
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน  ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดดังนี้ 
 
โครงการจัดซื้อจัดจ้างแยกตามประเภทการจัดหา 
 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน (โครงการ) ร้อยละ 
1. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 78 14.74 
2. วิธีคัดเลือก 14 2.08 
3. วิธีเฉพาะเจาะจง 440 83.18 

รวม 529 100 
 

 
  จากตารางและกราฟจะเห็นได้ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วน             
จังหวัดล าพูน ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยใช้งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวนทั้งสิ้น 529 โครงการ โดยวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุดคือวิธีเฉพาะเจาะจง 
จ านวน 440 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 83.18 รองลงมาคือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
จ านวน 78โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.74 และวิธีคัดเลือก จ านวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.08 
 
 
 
 
 
 

วิธี e-bidding
ร้อยละ 14.74

วิธีคัดเลือก
ร้อยละ 2.08

วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้อยละ 83.18

กราฟแสดงร้อยละของโครงการแยกตามประเภทการจัดหา



งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างแยกตามประเภทการจัดหา 
 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 
ในการจัดหา 

ร้อยละ 

1. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 126,658,440.38 72.25 
2. วิธีคัดเลือก 26,464,015.00 15.10 
3. วิธีเฉพาะเจาะจง 22,185,389.69 12.65 

รวม 175,307,845.07 100 
 

 
 

จากตารางจะเห็นได้ว่างบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูน จ านวน 175,307,845.07 บาท โดยวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ใช้งบประมาณมากที่สุด คือ              
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นจ านวนเงิน 126,658,440.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 
72.25 รองลงมาคือวิธีวิธีคัดเลือก เป็นจ านวนเงิน 26,464,015.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.10 และ           
วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจ านวนเงิน 22,185,389.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธี e-bidding
ร้อยละ 72.25

วิธีคัดเลือก
ร้อยละ 15.10

วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้อยละ 12.65

กราฟแสดงร้อยละของงบประมาณแยกตามประเภทการจัดหา



ปัญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง 
1. เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการอยู่บ่อยครั้ง  ส่งผลให้บุคลากร                

ที่ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างยังไม่เข้าใจในการปฏิบัติอย่างชัดเจน ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะปฏิบัติงาน
ผิดพลาด  

2. ปัญหาเกี่ยวกับการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการต่าง ๆ ท าให้เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบงาน
ด้านพัสดุเกิดความสับสน และขาดแนวทางในการปฏิบัติงาน 

3. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณหรือผู้ด าเนินโครงการ ไม่ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
แผนจัดหาพัสดุของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด ท าให้การจัดซื้อจัดจ้า งไปกระจุกตัวในช่วงปลายปี 
งบประมาณ ใกล้ระยะเวลาสิ้นสุดการใช้งบประมาณ ท าให้มีระยะเวลาด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องท า
เร่งด่วน กระชั้นชิด และมีจ านวนมาก อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ 

4. ไม่มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดท าขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ               
ของพัสดุ ท าให้งานล่าช้า 

5. การสืบราคากลางจากผู้มีอาชีพใช้เวลานาน เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการค้นหาและคิดราคา 
 
แนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

1. สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบงานด้านพัสดุได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการ รวมถึงแนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงาน 

2. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณหรือผู้ด าเนินโครงการ ต้องด าเนินการตามแผนจัดหาพัสดุของ หน่วยงาน
และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้หน่วยงานพัสดุกลางมีระยะเวลาในการด าเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ เพราะการจัดซื้อจัดจ้างมีขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติตามระยะเวลาที่ระเบียบ 
กฎหมายก าหนดไว้ เพ่ือ ไม่ท าให้การจัดซื้อจัดจ้าง ไปกระจุกตัวในช่วงปลายปีงบประมาณ  



เลขที่สญัญา
(จา้ง)

วนัลงนาม ชื่อโครงการ วธิกีารจดัหา จ านวนเงิน ผู้ชนะการเสนอราคา

1/2564 1 ต.ค. 2563 จา้งเหมาเจา้หน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลทรัพยสิ์นต่างๆของส านักงาน  e-bidding 1,833,552.00 บริษัทรักษาความปลอดภัย บีซี อเิตอร์กรุ๊ป จ ากดั
2/2564 1 ต.ค. 2563 จา้งเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยดูแลทรัพยสิ์นต่างๆของส านักงาน  e-bidding 1,476,000.00 บริษัท เคว ีเพสท์ จ ากดั
3/2564 1 ต.ค. 2563 จา้งเหมาดูแลรักษาต้นไมภู้มทิัศน์โดยรอบทั้งหมด  e-bidding 1,075,000.00 บริษัทบ้านศิลป์ 2009 จ ากดั
4/2564 1 ต.ค. 2563 จา้งเหมาปรับปรุงระบบความปลอดภัยบนเครือขา่ยฯ เฉพาะเจาะจง 494,400.00 บริษัทอะแวร์ คอร์ปเรชั่น จ ากดั
5/2564 8 ต.ค. 2563 ประกวดราคาจา้งกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านสบสะป้วด       

หมู่ที่ ๑๔ ต าบลทาสบเส้า เชื่อม บ้านท้องฝาย หมู่ที่ ๑ ต าบลทากาศ อ าเภอแมท่า 
จงัหวดัล าพูน

 e-bidding 939,000.00 บริษัททวภิัณฑ์ฮอด จ ากดั

6/2564 15 ต.ค. 2563 ประกวดราคาจา้งกอ่สร้างฝายน้ าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขดุลอกเปิดทางน้ า 
ล าห้วยแมไ่ปร์ บ้านวงัดิน หมู่ที่ ๔ ต าบลล้ี อ าเภอล้ี จงัหวดัล าพูน 

 e-bidding 955,590.00 บริษัทเควายที คอนสตรัคชั่น 2018 จ ากดั

7/2564 19 ต.ค. 2563 ประกวดราคาจา้งกอ่สร้างปรับปรุงอาคารเกบ็พัสดุ (บริเวณชั้น ๒) ห้องปฏิบัติการ
เคร่ืองกลองค์การบริหารส่วนจงัหวดัล าพูน 

 e-bidding 545,000.00 ห้างหุ้นส่วนจดัภู่สวา่ง พาณิชย์

8/2564 5 พ.ย.63 ประกวดราคาจา้งกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทาง ลพ.ถ ๑๐๐๐๗ สายบ้านสันป่าเหียง - บ้านสันมะนะ ต าบลมะเขอืแจ้
 อ าเภอเมอืงล าพูน จงัหวดัล าพูน (ถนนถา่ยโอนฯ)

 e-bidding 10,390,950.00 บริษัท สุภาพนา จ ากดั

9/2564 17 พ.ย.63 จา้งเหมาจดัท ากระดานขดีคะแนน จ านวน ๑,๓๖๐ กระดาน และกระดานติด
ประกาศ จ านวน ๖๘๐ กระดาน

คัดเลือก 1,800,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดัสมพลการพิมพ์

10/2564 24 พ.ย.63  ประกวดราคาจา้งกอ่สร้างคลองส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวย ูบ้านแมข่นาด 
หมู่ที่ ๘ ต าบลทากาศ อ าเภอแมท่า จงัหวดัล าพูน

 e-bidding 1,900,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดัมาวนิวศิวกรรม

11/2564 27 พ.ย.63 ประกวดราคาจา้งกอ่สร้างคลองส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวย ูพร้อมวางท่อ
ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านโฮ่ง หมู่ที่ ๑๑ ต าบลล้ี อ าเภอล้ี 
จงัหวดัล าพูน

 e-bidding 1,780,000.00 บริษัท กงเทพ จ ากดั

12/2564 24 พ.ย.63 จา้งจดันิทรรศการสืบสานพระราชปณิธานตามรอยพ่อและนิทรรศการเกี่ยวกบัพระ
นางจามเทวตีามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจดักจิกรรมเทิดพระเกยีรติของ
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เฉพาะเจาะจง 300,000.00 บรัษัท ยนิดี มเีดีย จ ากดั

13/2564 15 พ.ย.63 ประกวดราคาจา้งกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอย ๑ บ้านสันมะกรูด
 หมู่ที่ ๒ ต าบลบ้านแป้น (ทต.ท่าเชยีงทอง) เชื่อมบ้านเส้ง หมู่ที่ ๗ ต าบลบ้านแป้น 
(ทต.บ้านแป้น) อ าเภอเมอืงล าพูน จงัหวดัล าพูน

 e-bidding 719,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอส ดี ซี สมาร์ทคอนกรีต

14/2564 28 ม.ค.64  ประกวดราคาจา้งกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านป่าคา หมู่ที่ ๑ 
ต าบลดงด า เชื่อมบ้านแมห่วา่งห้วยริน หมู่ที่ ๑๐ ต าบลนาทราย อ าเภอล้ี จงัหวดั
ล าพูน 

 e-bidding 880,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดัอทุัย โยธา

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ. 2564



เลขที่สญัญา
(จา้ง)

วนัลงนาม ชื่อโครงการ วธิกีารจดัหา จ านวนเงิน ผู้ชนะการเสนอราคา

15/2564 3 ก.พ. 64  ประกวดราคาจา้งกอ่สร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต 
(Over Lay) สายทางบ้านเหมอืงจี้ใหม ่หมู่ที่ ๘ ต าบลเหมอืงจี้ เชื่อมบ้านแป้น       
หมู่ที่ ๖ ต าบลบ้านแป้น อ าเภอเมอืงล าพูน จงัหวดัล าพูน

 e-bidding 799,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดัรุ่งโพธส์ลิตา

16/2564 9 ก.พ. 64  ประกวดราคาจา้งกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางทล.๓๐๐๘ เชื่อมบ้าน
วงัดินใหม ่หมู่ที่ ๑๔ ต าบลล้ี อ าเภอล้ี จงัหวดัล าพูน 

 e-bidding 949,400.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พนธกร การโยธา

17/2564 4 ก.พ. 64 ประกวดราคาจา้งกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองเจริญ 
โครงการในพระราชด าริฯ หมู่ที่ ๖ ต าบลหนองปลาสะวาย อ าเภอบ้านโฮ่ง      
จงัหวดัล าพูน เชื่อมต าบลแมส่อย อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม ่

 e-bidding 825,235.83 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ภู่พิสิฐพาณิชย์

18/2564 4 ก.พ. 64 ประกวดราคาจา้งกอ่สร้างคลองส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ล าเหมอืงศรีป้าน หมู่ที่ 
๑๑ บ้านแพะริมน้ า ต าบลทาขมุเงิน อ าเภอแมท่า จงัหวดัล าพูน

 e-bidding 476,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดับ้านทากอ่สร้าง

19/2564 5 ก.พ. 64 ประกวดราคาจา้งกอ่สร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต 
(Over Lay) สายทางแยกวดัศรีปิงชยั (ทุ่งป่าแก) หมู่ที่ ๑ ต าบลริมปิง เชื่อมบ้านวงั
มยุ หมู่ที่ ๑ ต าบลประตูป่า อ าเภอเมอืงล าพูน จงัหวดัล าพูน

 e-bidding 800,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดัรุ่งโพธส์ลิตา

20/2564  3 ก.พ. 64 ประกวดราคาจา้งกอ่สร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์      
ติกคอนกรีต สายทาง ลพ.ถ ๑๐๐๔๔ สายทางเลียบคันคลองชลประทาน (สาย ๗R)
 ต าบลห้วยยาบ เชื่อมต าบลบ้านธ ิอ าเภอบ้านธ ิจงัหวดัล าพูน (ถนนถา่ยโอนฯ)

 e-bidding 11,670,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดัรุ่งโพธส์ลิตา

21/2564  8 ก.พ. 64 ประกวดราคาจา้งกอ่สร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต 
(Over Lay) สายทางบ้านริมเหมอืงเหนือ หมู่ที่ ๖ ต าบลหนองชา้งคืน            
เชื่อมบ้านหลุก หมู่ที่ ๘ ต าบลเหมอืงง่า อ าเภอเมอืงล าพูน จงัหวดัล าพูน 

 e-bidding 722,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดัเชยีงใหมส่ าราญการโยธา

22/2564  9 ก.พ. 64 ประกวดราคาจา้งกอ่สร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ลพ.ถ 
๑๐๐๐๗ สายบ้านสันป่าเหียง - บ้านสันมะนะ ต าบลมะเขอืแจ ้อ าเภอเมอืงล าพูน 
จงัหวดัล าพูน (ถนนถา่ยโอนฯ)

 e-bidding 9,289,000.00 บริษัทสุภาพนาจ ากดั

23/2564 11 ก.พ.64 ประกวดราคาจา้งกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านท่าหลุก หมู่ที่ ๔ 
ต าบลหนองล่อง อ าเภอเวยีงหนองล่อง เชื่อมบ้านหนองเขยีด หมู่ที่ ๔ ต าบลหนอง
ปลาสะวาย อ าเภอบ้านโฮ่ง จงัหวดัล าพูน

 e-bidding 1,120,000.00 ห้างหุ้น่วนจ ากดั สยามอนงค์

24/2564 11 ก.พ.64 ประกวดราคาจา้งกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางทล.๓๐๐๓ เชื่อมบ้าน
ห้วยแทง หมู่ที่ ๕, บ้านทุ่งมา่น หมู่ที่ ๔ ต าบลป่าพลู อ าเภอบ้านโฮ่ง จงัหวดัล าพูน

 e-bidding 1,118,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดัวงัน้ าทิพย์



เลขที่สญัญา
(จา้ง)

วนัลงนาม ชื่อโครงการ วธิกีารจดัหา จ านวนเงิน ผู้ชนะการเสนอราคา

25/2564 10 ก.พ.64 ประกวดราคาจา้งกอ่สร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต 
(Over Lay) สายทางบ้านหนองเส้ง หมู่ที่ ๓ ต าบลในเมอืง เชื่อมบ้านหนองมลู หมู่ที่
 ๔ ต าบลประตูป่า อ าเภอเมอืงล าพูน จงัหวดัล าพูน

 e-bidding 720,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดัเชยีงใหมส่ าราญการโยธา

26/2564 3 ก.พ.64 ประกวดราคาจา้งกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านสันปูเลย หมู่ที่ ๒ 
ต าบลศรีเต้ีย เชื่อมบ้านปากล้อง หมู่ที่ ๘ ต าบลหนองปลาสะวาย อ าเภอบ้านโฮ่ง 
จงัหวดัล าพูน 

 e-bidding 758,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดัวงัน้ าทิพย์

27/2564 15 ก.พ.64 ประกวดราคาจา้งกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านคอกววั หมู่ที่ ๑๖ 
ต าบลมะเขอืแจ ้เชื่อมถนนทล.๑๑๔๗ ล าพูน - บ้านธ ิอ าเภอเมอืงล าพูน จงัหวดั
ล าพูน

 e-bidding 898,000.00 บริษัทดับบลิว วายเอน็จ ากดั

28/2564 9 ก.พ.64 ประกวดราคาจา้งกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทางลพ.ถ ๑๓๐๐๑ บริเวณบ้านสิงห์เค่ิง หมู่ที่ ๖, บ้านร่องส้าว     
หมู่ที่ ๗ ต าบลบ้านกลาง เชื่อมถนน ทล.๑๑ อ าเภอเมอืงล าพูน จงัหวดัล าพูน

 e-bidding 1,000,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พนธกร การโยธา

29/2564 11 ก.พ.64 ประกวดราคาจา้งกอ่สร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต 
(Over Lay) สายทางบ้านน้ าเพอะพะ หมู่ที่ ๑๐ ต าบลบ้านโฮ่ง (อบต.เวยีงกานต์) 
เชื่อมทต.บ้านโฮ่งและอบต.เหล่ายาว อ าเภอบ้านโฮ่ง จงัหวดัล าพูน

 e-bidding 673,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดัล าพูนวนัเฉลิม

30/2564 15 ก.พ.64 ประกวดราคาจา้งกอ่สร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอส
ฟัลท์ติก  คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านดอยกอ้ม หมู่ที่ ๖ (อบต.เวยีงกานต์) 
เชื่อมบ้านดอยกอ้ม หมู่ที่ ๖ (เทศบาลต าบลบ้านโฮ่ง) ต าบลบ้านโฮ่ง อ าเภอบ้านโฮ่ง
 จงัหวดัล าพูน 

 e-bidding 1,230,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดัล าธาร คอนสตรัคชั่น

31/2564 17 ก.พ.64 ประกวดราคาจา้งกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านจ าตาเหิน หมู่ที่ ๕ 
(ทต.ทาสบชยั) เชื่อมบ้านดอนชยั หมู่ที่ ๘ (ทต.ทาสบเส้า) อ าเภอแมท่า จงัหวดัล าพูน

 e-bidding 618,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดัเอส ดี ซี สมาร์ท

32/2564 17 ก.พ.64 ประกวดราคาจา้งกอ่สร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต 
(Over Lay) สายทางบ้านห้วยส้ม หมู่ที่ ๕ บ้านฝ่ังหมิ่น หมู่ที่ ๗ ต าบลเหมอืงจี้ 
อ าเภอเมอืงล าพูน จงัหวดัล าพูน เชื่อม (ทต.ทาขมุเงิน) ต าบลทาขมุเงิน อ าเภอแมท่า
 จงัหวดัล าพูน 

 e-bidding 975,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดัสินทว ีเคหะกจิ

33/2564 17 ก.พ.64 ประกวดราคาจา้งกอ่สร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต 
(Over Lay) สายทางบ้านตีนดอย หมู่ที่ ๒ ต าบลมะกอก อ าเภอป่าซาง เชื่อมบ้าน
ไร่ออ้ย หมู่ที่ ๕ ต าบลเหมอืงจี้ อ าเภอเมอืงล าพูน จงัหวดัล าพูน 

 e-bidding 670,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดัรุ่งโพธส์ลิตา



เลขที่สญัญา
(จา้ง)

วนัลงนาม ชื่อโครงการ วธิกีารจดัหา จ านวนเงิน ผู้ชนะการเสนอราคา

35/2564 17 ก.พ.64 ประกวดราคาจา้งกอ่สร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต 
(Over Lay) สายทางบ้านเจดียข์าว หมู่ที่ ๕ ต าบลริมปิง เชื่อมบ้านต้นแงะ หมู่ที่ ๙ 
ต าบลประตูป่า อ าเภอเมอืงล าพูน จงัหวดัล าพูน

 e-bidding 740,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดัรุ่งโพธส์ลิตา

36/2564 23 ก.พ.64 ประกวดราคาจา้งกอ่สร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต 
(Over Lay) สายทางบ้านท่าต้นง้ิว หมู่ที่ ๒ ต าบลปากบ่อง เชื่อมบ้านล้อง หมู่ที่ ๒ 
ต าบลป่าซาง อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล าพูน

 e-bidding 1,199,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดัรุ่งโพธส์ลิตา

37/2564 24 ก.พ.64  ประกวดราคาจา้งกอ่สร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต 
(Over Lay) สายทางบ้านหนองยางฟ้า หมู่ที่ ๕ ต าบลทาทุ่งหลวง เชื่อมบ้านร้องเรือ
 หมู่ที่ ๖ ต าบลทาสบเส้า อ าเภอแมท่า จงัหวดัล าพูน

 e-bidding 702,800.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ล าพูนวนัเฉลิม

38/2564 24 ก.พ.64 ประกวดราคาจา้งกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านกองหล่ม บ้านห้วย
ปันจอ๊ย หมู่ที่ ๒ ต าบลหนองยวง เชื่อมบ้านเหล่าปงเสือ หมู่ที่ ๒ ต าบลวงัผาง 
อ าเภอเวยีงหนองล่อง จงัหวดัล าพูน

 e-bidding 800,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดัเชยีงใหมท่ันกร 999

39/2564 25 ก.พ.64 ประกวดราคาจา้งกอ่สร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต 
(Over Lay) สายทางบ้านบูชา หมู่ที่ ๕, บ้านมว่ง หมู่ที่ ๘ ต าบลบ้านแป้น (ทต.บ้าน
แป้น) เชื่อมบ้านป่าซางน้อย หมู่ที่ ๑ ต าบลบ้านแป้น (ทต.ท่าเชยีงทอง) อ าเภอ
เมอืงล าพูน จงัหวดัล าพูน

 e-bidding 670,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดัรุ่งโพธส์ลิตา

1/64 ๒๕ ก.พ. ๖๔ ประกวดราคาจา้งกอ่สร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต 
(Over Lay) สายทางบ้านบูชา หมู่ที่ ๕, บ้านมว่ง หมู่ที่ ๘ ต าบลบ้านแป้น (ทต.บ้าน
แป้น) เชื่อมบ้านป่าซางน้อย หมู่ที่ ๑ ต าบลบ้านแป้น (ทต.ท่าเชยีงทอง) อ าเภอ
เมอืงล าพูน จงัหวดัล าพูน ด้วยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 e-bidding 602,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ส าราญการโยธา

41/2564 2 ม.ีค. 64 ประกวดราคาจา้งกอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายทางสวนส้มบ้าน
ใหมศิ่วไิล หมู่ที่ ๑๒ (ทต.ล้ี) เชื่อมถนนสายบ้านจดัสรรคอกชา้ง หมู่ที่ ๘ (ทต.ป่าไผ่)
 ต าบลป่าไผ่ อ าเภอล้ี จงัหวดัล าพูน

 e-bidding 1,778,880.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดัล าพูนวนัเฉลิม

42/2564 5 ม.ีค. 64 ประกวดราคาจา้งกอ่สร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต 
(Over Lay) สายทางบ้านป่าป๋วย หมู่ที่ ๓ เชื่อมถนน ลพ.๓๐๐๔ ต าบลบ้านโฮ่ง 
อ าเภอบ้านโฮ่ง จงัหวดัล าพูน

 e-bidding 858,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดัล าพูนวนัเฉลิม

43/2564 4 ม.ีค. 64  ประกวดราคาจา้งกอ่สร้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (โดยวธิ ี
PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING) สายทางบ้านบ่อแฮ้ว หมู่ที่ ๓ ต าบลต้นธง 
เชื่อมต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงล าพูน จงัหวดัล าพูน

 e-bidding 1,800,000.00 บริษัทเชยีงใหมม่โีชคจ ากดั



เลขที่สญัญา
(จา้ง)

วนัลงนาม ชื่อโครงการ วธิกีารจดัหา จ านวนเงิน ผู้ชนะการเสนอราคา

44/2564 25 ก.พ. 64  ประกวดราคาจา้งกอ่สร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต 
(Over Lay) สายทางบ้านกู่เส้า หมู่ที่ ๒ ต าบลเหมอืงจี้ เชื่อมบ้านกอลุง หมู่ที่ ๓ 
ต าบลหนองหนาม อ าเภอเมอืงล าพูน จงัหวดัล าพูน

 e-bidding 582,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดัเชยีงใหมส่ าราญ

46/2564 16 ม.ีค. 64  ประกวดราคาจา้งกอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบสายทาง ลพ.ถ.
๑๐๐๐๕ บ้านมา้ - ร่องส้าว บริเวณซุ้มประตูบ้านมา้ ต าบลศรีบัวบาน อ าเภอเมอืง
ล าพูน จงัหวดัล าพูน (ถนนถา่ยโอนฯ)

 e-bidding 650,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดัมาวนิวศิวกรรม

47/2564 1 เม.ย 64 ประกวดราคาจา้งกอ่สร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก พร้อมกอ่สร้าง
คลองส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ล าเหมอืงศรีป้าน หมู่ที่ ๖ ต าบลทากาศ เชื่อมหมู่ที่ 
๑๑ ต าบลทาขมุเงิน อ าเภอแมท่า จงัหวดัล าพูน 

 e-bidding 789,000.00 กจิการร่วมค้า LCCE

48/2564 2 เม.ย 64 ประกวดราคาจา้งกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านป่าสีเสียด หมู่ที่ ๘ 
ต าบลท่าตุ้ม (ถนนเลียบล าเหมอืงทรายแดง) เชื่อมต าบลบ้านเรือน อ าเภอป่าซาง 
จงัหวดัล าพูน 

 e-bidding 815,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั จ.จรัญซัพพลาย

49/2564 7 เม.ย 64 ประกวดราคาจา้งกอ่สร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์
คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านธ ิ- ดอยเวยีง ต าบลบ้านธ ิเชื่อมต าบลห้วยยาบ 
อ าเภอบ้านธ ิเชื่อมต าบลมะเขอืแจ ้อ าเภอเมอืงล าพูน จงัหวดัล าพูน

 e-bidding 1,040,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดัรุ่งโพธส์ลิตา

50/2564 7 เม.ย 64 ประกวดราคาจา้งกอ่สร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต 
(Over Lay) สายทางบ้านเหล่าพระเจา้ตาเขยีว หมู่ที่ ๒ ต าบลบ้านเรือน เชื่อมบ้าน
ดอนตอง หมู่ที่ ๔ ต าบลแมแ่รง อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล าพูน

 e-bidding 723,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดัเชยีงใหมส่ าราญการโยธา

51/2564 7 เม.ย 64 จา้งที่ปรึกษาส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เฉพาะเจาะจง 250,000.00 บริษัทแมโ่จจ้ ากดั

52/2564 19 เม.ย 64  ประกวดราคาจา้งกอ่สร้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (โดยวธิ ี
PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING) สายทางบ้านน้ าดิบเหนือ ซอย ๑        วดั
โบสถ ์หมู่ที่ ๑๗ ต าบลน้ าดิบ เชื่อมต าบลนครเจดีย ์อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล าพูน

 e-bidding 751,900.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดัล าพูนวนัเฉลิม

53/2564 19 เม.ย 64 ประกวดราคาจา้งกอ่สร้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (โดยวธิ ี
PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING) สายทางบ้านใหมป่่าฝาง หมู่ที่ ๑๕ ต าบล
น้ าดิบ เชื่อมต าบลท่าตุ้ม อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล าพูน

 e-bidding 1,120,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดัรุ่งโพธส์ลิตา

54/2564 21 เม.ย 64  ประกวดราคาจา้งกอ่สร้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (โดยวธิ ี
PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING) สายทาง ทล.๑๑๘๔ เชื่อมบ้านปวง หมู่ที่ 
๗ ต าบลบ้านปวง อ าเภอทุ่งหัวชา้ง จงัหวดัล าพูน 

 e-bidding 1,078,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดัล าพูนวนัเฉลิม



เลขที่สญัญา
(จา้ง)

วนัลงนาม ชื่อโครงการ วธิกีารจดัหา จ านวนเงิน ผู้ชนะการเสนอราคา

55/2564 ประกวดราคาจา้งกอ่สร้างคลองส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝายทุ่งหน้าบ้าน หมู่ที่ ๔ 
บ้านห้วยงูสิงห์ ต าบลตะเคียนปม อ าเภอทุ่งหัวชา้ง จงัหวดัล าพูน 

 e-bidding 388,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดัวงัน้ าทิพย์

56/2564 5 พ.ค. 64 ประกวดราคาจา้งกอ่สร้างคลองส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝายทุ่งโฮ่ง หมู่ที่ ๙ บ้าน
หนองหลัก ต าบลตะเคียนปม อ าเภอทุ่งหัวชา้ง จงัหวดัล าพูน 

 e-bidding 444,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดัวงัน้ าทิพย์

57/2564 6 พ.ค. 64  ประกวดราคาจา้งกอ่สร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต 
(Over Lay) สายทาง ทล.๑๒๒๗ เชื่อมบ้านหนองเกี๋ยง หมู่ที่ ๑๘, บ้านหนองบอน 
หมู่ที่ ๑๑ ต าบลนาทราย อ าเภอล้ี จงัหวดัล าพูน 

 e-bidding 476,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดักงเทพ

58/2564 6 พ.ค. 64 ประกวดราคาจา้งกอ่สร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต 
(Over Lay) สายทาง ทล.๑๒๒๗ เชื่อมบ้านหนองเกี๋ยง หมู่ที่ ๑๘, บ้านหนองบอน 
หมู่ที่ ๑๑ ต าบลนาทราย อ าเภอล้ี จงัหวดัล าพูน 

 e-bidding 676,500.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดัล าพูนวนัเฉลิม

59/2564 7 พ.ค. 64 ประกวดราคาจา้งกอ่สร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต(โดยวธิ ีPAVEMENT IN - PLACE RECYCLING) สายทางบ้านหนองปลา
ขอ หมู่ที่ ๕ ต าบลป่าสัก เชื่อมบ้านแมส่ารบ้านตอง หมู่ที่ ๔ ต าบลเวยีงยอง อ าเภอ
เมอืงล าพูน จงัหวดัล าพูน

 e-bidding 930,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดัรุ่งโพธส์ลิตา

60/2564 25 พ.ค. 64 ประกวดราคาจา้งกอ่สร้างปรับปรุงซ่อมแซมและเสริมผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต (Over Lay) สายทาง ลพ.ถ ๑๐๐๑๑ สายแยก ทล. ๑๑๖ - บ้านถ้ า
หนองหนาม บ้านใหมร่่องแกลบ หมู่ที่ ๑๗ ต าบลป่าสัก เชื่อมบ้านหนองหนาม  หมู่
ที่ ๓ ต าบลหนองหนาม อ าเภอเมอืงล าพูน จงัหวดัล าพูน (ถนนถา่ยโอนฯ)

 e-bidding 6,100,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ธนะชยัแอสโซซิเอท

61/2564 27 พ.ค. 64 ประกวดราคาจา้งกอ่สร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอส
ฟัลท์ติก คอนกรีต (Over Lay) สายทางแยก ทช.๓๐๐๔ บ้านห้วยแพ่ง หมู่ที่ ๑๒ 
เชื่อมบ้านล้อง หมู่ที่ ๙ ต าบลบ้านโฮ่ง อ าเภอบ้านโฮ่ง จงัหวดัล าพูน 

 e-bidding 1,040,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดัรุ่งโพธส์ลิตา

62/2564 27 พ.ค. 64 ประกวดราคาเชา่ค่าเชา่บริการสัญญาณอนิเตอร์เน็ตของสถานศึกษาในสังกดั
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัล าพูน

 e-bidding 223,387.55 บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากดั (มหาชน)

63/2564 11 ม.ิย 64 ประกวดราคาจา้งกอ่สร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์
คอนกรีต (Over Lay) สายทาง ลพ.ถ ๑๐๐๐๘ สายทางแยก ทล.๑๑ - บ้านป่าตาล
 บริเวณบ้านไร่ หมู่ที่ ๘ ต าบลอโุมงค์ อ าเภอเมอืงล าพูน จงัหวดัล าพูน (ถนนถา่ย
โอนฯ)

 e-bidding 1,540,000.00 บริษัทกาญจนา ธรุกจิกอ่สร้าง จ ากดั

64/2564 11 ม.ิย 64  ประกวดราคาจา้งกอ่สร้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (โดยวธิ ี
PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING) สายทางบ้านน้ าดิบเหนือ ซอย ๑        วดั
โบสถ ์หมู่ที่ ๑๗ ต าบลน้ าดิบ เชื่อมต าบลนครเจดีย ์อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล าพูน

 e-bidding 1,024,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดัล าธาร คอนสตรัคชั่น



เลขที่สญัญา
(จา้ง)

วนัลงนาม ชื่อโครงการ วธิกีารจดัหา จ านวนเงิน ผู้ชนะการเสนอราคา

65/2564 11 ม.ิย 64  ประกวดราคาจา้งกอ่สร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์
คอนกรีต (Over Lay) สายทาง ลพ.ถ ๑๐๐๒๐ สายทางบ้านสันห้างเสือ - บ้าน
เวยีงหนองล่อง บริเวณบ้านห้วยปันจอ๊ย หมู่ที่ ๒ ต าบลหนองยวง อ าเภอเวยีงหนอง
ล่อง จงัหวดัล าพูน (ถนนถา่ยโอนฯ)

 e-bidding 1,850,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดัล าธาร คอนสตรัคชั่น

66/2564 28 ม.ิย 64 จา้งจดัต้ังสถานีน้ าด่ืมพัชรธรรม (แห่งที่ ๒) ถวายเป็นพระราชกศุลเนื่องในวนัเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง 499,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดัอษัจมิากอ่สร้าง

67/2564 29 ม.ิย 64 ประกวดราคาจา้งกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านใหมสั่นมะนะ หมู่ที่
 ๘ บ้านพันตาเกนิ หมู่ที่ ๕ ต าบลต้นธง เชื่อมบ้านป่ายาง หมู่ที่ ๘ ต าบลริมปิง 
อ าเภอเมอืงล าพูน จงัหวดัล าพูน

 e-bidding 2,070,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดัวรรณพิชติ คอนสตรัคชั่น

68/2564 25 ส.ค. 64 ประกวดราคาจา้งกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก าแพงกนัดิน สายบ้าน
สะปุ๋ง หมู่ที่ ๓ ต าบลมว่งน้อย เชื่อมบ้านฉางขา้วน้อยเหนือ หมู่ที่ ๓ ต าบลป่าซาง 
อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล าพูน 

 e-bidding 780,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดัวรรณพิชติ คอนสตรัคชั่น

69/2564 25 ส.ค. 64 ประกวดราคาจา้งกอ่สร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต 
(Over Lay) สายทางบ้านทุ่งปู่แดง หมู่ที่ ๑๓ ต าบลเหล่ายาว เชื่อมบ้านหนองปลา
สะวาย หมู่ที่ ๒ ต าบลหนองปลาสะวาย อ าเภอบ้านโฮ่ง จงัหวดัล าพูน ด้วยวธิี
ประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์

 e-bidding 1,042,800.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดัล าพูนวนัเฉลิม

70/2564 19 ส.ค. 64 จา้งเหมาบริการติดต้ังตาขา่ยป้องกนันกและหนามป้องกนันก ในสนามกฬีากลาง
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัล าพูน

เฉพาะเจาะจง 492,949.00 บริษัทวธิาดา

71/2564 25 ส.ค. 64 ประกวดราคาจา้งกอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายทางบ้านป่าจี้ หมู่ที่
 ๓ ต าบลป่าไผ่ เชื่อม (ทต.วงัดิน) ต าบลล้ี อ าเภอล้ี จงัหวดัล าพูน ด้วยวธิปีระกวด
ราคาอเิล็กทรอนิกส์

 e-bidding 759,600.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดัล าพูนวนัเฉลิม

72/2564 27 ส.ค. 64 ประกวดราคาจา้งกอ่สร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต 
(Over Lay) สายทางทล.๑๑๘๔ เชื่อมบ้านสัญชยั หมู่ที่ ๗ ต าบลทุ่งหัวชา้ง อ าเภอ
ทุ่งหัวชา้ง จงัหวดัล าพูน ด้วยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์

 e-bidding 730,600.00 บริษัทจ ากดัรุ่งโพธิ์ สลิตา

73/2564 1 ก.ย. 64 ประกวดราคาจา้งกอ่สร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต 
(Over Lay) สายทางบ้านท่าชา้ง หมู่ที่ ๖ ต าบลหนองล่อง อ าเภอเวยีงหนองล่อง 
เชื่อมบ้านศรีเต้ีย หมู่ที่ ๓ ต าบลศรีเต้ีย อ าเภอบ้านโฮ่ง จงัหวดัล าพูน

 e-bidding 1,634,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดัเชยีงใหมส่ าราญการโยธา

74/2564 2 ก.ย. 64 จา้งซ่อมแซมลิฟท์โดยสานภายในอาคารส านักงาน องค์การบิหารส่วนจงัหวดัล าพูน  e-bidding 349,890.00 บริษัทเชยีงใหมจ่ ากดัลานนาเซอร์วสิ



เลขที่สญัญา
(จา้ง)

วนัลงนาม ชื่อโครงการ วธิกีารจดัหา จ านวนเงิน ผู้ชนะการเสนอราคา

75/2564 10 ก.ย. 64  จา้งกอ่สร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านฮ่องกอก หมู่ที่ ๔ เชื่อมบ้านไร่ หมู่ที่ ๘
 ต าบลอโุมงค์ อ าเภอเมอืงล าพูน จงัหวดัล าพูน

คัดเลือก 1,220,000.00 บ้านทากอ่สร้าง

76/2564 22 ก.ย. 64 จา้งกอ่สร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าเส้า หมู่ที่ ๙ เชื่อมบ้านชยัสถาน   
หมู่ที่ ๑๐ ต าบลอโุมงค์ อ าเภอเมอืงล าพูน จงัหวดัล าพูน

คัดเลือก 1,220,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดัทรัพยส์มบูรณ์การโยธา

77/2564 22 ก.ย. 64 จา้งกอ่สร้างลานจดักจิกรรมบริเวณหน้าอาคารเรียนร่มตะแบก โรงเรียนบ้านป่าป๋วย
 ต าบลบ้านโฮ่ง อ าเภอบ้านโฮ่ง จงัหวดัล าพูน

เฉพาะเจาะจง 490,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วงัตาลกอ่สร้าง

78/2564 23 ก.ย. 64 จา้งปรับปรุงและต่อเติมสนามกฬีากลางองค์การบริหารส่วนจงัหวดัล าพูน  e-bidding 1,015,300.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอส.แอล.คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอน็จเินียร่ิง

79/2564 23 ก.ย. 64 ประกวดราคาจา้งกอ่สร้างห้องพักพนักงานรักษาความปลอดภัย (ป้อมยาม) ซุ้ม
บริการจ าหน่ายอาหาร และลานคอนกรีตอเนกประสงค์ สนามกฬีากลางองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัล าพูน ด้วยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์

 e-bidding 851,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอส.แอล.คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอน็จเินียร่ิง



เลขที่สัญญา
(ซ้ือขาย)

วันลงนาม ชือ่โครงการ วิธกีารจัดหา จ านวนเงนิ ผู้ชนะการเสนอราคา

 1/2564 9 ต.ค. 63 ประกวดราคาซ้ือรถบดล้อเหล็กสามล้อ (STATIC) น้้าหนักพร้อมท้างานไม่น้อยกวา่ ๑๓
 ตัน ก้าลังเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกวา่ ๗๐ แรงม้า จ้านวน ๑ คัน ด้วยวธิปีระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 e-bidding 4,455,000.00         บริษัท เอ.ว.ีเอ็น.มอเตอร์เวอคส์ จ้ากัด

 2/2564 8 ต.ค. 63 ประกวดราคาซ้ือรถปฏิบัติการการแพทยฉ์ุกเฉิน จ้านวน ๓ คัน ตามโครงการระบบ
บริการการแพทยฉ์ุกเฉินจงัหวดัล้าพูน ประจ้าปีงบประมาณ 2563 ด้วยวธิปีระกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 e-bidding 3,849,000.00         บริษัท ไทย ออโต้ ฟลีท จ้ากัด

 3/2564 19 ต.ค. 63 ประกวดราคาซ้ือจดัซ้ือแขนรถขุดตีนตะขาบ ความยาวของอาร์มไม่น้อยกวา่ ๖,๒๕๐ 
มิลลิเมตร มีจดุยดึกระบอกไฮดรอลิกบริเวณด้านบนของตัวอาร์ม บริเวณด้านหัวและ
ด้านท้ายของอาร์ม มีรูส้าหรับใส่บูช้และสลัก เพือ่ประกอบเข้ากับตัวบูช้และตัวบุง้กี๋ 
จ้านวน ๑ ชุด ด้วยวธิปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 e-bidding 47,500.00              ร้าน เอเค ออโต้พาร์ทแอนด์เซอร์วสิ

 4/2564 3 พ.ย. 63 ประกวดราคาซ้ือรถบดล้อยางชนิด ๗ ล้อ ขับเคล่ือนด้วยตัวเองน้้าหนักพร้อมท้างานไม่
น้อยกวา่ ๑๓.๕ ตัน ก้าลังเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกวา่ ๙๕ แรงม้า จ้านวน ๑ คัน ด้วยวธิี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 e-bidding 3,333,333.00         บริษัท แกรนด์ เพาเวอร์ โปรดักส์ จ้ากัด

 5/2564 30 พ.ย. 63 ประกวดราคาซ้ือรถกวาดถนนแบบลากจงูด้วยรถบรรทุกหรือรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด
 ๕๐-๙๐ แรงม้า จ้านวน ๑ คัน ด้วยวธิปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 e-bidding 377,000.00            บริษัท พรเลิศการช่าง จ้ากัด

 6/2564 25 พ.ย. 63 ประกวดราคาซ้ือรถบดล้อเหล็กคู่ ส่ันสะเทือน น้้าหนักพร้อมท้างานไม่น้อยกวา่ ๗.๕ ตัน
 ก้าลังเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกวา่ ๗๐ แรงม้า จ้านวน ๑ คัน ด้วยวธิปีระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 e-bidding 2,881,222.00         หจก.เค.ที.เอ็ม 999

 7/2564 26 พ.ย. 63 ประกวดราคาซ้ือรถเคร่ืองเป่าฝุ่น (Blower) พ่วงท้ายรถฟาร์มแทรกเตอร์ (๔WD) ก้าลัง
เคร่ืองยนต์ไม่น้อยกวา่ ๙๐ แรงม้า จ้านวน ๑ คัน ด้วยวธิปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

 e-bidding 1,238,000.00         บริษัท วนิเนอร์ ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจเินียร่ิง จ้ากัด

 8/2564 27 พ.ย. 63 ซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ และช่วงปิดภาคเรียน ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง 220,117.36            องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

 9/2564 30 พ.ย. 63 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ประจ้าหน่วยเลือกต้ัง (ประเภทงานซ้ือ) กลุ่มที่ 1 จ้านวน 28 รายการ 
ตามการจดัหาวสัดุอุปกรณ์ส้าหรับการเลือกต้ังนายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดัล้าพูน 
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัล้าพูน โดยวธิคัีดเลือก

คัดเลือก 499,000.00            บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ้ากัด

 10/2564 30 พ.ย. 63 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ประจ้าหน่วยเลือกต้ัง (ประเภทงานจดัซ้ือ) กลุ่มที่ 2 จ้านวน 4 รายการ
 ตามการจดัหาวสัดุอุปกรณ์ส้าหรับการเลือกต้ังนายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดัล้าพูน 
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัล้าพูน โดยวธิคัีดเลือก

คัดเลือก 637,000.00            วนิ ซัพพลาย

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564



เลขที่สัญญา
(ซ้ือขาย)

วันลงนาม ชือ่โครงการ วิธกีารจัดหา จ านวนเงนิ ผู้ชนะการเสนอราคา

 11/2564 15 ธ.ค. 63 ซ้ือครุภัณฑ์ส้ารวจ กล้องระดับ ขนาดก้าลังขยาย ๓๐ เท่า จ้านวน ๒ ชุด โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง 55,640.00              ห้างหุน้ส่วนจ้ากัด ซี เอส ที อินสทรูเม้นท์ (ไทยแลนด์)

 12/2564 5 ก.พ. 64 ประกวดราคาซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้่ากวา่ ๒,๔๐๐
 ซีซี หรือก้าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต้่ากวา่ ๑๑๐ กิโลวตัต์ ขับเคล่ือน ๔ ล้อ แบบมี
ช่องวา่งด้านหลังคนขับ (Cab) จ้านวน ๓ คัน ด้วยวธิปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

 e-bidding 2,475,000.00         บริษัท โตโยต้านครพิงค์เชียงใหม่ จ้ากัด

 13/2564 3 พ.ค. 64 ซ้ือโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยแ์บบประกอบในชุดเดียวกัน แบบเสากิ่งเด่ียวพร้อม
ติดต้ัง จ้านวน ๕ โครงการ รวม ๑๐๗ ชุด โดยวธิคัีดเลือก

คัดเลือก 7,486,790.00         บริษัท โซดิแอคท์ คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด

 14/2564 31 พ.ค. 64 ซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ และช่วงปิดภาคเรียน ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง 198,729.66            องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

 15/2564 17 ม.ิย. 64 ซ้ือกล้องถ่ายภาพความร้อน ส้าหรับตรวจวดัอุณหภูมิร่างกาย (Thermal Imager) 
จ้านวน ๒ เคร่ือง โดยวธิคัีดเลือก

คัดเลือก 920,700.00            บริษัท มาย88 จ้ากัด

 16/2564 22 ม.ิย. 64 ซ้ือตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (MDB) พร้อมติดต้ังภายนอกอาคารโครงการเหมืองล้ีมีรัก 
ต้าบลล้ี อ้าเภอล้ี จงัหวดัล้าพูน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง 113,688.00            ห้างหุน้ส่วนจ้ากัด ดวงสมบูรณ์การไฟฟ้า

 17/2564 22 ก.ค. 64 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ้านวน ๒ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง 120,400.00            เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน
 18/2564 3 ส.ค. 64 ซ้ือเคร่ืองสแกนเนอร์ ส้าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบ์ริการ แบบที่ ๒ โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง 29,000.00              เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน

 19/2564 5 ส.ค. 64 ซ้ือกระสอบปุย๋เปล่า จ้านวน ๘๐,๐๐๐ ใบ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง 464,000.00            ร้านวรรณาพาณิชย์
 21/2564 16 ส.ค. 64 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองสแกนเนอร์ส้าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบ์ริการ 

แบบที่ ๓ ส้าหรับใช้ในกองยทุธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
ล้าพูน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง 35,290.00              บริษัท เดอะซิสเต็ม ล้าพูน จ้ากัด

 22/2564 23 ส.ค. 64  ซ้ือเคร่ืองสูบน้้ามอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๘ นิ้ว พร้อมท่อทางดูดและแท่นประกอบ 
ขับเคล่ือน ๓๘๐ โวลต์ พร้อมตู้คอนโทรล จ้านวน ๑ เคร่ือง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง 290,000.00            บริษัท เอส.ที.ไอ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ้ากัด

 23/2564 30 ส.ค. 64 ซ้ือตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จ้านวน ๒ ตู้ ส้าหรับใช้ปฏิบัติงานประจ้ากองการเจา้หน้าที่ โดย
วธิเีฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง 11,800.00              บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ้ากัด

 24/2564 30 ส.ค. 64 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) ส้าหรับใช้ในการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลาดยางภายใน
พืน้ที่ต้าบลป่าพลู อ้าเภอบ้านโฮ่ง, พืน้ที่ต้าบลวงัผาง อ้าเภอเวยีงหนองล่อง และถนนที่
ได้รับการถ่ายโอนฯ โดยวธิจีดัท้าเอง ภายในจงัหวดัล้าพูน โดยวธิคัีดเลือก

คัดเลือก 1,857,965.00         ห้างหุน้ส่วนจ้ากัด ดีเอแอล ซัพพลาย

 25/2564 31 ส.ค. 64 ซ้ือเคร่ืองสูบน้้าไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้้า ขนาด ๓.๐ แรงม้า ๓๘๐ V.AC จ้านวน ๑ 
เคร่ือง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง 60,500.00              ร้าน เอเค ออโต้พาร์ทแอนด์เซอร์วสิ

 26/2564 10 ก.ย. 64 ซ้ือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ ๓,๘๔๐ 
x ๒,๑๖๐ พิกเซล ขนาด ๕๕ นิ้ว จ้านวน ๔ เคร่ือง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง 79,400.00              บริษัท นิยมพานิช จ้ากัด



เลขที่สัญญา
(ซ้ือขาย)

วันลงนาม ชือ่โครงการ วิธกีารจัดหา จ านวนเงนิ ผู้ชนะการเสนอราคา

 27/2564 10 ก.ย. 64 ประกวดราคาซ้ือเคร่ืองอัดอากาศ ขนาด ๘๙๐ ลบ.ฟุต/นาที แรงดัน ๓๖๐ ปอนด์/
ตารางนิ้ว พร้อมติดต้ังบนรถยนต์บรรทุกขนาด ๖ ล้อ ขนาดก้าลังสูงสุดไม่น้อยกวา่ 
๒๔๐ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบเคร่ืองอัดอากาศและเคร่ืองสูบน้้าโคลนแบบลาก
จงูครบชุด ด้วยวธิปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 e-bidding 8,495,000.00         บริษัท สิทธยินต์ กรุ๊ป จ้ากัด

 28/2564 9 ก.ย. 64 ซ้ือครุภัณฑ์ส้านักงาน โต๊ะคอมพิวเตอร์ จ้านวน ๖ ตัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง 22,800.00              ห้างหุน้ส่วนจ้ากัด สมพลเฟอร์นิเจอร์ ล้าพูน
 29/2564 13 ก.ย. 64 ซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้่ากวา่ ๖,๐๐๐ ซีซี 

หรือก้าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต้่ากวา่ ๑๗๐ กิโลวตัต์ แบบบรรทุกน้้า จ้านวน ๑ คัน โดย
วธิคัีดเลือก

คัดเลือก 2,479,000.00         บริษัท เอ็นเตอร์ไพรส์ เอ็นจเินียร่ิง แอนด์ อีควปิเมนท์ จ้ากัด

 30/2564 14 ก.ย. 64 ซ้ือครุภัณฑ์ส้านักงานเคร่ืองฟอกอากาศ ส้าหรับใช้ในห้องปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัล้าพูน จ้านวน ๑ เคร่ือง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง 54,570.00              ห้างหุน้ส่วนจ้ากัด สยามบอสส์แอนด์ซัพพลาย

 32/2564 22 ก.ย. 64 ประกวดราคาซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้่ากวา่ ๒,๔๐๐
 ซีซี หรือก้าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต้่ากวา่ ๑๑๐ กิโลวตัต์ ขับเคล่ือน ๒ ล้อ แบบธรรมดา
 จ้านวน ๒ คัน ด้วยวธิปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 e-bidding 1,078,000.00         บริษัท นอร์ทเวฟ จ้ากัด

 33/2564 23 ก.ย. 64 ซ้ือรถบรรทุกติดต้ังเครน (Crane Truck) ด้านท้ายเป็นกระบะเหล็กเทท้าย ติดต้ังชุด
แขนไฮดรอริก แบบพับ ๒ ตอน พร้อมกระเช้าไฟเบอร์กลาส ขนาดยกสูง ๑๕ เมตร 
ติดต้ังบนรถ ๖ ล้อ ขนาดเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกวา่ ๒๔๐ แรงม้า จ้านวน ๑ คัน โดยวธิี
คัดเลือก

คัดเลือก 4,438,000.00         บริษัท วนิเนอร์ ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจเินียร่ิง จ้ากัด

 34/2564 28 ก.ย. 64 ซ้ือโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยแ์บบประกอบในชุดเดียวกัน แบบเสากิ่งเด่ียวพร้อม
ติดต้ัง บนถนนสายทาง ลพถ.10014 ถนนเลียบรางรถไฟเชียงใหม่ - ล้าพูน (ถนนถ่าย
โอนฯ) โดยวธิคัีดเลือก

คัดเลือก 839,640.00            บริษัท ธรรมศักด์ิ จ้ากัด

 35/2564 28 ก.ย. 64 ซ้ือโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยแ์บบประกอบในชุดเดียวกัน แบบเสากิ่งเด่ียวพร้อม
ติดต้ัง บนถนนสายทาง ลพถ.10004 สายบ้านสะแล่ง - บ้านศรีบัวบาน อ้าเภอเมือง
ล้าพูน จงัหวดัล้าพูน (ถนนถ่ายโอนฯ) โดยวธิคัีดเลือก

คัดเลือก 839,640.00            บริษัท ธรรมศักด์ิ จ้ากัด

 36/2564 28 ก.ย. 64 ซ้ือโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยแ์บบประกอบในชุดเดียวกัน แบบเสากิ่งเด่ียวพร้อม
ติดต้ัง บนถนนสายทาง ลพถ.10012 สาย ลพ 2047 บ้านวงัไฮ - บ้านหนองซิว 
อ้าเภอเมืองล้าพูน จงัหวดัล้าพูน (ถนนถ่ายโอนฯ) โดยวธิคัีดเลือก

คัดเลือก 839,640.00            บริษัท ธรรมศักด์ิ จ้ากัด

 37/2564 27 ก.ย. 64 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส้าหรับปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนจงัหวดัล้าพูน  จ้านวน
 19 รายการ โดยวธิคัีดเลือก

คัดเลือก 1,386,640.00         บริษัท เดอะซิสเต็ม ล้าพูน จ้ากัด


