
                                                               สรุปผลการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือนเมษายน 2559                                                 แบบ  สขร. 1 
สํานักงานเทศบาลตําบลท!าแร!  อําเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  

 

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ�าง วงเงิน 
งบประมาณ 

วิธีซื้อ / จ�าง ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

1. โครงการที่  1  โครงการก�อสร�าง       
ท�อระบายน้ํา ค.ส.ล.พร�อมขยายผิว
จราจร ถนนชูสวัสดิ์ (ถนนเฟ()องฟู-    
ถนนเฟ()องฟู 2)  
 

454,000 e-Auction 1. หจก.สกล-นาแก ก�อสร�าง 
เสนอราคา 453,100  บาท 
2. หจก.เมืองน้ําดํา คอนตรัคชั่น 
เสนอราคา 453,100  บาท 
3. หจก.วิบูลย1กิจรุ�งเรือง 
เสนอราคา  451,100 บาท 

หจก.วิบูลย1กิจรุ�งเรือง 
ราคา  451,100 บาท 

เป;นผู�มีคุณสมบัติถูกต�อง 
ครบถ�วนตามประกาศ 
และเอกสารประมูลจ�างด�วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส1 
เลขที่  1/2559  ลงวันที่ 10 
มีนาคม 2559 

2. โครงการที่  2  โครงการก�อสร�างท�อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล.พร�อมขยายผิวจราจร 
ถนนถิ่นไทย 1  ฝ7)งทิศตะวันออก   

654,000 e-Auction 1. หจก.สกล-นาแก ก�อสร�าง 
เสนอราคา  652,000  บาท 
2. หจก.เมืองน้ําดํา คอนตรัคชั่น 
เสนอราคา  653,000  บาท 
3. หจก.วิบูลย1กิจรุ�งเรือง 
เสนอราคา  653,000  บาท 

หจก.สกล-นาแก ก�อสร�าง 
ราคา  652,000  บาท 
 

เป;นผู�มีคุณสมบัติถูกต�อง 
ครบถ�วนตามประกาศ 
และเอกสารประมูลจ�างด�วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส1 
เลขที่  1/2559  ลงวันที่ 10 
มีนาคม 2559 

3. โครงการที่  3  โครงการก�อสร�างท�อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล.พร�อมขยายผิวจราจร 
ถนนศรัทธาอุทิศ (เฟ()องฟู-ทล 2132)   
 

333,000 e-Auction 1. หจก.สกล-นาแก ก�อสร�าง 
เสนอราคา 332,400   บาท 
2. หจก.เมืองน้ําดํา คอนตรัคชั่น 
เสนอราคา 332,400  บาท 
3. หจก.วิบูลย1กิจรุ�งเรือง 
เสนอราคา 331,800  บาท 

หจก.วิบูลย1กิจรุ�งเรือง 
ราคา 331,800  บาท 

เป;นผู�มีคุณสมบัติถูกต�อง 
ครบถ�วนตามประกาศ 
และเอกสารประมูลจ�างด�วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส1 
เลขที่  1/2559  ลงวันที่ 10 
มีนาคม 2559 
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สํานักงานเทศบาลตําบลท!าแร!  อําเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  

 

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ�าง วงเงิน 
งบประมาณ 

วิธีซื้อ / จ�าง ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

4. โครงการที่  4  โครงการก�อสร�างท�อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล.พร�อมขยายผิวจราจร 
ถนนศรัทธาอุทิศ  (ทล.2132 ท�าแร�   
ศรีสงคราม-กระจ�างแจ�ง) 

438,000 e-Auction 1. หจก.สกล-นาแก ก�อสร�าง 
เสนอราคา  436,400  บาท 
2. หจก.เมืองน้ําดํา คอนตรัคชั่น 
เสนอราคา  437,200  บาท 
3. หจก.วิบูลย1กิจรุ�งเรือง 
เสนอราคา  437,200  บาท 

หจก.สกล-นาแก ก�อสร�าง 
ราคา  436,400  บาท 
 

เป;นผู�มีคุณสมบัติถูกต�อง 
ครบถ�วนตามประกาศ 
และเอกสารประมูลจ�างด�วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส1 
เลขที่  1/2559  ลงวันที่ 10 
มีนาคม 2559 

5. โครงการที่  5  โครงการก�อสร�างท�อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล.พร�อมขยายผิวจราจร 
ถนนราษฎร1เจริญ (ซอย 2)   
 

268,000 e-Auction 1. หจก.สกล-นาแก ก�อสร�าง 
เสนอราคา  267,000  บาท 
2. หจก.เมืองน้ําดํา คอนตรัคชั่น 
เสนอราคา 267,500  บาท 
3. หจก.วิบูลย1กิจรุ�งเรือง 
เสนอราคา  267,500  บาท 

หจก.สกล-นาแก ก�อสร�าง 
ราคา  267,000  บาท 
 

เป;นผู�มีคุณสมบัติถูกต�อง 
ครบถ�วนตามประกาศ 
และเอกสารประมูลจ�างด�วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส1 
เลขที่  1/2559  ลงวันที่ 10 
มีนาคม 2559 

6. โครงการที่  6  โครงการก�อสร�างท�อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล.พร�อมขยายผิวจราจร 
ซอยชูสวัสดิ์ (ดําเนินสว�าง-บ�อบําบัด   
น้ําเสีย)   
 

213,000 e-Auction 1. หจก.สกล-นาแก ก�อสร�าง 
เสนอราคา 212,600  บาท 
2. หจก.เมืองน้ําดํา คอนตรัคชั่น 
เสนอราคา  212,600 บาท 
3. หจก.วิบูลย1กิจรุ�งเรือง 
เสนอราคา  212,200  บาท 

หจก.วิบูลย1กิจรุ�งเรือง 
ราคา  212,200  บาท 

เป;นผู�มีคุณสมบัติถูกต�อง 
ครบถ�วนตามประกาศ 
และเอกสารประมูลจ�างด�วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส1 
เลขที่  1/2559  ลงวันที่ 10 
มีนาคม 2559 

                                                               



                                                          สรุปผลการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือนเมษายน 2559                                                 แบบ  สขร. 1 
สํานักงานเทศบาลตําบลท!าแร!  อําเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  

 

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ�าง วงเงิน 
งบประมาณ 

วิธีซื้อ / จ�าง ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

7. โครงการที่  7  โครงการก�อสร�างท�อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล.พร�อมขยายผิวจราจร 
ถนนสมจิตรประชา(ซอย3)    
 

86,000 e-Auction 1. หจก.สกล-นาแก ก�อสร�าง 
เสนอราคา 85,900  บาท 
2. หจก.เมืองน้ําดํา คอนตรัคชั่น 
เสนอราคา  85,900  บาท 
3. หจก.วิบูลย1กิจรุ�งเรือง 
เสนอราคา  85,800  บาท 

หจก.วิบูลย1กิจรุ�งเรือง 
ราคา  85,800  บาท 

เป;นผู�มีคุณสมบัติถูกต�อง 
ครบถ�วนตามประกาศ 
และเอกสารประมูลจ�างด�วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส1 
เลขที่  1/2559  ลงวันที่ 10 
มีนาคม 2559 

8. โครงการที่  8  โครงการก�อสร�างท�อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล.พร�อมขยายผิวจราจร 
ถนนเฟ()องฟู (ด�านทิศตะวันออก)  
 

46,000 e-Auction 1. หจก.สกล-นาแก ก�อสร�าง 
เสนอราคา 45,910  บาท 
2. หจก.เมืองน้ําดํา คอนตรัคชั่น 
เสนอราคา  45,910  บาท 
3. หจก.วิบูลย1กิจรุ�งเรือง 
เสนอราคา  45,820  บาท 

หจก.วิบูลย1กิจรุ�งเรือง 
ราคา  45,820  บาท 

เป;นผู�มีคุณสมบัติถูกต�อง 
ครบถ�วนตามประกาศ 
และเอกสารประมูลจ�างด�วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส1 
เลขที่  1/2559  ลงวันที่ 10 
มีนาคม 2559 

9. โครงการที่  9  โครงการก�อสร�างถนน  
ค.ส.ล. ถนนกระจ�างแจ�งตอนล�าง     
(ซอย 2)  
 

141,000 e-Auction 1. หจก.สกล-นาแก ก�อสร�าง 
เสนอราคา  140,800  บาท 
2. หจก.เมืองน้ําดํา คอนตรัคชั่น 
เสนอราคา 140,800  บาท 
3. หจก.วิบูลย1กิจรุ�งเรือง 
เสนอราคา  140,600  บาท 

หจก.วิบูลย1กิจรุ�งเรือง 
ราคา  140,600  บาท 

เป;นผู�มีคุณสมบัติถูกต�อง 
ครบถ�วนตามประกาศ 
และเอกสารประมูลจ�างด�วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส1 
เลขที่  1/2559  ลงวันที่ 10 
มีนาคม 2559 
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สํานักงานเทศบาลตําบลท!าแร!  อําเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  

 

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ�าง วงเงิน 
งบประมาณ 

วิธีซื้อ / จ�าง ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

10. โครงการที่  10  โครงการก�อสร�างถนน 
ค.ส.ล. พร�อมวางท�อระบายน้ํา ถนน   
ท�าแร�-โพนสวาง (ซอย 1)  
 

125,000 e-Auction 1. หจก.สกล-นาแก ก�อสร�าง 
เสนอราคา  124,800  บาท 
2. หจก.เมืองน้ําดํา คอนตรัคชั่น 
เสนอราคา  124,800  บาท 
3. หจก.วิบูลย1กิจรุ�งเรือง 
เสนอราคา  124,600  บาท 

หจก.วิบูลย1กิจรุ�งเรือง 
ราคา  124,600  บาท 

เป;นผู�มีคุณสมบัติถูกต�อง 
ครบถ�วนตามประกาศ 
และเอกสารประมูลจ�างด�วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส1 
เลขที่  1/2559  ลงวันที่ 10 
มีนาคม 2559 

11. โครงการที่  11  โครงการก�อสร�างถนน 
ค.ส.ล. พร�อมวางท�อระบายน้ํา ถนน   
ท�าแร�-โพนสวาง (ซอย 2) 

163,000 e-Auction 1. หจก.สกล-นาแก ก�อสร�าง 
เสนอราคา 162,400  บาท 
2. หจก.เมืองน้ําดํา คอนตรัคชั่น 
เสนอราคา  162,700  บาท 
3. หจก.วิบูลย1กิจรุ�งเรือง 
เสนอราคา  162,700  บาท 

หจก.สกล-นาแก ก�อสร�าง 
ราคา 162,400  บาท 
 

เป;นผู�มีคุณสมบัติถูกต�อง 
ครบถ�วนตามประกาศ 
และเอกสารประมูลจ�างด�วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส1 
เลขที่  1/2559  ลงวันที่ 10 
มีนาคม 2559 

12. โครงการที่ 12  โครงการก�อสร�างถนน 
ค.ส.ล. พร�อมวางท�อระบายน้ํา ถนน   
ท�าแร�-โพนสวาง (ซอย 3)  
 

98,000 e-Auction 1. หจก.สกล-นาแก ก�อสร�าง 
เสนอราคา  97,800  บาท 
2. หจก.เมืองน้ําดํา คอนตรัคชั่น 
เสนอราคา  97,900  บาท 
3. หจก.วิบูลย1กิจรุ�งเรือง 
เสนอราคา 97,800  บาท 

หจก.วิบูลย1กิจรุ�งเรือง 
ราคา 97,800  บาท 

เป;นผู�มีคุณสมบัติถูกต�อง 
ครบถ�วนตามประกาศ 
และเอกสารประมูลจ�างด�วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส1 
เลขที่  1/2559  ลงวันที่ 10 
มีนาคม 2559 

 


