
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ  2564 
เทศบาลต าบลท่าแร่ 

 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ/ประเภทโครงกำร สัญญำเลขท่ี รำยชื่อผู้ซื้อซอง รำยชื่อผู้ยื่นซองเสนอรำคำ/
รำคำที่เสนอ 

รำยชื่อผู้ได้รับ
คัดเลือก 

รำคำกลำง รำคำที่รับ ปัญหำ /
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
1. โครงกำรก่อสร้ำงรั้ว ค.ส.ล. 

ศูนย์ป้องกันและบรรเทำ      
สำธำรณภัย  เทศบำลต ำบล  
ท่ำแร่  ก่อสร้ำงตำมแบบแปลน
เทศบำลต ำบลท่ำแร่  เลขที่  
16/2563   
งบประมำณ 416,500 บำท 

01/2564 - หจก.โชคทวีทรัพย์สกลนคร 
เสนอรำคำ  
414,000 บำท 
 

หจก.โชคทวีทรัพย์
สกลนคร 
 

414,000 414,000 - 

2. โครงกำรที่  1  โครงกำร
ก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. พร้อมวำง
ท่อระบำยน้ ำ  ค.ส.ล.ซอย 
เฟ่ืองฟู 3  ก่อสร้ำงตำมแบบ
แปลนเทศบำลต ำบลท่ำแร่  
เลขที่ 25/2563   
งบประมำณ  105,000 บำท 

02/2564 - หจก.ทวินันท์ คอนสตรัคชั่น 
แอนด์ ซัพพลำย 
เสนอรำคำ  
104,500 บำท 
 

หจก.ทวินันท์ คอน
สตรัคชั่น 
แอนด์ ซัพพลำย 
 

104,555 104,500 - 

3. โครงกำรที่  3  โครงกำร
ก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. พร้อม  
วำงท่อระบำยน้ ำ ซอยแสง
ประเทืองตอนล่ำง  ก่อสร้ำง
ตำมแบบแปลนเทศบำลต ำบล
ท่ำแร่  เลขท่ี 27/2563   
งบประมำณ 131,000 บำท 

03/2564 - หจก.ทวินันท์ คอนสตรัคชั่น 
แอนด์ ซัพพลำย 
เสนอรำคำ   
130,800 บำท 
 

หจก.ทวินันท์ คอน
สตรัคชั่น 
แอนด์ ซัพพลำย 
 

130,848 130,800 - 

 



 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ/ประเภทโครงกำร สัญญำ
เลขที่ 

รำยชื่อผู้ซื้อซอง รำยชื่อผู้ยื่นซองเสนอรำคำ/
รำคำที่เสนอ 

รำยชื่อผู้ได้รับ
คัดเลือก 

รำคำกลำง รำคำที่รับ ปัญหำ /
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
4. โครงกำรที่  4  โครงกำร

ก่อสร้ำงลำนกิจกรรมสถำบัน
พัฒนำศักยภำพผู้ทรงคุณค่ำ
เทศบำลต ำบลท่ำแร่  ก่อสร้ำง
ตำมแบบแปลนเทศบำลต ำบล
ท่ำแร่  เลขท่ี  2/2564 
งบประมำณ 86,551 บำท 

04/2564 - หจก.ทวินันท์ คอนสตรัคชั่น 
แอนด์ ซัพพลำย 
เสนอรำคำ   
84,500 บำท 
 

หจก.ทวินันท์ คอน
สตรัคชั่น 
แอนด์ ซัพพลำย 
 

84,574 84,500 
 

- 

5. โครงกำรที่  5  โครงกำร
ปรับปรุงห้องน้ ำภำยในตลำด
สดเทศบำล 2  ก่อสร้ำงตำม
แบบแปลนเทศบำลต ำบลท่ำแร่  
เลขที่ 32/2563   
งบประมำณ 140,000 บำท 

05/2564 - หจก.ทวินันท์ คอนสตรัคชั่น 
แอนด์ ซัพพลำย 
เสนอรำคำ   
135,000 บำท 
 

หจก.ทวินันท์ คอน
สตรัคชั่น 
แอนด์ ซัพพลำย 
 

135,000 135,000 - 

6. โครงกำรที่  6  โครงกำรต่อ
เติมห้องปฏิบัติงำน
ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง  เทศบำล
ต ำบลท่ำแร่  ก่อสร้ำงตำมแบบ
แปลนเทศบำลต ำบลท่ำแร่  
เลขที่ 3/2564   
งบประมำณ 30,000 บำท 

06/2564 - นำยวิรัตน์  ทองอันตัง 
เสนอรำคำ   
29,900 บำท 

นำยวิรัตน์   
ทองอันตัง 
 

29,949 29,900 - 

 
 
 
 



 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ/ประเภทโครงกำร สัญญำ
เลขที่ 

รำยชื่อผู้ซื้อซอง รำยชื่อผู้ยื่นซองเสนอ
รำคำ/รำคำที่เสนอ 

รำยชื่อผู้ได้รับ
คัดเลือก 

รำคำกลำง รำคำที่รับ ปัญหำ /
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
7. โครงกำรปรับปรุงถนนชม

พ้ืนที่ธรรมชำติหนองหำรเพื่อ
กำรท่องเที่ยว  ถนนเลียบ
หนองหำร  ก่อสร้ำงตำมแบบ
แปลนเทศบำลต ำบลท่ำแร่  
เลขที่ 1/2563 งบประมำณ 
9,979,000 บำท 

01/2564 1. บริษัทสินทรัพย์
อนันต์ จ ำกัด 
2. บริษัท เอซีเอ็ม ดี
เวลอปเมนท์ จ ำกดั 
3. บริษัท มนตรี
วัฒนำ จ ำกัด 
4. บริษัท บีอีซี เอ็น
จิเนียริ่ง แอนด์ คอน
สตรคัช่ัน จ ำกัด 
5. หจก. ปำรภิัทร 
6. หจก.ต.ไทยเจริญ
อุทุมพรก่อสร้ำง 
7. หจก.ต.ร่วมทุน
อุทุมพรคอรสตรัคชั่น 
8. หจก.ที.เจ.เอ็น. 
เทดดิ้ง 
9. หจก.สรุิยำขนส่ง
อุบล 
10.หจก.อภิษฏำ
คอนส ์
11.หจก.สวรรค์
ประทำนพรขนส่ง 
12.หจก.ท่ำพระ
คอนสตรัคช่ัน 
13.หจก.ลิม้ชัยเจรญิ 
 

1. หจก.สวรรค์ประทำน
พรขนส่ง เสนอรำคำ  
9,940,000 บำท 
2. หจก.เค.อี.ซี.(1993) 
เสนอรำคำ  
9,959,000 บำท 
3.หจก.เอส.ที.เค.เพำเวอร์ 
เสนอรำคำ 
9,955,000 บำท 

หจก.สวรรค์
ประทำนพรขนส่ง 

9,959,541.37 9,940,000 - 

 



 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ/ประเภทโครงกำร สัญญำ
เลขที่ 

รำยชื่อผู้ซื้อซอง รำยชื่อผู้ยื่นซองเสนอรำคำ/
รำคำที่เสนอ 

รำยชื่อผู้ได้รับ
คัดเลือก 

รำคำกลำง รำคำที่รับ ปัญหำ /
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
   14.หจก.อุดรอนวัช

ก่อสร้ำง 
15.หจก.เค.อี.ซี
(1993) 
16.หจก.ป.ธีรวุฒิ 
17.หจก.นภำกร 
18.หจก.พัณกมล 
ก่อสร้ำง 
19.หจก.บัวขำว
เฟอร์นิเจอร์ 
20.หจก.ฉัตรชัย 
วิศวกำรทำง 
21.หจก.ป.สกล
ก่อสร้ำง 
22.บริษัทสกลนคร
นวกิจ จ ำกัด 
23.หจก.เอส.ที.เค.
เพำเวอร์ 
24.หจก.จิระประภำ
ก่อสร้ำง 
 

     

 
 
 
 



 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ/ประเภทโครงกำร สัญญำ
เลขที่ 

รำยชื่อผู้ซื้อซอง รำยชื่อผู้ยื่นซองเสนอรำคำ/
รำคำที่เสนอ 

รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือก รำคำกลำง รำคำที่รับ ปัญหำ /
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
8. โครงกำรต่อเติมห้อง

ปฏิบัติงำนรอง
นำยกเทศมนตรีต ำบลท่ำ
แร่ก่อสร้ำงตำมแบบแปลน
เทศบำลต ำบลท่ำแร่  
เลขที่ 7/2564  
งบประมำณ 35,000 
บำท 

08/2564 - นำยวิรัตน์  ทองอันตัง 
เสนอรำคำ   
35,000 บำท 

นำยวิรัตน์   
ทองอันตัง 
 

35,000 35,000 - 

9. โครงกำรก่อสร้ำงป้ำย
สวนสำธำรณะเฉลิมพระ
เกียรติ  เนื่องในโอกำส
มหำมงคลพระรำชพิธีบรม
รำชำภิเษก  พ.ศ.2562  
จ ำนวน  1  ป้ำย  ก่อสร้ำง
ตำมแบบแปลนกรมโยธำธิ
กำรและผังเมือง 
งบประมำณ 191,600 
บำท 

09/2564 - หจก.นงรัตน์ ก่อสร้ำง 
เสนอรำคำ 
173,000 บำท 

หจก.นงรัตน์ ก่อสร้ำง 
 

173,111 173,000 - 

10. ออกแบบระบบบ ำบัดน้ ำ
เสียตลสดสดเทศบำล 2 
งบประมำณ  
60,000 บำท 

11/2564 - มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
โดย นำงนัทกำญจน์ 
ประเสริฐสังข์ 
เสนอรำคำ 59,800 บำท 

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
โดย นำงนัทกำญจน์ 
ประเสริฐสังข์ 
 

59,800 59,800 - 

 
 



 
 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ/ประเภทโครงกำร สัญญำ
เลขที่ 

รำยชื่อผู้ซื้อซอง รำยชื่อผู้ยื่นซองเสนอ
รำคำ/รำคำที่เสนอ 

รำยชื่อผู้ได้รับ
คัดเลือก 

รำคำกลำง รำคำที่รับ ปัญหำ /
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
11. โครงกำรก่อสร้ำงถนน ค.

ส.ล. รอบบ่อบ ำบัดน้ ำเสีย  
ก่อสร้ำงตำมแบบแปลน
เทศบำลต ำบลท่ำแร่  เลขที่ 
5/2563   
งบประมำณ  
1,110,000 บำท 

10/2564 1.บริษัท เอซีเอม็ดีเวลอป
เมนท์ จ ำกัด  
2.บริษัท บีอีซี เอ็นจิเนยีริ่ง 
แอนด์ คอนสตรคัช่ัน จ ำกัด 
3.บริษัท เอโซโก จ ำกัด 
4.หจก.พรสิริก่อสร้ำง 
5.หจก.สกล-นำแกก่อสร้ำง 
6.หจก.สินธนัชดำ 
7.หจก.ยิ่งเจริญช ำนำญกิจ 
8.หจก.โมละดำก่อสร้ำง 
9.หจก.ทวินันท์ คอน
สตรคัช่ัน 
แอนด์ ซัพพลำย 
10.หจก.สริิมงคลธรรม
ก่อสร้ำง 
11.หจก.ทิชำกรก่อสร้ำง 
12.หจก.เอส.ที.เค.พัฒนกิจ 
13.หจก.ส.รุ่งเรืองทรัพย์
ก่อสร้ำง 
14.หจก.สุวรีะพำณิชย ์
15.หจก.ซี.เอ็น.เอส.คณำ
ทรัพย ์
16.หจก.เกื้อกูล เจรญิกิจ 
 

1.บริษัท เอโซโก จ ำกัด  
เสนอรำคำ  
1,050,000 บำท 
2.หจก.พรสิริก่อสร้ำง 
เสนอรำคำ 900,000 บำท 
3.หจก.สกล-นำแกก่อสร้ำง 
เสนอรำคำ 845,000 บำท 
4.หจก.สินธนัชดำ 
เสนอรำคำ 777,000 บำท 
5.หจก.ยิ่งเจริญช ำนำญกิจ 
เสนอรำคำ 923,700 บำท 
6.หจก.ทวินันท์ คอน
สตรคัช่ัน 
แอนด์ ซัพพลำย 
เสนอรำคำ 650,000 บำท 
7.หจก.เอส.ที.เค.พัฒนกิจ 
เสนอรำคำ 849,000 บำท 
8.หจก.สุวีระพำณิชย ์
เสนอรำคำ 990,000 บำท 
 

หจก.ทวินันท์ คอน
สตรัคชั่น 
แอนด์ ซัพพลำย 
 

1,126,473 650,000 - 

 


