
แบบ สขร. ๑

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง

1 จ้างเหมาปรับปรุงสวนสาธารณุหน้าสํานักงาน ๑,๒๕๓,๐๑๙ ๗๒๘,๐๙๑ สอบราคา 1. หจก. ธนันท์ชัย ก่อสร้าง หจก. ปัญญาประเสริฐ ก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุดและถูกต้อง บันทึกตกลงซื้อขาย
เทศบาลฯ  จ้าง เสนอราคา 725,000.- บาท เสนอราคาต่ําสุด (ยินยอมลดราคา ตามเงื่อนไขในประกาศฯ เลขที่ 215/2558

2. ปัญญาประเสริฐก่อสร้าง ลงอีก 1,500.- บาท) คงเหลือใน ลงวันที่ 27 เดือน
เสนอราคา 724,500.- บาท วงเงิน 723,000.- บาท .พฤษภาคม 2558
3. หจก. เดชพรก่อสร้าง  เสนอราคา
725,000.- บาท
4. หจก. จิมมี่ส์ ค๊อท เท็ล ลีกัลป์
คอนเซลเลอร์ เสนอราคา 
728,019.- บาท

2 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อ ๖๗๕,๐๐๐ ๕๖๒,๐๐๐ สอบราคา 1. หจก. ชิตะวัน (111) เสนอราคา หจก.เดชพรก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุดและถูกต้อง บันทึกตกลงซื้อขาย
ระบายน้ําและบ่อพักถนนข้างบ้านเลขที่ จ้าง 562,000.- บาท เสนอราคาต่ําสุด ในวงเงิน ตามเงื่อนไขในประกาศฯ เลขที่ 216/2558
451/28 (ชุมชนบุลําดวนใต้) 2. หจก. เดชพร ก่อสร้าง เสนอราคา 560,000.- บาท ลงวันที่ 27 เดือน

560,000.- บาท .พฤษภาคม 2558
3. หจก.จิมมี่ส์ ค๊อทเท็ล ลีกัลป์
คอนเซลเลอร์ 561,000.- บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน  2558
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

วันที่  29  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2558



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง

3 จ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล. พร้อมท่อระบาย ๑,๒๕๓,๐๙๑ ๔๗๗,๐๐๐ สอบราคา 1. หจก. พลับพลาชัย 1 ก่อสร้าง หจก.พลับพลาชัย 1 ก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุดและถูกต้อง บันทึกตกลงซื้อขาย
น้ําและบ่อพักถนนข้างบ้านเลขที่ จ้าง เสนอราคา 476,500.- บาท เสนอราคาต่ําสุดในวงเงิน ตามเงื่อนไขในประกาศฯ เลขที่ 217/2558
180/9 (ชุมชนหน้าสถานี) 2. หจก. ญาณวัจน์ก่อสร้าง ในวงเงิน 476,500.- บาท ลงวันที่ 27  เดือน

เสนอราคา 477,000.- บาท .พฤษภาคม 2558
3. หจก. เดชพร ก่อสร้าง 
เสนอราคา 477,000.- บาท
4. หจก. จิมมี่ส์ ค๊อทเท็ล ลีกัลป์
คอนเซลเลอร์
เสนอราคา 477,000.- บาท

4. จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อ ๑,๕๓๐,๐๐๐ ๑,๒๘๑,๐๐๐ สอบราคา 1. หจก.เอ็ม.วาย. บุรีรัมย์ เสนอราคา หจก.เดชพรก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุดและถูกต้อง บันทึกตกลงซื้อขาย
ระบายน้ําและบ่อพักถนนธานี ซอยร่วมใจ 11 จ้าง 1,281,000.- บาท เสนอราคาต่ําสุด ในวงเงิน ตามเงื่อนไขในประกาศฯ เลขที่ 218/2558

(ชุมชนประปาเก่า) 2. หจก. ชิตะวัน (111) เสนอราคา 1,278,000.- บาท ลงวันที่ 29 เดือน
1,280,500.- บาท .พฤษภาคม 2558
3. หจก. เดชพร ก่อสร้าง เสนอราคา
1,278,000.- บาท
4. หจก.จิมมี่ส์ ค๊อทเท็ล ลีกัลป์
คอนเซลเลอร์ 1,281,000.- บาท



แบบ สขร. ๑

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง

1 ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เป็นนม 2,570,398.76 - วิธีกรณีพิเศษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี มีคุณสมบัติครบถ้วน สัญญาเลขที่
พลาสเจอร์ไรส์รสจืด,นม U.H.T. รสจืดและ เสนอราคา 2,570,398.76 บาท เสนอราคา 2,570,398.76 บาท และเสนอราคาต่ําที่สุด CNTR-0590/58
นม U.H.T. รสจืด (ปิดเทอม) สําหรับนักเรียน ลงวันที่ 13 เดือน
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลบุรีรัมย์ .พฤษภาคม 2558

2 ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เป็นนม 140,676.68 - วิธีกรณีพิเศษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี มีคุณสมบัติครบถ้วน สัญญาเลขที่
พลาสเจอร์ไรส์รสจืด,นม U.H.T. รสจืดและ เสนอราคา 140,676.68 บาท เสนอราคา 140,676.68 บาท และเสนอราคาต่ําที่สุด CNTR-0592/58
นม U.H.T. รสจืด (ปิดเทอม) สําหรับนักเรียน ลงวันที่ 13 เดือน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ .พฤษภาคม 2558

3 ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เป็นนม 1,842,620.56 - วิธีกรณีพิเศษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี มีคุณสมบัติครบถ้วน สัญญาเลขที่
พลาสเจอร์ไรส์รสจืด,นม U.H.T. รสจืดและ เสนอราคา 1,842,620.56 บาท เสนอราคา 1,842,620.56 บาท และเสนอราคาต่ําที่สุด CNTR-0591/58
นม U.H.T. รสจืด (ปิดเทอม) สําหรับนักเรียน ลงวันที่ 13 เดือน
ถ่ายโอนฯ โรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนเขต .พฤษภาคม 2558
การทางสงเคราะห์ 5 ไตรคามสิทธิศิลป์

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน  2558
กองการศึกษา   เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

วันที่  29  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2558


