
สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ  เมษายน  2556 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

 

ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงนิงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

1.       ซ่อมสร้างถนนลาดยาง  ผวิปู 

Asphaltic Concrete แยกทางหลวง

สาย 201 (สีคิว้ – ชัยภูมิ) เทศบาล

ตําบลจัตุรัส – อ.บําเหน็จณรงค ์     

จ.ชัยภูมิ  

1,900,000.-  บาท สอบราคา      1. หจก.นรศักดิ์ก่อสร้าง               

เสนอราคา 1,897,000.- บาท 

     2. หจก.อรุณกลการจัตุรัส 

เสนอราคา 1,895,000.- บาท 

     3. หจก.ศรชัยวัฒนาก่อสร้าง

ชัยภูมิ 

เสนอราคา  1,896,000.-บาท 

      

หจก.อรุณกลการจัตุรัส 

เสนอราคา 1,895,000 บาท 

 

เสนอราคาต ําสุด 

2. 

 

 

 

 

      ขุดลอกคลองกระทุ่มลาย     

บ้านหนองแวงรุ่งอรุณ  ม.23        

ต.บ้านเพชร – บ้านหัวทะเล  ม.1    

ต.หัวทะเล  อ.บําเหน็จณรงค์         

จ.ชัยภูมิ 

2,000,000.-บาท สอบราคา     1. หจก.คําปิงเกษตรกรรม               

เสนอราคา 1,994,000.- บาท 

     2. หจก.เออาร์กลการ 

เสนอราคา  1,995,000.-บาท 

     

หจก.คําปิงเกษตรกรรม 

เสนอราคา 1,994,000 บาท 

 

 

เสนอราคาต ําสุด 

 

 

 



 

สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ  เมษายน  2556 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

 

ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงนิงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

3.       ขุดลอกลําหว้ยกลาง  บ้านหนอง

แสง  ม.2 ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ 

– บ้านชนแดน ม.5 ต.ช่องสามหมอ 

อ.คอนสวรรค์  จ.ชัยภูมิ  

1,530,000.-  บาท สอบราคา      1. หจก.คําปิงเกษตรกรรม               

เสนอราคา  1,527,000.-บาท 

     2. หจก.อรุณกลการจัตุรัส 

เสนอราคา 1,525,000.- บาท 

     3. หจก.วรธรรมการก่อสร้าง 

เสนอราคา 1,524,000.- บาท 

      

หจก.วรธรรมการก่อสร้าง 

เสนอราคา 1,524,000 บาท 

 

เสนอราคาต ําสุด 

4. ก่อสร้างถนน คสล. สายทาง       

บ้านหนองแวง  ม.5  ต.โนนแดง     

อ.บ้านเขว้า – บ้านโสกตลับ  ม.2   

ต.โคกสูง  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ 

1,620,000.-บาท สอบราคา      1. หจก.พี แลนด์ เฮาส์               

เสนอราคา  1,614,000.-บาท 

     2. หจก.เออาร์กลการ 

เสนอราคา  1,615,000.-บาท 

     3. หจก.วรธรรมการก่อสร้าง 

เสนอราคา 1,617,000.- บาท 

 

 

หจก.พี แลนด์ เฮาส์ 

เสนอราคา 1,614,000บาท 

 

 



สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ  เมษายน  2556 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

 

ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงนิงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

5.       ก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้าน

หว้ยบง  ม.9  ต.ส้มป่อย – บ้านหลัก

ศลิา  ม.5  ต.หนองบัวบาน  อ.จัตุรัส  

จ.ชัยภูมิ  

1,000,000.-  บาท สอบราคา      1. หจก.พี แลนด์ เฮาส์               

เสนอราคา  995,000.-บาท 

     2. หจก.โคโซโวคอนสตรัคชั น 

เสนอราคา 996,700.- บาท 

     3. หจก.เม่งเซ่งฮง 

เสนอราคา 998,000.- บาท 

      

หจก.พี แลนด์ เฮาส์ 

เสนอราคา 995,000 บาท 

 

เสนอราคาต ําสุด 

6.      ก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้าน

หนองไข่น้ํา (คุ้มโนนคอกวัว)  ม.9   

ต.กะฮาด  อ.เนินสงา่ – บ้านโคก

แพงพวย  ม.8  ต.ละหาน  อ.จัตุรัส  

จ.ชัยภูมิ 

1,880,000.-บาท สอบราคา      1. หจก.นรศักดิ์ก่อสร้าง               

เสนอราคา  1,873,000.-บาท 

     2. หจก.ภัทรวลีเนินสง่า

ก่อสร้าง 

เสนอราคา  1,871,500.-บาท 

     3. หจก.บัวใหญ่วิศวกรรม 

เสนอราคา 1,875,000.-บาท 

      

 

หจก.ภัทรวลีเนินสงา่ก่อสร้าง 

เสนอราคา1,871,500 บาท 

 

 



สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ  เมษายน  2556 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

 

ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงนิงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

8.       ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง  

สายทางบ้านหนองคลอง  ม.5       

ต.โสกปลาดุก – บ้านกระจวน  ม.4  

ต.โคกสะอาด  อ.หนองบัวระเหว     

จ.ชัยภูมิ  

1,500,000.-  บาท สอบราคา      1. หจก.นรศักดิ์ก่อสร้าง               

เสนอราคา  1,496,000.-บาท 

     2. หจก.เออาร์กลการ 

เสนอราคา 1,495,000.- บาท 

    3.  หจก.โคโซโวคอรสตรัคชั น 

เสนอราคา  1,493,000.-บาท 

      

      

หจก.โคโซโวคอนสตรัคชั น 

เสนอราคา 1,493,000 บาท 

 

เสนอราคาต ําสุด 

9.      ก่อสร่งถนน คสล.สายทางบ้าน

ผักปัง  ม.1  ต.ผักปัง – เทศบาล     

ต.ภูเขยีว  อ.ภูเขียว  จ.ชัยภูมิ 

929,000.-บาท สอบราคา      1. บจก.แอปเปิ้ลเฮาส์               

เสนอราคา  924,800.-บาท 

     2. หจก.บัวใหญ่วิศวกรรม 

เสนอราคา  926,000.-บาท 

      

 

หจก.บัวใหญ่วิศวกรรม 

เสนอราคา 926,000.- บาท 

 

 

 

 



 

สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ  เมษายน  2556 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

 

ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงนิงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซือ้/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

10.       ก่อสร้างถนน คสล.สายทาง   

บ้านโนนเสลา  ม.6  ต.หนองตูม      

อ.ภูเขียว – บ้านนาไฮ  ม.7           

ต.บ้านหัน  อ.เกษตรสมบูรณ์         

จ.ชัยภูมิ  

1,071,000.-  บาท สอบราคา      1. บจก.แอปเปิ้ลเฮาส์               

เสนอราคา  1,066,000.-บาท 

     2. หจก.บุญสุขการโยธา 

เสนอราคา 1,067,000.- บาท 

      

      

บจก.แอปเปิ้ลเฮาส์ 

เสนอราคา 1,067,000 บาท 

 

เสนอราคาต ําสุด 

11.      ขุดลอกลําหว้ยด่าน  (ตอนบน)  

บ้านคลองเตย  ม.13  ต.ห้วยยาง   

อ.คอนสาร – บ้านดู่ลาย  ม.12     

ต.หนองโพนงาม  อ.เกษตรสมบูรณ์  

จ.ชัยภูมิ 

2,000,000.-บาท สอบราคา      1. หจก.บุญสุขการโยธา               

เสนอราคา  1,994,000.-บาท 

     2. หจก.วรธรรมการก่อสร้าง 

เสนอราคา  1,995,000.-บาท 

     3. บริษัท ชัยภูมิภัทรชัย 

จํากัด 

เสนอราคา  1,996,000.-บาท 

      

 

หจก.บุญสุขการโยธา 

เสนอราคา 1,994,000 บาท 

 

 



สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ  เมษายน  2556 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

 

ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงนิงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

12.       ขุดลอกลําหว้ยด่าน (ตอนบน) 

บ้านคลองเตย  ม.13  ต.ห้วยยาง    

อ.คอนสาร – บ้านดู่ลาย  ม.12     

ต.หนองโพนงาม  อ.เกษตรสมบูรณ์  

จ.ชัยภูมิ  

2,000,000.-  บาท สอบราคา      1. หจก.บุญสุขการโยธา               

เสนอราคา  1,994,000.-บาท 

     2. หจก.วรธรรมการก่อสร้าง 

เสนอราคา 1,995,000.- บาท 

     3. บริษัท  ชัยภูมภิัทรชัย 

จํากัด 

เสนอราคา 1,996,000.-บาท      

      

หจก.บุญสุขการโยธา 

เสนอราคา 1,994,000บาท 

 

เสนอราคาต ําสุด 

13.      ก่อสร้างถนนลูกรัง  สายทาง 

บ้านซับรวงไทร  ม.4  ต.นาเสียว – 

บ้านหนิกอง  ม.6  ต.หว้ยบง  อ.เมือง  

จ.ชัยภูมิ 

1,881,000.-บาท สอบราคา      1. หจก.บุญสุขการโยธา               

เสนอราคา  1,877,000 บาท 

     2. หจก.เออาร์กลการ 

เสนอราคา  1,876,000.-บาท 

     3. หจก.พี แลนด์ เฮาส์ 

เสนอราคา 1,875,000.-บาท 

      

 

หจก.พี แลนด์ เฮาส์ 

เสนอราคา 1,875,000บาท 

 

 



สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ  เมษายน  2556 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

 

ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงนิงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

14.       ขุดลอกลําหว้ยคําหมักเหม็น 

(ตอนบน)  บ้านภูผาทอง  ม.10      

ต.ถ้ําวัวแดง – บ้านทรัพย์เจริญ  ม.3  

ต.วังชมพู  อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ  

1,500,000.-  บาท สอบราคา      1. หจก.คําปิงเกษตรกรรม               

เสนอราคา  1,497,000.-บาท 

     2. หจก.เอส.ที.การช่างชัยภูมิ 

เสนอราคา 1,496,000.- บาท 

     3. หจก.พี แลนด์ เฮาส์ 

เสนอราคา  1,495,000.-บาท      

      

หจก.พี แลนด์ เฮาส์ 

เสนอราคา 1,495,000บาท 

 

เสนอราคาต ําสุด 

15.      ก่อสร้างถนน คสล.สายทาง   

บ้านหว้ยหวาย  ม.11  ต.ลุ่มลําชี – 

บ้านโนนหมาว้อ  ม.3  ต.บ้านเล่า     

อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ 

1,540,000.-บาท สอบราคา      1. หจก.คําปิงเกษตรกรรม               

เสนอราคา  1,537,000.-บาท 

     2. หจก.พี แลนด์ เฮาส์ 

เสนอราคา  1,535,000.-บาท 

     3. หจก.กบัวใหญ่วิศวกรรม 

เสนอราคา  1,536,000.-บาท 

      

      

 

หจก. พ ีแลนด์ เฮาส์ 

เสนอราคา 1,535,000 บาท 

 

 



 

สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ  มีนาคม  2556 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

 

ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงนิงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

16.       ก่อสร้างถนน คสล.สายทาง   

บ้านหนองแพง  ม.2  ต.คูเมือง – 

บ้านนาชุมแสง  ม.9  ต.กุดชุมแสง  

อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ  

2,000,000.-  บาท สอบราคา      1. หจก.สุขสัญญาก่อสร้าง               

เสนอราคา  1,995,000.-บาท 

     2. หจก.พี แลนด์ เฮาส์ 

เสนอราคา 1,994,000.- บาท 

     3. หจก.คําปิงเกษตรกรรม 

เสนอราคา 1,997,000.-บาท 

      

      

หจก.พี แลนด์ เฮาส์ 

เสนอราคา 1,994,000 บาท 

 

เสนอราคาต ําสุด 

17.      ก่อสร้างถนน คสล.สายทาง    

บ้านหว้ยไผใ่ต้  ม.3  ต.หนองแวง – 

บ้านโนนคูณ  ม.11 ต.คูเมือง         

อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ 

1,000,000.-บาท สอบราคา      1. หจก.พี แลนด์ เฮาส์               

เสนอราคา  998,000.-บาท 

     2. หจก.ช.ศลิป์เอ็นจเินียริ ง 

เสนอราคา  996,000.-บาท 

    3. บริษัท สหทรัพย์พูนผล 

จํากัด 

      

      

 

หจก.ช.ศลิป์เอ็นจเินียริ ง 

เสนอราคา 996,000.- บาท 

 



 

สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ  เมษายน  2556 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

 

ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงนิงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

18.       ก่อสร่งถนน คสล.สายทาง   

บ้านสะพุงเหนอื  ม.8  ต.หนองแวง – 

ถนน อบจ. สายหนองบัวแดง –   

บ้านโหล่น  อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ  

1,000,000.-  บาท สอบราคา      1. หจก.ช.ศลิป์เอ็นจเินียริ ง               

เสนอราคา  996,000.-บาท 

     2. หจก.คําปิงเกษตรกรรม 

เสนอราคา 997,000.- บาท 

     3. หจก.บัวใหญ่วิศวกรรม 

เสนอราคา  997,500.-บาท      

      

      

หจก.ช.ศลิป์เอ็นจเินียริ ง 

เสนอราคา 996,000.-บาท 

 

เสนอราคาต ําสุด 

19.      ก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้าน

ซับน้ําใส  ม.11  ต.ท่ากูบ  อ.ซับใหญ่ 

– บ้านท่าบอน  ม.8  ต.โสกปลาดุก  

อ.หนองบัวระเหว  จ.ชัยภูมิ 

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

เสนอราคา  998,000.-บาท 

     2. หจก.เอส.ที.การช่างชัยภูมิ 

เสนอราคา  997,000.-บาท 

     3. หจก.อรุณกลการจัตุรัส 

เสนอราคา 999,000.-บาท 

      

      

 

หจก.เอส.ที.การช่างชัยภูมิ 

เสนอราคา 997,000.- บาท 

 



 

สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ  เมษายน  2556 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

 

ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงนิงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

20.       ปรับปรุงถนนลูกรัง  สายทาง

บ้านซับถาวรพัฒนา  ม.17          

ต.วะตะแบก – บ้านหนองผักบุ้ง      

ม.18  ต.หว้ยยายจิว๋  อ.เทพสถิต   

จ.ชัยภูมิ  

2,000,000.-  บาท สอบราคา      1. หจก.โคโซโวคอนสตรัคชั น               

เสนอราคา  1,996,000.-บาท 

     2. หจก.สุขสัญญาก่อสร้าง 

เสนอราคา 1,994,000.- บาท 

     3. หจก.บุญสุขการโยธา 

เสนอราคา 1,995,000.-บาท    

      

      

หจก.สุขสัญญาก่อสร้าง 

เสนอราคา 1,994,000 บาท 

 

เสนอราคาต ําสุด 

21.      ก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้าน

วังอ้ายโพธิ์  ม.4  ต.บ้านไร่ - บ้าน

คลองสระแก้ว  ม.17  ต.ห้วยยายจิว๋  

อ.เทพสถิต  จ.ชัยภูมิ 

1,160,000.-บาท สอบราคา      1. หจก.บัวใหญ่วิศวกรรม               

เสนอราคา  1,158,000.-บาท 

     2. หจก.นรศักดิ์ก่อสร้าง 

เสนอราคา  1,159,000.-บาท 

     3. หจก.โคโซโวคอนสตรัคชั น 

เสนอราคา 1,157,000.-บาท 

           

 

หจก.โคโซโวคอนสตรัคชั น 

เสนอราคา1,157,000 บาท 

 



 

สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ  เมษายน  2556 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

 

ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงนิงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

22.       ขุดลอกลําหว้ยวังอ้ายโพธิ์  บ้าน

วังกวาง  ม.14  ต.บ้านไร่ - บ้าน

คลองสระแก้ว  ม.17  ต.ห้วยยายจิว๋  

อ.เทพสถิต  จ.ชัยภูมิ  

1,168,000.-  บาท สอบราคา      1. หจก.โคโซโวคอนสตรัคชั น               

เสนอราคา  1,165,000.-บาท 

     2. หจก.เออาร์กลการ 

เสนอราคา  1,166,000.- บาท 

     3. หจก.บุญสุขการโยธา 

เสนอราคา 1,167,000.-บาท    

      

      

หจก.โคโซโวคอนสตรัคชัน 

เสนอราคา 1,165,000 บาท 

 

เสนอราคาต ําสุด 

23.      ขุดลอกลําหว้ยหลัว  บ้านโนนระ

เวียง  ม.4  ต.บ้านเจียง – บ้านโนน

ผักหวาน  ม.7  ต.แหลมทอง        

อ.ภักดีชุมพล  จ.ชัยภูมิ 

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

เสนอราคา  999,000.-บาท 

     2. หจก.คําปิงเกษตรกรรม 

เสนอราคา  998,000.-บาท 

     3. หจก.พี.แลนด ์เฮาส์ 

เสนอราคา 997,000.-บาท 

           

 

หจก.พี แลนด์ เฮาส์ 

เสนอราคา 997,000.- บาท 

 



 

สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ  เมษายน  2556 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

 

ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงนิงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

24.       ขุดลอกลําหว้ยหินฝน  บ้านหว้ย

หนิฝน  ม.8  ต.วังทอง – บ้านลาด

ไทรงาม  ม.4  ต.เจาทอง  อ.ภักดีชุม

พล  จ.ชัยภูมิ  

1,000,000.-  บาท สอบราคา      1. หจก.บุญสุขการโยธา               

เสนอราคา  998,000.-บาท 

     2. หจก.คําปิงเกษตรกรรม 

เสนอราคา  999,000.- บาท 

     3. หจก.พี แลนด์ เฮาส์ 

เสนอราคา 997,000.-บาท       

      

หจก.พีแลนด์เฮาส์ 

เสนอราคา 997,000 บาท 

 

เสนอราคาต ําสุด 

       

 

 


