
สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ  มิถุนายน  2556 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

 

ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงนิงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

1.       ก่อสร้งถนน คสล. สายทาง 

บ้านโคกสะอาด ม.9 ,19 ต.บ้านแก้ง 

อ.ภูเขียว – บ้านรอ่งแสนค า  ม.6   

ต.บ้านเป้า  อ.เกษตรสมบูรณ์   

จ.ชัยภูมิ  

1,134,000.-  บาท สอบราคา      1. หจก.บุญสนองก่อสร้าง               

เสนอราคา 1,132,000.- บาท 

     2. หจก.บุญสุขการโยธา 

เสนอราคา 1,133,000.- บาท 

     3.  หจก.พร้อมโชคการโยธา 

เสนอราคา  1,131,000.-บาท 

      

หจก.พร้อมโชคการโยธา 

เสนอราคา 1,131,000 บาท 

 

 

 

 

 

เสนอราคาต  าสุด 

2. 

 

 

 

 

      ก่อสร้างถนน คสล. สายทาง 

บ้านโนนหินแร่  ม.5 ,20 ต.บ้านแก้ง 

อ.ภูเขียว – บ้านหัน ม.1 , 5 ต.บ้านหัน  

อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ  

1,413,000.-บาท สอบราคา     1. หจก.บุญไสวการโยธา               

เสนอราคา 1,413,000.- บาท 

     2. หจก.นรศักดิ์ก่อสร้าง 

เสนอราคา  1,412,000.-บาท 

    3. หจก.อรัญจัตุรัส 

เสนอราคา  1,408,000.-บาท 

     

หจก.อรุญจัตุรัส 

เสนอราคา 1,408,000 บาท 

 

 

 

 

 

เสนอราคาต  าสุด 

 

 

 



สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ  มิถุนายน  2556 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

 

ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงนิงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

3.       ก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้าน

นาหนองทุ่ม ม.7 ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว 

– บ้านเป้า ม.1,8,9 ต.บ้านเป้า  

อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ  

1,134,000.-  บาท สอบราคา      1. หจก.โคโซโวคอนสตรัคชั น               

เสนอราคา  1,132,000.-บาท 

     2. หจก.อรัญจัตุรัส 

เสนอราคา 1,130,500.- บาท 

      

หจก.อรัญจัตุรัส 

เสนอราคา 1,130,500 บาท 

 

เสนอราคาต  าสุด 

4. ขุดลอกล าห้วยกุดเลาะ บ้านกุดเลาะ 

ม.2,10 ต.กุดเลาะ – บ้านโนนทอง ม.1 

ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์  

จ.ชัยภูมิ 

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

เสนอราคา  1,898,000.-บาท 

     2. หจก.นรศักดิ์ก่อสร้าง 

เสนอราคา  1,897,000.-บาท 

     3. หจก.อรัญจัตุรัส 

เสนอราคา 1,896,500.- บาท 

 

 

หจก.อรัญจัตุรัส 

เสนอราคา 1,896,500บาท 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ  มิถุนายน  2556 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

 

ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงนิงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

5.       ขุดลอกล าหว้ยกุดไข่ข า บ้านเล่า 

ม.3 ต.โนนทอง – บ้านกุดเลาะ  

ม.2,10 ต.กุดเลาะ อ.เกษตรสมบูรณ์ 

จ.ชัยภูมิ  

804,000.-  บาท สอบราคา      1. หจก.บุญไสวการโยธา               

เสนอราคา  801,500.-บาท 

     2. หจก.โชคชัชชัย 

เสนอราคา 803,000.- บาท 

     3. หจก.พร้อมโชคการโยธา 

เสนอราคา 801,000.- บาท 

     4. หจก.พี แลนด์ เฮ้าส์ 

      

หจก.พร้อมโชคการโยธา 

เสนอราคา 801,000 บาท 

 

เสนอราคาต  าสุด 

6.      ขุดลอกล าหว้ยน  าอ้อม  บ้าน 

ดอนหัน ม.7 ต.หนองโพนงาม – 

บ้านทิก ม.3 ต.บ้านเป้า อ.เกษตร

สมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 

1,669,000.-บาท สอบราคา      1. หจก.โชคชัชชัย               

เสนอราคา  1,665,200.-บาท 

     2. หจก.บุญไสวการโยธา 

เสนอราคา  1,666,100.-บาท 

     3. หจก.อรัญจัตุรัส 

เสนอราคา 1,665,000.-บาท 

      

 

หจก.โชคชัชชัย 

เสนอราคา 1,665,200 บาท 

 

 



สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ  มิถุนายน  2556 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

 

ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงนิงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

8.       ขุดลอกล าหว้ยอีเลิศ บ้านเมือง

กลาง ม.1 ต.โนนกอก – บ้านจมื น  

ม.3 ต.บ้านเดื อ อ.เกษตรสมบูรณ์  

จ.ชัยภูมิ  

2,807,000.-  บาท สอบราคา      1. บจก. ธารารัตน ์5462                

เสนอราคา  1,802,000.-บาท 

     2. หจก.พี แลนด์ เฮ้าส์ 

เสนอราคา 1,803,500.- บาท 

    3.  หจก.บุญสุขการโยธา 

เสนอราคา  1,806,000.-บาท      

      

บจก.ธารารัตน์ 5462 

เสนอราคา 1,802,000 บาท 

 

เสนอราคาต  าสุด 

9.      ขุดลอกล าหว้ยหามแห บ้านนก

เจ่า ม.2 ต.โนนกอก – บ้านจมื น ม.3 

ต.บ้านเดื อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 

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

เสนอราคา  1,996,000.-บาท 

     2. บจก.ธารารัตน์ 5462 

เสนอราคา  1,995,000.-บาท 

     3. หจก.นรศักดิ์ก่อสร้าง 

เสนอราคา  1,997,300.-บาท      

 

บจก.ธารารัตน์ 5462 

เสนอราคา 1,995,000.- บาท 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ  มิถุนายน  2556 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

 

ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงนิงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลทีค่ัดเลือก 

โดยสังเขป 

10.       ขุดลอกล าหว้ยหมาตาย บ้าน

สีมาทอง ม.15 ต.บ้านแท่น – บ้าน

สามพาด ม.5 ต.สระพัง อ.บ้านแท่น 

จ.ชัยภูมิ  

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

เสนอราคา  1,995,000.-บาท 

     2. หจก.นรศักดิ์ก่อสร้าง 

เสนอราคา 1,997,000.- บาท 

     3. หจก.บุญสุขการโยธา 

เสนอราคา  1,998,000.-บาท      

      

หจก.บุญไสวการโยธา 

เสนอราคา 1,995,000 บาท 

 

เสนอราคาต  าสุด 

11.      ขุดลอกล าหว้ยช้างฆ้อง  บ้านโนน

เห็ดไคล ม.5 ต.โนนกอก –บา้นพีพวย 

ม.8 ต.สระโพนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ 

จ.ชัยภูมิ 

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

เสนอราคา  1,895,000.-บาท 

     2. หจก.บุญสุขการโยธา 

เสนอราคา  1,897,000.-บาท 

     3. หจก.ด.โชคชัยโยธา 

เสนอราคา  1,894,000.-บาท 

      

 

หจก.ด.โชคชัยโยธา 

เสนอราคา 1,894,000 บาท 

 

 

 



สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ  มิถุนายน  2556 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

 

ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงนิงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

12.       ก่อสร้างถนน คสล. สายทาง 

บ้านมูลกระบือ ม.8 ต.หนองคอนไทย 

อ.ภูเขียว – บ้านโจด ม.6 ต.สามสวน 

อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ  

1,863,000.-  บาท สอบราคา      1. หจก.บุญไสวการโยธา               

เสนอราคา  1,860,000.-บาท 

     2. หจก.บุญสนองก่อสร้าง 

เสนอราคา 1,858,000.- บาท 

           

      

หจก.บุญไสวการโยธา 

เสนอราคา 1,860,000.-บาท 

 

เสนอราคาต  าสุด 

13.      ขุดลอกล าหว้ยหามแห บ้านนก

เอี ยงใหม ่ม.11 ต.บ้านหัน – บ้าน 

โนนฆ้อง ม.2 ต.สระโพนทอง  

อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 

1,758,000.-บาท สอบราคา      1. หจก.บุญไสวการโยธา               

เสนอราคา  1,757,000 บาท 

     2. หจก.นรศกัดิ์ก่อสร้าง 

เสนอราคา  1,756,000.-บาท 

     3. หจก.ด.โชคชัยโยธา 

เสนอราคา 1,752,000.-บาท 

      

 

หจก.ด.โชคชัยโยธา 

เสนอราคา 1,752,000บาท 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ  มิถุนายน  2556 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

 

ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงนิงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

14.       ก่อสร้างถนน คสล. สายทาง 

บ้านน  าอุ่น ม.9 ต.ทุ่งนาเลา – บ้าน

ปากช่อง ม.11 ต.หว้ยยาง อ.คอนสาร 

จ.ชัยภูมิ  

1,995,000.-  บาท สอบราคา      1. หจก.บุญสนองก่อสร้าง               

เสนอราคา  1,992,000.-บาท 

     2. หจก.เออาร์กลการ 

เสนอราคา 1,992,500.- บาท 

     3. หจก.นรศักดิ์ก่อสร้าง 

เสนอราคา  1,990,000.-บาท 

     4. หจก.พร้อมโชคการโยธา 

เสนอราคา  1,989,000.-บาท          

      

หจก.พร้อมโชคการโยธา 

เสนอราคา 1,989,000บาท 

 

เสนอราคาต  าสุด 

15.      จัดซื อหิน 3/8 นิ ว จ านวน 700 

ลบ.ม. เพื อให้ความช่วยเหลือและ

บรรเทาความเดือดร้อนใหแ้ก่ราษฎร

ผูใ้ช้เส้นทางในเขตพื นที จังหวัดชัยภูมิ 

305,900.-บาท สอบราคา      1. หจก.เออาร์กลการ               

เสนอราคา  305,900.-บาท 

     2. หจก.วัฒนครรุ่งเรอืง 

เสนอราคา  304,500.-บาท 

      

      

 

หจก. วัฒนครรุง่เรอืง 

เสนอราคา 304,500 บาท 

 

 


