
แบบ สขร. ๑

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ�าง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ�าง
 ราคากลาง วิธีซื้อ/จ�าง รายชื่อผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ�าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข�อตกลงใน
การซื้อหรือจ�าง

1 ประมูลซื้อครุภัณฑ2ยานพาหนะและขนส4ง 2,190,000 2,190,000 ประมูล 1.บริษัท เฟ;องทอง 55 ทรานสปอร2ต บริษัท เอส เอส บิดเดอร2 จํากัด เสนอราคาต่ําสุดและ สัญญาซื้อเลขที่

(รถบรรทุกน้ําอเนกประสงค2) จํานวน 1 คัน ราคาซื้อ จํากัด เสนอราคา 2,089,000 บาท เสนอราคาต่ําสุดในราคา ถูกต�องตามเงื่อนไข 4/2560 ลงวันที่

ด�วยระบบ 2.บริษัท จตุรทิศ บิสซิเนส จํากัด 1,945,000 บาท ในประกาศฯ 1  กันยายน  2560

อิเล็ก เสนอราคา 2,058,000 บาท

ทรอนิกส2 3.บริษัท พหลโยธิน พลัส จํากัด

เสนอราคา 2,077,000 บาท

4.บริษัท นอร2ทไลน2 จํากัด

เสนอราคา 1,977,000 บาท

5.หจก.ดับเบิลยูอาร2 คอนซัมเมชั่น

เสนอราคา 2,037,000 บาท

6.บริษัท เอสเอส บิดเดอร2 จํากัด

เสนอราคา 1,945,000 บาท

2 ประมูลซื้อครุภัณฑ2ยานพาหนะและขนส4ง 5,880,000 5,880,000 ประมูล 1.บริษัท เจ�าพระ ลีดดิ้ง จํากัด 1.บริษัท พหลโยธิน พลัส จํากัด เสนอราคาต่ําสุด สัญญาซื้อเลขที่

(รถบรรทุก 6 ล�อ) จํานวน 2 รายการ ราคาซื้อ เสนอราคา 5,549,000 บาท เสนอราคาต่ําสุดในราคา และถูกต�องตามเงื่อนไข 5/2560 ลงวันที่

ด�วยระบบ 2.บริษัท จตุรทิศ บิสซิเนส จํากัด 5,237,000 บาท ในประกาศฯ 18  กันยายน 2560

อิเล็ก เสนอราคา 5,347,000 บาท

ทรอนิกส2 3.บริษัท นอร2ทไลน2 พลัส จํากัด

เสนอราคา 5,252,600 บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน สิงหาคม 2560
เทศบาลเมืองบุรีรัมย$

วันที่   19  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2560



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ�าง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ�าง
 ราคากลาง วิธีซื้อ/จ�าง รายชื่อผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ�าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข�อตกลงใน
การซื้อหรือจ�าง

4.หจก.ปริพัฒน2 เทรดดิ้ง

เสนอราคา 5,549,000 บาท

5.บริษัท พหลโยธิน พลัส จํากัด

เสนอราคา 5,237,000 บาท

6.บริษัท เอสเอส บิดเดอร2 จํากัด

เสนอราคา 5,250,000 บาท

7.หจก.ดับเบิลยู เอ็มวูห2ลฮาเบนด2

เสนอราคา 5,669,100 บาท

3 ประมูลจ�างก4อสร�างหลังคาตลาดค�าปลีก 8,260,000 8,260,000 ประมูล 1. หจก.พยัคฆ2เกษมทรัพย2 1. หจก.พยัคฆ2เกษมทรัพย2 มีผู�ยื่นซองรายเดียว สัญญาจ�างเลขที่

จํานวน 1 โครงการ ราคาจ�าง เสนอราคา 8,100,000 บาท เสนอราคาต่ําสุดในราคา 15/2560 ลงวันที่

ด�วยระบบ 8,100,000 บาท 18 กันยายน 2560

อิเล็ก

ทรอนิกส2

4 ประมูลจ�างติดตั้งปKายดิจิตอล 2,820,000 2,820,000 ประมูล 1. บริษัท แอดอีดี บิ๊ก จํากัด 1. บริษัท แอดอีดี บิ๊ก จํากัด เสนอราคาต่ําสุดและ สัญญาจ�างเลขที่

จํานวน 1 รายการ ราคาจ�าง เสนอราคา 2,796,000 บาท เสนอราคาต่ําสุดในราคา ถูกต�องตามเงื่อนไขใน 16/2560 ลงวันที่

ด�วยระบบ 2. บริษัท สุขกฤต แอนด2 เซอร2วิส 2,796,000 บาท ประกาศฯ 18 กันยายน 2560

อิเล็ก จํากัด เสนอราคา 2,802,000 บาท

ทรอนิกส2



แบบ สขร. ๑

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ�าง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ�าง
 ราคากลาง วิธีซื้อ/จ�าง รายชื่อผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ�าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข�อตกลงใน
การซื้อหรือจ�าง

1 ค4าอาหารเสริม(นม)โรงเรียน เปNนนมพลาส
เจอร2ไรส2รสจืด,นมU.H.T รสจืดสําหรับ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

1,027,203.80 วิธีกรณี
พิเศษ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี    
เสนอราคา 1,027,203.80 บาท

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี    
เสนอราคา 1,027,203.80 บาท

มีคุณสมบัติครบถ�วนและ
เสนอราคาต่ําที่สุด

กศ.9/60               
ลว. 30 ส.ค. 2560

2 ค4าอาหารเสริม(นม)โรงเรียน เปNนนมพลาส
เจอร2ไรส2รสจืด,นมU.H.T รสจืดสําหรับ
โรงเรียนศูนย2พัฒนาเด็กเล็ก

43,473.90 วิธีตกลง
ราคา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี   
เสนอราคา 43,473.90 บาท

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี   
เสนอราคา 43,473.90 บาท

มีคุณสมบัติครบถ�วนและ
เสนอราคาต่ําที่สุด

กศ.10/60             
 ลว. 30 ส.ค. 2560

3 ค4าอาหารเสริม(นม)โรงเรียน เปNนนมพลาส
เจอร2ไรส2รสจืด,นมU.H.T รสจืดสําหรับ
โรงเรียนถ4ายโอน

714,688.80 วิธีกรณี
พิเศษ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี   
เสนอราคา 714,688.80 บาท

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี   
เสนอราคา 714,688.80 บาท

มีคุณสมบัติครบถ�วนและ
เสนอราคาต่ําที่สุด

กศ.11/60             
  ลว. 30 ส.ค. 2560

4 ค4าอาหารเสริม(นม)โรงเรียน เปNนนมพลาส
เจอร2ไรส2รสจืด,นมU.H.T รสจืดสําหรับ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

10,927.70 วิธีตกลง
ราคา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี   
เสนอราคา 10,927.70 บาท

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี   
เสนอราคา 10,927.70 บาท

มีคุณสมบัติครบถ�วนและ
เสนอราคาต่ําที่สุด

กศ.12/60             
  ลว. 30 ส.ค. 2560

5 ค4าอาหารเสริม(นม)โรงเรียน เปNนนมพลาส
เจอร2ไรส2รสจืด,นมU.H.T รสจืดสําหรับ
โรงเรียนศูนย2พัฒนาเด็กเล็ก

 3,298.02 วิธีตกลง
ราคา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี    
เสนอราคา 3,298.02 บาท

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี    
เสนอราคา 3,298.02 บาท

มีคุณสมบัติครบถ�วนและ
เสนอราคาต่ําที่สุด

กศ.13/60             
  ลว. 30 ส.ค. 2560

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน สิงหาคม 2560
กองการศึกษา  เทศบาลเมืองบุรีรัมย$

วันที่   31  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560


