
สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ  มกราคม  2556 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

 

ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงนิงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

1.       ก่อสร้างถนน  คสล.สายบ้าน

หนองโน  ม.12  ต.โคกมั่งงอย – 

บ้านหนองแดงน้อย  ม.13   

เขตเทศบาลต าบลคอนสวรรค์   

อ.คอนสวรรค์  จ.ชัยภูมิ 

700,000.-  บาท สอบราคา      1. หจก.นรศักดิ์ก่อสร้าง               

เสนอราคา 699,000.- บาท 

     2. หจก.ชัยภูมิประภามณฑล 

เสนอราคา 698,000.- บาท 

      

หจก.ชัยภูมิประภามณฑล 

เสนอราคา 698,000.- บาท 

 

เสนอราคาต่ าสุด 

2. 

 

 

 

 

      ซ่อมสรา้งถนนลาดยาง ผิวปู  

Asphaltic Concrete สายทางบ้าน

หนองโก  ม.10  ต.คอนสวรรค์ – 

บ้านหนองปลาปึ่ง  ม.1  ต.ศรสี าราญ  

อ.คอนสวรรค์  จ.ชัยภูมิ 

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

เสนอราคา 1,996,000.- บาท 

     2. หจก.เออาร์กลการ 

เสนอราคา  1,997,000.-บาท 

    3. หจก.อรุณกลการจัตุรัส 

เสนอราคา  1,998,000.-บาท 

หจก.นรศักดิ์ก่อสร้าง 

เสนอราคา 1,996,000บาท 

 

 

เสนอราคาต่ าสุด 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ  มกราคม  2556 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

 

ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงนิงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

3.       ก่อสร้างถนน คสล.สายทาง

หลวงหมายเลข 225 สายชัยภูมิ-

ภักดีชุมพล  เชื่อมเขตเทศบาลต าบล

หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว   

จ.ชัยภูมิ  

1,315,000.-  บาท สอบราคา      1. หจก.นรศักดิ์ก่อสร้าง               

เสนอราคา  1,313,000.-บาท 

     2. หจก.ชัยภูมิประภามณฑล 

เสนอราคา 1,312,000.- บาท 

      

หจก.ชัยภูมิประภามณฑล 

เสนอราคา 1,312,000 บาท 

 

เสนอราคาต่ าสุด 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ขุดลอกสระน้ าสาธารณะ       

บ้านหว้ยยาง ม.7 ต.ห่วยไร่ –     

บ้านชนแดน ม.5 ต.ช่องสามหมอ    

อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูม ิ 

1,790,000.-บาท สอบราคา     1. บริษัท ชัยภูมภิัทรชัย จ ากัด               

เสนอราคา  1,764,000 บาท 

     2. หจก.เออาร์กลการ 

เสนอราคา  1,765,000 บาท 

    

    

      

 

บริษัท ชัยภูมิภัทรชัย จ ากัด 

เสนอราคา 1,764,000บาท 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอราคาต่ าสุด 

 

 



สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ  มกราคม  2556 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

 

ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงนิงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

5.       ขุดลอกหนองทุ่ม บ้านนาหนอง

ทุ่ม ม.7 ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว – 

บ้านทิก  ม.3  ต.บ้านเป้า  อ.เกษตร

สมบูรณ์  จ.ชัยภูมิ 

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

เสนอราคา 999,000.- บาท 

     2. หจก.บ้านโสกก่อสร้าง 

เสนอราคา  998,000.-บาท 

      

      

หจก.บ้านโสกก่อสร้าง 

เสนอราคา 998,000 บาท 

 

เสนอราคาต่ าสุด 

6.       ขุดลอกล าหว้ยท่าหิน  บ้านโนน

เห็ดไคล  ม.5  ต.โนนกอก –        

บ้านพีพวย  ม.8  ต.สระโพนทอง    

อ.เกษตรสมบูรณ์  จ.ชัยภูมิ 

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

เสนอราคา 1,998,000.- บาท 

     2. หจก.บ้านโสกก่อสร้าง 

เสนอราคา  1,997,000.-บาท 

     

      

หจก.บ้านโสกก่อสร้าง 

เสนอราคา 1,997,000บาท 

 

เสนอราคาต่ าสุด 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ  มกราคม  2556 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

 

ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงนิงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

7.       ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

โรงเรียนโนนคร้อวทิยา  ต.บ้านขาม  

อ.จัตุรัส  จ.ชัยภูมิ 

260,000  บาท สอบราคา      1. หจก.อรัญจัตุรัส               

เสนอราคา   258,500  บาท 

     2. หจก.นรศักดิ์ก่อสร้าง 

เสนอราคา  258,000 บาท 

     3. หจก.ธัชนพวิศวกิจ 

เสนอราคา  257,000 บาท    

      

หจก.ธัชนพวิศวกิจ 

เสนอราคา 257,000 บาท 

 

เสนอราคาต่ าสุด 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

     ซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายทาง 

อบจ.4005 บ้านโนนจาน – บ้าน

หนองบัวบาน  อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 

932,000  บาท สอบราคา      1.  หจก.อรัญจัตุรัส 

เสนอราคา  928,000 บาท 

     2. หจก.ทรัพย์สถาพร

ก่อสร้างชัยภูมิ 

เสนอราคา  927,000 บาท 

      

หจก.ทรัพย์สถาพรก่อสร้าง

ชัยภูมิ 

 เสนอราคา  927,000บาท 

เสนอราคาต่ าสุด 

 

 



สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ  มกราคม  2556 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

 

ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงนิงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

9.       ขุดลอกล าหว้ยทม  บ้านเปือย  

ม.4  ต.โนนกอก – บ้านสระโพนทอง  

ม.4  ต.สระโพนทอง อ.เกษตร

สมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 

2,000,000  บาท สอบราคา      1. หจก.เออาร์กลการ               

เสนอราคา   1,998,000  บาท 

     2. หจก.บ้านโสกก่อสร้าง 

เสนอราคา  1,997,000 บาท 

      

      

หจก.บ้านโสกก่อสร้าง 

เสนอราคา 1,997,000บาท 

 

เสนอราคาต่ าสุด 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

     จัดซื้อผ้าห่มนวม  จ านวน  

8,300 ผนื  ตามโครงการสนับสนุน

กิจกรรม “หนว่ยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” 

จังหวัดชัยภูมิ ประจ าปี 2556 

1,992,000  บาท สอบราคา      1.  บริษัท ทรัพย์ก่อเกิด 

จ ากัด 

เสนอราคา  1,983,700 บาท 

     2. บริษัท พี.เอ.เอส.อินเตอร์

กรุ๊ป จ ากัด 

เสนอราคา  1,992,000 บาท 

      

      

บริษัท พิ.เอ.เอส.อินเตอรก์รุ๊ป 

จ ากัด 

 เสนอราคา  1,992,000 

บาท 

เสนอราคาต่ าสุด 

 

 

 



สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ  มกราคม  2556 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

 

ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงนิงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

11.       จัดซื้อชุดของขวัญวันเด็กส าหรับ

โครงการจัดกิจกรรมงานฉลองวันเด็ก

แหง่ชาติ  ประจ าปี 2556 

320,000  บาท สอบราคา      1. บริษัท  อรรถภัทร จ ากัด               

เสนอราคา   313,995  บาท 

     2. บริษัท ไฮโปรซีดส์ 

เสนอราคา  310,080 บาท 

     3. บริษัท ก๊ด เซ็ทเทิลเม้น 

จ ากัด 

เสนอราคา  299,775 บาท  

           

บริษัท  กู๊ด  เซ็ทเทิลเม้น จ ากัด 

เสนอราคา 299,775 บาท 

 

เสนอราคาต่ าสุด 

       

 


