
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ  กมุภาพันธ์  2556 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

 

ล าดับ

ท่ี 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธซีื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ 

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลอืกและ

ราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลอืก 

โดยสังเขป 

1.       ก่อสร้างดาดคอนกรีต  บ้านกุด

ตูม  ม.5  ต.ส้มป่อย  อ.จัตรุัส –  

บ้านน้อยพัฒนา  ม.15  ต.ลุ่มล าชี  

อ.บา้นเขว้า  จ.ชัยภูมิ 

851,000.-  บาท สอบราคา      1. หจก.นรศักดิ์ก่อสร้าง               

เสนอราคา 851,000.- บาท 

     2. หจก.อรัญจัตรุัส 

เสนอราคา 845,000.- บาท 

      

หจก.อรัญจัตรุัส 

เสนอราคา 845,000.- บาท 

 

เสนอราคาต่ าสดุ 

2. 

 

 

 

 

      จัดท าวารสารเพื่อประชาสัมพันธ์  

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดและ

ส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวดัชัยภูมิ  

ประจ าป ี 2556  ประจ าเดือน  

มกราคม – กันยายน  2556  

จ านวน  9  เดือน ๆ ละ 1,660 ฉบับ  

รวม  14,940  ฉบบั 

986,040.-บาท สอบราคา     1. ร้านสหวทิยา               

เสนอราคา 1,120,500.- บาท 

     2. ร้านธนภัทร  ออแกไน

เซอร์ 

เสนอราคา  986,040.-บาท 

    3. ร้าน เอส ท ีเทรคดิง้ 

เสนอราคา  1,045,800.-บาท 

ร้านธนภัทร  ออแกไนเซอร ์

เสนอราคา 986,040.-บาท 

 

 

เสนอราคาต่ าสดุ 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ  กมุภาพันธ์  2556 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

 

ล าดับ

ท่ี 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธซีื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ 

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลอืกและ

ราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลอืก 

โดยสังเขป 

3.       จ้างจัดท าเอกสารประกอบการ

บรรยาย  โครงการอบรมพัฒนา

นักเรยีนสู่ความเปน็เลศิทางวชิาการ  

ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชัยภูมิ  

ครั้งที่  1  ประจ าปกีารศกึษา  

2555  

437,500.-  บาท สอบราคา      1. บริษัท  เติมเต็มความรู้  

จ ากัด               

เสนอราคา  432,500.-บาท 

     2. บรษิัท  โคโรบสิเน็ต จ ากัด 

เสนอราคา 436,000.- บาท 

     3. บริษทั แอร์เมดจ ากัด 

เสนอราคา 435,000.- บาท 

 

      

บริษัท เติมเต็มความรู้ จ ากัด 

เสนอราคา 432,500.- บาท 

 

เสนอราคาต่ าสดุ 

4. จ้างเหมารักษาความปลอดภัย

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดชัยภูมิ  

จ านวน  13  คน 

1,248,000.-บาท สอบราคา      1. หจก.บ.ีท.ียู.เซอร์วิส               

เสนอราคา  1,238,644.-บาท 

     2. หจก.พี.วาย.เอ็ม.เซอร์วิส 

เสนอราคา  1,248,000.-บาท 

     3. บริษทั เอส.พี.เอส.ซี.กรุ๊ป 

จ ากัด 

เสนอราคา 1,237,600.- บาท 

 

บริษัท เอส.บ.ีเอส.ซี.กรุ๊ป 

จ ากัด 

เสนอราคา 1,237,600บาท 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ  กมุภาพันธ์  2556 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

 

ล าดับ

ท่ี 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธซีื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ 

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลอืกและ

ราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลอืก 

โดยสังเขป 

5.       จ้างเหมาบรกิารท าความสะอาด

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดชัยภูมิ  

จ านวน  4  คน  

368,000.-  บาท สอบราคา      1. บริษัท  เอส.บ.ีเอส.ซี.กรุป๊ 

จ ากัด               

เสนอราคา  352,000.-บาท 

     2. หจก.ท.ีวาย.เอ็ม.เซอร์วิส 

เสนอราคา 368,000.- บาท 

     3. หจก.บ.ีท.ียู.เซอร์วิส 

เสนอราคา 358,400.- บาท 

      

บริษัท เอส.บ.ีเอส.ซี.กรุ๊ป 

จ ากัด 

เสนอราคา 352,000.- บาท 

 

เสนอราคาต่ าสดุ 

6.      จัดซ้ือหนิคลกุ  และหนิ  3/8  

เพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทา

ความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรผู้ใช้

เส้นทางในพื้นทีจ่ังหวดัชัยภูมิ 

1,026,800.-บาท สอบราคา      1. หจก.อรัญจตัุรสั               

เสนอราคา  1,026,000.-บาท 

     2. หจก.วัฒนครรุ่งเรือง 

เสนอราคา  1,024,800.-บาท 

      

 

หจก.วัฒนคนรุง่เรือง 

เสนอราคา 1,024,800 บาท 
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

 

ล าดับ

ท่ี 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธซีื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ 

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลอืกและ

ราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลอืก 

โดยสังเขป 

8.       จดัซ้ือโต๊ะอเนกประสงค ์ จ านวน  

50  ตัว  

122,500.-  บาท สอบราคา      1. รา้นขวัญชาติ               

เสนอราคา  122,500.-บาท 

     2. ร้านชัยภูมิอุปกรณ ์

เสนอราคา 127,500.- บาท 

      

      

ร้านขวัญชาติ 

เสนอราคา 122,500 บาท 

 

เสนอราคาต่ าสดุ 

9.      จัดท าเว็บทา่องคก์ารบริหารส่วน

จังหวัดชัยภูมิ 

400,000.-บาท สอบราคา      1. บ.พีนิกซ์โมเดิร์น

เทคโนโลย ีจ ากดั               

เสนอราคา  400,000.-บาท 

     2. บ.ริเวอร์ปาร์คคอนซัล

แตนท ์จ ากดั 

เสนอราคา  600,000.-บาท 

      

 

บ.พีนิกซ์โมเดริ์นเทคโนโลยี

จ ากัด 

เสนอราคา 400,000 บาท 

 

 


