
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ  2561 
เทศบาลต าบลท่าแร่ 

 

ล ำดับ
ที่ 

ชื่อ/ประเภทโครงกำร สัญญำ
เลขที่ 

รำยชื่อผู้ซื้อซอง รำยชื่อผู้ยื่นซองเสนอ
รำคำ/รำคำที่เสนอ 

รำยชื่อผู้ได้รับ
คัดเลือก 

รำคำกลำง รำคำที่รับ 

1. โครงกำรปรับปรุงหลังคำ
ตลำดสดเทศบำล 2  โดย
เปลี่ยนหลังคำอำคำรตลำด
สดเทศบำล 2 มุงด้วยแผ่น
เหล็กรีดลอน พื้นที่ 1,209 
ตำรำงเมตร  ก่อสร้ำงตำม
แบบแปลนเทศบำลต ำบล  
ท่ำแร่ เลขท่ี 7/2560 
งบประมำณ 432,000บำท 
(วิธีฉพำะเจำะจง) 
 

1/2561 1. หจก.ซี.เอ็น.เอส.  
คณำทรัพย์ 
2. หจก.สมศักดิ์ ก่อสร้ำง 
3. หจก.วังยำงก่อสร้ำง 
4. หจก.สุริยะษิณกำร
โยธำ 
5. หจก.คิด คิด รวย 
6. หจก.วิบูลย์กิจรุ่งเรือง 
 

1.  หจก.สมศักดิ์ ก่อสร้ำง 
เสนอรำคำ 428,000 
บำท 
2.  หจก.ซี.เอ็น.เอส. 
คณำทรัพย์ เสนอรำคำ 
427,000 บำท 
 

หจก.ซี.เอ็น.เอส. 
คณำทรัพย์  

428,000 427,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ล ำดับ
ที่ 

ชื่อ/ประเภทโครงกำร สัญญำ
เลขที่ 

รำยชื่อผู้ซื้อซอง รำยชื่อผู้ยื่นซองเสนอรำคำ/
รำคำที่เสนอ 

รำยชื่อผู้ได้รับ
คัดเลือก 

รำคำกลำง รำคำที่รับ 

2. โครงกำรปรับปรุงต่อเติม
หลังคำอำคำรตลำดสด
เทศบำลต ำบลท่ำแร่  2 
ขนำดพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 550 
ตำรำงเมตร ก่อสร้ำงตำม
แบบแปลนเทศบำลต ำบล 
ท่ำแร่ เลขท่ี 5/2560  
งบประมำณ 923,200บำท  
(วิธีสอบรำคำ) 

02/2561 1. หจก.สกล-นำแกก่อสร้ำง 
2. หจก.เป็นบุญก่อสร้ำง 
3. หจก.ศรีสกลอินเตอร์กรุ๊ป 
4. หจก.วังยำงก่อสร้ำง 
5. หจก.พรชัยก่อสร้ำง 
6. หจก.ฉัตรสิริสิน 
7. ร้ำนอังคณำรักษ์  ศรีวิไล 
8. หจก.ภูผำบิวดริงเทรด 
9. หจก.ธัญธัญ เทรดดิ้ง 
10.หจก.เสำวภำรุ่งเรืองกิจ 
11.หจก.พรรณำสำยน้ ำอูน 
12.หจก.สว่ำงพีเอส 96 
13.หจก.ช.ชัยวิษณุก่อสร้ำง 
14.หจก.ตรีมูรติกำรโยธำ 
(1999) 
 

1. หจก.สกล-นำแกก่อสร้ำง 
เสนอรำคำ 867,000 บำท  
2. ร้ำนอังคณำรักษ์ ศรีวิไล 
เสนอรำคำ 869,000 บำท 
 
หมำยเหตุ เนื่องจำก 
ธนำรักษ์พ้ืนที่สกลนคร ได้มี
กำรเปลี่ยนแปลง แก้ไข
รูปแบบรำยกำร ท ำให้วงเงิน
เพ่ิมข้ึน จำก 869,800 บำท 
เป็น 923,200 บำท  
 

หจก.สกล-นำแก
ก่อสร้ำง 

923,200 920,000 

 
 
 
 
 
 
 



 

ล ำดับ
ที่ 

ชื่อ/ประเภทโครงกำร สัญญำ
เลขที่ 

รำยชื่อผู้ซื้อซอง รำยชื่อผู้ยื่นซองเสนอรำคำ/
รำคำที่เสนอ 

รำยชื่อผู้ได้รับ
คัดเลือก 

รำคำกลำง รำคำที่รับ 

3. โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรเก็บ
พัสดุ เทศบำลต ำบลท่ำแร่ 
โดยก่อสร้ำงอำคำรคอนกรีต     
เสริมเหล็ก  ชั้นเดียว ขนำด  
20.00x12.00 เมตร  
พ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่ำ 
240 ตำรำงเมตร ก่อสร้ำง
ตำมแบบแปลนเทศบำล
ต ำบลท่ำแร่  เลขท่ี 
9/2559   
งบประมำณ 902,000บำท   
(วิธีประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ e-Bidding) 

03/2561 1. หจก.ฉลำมขำว(1999) 
2. หจก. ยิ่งเจริญช ำนำญกิจ 
3. นงรัตน์ก่อสร้ำง 
4. หจก. กิจไพศำลคอน
สตรัคชั่น 2015 
5. หจก.ภูผำ บวิดิ้ง เทรด 
6. หจก.สินธนชัดำ 
7. หจก.ชัยมงคลมหำนคร
ก่อสร้ำง 1 
8. หจก.เอ็กซ์.ที.เอ็นจิเนีย 
9. หจก.นครพนมประสำน
พำณิชย์ 
10.บริษัท ที.ดับบลิว.เอ็นจิ
เนียร์ แอนด์ เทคโนโลยี 
จ ำกัด 
11.หจก.ภูมิภัทรพันธ์ 
2008 
12.หจก.วังยำง ก่อสร้ำง 
13.หจก.ฉัตรสิริสิน 
14.หจก.มอนตี้ 
15.หจก.พรรณำสำยน้ ำอนู 
 

1. หจก.ภูมิภัทรพันธ์ 
2008  
เสนอรำคำ 865,000 บำท 
2. หจก.สินธนชัดำ  
เสนอรำคำ 825,000 บำท 
3. หจก.ชัยมงคลมหำนคร
ก่อสร้ำง  
เสนอรำคำ 889,000 บำท 
4. หจก.วังยำง ก่อสร้ำง 
(ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ)  
5. หจก.ยิ่งเจริญช ำนำญกิจ 
เสนอรำคำ 803,250 บำท 
6. หจก.มอนตี้ 
เสนอรำคำ 789,000 บำท 
7. หจก.เอ็กซ์.ที.เอ็นจิเนีย 
(ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ)  
 

หจก.มอนตี้ 918,000 789,000 

 



 

 
ล ำดับ

ที่ 
ชื่อ/ประเภทโครงกำร สัญญำ

เลขที่ 
รำยชื่อผู้ซื้อซอง รำยชื่อผู้ยื่นซองเสนอรำคำ/

รำคำที่เสนอ 
รำยชื่อผู้ได้รับ

คัดเลือก 
รำคำกลำง รำคำที่รับ 

4. โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบล
ท่ำแร่  โดยก่อสร้ำงอำคำร
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำล
ต ำบลท่ำแร่ เป็นอำคำร
คอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว 
ขนำด  12  เมตร ยำว  24  
เมตร  จ ำนวน 1 หลัง 
ก่อสร้ำงตำมแบบแปลน
เทศบำลต ำบลท่ำแร่ เลขท่ี 
11/2560 งบประมำณ 
1,900,000 บำท   
(วิธีประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ e-Bidding) 

04/2561 1. ธนวัฒน ์คอนสตรัคชั่น 
1999 
2. หจก.ฉลำมขำว(1999) 
3. หจก.ภูผำ บวิดิ้ง เทรด 
4. หจก.ยิ่งเจริญช ำนำญกิจ 
5. หจก.สินธนชัดำ 
6. ช.ชัยวิษณุก่อสร้ำง 
7. หจก.ชัยมงคลมหำนคร
ก่อสร้ำง 
8. หจก.เอ็กซ์.ที.เอ็นจิเนีย 
9. หจก.นครพนมประสำน
พำณิชย์  
10.หจก.วังยำง ก่อสร้ำง 
11.หจก.ภูมิภัทรพันธ์ 
2008 
12.หจก.มอนตี้ 
13.หจก.พรรณำสำยน้ ำอูน
14.หจก.ฉัตรสิริสิน 
 

1. ช.ชัยวิษณุก่อสร้ำง 
เสนอรำคำ 1,855,000  บำท 
2. หจก.มอนตี้ 
เสนอรำคำ 1,685,000  บำท 
3. หจก.วังยำง ก่อสร้ำง 
(ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ)  
4. หจก.สินธนชัดำ 
เสนอรำคำ 1,720,000  บำท 
5. หจก.ยิ่งเจริญช ำนำญกิจ 
เสนอรำคำ 1,680,000 บำท 
6. หจก.ภูมิภัทรพันธ์ 2008 
เสนอรำคำ 1,800,000 บำท 
7. หจก.ชัยมงคลมหำนคร
ก่อสร้ำง 
เสนอรำคำ 1,744,000  บำท 
8. หจก.เอ็กซ์.ที.เอ็นจิเนีย 
(ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ)  
 

หจก.ยิ่งเจริญ
ช ำนำญกิจ 

1,920,000 1,680,000 

 
 
 


