ื# จ ัดจ้างขององค์กรปกครองสว
่ นท้องถิน
แบบรายงานผลการจ ัดทําสรุปผลการพิจารณาการจ ัดซอ

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ประจําเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556
่ นจ ังหว ัดภูเก็ต
หน่วยงาน องค์การบริหารสว
โครงการ

ลําด ับ

ื# /จ้าง
ี อ
วงเงินงบประมาณ วิธซ

 อาหารเสริมอืน
1 จัดซือ
 ๆ โรงเรียน อบจ 324,000.00

สอบราคา

ภูเก็ต

 อาหารเสริมอืน
2 จัดซือ
 ๆ สําหรับนักเรียนระดั
169,500.00
บ

สอบราคา

 อนุบาล 1-2
ชัน

 อาหารเสริมอืน
3 จัดซือ
 ๆ (นอกเหนือจาก175,500.00

สอบราคา

อาหารเสริมนม) สําหรับนักเรียน ร.ร.อบจ.

ผูเ้ ข้าเสนอราคา
ื
รายชอ

ผูไ้ ด้ร ับการค ัดเลือก
ราคา

ื
รายชอ

นางจินดา เธาร์สมชาติ

313,200.00 นางสาวประไพ จันทร์สงเคราะห์

นางสาวประไพ จันทร์สงเคราะห์

286,200.00

นางอ ้อม พิพธิ วิจต
ิ รการ

300,240.00

นางอ ้อม พิพธิ วิจต
ิ รการ

152,550.00 นางขนิษฐา พรหมจันทร์

นางขนิษฐา พรหมจันทร์

135,600.00

นางเสาวนีย ์ นะคง

110,740.00

นางขนิษฐา พรหมจันทร์

169,650.00 นางขนิษฐา พรหมจันทร์

นางศุภกาญจน์ พิเชษฐวานิชย์

175,500.00

ราคา

เหตุผลทีค
 ัดเลือก

286,200.00

เป็ นผู ้เสนอราคาตํา สุด

135,600.00

หลักฐานเอกสารถูกต ้อง
ครบถ ้วน

169,650.00

เป็ นผู ้เสนอราคาตํา สุด

สาธิตร่วมพัฒนา ประจําภาคเรียนที 2
ปี การศึกษา 2556
1,010,583.00
งกัด
4 จ ้างเหมารักษาความสะอาดโรงเรียนในสั
อบจ.ภูเก็ต ห ้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ และ

พิเศษ บจก.เค.เค.ไนซ์ แอนด์ คลีน
บจก.พี.พี.แคร์ แอนด์ คลีน

1,174,500.00 บจก.พี.พี.แคร์ แอนด์ คลีน

1,010,583.00 เป็ นผู ้เสนอราคาตํา สุด

1,010,583.00

สถานทีอ
 น
ื ๆ
5 จ ้างจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ35,044,700.00
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาคปกติ

พิเศษ

(Phuket gateway)

38,655,750.00 โรงเรียนรอบรู ้ ภาษาวิทยา-ภูเก็ต

35,018,800.00 เป็ นผู ้เสนอราคาตํา สุด

โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา
39,680,880.00

เป็ นนานาชาติ
6 จ ้างเหมาบริหารจัดการประตูเมืองภูเก็1,200,000.00
ต

บจก.ไอเดียว อิงลิช

โรงเรียนรอบรู ้ ภาษาวิทยา-ภูเก็ต 35,018,800.00
สอบราคา

คณะบุคคลอิมเมจมีเดีย

1,199,256.00 คณะบุคคลอิมเมจมีเดีย

1,199,256.00 มีผู ้เสนอราคารายเดียว

หมายเหตุ

-2ลําด ับ

โครงการ

ื# /จ้าง
วงเงินงบประมาณ
วิธซ
ี อ

7 จ ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยบริเ600,000.00
วณ

ผูเ้ ข้าเสนอราคา
ื
รายชอ

ผูไ้ ด้ร ับการค ัดเลือก
ราคา

ื
รายชอ

ราคา

เหตุผลทีค
 ัดเลือก หมายเหตุ

สอบราคา

หจก.แก ้วทอง

573,600.00 หจก.แก ้วทอง

573,600.00

มีผู ้เสนอราคารายเดียว

สอบราคา

นายเหม ปะหนัน

237,000.00 นายเหม ปะหนัน

237,000.00

มีผู ้เสนอราคารายเดียว

สระว่ายนํ า อบจ.ภูเก็ต และสวนสุขภาพ
เขาโต๊ะแซะ
8 จ ้างดูแลสนามกีฬาหาดสุรน
ิ ทร์ ต.เชิงทะเล
237,000.00
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

9 จ ้างครูผู ้สอนภาษาจีน สําหรับโรงเรีย
5,072,900.00
น

พิเศษ โรงเรียนภาษาและคอมพิวเตอร์ อีซ6,800,600.00
ี ี
ซ
โรงเรียนภาษาภูเก็ตไชเนนซีส

เมืองภูเก็ต โรงเรียน อบจ. บ ้านตลาดเหนือ

โรงเรียนภาษาภูเก็ตไชเนนซีส

5,072,900.00

โรงเรียน อบจ. บ ้านไม ้เรียนบฯ และโรงเรียน

โรงเรียนภาษาบริตช
ิ

6,500,600.00

5,072,900.00 เป็ นผู ้เสนอราคาตํา สุด

อบจ. บ ้านนาบอน
10 ก่อสร ้างศูนย์อบรมจริยธรรมบ ้านพารา
5,000,000.00

พิเศษ หจก.สองพีน
 ้องมันคงก่อสร ้าง

4,996,000.00 หจก.สองพีน
 ้องมันคงก่อสร ้าง

4,996,000.00

มีผู ้เสนอราคารายเดียว

653,978.09

เป็ นผู ้เสนอราคาตํา สุด

234,192.00

มีผู ้เสนอราคารายเดียว

ต.ป่ าคลอก อ.ถลาง

11 ก่อสร ้างและซ่อมแซมทาสีรัว โรงเรียน765,000.00 สอบราคาบจก.ภูเก็ตเอ็กพีเรียน
สาธิตร่วมพัฒนา
นายชาติชาย เบ ้านุวงศ์

653,978.09 บจก.ภูเก็ตเอ็กพีเรียน

12 จ ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคาร245,808.00 สอบราคาบจก.พี.พี.แคร์ แอนด์ คลีน
สระว่ายนํ า อบจ.ภูเก็ต

234,192.00 บจก.พี.พี.แคร์ แอนด์ คลีน

13 จ ้างครูผู ้สอนภาษาต่างประเทศฯ

6,513,732.00

751,900.00

พิเศษ โรงเรียนภาษาและคอมพิวเตอร์ อีซ6,513,732.00
ี ี
ี ี
ซ
โรงเรียนภาษาและคอมพิวเตอร์ อีซ6,425,800.00
ซ
โรงเรียนภาษาภูเก็ตไชเนนซีส

6,900,000.00

โรงเรียนภาษาต่างประเทศและคอมพิ
8,116,800.00
วเตอร์
ศรีนครินทร์

เป็ นผู ้เสนอราคาตํา สุบริ
ด ษัทฯได ้ลดราคาลง

-3ลําด ับ

โครงการ

ื# /จ้าง
วงเงินงบประมาณ
วธ
ิ ซ
ี อ

14 ก่อสร ้างสนามฟุตซอลแบบมีหลังคา16,000,000.00

E-Auction

วัดเทพกระษั ตรี

15 จ ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดภูมท
1,949,112.00
ิ ัศน์
สวนสาธารณะเขาโต๊ะแซะ

สอบราคา

ผูเ้ ข้าเสนอราคา
ื
รายชอ

ผูไ้ ด้ร ับการค ัดเลือก
ราคา

ื
รายชอ

บจก.แสงมิตร อิเลคตริค

15,940,000.00 บจก.แสงมิตร อิเลคตริค

บจก.ทาโคเทค

15,970,000.00

บจก.พี.พี.แคร์ แอนด์ คลีน

1,947,591.00 นายชลอ ดาษเสถียร

นายไพรัช โลหะทัศน์

1,669,842.00

นายชลอ ดาษเสถียร

1,668,558.00

ราคา

เหตุผลทีค
 ัดเลือก หมายเหตุ

15,940,000.00 เป็ นผู ้เสนอราคาตํา สุด

1,668,000.00 เป็ นผู ้เสนอราคาตํา สุด

บริษัทฯได ้ลดราคาลง

