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ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้ไดร้ับคัดเลือกและรำคำ เลขทีว่ันทีส่ัญญำ หมำย
ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุ

1 โครงการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมฯ 133,200            133,200         เฉพาะเจาะจง บจก.คอนโทรลดาต้าฯ สัญญาเลขที ่01/2563
งานทะเบียนราษฎร   = 133,200.- ลว. 1 ตุลาคม 2562

2 จ้างเหมาท าความสะอาดอาคารส านักงานเทศบาล 360,000            360,000         เฉพาะเจาะจง บจก.เชียงใหม่ธรีเซอร์วิส สัญญาเลขที ่02/2563
เมืองพิชัย   = 360,000.- ลว. 1 ตุลาคม 2562

3 โครงการก่อสร้างท่อระบายน  า ค.ส.ล.และถนนค.ส.ล. 1,119,000          1,430,000      e-bidding หจก.ลีลาวดี บิลดิ ง สัญญาเลขที0่3/2563
ทับหลังท่อ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 13 บริเวณฟาร์มไก่ ประกวดราคา   = 1,119,000.- ลว. 4 ตุลาคม 2562
ถึงล าเหมืองสาธารณะเดิมกลางทุง่นา อิเล็กทรอนิกส์

4 โครงการก่อสร้างลานจอดรถบริเวณอาคารสนง. 242,000            242,000         e-bidding หจก.บ้านขอคอนสตรัคชั่น สัญญาเลขที0่4/2563
เทศบาลเมืองพิชัย ประกวดราคา   = 242,000.- ลว. 8 ตุลาคม 2562

อิเล็กทรอนิกส์

5 โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านเด่น 592,000            594,500         e-bidding หจก.บ้านขอคอนสตรัคชั่น สัญญาเลขที0่5/2563
หมู่ 13 ประกวดราคา   = 592,000.- ลว. 15 ตุลาคม 2562

อิเล็กทรอนิกส์

6 โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บริเวณฌาปน- 429,000            431,000         e-bidding หจก.บ้านขอคอนสตรัคชั่น สัญญาเลขที0่6/2563
สถานบ้านทรายใต้ หมู่ 8 ประกวดราคา   = 429,000.- ลว. 15 ตุลาคม 2562

อิเล็กทรอนิกส์

7 โครงการก่อสร้างท่อระบายน  า ค.ส.ล. และถนน 90,000              115,000         e-bidding หจก.บ้านขอคอนสตรัคชั่น สัญญาเลขที0่7/2563
ค.ส.ล. ทับหลังท่อ บ้านทุง่กู่ หมู่ 3 บริเวณบ้าน ประกวดราคา   = 90,000.- ลว. 15 ตุลาคม 2562
เลขที ่100 อิเล็กทรอนิกส์

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
เทศบำลเมอืงพิชยั



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้ไดร้ับคัดเลือกและรำคำ เลขทีว่ันทีส่ัญญำ หมำย
ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุ

8 โครงการก่อสร้างท่อระบายน  า ค.ส.ล. และถนน 332,000            430,000         e-bidding หจก.เพชรล าปางก่อสร้าง สัญญาเลขที ่08/2563
ค.ส.ล. ทับหลังท่อ บ้านม่อนเขาแก้วหมู่ 3 บริเวณ ประกวดราคา   = 332,000.- ลว. 15 ตุลาคม 2562
ทุง่นาเชื่อมต่อจากจุดเดิม อิเล็กทรอนิกส์

9 โครงการซ่อมแซมฝาท่อระบายน  าบ้านสันติสุข 219,000            243,000         e-bidding หจก.ลีลาวดี บิลดิ ง สัญญาเลขที ่09/2563
หมู่ 15 ประกวดราคา   = 219,000.- ลว. 18 ตุลาคม 2562

อิเล็กทรอนิกส์

10 โครงการลานกิจกรรมพร้อมหลังคาบริเวณอาคาร 379,000            379,000         e-bidding หจก.บ้านขอคอนสตรัคชั่น สัญญาเลขที ่10/2563
อเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน บ้านสันติสุข หมู่ 15 ประกวดราคา   = 379,000.- ลว. 18 ตุลาคม 2562

อิเล็กทรอนิกส์

11 โครงการก่อสร้างท่อระบายน  า ค.ส.ล. และถนน 269,000            324,000         e-bidding หจก.ลีลาวดี บิลดิ ง สัญญาเลขที ่11/2563
ค.ส.ล. ทับหลังท่อ บ้านสันติสุขหมู่ 15 บริเวณบ้าน ประกวดราคา   = 269,000.- ลว. 4 พฤศจิกายน 2562
เลขที ่266/440 ถึงบ้านเลขที ่266/125 อิเล็กทรอนิกส์

12 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านสามัคคี หมู่ 2 109,000            133,600         e-bidding หจก.ลีลาวดี บิลดิ ง สัญญาเลขที ่12/2563
บริเวณบ้านเลขที ่264/1 ประกวดราคา   = 109,000.- ลว. 8 พฤศจิกายน 2562

อิเล็กทรอนิกส์

13 โครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. บ้านท่าเด่ือ หมู่ 12 369,000            451,000         e-bidding หจก.ลีลาวดี บิลดิ ง สัญญาเลขที ่13/2563
บริเวณหลังส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษาล าปางฯ ประกวดราคา   = 369,000.- ลว. 8 พฤศจิกายน 2562

อิเล็กทรอนิกส์

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
เทศบำลเมอืงพิชยั



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้ไดร้ับคัดเลือกและรำคำ เลขทีว่ันทีส่ัญญำ หมำย
ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุ

14 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านต้นยาง หมู่ 4 430,700            420,200         e-bidding หจก.บ้านขอคอนสตรัคชั่น สัญญาเลขที ่14/2563
บริเวณบ้านเลขที ่190 ถึง 287 (ห้วยร่องช้าง) ประกวดราคา   = 334,000.- ลว. 27 ธันวาคม 2562

อิเล็กทรอนิกส์

15 โครงการก่อสร้างท่อระบายน  า ค.ส.ล.และถนน 1,970,000          1,930,000      e-bidding หจก.บ้านขอคอนสตรัคชั่น สัญญาเลขที ่15/2563
ค.ส.ล.ทับหลังท่อ บ้านเด่น หมู่ 13 บริเวณบ้าน ประกวดราคา   = 1,444,000.- ลว. 6 มกราคม 2563
เลขที ่152 ถึงล าเหมืองสาธารณะประโยชน์ อิเล็กทรอนิกส์
(ร่องโฮ้ง)

16 โครงการก่อสร้างท่อระบายน  า ค.ส.ล.และถนน 1,663,000          1,663,000      e-bidding หจก.บ้านขอคอนสตรัคชั่น สัญญาเลขที ่16/2563
ค.ส.ล.ทับหลังท่อ บ้านพิชัย หมู่ 1 บริเวณบ้าน ประกวดราคา   = 1,384,000.- ลว. 8 มกราคม 2563
เลขที ่111/1 ลงสู่แม่น  าวัง อิเล็กทรอนิกส์

17 โครงการก่อสร้างผนังกันตล่ิงล าเหมืองบริเวณ 124,600            119,600         e-bidding หจก.ลีลาวดี บิลดิ ง สัญญาเลขที ่17/2563
สะพานบ้านทุง่กู่ หมู่ 3 ประกวดราคา   = 119,000.- ลว. 9 มกราคม 2563

อิเล็กทรอนิกส์

18 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต 908,800            908,300         e-bidding หจก.ลีลาวดี บิลดิ ง สัญญาเลขที ่18/2563
บ้านฝายน้อย หมู่ 9 บริเวณบ้านเลขที ่112/1, ประกวดราคา   = 899,000.- ลว. 14 มกราคม 2563
218/2 อิเล็กทรอนิกส์

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
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ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้ไดร้ับคัดเลือกและรำคำ เลขทีว่ันทีส่ัญญำ หมำย
ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุ

19 โครงการก่อสร้างท่อระบายน  า ค.ส.ล.และถนน 1,618,000          1,615,000      e-bidding หจก.บ้านขอคอนสตรัคชั่น สัญญาเลขที ่19/2563
ค.ส.ล.ทับหลังท่อ บ้านต้นมื่น หมู่ 14 บริเวณบ้าน ประกวดราคา   = 1,259,900.- ลว. 16 มกราคม 2563
เลขที ่191 ถึง บริเวณบ้านเลขที ่175 อิเล็กทรอนิกส์

20 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต 559,000            559,400         e-bidding หจก.รุ่งโพธิ ์สลิตา สัญญาเลขที ่20/2563
บ้านสันติสุข หมู่ 15 บริเวณบ้านเลขที ่266/664 ประกวดราคา   = 550,000.- ลว. 6 มีนาคม 2563
ถึงบ้านเลขที ่266/561 อิเล็กทรอนิกส์

21 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านท่าเด่ือ หมู่ 12 30,700              29,400           เฉพาะเจาะจง หจก.บ้านขอคอนสตรัคชั่น สัญญาเลขที ่21/2563
บริเวณบ้านเลขที ่210   = 29,400.- ลว. 23 มีนาคม 2563

22 โครงการก่อสร้างท่อระบายน  า ค.ส.ล.และถนน 398,000            410,000         เฉพาะเจาะจง หจก.บ้านขอคอนสตรัคชั่น สัญญาเลขที ่22/2563
ค.ส.ล.ทับหลังท่อ บ้านสันติสุข หมู่ 15 บริเวณ   = 398,000.- ลว. 2 เมษายน 2563
ซอย 2/4

23 โครงการก่อสร้างท่อระบายน  า ค.ส.ล.และถนน 335,000            346,000         เฉพาะเจาะจง หจก. เลิศโลหะ สัญญาเลขที ่23/2563
ค.ส.ล.ทับหลังท่อ บ้านท่อนเขแก้ว หมู่ 3 บริเวณ   = 335,000.- ลว. 10 เมษายน 2563
บ้านเลขที ่25/1 ถึงบ้านเลขที ่49/1

24 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต 200,000            208,400         เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งโพธิ ์สลิตา สัญญาเลขที ่24/2563
บ้านทรายใต้ หมู่ 8 ตั งแต่บริเวณบ้านเลขที ่2/4   = 200,000.- ลว. 15 เมษายน 2563
ถึงบ้านเลขที ่21

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
เทศบำลเมอืงพิชยั



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้ไดร้ับคัดเลือกและรำคำ เลขทีว่ันทีส่ัญญำ หมำย
ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุ

25 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต 160,000            178,700         เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งโพธิ ์สลิตา สัญญาเลขที ่25/2563
บ้านเด่น หมู่ 13 บริเวณบ้านเลขที ่119 ถึงบ้าน   = 160,000.- ลว. 22 เมษายน 2563
เลขที ่122, 140

26 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต 156,000            168,200         เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งโพธิ ์สลิตา สัญญาเลขที ่26/2563
บ้านต้นยาง หมู่ 4 บริเวณบ้านเลขที ่50/1, 51/1    = 156,000.- ลว. 22 เมษายน 2563
ถึงบ้านเลขที ่48/3

27 โครงการก่อสร้างท่อระบายน  า ค.ส.ล.และถนน 576,000            730,000         e-bidding หจก.รุ่งโพธิ ์สลิตา สัญญาเลขที ่27/2563
ค.ส.ล.ทับหลังท่อ บ้านสันติสุข หมู่ 15  บริเวณ ประกวดราคา   = 576,000.- ลว. 15 พฤษภาคม 2563
สนามเปตอง ถึงบ้านเลขที ่266/661 อิเล็กทรอนิกส์

28 โครงการก่อสร้างเตาเผาศพไร้มลพิษพร้อมปรับปรุง 1,995,000          2,372,022.39  e-bidding หจก.ไซแอม บลาส เทค สัญญาเลขที ่28/2563
ภูมิทัศน์บริเวณฌาปนสถานบ้านฝายน้อย หมู่ 9 ประกวดราคา   = 1,995,000.- ลว. 29 พฤษภาคม 2563

อิเล็กทรอนิกส์

29 โครงการก่อสร้างท่อระบายน  า ค.ส.ล.และถนน 612,340            738,000         e-bidding หจก.ลีลาวดี บิลดิ ง สัญญาเลขที ่29/2563
ค.ส.ล.ทับหลังท่อ บ้านม่อนเขาแก้ว หมู่ 15  บริเวณ ประกวดราคา   = 612,340.- ลว. 5 มิถุนายน 2563
บ้านเลขที ่166 ถึงคลองชลประทาน อิเล็กทรอนิกส์

30 โครงการก่อสร้างท่อระบายน  า ค.ส.ล. และถนน 372,000            373,000         เฉพาะเจาะจง หจก. เลิศโลหะ สัญญาเลขที ่30/2563
ค.ส.ล.ทับหลังท่อ บ้านพิชัย หมู่ 1  บริเวณบ้าน   = 372,000.- ลว. 16 มิถุนายน 2563
เลขที ่186/1 ถึงบ้านเลขที ่220/3

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
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ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้ไดร้ับคัดเลือกและรำคำ เลขทีว่ันทีส่ัญญำ หมำย
ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุ

31 โครงการก่อสร้างท่อระบายน  า ค.ส.ล. บ้านฝายน้อย 171,000            171,500         เฉพาะเจาะจง หจก.บ้านขอคอนสตรัคชั่น สัญญาเลขที ่31/2563
หมู่ 9 บริเวณบ้านเลขที ่158/2 ไปพื นทีท่ าการ   = 171,000.- ลว. 25 มิถุนายน 2563
เกษตร

32 โครงการก่อสร้างท่อระบายน  า ค.ส.ล. และถนน 507,000            509,900         e-bidding หจก. เลิศโลหะ สัญญาเลขที ่32/2563
ค.ส.ล.ทับหลังท่อ บ้านต้นมื่น หมู่ 14  บริเวณบ้าน ประกวดราคา   = 507,000.- ลว. 5 สิงหาคม 2563
เลขที ่145 ถึงบ้านเลขที ่290 อิเล็กทรอนิกส์

33 โครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. บ้านใหม่พัฒนา 346,000            348,000         เฉพาะเจาะจง หจก.บ้านขอคอนสตรัคชั่น สัญญาเลขที ่33/2563
หมู่ 13 ถนนวงแหวนด้านทิศเหนือหมู่บ้าน บริเวณ   = 346,000.- ลว. 14 สิงหาคม 2563
บ้านเลขที ่11

34 โครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. บ้านเด่น หมู่ 13 20,000              20,300.00      เฉพาะเจาะจง หจก.บ้านขอคอนสตรัคชั่น สัญญาเลขที ่34/2563
บริเวณบ้านเลขที ่149/1   = 20,000.- ลว. 14 สิงหาคม 2563

35 โครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. บ้านม่อนเขาแก้ว 23,500              23,800           เฉพาะเจาะจง หจก.บ้านขอคอนสตรัคชั่น สัญญาเลขที ่35/2563
หมู่ 3 บริเวณหน้าบ้านเลขที ่82/1   = 23,500.- ลว. 14 สิงหาคม 2563

36 โครงการก่อสร้างท่อระบายน  า ค.ส.ล. และถนน 180,000            172,000         เฉพาะเจาะจง หจก. เลิศโลหะ สัญญาเลขที ่36/2563
ค.ส.ล. ทับหลังท่อ บ้านฝายน้อย หมู่ 9 บริเวณบ้าน   = 172,000.- ลว. 8 กันยายน 2563
เลขที ่130 ถึงบ้านเลขที ่128/1
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ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้ไดร้ับคัดเลือกและรำคำ เลขทีว่ันทีส่ัญญำ หมำย
ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุ

37 โครงการก่อสร้างท่อระบายน  า ค.ส.ล. และถนน 227,000            226,000         เฉพาะเจาะจง หจก. เลิศโลหะ สัญญาเลขที ่37/2563
ค.ส.ล. ทับหลังท่อ บ้านฝายน้อย หมู่ 9 บริเวณซอย   = 226,000.- ลว. 8 กันยายน 2563
บ้านเลขที ่104/1

38 โครงการก่อสร้างท่อระบายน  า ค.ส.ล. และถนน 664,000            623,000         e-bidding หจก. ชัยชนาวุฒิ 5 สัญญาเลขที ่38/2563
ค.ส.ล. ทับหลังท่อ บ้านสามัคคี หมู่ 2 บริเวณ ประกวดราคา   = 555,000.- ลว. 14 กันยายน 2563
บ้านเลขที ่228 ถึงบ้านเลขที ่309 อิเล็กทรอนิกส์

39 โครงการก่อสร้างท่อระบายน  า ค.ส.ล. และถนน 241,000            233,000         เฉพาะเจาะจง หจก.บ้านขอคอนสตรัคชั่น สัญญาเลขที ่39/2563
ค.ส.ล. ทับหลังท่อ บ้านพิชัย หมู่ 1 บริเวณบ้าน   = 233,000.- ลว. 23 กันยายน 2563
เลขที ่198/5 ถึงบ้านเลขที ่198/7

40 โครงการก่อสร้างท่อระบายน  า ค.ส.ล. และถนน 167,000            164,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.บ้านขอคอนสตรัคชั่น สัญญาเลขที ่40/2563
ค.ส.ล. ทับหลังท่อ บ้านฝายน้อย หมู่ 9 บริเวณบ้าน   = 164,000.- ลว. 23 กันยายน 2563
เลขที ่59

41 โครงการก่อสร้างท่อระบายน  า ค.ส.ล. และถนน 221,000            214,000         เฉพาะเจาะจง หจก. เลิศโลหะ สัญญาเลขที ่41/2563
ค.ส.ล. ทับหลังท่อ บ้านฝายน้อย หมู่ 9 บริเวณบ้าน   = 214,000.- ลว. 24 กันยายน 2563

เลขที ่63 ถึงบ้าน 13 
42 โครงการก่อสร้างท่อระบายน  า ค.ส.ล. และถนน 261,000            246,000         เฉพาะเจาะจง หจก. เลิศโลหะ สัญญาเลขที ่42/2563

ค.ส.ล. ทับหลังท่อ บ้านฝายน้อย หมู่ 9 บริเวณบ้าน   = 246,000.- ลว. 24 กันยายน 2563
เลขที ่164 ถึงบ้านเลขที ่151/1
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ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้ไดร้ับคัดเลือกและรำคำ เลขทีว่ันทีส่ัญญำ หมำย
ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุ

43 โครงการก่อสร้างท่อระบายน  า ค.ส.ล. และถนน 943,500            943,500         e-bidding หจก. รุ่งโพธิ ์สลิตา สัญญาเลขที ่43/2563
แอสฟัลท์ติคคอนกรีต บ้านเด่น หมู่ 13 บริเวณ ประกวดราคา   = 810,000.- ลว. 25 กันยายน 2563
โรงเรียนพิชัยวิทยาถึงบริเวณศาลเจ้าบ้าน อิเล็กทรอนิกส์

เทศบำลเมอืงพิชยั
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563


