แบบ สขร. ๑
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
วันที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

1 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทําความสะอาด
อาคารสํานักงานและบริเวณโดยรอบเทศบาล
เมืองบุรีรัมย์ จํานวน 1 โครงการ
ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง
เครื่องหมายและสัญญาณไฟจราจร
จํานวน 1 โครงการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

759,000

803,000.00

2,840,000

2,856,829.98

วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

ประมูล 1. บจก. รักษาความปลอดภัย
บจก. รักษาความปลอดภัยนวพิชิตร์
ราคาจ้าง เอฟ อี เอ็น เรสพอนด์ จํากัด
เสนอราคาต่ําสุดใน 759,000.- บาท
ด้วยระบบ เสนอราคา 767,690.- บาท
อิเล็กทรอนิกส์ 2. หจก. เอเอ็มเอส คลีน
e-bidding เสนอราคา 762,300.- บาท
3. บจก. รักษาความปลอดภัยนวพิชิตร์
เสนอราคา 759,000.- บาท

เสนอราคาต่ําสุดและ
ถูกต้องตามเงื่อนไขใน
ประกาศฯ

ประมูล 1. บจก. เอส. อาร์. เอส. ทราฟฟิค ซิส บ. ซี - คอน รีเทล คอร์ปอเรชั่น
ราคาจ้าง เต็ม เสนอราคา 2,850,000- บาท
จํากัด เสนอราคาต่ําสุดในราคา
ด้วยระบบ 2. บจก. ซี-คอล รีเทล คอร์ปอเรชั่น 2,840,000.- บาท
อิเล็กทรอนิกส์ เสนอราคา 2,840,000.- บาท
E-bidding 3. บจก. ดับเบิ้ล เอ็มอินเตอร์เนชั่นแนล
เสนอราคา
(ไม่ผ่านการพิจารณา)

เสนอราคาต่ําสุดและ
ถูกต้องตามเงื่อนไขใน
ประกาศฯ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง
สัญญาจ้างเลขที่
3/2563
ลงวันที่ 31 เดือน
ตุลาคม 2562

สัญญาจ้างเลขที่
4/2563
ลงวันที่ 6 เดือน
พฤศจิกายน 2562

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้ง
โคมเสาไฟฟ้าแบบกิ่งคุ่บริเวณคลองละลม
ลูกที่ 1-6 (เพิ่มเติม) จํานวน 1 โครงการ
ด้วยวีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
1,070,000

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

1,078,536.72

ประมูล 1. บจก. เอส. อาร์. เอส. ทราฟฟิค ซิส
ราคาจ้าง เต็ม เสนอราคา 2,850,000.- บาท
ด้วยระบบ 2. บจก. ดับเบิ้ล เอ็มอินเตอร์เนชั่นอิเล็กทรอนิกส์ แนล เสนอราคา
E- bidding (ไม่ผ่านการพิจารณา)
3. บจก. ซึ - คอล รีเทล คอร์ปอเรชั่น
เสนอราคา 1,070,000.- บาท
4. หจก. โอ๋โบ้กั๊ก ก่อสร้างเสนอราคา
(ไม่ผ่านการพิจารณา)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง
บ. ซี - คอน รีเทล คอร์ปอเรชั่น จํากัด
เสนอราคาต่ําสุดในราคา
1,060,000.- บาท
(บริษัทยอมลดราคาลงอีก 10,000.-)

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เสนอราคาต่ําสุดและ
ถูกต้องตามเงื่อนไขใน
ประกาศฯ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง
สัญญาจ้างเลขที่
5/2563
ลงวันที่ 6 เดือน
พฤศจิกายน 2562

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562
กองการศึกษา เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562
วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

1 ค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียน เป็นนม
พลาสเจอร์ไรส์รสจืด,นม U.H.T รสจืด
สําหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาล

3,040,743.28

-

วิธีเฉพาะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
เจาะจง เสนอราคา 3,040,743.28

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
เสนอราคา 3,040,743.28 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน
และเสนอราคาต่ําที่สุด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง
กศ.1/2563
ลว. 31 ต.ค. 2562

2 ค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียน เป็นนม
พลาสเจอร์ไรส์รสจืด,นม U.H.T รสจืด
สําหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

129,661.70

-

วิธีเฉพาะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
เจาะจง เสนอราคา 129,661.70

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
เสนอราคา 129,661.70 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน
และเสนอราคาต่ําที่สุด

กศ.2/2563
ลว. 31 ต.ค. 2562

2,094,183.78

-

วิธีเฉพาะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
เจาะจง เสนอราคา 2,094,183.78

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
เสนอราคา 2,094,183.78 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน
และเสนอราคาต่ําที่สุด

กศ.3/2563
ลว. 31 ต.ค. 2562

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

3 ค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียน เป็นนม
พลาสเจอร์ไรส์รสจืด,นม U.H.T รสจืด
สําหรับโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์และโรงเรียน
เขตการทางสงเคราะห์ 5
"ไตรคามสิทธิศิลป์"

วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

