
ข�อมูลการจัดซื้อจัดจ�าง  (สอบราคา)  ป�งบประมาณ  2559 
เทศบาลตําบลท#าแร# 

ลําดับ
ที่ 

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

รายชื่อผู�ได�รับคัดเลือก ราคากลาง ราคาที่รับ 

1. โครงการจัดซื้อครภุัณฑ)โฆษณา
และเผยแพร.กล�องวงจรป0ด 
(CCTV) 

1/2559 1.  บริษัท ทรีเน็ตเวิร)ค
โซลูชั่น จํากัด     
2.  บริษัทสยามนวมินทร) 
จํากัด 
3.  บริษัท เพียบพร�อม
อิเลคทริคเวิลด) จํากัด     
4.  บริษัท ฮิลเลยีร) 
เทคโนโลยี (ไทย) จํากัด     
5.  บริษัท เอ็น.เอส.ไทเทค  
จํากัด     
6.  บริษัท เค เอ็น ซีสเต็ม 
อินทีเกรเตอร) จํากัด     
7.  หจก.สยามชัยรุ.งเรืองกิจ    

1. บริษัทเพียบพร�อมอิเลค 
ทริคเวิลด) จํากัด  
เสนอราคา 639,860 บาท 
2. บริษัท เค เอ็น ซีสเตม็  
อินทีเกรเตอร) จํากัด  
เสนอราคา 810,010 บาท 
3. บริษัท เอ็น.เอส.ไทเทค 
จํากัด 
เสนอราคา 895,000 บาท 

บริษัท เค เอ็น ซีสเต็ม 
อินทีเกรเตอร) จํากัด   
 

900,000 794,810 

2. โครงการก.อสร�างท.อระบายน้ํา  
ค.ส.ล.พร�อมขยายผิวจราจร ถนน
ราษฎร)เจรญิ (แสงประเทือง 1 – 
แสงประเทือง 2)    

1/2559 - 
(ตกลงราคา) 

หจก.วิบูลย)กิจรุ.งเรือง 
เสนอราคา 192,000  บาท 

หจก.วิบูลย)กิจรุ.งเรือง 
 

192,000 192,000 

3. โครงการก.อสร�างท.อระบายน้ํา  
ค.ส.ล. พร�อมขยายผิวจราจร 
ถนนดําเนินสว.าง (ซอย 1)   

2/2559 - 
(ตกลงราคา) 

หจก.วิบูลย)กิจรุ.งเรือง 
เสนอราคา 109,000  บาท 

หจก.วิบูลย)กิจรุ.งเรือง 
 

109,000 109,000 

4. โครงการก.อสร�างถนน ค.ส.ล.
พร�อมวางท.อระบายน้ํา ถนน   
สมจิตรประชา (ซอย 2)   

3/2559 - 
(ตกลงราคา) 

หจก.วิบูลย)กิจรุ.งเรือง 
เสนอราคา  118,000  บาท 

หจก.วิบูลย)กิจรุ.งเรือง 
 

118,000 118,000 
 



5. โครงการก.อสร�างถนน ค.ส.ล. 
พร�อมวางท.อระบายน้ํา ซอยบ�าน 
นายคําใส  เชียงแมน   

4/2559 - 
(ตกลงราคา) 

หจก.วิบูลย)กิจรุ.งเรือง 
เสนอราคา 78,000  บาท 

หจก.วิบูลย)กิจรุ.งเรือง 
 

78,000 78,000 

6. โครงการจัดซื้อครภุัณฑ)
ยานพาหนะและขนส.ง   
รถยนต)บรรทุกขยะมลูฝอย 
แบบเป0ดข�างเทท�าย 

2/2559 1. หจก.เจริญศรีเซลส) 
2. บริษัท ทรัพย)มงคล แมนู
แฟคเจอริ่ง จํากัด 
3. บริษัท วิจิตรณรงค) กลการ 
จํากัด 
4. บริษัท ณัฐฏ)กร ทรัค 
จํากัด 
5. หจก.ช.ธฤต บอดี้ ทรัค 

1. บริษัทวิจิตรรณรงค)กลการ 
จํากัด   
เสนอราคา 1,898,000 บาท 
2. หจก.ช.ธฤต บอดี้ทรัค  
เสนอราคา 1,895,000 บาท 
 

หจก.ช.ธฤต บอดี้ทรัค  
 

1,900,000 1,895,000 

7. โครงการจัดซื้อครภุัณฑ)
ยานพาหนะและขนส.ง   
รถยนต)บรรทุก (ดีเซล) ขนาด  
1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประต ู

3/2559 1. บริษัท สกลนคร นิสสัน 
เซลส) จํากัด 
2. บริษัทมิตซูเจริญศรี 
(2002) จํากัด 
3. บริษัทพิจิตรเพชร  
มอเตอร)คาร) จํากัด 

1. บริษัทมิตซูเจริญศรี 
(2002) จํากัด  
เสนอราคา 726,000 บาท 
2. บริษัท สกลนครนิสสัน
เซลส) จํากัด  
เสนอราคา 787,000 บาท 
3. บริษัท พิจิตรเพชร 
มอเตอร)คาร) จํากัด 
เสนอราคา  727,000 บาท 
 

บริษัทมิตซูเจรญิศรี 
(2002) จํากัด  

787,000 726,000 

8. โครงการที่  1  โครงการก.อสร�าง       
ท.อระบายน้ํา ค.ส.ล.พร�อมขยาย
ผิวจราจร ถนนชูสวัสดิ์  
(ถนนเฟSTองฟู -  ถนนเฟSTองฟู 2)  
 

5/2559 1. หจก.พรรณปพร คอน
แทรคเตอร) 
2. บริษัทวลัยรัตน)การโยธา 
จํากัด 
3. หจก.ว.วิริยะอุตสาหกิจ 
4. หจก.แสงรุ.งก.อสร�าง 
5. หจก.พรชัยก.อสร�าง

1. หจก.สกล-นาแก ก.อสร�าง 
เสนอราคา 453,100  บาท 
2. หจก.เมืองน้ําดํา 
คอนตรัคชั่น 
เสนอราคา 453,100  บาท 
3. หจก.วิบูลย)กิจรุ.งเรือง 
เสนอราคา  451,100 บาท 

หจก.วิบูลย)กิจรุ.งเรือง 
 

448,000 451,100 



สกลนคร 
6. ร�านคะนึงนิดก.อสร�าง 
7. หจก.นครพนมประสาน
พาณิชย) 
8. หจก.สนองก.อสร�าง 
9. หจก.ธนวัฒน)คอน
สตรคัชั่น 
10. หจก.สกล-นาแกก.อสร�าง 
11. หจก.เมืองน้ําดําคอน
สตรคัชั่น 
12. หจก.วิบูลย)กิจรุ.งเรือง 
13. หจก.กานต)สิริวิศวกรรม 
14. หจก.นพรัตน) 1993 
15. หจก.ทรัพย)นวพันธ) 
16. หจก.ซี.เอ็น.เอส  
คณาทรัพย) 
 
 
 
 

9. โครงการที่  2  โครงการก.อสร�าง
ท.อระบายน้ํา ค.ส.ล.พร�อมขยาย
ผิวจราจร ถนนถิ่นไทย 1   
ฝWTงทิศตะวันออก   

6/2559 1. หจก.พรรณปพร คอน
แทรคเตอร) 
2. บริษัทวลัยรัตน)การโยธา 
จํากัด 
3. หจก.ว.วิริยะอุตสาหกิจ 
4. หจก.แสงรุ.งก.อสร�าง 
5. หจก.พรชัยก.อสร�าง
สกลนคร 

1. หจก.สกล-นาแก ก.อสร�าง 
เสนอราคา  652,000  บาท 
2. หจก.เมืองน้ําดํา 
คอนตรัคชั่น 
เสนอราคา  653,000  บาท 
3. หจก.วิบูลย)กิจรุ.งเรือง 
เสนอราคา  653,000  บาท 

หจก.สกล-นาแก 
ก.อสร�าง 
 

632,000 652,000 



6. ร�านคะนึงนิดก.อสร�าง 
7. หจก.นครพนมประสาน
พาณิชย) 
8. หจก.สนองก.อสร�าง 
9. หจก.ธนวัฒน)คอน
สตรคัชั่น 
10. หจก.สกล-นาแกก.อสร�าง 
11. หจก.เมืองน้ําดําคอน
สตรคัชั่น 
12. หจก.วิบูลย)กิจรุ.งเรือง 
13. หจก.กานต)สิริวิศวกรรม 
14. หจก.นพรัตน) 1993 
15. หจก.ทรัพย)นวพันธ) 
16. หจก.ซี.เอ็น.เอส  
คณาทรัพย) 
 
 
 
 

10. โครงการที่  3  โครงการก.อสร�าง
ท.อระบายน้ํา ค.ส.ล.พร�อมขยาย
ผิวจราจร ถนนศรัทธาอุทิศ 
(เฟSTองฟู-ทล 2132)   
 

7/2559 1. หจก.พรรณปพร คอน
แทรคเตอร) 
2. บริษัทวลัยรัตน)การโยธา 
จํากัด 
3. หจก.ว.วิริยะอุตสาหกิจ 
4. หจก.แสงรุ.งก.อสร�าง 
5. หจก.พรชัยก.อสร�าง
สกลนคร 
6. ร�านคะนึงนิดก.อสร�าง 

1. หจก.สกล-นาแก ก.อสร�าง 
เสนอราคา 332,400   บาท 
2. หจก.เมืองน้ําดํา 
คอนตรัคชั่น 
เสนอราคา 332,400  บาท 
3. หจก.วิบูลย)กิจรุ.งเรือง 
เสนอราคา 331,800  บาท 

หจก.วิบูลย)กิจรุ.งเรือง 
 

326,000 331,800 



7. หจก.นครพนมประสาน
พาณิชย) 
8. หจก.สนองก.อสร�าง 
9. หจก.ธนวัฒน)คอน
สตรคัชั่น 
10. หจก.สกล-นาแกก.อสร�าง 
11. หจก.เมืองน้ําดําคอน
สตรคัชั่น 
12. หจก.วิบูลย)กิจรุ.งเรือง 
13. หจก.กานต)สิริวิศวกรรม 
14. หจก.นพรัตน) 1993 
15. หจก.ทรัพย)นวพันธ) 
16. หจก.ซี.เอ็น.เอส  
คณาทรัพย) 
 
 
 
 

11. โครงการที่  4  โครงการก.อสร�าง
ท.อระบายน้ํา ค.ส.ล.พร�อมขยาย
ผิวจราจร ถนนศรัทธาอุทิศ  (ทล.
2132 ท.าแร.   ศรีสงคราม-
กระจ.างแจ�ง) 

8/2559 1. หจก.พรรณปพร คอน
แทรคเตอร) 
2. บริษัทวลัยรัตน)การโยธา 
จํากัด 
3. หจก.ว.วิริยะอุตสาหกิจ 
4. หจก.แสงรุ.งก.อสร�าง 
5. หจก.พรชัยก.อสร�าง
สกลนคร 
6. ร�านคะนึงนิดก.อสร�าง 
7. หจก.นครพนมประสาน

1. หจก.สกล-นาแก ก.อสร�าง 
เสนอราคา  436,400  บาท 
2. หจก.เมืองน้ําดํา 
คอนตรัคชั่น 
เสนอราคา  437,200  บาท 
3. หจก.วิบูลย)กิจรุ.งเรือง 
เสนอราคา  437,200  บาท 

หจก.สกล-นาแก 
ก.อสร�าง 
 

430,000 436,400 



พาณิชย) 
8. หจก.สนองก.อสร�าง 
9. หจก.ธนวัฒน)คอน
สตรคัชั่น 
10. หจก.สกล-นาแกก.อสร�าง 
11. หจก.เมืองน้ําดําคอน
สตรคัชั่น 
12. หจก.วิบูลย)กิจรุ.งเรือง 
13. หจก.กานต)สิริวิศวกรรม 
14. หจก.นพรัตน) 1993 
15. หจก.ทรัพย)นวพันธ) 
16. หจก.ซี.เอ็น.เอส  
คณาทรัพย) 

12. โครงการที่  5  โครงการก.อสร�าง
ท.อระบายน้ํา ค.ส.ล.พร�อมขยาย
ผิวจราจร ถนนราษฎร)เจริญ 
(ซอย 2)   
 

9/2559 1. หจก.พรรณปพร คอน
แทรคเตอร) 
2. บริษัทวลัยรัตน)การโยธา 
จํากัด 
3. หจก.ว.วิริยะอุตสาหกิจ 
4. หจก.แสงรุ.งก.อสร�าง 
5. หจก.พรชัยก.อสร�าง
สกลนคร 
6. ร�านคะนึงนิดก.อสร�าง 
7. หจก.นครพนมประสาน
พาณิชย) 
8. หจก.สนองก.อสร�าง 
9. หจก.ธนวัฒน)คอน
สตรคัชั่น 
10. หจก.สกล-นาแกก.อสร�าง 

1. หจก.สกล-นาแก ก.อสร�าง 
เสนอราคา  267,000  บาท 
2. หจก.เมืองน้ําดํา 
คอนตรัคชั่น 
เสนอราคา 267,500  บาท 
3. หจก.วิบูลย)กิจรุ.งเรือง 
เสนอราคา  267,500  บาท 

หจก.สกล-นาแก 
ก.อสร�าง 
 

267,000 267,000 



11. หจก.เมืองน้ําดําคอน
สตรคัชั่น 
12. หจก.วิบูลย)กิจรุ.งเรือง 
13. หจก.กานต)สิริวิศวกรรม 
14. หจก.นพรัตน) 1993 
15. หจก.ทรัพย)นวพันธ) 
16. หจก.ซี.เอ็น.เอส  
คณาทรัพย) 
 
 
 
 

13. โครงการที่  6  โครงการก.อสร�าง
ท.อระบายน้ํา ค.ส.ล.พร�อมขยาย
ผิวจราจร ซอยชูสวัสดิ์ (ดําเนิน
สว.าง-บ.อบําบัด   น้ําเสีย)   
 

10/2559 1. หจก.พรรณปพร คอน
แทรคเตอร) 
2. บริษัทวลัยรัตน)การโยธา 
จํากัด 
3. หจก.ว.วิริยะอุตสาหกิจ 
4. หจก.แสงรุ.งก.อสร�าง 
5. หจก.พรชัยก.อสร�าง
สกลนคร 
6. ร�านคะนึงนิดก.อสร�าง 
7. หจก.นครพนมประสาน
พาณิชย) 
8. หจก.สนองก.อสร�าง 
9. หจก.ธนวัฒน)คอน
สตรคัชั่น 
10. หจก.สกล-นาแกก.อสร�าง 
11. หจก.เมืองน้ําดําคอน

1. หจก.สกล-นาแก ก.อสร�าง 
เสนอราคา 212,600  บาท 
2. หจก.เมืองน้ําดํา 
คอนตรัคชั่น 
เสนอราคา  212,600 บาท 
3. หจก.วิบูลย)กิจรุ.งเรือง 
เสนอราคา  212,200  บาท 

หจก.วิบูลย)กิจรุ.งเรือง 
 

210,000 212,200 



สตรคัชั่น 
12. หจก.วิบูลย)กิจรุ.งเรือง 
13. หจก.กานต)สิริวิศวกรรม 
14. หจก.นพรัตน) 1993 
15. หจก.ทรัพย)นวพันธ) 
16. หจก.ซี.เอ็น.เอส  
คณาทรัพย) 
 
 
 
 

14. โครงการที่  7  โครงการก.อสร�าง
ท.อระบายน้ํา ค.ส.ล.พร�อมขยาย
ผิวจราจร ถนนสมจิตรประชา
(ซอย3)    
 

11/2559 1. หจก.พรรณปพร คอน
แทรคเตอร) 
2. บริษัทวลัยรัตน)การโยธา 
จํากัด 
3. หจก.ว.วิริยะอุตสาหกิจ 
4. หจก.แสงรุ.งก.อสร�าง 
5. หจก.พรชัยก.อสร�าง
สกลนคร 
6. ร�านคะนึงนิดก.อสร�าง 
7. หจก.นครพนมประสาน
พาณิชย) 
8. หจก.สนองก.อสร�าง 
9. หจก.ธนวัฒน)คอน
สตรคัชั่น 
10. หจก.สกล-นาแกก.อสร�าง 
11. หจก.เมืองน้ําดําคอน
สตรคัชั่น 

1. หจก.สกล-นาแก ก.อสร�าง 
เสนอราคา 85,900  บาท 
2. หจก.เมืองน้ําดํา 
คอนตรัคชั่น 
เสนอราคา  85,900  บาท 
3. หจก.วิบูลย)กิจรุ.งเรือง 
เสนอราคา  85,800  บาท 

หจก.วิบูลย)กิจรุ.งเรือง 
 

87,000 85,800 



12. หจก.วิบูลย)กิจรุ.งเรือง 
13. หจก.กานต)สิริวิศวกรรม 
14. หจก.นพรัตน) 1993 
15. หจก.ทรัพย)นวพันธ) 
16. หจก.ซี.เอ็น.เอส  
คณาทรัพย) 

15. โครงการที่  8  โครงการก.อสร�าง
ท.อระบายน้ํา ค.ส.ล.พร�อมขยาย
ผิวจราจร ถนนเฟSTองฟู (ด�านทิศ
ตะวันออก)  
 

12/2559 1. หจก.พรรณปพร คอน
แทรคเตอร) 
2. บริษัทวลัยรัตน)การโยธา 
จํากัด 
3. หจก.ว.วิริยะอุตสาหกิจ 
4. หจก.แสงรุ.งก.อสร�าง 
5. หจก.พรชัยก.อสร�าง
สกลนคร 
6. ร�านคะนึงนิดก.อสร�าง 
7. หจก.นครพนมประสาน
พาณิชย) 
8. หจก.สนองก.อสร�าง 
9. หจก.ธนวัฒน)คอน
สตรคัชั่น 
10. หจก.สกล-นาแกก.อสร�าง 
11. หจก.เมืองน้ําดําคอน
สตรคัชั่น 
12. หจก.วิบูลย)กิจรุ.งเรือง 
13. หจก.กานต)สิริวิศวกรรม 
14. หจก.นพรัตน) 1993 
15. หจก.ทรัพย)นวพันธ) 
16. หจก.ซี.เอ็น.เอส  

1. หจก.สกล-นาแก ก.อสร�าง 
เสนอราคา 45,910  บาท 
2. หจก.เมืองน้ําดํา 
คอนตรัคชั่น 
เสนอราคา  45,910  บาท 
3. หจก.วิบูลย)กิจรุ.งเรือง 
เสนอราคา  45,820  บาท 

หจก.วิบูลย)กิจรุ.งเรือง 
 

44,000 45,820 



คณาทรัพย) 
 
 
 
 

16. โครงการที่  9  โครงการก.อสร�าง
ถนน  ค.ส.ล. ถนนกระจ.างแจ�ง
ตอนล.าง (ซอย 2)  
 

13/2559 1. หจก.พรรณปพร คอน
แทรคเตอร) 
2. บริษัทวลัยรัตน)การโยธา 
จํากัด 
3. หจก.ว.วิริยะอุตสาหกิจ 
4. หจก.แสงรุ.งก.อสร�าง 
5. หจก.พรชัยก.อสร�าง
สกลนคร 
6. ร�านคะนึงนิดก.อสร�าง 
7. หจก.นครพนมประสาน
พาณิชย) 
8. หจก.สนองก.อสร�าง 
9. หจก.ธนวัฒน)คอน
สตรคัชั่น 
10. หจก.สกล-นาแกก.อสร�าง 
11. หจก.เมืองน้ําดําคอน
สตรคัชั่น 
12. หจก.วิบูลย)กิจรุ.งเรือง 
13. หจก.กานต)สิริวิศวกรรม 
14. หจก.นพรัตน) 1993 
15. หจก.ทรัพย)นวพันธ) 
16. หจก.ซี.เอ็น.เอส  
คณาทรัพย) 

1. หจก.สกล-นาแก ก.อสร�าง 
เสนอราคา  140,800  บาท 
2. หจก.เมืองน้ําดํา 
คอนตรัคชั่น 
เสนอราคา 140,800  บาท 
3. หจก.วิบูลย)กิจรุ.งเรือง 
เสนอราคา  140,600  บาท 

หจก.วิบูลย)กิจรุ.งเรือง 
 

148,000 140,600 



 
 
 
 

17. โครงการที่  10  โครงการ
ก.อสร�างถนน ค.ส.ล. พร�อมวาง
ท.อระบายน้ํา ถนน   ท.าแร.-โพน
สวาง (ซอย 1)  
 

14/2559 1. หจก.พรรณปพร คอน
แทรคเตอร) 
2. บริษัทวลัยรัตน)การโยธา 
จํากัด 
3. หจก.ว.วิริยะอุตสาหกิจ 
4. หจก.แสงรุ.งก.อสร�าง 
5. หจก.พรชัยก.อสร�าง
สกลนคร 
6. ร�านคะนึงนิดก.อสร�าง 
7. หจก.นครพนมประสาน
พาณิชย) 
8. หจก.สนองก.อสร�าง 
9. หจก.ธนวัฒน)คอน
สตรคัชั่น 
10. หจก.สกล-นาแกก.อสร�าง 
11. หจก.เมืองน้ําดําคอน
สตรคัชั่น 
12. หจก.วิบูลย)กิจรุ.งเรือง 
13. หจก.กานต)สิริวิศวกรรม 
14. หจก.นพรัตน) 1993 
15. หจก.ทรัพย)นวพันธ) 
16. หจก.ซี.เอ็น.เอส  
คณาทรัพย) 
 

1. หจก.สกล-นาแก ก.อสร�าง 
เสนอราคา  124,800  บาท 
2. หจก.เมืองน้ําดํา 
คอนตรัคชั่น 
เสนอราคา  124,800  บาท 
3. หจก.วิบูลย)กิจรุ.งเรือง 
เสนอราคา  124,600  บาท 

หจก.วิบูลย)กิจรุ.งเรือง 
 

126,000 124,600 



18. โครงการที่  11  โครงการ
ก.อสร�างถนน ค.ส.ล. พร�อมวาง
ท.อระบายน้ํา ถนน   ท.าแร.-โพน
สวาง (ซอย 2) 

15/2559 1. หจก.พรรณปพร คอน
แทรคเตอร) 
2. บริษัทวลัยรัตน)การโยธา 
จํากัด 
3. หจก.ว.วิริยะอุตสาหกิจ 
4. หจก.แสงรุ.งก.อสร�าง 
5. หจก.พรชัยก.อสร�าง
สกลนคร 
6. ร�านคะนึงนิดก.อสร�าง 
7. หจก.นครพนมประสาน
พาณิชย) 
8. หจก.สนองก.อสร�าง 
9. หจก.ธนวัฒน)คอน
สตรคัชั่น 
10. หจก.สกล-นาแกก.อสร�าง 
11. หจก.เมืองน้ําดําคอน
สตรคัชั่น 
12. หจก.วิบูลย)กิจรุ.งเรือง 
13. หจก.กานต)สิริวิศวกรรม 
14. หจก.นพรัตน) 1993 
15. หจก.ทรัพย)นวพันธ) 
16. หจก.ซี.เอ็น.เอส  
คณาทรัพย) 
 
 
 
 
 

1. หจก.สกล-นาแก ก.อสร�าง 
เสนอราคา 162,400  บาท 
2. หจก.เมืองน้ําดํา 
คอนตรัคชั่น 
เสนอราคา  162,700  บาท 
3. หจก.วิบูลย)กิจรุ.งเรือง 
เสนอราคา  162,700  บาท 

หจก.สกล-นาแก 
ก.อสร�าง 
 

165,000 162,400 



19. โครงการที่ 12  โครงการก.อสร�าง
ถนน ค.ส.ล. พร�อมวางท.อระบาย
น้ํา ถนน   ท.าแร.-โพนสวาง (ซอย 
3)  
 

16/2559 1. หจก.พรรณปพร คอน
แทรคเตอร) 
2. บริษัทวลัยรัตน)การโยธา 
จํากัด 
3. หจก.ว.วิริยะอุตสาหกิจ 
4. หจก.แสงรุ.งก.อสร�าง 
5. หจก.พรชัยก.อสร�าง
สกลนคร 
6. ร�านคะนึงนิดก.อสร�าง 
7. หจก.นครพนมประสาน
พาณิชย) 
8. หจก.สนองก.อสร�าง 
9. หจก.ธนวัฒน)คอน
สตรคัชั่น 
10. หจก.สกล-นาแกก.อสร�าง 
11. หจก.เมืองน้ําดําคอน
สตรคัชั่น 
12. หจก.วิบูลย)กิจรุ.งเรือง 
13. หจก.กานต)สิริวิศวกรรม 
14. หจก.นพรัตน) 1993 
15. หจก.ทรัพย)นวพันธ) 
16. หจก.ซี.เอ็น.เอส  
คณาทรัพย) 
 
 
 
 
 

1. หจก.สกล-นาแก ก.อสร�าง 
เสนอราคา  97,800  บาท 
2. หจก.เมืองน้ําดํา 
คอนตรัคชั่น 
เสนอราคา  97,900  บาท 
3. หจก.วิบูลย)กิจรุ.งเรือง 
เสนอราคา 97,800  บาท 

หจก.วิบูลย)กิจรุ.งเรือง 
 

99,000 97,800 



20. โครงการจัดซื้อครภุัณฑ)โฆษณา
และเผยแพร.กล�องวงจรป0ด 
CCTV 

30/2559 - 
(ตกลงราคา) 

1. บริษัทยูทีซี เน็ทเวิร)ค  
จํากัด  
เสนอราคา 99,950 บาท 
2. ร�านวิจิรัตน) ซัพพลาย  
เสนอราคา  99,900  บาท 
3. ร�านเอสดี ซัพพลาย 
เสนอราคา  98,000 บาท 
 
 

ร�านเอสดี ซัพพลาย 
 

100,000 98,000 

 
 


