
แบบ สขร. 1

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง
 วงเงินงบประมาณ 

 (ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

- - - - - - -

แบบ สขร. 1

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง
 วงเงินงบประมาณ 

 (ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

1 วัสดุสํานักงาน ระดับมัธยมศึกษา 66,917.00          ตกลงราคา หจก.บุญเที่ยงอุปกรณ์ บุรีรัมย์ หจก.บุญเที่ยงอุปกรณ์ บุรีรัมย์ มีคุณสมบัติครบถ้วน และ
โรงเรียนเทศบาล 2 เสนอราคา 66,917.- บาท ราคา 66,917.- บาท เสนอราคาต่ําสุด

2 วัสดุการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 87,739.00          ตกลงราคา หจก.บุญเที่ยงอุปกรณ์ บุรีรัมย์ หจก.บุญเที่ยงอุปกรณ์ บุรีรัมย์ มีคุณสมบัติครบถ้วน และ
โรงเรียนเทศบาล 2 เสนอราคา 87,739.- บาท ราคา 87,739.- บาท เสนอราคาต่ําสุด

3 วัสดุเครื่องเขียน ระดับมัธยมศึกษา 30,835.00          ตกลงราคา หจก.บุญเที่ยงอุปกรณ์ บุรีรัมย์ หจก.บุญเที่ยงอุปกรณ์ บุรีรัมย์ มีคุณสมบัติครบถ้วน และ
โรงเรียนเทศบาล 2 เสนอราคา  30,835.- บาท ราคา  30,835.- บาท เสนอราคาต่ําสุด

4 วัสดุคอมพิวเตอร์ ระดับปฐมวัย 69,410.00          ตกลงราคา หจก.บุญเที่ยงอุปกรณ์ บุรีรัมย์ หจก.บุญเที่ยงอุปกรณ์ บุรีรัมย์ มีคุณสมบัติครบถ้วน และ
โรงเรียนเทศบาล 2 เสนอราคา 69,410.- บาท ราคา 69,410.- บาท เสนอราคาต่ําสุด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กันยายน  2553

                            เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กันยายน  2553

                                   กองการศึกษา   เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง
 วงเงินงบประมาณ 

 (ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

5 วัสดุสํานักงาน ระดับมัธยมศึกษา 73,360.00          ตกลงราคา หจก.บุญเที่ยงอุปกรณ์ บุรีรัมย์ หจก.บุญเที่ยงอุปกรณ์ บุรีรัมย์ มีคุณสมบัติครบถ้วน และ
โรงเรียนเทศบาล 1 เสนอราคา 73,360.- บาท ราคา 73,360.- บาท เสนอราคาต่ําสุด

6 วัสดุคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษา 98,510.00          ตกลงราคา หจก.บุญเที่ยงอุปกรณ์ บุรีรัมย์ หจก.บุญเที่ยงอุปกรณ์ บุรีรัมย์ มีคุณสมบัติครบถ้วน และ
โรงเรียนเทศบาล 1 เสนอราคา 98,510.- บาท ราคา 98,510.- บาท เสนอราคาต่ําสุด

7 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 51,840.00          ตกลงราคา ร้านบุรีรัมย์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ร้านบุรีรัมย์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ มีคุณสมบัติครบถ้วน และ
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 เสนอราคา 51,840.- บาท ราคา 51,840.- บาท เสนอราคาต่ําสุด

8 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ระดับมัธยมศึกษา 47,880.00          ตกลงราคา ร้านบุรีรัมย์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ร้านบุรีรัมย์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ มีคุณสมบัติครบถ้วน และ
โรงเรียนเทศบาล 1 เสนอราคา 47,880.- บาท ราคา 47,880.- บาท เสนอราคาต่ําสุด

9 วัสดุสํานักงาน ระดับปฐมวัย 72,007.00          ตกลงราคา หจก.บุญเที่ยงอุปกรณ์บุรีรัมย์ หจก.บุญเที่ยงอุปกรณ์บุรีรัมย์ มีคุณสมบัติครบถ้วน และ
โรงเรียนเทศบาล 1 เสนอราคา 72,007.- บาท ราคา 72,007.- บาท เสนอราคาต่ําสุด

10 วัสดุเครื่องเขียน ระดับปฐมวัย 33,795.00          ตกลงราคา หจก.บุญเที่ยงอุปกรณ์บุรีรัมย์ หจก.บุญเที่ยงอุปกรณ์บุรีรัมย์ มีคุณสมบัติครบถ้วน และ
โรงเรียนเทศบาล 1 เสนอราคา 33,795.- บาท เสนอราคา 33,795.- บาท เสนอราคาต่ําสุด

11 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องทําน้ําเย็น 38,250.00          ตกลงราคา ร้านธานินทร์เครื่องเย็น-แอร์ ร้านธานินทร์เครื่องเย็น-แอร์ มีคุณสมบัติครบถ้วน และ
โรงเรียนเทศบาล 1 เสนอราคา 38,250.- บาท ราคา 38,250.- บาท เสนอราคาต่ําสุด



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง
 วงเงินงบประมาณ 

 (ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

12 วัสดุเครื่องเขียน ระดับมัธยมศึกษา 5,810.00            ตกลงราคา หจก.บุญเที่ยงอุปกรณ์บุรีรัมย์ หจก.บุญเที่ยงอุปกรณ์บุรีรัมย์ มีคุณสมบัติครบถ้วน และ
โรงเรียนเทศบาล 1 เสนอราคา 5,810.- บาท ราคา 5,810.- บาท เสนอราคาต่ําสุด

13 วัสดุการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 95,725.00          ตกลงราคา หจก.บุญเที่ยงอุปกรณ์บุรีรัมย์ หจก.บุญเที่ยงอุปกรณ์บุรีรัมย์ มีคุณสมบัติครบถ้วน และ
โรงเรียนเทศบาล 1 เสนอราคา 95,725.- บาท ราคา 95,725.- บาท เสนอราคาต่ําสุด

14 วัสดุโฆษณา ระดับมัธยมศึกษา 17,680.00          ตกลงราคา หจก.บุญเที่ยงอุปกรณ์บุรีรัมย์ หจก.บุญเที่ยงอุปกรณ์บุรีรัมย์ มีคุณสมบัติครบถ้วน และ
โรงเรียนเทศบาล 1 เสนอราคา 17,680.- บาท ราคา 17,680.- บาท เสนอราคาต่ําสุด

15 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ 14,600.00          ตกลงราคา หจก.บุญเที่ยงอุปกรณ์บุรีรัมย์ หจก.บุญเที่ยงอุปกรณ์บุรีรัมย์ มีคุณสมบัติครบถ้วน และ
โรงเรียนเทศบาล 1 เสนอราคา 14,600.- บาท ราคา 14,600.- บาท เสนอราคาต่ําสุด


