
สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ  มีนาคม  2557 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

 

ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงนิงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

1.       ขุดลอกล ำหว้ยแคน ตอนบน 

บ้ำนนำวัง ม.2 ต.นำเสียว-บ้ำนเล่ำ 

ม.2 ต.บ้ำนเล่ำ อ.เมือง ชัยภูม ิ   

1,994,000.-  บำท สอบรำคำ      1. หจก.ดี.พี.เอส.วิศวกรรม               

เสนอรำคำ 1,991,000.- บำท 

     2. หจก.ป.นันท์กำรธุรกิจ 

เสนอรำคำ 1,990,000.- บำท 

     3. หจก.นรศักดิ์ก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 1,991,700.-บำท 

      

หจก.ป.นันท์กำรธุรกิจ 

เสนอรำคำ 1,990,000.- บำท 

 

 

 

 

 

เสนอรำคำต  ำสุด 

2. 

 

 

 

 

     ขุกลอกล ำหว้ยลวก บ้ำนหนองบัว

น้อย ม.14 ต.บ้ำนเดื อ อ.เกษตร

สมบูรณ-์บ้ำนนำคำนหัก ม.1 ต.กุด

ชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 

1,640,000.-บำท สอบรำคำ     1. หจก.บัวใหญ่วิศวกรรม               

เสนอรำคำ 1,638,000.- บำท 

2. หจก.สิทธิโชค สุจินดำก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 1,636,000.-บำท 

    3. หจก.นรศักดิ์ก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 1,637,000.-บำท 

 หจก.สิทธิโชคสุจนิดำก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 1,636,000.-บำท 

 

 

เสนอรำคำต  ำสุด 

 



สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ  มีนาคม  2557 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

 

ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงนิงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

3.       ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สำยทำงบ้ำนน  ำอุ่น ม.9 ต.ทุ่งนำเลำ-

บ้ำนปำกช่อง ม.11 ต.ห้วยยำง  

อ.คอนสำร จ.ชัยภูมิ   

1,995,000.-  บำท สอบรำคำ      1. หจก.วรธรรมกำรก่อสร้ำง               

เสนอรำคำ 1,991,700.- บำท 

 2. หจก.สวรรค์ประทำนพรขนส่ง 

เสนอรำคำ 1,990,000.- บำท 

     3. หจก.นรศักดิ์ก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ  1,991,000.-บำท 

      

หจก.สวรรค์ประทำนพรขนส่ง 

เสนอรำคำ 1,990,000.- บำท 

 

 

 

 

 

เสนอรำคำต  ำสุด 

4. 

 

 

 

 

     ขุดลอกล ำห้วยซ ำกลำง บ้ำนน  ำพุ

หนิลำด ม.6 ต.ทุ่งนำเลำ-บ้ำนหว้ยไห 

ม.7 ต.ทุ่งพระ อ.คอนสำร จ.ชัยภูมิ 

1,740,000.-บำท สอบรำคำ 1. หจก.สิทธิโชค สุจนิดำก่อสร้ำง               

เสนอรำคำ 1,736,000.- บำท 

 2. หจก.สวรรค์ประทำนพรขนส่ง 

เสนอรำคำ 1,735,000.-บำท 

     3. หจก.นรศักด์ก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 1,737,000.-บำท 

     

 หจก.สวรรค์ประทำนพรขนส่ง 

เสนอรำคำ 1,735,000.-บำท 

 

 

 

 

เสนอรำคำต  ำสุด 

 



สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ  มีนาคม  2557 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

 

ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงนิงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

5.     จัดซื อครุภัณฑเ์ครื องคอมพิวเตอร์ 

จ ำนวน 4 ชุด และเครื องพิมพ์ชนิด

เลเซอร์ จ ำนวน 2 เครื อง   

181,200.-  บำท สอบรำคำ      1. หจก.ไอทีโซน 

เสนอรำคำ 180,600.- บำท 

     2. หจก.ไอทีโปรเจค 

เสนอรำคำ 181,000.- บำท 

           

           หจก.ไอทีโซน 

เสนอรำคำ 180,600.- บำท 

 

 

 

 

 

เสนอรำคำต  ำสุด 

6. 

 

 

 

 

     จัดซื อถุงยังชีพ ตำมโครงกำร

สนับสนุนกิจกรรม “หนว่ยบ ำบัดทุกข์ 

บ ำรุงสุข” จังหวัดชัยภูม ิประจ ำปี 

2557 จ ำนวน 4,000 ชุด 

2,000,000.-บำท สอบรำคำ     1. หจก.นรศักดิ์ก่อสร้ำง               

เสนอรำคำ 1,994,000.- บำท 

     2. หจก.บัวใหญ่วิศวกรรม 

เสนอรำคำ 1,996,000.-บำท 

     3. หจก.อรัญจัตุรัส 

เสนอรำคำ 1,992,000.-บำท 

     

        หจก.อรัญจัตุรัส 

เสนอรำคำ 1,992,000.-บำท 

 

 

 

 

 

เสนอรำคำต  ำสุด 

 



สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ  มนีาคม  2557 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

 

ล าดบั

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงนิงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

7.     ปรับปรุงถนนคอนกรีต ผวิปู 

Asphaltic Concrete สำยทำงบ้ำน

ฉนวน ม.2,10 ต.หนองขำ่-บ้ำนโนนงิ ว 

ม.6 ต.บ้ำนบัว อ.เกษตรสมบูรณ์  

จ.ชัยภูมิ   

1,150,000.-  บำท สอบรำคำ      1. หจก.อรัญจัตุรัส 

เสนอรำคำ 1,148,000.- บำท 

     2. หจก.นรศักดิ์ก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 1,147,000.- บำท 

 3. หจก.สวรรค์ประทำนพรขนส่ง 

เสนอรำคำ 1,146,000.-บำท     

 หจก.สวรรค์ประทำนพรขนส่ง 

เสนอรำคำ 1,146,000.-บำท     

 

 

 

 

 

เสนอรำคำต  ำสุด 

8. 

 

 

 

 

     ก่อสร้ำงถนนหินคลุก สำยทำง

บ้ำนเขวำ ม.5 ต.บ้ำนบัว-บ้ำนหนอง

แต ้ม.6 ต.บ้ำนยำง อ.เกษตรสมบูรณ์ 

จ.ชัยภูมิ 

1,000,000.-บำท สอบรำคำ     1. หจก.วรธรรมกำรก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 999,000.- บำท 

     2. หจก.นรศักดิ์ก่อสร้ำง               

เสนอรำคำ 998,000.-บำท 

3. หจก.สิทธิโชค สุจนิดำก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 997,000.-บำท 

     

หจก.สิทธิโชค สุจินดำก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 997,000.-บำท 

 

 

 

 

 

เสนอรำคำต  ำสุด 

 



สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ  มนีาคม  2557 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

 

ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงนิงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

9.     ก่อสร้ำงถนนหนิคลุก สำยทำง

บ้ำนเมืองกลำง ม.1 ต.โนนกอก-บ้ำน

โนนศิลำ ม.9 ต.หนองขำ่ อ.เกษตร

สมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ   

850,000.-  บำท สอบรำคำ      1. หจก.วรธรรมกำรก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 849,000.- บำท 

     2. หจก.นรศักดิ์ก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 849,500.- บำท 

3. หจก.สิทธิโชค สุจนิดำก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 848,000.-บำท 

 

หจก.สิทธิโชค สุจินดำก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 848,000.-บำท 

 

 

 

 

เสนอรำคำต  ำสุด 

10. 

 

 

 

 

     ก่อสร้ำงถนนลูกรัง สำยทำงบ้ำน

หนองแซงน้อย ม.12 ต.บ้ำนแก้ง-บ้ำน

โคกเจรญิชัย ม.15 ต.โคกสะอำด  

อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 

1,000,000.-บำท สอบรำคำ     1. หจก.ดี.พี.เอส.วิศวกรรม 

เสนอรำคำ 999,000.- บำท 

     2. หจก.นรศักดิ์ก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 998,000.-บำท 

     3. หจก.พสุธำพันธุ์ไม้ 

เสนอรำคำ 997,000.-บำท 

     

       หจก.พสุธำพันธุ์ไม้ 

เสนอรำคำ 997,000.-บำท 

 

 

 

เสนอรำคำต  ำสุด 

 



สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ  มีนาคม  2557 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

 

ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงนิงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

11.      ก่อสร้ำงถนนลูกรัง สำยทำงบ้ำน

ดอนเตำเหล็ก ม.3 ต.บ้ำนแก้ง อ.ภู

เขียว-บ้ำนโสกมะตูม ม.3 ต.โนนคูณ 

อ.คอนสำร จ.ชัยภูมิ   

1,000,000.-  บำท สอบรำคำ      1. หจก.วรธรรมกำรก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 999,000.- บำท 

     2. หจก.นรศักดิ์ก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 998,000.- บำท 

     3. หจก.พสุธำพันธุ์ไม้ 

เสนอรำคำ 997,000.-บำท 

 

       หจก.พสุธำพันธุ์ไม้ 

เสนอรำคำ 997,000.-บำท 

 

 

 

 

เสนอรำคำต  ำสุด 

12. 

 

 

 

 

     ปรับปรุงถนนลูกรัง สำยทำงบ้ำน

โคกเจรญิชัย ม.15 ต.โคกสะอำด-

บ้ำนหนองแซงน้อย ม.12 ต.บ้ำนแก้ง 

อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 

1,000,000.-บำท สอบรำคำ     1. หจก.วรธรรมกำรก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 999,000.- บำท 

     2. หจก.นรศักดิ์ก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 998,000.-บำท 

     3. หจก.พสุธำพันธุ์ไม้ 

เสนอรำคำ 997,000.-บำท 

     

       หจก.พสุธำพันธุ์ไม้ 

เสนอรำคำ 997,000.-บำท 

 

 

 

เสนอรำคำต  ำสุด 

 



สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ  มนีาคม  2557 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

 

ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงนิงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

13.      ปรับปรุงถนนลูกรัง สำยทำงบ้ำน

หนองแวงใต้ ม.9 ต.โอโล (คุ้มผำสุข

พัฒนำ)- บ้ำนบัวพักเกวียน ม.1 

ต.กวำงโจน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 

1,058,000.-  บำท สอบรำคำ      1. หจก.วรธรรมกำรก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 1,057,000.- บำท 

     2. หจก.บัวใหญ่วิศวกรรม 

เสนอรำคำ 1,056,000.- บำท 

     3. หจก.นรศักดิ์ก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 1,055,000.-บำท 

 

      หจก.นรศักดิ์ก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 1,055,000.-บำท 

 

 

 

 

เสนอรำคำต  ำสุด 

14. 

 

 

 

 

     ก่อสร้ำงถนนลูกรัง สำยทำงบ้ำน

กุดขอนแก่น ม.3 ต.บ้ำนเพชร อ.ภู

เขียว-บ้ำนหนองโดน ม.10 ต.สำม

สวน อ.บ้ำนแท่น จ.ชัยภูมิ 

1,942,000.-บำท สอบรำคำ     1. หจก.วรธรรมกำรก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 1,938,000.- บำท 

     2. หจก.บัวใหญ่วิศวกรรม 

เสนอรำคำ 1,939,000.-บำท 

     3. หจก.นรศักดิ์ก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 1,937,000.-บำท 

     

      หจก.นรศักดิ์ก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 1,937,000.-บำท 

 

 

เสนอรำคำต  ำสุด 

 



สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ  มนีาคม  2557 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

 

ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงนิงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

15.      ก่อสร้ำงถนนลูกรัง สำยทำงบ้ำน

ธำตุ ม.1 ต.ธำตุทอง อ.ภูเขียว-บ้ำน

หนิกองใต้ ม.7 ต.หนองขำม  

อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 

1,000,000.-  บำท สอบรำคำ      1. หจก.ดี.พี.เอส.วิศวกรรม 

เสนอรำคำ 999,000.- บำท 

     2. หจก.บัวใหญ่วิศวกรรม 

เสนอรำคำ 997,000.- บำท 

     3. หจก.นรศักดิ์ก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 998,000.-บำท 

 

     หจก.บัวใหญ่วิศวกรรม 

เสนอรำคำ 997,000.- บำท 

 

 

 

 

 

เสนอรำคำต  ำสุด 

16. 

 

 

 

 

     ก่อสร้ำงถนนลูกรัง สำยทำงบ้ำน

อ่ำงทอง ม.8 ต.บ้ำนดอน อ.ภูเขียว-

บ้ำนดอนดู่ ม.5 ต.บ้ำนเต่ำ อ.บ้ำน

แท่น จ.ชัยภูมิ 

1,000,000.-บำท สอบรำคำ     1. หจก.ดี.พี.เอส.วิศวกรรม 

เสนอรำคำ 999,000.- บำท 

     2. หจก.บัวใหญ่วิศวกรรม 

เสนอรำคำ 997,000.-บำท 

     3. หจก.พสุธำพันธุ์ไม้ 

เสนอรำคำ 998,000.-บำท 

     

     หจก.บัวใหญ่วิศวกรรม 

เสนอรำคำ 997,000.-บำท 

 

 

 

 

เสนอรำคำต  ำสุด 

 



สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ  มนีาคม  2557 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

 

ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงนิงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

17.      ก่อสร้ำงถนนลูกรัง สำยทำงบ้ำน

ธำตุทอง ม.10 ต.ธำตุทอง อ.ภูเขียว-

บ้ำนหนองช้ำงเอก ม.8 ต.หนองขำม 

อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 

1,000,000.-  บำท สอบรำคำ      1. หจก.บัวใหญ่วิศวกรรม 

เสนอรำคำ 997,000.- บำท 

     2. หจก.นรศักดิ์ก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 998,000.- บำท 

     หจก.บัวใหญ่วิศวกรรม 

เสนอรำคำ 997,000.- บำท 

 

 

 

 

 

เสนอรำคำต  ำสุด 

18. 

 

 

 

 

     ขุดลอกล ำห้วยแก่นเทำ บ้ำนนำวัง

ม.10 ต.นำเสียว-บ้ำนหว้ยชัน ม.2  

ต.นำฝำย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 

1,996,000.-บำท สอบรำคำ     1. หจก.ดี.พี.เอส.วิศวกรรม 

เสนอรำคำ 1,992,000.- บำท 

     2. หจก.ปรเมษฐ์วิศวกิจ 

เสนอรำคำ 1,991,000.-บำท 

     3. หจก.นรศักดิ์ก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 1,993,000.-บำท 

     

      หจก.ปรเมษฐ์วิศวกิจ 

เสนอรำคำ 1,991,000.-บำท 

 

 

 

 

เสนอรำคำต  ำสุด 

 



สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ  มนีาคม  2557 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

 

ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงนิงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

19.      ขุดลอกล ำหว้ยหินลำด บ้ำนหัว

หนอง ม.6,14 ต.ชีลอง-บ้ำนยำงบ่ำ 

ม.3 ต.โคกสูง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 

689,000.-บำท สอบรำคำ      1. หจก.ดี.พี.เอส.วิศวกรรม 

เสนอรำคำ 688,500.- บำท 

     2. หจก.ปรเมษฐ์วิศวกิจ 

เสนอรำคำ 687,500.- บำท 

     3. หจก.นรศักดิ์ก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 688,000.-บำท 

      หจก.ปรเมษฐ์วิศวกิจ 

เสนอรำคำ 687,500.- บำท 

 

 

 

 

 

เสนอรำคำต  ำสุด 

20. 

 

 

 

 

     ก่อสร้ำงถนน คสล. สำยทำงบ้ำน

น  ำพุปำงวัว ม.8 ต.คอนสำร-บ้ำนนำ

เลำ ม.1 ต.ทุ่งนำเลำ อ.คอนสำร  

จ.ชัยภูมิ 

1,126,000.-บำท สอบรำคำ         1. หจก.อรัญจัตุรัส 

เสนอรำคำ 1,124,000.- บำท 

 2. หจก.สวรรค์ประทำนพรขนส่ง 

เสนอรำคำ 1,122,000.-บำท 

     3. หจก.นรศักดิ์ก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 1,123,000.-บำท 

 

     

 หจก.สวรรค์ประทำนพรขนส่ง 

เสนอรำคำ 1,122,000.-บำท 

 

 

 

เสนอรำคำต  ำสุด 



สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ  มนีาคม  2557 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

 

ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงนิงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

21.     ขุดลอกสระโสกน  ำขำว บ้ำนหนอง

บัวขำว ม.17 ต.ชีลอง-บ้ำนโสกตลับ 

ม.2 ต.โคกสูง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 

693,800.-  บำท สอบรำคำ      1. หจก.ปรเมษฐ์วิศวกิจ 

เสนอรำคำ 693,000.- บำท 

     2. หจก.เล้ำซุ้ยเซ้งก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 691,000.- บำท 

     3. หจก.นรศักดิ์ก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 692,000.-บำท 

 

    หจก.เล้ำซุ้ยเซ้งก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 691,000.- บำท 

 

 

 

 

 

เสนอรำคำต  ำสุด 

22. 

 

 

 

 

     ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สำยทำงบ้ำนโนนคูณ ม.1 ต.โนนคูณ 

อ.คอนสำร-บ้ำนหัวคูสระ ม.11  

ต.โคกสะอำด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 

1,290,000.-บำท สอบรำคำ     1. หจก.อรัญจัตุรัส 

เสนอรำคำ 1,286,000.- บำท 

     2. หจก.นรศักดิ์ก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 1,288,000.-บำท 

 3. หจก.สวรรค์ประทำนพรขนส่ง 

เสนอรำคำ 1,285,000.-บำท 

     

 หจก.สวรรค์ประทำนพรขนส่ง 

เสนอรำคำ 1,285,000.-บำท 

 

 

 

เสนอรำคำต  ำสุด 

 



สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ  มนีาคม  2557 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

 

ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงนิงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

23.     ก่อสรำ้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สำยทำงบ้ำนท่ำศำลำ ม.11 ต.ดง

กลำง-บ้ำนหนองหล่ม ม.10 ต.ห้วย

บง อ.คอนสำร จ.ชัยภูมิ 

2,000,000.-  บำท สอบรำคำ      1. หจก.อรัญจัตุรัส 

เสนอรำคำ 1,996,000.- บำท 

     2. หจก.นรศักดิ์ก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 1,995,000.- บำท 

 3. หจก.สวรรค์ประทำนพรขนส่ง 

เสนอรำคำ 1,994,000.-บำท 

 หจก.สวรรค์ประทำนพรขนส่ง 

เสนอรำคำ 1,994,000.-บำท 

 

 

 

 

 

 

เสนอรำคำต  ำสุด 

24. 

 

 

 

 

   ขุดลอกล ำห้วยยำง บ้ำนมอดินแดง 

(คุ้มอุดมสุข) ม.4 ต.รอบเมือง-ชุมชน

บ้ำนโนนสำทร เขตเทศบำลเมอืง

ชัยภูมิ อ.เมอืง จ.ชัยภูมิ 

643,000.-บำท สอบรำคำ     1. หจก.บัวใหญ่วิศวกรรม 

เสนอรำคำ 642,000.- บำท 

     2. หจก.นรศักดิ์ก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 640,900.-บำท 

3.หจก.ทรัพย์สถำพรก่อสร้ำงชัยภูมิ 

เสนอรำคำ 640,000.-บำท 

 

   หจก.ทรัพย์สถำพรก่อสร้ำง

ชัยภูมิ 

เสนอรำคำ 640,000.-บำท 

 

 

 

เสนอรำคำต  ำสุด 



สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ  มนีาคม  2557 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

 

ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงนิงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

25.     ซ่อมสร้ำงถนนคอนกรีต ผวิปู 

Asphaltic Concrete ถนนสำยทำง 

อบจ.2001 บ้ำนเล่ำ-บ้ำนนำวัง  

อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 

630,000.-  บำท สอบรำคำ      1. หจก.ดี.พี.เอส.วิศวกรรม 

เสนอรำคำ 629,000.- บำท 

2.หจก.ทรัพย์สถำพรก่อสร้ำงชัยภูมิ

เสนอรำคำ 627,000.- บำท 

     3. หจก.นรศักดิ์ก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 628,000.-บำท 

    หจก.ทรัพย์สถำพรก่อสร้ำง

ชัยภูมิ 

เสนอรำคำ 627,000.- บำท 

 

 

 

 

 

เสนอรำคำต  ำสุด 

26. 

 

 

 

 

    ขุดลอกล ำห้วยเตย บ้ำนยำงนำดี 

ม.10 (คุ้มบ้ำนโคกน้อยพัฒนำ)  

ต.ชีบน-บ้ำนโคกน้อย ม.11 ต.ตลำด

แรง้ อ.บ้ำนเขว้ำ จ.ชัยภูมิ 

1,220,000.-บำท สอบรำคำ 1.หจก.ทรัพย์สถำพรก่อสร้ำงชัยภูมิ

เสนอรำคำ 1,218,000.- บำท 

     2. หจก.นรศักดิ์ก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 1,217,000.-บำท 

     3. หจก.พี แลนด์ เฮำส์ 

เสนอรำคำ 1,216,000.-บำท 

 

       หจก.พี แลนด์ เฮำส์ 

เสนอรำคำ 1,216,000.-บำท 

 

 

 

 

เสนอรำคำต  ำสุด 



สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ  มนีาคม  2557 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

 

ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงนิงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

27.     ซ่อมสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ผวิปู Asphaltic Concrete สำยทำง

บ้ำนคลองอุดม ม.15 ต.ตลำดแรง้-

บ้ำนโนนโก ม.10 ต.บ้ำนเขว้ำ อ.บ้ำน

เขว้ำ จ.ชัยภูมิ 

660,000.-  บำท สอบรำคำ      1. หจก.นรศักดิ์ก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 659,000.- บำท 

2.หจก.ทรัพย์สถำพรก่อสร้ำงชัยภูมิ 

เสนอรำคำ 658,300.- บำท 

3 หจก.ศรชัยวัฒนำกอ่สรำ้งชัยภูมิ 

เสนอรำคำ 657,000.-บำท 

   หจก.ศรชัยวัฒนำก่อสร้ำง

ชัยภูมิ 

เสนอรำคำ 657,000.-บำท 

 

 

 

 

 

เสนอรำคำต  ำสุด 

28. 

 

 

 

 

    ขุดลอกล ำห้วยหวำยน้อย บ้ำนวัง

ปลำฝำ ม.10 ต.ลุ่มล ำชี อ.บ้ำนเขว้ำ-

บ้ำนท่ำขำมแป ม.9 ต.ชีลอง อ.เมอืง 

จ.ชัยภูมิ 

1,920,000.-บำท สอบรำคำ     1. หจก.ดี.พี.เอส.วิศวกรรม 

เสนอรำคำ 1,917,000.- บำท 

     2. หจก.นรศักดิ์ก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 1,913,000.-บำท 

     3. หจก.พี แลนด์ เฮำส์ 

เสนอรำคำ 1,915,000.-บำท 

 

      หจก.นรศักดิ์ก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 1,913,000.-บำท 

 

 

เสนอรำคำต  ำสุด 



สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ  มนีาคม  2557 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูม ิ

 

ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงนิงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

29.      ก่อสร้ำงถนนลูกรัง สำยทำงบ้ำน

เจริญผล ม.4 (สำยโสกปลำกั ง)  

ต.โนนแดง-บ้ำนหว้ย ม.8 ต.ตลำด

แรง้ อ.บ้ำนเขว้ำ จ.ชัยภูมิ 

500,000.-  บำท สอบรำคำ      1. หจก.นรศักดิ์ก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 499,000.- บำท 

     2. หจก.พี แลนด์ เฮำส์ 

เสนอรำคำ 498,000.- บำท 

     3. หจก.อรัญจัตุรัส 

เสนอรำคำ 499,500.-บำท 

      หจก.พี แลนด์ เฮำส์ 

เสนอรำคำ 498,000.- บำท 

 

 

 

 

เสนอรำคำต  ำสุด 

30. 

 

 

 

 

     ขุดลอกล ำหว้ยใหญ่ (ตอนบน) 

บ้ำนหนองไผล่้อม ม.6 ต.นำหนอง

ทุ่ม-บ้ำนหนองแสง ม.2 ต.ช่องสำม

หมอ อ.แก้งครอ้ จ.ชัยภูมิ 

1,000,000.-บำท สอบรำคำ     1. หจก.นพนันท์เจรญิ 

เสนอรำคำ 998,000.- บำท 

     2. หจก.บัวใหญ่วิศวกรรม 

เสนอรำคำ 997,000.-บำท 

     3. หจก.วรธรรมกำรก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 996,000.-บำท 

 

   หจก.วรธรรมกำรก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 996,000.-บำท 

 

 

เสนอรำคำต  ำสุด 

 



สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ  มนีาคม  2557 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

 

ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงนิงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

31.     ขุดลอกล ำห้วยเซียม บ้ำนนำหนอง

ทุ่มใต้ ม.9 ต.นำหนองทุ่ม-บ้ำนหนอง

แสง ม.2 ต.ช่องสำมหมอ อ.แก้งครอ้ 

จ.ชัยภูมิ 

1,600,000.-  บำท สอบรำคำ      1. หจก.อรัญจัตุรัส 

เสนอรำคำ 1,597,000.-บำท 

     2. หจก.วรธรรมกำรก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 1,595,300.-บำท 

     3. หจก.นรศักดิ์ก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 1,598,000.-บำท 

   หจก.วรธรรมกำรก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 1,595,300.-บำท 

 

 

 

 

 

เสนอรำคำต  ำสุด 

32. 

 

 

 

 

     ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สำยทำงบ้ำนโนนทัน ม.5 ต.บ้ำนเล่ำ-

บ้ำนมอดินแดง ม.4 ต.รอบเมอืง  

อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 

400,000.-บำท สอบรำคำ     1. หจก.ดี.พี.เอส.วิศวกรรม 

เสนอรำคำ 399,500.- บำท 

     2. หจก.นรศักดิ์ก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 399,000.-บำท 

3.หจก.ทรัพย์สถำพรก่อสร้ำงชัยภูมิ 

เสนอรำคำ 398,500.-บำท 

 

หจก.ทรัพย์สถำพรก่อสร้ำง

ชัยภูมิ 

เสนอรำคำ 398,500.-บำท 

 

 

 

เสนอรำคำต  ำสุด 

 



สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ  มนีาคม  2557 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

 

ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงนิงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

33.    ขุดลอกคลองกระทุ่มลำย (ตอนที 2) 

บ้ำนโนนสังข์ ม.9 ต.หัวทะเล-บ้ำน

หนองแวงรุง่อรุณ ม.23 ต.บ้ำนเพชร 

อ.บ ำเหน็จณรงค ์จ.ชัยภูมิ 

1,160,000.-  บำท สอบรำคำ      1. หจก.นรศักดิ์ก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 1,158,000.-บำท 

     2. หจก.อรัญจัตุรัส 

เสนอรำคำ 1,159,000.-บำท 

     3. หจก.ค ำปิงกำรเกษตร 

เสนอรำคำ 1,157,000.-บำท 

     หจก.ค ำปิงกำรเกษตร 

เสนอรำคำ 1,157,000.-บำท 

 

 

 

เสนอรำคำต  ำสุด 

34. 

 

 

 

 

     ขุดลอกหนองสำธำรณะประโยชน์ 

บ้ำนใหญ่หนองแดง ม.9 ต.ชีบน-บ้ำน

ซับปลำกั ง ม.5 ต.ภูแลนคำ อ.บ้ำน 

เขว้ำ จ.ชัยภูมิ 

620,000.-บำท สอบรำคำ     1. หจก.นรศักดิ์ก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 618,000.- บำท 

     2. หจก.บัวใหญ่วิศวกรรม 

เสนอรำคำ 619,000.-บำท 

     3. หจก.พี แลนด์ เฮำส์ 

เสนอรำคำ 617,500.-บำท 

 

     หจก.พี แลนด์ เฮำส์ 

เสนอรำคำ 617,500.-บำท 

 

 

เสนอรำคำต  ำสุด 

 



สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ  มนีาคม  2557 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

 

ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงนิงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

35.      ก่อสร้ำงถนนลูกรัง สำยทำงบ้ำน

นำบัว ม.9 ต.ดงบัง-ทำงหลวงแผ่นดิน

หมำยเลข 12 อ.คอนสำร จ.ชัยภูมิ 

1,200,000.-  บำท สอบรำคำ      1. หจก.บัวใหญ่วิศวกรรม 

เสนอรำคำ 1,198,000.-บำท 

     2. หจก.เบญจพรรุง่โรจน์ 

เสนอรำคำ 1,196,000.-บำท 

     3. หจก.นรศักดิ์ก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 1,197,000.-บำท 

     หจก.เบญจพรรุ่งโรจน์ 

เสนอรำคำ 1,196,000.-บำท 

 

 

 

เสนอรำคำต  ำสุด 

36. 

 

 

 

 

     ขุดลอกล ำหว้ยหลุบหว้ำ บ้ำนโนน

หนิแร ่ม.5 ต.บ้ำนแก้ง อ.ภูเขียว-บ้ำน

กุดกว้ำง ม.10 ต.บ้ำนหัน อ.เกษตร

สมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 

1,357,000.-บำท สอบรำคำ     1. หจก.ดี.พี.เอส.วิศวกรรม 

เสนอรำคำ 1,355,000.- บำท 

2. หจก.สิทธิโชค สุจินดำก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 1,356,000.-บำท 

     3. หจก.เบญจพรรุ่งโรจน์ 

เสนอรำคำ 1,353,000.-บำท 

 

     หจก.เบญจพรรุ่งโรจน์ 

เสนอรำคำ 1,353,000.-บำท 

 

 

เสนอรำคำต  ำสุด 

 



สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ  มนีาคม  2557 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

 

ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงนิงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

37.      ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สำยทำงบ้ำนซับหม ีม.6 ต.วะตะแบก 

-บ้ำนหนองผักบุ้ง ม.18 ต.ห้วยยำยจิว๋ 

อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 

883,000.-  บำท สอบรำคำ      1. หจก.บัวใหญ่วิศวกรรม 

เสนอรำคำ 879,000.-บำท 

2.หจก.ทรัพย์สถำพรก่อสร้ำงชัยภูมิ 

เสนอรำคำ 881,000.-บำท 

     3. หจก.นรศักดิ์ก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 880,000.-บำท 

     หจก.นรศักดิ์ก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 880,000.-บำท 

 

 

 

เสนอรำคำต  ำสุด 

38. 

 

 

 

 

     ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สำยทำงบ้ำนหว้ยเจรญิสุข ม.11  

ต.โนนคูณ อ.คอนสำร-บ้ำนนำหัว

แรด ม.11 ต.บ้ำนแก้ง อ.ภูเขียว 

 จ.ชัยภูมิ 

2,000,000.-บำท สอบรำคำ     1. หจก.เบญจพรรุง่โรจน์ 

เสนอรำคำ 1,998,000.- บำท 

 2.หจก.สวรรค์ประทำนพรขนส่ง 

เสนอรำคำ 1,994,000.-บำท 

     3. หจก.นรศักดิ์ก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 1,996,000.-บำท 

 

 หจก.สวรรค์ประทำนพรขนส่ง 

เสนอรำคำ 1,994,000.-บำท 

 

 

เสนอรำคำต  ำสุด 

 



สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ  มนีาคม  2557 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

 

ล าดบั

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงนิงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

39.       ขุดลอกล ำหว้ยไผ่ บ้ำนสำมพำด

ม.5 ต.สระพัง-บ้ำนข่ำ ม.7 ต.บ้ำน

แท่น อ.บ้ำนแท่น จ.ชัยภูมิ    

1,690,000.-  บำท สอบรำคำ      1. หจก.ดี.พี.เอส.วิศวกรรม 

เสนอรำคำ 1,688,000.-บำท 

     2. หจก.วรธรรมกำรก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 1,687,000.-บำท 

3. หจก.สิทธิโชค สุจนิดำก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 1,685,000.-บำท 

หจก.สิทธิโชคสุจนิดำก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 1,685,000.-บำท 

 

 

เสนอรำคำต  ำสุด 

40. 

 

 

 

 

  ขุดลอกล ำหว้ยหินลำย บ้ำนนำระยะ 

ม.1 ต.วังทอง-บ้ำนนำอุดม ม.6 ต.เจำ

ทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 

940,000.-บำท สอบรำคำ     1. หจก.ดี.พี.เอส.วิศวกรรม 

เสนอรำคำ 939,000.- บำท 

     2. หจก.นรศักดิ์ก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 938,000.-บำท 

     3. หจก.นพนันท์เจริญ 

เสนอรำคำ 936,000.-บำท 

 

      หจก.นพนันท์เจริญ 

เสนอรำคำ 936,000.-บำท 

 

 

เสนอรำคำต  ำสุด 

 



สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ  มนีาคม  2557 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

 

ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงนิงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

41.      ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สำยทำงบ้ำนโนนม่วง ม.5 ต.เจำทอง 

-ถนนทำงหลวงหมำยเลข 2359  

(อ.ภักดีชุมพล-อ.หนองบัวแดง)  

อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 

616,000.-  บำท สอบรำคำ      1. หจก.ดี.พี.เอส.วิศวกรรม 

เสนอรำคำ 615,000.-บำท 

     2. หจก.นรศักดิ์ก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 614,000.-บำท 

     3. หจก.นพนันท์เจริญ 

เสนอรำคำ 613,000.-บำท 

      หจก.นพนันท์เจรญิ 

เสนอรำคำ 613,000.-บำท 

 

 

เสนอรำคำต  ำสุด 

42. 

 

 

 

 

     ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สำยทำงบ้ำนคลองจันลำ ม.6 ต.บ้ำน

เจียง อ.ภักดีชุมพล-บ้ำนภูผำทอง  

ม.10 ต.ถ  ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง  

จ.ชัยภูมิ 

935,000.-บำท สอบรำคำ     1. หจก.ดี.พี.เอส.วิศวกรรม 

เสนอรำคำ 934,000.- บำท 

     2. หจก.นรศักดิ์ก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 933,000.-บำท 

     3. หจก.นพนันท์เจริญ 

เสนอรำคำ 931,000.-บำท 

 

      หจก.นพนันท์เจริญ 

เสนอรำคำ 931,000.-บำท 

 

เสนอรำคำต  ำสุด 

 



สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ  มนีาคม  2557 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

 

ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงนิงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

43.      ก่อสร้ำงท่อเหลี ยม คสล.บ้ำนใหม่

เมืองทอง ม.14 ต.หว้ยยำยจิ๋ว-บ้ำน

ซับถำวรพัฒนำ ม.17 ต.วะตะแบก  

อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 

797,000.-  บำท สอบรำคำ      1. หจก.ดี.พี.เอส.วิศวกรรม 

เสนอรำคำ 796,500.-บำท 

     2. หจก.นรศักดิ์ก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 795,000.-บำท 

     3. หจก.บุ่งคล้ำก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 796,000.-บำท 

      หจก.นรศักดิ์ก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 795,000.-บำท 

 

เสนอรำคำต  ำสุด 

44. 

 

 

 

 

     ปรับปรุงถนนลูกรัง สำยทำงบ้ำน

ผำทอง ม.11 ต.วังทอง-ถนนทำง

หลวงหมำยเลข 225 (อ.ภักดีชุมพล-

อ.หนองบัวแดง) อ.ภักดีชุมพล  

จ.ชัยภูมิ 

509,000.-บำท สอบรำคำ     1. หจก.อรัญจัตุรัส 

เสนอรำคำ 508,500.- บำท 

     2. หจก.นรศักดิ์ก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 508,000.-บำท 

     3. หจก.นพนันท์เจริญ 

เสนอรำคำ 507,000.-บำท 

 

      หจก.นพนันท์เจริญ 

เสนอรำคำ 507,000.-บำท 

เสนอรำคำต  ำสุด 

 



สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ  มนีาคม  2557 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงนิงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

45.      ขุดลอกหนองแดง บ้ำนหนองเขื อง 

ม.6 ต.กุดตุ้ม-บ้ำนดอนกู่ ม.5  

ต.หนองไผ ่อ.เมืองชัยภูม ิจ.ชัยภูมิ 

778,000.-  บำท สอบรำคำ      1. หจก.ดี.พี.เอส.วิศวกรรม 

เสนอรำคำ 777,000.-บำท 

     2. หจก.ปรเมษฐ์วิศวกิจ 

เสนอรำคำ 775,000.-บำท 

     3. หจก.นรศักดิ์ก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 776,000.-บำท 

      หจก.ปรเมษฐ์วิศวกิจ 

เสนอรำคำ 775,000.-บำท 

 

 

เสนอรำคำต  ำสุด 

46. 

 

 

 

 

      ขุดลอกคลองสอยดำว (ตอนที 2)

บ้ำนดอนทะยิง ม.9 ต.บ้ำนเพชร-

บ้ำนโคกเพชร ม.8 ต.บ้ำนตำล  

อ.บ ำเหน็จณรงค ์จ.ชัยภูมิ 

1,840,000.-บำท สอบรำคำ     1. หจก.วรธรรมกำรก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 1,835,000.- บำท 

     2. หจก.บัวใหญ่วิศวกรรม 

เสนอรำคำ 1,836,000.-บำท 

     3. หจก.นรศักดิ์ก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 1,837,500.-บำท 

     4. หจก.ค ำปิงเกษตรกรรม 

เสนอรำคำ 1,832,000.บำท 

 

     หจก.ค ำปิงเกษตรกรรม 

เสนอรำคำ 1,832,000.บำท 

เสนอรำคำต  ำสุด 



สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ  มนีาคม  2557 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

 

ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงนิงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

47.      ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สำย

ทำงบ้ำนโปร่งพัฒนำ ม.6 ต.เกำะ

มะนำว-บ้ำนหนองตะไก้ ม.8 ต.บ้ำน

ชวน อ.บ ำเหน็จณรงค ์จ.ชัยภูมิ  

784,000.-  บำท สอบรำคำ      1. หจก.ดี.พี.เอส.วิศวกรรม 

เสนอรำคำ 783,000.-บำท 

     2. หจก.บัวใหญ่วิศวกรรม 

เสนอรำคำ 782,000.-บำท 

     3. หจก.อินทกรอุดม 

เสนอรำคำ 780,500.-บำท 

หจก.อินทกรอุดม 

เสนอรำคำ 780,500.-บำท 

 

 

เสนอรำคำต  ำสุด 

48. 

 

 

 

 

     ปรับปรุงซ่อมสร้ำงถนนลูกรัง 

สำยทำงบ้ำนประโค ม.3 ต.บ้ำนชวน-

บ้ำนป่ำรวก ม.2 ต.เกำะมะนำว  

อ.บ ำเหน็จณรงค ์จ.ชัยภูมิ 

709,000.-บำท สอบรำคำ     1. หจก.ดี.พี.เอส.วิศวกรรม 

เสนอรำคำ 708,000.- บำท 

     2. หจก.นรศกัดิ์ก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 708,500.-บำท 

     3. หจก.อินทกรอุดม 

เสนอรำคำ 706,000.-บำท 

 

      หจก.อินทกรอุดม 

เสนอรำคำ 706,000.-บำท 

 

เสนอรำคำต  ำสุด 

 



สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ  มนีาคม  2557 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

 

ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงนิงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

49.      ขุดลอกคลองละหลอด บ้ำนเสลำ 

ม.6 ต.บ้ำนชวน-บ้ำนป่ำรวก ม.2  

ต.เกำะมะนำว อ.บ ำเหน็จณรงค ์ 

จ.ชัยภูมิ 

1,507,000.-บำท สอบรำคำ      1. หจก.ดี.พี.เอส.วิศวกรรม 

เสนอรำคำ 1,503,500.-บำท 

     2. หจก.นรศักดิ์ก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 1,502,000.-บำท 

     3. หจก.อินทกรอุดม 

เสนอรำคำ 1,500,000.-บำท 

       หจก.อินทกรอุดม 

เสนอรำคำ 1,500,000.-บำท 

เสนอรำคำต  ำสุด 

50. 

 

 

 

 

     ก่อสร้ำงถนน คสล. สำยทำงบ้ำน

ชนแดน ม.5 ต.ช่องสำมหมอ-บ้ำน

ส ำรำญ ม.2, 8 ต.ศรสี ำรำญ อ.คอน

สวรรค์ จ.ชัยภูมิ 

1,000,000.-บำท สอบรำคำ     1. หจก.ดี.พี.เอส.วิศวกรรม 

เสนอรำคำ 998,000.- บำท 

     2. หจก.บัวใหญ่วิศวกรรม 

เสนอรำคำ 997,000.-บำท 

     3. หจก.นรศักดิ์ก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 995,600.-บำท 

 

      หจก.นรศักดิ์ก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 995,600.-บำท 

เสนอรำคำต  ำสุด 

 



สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ  มนีาคม  2557 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

 

ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงนิงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

51.     ขุดลอกหน้ำฝำยน  ำล้น บ้ำนหว้ยไร่ 

ม.1 ต.หว้ยไร่-บ้ำนโคกมั งงอย  

ม.2, 10 ต.โคกมั งงอย อ.คอนสวรรค์ 

จ.ชัยภูมิ 

1,000,000.-บำท สอบรำคำ      1. หจก.ดี.พี.เอส.วิศวกรรม 

เสนอรำคำ 998,000.-บำท 

     2. หจก.อรัญจัตุรัส 

เสนอรำคำ 999,000.-บำท 

     3. หจก.นรศักดิ์ก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 995,500.-บำท 

      หจก.นรศักดิ์ก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 995,500.-บำท 

เสนอรำคำต  ำสุด 

52. 

 

 

 

 

     ก่อสร้ำงถนน คสล. สำยทำงบ้ำน

โนนมะเยำ ม.9 ต.สระโพนทอง-บ้ำน

ยำง ม.1 ต.บ้ำนยำง อ.เกษตรสมบูรณ์ 

จ.ชัยภูมิ 

1,000,000.-บำท สอบรำคำ     1. หจก.วรธรรมกำรก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 997,000.- บำท 

     2. หจก.นรศักดิ์ก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 999,000.-บำท 

     3. หจก.สุขสัญญำก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 995,500.-บำท 

 

    หจก.สุขสัญญำก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 995,500.-บำท 

 

เสนอรำคำต  ำสุด 

 



สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ  มนีาคม 2557 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

 

ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงนิงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

53.     ก่อสร้ำงถนน คสล. สำยทำงบ้ำน

หัน ม.4 ต.บ้ำนหัน-บ้ำนแก้งสองคอน 

ม.3 ต.บ้ำนยำง อ.เกษตรสมบูรณ์  

จ.ชัยภูมิ 

1,000,000.-บำท สอบรำคำ      1. หจก.วรธรรมกำรก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 997,000.-บำท 

     2. หจก.นรศักดิ์ก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 998,000.-บำท 

     3. หจก.สุขสัญญำก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 995,500.-บำท 

    หจก.สุขสัญญำก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 995,500.-บำท 

เสนอรำคำต  ำสุด 

54. 

 

 

 

 

     ก่อสร้ำงถนนหินคลุกเกลี ยเรียบ 

สำยทำงบ้ำนส้มกบ ม.5,10 ต.สระ

โพนทอง –บ้ำนโนนสังข์ ม.7 ต.บ้ำน

บัว อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 

1,000,000.-บำท สอบรำคำ     1. หจก.ดี.พี.เอส.วิศวกรรม 

เสนอรำคำ 998,000.- บำท 

     2. หจก.นรศักดิ์ก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 999,000.-บำท 

     3. หจก.สุขสัญญำก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 995,400.-บำท 

 

    หจก.สุขสัญญำก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 995,400.-บำท 

 

เสนอรำคำต  ำสุด 

 



สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ  มนีาคม  2557 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

 

ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงนิงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

55.     ก่อสร้ำงถนน คสล. สำยทำงบ้ำน

ขำมป้อม ม.6,9 ต.กุดเลำะ-บ้ำนพรม 

ม.4 ต.บ้ำนเป้ำ อ.เกษตรสมบูรณ์  

จ.ชัยภูมิ 

1,000,000.-บำท สอบรำคำ      1. หจก.วรธรรมกำรก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 995,700.-บำท 

     2. หจก.นรศักดิ์ก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 998,000.-บำท 

     3. หจก.สุขสัญญำก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 997,000.-บำท 

   หจก.วรธรรมกำรก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 995,700.-บำท 

 

เสนอรำคำต  ำสุด 

56. 

 

 

 

 

     ปรับปรุงถนนลูกรัง สำยทำงบ้ำน

วังมว่ง ม.5 ต.หนองโพนงำม-บ้ำน

โนนสังข์ ม.5 ต.บ้ำนเป้ำ อ.เกษตร

สมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 

698,000.-บำท สอบรำคำ     1. หจก.วรธรรมกำรก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 695,000.- บำท 

     2. หจก.นรศักดิ์ก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 697,000.-บำท 

     3. หจก.สุขสัญญำก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 696,500.-บำท 

 

  หจก.วรธรรมกำรก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 695,000.- บำท 

 

 

เสนอรำคำต  ำสุด 

 



สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ  มนีาคม  2557 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

 

ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงนิงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

57.     ปรับปรุงถนนลูกรัง สำยทำงบ้ำน

หนองโพนงำม ม.14 ต.หนองโพนงำม 

อ.เกษตรสมบูรณ์-บ้ำนโคกสะอำด  

ม.9,19 ต.บ้ำนแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 

519,000.-บำท สอบรำคำ      1. หจก.วรธรรมกำรก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 516,700.-บำท 

     2. หจก.บัวใหญ่วิศวกรรม 

เสนอรำคำ 517,000.-บำท 

     3. หจก.นรศักดิ์ก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 518,000.-บำท 

   หจก.วรธรรมกำรก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 516,700.-บำท 

 

เสนอรำคำต  ำสุด 

58. 

 

 

 

 

     ก่อสร้ำงถนนลูกรัง สำยทำงบ้ำน

หนองไผ่ ม.2 ต.หนองโพนงำม 

 อ.เกษตรสมบูรณ์-บ้ำนโนนโจด ม.2 

ต.โนนคูณ อ.คอนสำร จ.ชัยภูมิ 

783,000.-บำท สอบรำคำ     1. หจก.วรธรรมกำรก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 779,500.- บำท 

     2. หจก.นรศักดิ์ก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 782,000.-บำท 

     3. หจก.สุขสัญญำก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 780,000.-บำท 

 

  หจก.วรธรรมกำรก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 779,500.- บำท 

 

 

 

เสนอรำคำต  ำสุด 

 



สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ  มนีาคม  2557 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงนิงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

59.     ก่อสร้ำงถนน คสล. สำยทำงบ้ำน

นำสีนวล ม.5 ต.นำเสียว-บำ้นตำด

โตน ม.1 ต.นำฝำย อ.เมอืง จ.ชัยภูมิ 

1,995,000.-บำท สอบรำคำ      1. หจก.ดี.พี.เอส.วิศวกรรม 

เสนอรำคำ 1,988,000.-บำท 

     2. หจก.ป.นันท์กำรธุรกิจ 

เสนอรำคำ 1,986,000.-บำท 

3.หจก.ทรัพย์สถำพรก่อสร้ำงชัยภูมิ 

เสนอรำคำ 1,989,000.-บำท 

      4. หจก.นรศักดิ์ก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 1,990,000.- 

     หจก.ป.นันท์กำรธุรกิจ 

เสนอรำคำ 1,986,000.-บำท 

เสนอรำคำต  ำสุด 

60. 

 

 

 

 

   ขุดลอกล ำหว้ยทิกแล้ง บ้ำนทิกแล้ง 

ม.6 ต.หนองโพนงำม-บ้ำนหญ้ำนำง 

ม.12 ต.บ้ำนเป้ำ อ.เกษตรสมบูรณ์ 

 จ.ชัยภูมิ 

1,180,000.-บำท สอบรำคำ     1. หจก.บัวใหญ่วิศวกรรม

เสนอรำคำ 1,178,000.- บำท 

   2. หจก.ธำรำรัตนพ์ัฒนำ 5462 

เสนอรำคำ 1,175,000.-บำท 

     3. หจก.นรศักดิ์ก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 1,176,000.-บำท 

 

  หจก.ธำรำรัตน์พัฒนำ 5462 

เสนอรำคำ 1,175,000.-บำท 

 

 

เสนอรำคำต  ำสุด 



สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ  มนีาคม  2557 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

 

ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงนิงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

61.    ขุดลอกล ำหว้ยตำอู๊ด บ้ำนนำสีนวล 

ม.9 ต.นำเสียว-บ้ำนตำดโตน ม.1  

ต.นำฝำย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 

1,997,000.-บำท สอบรำคำ      1. หจก.ดี.พี.เอส.วิศวกรรม

เสนอรำคำ 1,989,000.- บำท 

     2. หจก.ป.นันท์กำรธุรกิจ 

เสนอรำคำ 1,988,000.-บำท 

     3. หจก.อรัญจัตุรัส 

เสนอรำคำ 1,992,000.-บำท 

      4. หจก.นรศักดิ์ก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 1,990,000.-บำท 

     หจก.ป.นันท์กำรธุรกิจ 

เสนอรำคำ 1,988,000.-บำท 

 

เสนอรำคำต  ำสุด 

62. 

 

 

 

 

     ก่อสร้ำงถนน คสล. สำยทำงบ้ำน

สระ ม.7 ต.โนนกอก-บ้ำนหำมแห  

ม.8 ต.บ้ำนบัว อ.เกษตรสมบูรณ์  

จ.ชัยภูมิ 

 

1,372,000.-บำท สอบรำคำ     1. หจก.วรธรรมกำรก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 1,368,000.- บำท 

     2. หจก.เบญจพรรุง่โรจน์ 

เสนอรำคำ 1,370,000.-บำท 

     3. หจก.นรศักดิ์ก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 1,365,500.-บำท 

 

     หจก.นรศักดิ์ก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 1,365,500.-บำท 

 

 

 

เสนอรำคำต  ำสุด 



สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ  มนีาคม  2557 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

 

ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงนิงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

63.    ขุดลอกล ำหว้ยแก่งขำม บ้ำนโนน

หนองไฮ ม.5 ต.โนนทอง-บ้ำนกุด

เลำะ ม.2,10 ต.กุดเลำะ อ.เกษตร

สมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 

880,000.-บำท สอบรำคำ      1. หจก.บัวใหญ่วิศวกรรม

เสนอรำคำ 877,000.- บำท 

 2.หจก.สวรรค์ประทำนพรขนส่ง 

เสนอรำคำ 876,000.-บำท 

     3. หจก.นรศักดิ์ก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ 879,000.-บำท 

       

 หจก.สวรรค์ประทำนพรขนส่ง 

เสนอรำคำ 876,000.-บำท 

 

เสนอรำคำต  ำสุด 

 


