แบบรายงานผลการจัดทําสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ประจําเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
โครงการ

ลําดับ

1 จัดซือ้ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถเครน

วงเงินงบประมาณ
2,600,000.00

กระเช้าไฟฟ้า

2 จัดซื้ออาหารเสริมอื่นๆ นอกเหนือจาก

ผู้เข้าเสนอราคา

วิธีซ้อื /จ้าง

รายชื่อ

E-Auction บจก.มิตรแลนด์ภาคใต้ (ภูเก็ต)
บจก.กระบี่วิเศษ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคา

รายชื่อ

2,579,000.00 บจก.มิตรแลนด์ภาคใต้ (ภูเก็ต)

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

2,579,000.00

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

หมายเหตุ

2,582,000.00

300,000.00

สอบราคา นางนิตยา ประทีป ณ ถลาง

300,000.00 นางนิตยา ประทีป ณ ถลาง

300,000.00

มีผู้เสนอราคารายเดียว

288,600.00

สอบราคา นางขนิษฐา พรหมจันทร์

288,600.00 นางขนิษฐา พรหมจันทร์

288,600.00

มีผู้เสนอราคารายเดียว

415,800.00

สอบราคา นางสาวประไพ จันทร์สงเคราะห์

388,080.00 นางสาวประไพ จันทร์สงเคราะห์

388,080.00

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

มีผู้เสนอราคารายเดียว บริษัทฯได้ลดราคาลง

อาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนระดับ
ปฐมวัย สําหรับ ร.ร.อบจ.บ้านนาบอน
3 จัดซือ้ อาหารเสริมฯ สําหรับนักเรียนระดับ
ปฐมวัย ร.ร.อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา

4 จัดซื้ออาหารเสริมอื่นๆ โรงเรียน อบจ.เมือง
ภูเก็ต

5 จัดซือ้ ครุภัณฑ์สํานักงาน เครื่องปรับอากาศ

นางจินดา เชาว์สมชาติ

401,940.00

นางขวัญดี ขยันงาน

399,168.00

111,900.00

สอบราคา ร้านมิสเตอร์แอร์

111,900.00 ร้านมิสเตอร์แอร์

111,000.00

171,000.00

สอบราคา นางสาวปวีณา ภิรมย์รัตน์

165,870.00 ร้าน พี เค สื่อสาร

81,700.00

ขนาดไม่ต่ํากว่า 30,000 บีทียู จํานวน 3
เครื่อง พร้อมติดตั้ง
6 จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร

ร้าน พี เค สื่อสาร

81,700.00

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

-2ลําดับ

โครงการ

7 จัดซื้ออาหารเสริมอื่นๆ (นอกเหนือจาก

วงเงินงบประมาณ
180,000.00

ผู้เข้าเสนอราคา

วิธีซ้อื /จ้าง

รายชื่อ

สอบราคา นางสมทรง ประคีตวาทิน

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคา

186,000.00 นายชายเชวินท์ วิวัฒน์เสรีกุล

อาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียนปฐมวัย

นายชายเชวินท์ วิวัฒน์เสรีกุล

180,000.00

โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบํารุง)

นางสาวพรพรรณ สกุลจันทร์

192,000.00

8 จัดซือ้ อาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียน

376,849.20 กรณีพิเศษ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศ

โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบฯ

9 จัดซือ้ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภท

รายชื่อ

376,849.20 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศ

ไทย (อ.ส.ค.)

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

180,000.00

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

376,849.20

มีผู้เสนอราคารายเดียว

หมายเหตุ

ไทย (อ.ส.ค.)

1,120,000.00

สอบราคา บจก.แสงรุ่งภูเก็ต

1,119,450.00 บจก.แสงรุ่งภูเก็ต

1,118,000.00

มีผู้เสนอราคารายเดียว บริษัทฯได้ลดราคาลง

1,387,000.00

สอบราคา บจก.ไชยวงศ์สาย การโยธา

1,386,000.00 บจก.ไชยวงศ์สาย การโยธา

1,386,000.00

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

รถยนต์ชนิด 4 ล้อ (ท่าเทียบเรือท่องเที่ยว
อ่าวฉลอง)
10 ก่อสร้างถนนพร้อมคูระบายน้ํา ลานจอดรถ
ภายในโรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา

11 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่รถผลิตน้ําดื่ม

บจก.ปิน่ รักอินเตอร์เนชั่นแนล คอนสตรัคชั่น

695,000.00

พิเศษ

บจก.แลม วอเตอร์ โซลูชั่น

1,400,000.00

736,555.90 บจก.แลม วอเตอร์ โซลูชั่น

695,000.00

มีผู้เสนอราคารายเดียว บริษัทฯได้ลดราคาลง

ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 80-6980
ภูเก็ต
12 จ้างปรับปรุงห้องสําหรับผู้ป่วยติดเชื้อเพื่อ

2,730,000.00

ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

13 จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์ช่วยเหลือนักท่อง
เที่ยวจังหวัดภูเก็ต

E-Auction บจก.เพอร์ฟอร์แม็ก เอ็นเตอร์ไพร์ส
บจก.บางกอกอินเตอร์คอน

167,450.00

สอบราคา หจก.ตี่ก่อสร้าง
นางสาวอ่าหอง แซ่กี่

2,710,000.00 บจก.เพอร์ฟอร์แม็ก เอ็นเตอร์ไพร์ส

2,710,000.00

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

165,000.00

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

2,720,000.00

167,000.00 นางสาวอ่าหอง แซ่ก่ี
165,000.00

-3ลําดับ

โครงการ

14 จ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ อบจ.ภูเก็ต

15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายสถานีอนามัย-

วงเงินงบประมาณ
161,100.00

8,338,800.00

ประจําปีงบประมาณ 2557

22,000,000.00

รายชื่อ

สอบราคา ร้านพิสิษฐ์การก่อสร้าง

พิเศษ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคา

รายชื่อ

150,329.00 บันเทิงการก่อสร้าง

บันเทิงการก่อสร้าง

149,000.00

นางสาวอ่าหอง แซ่กี่

150,800.00

E-Auction บจก.ปิน่ รักอินเตอร์เนชั่นแนล คอนสตรัคชั่น

โรงเรียนบ้านกะทู้

16 รักษาความปลอดภัยชายฝั่ง (Life Guard)

ผู้เข้าเสนอราคา

วิธีซ้อื /จ้าง

7,300,000.00 บจก.ปิน่ รักอินเตอร์เนชั่นแนล คอนสตรัคชั่น

บจก.ไชยวงศ์สายการโยธา

7,480,000.00

บจก.ชัยกร

7,800,000.00

บจก.สหโยธาสถาปัตย์

8,278,800.00

บจก.ณัฐพงศ์แทรคเตอร์

8,313,000.00

บจก.พี.เอ็น.เค คอนสตรัคชั่น

8,328,800.00

บจก.ภูเก็ตไลฟ์การ์ด เซอร์วิส

22,000,000.00 บจก.ภูเก็ตไลฟ์การ์ด เซอร์วิส

เหตุผลที่คัดเลือก

หมายเหตุ

148,000.00

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

บริษัทฯได้ลดราคาลง

7,300,000.00

เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

ราคา

21,998,000.00

มีผู้เสนอราคารายเดียว บริษัทฯได้ลดราคาลง

