
                                                                สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม  2562                                                  แบบ  สขร. 1 
ส านักงานเทศบาลต าบลท่าแร่  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  

 

ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง วงเงิน 
งบประมำณ 

วิธีซื้อ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก 
และรำคำ 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

 ไม่มีการด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน  2562                                                  แบบ  สขร. 1 
ส านักงานเทศบาลต าบลท่าแร่  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  

 

ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง วงเงิน 
งบประมำณ 

วิธีซื้อ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก 
และรำคำ 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

1. 
 

โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้า  ค.ส.ล. 
พร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนน
ทางเข้าโรงเรียนท่าแร่วิทยา ฝั่งทิศ
ตะวันตก  ก่อสร้างตามแบบแปลน
เทศบาลต้าบลท่าแร่  เลขที่  
11/2561 

914,000 
 

e-bidding 1. หจก.สกลนครสิทธิชัย  
วิศวกรรม 
เสนอรำคำ 913,000 บำท 
2. หจก.สกล-นำแกก่อสร้ำง 
เสนอรำคำ 921,000 บำท 
3. หจก.ชัยมงคลมหำนคร 
ก่อสร้ำง  
เสนอรำคำ 844,000 บำท 
4. หจก.ที.โอ.เค.กำรโยธำ 
เสนอรำคำ 675,000 บำท 
5. หจก.ยิ่งเจริญช ำนำญกิจ 
เสนอรำคำ 589,000 บำท 
6. หจก.ณัฐวัฒน์กิจเจริญ 
ก่อสร้ำง  
เสนอรำคำ 921,000 บำท 
7. หจก.ธนวัฒน์คอนสตรัคชั่น 
1999 
เสนอรำคำ 763,880 บำท 

หจก.ยิ่งเจริญช ำนำญกิจ 
รำคำ  589,000  บำท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
ครบถ้วนและเป็นผู้เสนอ
รำคำต่ ำกว่ำรำคำกลำง 

 



                                                                สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน  2562                                                  แบบ  สขร. 1 
ส านักงานเทศบาลต าบลท่าแร่  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  

 

ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง วงเงิน 
งบประมำณ 

วิธีซื้อ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก 
และรำคำ 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

    8. หจก.สุนทรแสงทวี 
ก่อสร้ำง 
เสนอรำคำ 690,000 บำท 
9. หจก.ไชยภัทรกำรโยธำ 
เสนอรำคำ 921,000 บำท 
10. บริษัทที.ดับบลิว.เอ็นจิ
เนียร์ แอนด์ เทคโนโลยี 
จ ำกัด 
เสนอรำคำ 656,000 บำท 

  

2. โครงการก่อสร้างรั วและป้ายศูนย์
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
เทศบาลต้าบลท่าแร่  ก่อสร้างตาม 
แบบแปลนเทศบาลต้าบลท่าแร่  
เลขที่  10/2562   

138,000 เฉพำะเจำะจง นำยรำชัญ  ศรีสุพันธ์ 
เสนอรำคำ  137,000 บำท 

นำยรำชัญ  ศรีสุพันธ์ 
รำคำ 137,000 บำท 

เป็นผู้มีอำชีพและไม่เกิน 
รำคำกลำง 

 
 
 
 
 

 



                                                                สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม  2562                                                  แบบ  สขร. 1 
ส านักงานเทศบาลต าบลท่าแร่  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  

 

ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง วงเงิน 
งบประมำณ 

วิธีซื้อ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก 
และรำคำ 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

1. ไม่มีการด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม  2563                                                  แบบ  สขร. 1 
ส านักงานเทศบาลต าบลท่าแร่  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  

 

ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง วงเงิน 
งบประมำณ 

วิธีซื้อ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก 
และรำคำ 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

1. ไม่มีการด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์  2563                                                  แบบ  สขร. 1 
ส านักงานเทศบาลต าบลท่าแร่  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  

 

ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง วงเงิน 
งบประมำณ 

วิธีซื้อ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก 
และรำคำ 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

1. ไม่มีการด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม  2563                                                  แบบ  สขร. 1 
ส านักงานเทศบาลต าบลท่าแร่  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  

 

ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง วงเงนิ 
งบประมำณ 

วิธีซื้อ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก 
และรำคำ 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

1. จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬำ จ ำนวน  6  
รำยกำร  ตำมรำยละเอียด  ดังนี้ 
1.  อุปกรณ์บริหำรสะโพก – หัวไหล่
จ ำนวน  3  เครื่อง 
2.  อุปกรณ์บริหำรข้อเข่ำ  
จ ำนวน  3  เครื่อง 
3.  อุปกรณ์บริหำรข้อสะโพก 
จ ำนวน  3  เครื่อง 
4.  อุปกรณ์บริหำรขำและสะโพก  
จ ำนวน  3  เครื่อง 
5.  อุปกรณ์ซิทอัพหน้ำท้อง – แขน
และหัวไหล่  จ ำนวน  3  เครื่อง 
6.  อุปกรณจ์ักรยำน/บริหำรแขน – 
หน้ำอก/หัวไหล่ จ ำนวน  3  เครื่อง 

303,100 เฉพำะเจำะจง บริษัทมำรำธอน 
(ประเทศไทย) จ ำกัด 
เสนอรำคำ  303,000 บำท 

บริษัทมำรำธอน 
(ประเทศไทย) จ ำกัด 
รำคำ 303,000 บำท 
 

เป็นผู้มีอำชีพและไม่เกิน 
รำคำกลำง 

2. โครงการที่ 1  โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน ้า ค.ส.ล. พร้อมขยายผิว
จราจร ค.ส.ล. ถนนหลังตลาดสด
เทศบาล 1  ก่อสร้างตามแบบแปลน
เทศบาลต้าบลท่าแร่  เลขที่  6/2562 

194,000 เฉพำะเจำะจง หจก.ทวินันท์ คอนสตรัคชั่น 
แอนด์ ซัพพลำย 
เสนอรำคำ  192,800 บำท 

หจก.ทวินันท์ คอนสตรัคชั่น 
แอนด์ ซัพพลำย 
รำคำ 192,800 บำท 
 
 

เป็นผู้มีอำชีพและไม่เกิน 
รำคำกลำง 



                                                                สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม  2563                                                  แบบ  สขร. 1 
ส านักงานเทศบาลต าบลท่าแร่  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  

 

ล ำดับที่ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง วงเงิน 
งบประมำณ 

วิธีซื้อ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก 
และรำคำ 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

3. โครงการที่ 2  โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน ้า ค.ส.ล. พร้อมขยายผิว
จราจร ค.ส.ล. ซอยสถาพร (ซอย 1)  
ฝั่งทิศใต้  ก่อสร้างตามแบบแปลน
เทศบาลต้าบลท่าแร่  เลขที่ 5/2562 

329,000 เฉพำะเจำะจง หจก.ทวินันท์ คอนสตรัคชั่น 
แอนด์ ซัพพลำย 
เสนอรำคำ  327,700 บำท 

หจก.ทวินันท์ คอนสตรัคชั่น 
แอนด์ ซัพพลำย 
รำคำ  327,700 บำท 
 

เป็นผู้มีอำชีพและไม่เกิน 
รำคำกลำง 

4. ปรับปรุงภูมิทัศน์ส้านักงานเทศบาล
และศูนย์อาสาสมัครป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  โดยจัดตกแต่ง
สวนและประดับต้นไม้   

123,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนวันดีพรรณไม้งำม 
เสนอรำคำ 120,000 บำท 

ร้ำนวันดีพรรณไม้งำม 
รำคำ 120,000 บำท 
 

เป็นผู้มีอำชีพและไม่เกิน 
รำคำกลำง 

 
 
 


