00

ร้านไอซ์สปอร์ตทุง่ ทอง

294,396.00

2,816,000.00 E-Auction บจก.เอกซ์เนต คอมพิวเตอร์ แอนด์เพอร์

อุปกรณ์ตดิ ตั้ง จํานวน 41 จุด ณ ร.พ. อบจ.

เฟอร์รัล ซัพพลาย

ภูเก็ต

บมจ.ซีเอส ล็อกซอินโฟ

5 จ้างบํารุงรักษาโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ

300,000.00

พิเศษ

บจก.คอมพิวเตอร์ ซีสเต็มส์ คอนซัลติง้

2,789,000.00 บจก.เอกซ์เนต คอมพิวเตอร์ แอนด์เพอร์

2,789,000.00

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

215,525.00 บจก.คอมพิวเตอร์ ซีสเต็มส์ คอนซัลติง้

215,525.00

มีผเู้ สนอราคารายเดียว

269,820.00 นายชลอ ดาษเสถียร

160,000.00

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด บริษัทฯได้ลดราคาลง

เฟอร์รัล ซัพพลาย
2,794,998.00

"Alice For Windows"

6 จ้างดูแลรักษาความสะอาดบริเวณสถานที่
แสดงน้ําพุดนตรี

173,340.00 สอบราคา บจก.พี.พี.แคร์ แอนด์ คลีน
ร้านพิสษิ ฐ์การก่อสร้าง

169,400.00

นายชลอ ดาษเสถียร

162,000.00

-2ลําดับ

โครงการ

7 จ้างจัดทําเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผล

วงเงินงบประมาณ
768,000.00

ผู้เข้าเสนอราคา

วิธีซ้อื /จ้าง
พิเศษ

รายชื่อ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคา

รายชื่อ

บจก.อินเทนชั่น มีเดีย แพลน

768,000.00 บจก.อินเทนชั่น มีเดีย แพลน

การดําเนินงานของ อบจ.ภูเก็ต ในรูปแบบ

ร้านไซน์เอ็กซ์เพรส

795,000.00

ปฏิทิน และสมุดคู่มือประชาชน ประจําปี

ร้านบรรลือการพิมพ์

844,230.00

ราคา
766,500.00

เหตุผลที่คัดเลือก

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด บริษัทฯได้ลดราคาลง

2557
8 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงเครื่องผ่าตัดต้อกระจก

380,000.00

พิเศษ

บจก.เบอร์ล่ี ยุคเกอร์

380,000.00 บจก.เบอร์ล่ี ยุคเกอร์

380,000.00 มีผเู้ สนอราคารายเดียว

3,540,000.00

พิเศษ

บจก.เบสท์ โฟร์ มีเดีย

3,540,000.00 บจก.เบสท์ โฟร์ มีเดีย

3,540,000.00 มีผเู้ สนอราคารายเดียว

700,000.00

พิเศษ

บจก.พี.โปร.มีเดีย

8,497,200.00

พิเศษ

บจก.ฟูด๊ เฮ้าส์ เคเทอร์ริ่ง เซอร์วิสเซส

8,497,200.00 บจก.ฟูด๊ เฮ้าส์ เคเทอร์ริ่ง เซอร์วิสเซส

8,497,200.00

มีผเู้ สนอราคารายเดียว

15,096,163.50

พิเศษ

บจก.เวิลด์ แอดวานซ์ ไดแอกโนสติกส์

15,096,163.50 บจก.เวิลด์ แอดวานซ์ ไดแอกโนสติกส์

15,096,163.50

มีผเู้ สนอราคารายเดียว

10,258,500.00

พิเศษ

บจก.อีออนเมด

10,258,500.00 บจก.อีออนเมด

10,258,500.00 มีผเู้ สนอราคารายเดียว

ด้วยน้ําและคลื่นเสียงความถี่สูง ร.พ.อบจ.
ภูเก็ต
9 จ้างเหมาดําเนินการจัดงานประเพณีสง่ ท้าย
ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (ครั้งที่ 2)

10 จ้างเหมาดําเนินการจัดงาน Light Up Phuket

700,000.00 บจก.พี.โปร.มีเดีย

700,000.00 มีผเู้ สนอราคารายเดียว

ประจําปี 2556

11 จ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วยใน ร.พ.อบจ.
ภูเก็ต

12 จ้างเหมาบริการห้องปฏิบัตกิ ารทางการแพทย์
(ห้อง LAB) ร.พ.อบจ.ภูเก็ต

13 จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
ร.พ.อบจ.ภูเก็ต

หมายเหตุ

-3ลําดับ

โครงการ

14 จ้างเหมาดําเนินการแปลข่าวภาษาอังกฤษ

วงเงินงบประมาณ
135,000.00

วิธีซ้อื /จ้าง
พิเศษ

ผู้เข้าเสนอราคา
รายชื่อ
นางณัฐภรณ์ สุวรรณภาณุ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคา

รายชื่อ

135,000.00 นางณัฐภรณ์ สุวรรณภาณุ

เพื่อประชาสัมพันธ์ขา่ วสารภาคภาษาอังกฤษ

นายไกรสีห์ จารุสาธร

144,000.00

ทางเว็บไซต์ ของ อบจ.ภูเก็ต

นางสาววัชราภรณ์ ญาณโกมุท

139,000.00

ราคา
135,000.00

เหตุผลที่คัดเลือก
เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

หมายเหตุ

