แบบ สขร. ๑
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
วันที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562
ลําดับ

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง
สัญญาซื้อขายเลขที่
7/2562
ลงวันที่ 21 เดือน
สิงหาคม 2562

1 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
จํานวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) กองการศึกษา

649,900

712,000.00

ประมูล 1. บริษัท โตโยต้า บุรีรัมย์ จํากัด
ราคาซื้อ เสนอราคา 649,900 บาท
ด้วยระบบ 2. บริษัท นางรองเอ็นพี มอเตอร์
อิเล็กทรอนิกส์ จํากัด เสนอราคา 615,000 บาท
e-bidding 3. บริษัท โตโยต้าพนมรุ้ง จํากัด
เสนอราคา 655,800 บาท
4. บริษัท ซุนหลี ปราจีนบุรี จํากัด
เสนอราคา 787,000 บาท

บริษัท โตโยต้า บุรีรัมย์ จํากัด
เสนอราคาต่ําสุด 649,900 บาท

เสนอราคาต่ําสุดและ
ถูกต้องตามเงื่อนไขใน
ประกาศฯ

2 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุง
เกาะกลางถนนจิระแยกถนนบุลําดวน 1
(ชุมชนบุลําดวนเหนือ) จํานวน 1 โครงการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

537,000

590,000.00

ประมูล 1. หจก.ส.สุวัฒน์ การช่าง
ราคาจ้าง เสนอราคา 537,000 บาท
ด้วยระบบ
(มีผู้เสนอราคารายเดียว)

หจก.สุวัฒน์การช่าง เสนอราคาต่ําสุด
ในราคา 537,000 บาท

เสนอราคาต่ําสุดและ
ถูกต้องตามเงื่อนไขใน
ประกาศฯ

สัญญาจ้างเลขที่
17/2562
ลงวันที่ 12 เดือน
กันยายน 2562

เสนอราคาต่ําสุดและ
ถูกต้องตามเงื่อนไขใน
ประกาศฯ

สัญญาจ้างเลขที่
18/2562
ลงวันที่ 12 เดือน
กันยายน 2562
* เสนอราคาเท่ากัน
2 รายแต่บริษัท ซีคอน
รีเทล คอร์ปอเรชั่น
เสนอราคาก่อน

อิเล็กทรอนิกส์

e-bidding
3 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุง
ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเกาะกลางถนนนิวาศ
จํานวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

1,280,000 1,760,000.00

ประมูล 1. บริษัท ไฮโลท์ อิเล็กทรอนิกส์
บริษัท ซี-คอน รีเทล คอร์ปอเรชั่น
ราคาจ้าง จํากัด เสนอราคา 1,280,00 บาท จํากัด เสนอราคาต่ําสดในราคา
ด้วยระบบ 2. หจก.โฮ แอลอีดี เสนอราคา
1,280,000 บาท
อิเล็กทรอนิกส์ 1,475,000 บาท
e-bidding 3. บริษัท ซี-คอน รีเทล คอร์ปอเรชั่น
จํากัด เสนอราคา 1,280,000 บาท

ลําดับ

งานจัดซื้อจัดจ้าง

4 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุง
อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบุรีรัมย์
(ใหม่) จํานวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

7,699,500 9,423,463.22

วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง

ประมูล 1. หจก. ส.สุวัฒน์การช่าง เสนอราคา บริษัท จักรวาลบุรีรัมย์ เสนอราคา
ราคาจ้าง 8,720,000 บาท
ต่ําสุดในราคา 7,699,500 บาท
ด้วยระบบ 2. บริษัท จักรวาลบุรีรัมย์ เสนอราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 7,699,500 บาท
e-bidding 3. หจก.บุรีรัมย์โอฬารพัฒนกิจ เสนอ
ราคา 7,700,000 บาท
4. หจก.ปัญญาประเสริฐก่อสร้าง
เสนอราคา 8,291,100 บาท

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เสนอราคาต่ําสุดและ
ถูกต้องตามเงื่อนไขใน
ประกาศฯ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง
สัญญาจ้างเลขที่
19/2562
ลงวันที่ 17 เดือน
กันยายน 2562

แบบ สขร. ๑
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562
กองการศึกษา เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
ลําดับ

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

-

-

-

หมายเหตุ ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562

ราคากลาง
-

วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
-

-

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง

-

-

-

