
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ  2563 
เทศบาลต าบลท่าแร่ 

 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ/ประเภทโครงกำร สัญญำ
เลขที่ 

รำยชื่อผู้ซื้อซอง รำยชื่อผู้ยื่นซองเสนอรำคำ/
รำคำที่เสนอ 

รำยชื่อผู้ได้ 
รับคัดเลือก 

รำคำกลำง รำคำที่รับ ปัญหำ /
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
1. โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำย

น้ ำ  ค.ส.ล. พร้อมขยำยผิว
จรำจร ค.ส.ล. ถนนทำงเข้ำ
โรงเรียนท่ำแร่วิทยำ ฝั่งทิศ
ตะวันตก  ก่อสร้ำงตำมแบบ
แปลนเทศบำลต ำบลท่ำแร่  
เลขที่ 11/2561 
งบประมำณ  
914,000 บำท 

01/2563 1.บริษัท บีไซน์ แอนด์  
คอนสตรัคชั่น จก. 
2.บริษัท ดอกเตอร์เฮ้ำ 
แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ 
จ ำกัด 
3.หจก.ชนมีชัย 1994 
4.สกลนครสิทธิชัย
วิศวกรรม 
5.สกล-นำแก ก่อสร้ำง 
6.หจก.สินธนัชดำ 
7.หจก.ชัยมงคลมหำนคร
ก่อสร้ำง 
8.หจก.ที.โอ.เค.กำรโยธำ 
9.หจก.ยิ่งเจริญช ำนำญกิจ 
10.หจก.ณัฐวัฒน์กิจเจริญ
ก่อสร้ำง 
11.ธนวัฒน ์คอนสตรัคชั่น 
1999 
12.หจก.สิริมงคลธรรม
ก่อสร้ำง 
13.หจก.สุนทรแสงทวี 
ก่อสร้ำง 

1.สกลนครสิทธิชัยวิศวกรรม 
เสนอรำคำ 913,000 บำท 
2.สกล-นำแก ก่อสร้ำง เสนอ
รำคำ 921,000 บำท 
3.หจก.ชัยมงคลมหำนคร
ก่อสร้ำง เสนอรำคำ 
921,000 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.ธนวัฒน์ คอนสตรัคชั่น 
1999 เสนอรำคำ 
763,000 บำท 
8.หจก.สุนทรแสงทวี ก่อสร้ำง 
เสนอรำคำ 690,000 บำท 

หจก.ยิ่งเจริญ 
ช ำนำญกิจ  

921,000 589,000   - 



 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ/ประเภทโครงกำร สัญญำ
เลขที่ 

รำยชื่อผู้ซื้อซอง รำยชื่อผู้ยื่นซองเสนอรำคำ/
รำคำที่เสนอ 

รำยชื่อผู้ได้รับ
คัดเลือก 

รำคำกลำง รำคำที่รับ ปัญหำ /
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
   14.บิ๊กบอสเอ็นจิเนียริ่งแอนด์

คอนสตรัคชั่น 
15.หจก.ไชยภัทรกำรโยธำ 
16.หจก.แอลแอนด์ทีจีรนันท์
กำรค้ำ 
17.บริษัท เดอะ แม็กซ์โฮล
เต็ล แอนด์ ทัวร์ จ ำกัด 
18.บริษัท ที.ดับบลิว.เอ็นนิ
เนียร์ แอนด์ เทคโนโลยี จ ำกัด 
19.หจก.จิระประภำก่อสร้ำง 
20.หจก.ซี.เอ็น.เอสคณำ
ทรัพย์ 

9.หจก.ไชยภัทรกำรโยธำ 
เสนอรำคำ 921,000 บำท 
10.บริษัท ที.ดับบลิว.เอ็นนิ
เนียร์ แอนด์ เทคโนโลยี จ ำกัด 
เสนอรำคำ 656,000 บำท 
 

    

2. โครงกำรก่อสร้ำงรั้วและ
ป้ำยศูนย์ป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย  
เทศบำลต ำบล  ท่ำแร่  
ก่อสร้ำงตำมแบบแปลน
เทศบำลต ำบลท่ำแร่  
เลขที่  10/2562   
งบประมำณ  
138,000 บำท 

02/2563 - นำยรำชัญ  ศรีสุพันธ์ 
เสนอรำคำ 137,000 บำท 

นำยรำชัญ  
ศรีสุพันธ์ 

137,800 137,000 - 

 
 
 



 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ/ประเภทโครงกำร สัญญำ
เลขที่ 

รำยชื่อผู้ซื้อซอง รำยชื่อผู้ยื่นซองเสนอรำคำ/
รำคำที่เสนอ 

รำยชื่อผู้ได้รับ
คัดเลือก 

รำคำกลำง รำคำที่รับ ปัญหำ /
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
3. ครุภัณฑ์กีฬำ 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 
งบประมำณ 
303,100 บำท 

01/2563 - บริษัทมำรำธอน  
(ประเทศไทย) จ ำกัด  
เสนอรำคำ 303,000 บำท 

บริษัทมำรำธอน  
(ประเทศไทย) 
จ ำกัด  
 

303,000 303,000 - 

4. โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ ค.
ส.ล. พร้อมขยำยผิวจรำจร ค.ส.ล. 
ถนนหลังตลำดสดเทศบำล 1  
ก่อสร้ำงตำมแบบแปลนเทศบำล
ต ำบลท่ำแร่  เลขท่ี  6/2562 
งบประมำณ  194,000 บำท 

03/2563 - หจก.ทวินันท์ คอนสตรัคชั่น 
แอนด์ ซัพพลำย 
เสนอรำคำ 192,800 บำท 
 

หจก.ทวินันท์ 
คอนสตรัคชั่น 
แอนด์ ซัพพลำย 
 

193,000 192,800 - 

 
 



ล ำดับ
ที ่

ชื่อ/ประเภทโครงกำร สัญญำเลขท่ี รำยชื่อ 
ผู้ซื้อซอง 

รำยชื่อผู้ยื่นซองเสนอรำคำ/
รำคำที่เสนอ 

รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือก รำคำกลำง รำคำที่รับ ปัญหำ /
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
5. โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ 

ค.ส.ล. พร้อมขยำยผิวจรำจร ค.
ส.ล. ซอยสถำพร (ซอย 1)  ฝั่ง
ทิศใต้  ก่อสร้ำงตำมแบบแปลน
เทศบำลต ำบลท่ำแร่  เลขที่ 
5/2562 
งบประมำณ 329,000 บำท 

04/2563 - หจก.ทวินันท์ คอนสตรัคชั่น 
แอนด์ ซัพพลำย 
เสนอรำคำ 327,700 บำท 
 

หจก.ทวินันท์ คอน
สตรัคชั่น 
แอนด์ ซัพพลำย 
 

328,000 327,700 - 

6. โครงกำรก่อสร้ำงหลังคำคลุม
ทำงเดินโรงเรียนอนุบำล
เทศบำลต ำบลท่ำแร่  ก่อสร้ำง
ตำมแบบแปลนเทศบำลต ำบล
ท่ำแร่  เลขท่ี  11/2562  
งบประมำณ 322,500 บำท  

05/2563 - นำยเพียร  ยงบรรทม 
เสนอรำคำ 318,000 บำท 

นำยเพียร  ยงบรรทม 
 

318,100 318,000 - 

7. โครงกำรเสริมผิวจรำจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเรืองเวช 
ก่อสร้ำงตำมแบบแปลน
เทศบำลต ำบลท่ำแร่  เลขที่ 
7/2563 
งบประมำณ 461,500 บำท 

06/2563 - หจก.ศิริสินก่อสร้ำง 
เสนอรำคำ 436,000 บำท 

หจก.ศิริสินก่อสร้ำง 
 

436,200 436,000 - 

 
 
 
 
 



 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ/ประเภทโครงกำร สัญญำ
เลขที่ 

รำยชื่อผู้ซื้อซอง รำยชื่อผู้ยื่นซองเสนอรำคำ/
รำคำที่เสนอ 

รำยชื่อผู้ได้รับ
คัดเลือก 

รำคำกลำง รำคำที่รับ ปัญหำ /
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
8. ปรับปรุงภูมิทัศน์

ส ำนักงำนเทศบำลและ
ศูนย์อำสำสมัครป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย  
โดยจัดตกแต่งสวนและ
ประดับต้นไม้   
งบประมำณ  
123,000 บำท 

04/2563 - ร้ำนวันดีพรรณไม้งำม 
เสนอรำคำ 120,000 บำท 

ร้ำนวันดีพรรณ 
ไม้งำม 
 

120,000 120,000 - 

9. โครงกำรปรับปรุงหลังคำ
ตลำดสดเทศบำล 1  โดย
ปรับปรุงหลังคำตลำดสด
เทศบำล 1 ที่ช ำรุดมำ
เป็นหลังคำเมทัลชีส  
ก่อสร้ำงตำมแบบแปลน
เทศบำลต ำบลท่ำแร่  
เลขที่ 9/2562 
งบประมำณ   
546,000 บำท 

07/2563 1.หจก.คิงส์คอบร้ำโกลด์ 
2.หจก.พรสิริก่อสร้ำง 
3.หจก.คิด คิด รวย 
4.หจก.บุญสัมฤทธิ์ 
ก่อสร้ำง 
5.หจก.นครพนม
ประสำนพำณิชย์ 
6.หจก.ดอกจำนกำร
โยธำ 
7.หจก.พงศ์พลศกรเทรด
ด้ิง 
8.หจก.เพชรฝั่งแดง
ก่อสร้ำง 
9.หจก.ซี.เอ็น.เอส.คณำ
ทรัพย์ 

1.หจก.พรสิริก่อสร้ำง  
เสนอรำคำ 390,000 บำท 
2.หจก.คิด คิด รวย  
เสนอรำคำ 375,000 บำท 
3.หจก.ดอกจำนกำรโยธำ 
เสนอรำคำ 468,000 บำท 
4.หจก.พงศ์พลศกรเทรดดิ้ง 
เสนอรำคำ 480,000 บำท 
5.หจก.ซี.เอ็น.เอส.คณำทรัพย์ 
เสนอรำคำ 368,800 บำท 
6.นำยกวีพัฒน์ ชุลัวน ์
เสนอรำคำ 398,999 บำท 

หจก.ซี.เอ็น.เอส. 
คณำทรัพย์ 
 

499,000 368,800 - 

 



ล ำดับ
ที ่

ชื่อ/ประเภทโครงกำร สัญญำเลขท่ี รำยชื่อผู้ซื้อซอง รำยชื่อผู้ยื่นซองเสนอรำคำ/
รำคำที่เสนอ 

รำยชื่อผู้ได้รับ
คัดเลือก 

รำคำกลำง รำคำที่รับ ปัญหำ /
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
10. ปรับปรุงศูนย์จ ำหน่ำย

ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 
- งำนทำสี 
- งำนซ่อมฝ้ำเพดำน 
งบประมำณ 100,000 บำท 

017/2563 - ร้ำนสำกลกำรช่ำง 
เสนอรำคำ 100,000 บำท 

ร้ำนสำกลกำรช่ำง 
 

100,000 100,000 - 

11. โครงกำรปรับปรุงขอบระเบียง
อำคำรโรงฆ่ำสัตว์ เทศบำล
ต ำบลท่ำแร่ ก่อสร้ำงตำมแบบ
แปลนเทศบำลต ำบลท่ำแร่  
เลขที่  28/2563 
งบประมำณ  53,200 บำท 

09/2563 - ร้ำนสำกลกำรช่ำง 
เสนอรำคำ 53,000 บำท 

ร้ำนสำกลกำรช่ำง 
 

53,000 53,000 - 

12. โครงกำรก่อสร้ำงหลังคำคลุม
ถังน้ ำโรงฆ่ำสัตว์ เทศบำลต ำบล
ท่ำแร่ ก่อสร้ำงตำมแบบแปลน
เทศบำลต ำบล ท่ำแร่ เลขท่ี 
27/2563 
งบประมำณ 73,700 บำท 

08/2563 - ร้ำนสำกลกำรช่ำง 
เสนอรำคำ 73,700 บำท 

ร้ำนสำกลกำรช่ำง 
 

73,700 73,700 - 

13. โครงกำรก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล.
ภำยในศูนย์ป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย  เทศบำล
ต ำบลท่ำแร่  ก่อสร้ำงตำมแบบ
แปลนเทศบำลต ำบลท่ำแร่   
เลขที่  15/2563 
งบประมำณ 230,900 บำท 

010/2563 - หจก.ทวินันท์ คอนสตรัคชั่น 
แอนด์ ซัพพลำย 
เสนอรำคำ 226,000 บำท 
 

หจก.ทวินันท์  
คอนสตรัคชั่น 
แอนด์ ซัพพลำย 
 

226,790 226,000 - 

 


