
 
ข�อมูลการจัดซื้อจัดจ�าง  (สอบราคา)  ป�งบประมาณ  2560 

เทศบาลตําบลท$าแร$ 
ลําดับ

ที่ 
ชื่อ/ประเภทโครงการ สัญญาเลขที่ รายชื่อผู�ซื้อซอง รายชื่อผู�ยื่นซองเสนอราคา/

ราคาที่เสนอ 
รายชื่อผู�ได�รับคัดเลือก ราคากลาง ราคาที่รับ 

1. ปรับปรุงห�องน้ําอาคารจําหน(าย
สินค�า OTOP โดยปรับปรุง
ห�องน้ําอาคารแยกเป.นห�องน้ํา
ชาย 1 ห�อง  ห�องน้ําหญิง 1 ห�อง  
งบประมาณ 210,000 บาท 

1/2560 1. หจก.มงคลมหานคร
ก(อสร�าง 
2. ร�านแสนวัสดุก(อสร�าง 
3. ร�านอังคณารักษ9ศรีวิไล 
4. หจก.ภูผา บิวดิ้ง เทรด 
5. หจก.สกลนคร วิวัฒน9 
ก(อสร�าง 
6. หจก.ซี.เอ็น.เอส.คณา
ทรัพย9 
7. หจก.เสาวภารุ(งเรืองกิจ 
8. หจก.พรชัยก(อสร�าง
สกลนคร 

1. ร�านอังคณารักษ9ศรีวิไล 
เสนอราคา 209,500 บาท 
2. ร�านแสนวัสดุก(อสร�าง 
เสนอราคา 209,000 บาท 
 
 

ร�านแสนวัสดุก(อสร�าง 
ราคา 209,000 บาท 
 

210,000 209,000 

2. ปรับปรุงห�องน้ําจุดชมวิวหนอง
หาร โดยปรับปรุงห�องน้ําอาคาร
แยกเป.นห�องน้ําชาย 1 ห�อง  
ห�องน้ําหญิง 1 ห�อง และห�องน้ําผู�
พิการ 1 ห�อง 
งบประมาณ 308,000 บาท 

2/2560 1. หจก.มงคลมหานคร
ก(อสร�าง 
2. ร�านแสนวัสดุก(อสร�าง 
3. ร�านอังคณารักษ9ศรีวิไล 
4. หจก.ภูผา บิวดิ้ง เทรด 
5. หจก.สกลนคร วิวัฒน9 
ก(อสร�าง 
6. หจก.ซี.เอ็น.เอส.คณา
ทรัพย9 
7. หจก.เสาวภารุ(งเรืองกิจ 
8. หจก.พรชัยก(อสร�าง
สกลนคร 

1. ร�านอังคณารักษ9ศรีวิไล 
เสนอราคา 307,500 บาท 
2. ร�านแสนวัสดุก(อสร�าง 
เสนอราคา 307,000 บาท 
 
 

ร�านแสนวัสดุก(อสร�าง 
ราคา 307,000 บาท 

308,000 307,000 

 



 
ข�อมูลการจัดซื้อจัดจ�าง  (สอบราคา)  ป�งบประมาณ  2560 

เทศบาลตําบลท$าแร$ 
ลําดับ

ที่ 
ชื่อ/ประเภทโครงการ สัญญาเลขที่ รายชื่อผู�ซื้อซอง รายชื่อผู�ยื่นซองเสนอราคา/

ราคาที่เสนอ 
รายชื่อผู�ได�รับคัดเลือก ราคากลาง ราคาที่รับ 

3. ครุภณัฑ9เครื่องดับเพลิง  
(ปDEมน้ํารถดับเพลิง) 
งบประมาณ 180,000 บาท 

08/2560 (ตกลงราคา) หจก.ช.ธฤต บอดี้ทรัค  
เสนอราคา 180,000 บาท 
 
 

หจก.ช.ธฤต บอดี้ทรัค  
ราคา 180,000 บาท 
 

180,000 180,000 

4. โครงการก(อสร�างเพื่อต(อเติมห�อง
เก็บพัสดุ โรงฆ(าสตัว9เทศบาล
ตําบลท(าแร( 
งบประมาณ 128,000 บาท 

3/2560 (ตกลงราคา) นายเพียร  ยงบรรทม 
เสนอราคา 128,000 บาท 
 

นายเพียร  ยงบรรทม 
ราคา 128,000 บาท 
 

130,000 128,000 

5. โครงการก(อสร�างเพื่อต(อเติม
หลังคาโรงฆ(าสตัว9เทศบาลตําบล
ท(าแร( 
งบประมาณ 36,000 บาท 

4/2560 (ตกลงราคา) นายเพียร  ยงบรรทม 
เสนอราคา 36,000 บาท 
 

นายเพียร  ยงบรรทม 
ราคา 36,000 บาท 
 

36,000 36,000 

6. จ�างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความ
เหมาะสมและออกแบบ
รายละเอียด เพื่อเพิ่ม  
ประสิทธิภาพระบบระบายน้ํา 
รวบรวมน้ําและบําบัดน้ําเสีย 
เทศบาลตาํบลท(าแร( 
งบประมาณ 2,800,000 บาท 

1/2560 (คัดเลือก) 1. บริษัท เอ็นไวร9 เทค 
คอนซัลแต�นท9 จํากัด 
เสนอราคา 2,500,000 บาท 
2. บริษัท สแปน คอนซัล
แตนท9 จํากัด 
3. บริษัท เอ็นเอส คอนซัล
แทนท9 จํากัด 
 
 

บริษัท เอ็นไวร9เทค 
คอนซัลแต�นท9 จํากัด 
ราคา 2,500,000 บาท 
 

2,500,000 2,500,000 

 
 

 
 



ข�อมูลการจัดซื้อจัดจ�าง  (สอบราคา)  ป�งบประมาณ  2560 
เทศบาลตําบลท$าแร$ 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ/ประเภทโครงการ สัญญาเลขที่ รายชื่อผู�ซื้อซอง รายชื่อผู�ยื่นซองเสนอราคา/
ราคาที่เสนอ 

รายชื่อผู�ได�รับคัดเลือก ราคากลาง ราคาที่รับ 

7. โครงการก(อสร�างลาง ค.ส.ล.
บริเวณสุสานวัดอัครเทวดามีคา
แอลท(าแร( 
งบประมาณ 686,000 บาท 

5/2560 1. หจก.ทรัพย9ทวีคูณก(อสร�าง 
2. หจก.มอนตี ้
3. หจก.แสงรุ(งก(อสร�าง 
(1992) 
4. หจก. โอM โบ� กั๊ก ก(อสร�าง 
5. หจก.พรชัยก(อสร�าง
สกลนคร 
6. หจก.กานต9สริิวิศวกรรม 
7. บริษัท บีไซน9 แอนด9 คอน
สตรคัชั่น จํากัด 
8. หจก.เอส.เอ็น.1966 
ก(อสร�าง 
9. หจก.ภูผา บิวดิ้ง เทรด 
10. หจก.สกล-นาแก 
ก(อสร�าง 
11. หจก.เมืองน้ําดํา 
คอนตรัคชั่น 
12. หจก.วิบูลย9กิจรุ(งเรือง 
13. หจก.สกลนครวิชัย
ก(อสร�าง 
14. หจก.สกลนครวิววัฒน9 
ก(อสร�าง 
15. หจก.นครพนมประสาน
พาณิชย9 
16. หจก. บางกอกสกลนคร
ก(อสร�าง 

1. หจก.วิบูลย9กิจรุ(งเรือง 
เสนอราคา 675,000 บาท 
2. หจก.สกล-นาแก ก(อสร�าง 
เสนอราคา 674,000 บาท 
3. หจก.เมืองน้ําดํา 
คอนตรัคชั่น 
เสนอราคา 675,000 บาท 
 
 

หจก.สกล-นาแก 
ก(อสร�าง 
ราคา 674,000 บาท 
 

676,000 674,000 



ข�อมูลการจัดซื้อจัดจ�าง  (สอบราคา)  ป�งบประมาณ  2560 
เทศบาลตําบลท$าแร$ 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ/ประเภทโครงการ สัญญาเลขที่ รายชื่อผู�ซื้อซอง รายชื่อผู�ยื่นซองเสนอราคา/
ราคาที่เสนอ 

รายชื่อผู�ได�รับคัดเลือก ราคากลาง ราคาที่รับ 

   17. หจก.ซี.เอ็น.เอส.คณา
ทรัพย9 
18. หจก.ตรีมูรติการโยธา 
(1999) 
19. หจก. ทรัพย9นวพันธ9 
20. หจก. ศรีจันทรา ทราฟ
ฟQค 
21. หจก. ชัยมงคลมหานคร
ก(อสร�าง 
22. หจก. สว(าง พีเอส 96 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข�อมูลการจัดซื้อจัดจ�าง  (สอบราคา)  ป�งบประมาณ  2560 
เทศบาลตําบลท$าแร$ 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ/ประเภทโครงการ สัญญาเลขที่ รายชื่อผู�ซื้อซอง รายชื่อผู�ยื่นซองเสนอราคา/
ราคาที่เสนอ 

รายชื่อผู�ได�รับคัดเลือก ราคากลาง ราคาที่รับ 

8. โครงการก(อสร�างท(อระบายน้ํา 
ค.ศ.ล.พร�อมขยายผิวจราจรถนน
วิเศษศิลปRตอนบน (สองฝDTง
จราจร) 
งบประมาณ 963,000 บาท  

6/2560 1. หจก.ทรัพย9ทวีคูณก(อสร�าง 
2. หจก.มอนตี ้
3. หจก.แสงรุ(งก(อสร�าง 
(1992) 
4. หจก. โอM โบ� กั๊ก ก(อสร�าง 
5. หจก.พรชัยก(อสร�าง
สกลนคร 
6. หจก.กานต9สริิวิศวกรรม 
7. บริษัท บีไซน9 แอนด9 คอน
สตรคัชั่น จํากัด 
8. หจก.เอส.เอ็น.1966 
ก(อสร�าง 
9. หจก.ภูผา บิวดิ้ง เทรด 
10. หจก.สกล-นาแก 
ก(อสร�าง 
11. หจก.เมืองน้ําดํา 
คอนตรัคชั่น 
12. หจก.วิบูลย9กิจรุ(งเรือง 
13. หจก.สกลนครวิชัย
ก(อสร�าง 
14. หจก.สกลนครวิววัฒน9 
ก(อสร�าง 
15. หจก.นครพนมประสาน
พาณิชย9 
16. หจก. บางกอกสกลนคร
ก(อสร�าง 

1. หจก.วิบูลย9กิจรุ(งเรือง 
เสนอราคา 962,000 บาท 
2. หจก.สกล-นาแก ก(อสร�าง 
เสนอราคา 961,000 บาท 
3. หจก.เมืองน้ําดํา 
คอนตรัคชั่น 
เสนอราคา 962,000 บาท 
 
 

หจก.สกล-นาแก 
ก(อสร�าง 
ราคา 961,000 บาท 
 

963,000 961,000 



ข�อมูลการจัดซื้อจัดจ�าง  (สอบราคา)  ป�งบประมาณ  2560 
เทศบาลตําบลท$าแร$ 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ/ประเภทโครงการ สัญญาเลขที่ รายชื่อผู�ซื้อซอง รายชื่อผู�ยื่นซองเสนอราคา/
ราคาที่เสนอ 

รายชื่อผู�ได�รับคัดเลือก ราคากลาง ราคาที่รับ 

   17. หจก.ซี.เอ็น.เอส.คณา
ทรัพย9 
18. หจก.ตรีมูรติการโยธา 
(1999) 
19. หจก. ทรัพย9นวพันธ9 
20. หจก. ศรีจันทรา ทราฟ
ฟQค 
21. หจก. ชัยมงคลมหานคร
ก(อสร�าง 
22. หจก. สว(าง พีเอส 96 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข�อมูลการจัดซื้อจัดจ�าง  (สอบราคา)  ป�งบประมาณ  2560 
เทศบาลตําบลท$าแร$ 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ/ประเภทโครงการ สัญญาเลขที่ รายชื่อผู�ซื้อซอง รายชื่อผู�ยื่นซองเสนอราคา/
ราคาที่เสนอ 

รายชื่อผู�ได�รับคัดเลือก ราคากลาง ราคาที่รับ 

9. โครงการก(อสร�างท(อระบายน้ํา 
ค.ศ.ล.พร�อมขยายผิวจราจรถนน
หลังสสุานวัดอัครเทวดามีคาแอล 
งบประมาณ 702,000 บาท 

7/2560 1. หจก.ทรัพย9ทวีคูณก(อสร�าง 
2. หจก.มอนตี ้
3. หจก.แสงรุ(งก(อสร�าง 
(1992) 
4. หจก. โอM โบ� กั๊ก ก(อสร�าง 
5. หจก.พรชัยก(อสร�าง
สกลนคร 
6. หจก.กานต9สริิวิศวกรรม 
7. บริษัท บีไซน9 แอนด9 คอน
สตรคัชั่น จํากัด 
8. หจก.เอส.เอ็น.1966 
ก(อสร�าง 
9. หจก.ภูผา บิวดิ้ง เทรด 
10. หจก.สกล-นาแก 
ก(อสร�าง 
11. หจก.เมืองน้ําดํา 
คอนตรัคชั่น 
12. หจก.วิบูลย9กิจรุ(งเรือง 
13. หจก.สกลนครวิชัย
ก(อสร�าง 
14. หจก.สกลนครวิววัฒน9 
ก(อสร�าง 
15. หจก.นครพนมประสาน
พาณิชย9 
16. หจก. บางกอกสกลนคร
ก(อสร�าง 

1. หจก.วิบูลย9กิจรุ(งเรือง 
เสนอราคา 701,000 บาท 
2. หจก.สกล-นาแก ก(อสร�าง 
เสนอราคา 700,000 บาท 
3. หจก.เมืองน้ําดํา 
คอนตรัคชั่น 
เสนอราคา 701,000 บาท 
 
 

หจก.สกล-นาแก 
ก(อสร�าง 
ราคา 700,000 บาท 
 

702,000 700,000 



ข�อมูลการจัดซื้อจัดจ�าง  (สอบราคา)  ป�งบประมาณ  2560 
เทศบาลตําบลท$าแร$ 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ/ประเภทโครงการ สัญญาเลขที่ รายชื่อผู�ซื้อซอง รายชื่อผู�ยื่นซองเสนอราคา/
ราคาที่เสนอ 

รายชื่อผู�ได�รับคัดเลือก ราคากลาง ราคาที่รับ 

   17. หจก.ซี.เอ็น.เอส.คณา
ทรัพย9 
18. หจก.ตรีมูรติการโยธา 
(1999) 
19. หจก. ทรัพย9นวพันธ9 
20. หจก. ศรีจันทรา ทราฟ
ฟQค 
21. หจก. ชัยมงคลมหานคร
ก(อสร�าง 
22. หจก. สว(าง พีเอส 96 

    

10. โครงการก(อสร�างหลังคาลานตาก
สิ่งปฏิกูล เทศบาลตาํบลท(าแร( 
งบประมาณ 161,900 บาท 
 

8/2560 (ตกลงราคา) 1. นายเพียร  ยงบรรทม 
เสนอราคา 155,000 บาท 

นายเพียร  ยงบรรทม 
ราคา 155,000 บาท 

155,400 155,000 

 
 
 


