
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ  2562 
เทศบาลต าบลท่าแร่ 

 

ล ำดับ
ที่ 

ชื่อ/ประเภทโครงกำร สัญญำ
เลขที่ 

รำยชื่อผู้ซื้อซอง รำยชื่อผู้ยื่นซองเสนอรำคำ/
รำคำที่เสนอ 

รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือก รำคำกลำง รำคำที่รับ 

1. โครงกำรที่ 1  โครงกำร
ก่อสร้ำงห้องน้ ำศูนย์จัดกำร
ขยะมูลฝอยรวม เทศบำลต ำบล
ท่ำแร่ โดยก่อสร้ำงห้องน้ ำ  
จ ำนวน 1 หลัง 2 ห้องน้ ำ 
ก่อสร้ำงตำมแบบแปลน
เทศบำลต ำบลท่ำแร่   
เลขที่ 3/2560  
งบประมำณ  100,000  บำท   
 

01/2562 - หจก.ทวินันท์ คอนสตรัคชัน่ 
แอนด์ ซัพพลำย 
เสนอรำคำ  99,900  บำท 
 

หจก.ทวินันท์ คอนสตรัคชัน่ 
แอนด์ ซัพพลำย 
 

99,900 99,900   

2. โครงกำรที่ 2  โครงกำร
ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ ค.ส.ล. 
พร้อมขยำยผิวจรำจร ค.ส.ล. 
ถนนชสูวัสดิ์  (จำกถนนด ำเนนิ
สว่ำง –ถนนบ่อบ ำบัดน้ ำเสีย)  
ก่อสร้ำงตำมแบบแปลน
เทศบำลต ำบลท่ำแร่   
เลขที่  10/2561   
งบประมำณ 262,000 บำท 
 

08/2562 - หจก.สกล-นำแก ก่อสร้ำง 
เสนอรำคำ  262,000  บำท 
 

หจก.สกล-นำแก ก่อสร้ำง 
 

281,000 262,000   

 
 



 

ล ำดับ
ที่ 

ชื่อ/ประเภทโครงกำร สัญญำ
เลขที่ 

รำยชื่อผู้ซื้อซอง รำยชื่อผู้ยื่นซองเสนอรำคำ/
รำคำที่เสนอ 

รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือก รำคำกลำง รำคำที่รับ 

3. โครงกำรที่ 3  โครงกำร
ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ ค.ส.ล. 
พร้อมขยำยผิวจรำจร ค.ส.ล. 
ซอยใจประสงค์  (จำกถนนถิ่น
ไทย 1 -ถนนใจประสงค์)  
ก่อสร้ำงตำมแบบแปลน
เทศบำลต ำบลท่ำแร่   
เลขที่  7/2561   
งบประมำณ  149,000 บำท 
 

09/2562 - หจก.สกล-นำแก ก่อสร้ำง 
เสนอรำคำ  149,000  บำท   
 

หจก.สกล-นำแก ก่อสร้ำง 
 

165,300 149,000   

4. โครงกำรที่ 4  โครงกำร
ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ ค.ส.ล. 
พร้อมขยำยผิวจรำจร ค.ส.ล. 
ถนนเฟื่องฟู 2 ตอนบนฝั่งทิศ
ตะวันตก  ก่อสร้ำงตำมแบบ
แปลนเทศบำลต ำบลทำ่แร่  
เลขที่  13/2561  
งบประมำณ 138,000บำท 
 

10/2562 - หจก.สกล-นำแก ก่อสร้ำง 
เสนอรำคำ  138,000  บำท  
 

หจก.สกล-นำแก ก่อสร้ำง 
 

150,000 138,000   

 
 
 
 
 



 

ล ำดับ
ที่ 

ชื่อ/ประเภทโครงกำร สัญญำ
เลขที่ 

รำยชื่อผู้ซื้อซอง รำยชื่อผู้ยื่นซองเสนอรำคำ/
รำคำที่เสนอ 

รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือก รำคำกลำง รำคำที่รับ 

5. โครงกำรที่ 5  โครงกำร
ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ ค.ส.ล. 
พร้อมขยำยผิวจรำจร ค.ส.ล. 
ซอยสถำพร  ก่อสร้ำงตำมแบบ
แปลนเทศบำลต ำบลทำ่แร่  
เลขที่  16/2561  
งบประมำณ  470,000 บำท 

11/2562 - หจก.สกล-นำแก ก่อสร้ำง 
เสนอรำคำ  470,000  บำท 
 

หจก.สกล-นำแก ก่อสร้ำง 
 

511,300 470,000   

6. โครงกำรที่ 6  โครงกำร
ก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. ซอย
กระจ่ำงแจ้งตอนบน  ก่อสร้ำง
ตำมแบบแปลนเทศบำลต ำบล
ท่ำแร่  เลขที่  4/2561  
งบประมำณ  57,000 บำท 

02/2562 - หจก.ทวินันท์ คอนสตรัคชัน่ 
แอนด์ ซัพพลำย 
เสนอรำคำ  55,500  บำท 

หจก.ทวินันท์ คอนสตรัคชัน่ 
แอนด์ ซัพพลำย 
 

55,500 55,500   

7. โครงกำรที่ 7  โครงกำร
ก่อสร้ำงถนน  ค.ส.ล. พร้อม
วำงท่อระบำยน้ ำ ค.ส.ล. ถนน
กระจ่ำงแจ้งตอนล่ำง  (ซอย 2)  
ก่อสร้ำงตำมแบบแปลน
เทศบำลต ำบลท่ำแร่  
เลขที่  5/2561   
งบประมำณ  177,000 บำท 

03/2562 - หจก.ทวินันท์ คอนสตรัคชัน่ 
แอนด์ ซัพพลำย 
เสนอรำคำ  177,000  บำท 
 

หจก.ทวินันท์ คอนสตรัคชัน่ 
แอนด์ ซัพพลำย 
 

185,700 177,000   

 
 
 



 

ล ำดับ
ที่ 

ชื่อ/ประเภทโครงกำร สัญญำ
เลขที่ 

รำยชื่อผู้ซื้อซอง รำยชื่อผู้ยื่นซองเสนอรำคำ/
รำคำที่เสนอ 

รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือก รำคำกลำง รำคำที่รับ 

8. โครงกำรที่ 8  โครงกำร
ก่อสร้ำงถนน  ค.ส.ล. พร้อม
วำงท่อระบำยน้ ำ ค.ส.ล. ถนน
สถำพร  (ซอย 1)  ก่อสร้ำง
ตำมแบบแปลนเทศบำลต ำบล
ท่ำแร่  เลขที่  15/2561  
งบประมำณ  403,000 บำท 

04/2562 - หจก.ทวินันท์ คอนสตรัคชัน่ 
แอนด์ ซัพพลำย 
เสนอรำคำ  403,000  บำท 
 

หจก.ทวินันท์ คอนสตรัคชัน่ 
แอนด์ ซัพพลำย 
 

414,200 403,000   

9. โครงการที่ 9  โครงกำร
ก่อสร้ำงถนน  ค.ส.ล. พร้อม
วำงท่อระบำยน้ ำ ค.ส.ล. ถนน
เฟื่องฟู 3 ตอนล่ำง (ซอย 1)  
ก่อสร้ำงตำมแบบแปลน
เทศบำลต ำบลท่ำแร่   
เลขที่  14/2561  
งบประมำณ  94,000 บำท  

12/2562 - หจก.สกล-นำแก ก่อสร้ำง 
เสนอรำคำ  94,000  บำท 
 

หจก.สกล-นำแก ก่อสร้ำง 
 

99,500 94,000   

10. โครงการที่ 10  โครงกำร
ก่อสร้ำงถนน  ค.ส.ล. พร้อม
วำงท่อระบำยน้ ำ ค.ส.ล. ถนนชู
เมืองตอนบน (ซอย 1)  
ก่อสร้ำงตำมแบบแปลน
เทศบำลต ำบลท่ำแร่   
เลขที่  9/2561   
งบประมำณ  114,000 บำท  

05/2562 - หจก.ทวินันท์ คอนสตรัคชัน่ 
แอนด์ ซัพพลำย 
เสนอรำคำ  114,000  บำท 
 

หจก.ทวินันท์ คอนสตรัคชัน่ 
แอนด์ ซัพพลำย 
 

119,500 114,000   

 



 

ล ำดับ
ที่ 

ชื่อ/ประเภทโครงกำร สัญญำ
เลขที่ 

รำยชื่อผู้ซื้อซอง รำยชื่อผู้ยื่นซองเสนอรำคำ/
รำคำที่เสนอ 

รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือก รำคำกลำง รำคำที่รับ 

11. โครงการที่ 11  โครงกำร
ก่อสร้ำงถนน  ค.ส.ล. พร้อม
วำงท่อระบำยน้ ำ ค.ส.ล. ซอย
หลังอนำมัย (ซอย 1)  ก่อสร้ำง
ตำมแบบแปลนเทศบำลต ำบล
ท่ำแร่  เลขที่  12/2561  
งบประมำณ  104,000 บำท  

06/2562 - หจก.ทวินันท์ คอนสตรัคชัน่ 
แอนด์ ซัพพลำย 
เสนอรำคำ  104,000  บำท 
 

หจก.ทวินันท์ คอนสตรัคชัน่ 
แอนด์ ซัพพลำย 
 

109,000 104,000   

12. โครงการที่ 12  โครงกำร
ก่อสร้ำงถนน  ค.ส.ล. พร้อม
วำงท่อระบำยน้ ำ ค.ส.ล. ถนน
กระจ่ำงแจ้งตอนล่ำง  ก่อสร้ำง
ตำมแบบแปลนเทศบำลต ำบล
ท่ำแร่  เลขที่  6/2561  
งบประมำณ  122,000 บำท  

07/2562 - หจก.ทวินันท์ คอนสตรัคชัน่ 
แอนด์ ซัพพลำย 
เสนอรำคำ  122,000  บำท 
 

หจก.ทวินันท์ คอนสตรัคชัน่ 
แอนด์ ซัพพลำย 
 

128,900 122,000   

13. โครงการที่ 13  โครงกำร
ก่อสร้ำงรั้วศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
เทศบำลต ำบลท่ำแร่    
ก่อสร้ำงตำมแบบแปลน
เทศบำลต ำบลท่ำแร่   
เลขที่  17/2561  
งบประมำณ  363,000 บำท  

13/2562 - หจก.สกล-นำแก ก่อสร้ำง 
เสนอรำคำ  346,700  บำท 

หจก.สกล-นำแก ก่อสร้ำง 
 

346,700 346,700   

 


