
ข�อมูลการจัดซื้อจัดจ�าง  (สอบราคา)  ป�งบประมาณ  2558 
เทศบาลตําบลท#าแร# 

 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ/ประเภทโครงการ สัญญาเลขที่ รายชื่อผู�ซื้อซอง รายชื่อผู�ยื่นซองเสนอราคา/
ราคาที่เสนอ 

รายชื่อผู�ได�รับคัดเลือก ราคากลาง ราคาที่รับ 

1. โครงการจัดซื้อครภุัณฑ)เครื่อง
ดับเพลิง 
งบประมาณ 110,000 บาท 

1/2558 1. ร�านนิวเกษมทรัพย)เร็สคิว 
2. ร�านเทพประทาน กรุ5ป 
3. ร�านเอ็นเจมาร)เก็ตติ้ง 
4. ร�านศิวนาถค�าวัสด ุ
5. หจก.พรชัยก<อสร�าง
สกลนคร 
6. บริษัทนาซ<าไพร)โพรดัก 
แอนด)เซอร)วิส 
7. หจก.เสาวภารุ<งเรืองกิจ 
8. ร�านรุ<งเรือง 

1.  ร�านศิวนาถค�าวัสด ุ
เสนอราคา 86,000  บาท 
2.  ร�านเทพประทาน กรุ5ป 
เสนอราคา 70,370  บาท 
3.  บริษัทนาซ<าไพร)โพรดัก 
แอนด)เซอร)วิส 
เสนอราคา 71,476  บาท 
4.  ร�านนิวเกษมทรัพย)เร็สคิว 
เสนอราคา 83,800  บาท 
5.  ร�านเอ็นเจมาร)เก็ตติ้ง 
เสนอราคา 95,810  บาท 
6.  ร�านรุ<งเรือง        
เสนอราคา 68,750  บาท 

ร�านเทพประทาน กรุ5ป 
 

110,000 70,370 

2. โครงการก<อสร�างลานกีฬา
อเนกประสงค)ต�านยาเสพตดิและ
เสรมิสร�างสุขภาพพร�อมอุปกรณ)
กีฬาและตดิตั้งเครื่องออกกําลัง
กายกลางแจ�ง 
งบประมาณ 1,999,990 บาท 

- 1. หจก.แมกซ)แอนด)ไบท) 
2. บริษัทฟDตเวิร)ค จํากัด 
3. หจก.ลีดเดอร)ส เวล เนส 
4. หจก.พรชัยก<อสร�าง
สกลนคร 
5. หจก.อึ่งศิลปFนครพนม 

1.  บริษัทฟDตเวิร)ค จํากัด 
เสนอราคา  1,997,110 บาท 
2.  หจก.ลีดเดอร)ส เวล เนส   
เสนอราคา  1,998,450 บาท 
 

บริษัทฟDตเวิร)ค จํากัด 
 

1,998,950 ยกเลิกเนื่องจาก
ไม<ได�รับจัดสรร
งบประมาณ 

 
 
 
 



ลําดับ
ที่ 

ชื่อ/ประเภทโครงการ สัญญาเลขที่ รายชื่อผู�ซื้อซอง รายชื่อผู�ยื่นซองเสนอราคา/
ราคาที่เสนอ 

รายชื่อผู�ได�รับคัดเลือก ราคากลาง ราคาที่รับ 

3. โครงการก<อสร�างศูนย)จดัการขยะ 
มูลฝอยรวม  (ครั้งที่ 2) 
งบประมาณ 43,729,000 บาท 

1/2558 1. บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด 
(มหาชน)   
2. หจก.แพร< ธํารงวิทย) 
3. กิจการร<วมค�าแรม 
 

1.  กิจการร<วมค�าแรม 
เสนอราคา 43,629,000 บาท 
2.  บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด 
(มหาชน)  เสนอราคา 
43,649,000  บาท 

กิจการร<วมค�าแรม 
 

43,729,000 43,629,000 

4. โครงการจัดซื้อครภุัณฑ)ไฟฟLาและ
วิทยุ (เครื่องแสงกลางแจ�งขนาด
เล็ก) 
งบประมาณ  235,300 บาท 

1/2558 1. ร�านแสงวิจิตรการไฟฟLา 
2. ร�านธนพนธ) อีเล็คโทนิคส) 
3. ร�านเอ็น แอนด) พี เซอร)วิส 

1.  ร�านธนพนธ) อีเล็คโทนิคส) 
เสนอราคา 234,800  บาท 
2.  ร�านเอ็น แอนด) พี 
เซอร)วิส  เสนอราคา 
232,718  บาท 

ร�านเอ็น แอนด) พี 
เซอร)วิส   

235,300 217,493.46  

5. โครงการก<อสร�างอาคารศูนย)
พัฒนาคุณภาพชีวิตและส<งเสรมิ
อาชีพผู�สูงอายุ พร�อมครภุัณฑ)  
งบประมาณ 530,000 บาท 

2/2558 1. หจก.ทรัพย)เงินงาม   
2. หจก.ช.ชัยวิษณุก<อสร�าง   
3. ร�านแสนวัสดุก<อสร�าง 

1.  ร�านแสนวัสดุก<อสร�าง 
เสนอราคา 529,000  บาท 
2.  หจก.ช.ชัยวิษณุก<อสร�าง   
เสนอราคา 529,990 บาท 
3.  หจก.ทรัพย)เงินงาม   
เสนอราคา 527,000  บาท 

หจก.ทรัพย)เงินงาม   
 

529,900 527,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ลําดับ

ที่ 
ชื่อ/ประเภทโครงการ สัญญาเลขที่ รายชื่อผู�ซื้อซอง รายชื่อผู�ยื่นซองเสนอราคา/

ราคาที่เสนอ 
รายชื่อผู�ได�รับคัดเลือก ราคากลาง ราคาที่รับ 

6. โครงการก<อสร�างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายรอบบ<อบําบัด 
น้ําเสีย 
งบประมาณ 1,115,450 บาท 

3/2558 1. บริษัท บีไซน) แอนด) คอน
สตรคัชั่น จํากัด 
2. ร�านเสาวภารุ<งเรืองกิจ 
3. ร�านหนึ่ง น.การโยธา 
4. ร�านวิจิตรุ<งโรจน)ก<อสร�าง
1995 
5. ร�าน ช.สมศักดิ์ก<อสร�าง 
6. หจก.พรชัยก<อสร�าง
สกลนคร 
7. หจก.ป.สกลก<อสร�าง 
8. หจก.สกลนครวิชัยก<อสร�าง 
9. หจก.ศักรินทร) คอน
สตรคัชั่น 
10. หจก.เสน<ห)ก<อสร�าง 
11. หจก.วุฒิชัยกิจเจริญ 
12. หจก.วิบูลย)กิจรุ<งเรือง 
13. หจก.พรรณปพร คอน
แทรคเตอร) 
14. หจก.รุ<งเพชรเจรญิ
ก<อสร�างสกลนคร 
15. หจก.สกลนครวิวัฒน)
ก<อสร�าง 
16. หจก.ทรัพย)นวพันธ) 
 

1.  หจก.ที.โอ.เค.การโยธา  
เสนอราคา 1,114,000  บาท 
2.  หจก.วิบูลย)กิจรุ<งเรือง    
เสนอราคา 1,105,000  บาท 
3.  หจก.ป.สกลก<อสร�าง     
เสนอราคา 1,113,450  บาท 
4.  หจก.พรชัยก<อสร�าง
สกลนคร 
เสนอราคา  1,115,000 บาท 

หจก.วิบูลย)กิจรุ<งเรือง    
 

1,115,450 1,105,000  



 
 
ลําดับ

ที่ 
ชื่อ/ประเภทโครงการ สัญญาเลขที่ รายชื่อผู�ซื้อซอง รายชื่อผู�ยื่นซองเสนอราคา/

ราคาที่เสนอ 
รายชื่อผู�ได�รับคัดเลือก ราคากลาง ราคาที่รับ 

   17. หจก.ชัยมงคลมหานคร
ก<อสร�าง 
18. หจก.สุริยะษิณการโยธา 
19. หจก.ที.โอ.เค.การโยธา 
20. หจก.ศิริลักษณ)ก<อสร�าง
สกลนคร 
21. บริษัท วลัยรัตน)การโยธา 
จํากัด 
22. ร�านสนองก<อสร�าง 
23. หจก.นครวรยุทธก<อสร�าง 
24. หจก.อึ่งศิลปFนครพนม 
25. หจก.สระสิร ิ
26. หจก.พิชญธิดารุ<งเรือง
ก<อสร�าง 
27. ร�านช.ชัยวิษณุก<อสร�าง 
28. หจก.นิวส)วิริยา 
29. ร�านอภิชาตก<อสร�าง 
 
 
 
 
 
 
 

    



ลําดับ
ที่ 

ชื่อ/ประเภทโครงการ สัญญาเลขที่ รายชื่อผู�ซื้อซอง รายชื่อผู�ยื่นซองเสนอราคา/
ราคาที่เสนอ 

รายชื่อผู�ได�รับคัดเลือก ราคากลาง ราคาที่รับ 

7. โครงการก<อสร�างถนน ค.ส.ล.
ถนนเลียบหนองหาร (ทางเข�า 
โรงประปา-ถนนถิ่นไทย 1) 
งบประมาณ 340,000 บาท 

4/2558 1. หจก.เอ็กซ).ที.เอ็นจิเนีย    
2. หจก.ที.โอ.เค.การโยธา   
3. ร�านอังคณารักษ)  ศรีวิไล 
4. บริษัท บีไซน) แอนด) คอน
สตรคัชั่น จํากัด    
5. หจก.เสน<ห)ก<อสร�าง 
6. หจก.ทรัพย)นวพันธ)   
7. หจก.วิบูลย)กิจรุ<งเรือง  
8. หจก.สกล – นาแก 
ก<อสร�าง    
9. บริษัท หนึ่ง น.การโยธา    
10. หจก.ทรัพย)ทวีคูณ
ก<อสร�าง   
11. หจก.กลางประพันธ)
ก<อสร�าง   
12. หจก.ช.สมศักดิ์ ก<อสร�าง  
13. หจก.ป.สกลก<อสร�าง 
14. หจก.สกลนครวิวัฒน)
ก<อสร�าง  
15. หจก.พรชัยก<อสร�าง
สกลนคร     
16. หจก.ทองวาทการโยธา  
17. หจก.ช.ชัยวิษณุก<อสร�าง 
18. หจก. โอเอ็นโฟรรสิ    
19. หจก.เสาวภารุ<งเรืองกิจ   
 

1.  หจก.วิบูลย)กิจรุ<งเรือง 
เสนอราคา  339,000  บาท 
2.  หจก.สกล-นาแก ก<อสร�าง 
เสนอราคา 339,200  บาท 

หจก.วิบูลย)กิจรุ<งเรือง 
 

340,000 339,000  



ลําดับ
ที่ 

ชื่อ/ประเภทโครงการ สัญญาเลขที่ รายชื่อผู�ซื้อซอง รายชื่อผู�ยื่นซองเสนอราคา/
ราคาที่เสนอ 

รายชื่อผู�ได�รับคัดเลือก ราคากลาง ราคาที่รับ 

8. โครงการก<อสร�างถนน ค.ส.ล.
พร�อมวางท<อระบายน้ําถนนข�าง
ตลาดสดเทศบาล 2     
งบประมาณ 441,700 บาท 

5/2558 1. หจก.เอ็กซ).ที.เอ็นจิเนีย    
2. หจก.ที.โอ.เค.การโยธา   
3. ร�านอังคณารักษ)  ศรีวิไล 
4. บริษัท บีไซน) แอนด) คอน
สตรคัชั่น จํากัด    
5. หจก.เสน<ห)ก<อสร�าง 
6. หจก.ทรัพย)นวพันธ)   
7. หจก.วิบูลย)กิจรุ<งเรือง  
8. หจก.สกล – นาแก 
ก<อสร�าง    
9. บริษัท หนึ่ง น.การโยธา    
10. หจก.ทรัพย)ทวีคูณ
ก<อสร�าง   
11. หจก.กลางประพันธ)
ก<อสร�าง   
12. หจก.ช.สมศักดิ์ ก<อสร�าง  
13. หจก.สกลนครวิวัฒน)
ก<อสร�าง  
14. หจก.พรชัยก<อสร�าง
สกลนคร     
15. หจก.ทองวาทการโยธา  
16. หจก.ช.ชัยวิษณุก<อสร�าง 
17. หจก. โอเอ็นโฟรรสิ    
18. หจก.เสาวภารุ<งเรืองกิจ   
 
 

1.  หจก.วิบูลย)กิจรุ<งเรือง 
เสนอราคา 440,000  บาท 
2.  หจก.สกล-นาแก ก<อสร�าง 
เสนอราคา 440,200  บาท 

หจก.วิบูลย)กิจรุ<งเรือง 
 

441,700 440,000  



ลําดับ
ที่ 

ชื่อ/ประเภทโครงการ สัญญาเลขที่ รายชื่อผู�ซื้อซอง รายชื่อผู�ยื่นซองเสนอราคา/
ราคาที่เสนอ 

รายชื่อผู�ได�รับคัดเลือก ราคากลาง ราคาที่รับ 

9. โครงการก<อสร�างท<อระบายน้ํา  
ค.ส.ล.ถนนถิ่นไทย 1 ฝPQงทิศ
ตะวันออก (ถนนราษฎร)เจรญิ-
ถนนดําเนินสว<าง) 
งบประมาณ 319,700 บาท 

6/2558 1. หจก.เอ็กซ).ที.เอ็นจิเนีย    
2. บริษัท บีไซน) แอนด) คอน
สตรคัชั่น จํากัด    
3. หจก.เสน<ห)ก<อสร�าง 
4. หจก.ทรัพย)นวพันธ)   
5. หจก.วิบูลย)กิจรุ<งเรือง  
6. หจก.สกล – นาแก 
ก<อสร�าง    
7. บริษัท หนึ่ง น.การโยธา    
8. หจก.ทรัพย)ทวีคูณก<อสร�าง 
   

1.  หจก.วิบูลย)กิจรุ<งเรือง 
เสนอราคา 324,000  บาท 
2.  หจก.สกล-นาแก ก<อสร�าง 
เสนอราคา  324,500  บาท 

หจก.วิบูลย)กิจรุ<งเรือง 
 

326,300 319,700  

10. โครงการก<อสร�างท<อระบายน้ํา  
ค.ส.ล.ถนนแสงประเทืองตอนบน  
(ซอยร<วมพัฒนา)           
งบประมาณ 521,400 บาท        

7/2558 1. หจก.เอ็กซ).ที.เอ็นจิเนีย    
2. ร�านอังคณารักษ)  ศรีวิไล 
3. บริษัท บีไซน) แอนด) คอน
สตรคัชั่น จํากัด    
4. หจก.เสน<ห)ก<อสร�าง 
5. หจก.ทรัพย)นวพันธ)   
6. หจก.วิบูลย)กิจรุ<งเรือง  
7. หจก.สกล – นาแก 
ก<อสร�าง    
8. บริษัท หนึ่ง น.การโยธา    
9. หจก.ทรัพย)ทวีคูณก<อสร�าง   
10. หจก.ช.ชัยวิษณุก<อสร�าง 
11. หจก. โอเอ็นโฟรรสิ    
 
 

1.  หจก.วิบูลย)กิจรุ<งเรือง 
เสนอราคา 520,760  บาท 
2.  หจก.สกล-นาแก ก<อสร�าง 
เสนอราคา 521,000  บาท 

หจก.วิบูลย)กิจรุ<งเรือง 
 

523,700 520,760  



ลําดับ
ที่ 

ชื่อ/ประเภทโครงการ สัญญาเลขที่ รายชื่อผู�ซื้อซอง รายชื่อผู�ยื่นซองเสนอราคา/
ราคาที่เสนอ 

รายชื่อผู�ได�รับคัดเลือก ราคากลาง ราคาที่รับ 

11. โครงการก<อสร�างท<อระบายน้ํา  
ค.ส.ล.ถนนแสงประเทือง 1 
ตอนล<าง ซอย 1 
งบประมาณ 133,600 บาท 

8/2558 1. หจก.เอ็กซ).ที.เอ็นจิเนีย    
2. บริษัท บีไซน) แอนด) คอน
สตรคัชั่น จํากัด    
3. หจก.เสน<ห)ก<อสร�าง 
4. หจก.ทรัพย)นวพันธ)   
5. หจก.วิบูลย)กิจรุ<งเรือง  
6. หจก.สกล – นาแก 
ก<อสร�าง    
7. บริษัท หนึ่ง น.การโยธา    
8. หจก.ทรัพย)ทวีคูณก<อสร�าง   
 

1.  หจก.วิบูลย)กิจรุ<งเรือง 
เสนอราคา 133,200  บาท 
2.  หจก.สกล-นาแก ก<อสร�าง 
เสนอราคา 134,000  บาท 

หจก.วิบูลย)กิจรุ<งเรือง 
 

134,100 133,200  

12. โครงการก<อสร�างโรงอาหาร
อเนกประสงค)ศูนย)พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลตาํบลท<าแร< 
งบประมาณ 500,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 

9/2558 1. หจก.ทรัพย)เงินงาม   
2. หจก.ป.สกลก<อสร�าง 
3. หจก.สกลนครวิวัฒน)
ก<อสร�าง 
4. ร�านสุวดีการค�า 
5. บริษัท ธนพล เครือ 
พัฒนา จํากัด 
6. หจก.เสาวภารุ<งเรืองกิจ 
7. หจก.สกลศิริศักดิ์ก<อสร�าง 
8. หจก.ช.สมศักดิ์ก<อสร�าง 

1. หจก.ทรัพย)เงินงาม   
ราคาเสนอ  496,900  บาท 
2. หจก.เสาวภารุ<งเรืองกิจ 
ราคาเสนอ 500,000  บาท 
3. ร�านสุวดีการค�า 
ราคาเสนอ  500,500  บาท 
4. หจก.สกลศิริศักดิ์ก<อสร�าง 
ราคาเสนอ 499,000  บาท 
5. บริษัท ธนพล เครือ 
พัฒนา จํากัด ราคาเสนอ 
500,000 บาท 
6. หจก.ช.สมศักดิ์ก<อสร�าง  
ราคาเสนอ 520,000  บาท 

หจก.ทรัพย)เงินงาม 
 

501,000 496,900  

 
 


