


วงเงินที่จะ รายชื่อผู้ยื่นเสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่จัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของ

ล าดับ งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง จัดซ้ือ/จัดจ้าง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

1 โครงการจ้างเหมารับก าจัดมูลฝอย 3,421,860.00    3,421,860.00    (e-bidding) บริษทั ไทยมีดีเพื่อส่ิงแวดบริษทั ไทยมีดีเพื่อส่ิงแวด มีคุณสมบติัเหมาะสม สัญญาจ้างเลขที่

ของเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจ าปี ล้อม จ ากัด ล้อม จ ากัด  1/2564

งบประมาณ 2564 3,421,860.00 3,421,860.00 ลว. 1 ตุลาคม 2563

2 โครงการจ้างเหมาบ ารุงรักษาและ 121,200.00       121,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั คอลโทรลดาต้า บริษทั คอลโทรลดาต้า มีคุณสมบติัเหมาะสม สัญญาจ้างเลขที่

ซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพวิเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด  2/2564

121,200.00          121,200.00          ลว. 1 ตุลาคม 2563

3 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ของ 80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.เค. โอเอ เซ็น บริษทั เอส.เค โอเอ เซ็น มีคุณสมบติัเหมาะสม สัญญาซ้ือขายเลขที่

(กองช่าง) เตอร์ จ ากัด เตอร์ จ ากัด  1/2564

80,000.00            80,000.00            ลว. 28 ตุลาคม 2563

4 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ของ 55,900.00         55,900.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.เค. โอเอ เซ็น บริษทั เอส.เค โอเอ เซ็น มีคุณสมบติัเหมาะสม สัญญาซ้ือขายเลขที่

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เตอร์ จ ากัด เตอร์ จ ากัด  2/2564

จ านวน ๓ รายการ 55,900.00            55,900.00            ลว. 17 พฤศจิกายน 2563

สรุปผลการด าเนินการจัดชื้อ/จัดจ้าง ประจ าปงีบประมาณ  2564
ส านักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก 



วงเงินที่จะ รายชื่อผู้ยื่นเสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่จัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของ

ล าดับ งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง จัดซ้ือ/จัดจ้าง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

5 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ของ 47,590.00         47,590.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.เค. โอเอ เซ็น บริษทั เอส.เค. โอเอ เซ็น มีคุณสมบติัเหมาะสม สัญญาซ้ือขายเลขที่

กองคลัง จ านวน ๓ รายการ เตอร์ จ ากัด เตอร์ จ ากัด  3/2564

47,590.00 47,590.00 ลว. 18 พฤศจิกายน 2563

6 จัดซ้ือครุภณัฑ์การเกษตร ของ 449,935.00       449,935.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั รุ่งโรจน์ไลทติ์ง บริษทั รุ่งโรจน์ไลทติ์ง มีคุณสมบติัเหมาะสม สัญญาซ้ือขายเลขที่

กองช่าง จ ากัด จ ากัด  4/2564

449,935.00          449,935.00          ลว. 24 พฤศจิกายน 2563

7 โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์อื่น (ชุด 58,800.00 58,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธนากร ร้านธนากร มีคุณสมบติัเหมาะสม สัญญาซ้ือขายเลขที่

อุปกรณ์กู้ภยัที่สูงและที่อับอากาศ) 58,800.00            58,800.00             5/2564

จ านวน ๑ รายการ ลว. 25 พฤศจิกายน 2563

8 โครงการปรับปรุงถนนยางพารา 3,892,000.00    3,896,630.92    (e-bidding) บริษทั แอล.พ.ีพ.ี ซีวลิ บริษทั แอล.พ.ีพ.ี ซีวลิ มีคุณสมบติัเหมาะสม สัญญาจ้างเลขที่

แอสฟลัทติ์กคอนกรีตพร้อมตีเส้น คอนสตรัคชั่น จ ากัด คอนสตรัคชั่น จ ากัด  6/2564

จราจรซอยวดัเขื่อนขันธเ์ชื่อมต่อ 3,892,000.00       3,892,000.00       ลว. 16 ธนัวาคม 2563

ซอยแปง้นวล ม.8
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วงเงินที่จะ รายชื่อผู้ยื่นเสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่จัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของ

ล าดับ งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง จัดซ้ือ/จัดจ้าง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม 308,000.00       327,000.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด หนอง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด หนอง มีคุณสมบติัเหมาะสม สัญญาจ้างเลขที่

วางทอ่ระบายน้ า ซอยพฒุตาล ต่อ ตมก่อสร้าง ตมก่อสร้าง  7/2564

จากโครงการเดิม หมู่ที่ ๗ 308,000.00 308,000.00 ลว. 21 ธนัวาคม 2563

10 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อ 1,472,000.00    1,675,000.00    (e-bidding) หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไพศาล หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไพศาล มีคุณสมบติัเหมาะสม สัญญาจ้างเลขที่

เติมอาคารส านักงานเทศบาลเมือง การยนต์หนองตม การยนต์หนองตม  8/2564

อรัญญิก (หลังใหม)่ บริเวณหอ้ง 1,472,000.00       1,472,000.00       ลว. 21 ธนัวาคม 2563

ปฏบิติังานกองช่าง ชั้นที่ ๑ หมู่ที่ ๓

ต าบลอรัญญิก อ าเภอเมืองพษิณุโลก

จังหวดัพษิณุโลก
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วงเงินที่จะ รายชื่อผู้ยื่นเสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่จัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของ

ล าดับ งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง จัดซ้ือ/จัดจ้าง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

11 โครงการวางทอ่ระบายน้ าพร้อม 1,707,724.65    2,237,892.87    (e-bidding) บริษทั เจ้าเหนือ จ ากัด บริษทั เจ้าเหนือ จ ากัด มีคุณสมบติัเหมาะสม สัญญาจ้างเลขที่

ขยายผิวจราจร ถนนศรีถมอรัตน์ 1,707,724.65       1,707,724.65        9/2564

(ซอยขุนทพิย์-แยกอู่ช่างด า) หมู่ที่ ๔ ลว. 5 มกราคม 2564

ต าบลอรัญญิก อ าเภอเมืองพษิณุโลก

จังหวดัพษิณุโลก

12 โครงการปรับเปล่ียนการใช้คล่ืน 765,500.00       765,050.00       (e-bidding) บริษทั ว.กรกฤต ไท-คอม บริษทั ว.กรกฤต ไท-คอม มีคุณสมบติัเหมาะสม สัญญาจ้างเลขที่

ความถี่หอกระจายข่าวไร้สาย มิวเทค จ ากัด มิวเทค จ ากัด  10/2564

642,642.00          642,642.00          ลว. 12 มกราคม 2564

13 โครงการซ่อมแซมระบบประปา 1,540,000.00 1,541,300.00 (e-bidding) หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พรีะ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พรีะ มีคุณสมบติัเหมาะสม สัญญาจ้างเลขที่

หมู่บา้น หมู่ที่ ๘ ต าบลอรัญญิก ธรุกิจประปาก่อสร้าง ธรุกิจประปาก่อสร้าง  11/2564

อ าเภอเมืองพษิณุโลก 151,700.00          1,540,000.00       ลว. 19 กุมภาพนัธ ์2564

14 โครงการจ้างจัดท าโปรแกรมโม 199,555.00       199,555.00       เฉพาะเจาะจง  บริษทั ยูซุ ดิจิทลั โซลูชั่น        บริษทั ยูซุ ดิจิทลั โซลูชั่น สัญญาจ้างเลขที่

บายแอพพลิเคชั่นตรวจสอบภาษี จ ากัด จ ากัด  12/2564

ที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง 670,000.00          670,000.00          ลว. 22 กุมภาพนัธ ์2564
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วงเงินที่จะ รายชื่อผู้ยื่นเสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่จัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของ

ล าดับ งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง จัดซ้ือ/จัดจ้าง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

15 โครงการก่อสร้างร้ัว คสล. พร้อม 670,000.00       674,000.00       (e-bidding) หา้งหุ้นส่วนจ ากัด หา้งหุ้วนส่วนจ ากัด มีคุณสมบติัเหมาะสม สัญญาจ้างเลขที่

ก าแพงกันดิน รอบบริเวณโครง ชินโยธนิ ชินโยธนิ  13/2564

การก่อสร้างที่อยู่อาศัยใหแ้ก่ประ 670,000.00 670,000.00 ลว. 24 กุมภาพนัธ ์2564

ชาชนผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาส

ในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก 

(บา้นมั่นคงภาคประชาชน เฟส ๒)

ม.3 ต.อรัญญิก อ.เมืองพษิณุโลก
16 โครงการเช่ารถบรรทกุขยะ ขนาด 474,000.00       474,000.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด หา้งหุ้นส่วนจ ากัด มีคุณสมบติัเหมาะสม สัญญาจ้างเช่า

ไม่น้อยกวา่ 7 ตัน 6 ล้อ แบบเปดิ โซนิคอี โซนิคอี  1/2564

ข้างเททา้ยเคร่ืองยนต์ก๊าซธรรม 474,000.00          474,000.00          ลว. 29 เมษายน 2564

ชาติ CNG/NGV จ านวน 7 คัน

(เช่าต่อเนื่อง)
17 จัดซ้ือรถดับเพลิงกระเช้ากู้ภยัแบบ 8,985,000.00 9,000,000.00 (e-bidding) บริษทั มาสเตอร์เทควี บริษทั มาสเตอร์เทควี มีคุณสมบติัเหมาะสม สัญญาชื่อขายเลขที่

อเนกประสงค์พร้อมเครนกระเช้า คลิปเมนท ์จ ากัด คลิปเมนท ์จ ากัด  8/564

ยกสูงไม่น้อยกวา่ 12 เมตร ชนิด 6 8,985,000.00       8,985,000.00       ลว. 12 พฤษภาคม 2564

ล้อ เคร่ืองยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ

มีก าลังสูงสุดไม่น้อยกวา่ 240 แรงม้า

ที่รอบไม่เกิน 3,000 รอบ ต่อนาที

มีความจุไม่น้อยกวา่ 6,000 ลิตร

จ านวน ๑ คัน
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วงเงินที่จะ รายชื่อผู้ยื่นเสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่จัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของ

ล าดับ งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง จัดซ้ือ/จัดจ้าง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

18 จัดซ้ือรถบรรทกุขยะ แบบอัดทา้ย 2,383,000.00    2,400,000.00    (e-bidding) บริษทั อีคอน เอ็นจิเนียร์ บริษทั อีคอน เอ็นจิเนียร์ มีคุณสมบติัเหมาะสม สัญญาซ้ือขายเลขที่

ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระ พลัส จ ากัด พลัส จ ากัด  9/2564

บอกสูบไม่ต่ ากวา่ 6,000 ซีซี 2,383,000.00 2,383,000.00 ลว. 13 พฤษภาคม 2564

หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากวา่

170 กิโลวตัต์ จ านวน ๑ คัน

19 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับ 518,280.00       518,280.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั พษิณุโลกโกลมิลค์ บริษทั พษิณุโลกโกลมิลค์ มีคุณสมบติัเหมาะสม สัญญาซ้ือขายเลขที่

นักเรียน ชั้นอนุบาล 1-3 และ จ ากัด จ ากัด  10/2564

ป.1-ป.6 โรงเรียนสะพานที่ ๓ ลว. 31 พฤษภาคม 2564

20 โครงการถมดินขยายสวนเฉลิมพระ 1,965,500.00 1,970,000.00 (e-bidding) หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สุรศักด์ิหา้งหุ้นส่วนจ ากัด สุรศักด์ิ มีคุณสมบติัเหมาะสม สัญญาจ้างเลขที่

เกีนรติฯ หมู่ที่ ๓ ต าบลอรัญญิก คัชมาตย์การโยธา คัชมาตย์การโยธา  14/2564

อ าเภอเมือง จังหวดัพษิณุโลก 1,969,500.00       1,969,500.00       ลว. 4 มิถุนายน 2564

21 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อ 1,050,000.00    1,050,000.00    (e-bidding) หา้งหุ้นส่วนจ ากัด หา้งหุ้นส่วนจ ากัด มีคุณสมบติัเหมาะสม สัญญาจ้างเลขที่

เติมหอ้งประชุมสภาเทศบาลเมือง ขินโยธนิ ชินโยธนิ  15/2564

อรัญญิก ชั้น ๒ อาคารส านักงาน 1,050,000.00       1,050,000.00       ลว. 17 มิถุนายน 2564

เทศบาลเมืองอรัญญิก (หลังใหม)่

หมู่ที่ ๓ ต าบลอรัญญิก
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วงเงินที่จะ รายชื่อผู้ยื่นเสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่จัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของ

ล าดับ งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง จัดซ้ือ/จัดจ้าง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

22 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนปู 2,965,000.00    2,970,221.00    (e-bidding) บริษทั แอล.พ.ีพ.ีซีวลิ บริษทั แอล.พ.ีพ.ีซีวลิ มีคุณสมบติัเหมาะสม สัญญาจ้างเลขที่

ยางพาราแอสฟลัส์ติก หมู่ที่ ๒ คอนสตรัคชั่น จ ากัด คอนสตรัคชั่น จ ากัด  16/2564

ต าบลอรัญญิก อ าเภอเมือง จังหวดั 2,965,000.00 2,965,000.00 ลว. 18 มิถุนายน 2564

พษิณุโลก

23 จัดซ้ือรถบรรทกุขยะแบบเปดิข้าง 4,469,000.00    4,496,000.00    (e-bidding) บริษทั มาสเตอร์ เทควี บริษทั มาสเตอร์ เทควี มีคุณสมบติัเหมาะสม สัญญื้อขายเลขที่

เททา้ย ขนาด ๖ ตัน 6 ล้อ ปริมาตร คลิปเมนท ์จ ากัด คลิปเมนท ์จ ากัด  11/2564

กระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ 6,000 ซีซี 4,469,000.00       4,469,000.00       ลว. 2 มิถุนายน 2564

หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากวา่

170 กิโลวตัต์ จ านวน ๒ คัน

24 โครงการเช่ารถยนต์ส่วนกางเพื่อใช้ 939,600.00 939,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทพีโีลจิทรานส์ บริษทั ทพีโีลจิทรานส์ มีคุณสมบติัเหมาะสม สัญญาเช่าเลขที่

ในราชการของเทศบาลเมืองอรัญญิก จ ากัด จ ากัด  2/2564

รถยนต์บรรทกุ (ดีเซล) ขนาดไม่น้อย 939,600.00          939,600.00          ลว. 14 มิถุนายน 2564

กวา่ ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต่ ากวา่ 2,400-3,000 ซีซี

ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ

4 ประตู จ านวน ๑ คัน
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วงเงินที่จะ รายชื่อผู้ยื่นเสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่จัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของ

ล าดับ งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง จัดซ้ือ/จัดจ้าง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

25 โครงการขยายทอ่ประปาหมู่บา้น 799,000.00       865,900.00       (e-bidding) หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สีหราชหา้งหุ้นส่วนจ ากัด สีหราช มีคุณสมบติัเหมาะสม สัญญาจ้างเลขที่

หมู่ที่ ๓ ต าบลอรัญญิก อ าเภอเมือง อนันต์ชัย เอ็นจิเนียร่ิง อนันต์ชัย เอ็นจิเนียร่ิง  17/2564

จังหวดัพษิณุโลก 799,000.00 799,000.00 ลว. 5 กรกฎาคม 2564

26 โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิ 69,600.00         70,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.เค.โอเอ เซ็น บริษทั เอส.เค.โอเอ เซ็น มีคุณสมบติัเหมาะสม สัญญาซ้ือขายเลขที่

เตอร์ จ านวน ๒ รายการ (กองคลัง) เตอร์ จ ากัด เตอร์ จ ากัด  12/2564

69,600.00            69,600.00            ลว. 14 กรกฎาคม 2564

27 จัดซ้ือถังรองรับมูลฝอย ขนาดความ 450,000.00 450,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั มาย ซัน เอ็นเตอร์ บริษทั มาย ซัน เอ็นเตอร์ มีคุณสมบติัเหมาะสม สัญญาซ้ือขายเลขที่

จุไม่น้อยกวา่ 120 ลิตร จ านวน ไพรส์ จ ากัด ไพรส์ จ ากัด  13/2564

300 ใบ 450,000.00          450,000.00          ลว. 23 กรกฎาคม 2564

28 โครงการเช่ารถยนต์ส่วนกลางเพื่อ 744,185.00       939,600.00       (e-bidding) บริษทั อาคเนย์แคปปติอลบริษทั อาคเนย์แคปปติอล มีคุณสมบติัเหมาะสม สัญญาเช่าเลขที่

ใช้ในราชการของเทศบาลเมืองอรัญญิก จ ากัด จ ากัด  3/2564

รถยนต์บรรทกุ (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน 744,185.00          744,185.00          ลว. 31 สิงหาคม 2564

ขับเคล่ือน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ

4 ประตู แบบยกสูง จ านวน 1 คัน
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วงเงินที่จะ รายชื่อผู้ยื่นเสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่จัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของ
ล าดับ งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง จัดซ้ือ/จัดจ้าง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
29 โครงการเช่ารถบรรทกุขยะ ขนาด 79,000.00         79,000.00         เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด โซนิคอีหา้งหุ้นส่วนจ ากัด โวนิคอี มีคุณสมบติัเหมาะสม สัญญาเช่าเลขที่

ไม่น้อยกวา่ 7 ตัน 6 ล้อ แบบเปดิ 2007 2007  4/2564

ข้างเททา้ย เคร่ืองยนต์ก๊าซธรรม 79,000.00 79,000.00 ลว. 1 กันยายน 2564

ชาติ CNG/NGV จ านวน ๒ คัน
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