
สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ  มีนาคม  2556 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

 

ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงนิงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

1.       ก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้าน

หนองสระ ม.10 ต.หนองไผ่ – บ้าน

โนนสมบูรณ์ ม.4,12 ต.หนองนาแซง  

อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 

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

เสนอราคา 999,000.- บาท 

     2. หจก.บัวใหญ่วิศวกรรม 

เสนอราคา 998,500.- บาท 

     3. บริษัท สหทรัพย์พูนผล 

จํากัด 

      

บริษัท สหทรัพย์พูนผล จํากัด 

เสนอราคา 998,000.- บาท 

 

เสนอราคาต ําสุด 

2. 

 

 

 

 

      ซ่อมสรา้งถนน คสล.ผิวปู  

Asphaltic Concrete สายทางบ้าน

หนองหญ้ารังกา ม.4 ต.โพนทอง – 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201   

อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 

1,305,000.-บาท สอบราคา     1. หจก.นรศักดิ์ก่อสร้าง               

เสนอราคา 1,304,000.- บาท 

     2. หจก.เออาร์กลการ 

เสนอราคา  1,303,500.-บาท 

    3. หจก.ทรัพย์สถาพร

ก่อสร้างชัยภูมิ 

เสนอราคา  1,303,000.-บาท 

หจก.ทรัพย์สถาพรก่อสร้าง

ชัยภูมิ 

เสนอราคา 1,303,000 บาท 

 

 

เสนอราคาต ําสุด 

 

 

 



 

สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ  มีนาคม  2556 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

 

ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงนิงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

3.       ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง 

สายทางบ้านหว้ยบงเหนอื ม.2       

ต.หว้ยบง อ.เมือง – บ้านหนองขาม 

ม.7 ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์     

จ.ชัยภูมิ  

1,270,000.-  บาท สอบราคา      1. หจก.นรศักดิ์ก่อสร้าง               

เสนอราคา  1,268,000.-บาท 

     2. ทรัพย์สถาพรก่อสร้าง

ชัยภูมิ 

เสนอราคา 1,269,500.- บาท 

     3. หจก.บัวใหญ่วิศวกรรม 

เสนอราคา 1,269,000.- บาท 

      

หจก.นรศักดิ์ก่อสร้าง 

เสนอราคา 1,268,000 บาท 

 

เสนอราคาต ําสุด 

4. ก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้าน

หนองฉนวน ม.1 ต.ซับสีทอง – บ้าน

ท่าหนิโงม ม.1 ต.ท่าหินโงม อ.เมอืง 

จ.ชัยภูมิ 

770,000.-บาท สอบราคา      1. หจก.นรศักดิ์ก่อสร้าง               

เสนอราคา  769,000.-บาท 

     2. หจก.ดี.พี.เอส.วิศวกรรม 

เสนอราคา  768,500.-บาท 

     3. หจก.บุ่งคล้าก่อสร้าง 

เสนอราคา 768,000.- บาท 

 

หจก.บุ่งคล้าก่อสร้าง 

เสนอราคา 768,000.-บาท 

 

 



สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ  มีนาคม  2556 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

 

ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงนิงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

5.       ปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้าน

โปร่งโพธิ์ ม.5 ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว 

– บ้านโคกสะอาด ม.8 ต.สามสวน  

อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ  

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

เสนอราคา  1,494,000.-บาท 

     2. หจก.ทรัพย์สถาพร

ก่อสร้างชัยภูมิ 

เสนอราคา 1,495,000.- บาท 

     3. หจก.เออาร์กลการ 

เสนอราคา 1,495,500.- บาท 

      

หจก.นรศักดิ์ก่อสร้าง 

เสนอราคา 1,494,000 บาท 

 

เสนอราคาต ําสุด 

6.      ก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้าน

บัวพักเกวียน ม.1 ต.กวางโจน - บ้าน

หนองแวงใต้ ม.9  ต.โอโล อ.ภูเขียว 

จ.ชัยภูมิ 

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

เสนอราคา  996,500.-บาท 

     2. หจก.เออาร์กลการ 

เสนอราคา  997,000.-บาท 

     3. หจก.บัวใหญ่วิศวกรรม 

เสนอราคา 996,000.-บาท 

      

 

หจก.บัวใหญ่วิศวกรรม 

เสนอราคา 996,000.- บาท 

 

 



สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ  มีนาคม  2556 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

 

ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงนิงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

8.       ซ่อมแซมปรับปรุงถนนหนิคลุก 

สายทางบ้านมอญ ม.2 ต.บ้านแท่น 

อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูม ิ– บ้านกุดกว้าง 

ม.5  ต.กุดกว้าง  อ.หนองเรอื        

จ.ขอนแก่น  

620,000.-  บาท สอบราคา      1. หจก.นรศักดิ์ก่อสร้าง               

เสนอราคา  618,000.-บาท 

     2. หจก.บัวใหญ่วิศวกรรม 

เสนอราคา 617,300.- บาท 

      

      

หจก.บัวใหญ่วิศวกรรม 

เสนอราคา 617,300.- บาท 

 

เสนอราคาต ําสุด 

9.      ก่อสร้างถนนลูกรัง สายทาง   

บ้านดอนมะเกลือ ม.3 ต.หนองคู – 

บ้านโนนสาทอน ม.5 ต.บ้านแท่น    

อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 

927,000.-บาท สอบราคา      1. หจก.นรศักดิ์ก่อสร้าง               

เสนอราคา  924,000.-บาท 

     2. หจก.เออาร์กลการ 

เสนอราคา  924,400.-บาท 

      

 

หจก.บัวใหญ่วิศวกรรม 

เสนอราคา 923,000.- บาท 

 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ  มีนาคม  2556 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

 

ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงนิงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

10.       ปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้าน

หนองตอ ม.5 ต.รังงาม อ.เนินสง่า  

จ.ชัยภูมิ – บ้านตลุบชงโค ม.17     

ต.ทัพรั้ง อ.พระทองคํา                 

จ.นครราชสีมา  

450,000.-  บาท สอบราคา      1. หจก.ภัทรวลีเนินสง่า

ก่อสร้าง               

เสนอราคา  448,000.-บาท 

     2. หจก.นรศักดิ์ก่อสร้าง 

เสนอราคา 449,000.- บาท 

      

      

หจก.ภัทรวลีเนินสงา่ก่อสร้าง 

เสนอราคา 448,000.- บาท 

 

เสนอราคาต ําสุด 

11.      ปรับปรุงถนนลูกรัง สายทาง

บ้านบะเสียว ม.6 ต.หนองฉิม –    

บ้านหนองดินดํา ม.10 ต.กะฮาด     

อ.เนินสงา่ จ.ชัยภูมิ 

670,000.-บาท สอบราคา      1. หจก.ภัทรวลีเนินสง่า

ก่อสร้าง               

เสนอราคา  667,000.-บาท 

     2. หจก.เออาร์กลการ 

เสนอราคา  668,000.-บาท 

      

 

หจก.ภัทรวลีเนินสงา่ก่อสร้าง 

เสนอราคา 667,000.- บาท 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ  มีนาคม  2556 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

 

ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงนิงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

12.       ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง 

สายทางบ้านพนังเสื อ ม.5 ต.หนอง

บัวระเหว อ.หนองบัวระเหว – บ้าน

หว้ยบง ม.9 ต.ส้มป่อย อ.จัตุรัส     

จ.ชัยภูมิ  

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

ก่อสร้าง               

เสนอราคา  1,495,000.-บาท 

     2. หจก.นรศักดิ์ก่อสร้าง 

เสนอราคา 1,497,000.- บาท 

     3. หจก.พรภา เอส คอน 

เสนอราคา 1,493,700.-บาท      

      

หจก.พรภา เอส คอน 

เสนอราคา 1,493,700บาท 

 

เสนอราคาต ําสุด 

13.      ขุดลอกลําหว้ยจอมแก้ว บ้านวัง

พง ม.2 ต.ซับใหญ่ – บ้านตะโกทอง 

ม.5,8 ต.ตะโกทอง อ.ซับใหญ่       

จ.ชัยภูมิ 

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

เสนอราคา  999,000.-บาท 

     2. หจก.คําปิงเกษตรกรรม 

เสนอราคา  998,000.-บาท 

     3. หจก.เอส.ที.การช่างชัยภูมิ 

เสนอราคา 997,000.-บาท 

      

 

หจก.เอส.ที.การช่างชัยภูมิ 

เสนอราคา 997,000.- บาท 

 

 



สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ  มีนาคม  2556 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

 

ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงนิงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

14.       ก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้าน

ทุ่งกระถินพัฒนา ม.10 ต.ตะโกทอง 

– บ้านตลุกคูณ ม.8 ต.ซับใหญ่       

อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ  

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

เสนอราคา  499,000.-บาท 

     2. หจก.เอส.ที.การช่างชัยภูมิ 

เสนอราคา 498,000.- บาท 

      

      

หจก.เอส.ที.การช่างชัยภูมิ 

เสนอราคา 498,000.-บาท 

 

เสนอราคาต ําสุด 

15.      ก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้าน

หนองประดู่พัฒนา ม.11 ต.ตะโก

ทอง – บ้านตลุกคูณ ม.8 ต.ซับใหญ่ 

อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ 

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

ก่อสร้างชัยภูมิ               

เสนอราคา  499,000.-บาท 

     2. หจก.เอส.ที.การช่างชัยภูมิ 

เสนอราคา  498,000.-บาท 

      

      

 

หจก.เอส.ที.การช่างชัยภูมิ 

เสนอราคา 997,000.- บาท 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ  มีนาคม  2556 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

 

ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงนิงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

16.       ปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้าน

ยางเกี ยวแฝก ม.3 ต.วะตะแบก – 

บ้านโนนสง่า ม.19 ต.หว้ยยายจิว๋   

อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ  

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

เสนอราคา  998,000.-บาท 

     2. หจก.สุขสัญญาก่อสร้าง 

เสนอราคา 997,000.- บาท 

     3. หจก.วรธรรมการก่อสร้าง 

เสนอราคา 999,000.-บาท 

      

      

หจก.สุขสัญญาก่อสร้าง 

เสนอราคา 997,000.-บาท 

 

เสนอราคาต ําสุด 

17.      ขุดลอกลําหว้ยซับมงคล บ้านใหม่

ชัยมงคล ม.10 ต.โป่งนก อ.เทพสถิต 

– บ้านโป่งนคร ม.17 ต.วังตะเฆ่    

อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 

672,000.-บาท สอบราคา      1. หจก.เออาร์กลการ               

เสนอราคา  671,000.-บาท 

     2. หจก.โคโซโวคอนสตรัคชั น 

เสนอราคา  670,000.-บาท 

      

      

 

หจก.โคโซโวคอนสตรัคชั น 

เสนอราคา 670,000.- บาท 

 

 

 



สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ  มีนาคม  2556 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

 

ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงนิงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

18.       ขุดลอกลําหว้ยซับไทรทอง บ้าน

ซับไทรทอง ม.8 ต.แหลมทอง – บ้าน

เจาทอง ม.3 ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล 

จ.ชัยภูมิ  

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

เสนอราคา  997,000.-บาท 

     2. หจก.โคโซโวคอนสตรัคชั น 

เสนอราคา 997,700.- บาท 

      

      

      

หจก.พีแลนด์เฮาส์ 

เสนอราคา 997,000.-บาท 

 

เสนอราคาต ําสุด 

19.      ก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้าน

กุดชุมแสง ม.3 ต.กุดชุมแสง – บ้าน

ลาดวังม่วง ม.15 ต.หนองบัวแดง   

อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 

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

ก่อสร้างชัยภูมิ               

เสนอราคา  996,400.-บาท 

     2. หจก.บุญสุขการโยธา 

เสนอราคา  997,000.-บาท 

     3. บ.สหทรัพย์พูนผล จํากัด 

เสนอราคา 996,000.-บาท 

      

      

 

บ.สหทรัพย์พูนผล จํากัด 

เสนอราคา 996,000.- บาท 

 

 



สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ  มีนาคม  2556 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

 

ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงนิงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

20.       ก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้าน

ขีเ้หล็กใหญ่ ม.9 เขตเทศบาลเมือง

ชัยภูมิ เริ มจากจุดเชื อมเขตตําบล    

ในเมอืง – บ้านขีเ้หล็กใหญ่ ม.2      

ต.รอบเมอืง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ  

1,119,000.-  บาท สอบราคา      1. หจก.บัวใหญ่วิศวกรรม               

เสนอราคา  1,115,500.-บาท 

     2. หจก.นรศักดิ์ก่อสร้าง 

เสนอราคา 1,115,000.- บาท 

     3. บ.สหทรัพย์พูนผล จํากัด 

เสนอราคา 1,114,500.-บาท    

      

      

บ.สหทรัพย์พูนผล จํากัด 

เสนอราคา 1,114,500 บาท 

 

เสนอราคาต ําสุด 

21.      ก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้าน

วังปลาก้วน ม.11 ต.ทุ่งนาเลา –  

บ้านปากช่อง ม.11 ต.หว้ยยาง      

อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 

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

เสนอราคา  998,000.-บาท 

     2. หจก.ทรัพย์สถาพร

ก่อสร้างชัยภูมิ 

เสนอราคา  997,500.-บาท 

     3. หจก.บุญสุขการโยธา 

เสนอราคา 997,000.-บาท 

           

 

หจก.บุญสุขการโยธา 

เสนอราคา 997,000.- บาท 

 

 



สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ  มีนาคม  2556 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

 

ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงนิงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

22.       ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง 

สายทางบ้านโคกมะตูม ม.7          

ต.โนนคูณ – บ้านหนองหล่ม ม.10  

ต.หว้ยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ  

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

เสนอราคา  995,800.-บาท 

     2. หจก.นรศักดิ์ก่อสร้าง 

เสนอราคา  996,500.- บาท 

     3. หจก.บุญสุขการโยธา 

เสนอราคา 995,500.-บาท    

      

      

หจก.บุญสุขการโยธา 

เสนอราคา 995,500 บาท 

 

เสนอราคาต ําสุด 

23.      ก่อสร้างถนน คสล.สายทาง   

บ้านหนองกุง ม.7 ต.หนองแวง – 

บ้านหว้ยกุ่ม ม.4 ต.นางแดด         

อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 

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

เสนอราคา  996,500.-บาท 

     2. หจก.พรภาเอสคอน 

เสนอราคา  997,700.-บาท 

     3. หจก.ช.ศลิป์เอ็นจเินียริ ง 

เสนอราคา 996,000.-บาท 

           

 

หจก.ช.ศลิป์เอ็นจเินียริ ง 

เสนอราคา 996,000.- บาท 

 

 



สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ  มีนาคม  2556 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

 

ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงนิงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

24.       ขุดลอกลําหว้ยตะขบ บ้านวังทอง 

ม.11 ต.ถ้ําวัวแดง – บ้านวังตอตัง้   

ม.11 ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง   

จ.ชัยภูมิ  

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

เสนอราคา  1,495,000.-บาท 

     2. หจก.นรศักดิ์ก่อสร้าง 

เสนอราคา  1,496,500.- บาท 

     3. หจก.เออารก์ลการ 

เสนอราคา 1,495,500.-บาท    

      

      

หจก.พีแลนดเ์ฮาส์ 

เสนอราคา 1,495,000 บาท 

 

เสนอราคาต ําสุด 

25.      ก่อสร้างถนน คสล.สายทาง   

บ้านหนองแขม ม.16 ต.บ้านเขว้า – 

บ้านกุดหูลิง ม.10 ต.ตลาดแรง้      

อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 

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

เสนอราคา  497,500.-บาท 

     2. หจก.บัวใหญ่วิศวกรรม 

เสนอราคา  498,500.-บาท 

      

           

 

หจก.พีแลนดเ์ฮาส์ 

เสนอราคา 497,500.- บาท 

 

 

 



สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ  มีนาคม  2556 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

 

ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงนิงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

26.       ก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้าน

วังกุ่ม ม.5 ต.ล่มลําชี อ.บ้านเขว้า – 

บ้านท่าศาลา ม.6 ต.ละหาน อ.จัตุรัส 

จ.ชัยภูมิ  

960,000.-  บาท สอบราคา      1. หจก.บัวใหญ่วิศวกรรม               

เสนอราคา  957,400.-บาท 

     2. หจก.พีแลนด์เฮาส์ 

เสนอราคา  956,000.- บาท 

     3. หจก.นรศักดิ์ก่อสร้าง 

เสนอราคา 957,000.-บาท    

      

      

หจก.พีแลนด์เฮาส์ 

เสนอราคา 956,000 บาท 

 

เสนอราคาต ําสุด 

27.      ปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้าน

ดงเย็น ม.8 ต.หว้ยไร่ – บ้านหนองโน 

ม.4 ต.โคกมั งงอย อ.คอนสวรรค์    

จ.ชัยภูมิ 

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

เสนอราคา  998,000.-บาท 

     2. หจก.นรศักดิ์ก่อสร้าง 

เสนอราคา  996,000.-บาท 

     3. หจก.บัวใหญ่วิศวกรรม 

เสนอราคา 999,000.-บาท 

      

           

 

หจก.นรศักดิ์ก่อสร้าง 

เสนอราคา 996,000.- บาท 

 

 



สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ  มีนาคม  2556 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

 

ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงนิงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

28.       ซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายทาง

บ้านหนองตาไก้ ม.5 ต.หนองขาม   

อ.คอนสวรรค์ – บ้านหนองสระแบง 

ม.8 ต.หว้ยบง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ  

680,000.-  บาท สอบราคา      1. หจก.นรศักดิ์ก่อสร้าง               

เสนอราคา  678,000.-บาท 

     2. หจก.บัวใหญ่วิศวกรรม 

เสนอราคา  679,000.- บาท 

      

      

หจก.นรศักดิ์ก่อสร้าง 

เสนอราคา 678,000 บาท 

 

เสนอราคาต ําสุด 

29.      โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.  

ผวิปู  Asphaltic Concrete สายทาง

บ้านดอนมะค่าง ม.12,ม.17        

ต.บ้านหัน – บ้านโนนฆ้อง ม.2       

ต.สระโพนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์    

จ.ชัยภูมิ 

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

เสนอราคา  998,000.-บาท 

     2. หจก.สุขสัญญาก่อสร้าง 

เสนอราคา  996,000.-บาท 

     3. หจก.นรศักดิ์ก่อสร้าง 

เสนอราคา 997,500.-บาท 

      

           

 

หจก.สุขสัญญาก่อสร้าง 

เสนอราคา 996,000.- บาท 

 

 

 



สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ  มีนาคม  2556 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

 

ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงนิงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

30.       ก่อสร้างถนนลูกรัง สายทางบ้าน

สระ ม.8 ต.โนนกอก – บ้านหนองแต ้

ม.5 ต.บ้านเดื อ อ.เกษตรสมบูรณ์   

จ.ชัยภูมิ  

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

เสนอราคา  998,000.-บาท 

     2. หจก.นรศักดิ์ก่อสร้าง 

เสนอราคา  997,000.- บาท 

     3. หจก.บุญสุขการโยธา 

เสนอราคา 999,000.-บาท      

      

หจก.นรศักดิ์ก่อสร้าง 

เสนอราคา 997,000 บาท 

 

เสนอราคาต ําสุด 

31.      ปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้าน

โนนทองเมอืงใหม่ ม.10 ต.โนนทอง – 

บ้านโนนตุ่น ม.7 ต.กุดเลาะ          

อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 

1,410,000.-บาท สอบราคา      1. หจก.นรศักดิ์ก่อสร้าง               

เสนอราคา  1,408,000.-บาท 

     2. หจก.วรธรรมการก่อสร้าง 

เสนอราคา  1,405,000.-บาท 

     3. หจก.ทรัพย์สถาพร

ก่อสร้างชัยภูมิ 

เสนอราคา 1,407,100.-บาท 

                

 

หจก.วรธรรมการก่อสร้าง 

เสนอราคา 1,405,000 บาท 

 

 



สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ  มีนาคม  2556 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

 

ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงนิงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

32.       ปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้าน

ศลิาทอง ม.16 ต.บ้านแก้ง – บ้านหัว

คูสระ ม.11 ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว 

จ.ชัยภูมิ  

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

เสนอราคา  999,000.-บาท 

     2. หจก.นรศักดิ์ก่อสร้าง 

เสนอราคา  997,000.- บาท 

     3. หจก.เรืองเจริญวิศว 

เสนอราคา 996,500.-บาท      

      

หจก.เรืองเจริญวิศว 

เสนอราคา 996,500 บาท 

 

เสนอราคาต ําสุด 

33.      ขุดลอกลําหว้ยจาน บ้านคอน

สวรรค์ ม.15 ต.คอนสวรรค์ –    

บ้านนาโจด ม.6 ต.ศรีสําราญ        

อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 

1,008,000.-บาท สอบราคา      1. หจก.บุญสุขการโยธา               

เสนอราคา  1,006,000.-บาท 

     2. หจก.นรศักดิ์ก่อสร้าง 

เสนอราคา  1,004,000.-บาท 

      

                

 

หจก.นรศักดิก์่อสร้าง 

เสนอราคา 1,004,000 บาท 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ  มีนาคม  2556 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

 

ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงนิงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

34.       ก่อสร้างถนน คสล.สายทาง  

บ้านโนนทอง ม.11 ต.บ้านกอก – 

บ้านตลาด ม.1 ต.กุดน้ําใส อ.จัตุรัส 

จ.ชัยภูมิ  

590,000.-  บาท สอบราคา      1. หจก.เออาร์กลการ               

เสนอราคา  589,000.-บาท 

     2. หจก.นรศักดิ์ก่อสร้าง 

เสนอราคา  588,000.- บาท 

     3. หจก.อรุณกลการจัตุรัส 

เสนอราคา 587,000.-บาท      

      

หจก.อรุณกลการจัตุรัส 

เสนอราคา 587,000 บาท 

 

เสนอราคาต ําสุด 

35.      ซ่อมแซมปรับปรุงคันกั้นน้ําบึง

ละหาน บ้านดอนละนาม ม.11      

ต.ละหาน – บ้านหนองบัวรอง ม.3  

ต.หนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 

510,000.-บาท สอบราคา      1. หจก.นรศักดิ์ก่อสร้าง               

เสนอราคา  508,000.-บาท 

     2. หจก.อรุณกลการจัตุรัส 

เสนอราคา  507,000.-บาท 

      

                

 

หจก.อรุณกลการจัตุรัส 

เสนอราคา 507,000 บาท 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ  มีนาคม  2556 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

 

ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงนิงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

36.       ก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้าน

หนองบัวรอง ม.8 ต.หนองบัวบาน  

อ.จัตุรัส  - บ้านโนนโพธิ์ ม.1        

ต.ลุ่มลําชี อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 

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

เสนอราคา  997,000.-บาท 

     2. หจก.นรศักดิ์ก่อสร้าง 

เสนอราคา  998,000.- บาท 

     3. หจก.ดี.พ.ีเอส.วิศวกรรม 

เสนอราคา 999,000.-บาท      

      

หจก.พีแลนด์เฮาส์ 

เสนอราคา 997,000 บาท 

 

เสนอราคาต ําสุด 

37.      ก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้าน

พลับ ม.5 ต.หนองโดน – (ทางหลวง

แผ่นดนิหมายเลข 201 ชัยภูม ิ–     

สีคิว้) อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 

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

เสนอราคา  996,000.-บาท 

     2. หจก.คําปิงเกษตรกรรม 

เสนอราคา  998,000.-บาท 

      

                

 

หจก.พีแลนดเ์ฮาส์ 

เสนอราคา 996,000 บาท 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ  มีนาคม  2556 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

 

ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงนิงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

38.       ขุดลอกคลองสอยดาว บ้านดอน

ทะยิง ม.9 ต.บ้านเพชร – บ้านโคก

เพชร ม.8 ต.บ้านตาล อ.บําเหน็จ

ณรงค ์จ.ชัยภูมิ 

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

เสนอราคา  998,000.-บาท 

     2. หจก.บุญสุขการโยธา 

เสนอราคา  999,000.- บาท 

     3. หจก.คําปิงเกษตรกรรม 

เสนอราคา 997,000.-บาท      

      

หจก.คําปิงเกษตรกรรม 

เสนอราคา 997,000 บาท 

 

เสนอราคาต ําสุด 

39.      ขุดลอกลําหว้ยเสีย้ว บ้านป่าเสี้ยว  

ม.6  ต.ช่องสามหมอ – บ้านหนอง

มะเขือ ม.5 ต.หนองขาม อ.แก้งครอ้  

จ.ชัยภูมิ 

1,470,000.-บาท สอบราคา      1. หจก.บุญสุขการโยธา               

เสนอราคา  1,466,000.-บาท 

     2. หจก.วรธรรมการก่อสร้าง 

เสนอราคา  1,468,000.-บาท 

     3.  หจก.นรศักดิ์ก่อสร้าง 

เสนอราคา  1,468,000.-บาท 

      

                

 

หจก.วรธรรมการก่อสร้าง 

เสนอราคา 1,465,000 บาท 

 

 



สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ  มีนาคม  2556 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

 

ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงนิงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

40.       ขุดลอกลําหว้ยชีลอง  บ้านหนอง

บ่อ  ม.6  ต.โนนแดง – บ้านเขว้า ม.1 

ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 

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

เสนอราคา  878,000.-บาท 

     2. หจก.พีแลนด์เฮาส์ 

เสนอราคา  877,000.- บาท 

     3. หจก.นรศักดิก์่อสร้าง 

เสนอราคา 879,000.-บาท      

      

หจก.พีแลนด์เฮาส์ 

เสนอราคา 877,000 บาท 

 

เสนอราคาต ําสุด 

41.      ก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้าน

คลองลี  ม.12 เทศบาลเมอืงชัยภูมิ 

เริ งจากจุดเชื อมเขตตําบลในเมือง – 

บ้านขีเ้หล็กใหญ่ ม.2 ต.รอบเมือง   

อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 

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

เสนอราคา  499,000.-บาท 

     2. หจก.พีแลนด์เฮาส์ 

เสนอราคา  498,000.-บาท 

      

      

                

 

หจก.พีแลนด์เฮาส์ 

เสนอราคา 498,000 บาท 

 

 


