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ก 

คำนำ 
 

กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖0 และหนังสือสั่งการอื ่นที่เกี ่ยวข้อง เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วน              
จังหวัดลำพูน เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง รวมถึงการดำเนินงาน
ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งทำให้สามารถทราบถึงสถานการณ์การดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างว่าเป็นไปตาม
แผนการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด พบปัญหาและอุปสรรคและ            
ต้องปรับปรุงกระบวนงานอย่างไร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละงาน               
ให้สมประโยชน์ต่อการบริหารจัดการภาครัฐ เกิดความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัดงบประมาณ เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ภายใต้
ข้อกำหนดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment – ITA) 
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ค 

บทนำ 
 
  กองพัสด ุและทรัพย ์ส ิน องค ์การบร ิหารส่วนจ ังหว ัดลำพูน  ได ้ดำเน ินการจ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้าง                           
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 23 สิงหาคม 
2560 เป็นต้นมา โดยหมวด 6 มาตรา 57 เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกำหนดให้รายละเอียดของวิธีการจัดซื้อจัดจา้งพัสดุ
ในหมวดนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางให้เป็นไปตามระเบียบ              
ที ่รัฐมนตรีกำหนด ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ               
พ.ศ.2560 ข้อ 9 กำหนดว่าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ให้หน่วยงาน
ของรัฐดำเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ผ่านทางระบบจัดซื ้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและข้อ 10 
กำหนดให้กรมบัญชีกลางจัดทำแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ             
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐและผู้ประกอบการใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการด ำเนินการ เพื่อให้การ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดปัญหาการ คอร์รัปชั่นในกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างและมีมาตรฐานเดียวกัน ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้  

ดังนั้น กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จึงจัดทำรายงานผลการจัดซื้อ             
จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เพื่อเป็นการเคราะห์ความสุ่มเสี ่ยง             
ในการทุจริต ประสิทธิภาพในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผน
จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป 
 
 



๑ 

ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจดัหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการจัดทำสรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ ื ่อให้ เป ็นไปตามการประเม ินค ุณธรรมและความโปร ่งใสในการดำเน ินงาน  
ของหน่วยงานภาคร ัฐ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานภาคร ัฐท ี ่กำหนดให้   
ส่วนราชการได้นำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนาระบบกระบวนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่จะต้องแสดงออกถึงความโปร่งใสตรวจสอบได้ในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
และประสิทธิผลและเกิดความคุ้มค่าสมประโยชน์ต่อภาครัฐ รายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางที่ 1  แสดงร้อยละของโครงการแยกตามประเภทการจัดหา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

(ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) 
 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน (โครงการ) ร้อยละ 

1. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 35 4.83 
2. วิธีคัดเลือก 52 7.18 
3. วิธีเฉพาะเจาะจง 637 87.98 

รวม 724 100.00 
 
 

 
  จากตารางและแผนภูมิจะเห ็นได ้ว ่าในป ีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค ์การบร ิหารส่วน             
จังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยใช้งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 จำนวนทั้งสิ้น 724 โครงการ แบ่งตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  ดังนี้ 

1. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 35 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.83 
2. วิธีคัดเลือก จำนวน 52 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.18 
3. วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 637 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 87.98  

  วิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีจำนวนโครงการมากที่สุด ได้แก่ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 637 โครงการ           
ซึ่งเป็นวิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบ
กระทรวงการคล ังว่าด ้วยการจ ัดซ ื ้อจ ัดจ้างและการบร ิหารพ ัสด ุภาคร ัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง 
กำหนดวงเงินการจัดซื ้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื ้อจัดจ้างที ่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ 
และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู ้ตรวจรับพัสดุ ให้ไว้ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ได้กำหนดให้การ 
จัดซื้อจัดจ้างสินค้างานบริการหรืองานก่อสร้างที่มีการผลิตจำหน่ายก่อสร้างหรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินใน 
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วิธีประกวดราคา
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ร้อยละ 4.83

วิธีคัดเลือก 
ร้อยละ 7.18

วิธีเฉพาะเจาะจง 
ร้อยละ 87.98

แผนภูมิแสดงร้อยละของโครงการจัดซื้อจัดจ้างแยกตามประเภทการจัดหา



๒ 

การจัดซื ้อจ ัดจ้างครั ้งหนึ ่ง ไม ่เก ิน 500,000 บาท ให้ใช ้ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง เพื ่อให้การจ ัดซื ้อจ ัดจ้างของ 
ส่วนราชการเป็นไปอย่างคล่องตัวและเพื ่อให ้การเบิกจ่ายของส่วนราชการโดยเฉพาะแผนงาน/โครงการ 
ขนาดเล็กเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล 

  วิธ ีการจัดซื ้อจัดจ้างมีจำนวนโครงการมากเป็นอันดับรองลงมา ได้แก่ ว ิธ ีคัดเลือก จำนวน             
52 โครงการ ซึ่งเป็นการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
มาตรา 56(1) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
กฎกระทรวง และหนังสือสั่งการอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

  วิธีการจัดซื้อจัดจ้างมีจำนวนโครงการน้อยที่สุด ได้แก่ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
จำนวน 35 โครงการ เป็นการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่ง มีวงเงินเกินกว่า 500,000 บาท และเป็นสินค้าหรืองานบริการที่
ไม่ได้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e-catalog)  
 
ตารางที่ 2  แสดงร้อยละของงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างแยกตามประเภทการจัดหา   
  ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  

(ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) 
 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 
ในการจัดหา 

ร้อยละ 

1. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  90,647,309.49  28.64  
2. วิธีคัดเลือก  184,303,411.22  58.23  
3. วิธีเฉพาะเจาะจง  41,570,681.08  13.13  

รวม  316,521,401.79  100.00  
 

 
จากตารางและแผนภูมิจะเห็นได้ว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในภาพรวมมีการใช้งบประมาณ             

ในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จำนวน 316,521,401.79 บาท  
งบประมาณท ี ่ ใช ้ ในการจ ัดซ ื ้ อจ ัดจ้ างมากท ี ่ส ุด  ได ้แก ่  ว ิ ธี ค ัด เล ือก เป ็นจำนวนเงิน 

184,303,411.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.23 รองลงมาได้แก่ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                 
เป ็นจำนวนเง ิน 90,647,309.49 บาท ค ิดเป ็นร ้อยละ 28.64 และว ิธ ี เฉพาะเจาะจง เป ็นจำนวนเงิน 
41,570,681.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.13 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างแยกตามประเภทการจัดหา



๓ 

ตารางที่ 3  ร้อยละงบประมาณทีใ่ช้จริง (กอ่หนี้ผูกพัน) จากการจัดซื้อจดัจ้างโดยวิธีประกวดราคา 
  อิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) และวิธีคัดเลือด หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
  และการประหยัดงบประมาณของงบประมาณ   

(ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) 

งบประมาณทีไ่ด้รบั งบประมาณทีใ่ช ้
(ก่อหนี้ผูกพัน) 

ประหยัดงบประมาณ 

292,861,364.00 
100% 

274,950,720.71 
93.88% 

17,910,643.29 
6.12% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  จากตารางจะเห็นได้ว ่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน               
ได้รับงบประมาณในการจัดซื ้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) และวิธีคัดเลือด                
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นจำนวนทั้งสิ้น 292,861,364.00 บาท งบประมาณที่ใช้จริง
(ก่อหนี้ผูกพัน) จำนวน 274,950,720.71 บาท ประหยัดงบประมาณ จำนวน 17,910,643.29 บาท            
คิดเป็นประหยัดงบประมาณได้ร้อยละ 6.12 
 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อจำนวนของวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและงบประมาณที่ใชจ้ัดซื้อจัดจ้างในแต่ละวิธี 
  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 (ซ) 
กำหนดให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อน เว้นแต่ กรณีอื ่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง            
ซึ่งกรมบัญชีกลาง โดยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้มีหนังสือกำหนด
แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม หรือสนับสนุน (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2563 จำนวน 3 ฉบับ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ ดังนี้ 

 หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564   

 หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
ด่วนที่สุด  ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 845 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564  

 หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
ด่วนที่สุด  ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 78 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 

โดยกำหนดแนวทางการดำเนินการในหมวด 2 ข้อ 6 (6) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ตามรายการสินค้าที่มีรายชื่อตามที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมได้ขึ้นบัญชีไว้ ซึ่งพัสดุดังกล่าวตรงตามความต้องการของหน่วยงานของรัฐโดยให้ใช้เงินงบประมาณจัดซื้อ
จัดจ้างพัสดุดังกล่าว ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่อยู่ในบัญชีรายชือ่ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ดังนั ้น จึงทำให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การจัดซื ้อจัดจ้าง                
โดยวิธีคัดเลือกมีจำนวนมากกว่าการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และมีการใช้
งบประมาณมากกว่าวิธีอื่น 

วงเงินที่จัดซ้ือจัดจ้าง 
93.88%

ประหยัดงบประมาณ 
6.12%



๔ 

ปัญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง 
1. เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการอยู่บ่อยครั้ง  ส่งผลให้

บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างยังไม่เข้าใจในการปฏิบัติอย่างชัดเจน ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะปฏิบัติงาน
ผิดพลาด และล่าช้า 

2. ปัญหาเกี ่ยวกับการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั ่งการต่าง ๆ ทำให้เจ้าหน้าที่                      
ที่รับผิดชอบงานด้านพัสดุเกิดความสับสน และขาดแนวทางในการปฏิบัติงาน 

3. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณหรือผู้ดำเนินโครงการ ไม่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ             
จัดจ้างและแผนจัดหาพัสดุของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างไปกระจุกตัวในช่วงปลายปี งบประมาณ 
ซึ ่งยังคงเป็นปัญหาที ่ยังไม่สามารถแก้ไขได้  ทำให้หน่วยจัดซื ้อมีระยะเวลาดำเนินการจัดซื ้อจัดจ้างกระชั ้นชิด                    
และมีจำนวนมาก อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ 

4. เจ้าหน้าที่จัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ กำหนดเงื่อนไขใน
ร่างขอบเขตของงานไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ทำให้ต้องทำการแก้ไขบ่อยคร้ัง ส่งผลให้งานล่าช้า 

5. ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีปัญหาการเชือ่มต่อระบบบ่อยครั้ง ทำให้การปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าที่ล่าช้า  
 
แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อเสนอแนะ 

1. สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบงานด้านพัสดุได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับข้อกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการ รวมถึงแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิบัติงาน 

2. ต้องทำความตกลงกับหน่วยงานเจ้าของงบประมาณหรือผู้ดำเนินโครงการ ให้ดำเนินการตาม
แผนจัดหาพัสดุของหน่วยงานและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด 



 

 
 
 

ภาคผนวก 



วนัที่จดัท ำ เลขที่โครงกำร

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ อปท./

(เลขที่สญัญำ e-LAAS)

ชื่อเจ้ำหน้ี โครงกำร/รำยกำร  จ ำนวนเงนิขอซ้ือขอจ้ำง/

สญัญำ

แหล่งเงนิที่ใช้ วิธีจดัหำ

21/10/2564 64087148202 641001001829 1/2565(CNTR-00009/65) บรษิทั อโีค มำรีน จ ำกดั 01.เรือก ำจดัผกัตบชวำและวชัพืช 

ขนำดบรรทุก 10 ลบ.ม.

               6,895,000.00 เงนิงบประมำณคำ้งจำ่ย คดัเลือก

21/10/2564 64087476818 640922025255 สญัญำจำ้งกอ่สรำ้งเลขที ่

1/2565(CNTR-00008/65)

หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ปรียำกรุป๊ (2003) 01.คำ่ขดุลอกล ำน ้ำสำรบรเิวณฝำย

มหำโชค บำ้นป่ำตงึงำม  หมูท่ี ่3  

ต ำบลป่ำสกั  อ ำเภอเมอืงล ำพูน  

จงัหวดัล ำพูน

               2,685,110.14 เงนิงบประมำณคำ้งจำ่ย คดัเลือก

21/10/2564 64087544342 640922046569 5/2565(CNTR-00003/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั มนรุ่งเรืองกอ่สรำ้ง 10.คำ่กอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก สำยทำง  ทล.1184 เชือ่ม

บำ้นหนองป่ำตงึ หมูท่ี ่2 ต ำบลทุง่

หวัชำ้ง อ ำเภอทุง่หวัชำ้ง จงัหวดั

ล ำพูน

                  449,000.00 เงนิงบประมำณคำ้งจำ่ย คดัเลือก

21/10/2564 64107191575 641015004811 ลพ 51008/-(CNTR-00006/65) นำยสงิหำ  จีนำ 01.คำ่ใชจ้ำ่ยในงำนพระรำชพธีิ 

งำนรฐัพธีิ งำนพธีิ และพธีิทำง

ศำสนำ

                    12,000.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

21/10/2564 64097679520 640915011479 5/2565(CNTR-00005/65) บรษิทั โทรคมนำคมแหง่ชำต ิจ ำกดั 

(มหำชน)

                    15,408.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

21/10/2564 64097850778 641024000664 3/2565(CNTR-00001/65) บรษิทั อะแวร์ คอร์ปอเรช ั่น จ ำกดั 01.คำ่จำ้งเหมำงำนบ ำรุงรกัษำ

ระบบควำมปลอดภยับนเครือขำ่ย

คอมพวิเตอร์และโปรแกรม

ประยุกต์ขององค์กำรบรหิำรสว่น

จงัหวดัล ำพูน

                  494,400.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

21/10/2564 64107045579 641014084732 1/2565(CNTR-00007/65) รำ้นเฟิร์สชอ้ยท์มำร์เก็ตติง้

84,732.00

เงนิงบประมำณ เจำะจง

21/10/2564 64097144215 641015000204 8/2565(CNTR-00002/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั เซเวน่กนัโอเอ 10.คำ่เชำ่เครือ่งถำ่ยเอกสำร                   420,000.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

25/10/2564 64097079727 641009000076 4/2565(CNTR-00010/65) บรษิทั รกัษำควำมปลอดภยับอส 

จ ำกดั

11.คำ่จำ้งเหมำบรกิำรรกัษำควำม

ปลอดภยั

               1,499,000.00 เงนิงบประมำณ คดัเลือก

ทะเบียนบนัทกึจดัซ้ือจดัจ้ำงจำกระบบ e-GP ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

หนา้ที ่1 / 55



วนัที่จดัท ำ เลขที่โครงกำร

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ อปท./

(เลขที่สญัญำ e-LAAS)

ชื่อเจ้ำหน้ี โครงกำร/รำยกำร  จ ำนวนเงนิขอซ้ือขอจ้ำง/

สญัญำ

แหล่งเงนิที่ใช้ วิธีจดัหำ

26/10/2564 64097255708 641001003253 3/2565(CNTR-00014/65) บรษิทั มำย88 จ ำกดั 01.กลอ้งถำ่ยภำพควำมรอ้น

ส ำหรบัตรวจวดัอณุหภมูริำ่งกำย 

(Thermal Imager)

                  446,500.00 เงนิงบประมำณคำ้งจำ่ย คดัเลือก

26/10/2564 64077018245 641001001808 สญัญำซ้ือขำยเลขที ่

2/2565(CNTR-00012/65)

หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั เวลิด์ ทรคั ซพั

พลำย แอนด์ เอ็นจเินียริง่

02.เครือ่งสบูน ้ำขบัเคลือ่นดว้ย

เครือ่งยนต์ดเีซล ชนิด 4 สบู 4 

จงัหวะ 1,500 รอบ ขนำด 30 

แรงมำ้

               1,184,000.00 เงนิงบประมำณคำ้งจำ่ย คดัเลือก

26/10/2564 64077092295 641001003986 สญัญำซ้ือขำยเลขที ่

4/2565(CNTR-00013/65)

หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั เวลิด์ ทรคั ซพั

พลำย แอนด์ เอ็นจเินียริง่

03.เครือ่งสบูน ้ำขบัเคลือ่นดว้ย

เครือ่งยนต์ดเีซล ชนิด 4 สบู 4 

จงัหวะ 1,500 รอบขนำด 50 

แรงมำ้

                  987,000.00 เงนิงบประมำณคำ้งจำ่ย คดัเลือก

26/10/2564 64107152014 641015005274 -(CNTR-00015/65) ศลิำปริน้ส์ 01.คำ่จำ้งถำ่ยเอกสำร คำ่เย็่บ

หนงัสอืเขำ้เลม่ เขำ้ปกหนงัสอื

                      1,046.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

28/10/2564 64107109054 641014153844 ใบส ั่งจำ้ง เลขที ่

2/2565(CNTR-00016/65)

บรษิทั โตโยตำ้ เชียงใหม ่จ ำกดั                     10,748.15 เงนิงบประมำณ เจำะจง

28/10/2564 64107109702 641014153831 ใบส ั่งจำ้ง เลขที ่

3/2565(CNTR-00017/65)

บรษิทั โตโยตำ้ เชียงใหม ่จ ำกดั                       6,874.75 เงนิงบประมำณ เจำะจง

28/10/2564 64107110089 641014153805 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

2/2564(CNTR-00018/65)

รำ้นเอ เค ออโตพ้ำร์ทแอนด์เซอร์วสิ                       5,850.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

29/10/2564 64107106477 641015003681 ลพ 51008/-(CNTR-00020/65) นำยสงิหำ  จีนำ 01.คำ่ใชจ้ำ่ยในงำนพระรำชพธีิ 

งำนรฐัพธีิ งำนพธีิ และพธีิทำง

ศำสนำ

                    15,000.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

29/10/2564 64107108155 641015005036 ลพ 51008/-(CNTR-00019/65) รำ้นล ำพูนโปรโมช ั่น 01.คำ่ใชจ้ำ่ยในงำนพระรำชพธีิ 

งำนรฐัพธีิ งำนพธีิ และพธีิทำง

ศำสนำ

                      6,000.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

02/11/2564 64097258544 640915009775 -(CNTR-00021/65) บรษิทั โทรคมนำคมแหง่ชำต ิจ ำกดั 

(มหำชน)

                      7,575.60 เงนิงบประมำณ เจำะจง

08/11/2564 64087201089 640908000476 สญัญำจำ้งออกแบบฯเลขที ่

2/2565(CNTR-00023/65)

บรษิทัอสีอำชเิทค จ ำกดั 02.คำ่จำ้งเหมำออกแบบ เขยีน

แบบและตกแตง่อำคำรสถำนที่

                  466,000.00 เงนิงบประมำณคำ้งจำ่ย เจำะจง

08/11/2564 64107176702 641014175079 4/2565(CNTR-00022/65) รำ้นมำยปริน้ซ์ เทรดดิง้ 01.คำ่จำ้งถำ่ยเอกสำร คำ่เย็่บ

หนงัสอืเขำ้เลม่ เขำ้ปกหนงัสอื

                    34,725.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

09/11/2564 64097741269 641015000051 9/2565(CNTR-00024/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั  ช.ชญำปิโตรเลียม                   239,397.70 เงนิงบประมำณ เจำะจง

10/11/2564 64107180461 641001004195 สญัญำซ้ือขำยเลขที ่

5/2565(CNTR-00026/65)

องค์กำรสง่เสรมิกจิกำรโคนมแหง่

ประเทศไทย (อ.ส.ค.)

                  213,048.08 เงนิงบประมำณ เจำะจง
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วนัที่จดัท ำ เลขที่โครงกำร

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ อปท./

(เลขที่สญัญำ e-LAAS)

ชื่อเจ้ำหน้ี โครงกำร/รำยกำร  จ ำนวนเงนิขอซ้ือขอจ้ำง/

สญัญำ

แหล่งเงนิที่ใช้ วิธีจดัหำ

11/11/2564 64107294002 641124002472 13/2565(CNTR-00028/65) รำ้นสวนบำ้นศลิป์ กำรเกษตร เงนิรบัฝำก-กำรรบัโอนกรรมสทิธิ

ในทีด่นิของ SCG ทีบ่รเิวณ ต.ล้ี 

อ.ล้ี จ.ล ำพูน

                  216,024.00 เงนิรบัฝำกอืน่ๆ เจำะจง

12/11/2564 64097853569 641015000264 7/2564(CNTR-00030/65) บรษิทั โทรคมนำคมแหง่ชำต ิจ ำกดั 

(มหำชน)

                  499,476.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

12/11/2564 64097866214 641015000214 11/2565(CNTR-00031/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั  ช.ชญำปิโตรเลียม                   499,637.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

12/11/2564 64117117201 641114135971 7/2565(CNTR-00029/65) อดุมทรพัย์แอร์เซอร์วสิ                     12,519.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

15/11/2564 64097287356 640915011363 1/2565(CNTR-00032/65) บรษิทั ทรปิเปิลที บรอดแบนด์ จ ำกดั 

(มหำชน)

                  216,000.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

15/11/2564 64097286011 640915011567 2/2565(CNTR-00033/65) บรษิทั ทรปิเปิลที บรอดแบนด์ จ ำกดั 

(มหำชน)

                    71,500.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

15/11/2564 64097254291 640915011881 3/2565(CNTR-00034/65) บรษิทั ทรปิเปิลที บรอดแบนด์ จ ำกดั 

(มหำชน)

                  166,920.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

15/11/2564 64097259349 640915012056 4/2565(CNTR-00035/65) บรษิทั ทรปิเปิลที บรอดแบนด์ จ ำกดั 

(มหำชน)

                    90,000.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

15/11/2564 64117131651 641124002694 14/2565(CNTR-00037/65) บรษิทั องค์แปด จ ำกดั 09.คำ่โฆษณำและเผยแพร่

ประชำสมัพนัธ์

                  481,500.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

15/11/2564 64117053143 641114131753 9/2565(CNTR-00036/65) รำ้น มำยปริน้ซ์ เทรดดิง้ 01.คำ่จำ้งถำ่ยเอกสำร คำ่เย็่บ

หนงัสอืเขำ้เลม่ เขำ้ปกหนงัสอื

                    11,165.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

17/11/2564 64117036770 641124003913 15/2565(CNTR-00038/65) นำยปภงักร อศัวพรุิณ 03.โครงกำรจดังำนพระนำงจำม

เทวี (พระแมน่ ั่งเมอืง)

                  300,000.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

18/11/2564 64087657400 641022008197 6/2565(CNTR-00045/65) บรษิทั มำร์ค ซีววิ เอ็นจเินียริง่ จ ำกดั โครงกำรกอ่สรำ้งรำงระบำยน ้ำ 

สนำมกีฬำกลำง อบจ.ล ำพูน

               1,920,000.00 เงนิอดุหนุนระบวุตัถุประสงค์/เฉพำะกจิ

คำ้งจำ่ย

Bidding

18/11/2564 64097663661 641122003836 10/2565(CNTR-00042/65) บรษิทั  เชียงใหมม่โีชค  จ ำกดั กอ่สรำ้งถนนลำดยำงผวิจรำจร

แอสฟลัท์คอนกรีตพรอ้มระบบ

ระบำยน ้ำ คสล. สำยทำงเลียบล ำ

เหมอืงจำ่แส ้ต.ในเมอืง เชือ่มต.

เหมอืงงำ่ อ.เมอืงล ำพูน จ.ล ำพูน

             18,720,570.15 เงนิอดุหนุนระบวุตัถุประสงค์/เฉพำะกจิ

คำ้งจำ่ย

คดัเลือก
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วนัที่จดัท ำ เลขที่โครงกำร

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ อปท./

(เลขที่สญัญำ e-LAAS)

ชื่อเจ้ำหน้ี โครงกำร/รำยกำร  จ ำนวนเงนิขอซ้ือขอจ้ำง/

สญัญำ

แหล่งเงนิที่ใช้ วิธีจดัหำ

18/11/2564 64097768416 641122004813 11/2565(CNTR-00041/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั  บญุมำทนักำรโยธำ กอ่สรำ้งถนนลำดยำงผวิจรำจร

แบบพำรำแอสฟลัท์คอนกรีตสำย

ทำงบำ้นสนัคะยอม ม.1 ต.ป่ำสกั 

เชือ่มต.ศรีบวับำน อ.เมอืงล ำพูน จ.

ล ำพูน

               1,330,000.00 เงนิอดุหนุนระบวุตัถุประสงค์/เฉพำะกจิ

คำ้งจำ่ย

คดัเลือก

18/11/2564 64097778256 641122001223 12/2565(CNTR-00044/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั  บญุมำทนักำรโยธำ กอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 

สำยทำงบำ้นทำป่ำสกั หมูท่ี ่2 ต.ทำ

ปลำดกุ อ.แมท่ำ จ.ล ำพูน เชือ่ม

สำยทำง ทล.2031 ต.แมท่ำ อ.แม่

ออน จ.เชียงใหม่

               1,100,000.00 เงนิอดุหนุนระบวุตัถุประสงค์/เฉพำะกจิ

คำ้งจำ่ย

คดัเลือก

18/11/2564 64097733663 641015000174 10/2565(CNTR-00039/65) บรษิทั ซสัโก ้จ ำกดั  ( มหำชน )                     92,143.30 เงนิงบประมำณ เจำะจง

19/11/2564 64107280080 641114088308 4/2565(CNTR-00046/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั  แสงทองอเิลคทรคิ

 แอนด์ เอ็นจเินียริง่

                    10,833.75 เงนิงบประมำณ เจำะจง

19/11/2564 64107277338 641114088137 3/2565(CNTR-00047/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั เดอะซนั เอ็ม อำร์ 

เค

                      8,800.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

22/11/2564 64117116159 641114092243 5/2565(CNTR-00049/65) รำ้นศลิำปริน้ส์ 01.คำ่จำ้งถำ่ยเอกสำร คำ่เย็่บ

หนงัสอืเขำ้เลม่ เขำ้ปกหนงัสอื

                    15,500.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

23/11/2564 64107290255 641115003661 บนัทกึขอ้ควำม ที ่ลพ

51008/-(CNTR-00050/65)

อดุมทรพัย์แอร์เซอร์วสิ                       5,992.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

24/11/2564 64117269493 641114216438 11/2565(CNTR-00051/65) ศลิำปริน้ส์ 01.คำ่จำ้งถำ่ยเอกสำร คำ่เย็่บ

หนงัสอืเขำ้เลม่ เขำ้ปกหนงัสอื

                         970.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

24/11/2564 64107321063 641114133621 12/2565(CNTR-00052/65) อดุมทรพัย์แอร์เซอร์วสิ                       1,926.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

26/11/2564 64107011986 641014044233 ใบส ั่งจำ้ง 

1/2565(CNTR-00054/65)

สถำนีวทิยุกระจำยเสยีงแหง่ประเทศ

ไทย จงัหวดัล ำพูน

09.คำ่โฆษณำและเผยแพร่

ประชำสมัพนัธ์

                  222,560.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

26/11/2564 64107289275 641114076747 8/2565(CNTR-00053/65) อำธญัธุรกจิ 07.คำ่จำ้งเหมำบรกิำรท ำของและ

กำรบรกิำร

                    12,370.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

29/11/2564 64117074785 641114174230 5/2565(CNTR-00055/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั จี พำร์ท อนิดสัเตรี

ยล

                    20,995.54 เงนิงบประมำณ เจำะจง
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วนัที่จดัท ำ เลขที่โครงกำร

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ อปท./

(เลขที่สญัญำ e-LAAS)

ชื่อเจ้ำหน้ี โครงกำร/รำยกำร  จ ำนวนเงนิขอซ้ือขอจ้ำง/

สญัญำ

แหล่งเงนิที่ใช้ วิธีจดัหำ

03/12/2564 64117228107 641114330178 28/2565(CNTR-00056/65) บรษิทั โทรคมนำคมแหง่ชำต ิจ ำกดั 

(มหำชน)

07.คำ่จำ้งเหมำบรกิำรท ำของและ

กำรบรกิำร

                    30,013.50 เงนิงบประมำณ เจำะจง

03/12/2564 64117043279 641114129893 6/2565(CNTR-00057/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั  แสงทองอเิลคทรคิ

 แอนด์ เอ็นจเินียริง่

                    10,785.60 เงนิงบประมำณ เจำะจง

08/12/2564 64107293873 641114158054 ใบส ั่งซ้ือเลขที ่

7/2565(CNTR-00058/65)

หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั  แสงทองอเิลคทรคิ

 แอนด์ เอ็นจเินียริง่

                    12,275.04 เงนิงบประมำณ เจำะจง

08/12/2564 64117243480 641214022270 ใบส ั่งซ้ือเลขที ่

27/2565(CNTR-00059/65)

หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั วงัน ้ำทพิย์ คอน

สตรคัช ั่น

                  210,000.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

13/12/2564 64127098343 641214104084 34/2565(CNTR-00062/65) นำงวนิดำ กนัธวิงั 02.คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเตรียมกำรรบั

เสด็จพระบำทสมเด็จพระเจำ้อยู่หวั

 และพระบรมวงศำนุวงศ์ทุก

พระองค์ทีไ่ดเ้สด็จจงัหวดัล ำพูน

อยำ่งเป็นทำงกำรและเป็นกำรสว่น

พระองค์

                    66,240.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

13/12/2564 64117090519 641114212188 10/2565(CNTR-00065/65) นำงสำวสรติำ ไชยชนะ 02.โครงกำรสง่เสรมิประเพณียีเ่ป็ง                     78,500.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

13/12/2564 64107251357 641114086955 6/2565(CNTR-00064/65) นำยเกษม แสนปุ๋ ย 07.คำ่จำ้งเหมำบรกิำรท ำของและ

กำรบรกิำร

                    23,940.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

13/12/2564 64127099159 641214104920 35/2565(CNTR-00063/65) บรษิทั  ไลท์แมน เชียงใหม ่จ ำกดั 02.คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเตรียมกำรรบั

เสด็จพระบำทสมเด็จพระเจำ้อยู่หวั

 และพระบรมวงศำนุวงศ์ทุก

พระองค์ทีไ่ดเ้สด็จจงัหวดัล ำพูน

อยำ่งเป็นทำงกำรและเป็นกำรสว่น

พระองค์

                  200,000.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

13/12/2564 64107278845 641114268020 9/2565(CNTR-00060/65) ลำนบญุเครือ่งครวั                     72,165.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

13/12/2564 64117180606 641114395655 23/2565(CNTR-00061/65) อดุมทรพัย์แอร์เซอร์วสิ                          428.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

14/12/2564 64117377064 641214016326 21/2565(CNTR-00067/65) รำ้น มำยปริน้ซ์ เทรดดิง้ 01.คำ่จำ้งถำ่ยเอกสำร คำ่เย็่บ

หนงัสอืเขำ้เลม่ เขำ้ปกหนงัสอื

                    26,250.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

14/12/2564 64117164992 641114283222 20/2564(CNTR-00066/65) อดุมทรพัย์แอร์เซอร์วสิ                       1,391.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง
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วนัที่จดัท ำ เลขที่โครงกำร

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ อปท./

(เลขที่สญัญำ e-LAAS)

ชื่อเจ้ำหน้ี โครงกำร/รำยกำร  จ ำนวนเงนิขอซ้ือขอจ้ำง/

สญัญำ

แหล่งเงนิที่ใช้ วิธีจดัหำ

15/12/2564 64127099536 641214103468 ใบส ั่งจำ้งเลขที ่

36/2565(CNTR-00070/65)

รำ้นกูด๊คตัติง้ 02.คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเตรียมกำรรบั

เสด็จพระบำทสมเด็จพระเจำ้อยู่หวั

 และพระบรมวงศำนุวงศ์ทุก

พระองค์ทีไ่ดเ้สด็จจงัหวดัล ำพูน

อยำ่งเป็นทำงกำรและเป็นกำรสว่น

พระองค์

                  130,000.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

15/12/2564 64127099178 641214110103 ใบส ั่งซ้ือเลขที ่

39/2565(CNTR-00069/65)

หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ล ำพูนวนัเฉลมิ                   314,000.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

15/12/2564 64127098567 641214109138 ใบส ั่งซ้ือเลขที ่

38/2565(CNTR-00068/65)

หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั วงัน ้ำทพิย์ คอน

สตรคัช ั่น

                    49,434.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

16/12/2564 64117151302 641201003987 สญัญำซ้ือ เลขที ่

8/2565(CNTR-00075/65)

รำ้น ล ำปำงเซอร์วสิ                   254,800.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

16/12/2564 64117151392 641201004025 สญัญำซ้ือ เลขที ่

9/2565(CNTR-00078/65)

รำ้นเอ เค ออโตพ้ำร์ทแอนด์เซอร์วสิ                   216,996.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

16/12/2564 64117489882 641214026795 24/2565(CNTR-00077/65) ศลิำปริน้ส์ 01.คำ่จำ้งถำ่ยเอกสำร คำ่เย็่บ

หนงัสอืเขำ้เลม่ เขำ้ปกหนงัสอื

                      2,660.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

16/12/2564 64117357256 641114284522 8/2565(CNTR-00072/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั สยำมบอสส์ แอนด์

 ซพัพลำย

                    12,305.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

16/12/2564 64117334308 641201000985 10/2565(CNTR-00079/65) อูท่องเครือ่งเรือนเชียงใหม่ 03.โตะ๊คอมพวิเตอร์, 04.โตะ๊

ท ำงำนเหล็ก, 05.โตะ๊ท ำงำนเหล็ก,

 06.เกำ้อีท้ ำงำน, 07.เกำ้อีท้ ำงำน

                    85,000.00 เงนิงบประมำณคำ้งจำ่ย/เงนิงบประมำณ

คำ้งจำ่ย/เงนิงบประมำณคำ้งจำ่ย/เงนิ

งบประมำณคำ้งจำ่ย/เงนิงบประมำณคำ้ง

จำ่ย

เจำะจง

16/12/2564 64117373391 641201004227 6/2565(CNTR-00074/65) อูท่องเครือ่งเรือนเชียงใหม่ 02.โตะ๊ท ำงำน                     52,200.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

16/12/2564 64117378039 641201004337 7/2565(CNTR-00076/65) อูท่องเครือ่งเรือนเชียงใหม่ 01.เกำ้อีท้ ำงำน                     24,120.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

17/12/2564 64117324195 641224004478 25/2565(CNTR-00082/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั โดง่ดงั ครีเอช ั่น 09.คำ่โฆษณำและเผยแพร่

ประชำสมัพนัธ์

               2,000,000.00 เงนิงบประมำณ คดัเลือก

17/12/2564 64127269662 641214219334 39/2565(CNTR-00081/65) นำยโอภำส ไชยวรรณ์ 02.โครงกำรเพือ่ป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหำยำเสพตดิ

                    80,000.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

17/12/2564 64127204654 641224004450 22/2565(CNTR-00080/65) บรษิทั เพอร์เฟค ครีเอช ั่น แอนด์ ออ

แกไนซ์เซอร์ จ ำกดั

11.โครงกำรแลกเปลีย่นภำษำ 

วฒันธรรมไทยและตำ่งประเทศ

                  220,000.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง
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วนัที่จดัท ำ เลขที่โครงกำร

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ อปท./

(เลขที่สญัญำ e-LAAS)

ชื่อเจ้ำหน้ี โครงกำร/รำยกำร  จ ำนวนเงนิขอซ้ือขอจ้ำง/

สญัญำ

แหล่งเงนิที่ใช้ วิธีจดัหำ

17/12/2564 64117258708 641114326081 25/2564(CNTR-00084/65) โรงกลงึสวุทิย์กำรชำ่ง                          600.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

17/12/2564 64107319315 641114231028 10/2565(CNTR-00083/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั  แสงทองอเิลคทรคิ

 แอนด์ เอ็นจเินียริง่

                    15,300.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

18/12/2564 64117024332 641114180386 ใบส ั่งซ้ือ 

11/2565(CNTR-00088/65)

บรษิทั สหสำยเหนือหลอ่ยำง จ ำกดั                       2,900.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

18/12/2564 64107303905 641114181966 ใบส ั่งจำ้ง 

14/2565(CNTR-00086/65)

รำ้น ล ำปำงเซอร์วสิ                     25,000.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

18/12/2564 64117024773 641114180602 ใบส ั่งซ้ือ 

12/2565(CNTR-00089/65)

รำ้นเอ เค ออโตพ้ำร์ทแอนด์เซอร์วสิ                       3,500.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

18/12/2564 64107325707 641114183413 ใบส ั่งซ้ือ 

18/2565(CNTR-00091/65)

รำ้นเอ เค ออโตพ้ำร์ทแอนด์เซอร์วสิ                       9,972.40 เงนิงบประมำณ เจำะจง

18/12/2564 64107325795 641114183549 ใบส ั่งซ้ือ 

19/2565(CNTR-00087/65)

รำ้นเอ เค ออโตพ้ำร์ทแอนด์เซอร์วสิ                     32,334.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

18/12/2564 64107325885 641114183674 ใบส ั่งซ้ือ 

20/2565(CNTR-00090/65)

รำ้นเอ เค ออโตพ้ำร์ทแอนด์เซอร์วสิ                       1,640.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

18/12/2564 64107304420 641114182311 ใบส ั่งจำ้ง 

16/2565(CNTR-00092/65)

โรงกลงึสวุทิย์ กำรชำ่ง                       5,720.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

20/12/2564 64117251358 641201004858 11/2565(CNTR-00093/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ธนบรูณ์กรุป๊โฮม

เฟอร์นิช

01.เกำ้อีท้ ำงำนส ำหรบัผูบ้รหิำร, 

02.เกำ้อีท้ ำงำน, 03.โตะ๊ท ำงำน, 

04.ตูเ้หล็ก แบบ 2 บำน

                    69,900.00 เงนิงบประมำณ/เงนิงบประมำณ/เงนิ

งบประมำณ/เงนิงบประมำณ

เจำะจง

20/12/2564 64117503802 641214130949 38/2565(CNTR-00095/65) อดุมทรพัย์แอร์เซอร์วสิ                     20,544.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

20/12/2564 64117439210 641201005244 13/2565(CNTR-00094/65) อูท่องเครือ่งเรือนเชียงใหม่ 03.โตะ๊วำงคอมพวิเตอร์                     13,750.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

21/12/2564 64107249555 641222016552 17/2565(CNTR-00096/65) บรษิทั  เชียงใหมม่โีชค  จ ำกดั 05.คำ่ปรบัปรุงซอ่มแซมเสรมิผวิ

จรำจรแอสฟลัต์คอนกรีต (Over 

Lay) สำยทำงถนนรอบเมอืงนอก 

ต ำบลในเมอืง เชือ่มถนน ทล.106 

ต ำบลตน้ธง อ ำเภอเมอืงล ำพูน  

จงัหวดัล ำพูน

               2,888,000.00 เงนิงบประมำณคำ้งจำ่ย คดัเลือก
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วนัที่จดัท ำ เลขที่โครงกำร

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ อปท./

(เลขที่สญัญำ e-LAAS)

ชื่อเจ้ำหน้ี โครงกำร/รำยกำร  จ ำนวนเงนิขอซ้ือขอจ้ำง/

สญัญำ

แหล่งเงนิที่ใช้ วิธีจดัหำ

21/12/2564 64107251504 641222000585 สญัญำจำ้งกอ่สรำ้งเลขที่

18/2565(CNTR-00097/65)

หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ล ำพูนวนัเฉลมิ 04.คำ่กอ่สรำ้งถนนลำดยำงผวิ

จรำจรแบบแอสฟลัต์คอนกรีต สำย

ทำงแยก ลพ.3004 บำ้นปำกลอ้ง 

หมูท่ี ่8 ต ำบลหนองปลำสะวำย 

เชือ่มบำ้นสนัปเูลย หมูท่ี ่2 ต ำบลศรี

เตีย้ อ ำเภอบำ้นโฮง่ จงัหวดัล ำพูน

               3,590,000.00 เงนิงบประมำณ คดัเลือก

22/12/2564 64107022923 641201000759 12/2565(CNTR-00100/65) บรษิทั สยำมนิสสนัอตุรดติถ์ จ ำกดั 01.รถบรรทุก (ดเีซล) ขนำด 1 ตนั

 ปรมิำตรกระบอกสบูไมต่ ่ำกวำ่ 

2,400 ซี.ซี

                  978,000.00 เงนิงบประมำณคำ้งจำ่ย คดัเลือก

22/12/2564 64127202301 641214227225 40/2565(CNTR-00099/65) บรษิทั เซนต์เมด จ ำกดั (มหำชน)                       5,400.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

23/12/2564 64107118957 641010001911 7/25654(CNTR-00101/65) บรษิทั เควี เพสท์ จ ำกดั 12.คำ่จำ้งเหมำบรกิำรท ำควำม

สะอำดอำคำรสถำนที่

                  666,880.93 เงนิงบประมำณ คดัเลือก

23/12/2564 64117234413 641114325744 22/2565(CNTR-00103/65) บรษิทั เชียงใหม ่ธรี เซอร์วสิ จ ำกดั 07.คำ่จำ้งเหมำบรกิำรท ำของและ

กำรบรกิำร

                    10,165.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

23/12/2564 64117437675 641214027867 28/2565(CNTR-00102/65) รำ้น เอเค ออโตพ้ำร์ทแอนด์เซอร์วสิ                   108,310.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

24/12/2564 641171723902 641114333430 26/2565(CNTR-00105/65) รำ้น ไอที โฟน                       2,800.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

24/12/2564 64117486509 641214028362 27/2565(CNTR-00104/65) รำ้นศลิำปริน้ส์ 01.คำ่จำ้งถำ่ยเอกสำร คำ่เย็่บ

หนงัสอืเขำ้เลม่ เขำ้ปกหนงัสอื

                         486.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

26/12/2564 64117269471 641214017125 ใบส ั่งจำ้ง 

33/2565(CNTR-00120/65)

ชลติแอร์                       8,239.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

26/12/2564 64107322634 641114181642 ใบส ั่งจำ้ง 

13/2565(CNTR-00115/65)

บรษิทั โตโยตำ้ เชียงใหม ่จ ำกดั                     10,756.92 เงนิงบประมำณ เจำะจง

26/12/2564 64117029803 641114181237 ใบส ั่งจำ้ง 

14/2565(CNTR-00118/65)

บรษิทั โตโยตำ้ เชียงใหม ่จ ำกดั                     12,393.44 เงนิงบประมำณ เจำะจง

26/12/2564 64107322167 641114182865 ใบส ั่งจำ้ง 

19/2565(CNTR-00116/65)

บรษิทั โตโยตำ้ เชียงใหม ่จ ำกดั                       8,533.89 เงนิงบประมำณ เจำะจง

26/12/2564 64107325516 641114183262 ใบส ั่งซ้ือ 

17/2565(CNTR-00122/65)

บรษิทั บำงกอกโคมตัสเุซลส์ จ ำกดั                     70,513.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

26/12/2564 64107299705 641114181836 ใบส ั่งซ้ือ 

23/2565(CNTR-00125/65)

บรษิทั บำงกอกโคมตัสเุซลส์ จ ำกดั                       2,311.20 เงนิงบประมำณ เจำะจง
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วนัที่จดัท ำ เลขที่โครงกำร

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ อปท./

(เลขที่สญัญำ e-LAAS)

ชื่อเจ้ำหน้ี โครงกำร/รำยกำร  จ ำนวนเงนิขอซ้ือขอจ้ำง/

สญัญำ

แหล่งเงนิที่ใช้ วิธีจดัหำ

26/12/2564 64107325959 641114184162 ใบส ั่งซ้ือ 

22/2565(CNTR-00124/65)

บรษิทั สหสำยเหนือหลอ่ยำง จ ำกดั                     12,200.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

26/12/2564 64107326029 641214036341 ใบส ั่งซ้ือ 

29/2565(CNTR-00128/65)

บรษิทั สหสำยเหนือหลอ่ยำง จ ำกดั                     75,000.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

26/12/2564 64117269157 641214017068 ใบส ั่งซ้ือ 

35/2565(CNTR-00107/65)

บรษิทั สหสำยเหนือหลอ่ยำง จ ำกดั                       9,800.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

26/12/2564 64107326005 641114181518 ใบส ั่งซ้ือ 

15/2565(CNTR-00119/65)

รำ้นเอ เค ออโตพ้ำร์ทแอนด์เซอร์วสิ                       3,500.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

26/12/2564 64107325233 641114183128 ใบส ั่งซ้ือ 

16/2565(CNTR-00121/65)

รำ้นเอ เค ออโตพ้ำร์ทแอนด์เซอร์วสิ                     34,200.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

26/12/2564 64107325927 641114184072 ใบส ั่งซ้ือ 

21/2565(CNTR-00123/65)

รำ้นเอ เค ออโตพ้ำร์ทแอนด์เซอร์วสิ                       3,000.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

26/12/2564 64107326067 641214036389 ใบส ั่งซ้ือ 

30/2565(CNTR-00111/65)

รำ้นเอ เค ออโตพ้ำร์ทแอนด์เซอร์วสิ                       3,300.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

26/12/2564 64107326104 641214036419 ใบส ั่งซ้ือ 

31/2565(CNTR-00127/65)

รำ้นเอ เค ออโตพ้ำร์ทแอนด์เซอร์วสิ                       4,000.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

26/12/2564 64107326141 641214036446 ใบส ั่งซ้ือ 

32/2565(CNTR-00126/65)

รำ้นเอ เค ออโตพ้ำร์ทแอนด์เซอร์วสิ                       8,920.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

26/12/2564 64107326169 641214036468 ใบส ั่งซ้ือ 

33/2565(CNTR-00109/65)

รำ้นเอ เค ออโตพ้ำร์ทแอนด์เซอร์วสิ                       6,200.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

26/12/2564 64107325051 641214036492 ใบส ั่งซ้ือ 

34/2565(CNTR-00110/65)

รำ้นเอ เค ออโตพ้ำร์ทแอนด์เซอร์วสิ                       8,600.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

26/12/2564 64117269363 641214017100 ใบส ั่งซ้ือ 

36/2565(CNTR-00108/65)

รำ้นเอ เค ออโตพ้ำร์ทแอนด์เซอร์วสิ                       3,500.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

26/12/2564 64107325983 641214017146 ใบส ั่งซ้ือ 

37/2565(CNTR-00113/65)

รำ้นเอ เค ออโตพ้ำร์ทแอนด์เซอร์วสิ                       7,060.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

26/12/2564 64107305050 641114182563 ใบส ั่งจำ้ง 

17/2565(CNTR-00112/65)

โรงกลงึสวุทิย์ กำรชำ่ง                     13,400.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

26/12/2564 64117151489 641214016983 ใบส ั่งจำ้ง 

30/2565(CNTR-00106/65)

โรงกลงึสวุทิย์ กำรชำ่ง                     14,100.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

26/12/2564 64117151412 641214017019 ใบส ั่งจำ้ง 

31/2565(CNTR-00114/65)

โรงกลงึสวุทิย์ กำรชำ่ง                     24,200.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง
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วนัที่จดัท ำ เลขที่โครงกำร

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ อปท./

(เลขที่สญัญำ e-LAAS)

ชื่อเจ้ำหน้ี โครงกำร/รำยกำร  จ ำนวนเงนิขอซ้ือขอจ้ำง/

สญัญำ

แหล่งเงนิที่ใช้ วิธีจดัหำ

27/12/2564 64107251517 641222021490 28/2565(CNTR-00130/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั  บญุมำทนักำรโยธำ 05.คำ่กอ่สรำ้งถนนแอสฟลัต์

คอนกรีต สำยทำงบำ้นสนัคะยอม 

หมูท่ี ่1 ต ำบลป่ำสกั เชือ่มต ำบลศรี

บวับำน อ ำเภอเมอืงล ำพูน จงัหวดั

ล ำพูน

               2,450,000.00 เงนิงบประมำณ คดัเลือก

27/12/2564 64107251616 641222014060 21/2565(CNTR-00133/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั  เอกภพกอ่สรำ้ง 09.คำ่กอ่สรำ้งถนนผวิจรำจร

แอสฟลัต์คอนกรีต สำยทำงบำ้น

จดัสรรคอกชำ้ง หมูท่ี ่8  ต ำบลป่ำ

ไผ ่เชือ่มบำ้นใหมศ่วิไิล หมูท่ี ่12 

ต ำบลล้ี อ ำเภอล้ี จงัหวดัล ำพูน

               2,430,000.00 เงนิงบประมำณ คดัเลือก

27/12/2564 64107290988 641122017253 20/2565(CNTR-00132/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั กรรณ์วริยิะ 02.คำ่ปรบัปรุงซอ่มแซมเสรมิผวิ

จรำจรแอสฟลัต์คอนกรีต (Over 

lay) บรเิวณหน้ำวดักอมว่ง ถนน 

ทล.1030 – ถนน ทล.106 บำ้นกอ

มว่ง หมูท่ี ่2 ต ำบลอโุมงค์ อ ำเภอ

เมอืงล ำพูน จงัหวดัล ำพูน

               1,130,000.00 เงนิงบประมำณ คดัเลือก

27/12/2564 64107321333 641114182690 ใบส ั่งจำ้ง เลขที ่

18/2565(CNTR-00131/65)

บรษิทั โตโยตำ้ เชียงใหม ่จ ำกดั                     32,221.98 เงนิงบประมำณ เจำะจง

27/12/2564 64107304300 641114182112 ใบส ั่งจำ้ง เลขที ่

15/2565(CNTR-00137/65)

บรษิทั เพฟไลน์ (ประเทศไทย) จ ำกดั                     25,000.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

28/12/2564 64117268981 641214017045 ใบส ั่งจำ้ง เลขที ่

32/2565(CNTR-00139/65)

บรษิทั มำสดำ้เชียงใหม ่จ ำกดั                     37,432.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

28/12/2564 64117025330 641114180913 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

13/2565(CNTR-00140/65)

บรษิทั สหสำยเหนือหลอ่ยำง จ ำกดั                     30,200.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

28/12/2564 64117468752 641201008077 14/2565(CNTR-00138/65) รำ้น โฮมไอเดยี 2 โดย นำยณฐัพงค์ 

บณัฑติเนตร์

04.ผำ้มำ่นพรอ้มอปุกรณ์                     68,000.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง
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วนัที่จดัท ำ เลขที่โครงกำร

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ อปท./

(เลขที่สญัญำ e-LAAS)

ชื่อเจ้ำหน้ี โครงกำร/รำยกำร  จ ำนวนเงนิขอซ้ือขอจ้ำง/

สญัญำ

แหล่งเงนิที่ใช้ วิธีจดัหำ

30/12/2564 64097667713 641122004818 9/2565(CNTR-00143/65) หจก.บำ้นทำกอ่สรำ้ง กอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก

สำยทำงบำ้นหนองเงอืก ม.5 ต.แม่

แรง เชือ่มบำ้นป่ำหมุน้ ม.7 ต.

มะกอก อ.ป่ำซำง จ.ล ำพูน

               2,230,000.00 เงนิอดุหนุนระบวุตัถุประสงค์/เฉพำะกจิ

คำ้งจำ่ย

คดัเลือก

30/12/2564 64097667325 641122004819 8/2565(CNTR-00142/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ล ำพูนวนัเฉลมิ ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลำดยำงผวิ

จรำจรแบบแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต 

(Over Lay) สำยทำง ลพ.ถ 

10023 สำยบำ้นเหลำ่แมว-บำ้น

วงัสะแกง ต.วงัผำง อ.เวียงหนอง

ลอ่ง จ.ล ำพูน

               6,600,000.00 เงนิอดุหนุนระบวุตัถุประสงค์/เฉพำะกจิ

คำ้งจำ่ย

คดัเลือก

30/12/2564 64127051736 641215004891 ลพ 51008/-(CNTR-00149/65) นำยสงิหำ  จีนำ 01.คำ่ใชจ้ำ่ยในงำนพระรำชพธีิ 

งำนรฐัพธีิ งำนพธีิ และพธีิทำง

ศำสนำ

                    15,000.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

30/12/2564 64117255639 641114331214 24/2565(CNTR-00144/65) บรษิทั วีอำร์ 999 คำ้วสัด ุจ ำกดั                       1,986.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

30/12/2564 64127057151 641215004911 ลพ 51008/-(CNTR-00148/65) รำ้นล ำพูนโปรโมช ั่น 01.คำ่ใชจ้ำ่ยในงำนพระรำชพธีิ 

งำนรฐัพธีิ งำนพธีิ และพธีิทำง

ศำสนำ

                      3,800.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

04/01/2565 64117155648 641115006844 20/2565(CNTR-00151/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั  ช.ชญำปิโตรเลียม                   246,456.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

04/01/2565 64117203472 641201009422 15/2565(CNTR-00150/65) หำ้งหุน้สว่นสำมญั คอมโปรเอ็ด

ยูเคช ั่น

ชุดอปุกรณ์ส ำหรบัหอ้งเรียน

คณุภำพแหง่กำรเรียนรูด้ว้ย

เทคโนโลยีสำรสนเทศ DLTV ของ

โรงเรียนบำ้นป่ำป๋วย ต.บำ้นโฮง่ จ.

ล ำพูน

                    29,900.00 เงนิอดุหนุนระบวุตัถุประสงค์/เฉพำะกจิ เจำะจง

05/01/2565 64117496932 650101000098 สญัญำซ้ือขำยเลขที ่

16/2565(CNTR-00152/65)

บรษิทั บำ้นศลิป์ 2009 จ ำกดั 01.เลือ่ยโซย่นต์, 02.เครือ่งตดั

หญำ้, 03.เครือ่งตดัแตง่พุ่มไม้

                  119,219.40 เงนิงบประมำณคำ้งจำ่ย/เงนิงบประมำณ

คำ้งจำ่ย/เงนิงบประมำณคำ้งจำ่ย

เจำะจง

06/01/2565 64117367015 641114402945 25/2565(CNTR-00153/65) อดุมทรพัย์แอร์เซอร์วสิ                       1,712.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

06/01/2565 64117336562 641214027681 37/2565(CNTR-00154/65) อดุมทรพัย์แอร์เซอร์วสิ                       6,420.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

หนา้ที ่11 / 55



วนัที่จดัท ำ เลขที่โครงกำร

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ อปท./

(เลขที่สญัญำ e-LAAS)

ชื่อเจ้ำหน้ี โครงกำร/รำยกำร  จ ำนวนเงนิขอซ้ือขอจ้ำง/

สญัญำ

แหล่งเงนิที่ใช้ วิธีจดัหำ

07/01/2565 64127254623 641214386307 55/2565(CNTR-00155/65) รำ้น มำยปริน้ซ์ เทรดดิง้ 01.คำ่จำ้งถำ่ยเอกสำร คำ่เย็่บ

หนงัสอืเขำ้เลม่ เขำ้ปกหนงัสอื

                    41,100.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

10/01/2565 64117036541 641222017081 29/2565(CNTR-00162/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั  เอเคอ ีรีไซคลิง่ 06.คำ่ปรบัปรุงซอ่มแซมเสรมิผวิ

จรำจรแอสฟลัต์คอนกรีต (Over 

Lay)  สำยทำงบำ้นเหลำ่พระเจำ้ตำ

เขยีว หมูท่ี ่2 ต ำบลบำ้นเรือน 

เชือ่มบำ้นดอนตอง หมูท่ี ่4 ต ำบล

แมแ่รง อ ำเภอป่ำซำง จงัหวดัล ำพูน

               1,796,000.00 เงนิงบประมำณคำ้งจำ่ย คดัเลือก

10/01/2565 64127494250 650122002807 31/2565(CNTR-00158/65) บรษิทั จติต์สนิ เอ็นจเินียริง่ จ ำกดั 01.คำ่ปรบัปรุงซอ่มแซมสนำม

กีฬำกลำงองค์กำรบรหิำรสว่น

จงัหวดัล ำพูน

                  301,201.62 เงนิงบประมำณ เจำะจง

10/01/2565 64117488817 641214306098 45/2565(CNTR-00160/65) บรษิทั ไซน์นอร์ท ซพัพลำย จ ำกดั                     15,793.20 เงนิงบประมำณ เจำะจง

10/01/2565 64127066631 641214350525 40/2565(CNTR-00156/65) รำ้นมำยด์ ดไีซน์ 07.โครงกำรจดัท ำแผนพฒันำ

กำรศกึษำขององค์กำรบรหิำรสว่น

จงัหวดัล ำพูน

                      7,700.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

10/01/2565 64127193570 641214257916 46/2565(CNTR-00159/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั จี พำร์ท อนิดสัเตรี

ยล

                    55,000.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

10/01/2565 64127166372 641214305419 42/2565(CNTR-00161/65) อดุมทรพัย์แอร์เซอร์วสิ                       2,140.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

11/01/2565 64107236093 641222022995 30/2565(CNTR-00164/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั  เอกภพกอ่สรำ้ง 05.คำ่กอ่สรำ้งถนนผวิจรำจร

แอสฟลัต์คอนกรีต สำยทำงบำ้น

จดัสรรคอกชำ้ง หมูท่ี ่8 ต ำบลป่ำไผ่

 เชือ่มบำ้นใหมศ่วิไิล หมูท่ี ่12 

ต ำบลล้ี อ ำเภอล้ี จงัหวดัล ำพูน

               2,360,000.00 เงนิงบประมำณคำ้งจำ่ย คดัเลือก

11/01/2565 64127194416 641214397377 57/2565(CNTR-00163/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ตำนะกุลแอร์                       2,000.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง
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วนัที่จดัท ำ เลขที่โครงกำร

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ อปท./

(เลขที่สญัญำ e-LAAS)

ชื่อเจ้ำหน้ี โครงกำร/รำยกำร  จ ำนวนเงนิขอซ้ือขอจ้ำง/

สญัญำ

แหล่งเงนิที่ใช้ วิธีจดัหำ

13/01/2565 64117250791 650102000031 16/2565(CNTR-00165/65) บรษิทั  นิยมพำนิช จ ำกดั 01.เครือ่งคอมพวิเตอร์ All In 

One ส ำหรบังำนส ำนกังำน, 02.

เครือ่งคอมพวิเตอร์ ส ำหรบังำน

ประมวลผล แบบที ่1  (จอแสดง

ภำพขนำดไมน้่อยกวำ่ 19 นิ้ว), 

03.เครือ่งส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800

 VA

                  227,520.00 เงนิงบประมำณ/เงนิงบประมำณ/เงนิ

งบประมำณ

เจำะจง

14/01/2565 64127057356 641214304793 ใบส ั่งจำ้ง เลขที ่

45/2565(CNTR-00174/65)

บรษิทั โตโยตำ้ เชียงใหม ่จ ำกดั                     10,748.15 เงนิงบประมำณ เจำะจง

14/01/2565 64127066554 641214304823 ใบส ั่งจำ้ง เลขที ่

50/2565(CNTR-00176/65)

บรษิทั ที.แอล.ที แทรกเตอร์ จ ำกดั                       5,000.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

14/01/2565 64127074014 641214304817 ใบส ั่งจำ้ง เลขที ่

49/2565(CNTR-00175/65)

บรษิทั มำสดำ้เชียงใหม ่จ ำกดั                     13,879.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

14/01/2565 64117167234 641115007205 21/2565(CNTR-00170/65) บรษิทั ล ำพูนปิโตรเลียม จ ำกดั                   405,641.40 เงนิงบประมำณ เจำะจง

14/01/2565 64127058057 641214304800 ใบส ั่งจำ้ง เลขที ่

47/2565(CNTR-00179/65)

บรษิทั สหสำยเหนือหลอ่ยำง จ ำกดั                       2,278.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

14/01/2565 64127061891 641214258286 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

41/2565(CNTR-00178/65)

บรษิทั สหสำยเหนือหลอ่ยำง จ ำกดั                     85,100.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

14/01/2565 64117216610 641114396247 29/2565(CNTR-00171/65) รำ้น ชอ.กำรชำ่ง                     13,375.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

14/01/2565 64127039267 641214304789 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

47/2565(CNTR-00177/65)

รำ้นเอ เค ออโตพ้ำร์ทแอนด์เซอร์วสิ                       7,000.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

14/01/2565 64127200177 641214368527 51/2565(CNTR-00168/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั  แสงทองอเิลคทรคิ

 แอนด์ เอ็นจเินียริง่

                      3,300.40 เงนิงบประมำณ เจำะจง

14/01/2565 64117470323 641114405978 ใบส ั่งซ้ือเลขที ่

26/2565(CNTR-00173/65)

องค์กำรสง่เสรมิกจิกำรโคนมแหง่

ประเทศไทย (อ.ส.ค.)

                      2,173.96 เงนิงบประมำณ เจำะจง

19/01/2565 64127292270 650114049674 ใบส ั่งจำ้ง เลขที ่

61/2565(CNTR-00187/65)

ชลติแอร์                       7,150.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

19/01/2565 64127060967 641214258263 ใบส ั่งจำ้ง เลขที ่

41/2565(CNTR-00190/65)

บรษิทั เมโทรแมชีนเนอรี ่จ ำกดั                     94,555.90 เงนิงบประมำณ เจำะจง

19/01/2565 64127062860 641214258316 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

42/2565(CNTR-00189/65)

บรษิทั สหสำยเหนือหลอ่ยำง จ ำกดั                     23,800.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง
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วนัที่จดัท ำ เลขที่โครงกำร

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ อปท./

(เลขที่สญัญำ e-LAAS)

ชื่อเจ้ำหน้ี โครงกำร/รำยกำร  จ ำนวนเงนิขอซ้ือขอจ้ำง/

สญัญำ

แหล่งเงนิที่ใช้ วิธีจดัหำ

19/01/2565 64127063441 641214258337 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

43/2565(CNTR-00188/65)

บรษิทั สหสำยเหนือหลอ่ยำง จ ำกดั                     12,000.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

19/01/2565 64127063948 641214258360 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

44/2565(CNTR-00183/65)

บรษิทั สหสำยเหนือหลอ่ยำง จ ำกดั                     33,400.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

19/01/2565 64127382230 650114001903 53/2565(CNTR-00180/65) รำ้น ทีเคกำรไฟฟ้ำ 01.คำ่ปรบัปรุงซอ่มแซมสนำม

กีฬำกลำงองค์กำรบรหิำรสว่น

จงัหวดัล ำพูน

                    46,600.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

19/01/2565 64127065752 641214304803 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

48/2565(CNTR-00184/65)

รำ้น ล ำปำงเซอร์วสิ                     16,196.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

19/01/2565 64127064773 641214304808 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

49/2565(CNTR-00181/65)

รำ้น ล ำปำงเซอร์วสิ                     26,680.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

19/01/2565 64127058168 641214304811 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

50/2565(CNTR-00185/65)

รำ้น ล ำปำงเซอร์วสิ                     16,580.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

19/01/2565 65017130369 650114208500 65/2565(CNTR-00193/65) รำ้นกูด๊คตัติง้ 07.คำ่จำ้งเหมำบรกิำรท ำของและ

กำรบรกิำร

                    11,450.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

19/01/2565 64127258886 641215010894 ลพ 51008/-(CNTR-00196/65) รำ้นศลิำปริน้ส์ 01.คำ่จำ้งถำ่ยเอกสำร คำ่เย็่บ

หนงัสอืเขำ้เลม่ เขำ้ปกหนงัสอื

                         920.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

19/01/2565 64127292410 650114049874 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

55/2565(CNTR-00186/65)

รำ้นเอ เค ออโตพ้ำร์ทแอนด์เซอร์วสิ                       2,016.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

19/01/2565 64127066256 641214304805 ใบส ั่งจำ้ง เลขที ่

48/2565(CNTR-00182/65)

โรงกลงึสวุทิย์ กำรชำ่ง                       2,800.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

19/01/2565 64127245813 641214385894 52/2565(CNTR-00192/65) โรงกลงึสวุทิย์กำรชำ่ง                       4,350.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

19/01/2565 64127254572 641214386137 53/2565(CNTR-00191/65) โรงกลงึสวุทิย์กำรชำ่ง                       3,900.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

19/01/2565 64127296433 650114049875 62/2565(CNTR-00195/65) โรงกลงึสวุทิย์กำรชำ่ง                       4,000.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

19/01/2565 65017128083 650114215397 70/2565(CNTR-00194/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั สยำมบอสส์ แอนด์

 ซพัพลำย

                      1,605.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

20/01/2565 64127354518 650114080364 54/2565(CNTR-00198/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั สมพลกำรกอ่สรำ้ง                     17,965.30 เงนิงบประมำณ เจำะจง

20/01/2565 64127202305 650101004052 20/2565(CNTR-00197/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั สยำมบอสส์ แอนด์

 ซพัพลำย

01.กลอ้งวดิโีอคอนเฟอเรนซ์                     85,600.00 เงนิงบประมำณคำ้งจำ่ย เจำะจง

21/01/2565 64117509220 650101005742 21/2565(CNTR-00199/65) บรษิทั ตนำนุวฒัน์ จ ำกดั                     94,982.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

24/01/2565 64117246877 650101005709 18/2565(CNTR-00204/65) บรษิทั วนิเนอร์ ซพัพลำย แอนด์ เอ็น

จเินียริง่

02.รถขดุตนีตะขำบ                9,425,000.00 เงนิงบประมำณคำ้งจำ่ย คดัเลือก
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วนัที่จดัท ำ เลขที่โครงกำร

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ อปท./

(เลขที่สญัญำ e-LAAS)

ชื่อเจ้ำหน้ี โครงกำร/รำยกำร  จ ำนวนเงนิขอซ้ือขอจ้ำง/

สญัญำ

แหล่งเงนิที่ใช้ วิธีจดัหำ

24/01/2565 64127475191 650114084679 ใบส ั่งจำ้ง เลขที ่

64/2565(CNTR-00200/65)

บรษิทั สหสำยเหนือหลอ่ยำง จ ำกดั                       1,928.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

24/01/2565 64127397608 650114084776 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

59/2565(CNTR-00201/65)

บรษิทั สหสำยเหนือหลอ่ยำง จ ำกดั                       5,800.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

24/01/2565 64127292569 650114049968 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

56/2565(CNTR-00202/65)

รำ้นเอ เค ออโตพ้ำร์ทแอนด์เซอร์วสิ                       4,460.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

24/01/2565 65017230997 650101006238 22/2565(CNTR-00203/65) องค์กำรเภสชักรรม                1,466,400.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

25/01/2565 64117251247 650101003134 สญัญำซ้ือขำยเลขที ่

19/2565(CNTR-00205/65)

บรษิทั ตงชนะกจิ จ ำกดั 01.รถเกลีย่ดนิ                7,469,000.00 เงนิงบประมำณคำ้งจำ่ย คดัเลือก

25/01/2565 64127098338 641214304792 ใบส ั่งจำ้ง เลขที ่

44/2565(CNTR-00206/65)

บรษิทั  โตโยตำ้  นครพงิค์  เชียงใหม่

  จ ำกดั

                      2,647.18 เงนิงบประมำณ เจำะจง

25/01/2565 64127057888 641214304795 ใบส ั่งจำ้ง เลขที ่

46/2565(CNTR-00207/65)

บรษิทั  โตโยตำ้  นครพงิค์  เชียงใหม่

  จ ำกดั

                      2,647.18 เงนิงบประมำณ เจำะจง

25/01/2565 64127397007 650114084941 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

57/2565(CNTR-00208/65)

รำ้นก ำแพงชยัมอเตอร์                       7,800.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

25/01/2565 64127166538 641214301188 54/2565(CNTR-00209/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั สยำมบอสส์ แอนด์

 ซพัพลำย

                      2,792.70 เงนิงบประมำณ เจำะจง

26/01/2565 64117363109 650114110791 69/2565(CNTR-00212/65) บรษิทั เอ พี คอมพวิเตอร์ แอนด์ เท

เลโฟน จ ำกดั

                  146,100.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

26/01/2565 64127495846 650114187953 71/2565(CNTR-00211/65) ลำนบญุเครือ่งครวั                          500.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

26/01/2565 65017098785 650114169170 ใบส ั่งซ้ือเลขที ่

61/2565(CNTR-00214/65)

หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั จี พำร์ท อนิดสัเตรี

ยล

                    29,400.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

27/01/2565 64107248220 650122016062 32/2565(CNTR-00215/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั  บญุมำทนักำรโยธำ 04.คำ่กอ่สรำ้งรำงระบำยน ้ำ

คอนกรีตเสรมิเหล็ก บำ้นตน้ผึง้ 

หมูท่ี ่1 ต ำบลเหมอืงงำ่  เชือ่มบำ้น

ชยัสถำน หมูท่ี ่10 ต ำบลอโุมงค์ 

อ ำเภอเมอืงล ำพูน จงัหวดัล ำพูน

               2,000,000.00 เงนิงบประมำณคำ้งจำ่ย คดัเลือก

27/01/2565 64127170350 641214301064 59/2565(CNTR-00216/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ตำนะกุลแอร์                       5,000.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

27/01/2565 64117180310 641214300495 60/2565(CNTR-00217/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ตำนะกุลแอร์                       8,400.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง
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วนัที่จดัท ำ เลขที่โครงกำร

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ
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ชื่อเจ้ำหน้ี โครงกำร/รำยกำร  จ ำนวนเงนิขอซ้ือขอจ้ำง/

สญัญำ

แหล่งเงนิที่ใช้ วิธีจดัหำ

28/01/2565 65017407467 650122018194 35/2565(CNTR-00219/65) นำยชวน อนิตะ๊รงัษี โครงกำรสง่เสรมิอนุรกัษ์พลงังำน

และพลงังำนทดแทนเศรษฐกจิฐำน

รำกองค์กำรบรหิำรสว่นจงัหวดั

ล ำพูน (สถำนีพลงังำนเทศบำล

ต ำบลกอ้) กทอ.64-07-0728

                  260,300.00 เงนิอดุหนุนระบวุตัถุประสงค์/เฉพำะกจิ เจำะจง

28/01/2565 65017388820 650122018290 34/2565(CNTR-00218/65) บรษิทั เพำเวอร์ซนั (ประเทศไทย) 

จ ำกดั

โครงกำรสง่เสรมิอนุรกัษ์พลงังำน

และพลงังำนทดแทนเศรษฐกจิฐำน

รำกองค์กำรบรหิำรสว่นจงัหวดั

ล ำพูน (ระบบสบูน ้ำพลงังำน

แสงอำทติย์บอ่บำดำล นำยอนนัต์ 

นนัตำ) กทอ.64-07-0738

                  423,000.00 เงนิอดุหนุนระบวุตัถุประสงค์/เฉพำะกจิ เจำะจง

31/01/2565 64117395057 641115011853 22/2565(CNTR-00221/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั  ช.ชญำปิโตรเลียม                   598,788.40 เงนิงบประมำณ เจำะจง

31/01/2565 64127494126 650114146950 70/2565(CNTR-00220/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั สยำมบอสส์ แอนด์

 ซพัพลำย

                      9,801.20 เงนิงบประมำณ เจำะจง

03/02/2565 64107251200 641222022093 19/2565(CNTR-00222/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั  เอกภพกอ่สรำ้ง 11คำ่กอ่สรำ้งถนนผวิจรำจร

แอสฟลัต์คอนกรีต สำยทำงบำ้น

เดน่ทรำยมลู หมูท่ี ่14, บำ้นศรี

เวียงชยั หมูท่ี ่21 และบำ้นพระ

บำทพฒันำ หมูท่ี ่23 ต ำบลนำทรำย

 เชือ่มสำยทำงหลวงหมำยเลข 

1087 ต ำบลล้ี  อ ำเภอล้ี  จงัหวดั

ล ำพูน

               2,990,000.00 เงนิงบประมำณ คดัเลือก

04/02/2565 64117200164 650201000261 23/2565(CNTR-00226/65) บรษิทั เกทเวย์ อคีวปิเมนท์ จ ำกดั 01.รถตดัหญำ้ชนิดใบมดีพวง 

แบบนั่งขบั 5 ชุดตดั เครือ่งยนต์

ดเีซล

               2,492,000.00 เงนิงบประมำณ คดัเลือก

04/02/2565 64127014696 650201000705 24/2565(CNTR-00224/65) บรษิทั ตงชนะกจิ จ ำกดั 02.รถหวัลำกพรอ้มหำงชำนต ่ำ                6,470,000.00 เงนิงบประมำณคำ้งจำ่ย คดัเลือก
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วนัที่จดัท ำ เลขที่โครงกำร

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ อปท./

(เลขที่สญัญำ e-LAAS)

ชื่อเจ้ำหน้ี โครงกำร/รำยกำร  จ ำนวนเงนิขอซ้ือขอจ้ำง/

สญัญำ

แหล่งเงนิที่ใช้ วิธีจดัหำ

04/02/2565 65017137382 650114167708 62/2565(CNTR-00223/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั จริดำ วศิวกรรม                     35,812.90 เงนิงบประมำณ เจำะจง

04/02/2565 64127234203 650102000505 25/2565(CNTR-00225/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ไอโซรำ่ เน็ตเวร์ิค

แอนด์โซลูช ั่น

01.เครือ่งคอมพวิเตอร์ส ำหรบังำน

ส ำนกังำน  (จอแสดงภำพขนำดไม่

น้อยกวำ่ 19 นิ้ว), 02.เครือ่ง

คอมพวิเตอร์ส ำหรบังำนประมวลผล

 แบบที ่1  (จอแสดงภำพขนำดไม่

น้อยกวำ่ 19 นิ้ว), 03.เครือ่ง

คอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ ส ำหรบังำน

ประมวลผล, 04.เครือ่ง

คอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ ส ำหรบังำน

ส ำนกังำน, 05.เครือ่งคอมพวิเตอร์

ส ำหรบังำนประมวล แบบที ่2 (จอ

แสดงภำพขนำดไมน้่อยกวำ่ 19 

นิ้ว), 06.เครือ่งส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด

 800 VA

                  199,000.00 เงนิงบประมำณ/เงนิงบประมำณ/เงนิ

งบประมำณ/เงนิงบประมำณ/เงนิ

งบประมำณ/เงนิงบประมำณ

เจำะจง

07/02/2565 64127390449 650115001218 26/2565(CNTR-00227/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั  ช.ชญำปิโตรเลียม                   270,253.80 เงนิงบประมำณ เจำะจง

07/02/2565 64127419296 641214408862 43/2565(CNTR-00228/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั  ป่ำซำง กรุป๊ 01.คำ่ปรบัปรุงซอ่มแซมสนำม

กีฬำกลำงองค์กำรบรหิำรสว่น

จงัหวดัล ำพูน

                  116,000.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

08/02/2565 64127395482 650115001256 27/2565(CNTR-00230/65) บรษิทั ซสัโก ้จ ำกดั  ( มหำชน )                   100,258.10 เงนิงบประมำณ เจำะจง

08/02/2565 65017250674 650114332427 75/2565(CNTR-00231/65) ศลิำปริน้ส์ 01.คำ่จำ้งถำ่ยเอกสำร คำ่เย็่บ

หนงัสอืเขำ้เลม่ เขำ้ปกหนงัสอื

                         510.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

08/02/2565 65017072213 650114243495 72/2565(CNTR-00232/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั  แสงทองอเิลคทรคิ

 แอนด์ เอ็นจเินียริง่

                      2,383.96 เงนิงบประมำณ เจำะจง

09/02/2565 64127496055 64127496055 56/2565(CNTR-00234/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั  ป่ำซำง กรุป๊ 01.คำ่ปรบัปรุงซอ่มแซมสนำม

กีฬำกลำงองค์กำรบรหิำรสว่น

จงัหวดัล ำพูน

                    26,236.40 เงนิงบประมำณ เจำะจง

14/02/2565 65027184143 650214147713 73/2565(CNTR-00235/65) บรษิทั เอส เอ อนิเตอร์เทรด จ ำกดั                   234,870.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

15/02/2565 64127210833 650114152642 ใบส ั่งจำ้ง เลขที ่

67/2565(CNTR-00238/65)

ชลติแอร์                     11,760.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

15/02/2565 65017067403 650114188215 ใบส ั่งจำ้ง เลขที ่

72/2565(CNTR-00248/65)

ชลติแอร์                       9,191.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง
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วนัที่จดัท ำ เลขที่โครงกำร
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เลขที่คุมสญัญำ

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ อปท./

(เลขที่สญัญำ e-LAAS)

ชื่อเจ้ำหน้ี โครงกำร/รำยกำร  จ ำนวนเงนิขอซ้ือขอจ้ำง/

สญัญำ

แหล่งเงนิที่ใช้ วิธีจดัหำ

15/02/2565 64127064345 641214304829 ใบส ั่งจำ้ง เลขที ่

51/2565(CNTR-00245/65)

บรษิทั ชยัรชักำร (กรุงเทพ) จ ำกดั                     26,505.89 เงนิงบประมำณ เจำะจง

15/02/2565 64127403631 650114125870 ใบส ั่งจำ้ง เลขที ่

69/2565(CNTR-00247/65)

บรษิทั โตโยตำ้ เชียงใหม ่จ ำกดั                     20,300.25 เงนิงบประมำณ เจำะจง

15/02/2565 65017081367 650114187968 ใบส ั่งจำ้ง เลขที ่

71/2565(CNTR-00249/65)

บรษิทั ที.แอล.ที แทรกเตอร์ จ ำกดั                     70,320.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

15/02/2565 64117026766 650202000193 26/2565(CNTR-00236/65) บรษิทั อะแวร์ คอร์ปอเรช ั่น จ ำกดั 01.เครือ่งคอมพวิเตอร์ส ำหรบังำน

ส ำนกังำน (จอแสดงภำพขนำดไม่

น้อยกวำ่ 19 นิ้ว), 02.เครือ่งพมิพ์

เลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำ (18 

หน้ำ/นำท)ี, 03.เครือ่ง

คอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ ส ำหรบังำน

ประมวลผล, 03.เครือ่งส ำรอง

ไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA, 04.

เครือ่งพมิพ์ Multifunction 

เลเซอร์ หรือ LED สี

                  202,000.00 เงนิงบประมำณ/เงนิงบประมำณ/เงนิ

งบประมำณ/เงนิงบประมำณ/เงนิ

งบประมำณคำ้งจำ่ย

เจำะจง

15/02/2565 64127043553 650201003480 29/2565(CNTR-00237/65) พงษ์กฤษ แอร์บำ้น 03.เครือ่งฟอกอำกำศ                     55,600.00 เงนิงบประมำณคำ้งจำ่ย เจำะจง

15/02/2565 64127397822 650114153082 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

63/2565(CNTR-00246/65)

รำ้น ล ำปำงเซอร์วสิ                       7,500.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

15/02/2565 64127397243 650114084852 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

58/2565(CNTR-00239/65)

รำ้นเอ เค ออโตพ้ำร์ทแอนด์เซอร์วสิ                     11,284.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

15/02/2565 64127397969 650114153122 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

64/2565(CNTR-00240/65)

รำ้นเอ เค ออโตพ้ำร์ทแอนด์เซอร์วสิ                       6,200.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

15/02/2565 64127398104 650114153160 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

65/2565(CNTR-00244/65)

รำ้นเอ เค ออโตพ้ำร์ทแอนด์เซอร์วสิ                     12,300.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

15/02/2565 64127398185 650114153186 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

66/2565(CNTR-00241/65)

รำ้นเอ เค ออโตพ้ำร์ทแอนด์เซอร์วสิ                     36,985.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

15/02/2565 64127404173 650114153214 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

67/2565(CNTR-00243/65)

รำ้นเอ เค ออโตพ้ำร์ทแอนด์เซอร์วสิ                       3,600.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

15/02/2565 64127398294 650114152754 ใบส ั่งจำ้ง เลขที ่

68/2565(CNTR-00242/65)

โรงกลงึสวุทิย์ กำรชำ่ง                     13,950.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง
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วนัที่จดัท ำ เลขที่โครงกำร

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ อปท./

(เลขที่สญัญำ e-LAAS)

ชื่อเจ้ำหน้ี โครงกำร/รำยกำร  จ ำนวนเงนิขอซ้ือขอจ้ำง/

สญัญำ

แหล่งเงนิที่ใช้ วิธีจดัหำ

16/02/2565 64117524901 650114092993 63/2565(CNTR-00250/65) บรษิทั รวมป้ำย แอนด์ ดไีซน์ จ ำกดั 09.คำ่โฆษณำและเผยแพร่

ประชำสมัพนัธ์

                    87,100.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

17/02/2565 64127442768 650114266095 74/2565(CNTR-00253/65) บรษิทั บำ้นศลิป์ 2009 จ ำกดั                     20,073.20 เงนิงบประมำณ เจำะจง

17/02/2565 64127445646 650114265865 75/2565(CNTR-00252/65) บรษิทั บำ้นศลิป์ 2009 จ ำกดั                     15,525.70 เงนิงบประมำณ เจำะจง

17/02/2565 64127445483 650114329377 77/2565(CNTR-00251/65) บรษิทั บำ้นศลิป์ 2009 จ ำกดั                     31,966.25 เงนิงบประมำณ เจำะจง

18/02/2565 64117385709 650202000414 30/2565(CNTR-00257/65) บรษิทั เอ พี คอมพวิเตอร์ แอนด์ เท

เลโฟน จ ำกดั

01.เครือ่งคอมพวิเตอร์ ส ำหรบั

งำนส ำนกังำน, 01.เครือ่ง

คอมพวิเตอร์ ส ำหรบังำนส ำนกังำน

 (จอแสดงภำพขนำดไมน้่อยกวำ่ 

19 นิ้ว)

                  170,000.00 เงนิงบประมำณ/เงนิงบประมำณคำ้งจำ่ย เจำะจง

18/02/2565 64127214825 641215009430 25/2565(CNTR-00258/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั  ช.ชญำปิโตรเลียม                   396,681.50 เงนิงบประมำณ เจำะจง

21/02/2565 64107078747 641222018969 26/2565(CNTR-00261/65) บรษิทั  เชียงใหมม่โีชค  จ ำกดั ปรบัปรุงซอ่มแซมเสรมิผวิจรำจร

แบบแอสฟลัท์คอนกรีต(โดยวธีิ 

Pavement in-place recycling)

 ถนนเลียบทำงรถไฟเชียงใหม-่

ล ำพูน อ.เมอืงล ำพูน จ.ล ำพูน

               9,930,000.00 เงนิอดุหนุนระบวุตัถุประสงค์/เฉพำะกจิ คดัเลือก

21/02/2565 641070772508 650122014546 33/2565(CNTR-00263/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั  เอเคอ ีรีไซคลิง่ ปรบัปรุงซอ่มแซมเสรมิผวิจรำจร

แบบแอสฟลัท์คอนกรีต(Over 

Lay) ลพ.ถ10020 สำยทำงบำ้น

สนัหำ้งเสอื-บำ้นเวียงหนองลอ่ง อ.

เวียงหนองลอ่ง จ.ล ำพูน

               9,405,000.00 เงนิอดุหนุนระบวุตัถุประสงค์/เฉพำะกจิ คดัเลือก

หนา้ที ่19 / 55



วนัที่จดัท ำ เลขที่โครงกำร

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ อปท./

(เลขที่สญัญำ e-LAAS)

ชื่อเจ้ำหน้ี โครงกำร/รำยกำร  จ ำนวนเงนิขอซ้ือขอจ้ำง/

สญัญำ

แหล่งเงนิที่ใช้ วิธีจดัหำ

21/02/2565 64107072508 650122014546 33/2565(CNTR-00264/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั  เอเคอ ีรีไซคลิง่ 07.คำ่ปรบัปรุงซอ่มแซมเสรมิผวิ

จรำจรแบบแอสฟลัต์คอนกรีต 

(Over Lay) ลพ.ถ 10020 สำย

ทำงบำ้นสนัหำ้งเสอื-บำ้นเวียง

หนองลอ่ง อ ำเภอเวียงหนองลอ่ง 

จงัหวดัล ำพูน (ถนนถำ่ยโอนฯ)

               1,045,000.00 เงนิงบประมำณ คดัเลือก

21/02/2565 64107077907 641222019236 27/2565(CNTR-00262/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั กรรณ์วริยิะ ปรบัปรุงซอ่มแซมเสรมิผวิจรำจร

แบบแอสฟลัท์คอนกรีต(Over 

Lay) ลพ.ถ10032 ทำงบำ้นศรีบงั

วนั หมูท่ี ่4 เชือ่มบำ้นตน้แงะ ม.9 

ต.ประตปู่ำ อ.เมอืงล ำพูน จ.ล ำพูน

               2,770,000.00 เงนิอดุหนุนระบวุตัถุประสงค์/เฉพำะกจิ คดัเลือก

21/02/2565 64107077442 641222016956 24/2565(CNTR-00260/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ต ัน้อำ้ย วศิวกรรม ปรบัปรุงซอ่มแซมเสรมิผวิจรำจร

แบบแอสฟลัท์คอนกรีต(Over 

Lay) ลพ.ถ10010 บำ้นดอยแกว้-

บำ้นฝั่งแดง ต.ทำสบเสำ้ อ.แมท่ำ 

จ.ล ำพูน

               3,945,000.00 เงนิอดุหนุนระบวุตัถุประสงค์/เฉพำะกจิ คดัเลือก

21/02/2565 64107078417 641222017012 23/2565(CNTR-00259/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ล ำพูนวนัเฉลมิ ปรบัปรุงซอ่มแซมเสรมิผวิจรำจร

แบบแอสฟลัท์คอนกรีต(Over 

Lay) ลพ.ถ 10009 สำยแยก ทล.

11 บำ้นป่ำเป้ำ อ.เมอืงล ำพูน จ.

ล ำพูน

               9,680,000.00 เงนิอดุหนุนระบวุตัถุประสงค์/เฉพำะกจิ คดัเลือก

21/02/2565 65027141430 650214163360 83/2565(CNTR-00265/65) รำ้น มำยปริน้ซ์ เทรดดิง้                       7,020.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

22/02/2565 65017062428 650114068450 58/2565(CNTR-00266/65) รำ้นล ำพูนโปรโมช ั่น 01.โครงกำรจดักำรแขง่ขนักีฬำ

แหง่ชำติ

                  117,000.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

25/02/2565 64127489175 65022206127 37/2565(CNTR-00268/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ปกำเกอะญอกอ่

สรำ้ง

01.คำ่กอ่สรำ้งร ัว้คอนกรีตเสรมิ

เหล็กโรงเรียนบำ้นป่ำป๋วย ต ำบล

บำ้นโฮง่ อ ำเภอบำ้นโฮง่ จงัหวดั

ล ำพูน

                  104,000.00 เงนิงบประมำณคำ้งจำ่ย เจำะจง
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วนัที่จดัท ำ เลขที่โครงกำร

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ อปท./

(เลขที่สญัญำ e-LAAS)

ชื่อเจ้ำหน้ี โครงกำร/รำยกำร  จ ำนวนเงนิขอซ้ือขอจ้ำง/

สญัญำ

แหล่งเงนิที่ใช้ วิธีจดัหำ

25/02/2565 65017430733 650222010854 สญัญำจำ้งกอ่สรำ้งเลขที่

40/2565(CNTR-00267/65)

หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ปกำเกอะญอกอ่

สรำ้ง

                    76,000.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

25/02/2565 65017436357 650214123135 84/2565(CNTR-00269/65) อดุมทรพัย์แอร์เซอร์วสิ                       1,284.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

28/02/2565 65017059345 650201004099 สญัญำซ้ือขำยเลขที ่

31/2565(CNTR-00271/65)

บรษิทั สยำมนิสสนัอตุรดติถ์ จ ำกดั 01.รถบรรทุก (ดเีซล) ขนำด 1 ตนั                1,088,500.00 เงนิงบประมำณ คดัเลือก

28/02/2565 65017212988 650114364807 77/2565(CNTR-00272/65) บรษิทัโมเดร์ิน เอ็ดดเูคช ั่น มอลล์ 

จ ำกดั

                  240,343.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

28/02/2565 65027179858 650214294110 88/2565(CNTR-00270/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั จี พำร์ท อนิดสัเตรี

ยล

                    15,641.26 เงนิงบประมำณ เจำะจง

01/03/2565 64117259767 650201004681 27/2565(CNTR-00273/65) บรษิทั สยำมนิสสนัอตุรดติถ์ จ ำกดั 01.รถโดยสำร                4,045,000.00 เงนิงบประมำณคำ้งจำ่ย คดัเลือก

01/03/2565 64117260528 650201004376 28/2565(CNTR-00274/65) บรษิทั สยำมนิสสนัอตุรดติถ์ จ ำกดั 02.รถบรรทุก (ดเีซล)                2,177,000.00 เงนิงบประมำณคำ้งจำ่ย คดัเลือก

01/03/2565 65017177514 650214006996 ใบส ั่งจำ้ง เลขที ่

81/2565(CNTR-00281/65)

ชลติแอร์                       9,136.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

01/03/2565 65017067409 650114188382 ใบส ั่งจำ้ง เลขที ่

73/2565(CNTR-00278/65)

บรษิทั โตโยตำ้ เชียงใหม ่จ ำกดั                     18,937.61 เงนิงบประมำณ เจำะจง

01/03/2565 65017178326 650214010706 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

79/2565(CNTR-00279/65)

รำ้น ล ำปำงเซอร์วสิ                       6,480.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

01/03/2565 65017250060 650214386593 86/2565(CNTR-00276/65) รำ้นวนิ ซพัพลำย                     25,947.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

01/03/2565 65017176050 650214012203 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

78/2565(CNTR-00282/65)

รำ้นเอ เค ออโตพ้ำร์ทแอนด์เซอร์วสิ                       8,920.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

01/03/2565 65017179168 650214010917 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

80/2565(CNTR-00284/65)

รำ้นเอ เค ออโตพ้ำร์ทแอนด์เซอร์วสิ                       4,500.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

01/03/2565 65017180011 650214011388 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

81/2565(CNTR-00283/65)

รำ้นเอ เค ออโตพ้ำร์ทแอนด์เซอร์วสิ                       7,760.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

01/03/2565 65017179641 650214011227 ใบส ั่งจำ้ง เลขที ่

82/2565(CNTR-00280/65)

โรงกลงึสวุทิย์ กำรชำ่ง                     12,880.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

01/03/2565 65017268827 650214100368 ใบส ั่งจำ้ง เลขที ่

86/2565(CNTR-00285/65)

หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั เชียงใหมก่ลกำร                   151,437.10 เงนิงบประมำณ เจำะจง

01/03/2565 65017250060_

1

650214385483 87/2565(CNTR-00277/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั เมดซีิยู                     33,600.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง
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วนัที่จดัท ำ เลขที่โครงกำร

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ อปท./

(เลขที่สญัญำ e-LAAS)

ชื่อเจ้ำหน้ี โครงกำร/รำยกำร  จ ำนวนเงนิขอซ้ือขอจ้ำง/

สญัญำ

แหล่งเงนิที่ใช้ วิธีจดัหำ

02/03/2565 65037011594 650314021196 97/2565(CNTR-00286/65) บรษิทั  ไลท์แมน เชียงใหม ่จ ำกดั 02.คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเตรียมกำรรบั

เสด็จพระบำทสมเด็จพระเจำ้อยู่หวั

 และพระบรมวงศำนุวงศ์ทุก

พระองค์ทีไ่ดเ้สด็จจงัหวดัล ำพูน

อยำ่งเป็นทำงกำรและเป็นกำรสว่น

พระองค์

                    10,000.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

03/03/2565 65017484044 650214373196 85/2565(CNTR-00287/65) รำ้น เอเค ออโตพ้ำร์ทแอนด์เซอร์วสิ                   383,637.80 เงนิงบประมำณ เจำะจง

04/03/2565 65027217103 650214209420 87/2565(CNTR-00289/65) บรษิทั อรทยัทรำนส์เซอร์วสิ จ ำกดั 10.โครงกำรฝึกอบรมเพือ่

เสรมิสรำ้งอดุมกำรณ์

ประชำธปิไตยอนัมี

พระมหำกษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ

                    45,000.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

04/03/2565 65017079070 650114242283 76/2565(CNTR-00290/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั  แสงทองอเิลคทรคิ

 แอนด์ เอ็นจเินียริง่

                    27,000.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

07/03/2565 65017168139 650214006911 ใบส ั่งจำ้ง เลขที ่

79/2565(CNTR-00293/65)

บรษิทั โตโยตำ้ เชียงใหม ่จ ำกดั                     24,089.45 เงนิงบประมำณ เจำะจง

07/03/2565 65017168209 650214006956 ใบส ั่งจำ้ง เลขที ่

80/2565(CNTR-00294/65)

รำ้นมำวนิกำรชำ่ง                     10,165.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

07/03/2565 65017278940 650214093515 ใบส ั่งซ้ือเลขที ่

82/2565(CNTR-00291/65)

หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั  แสงทองอเิลคทรคิ

 แอนด์ เอ็นจเินียริง่

                    48,400.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

08/03/2565 65027027255 650214212538 ใบส ั่งซ้ือเลขที ่

83/2565(CNTR-00295/65)

หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั จี พำร์ท อนิดสัเตรี

ยล

                      2,540.18 เงนิงบประมำณ เจำะจง

10/03/2565 65017106214 650322005057 42/2565(CNTR-00296/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั  บญุมำทนักำรโยธำ 08.คำ่กอ่สรำ้งถนนผวิจรำจรหนิ

คลุก สำยทำงบำ้นอดุมพฒันำ หมูท่ี่

 12 ต ำบลศรีวชิยั เชือ่มบำ้นแมต่นื

 หมูท่ี ่3 ต ำบลแมต่นื อ ำเภอล้ี 

จงัหวดัล ำพูน

               1,433,000.00 เงนิงบประมำณ คดัเลือก

หนา้ที ่22 / 55



วนัที่จดัท ำ เลขที่โครงกำร

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ อปท./

(เลขที่สญัญำ e-LAAS)

ชื่อเจ้ำหน้ี โครงกำร/รำยกำร  จ ำนวนเงนิขอซ้ือขอจ้ำง/

สญัญำ

แหล่งเงนิที่ใช้ วิธีจดัหำ

10/03/2565 64127324708 650222012704 38/2565(CNTR-00298/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั วนิทติย์วสัดภุณัฑ์ 06.คำ่กอ่สรำ้งระบบปรบัปรุง

คณุภำพน ้ำประปำพรอ้มเปลีย่นทอ่

สง่น ้ำ บำ้นเหลำ่แมว หมูท่ี ่1 ต ำบล

วงัผำง อ ำเภอเวียงหนองลอ่ง 

จงัหวดัล ำพูน

               1,779,000.00 เงนิงบประมำณคำ้งจำ่ย คดัเลือก

10/03/2565 64127190909 650322007401 41/2565(CNTR-00299/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั หวัชำ้งรุ่งเรือง 10.คำ่กอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก หมูท่ี ่7 บำ้นสญัชยั ต ำบลทุง่

หวัชำ้ง เชือ่ม หมูท่ี ่8  บำ้นดอนมลู

 ต ำบลบำ้นปวง อ ำเภอทุง่หวัชำ้ง 

จงัหวดัล ำพูน

               1,147,000.00 เงนิงบประมำณคำ้งจำ่ย คดัเลือก

10/03/2565 65027006694 650214209372 ใบส ั่งจำ้ง เลขที ่

93/2565(CNTR-00306/65)

ชลติแอร์                     17,500.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

10/03/2565 65017067378 650114210523 ใบส ั่งจำ้ง เลขที ่

74/2565(CNTR-00302/65)

นำยโรจนสัถ์ ศรีนวล                       1,250.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

10/03/2565 65027003735 650214207754 ใบส ั่งจำ้ง เลขที ่

90/2565(CNTR-00310/65)

บรษิทั โตโยตำ้ เชียงใหม ่จ ำกดั                     10,305.17 เงนิงบประมำณ เจำะจง

10/03/2565 65027145916 650214281665 ใบส ั่งจำ้ง เลขที ่

94/2565(CNTR-00301/65)

บรษิทั โตโยตำ้ เชียงใหม ่จ ำกดั                       3,502.65 เงนิงบประมำณ เจำะจง

10/03/2565 65027146016 650214282373 ใบส ั่งจำ้ง เลขที ่

95/2565(CNTR-00304/65)

บรษิทั โตโยตำ้ เชียงใหม ่จ ำกดั                       3,128.15 เงนิงบประมำณ เจำะจง

10/03/2565 65027146213 650214283690 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

89/2565(CNTR-00307/65)

บรษิทั สหสำยเหนือหลอ่ยำง จ ำกดั                     11,800.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

10/03/2565 65037008154 650314059406 99/2565(CNTR-00300/65) รำ้น ครวัวนัดี 02.คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเตรียมกำรรบั

เสด็จพระบำทสมเด็จพระเจำ้อยู่หวั

 และพระบรมวงศำนุวงศ์ทุก

พระองค์ทีไ่ดเ้สด็จจงัหวดัล ำพูน

อยำ่งเป็นทำงกำรและเป็นกำรสว่น

พระองค์

                    29,640.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

10/03/2565 65027004644 650214207875 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

84/2565(CNTR-00303/65)

รำ้นเอ เค ออโตพ้ำร์ทแอนด์เซอร์วสิ                       3,800.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

หนา้ที ่23 / 55



วนัที่จดัท ำ เลขที่โครงกำร

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ อปท./

(เลขที่สญัญำ e-LAAS)

ชื่อเจ้ำหน้ี โครงกำร/รำยกำร  จ ำนวนเงนิขอซ้ือขอจ้ำง/

สญัญำ

แหล่งเงนิที่ใช้ วิธีจดัหำ

10/03/2565 65027006125 650214209248 ใบส ั่งจำ้ง เลขที ่

92/2565(CNTR-00308/65)

โรงกลงึสวุทิย์ กำรชำ่ง                       7,650.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

10/03/2565 64127210667 650114152254 ใบส ั่งจำ้ง เลขที ่

66/2565(CNTR-00305/65)

หำ้งหุน้สว่นจ ำกดัใจเจรญิ                   110,894.80 เงนิงบประมำณ เจำะจง

10/03/2565 65027005155 650214207970 ใบส ั่งจำ้ง เลขที ่

91/2565(CNTR-00309/65)

หำ้งหุน้สว่นจ ำกดัใจเจรญิ                     18,190.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

14/03/2565 65027309940 650214398939 90/2565(CNTR-00314/65) โรงกลงึสวุทิย์กำรชำ่ง                       1,100.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

16/03/2565 65037019894 650314024840 98/2565(CNTR-00316/65) นำงรชันีย์ สนิธุผดั 02.คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเตรียมกำรรบั

เสด็จพระบำทสมเด็จพระเจำ้อยู่หวั

 และพระบรมวงศำนุวงศ์ทุก

พระองค์ทีไ่ดเ้สด็จจงัหวดัล ำพูน

อยำ่งเป็นทำงกำรและเป็นกำรสว่น

พระองค์

                  166,390.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

16/03/2565 65027145741 650214372227 ใบส ั่งจำ้ง เลขที ่

103/2565(CNTR-00315/65)

บรษิทั โตโยตำ้ เชียงใหม ่จ ำกดั                       3,802.62 เงนิงบประมำณ เจำะจง

17/03/2565 64107293073 641222009530 16/2565(CNTR-00322/65) บรษิทั  เชียงใหมม่โีชค  จ ำกดั 05.คำ่ซอ่มสรำ้งถนนลำดยำงผวิ

จรำจรแอสฟลัต์คอนกรีต (โดยวธีิ 

Pavement In-Place 

Recycling) สำยทำงบำ้นสบปะ 

หมูท่ี ่9 ต ำบลรมิปิง เชือ่มบำ้นจกัร

ค ำภมิขุ หมูท่ี ่7 ต ำบลตน้ธง อ ำเภอ

เมอืงล ำพูน จงัหวดัล ำพูน

               1,335,000.00 เงนิงบประมำณ คดัเลือก

17/03/2565 64107249169 650222018554 39/2565(CNTR-00323/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั บำ้นทำกอ่สรำ้ง 13.คำ่กอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก บำ้นจ ำตำเหนิ หมูท่ี ่5, 

บำ้นหลำ่ยสำย หมูท่ี ่16 ต ำบล

ทำสบเสำ้ เชือ่มบำ้นหนองยำงฟ้ำ 

หมูท่ี ่5 ต ำบลทำทุง่หลวง อ ำเภอ

แมท่ำ จงัหวดัล ำพูน

               2,780,000.00 เงนิงบประมำณคำ้งจำ่ย คดัเลือก

หนา้ที ่24 / 55



วนัที่จดัท ำ เลขที่โครงกำร

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ อปท./

(เลขที่สญัญำ e-LAAS)

ชื่อเจ้ำหน้ี โครงกำร/รำยกำร  จ ำนวนเงนิขอซ้ือขอจ้ำง/

สญัญำ

แหล่งเงนิที่ใช้ วิธีจดัหำ

17/03/2565 65027145186 650214371950 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

91/2565(CNTR-00320/65)

รำ้นเอ เค ออโตพ้ำร์ทแอนด์เซอร์วสิ                       1,050.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

17/03/2565 65027142010 650214371369 ใบส ั่งจำ้ง เลขที ่

101/2565(CNTR-00318/65)

โรงกลงึสวุทิย์ กำรชำ่ง                       2,600.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

17/03/2565 65027144765 650214371563 ใบส ั่งจำ้ง เลขที ่

102/2565(CNTR-00319/65)

โรงกลงึสวุทิย์ กำรชำ่ง                       2,900.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

17/03/2565 6412947509 650214101112 78/2565(CNTR-00321/65) หำ้งหุน้สว่นสำมญั ทีเอส บสิ 03.โครงกำรเพิม่ประสทิธภิำพกำร

จดัเก็บรำยไดข้ององค์กำรบรหิำร

สว่นจงัหวดัล ำพูน

                    47,000.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

21/03/2565 64127314553 650322006596 43/2565(CNTR-00325/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ช.ธยิำ 09.คำ่กอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็กบำ้นวงัดนิใหม ่หมูท่ี ่14 

ต ำบลล้ี เชือ่มบำ้นป่ำจ้ี หมูท่ี ่3 

ต ำบลป่ำไผ ่อ ำเภอล้ี จงัหวดัล ำพูน

               1,040,000.00 เงนิงบประมำณคำ้งจำ่ย คดัเลือก

21/03/2565 65017006929 650114406155 76/2565(CNTR-00324/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ณฐัพลกำรพมิพ์ 

2015

09.คำ่โฆษณำและเผยแพร่

ประชำสมัพนัธ์

                    60,000.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

22/03/2565 65037204222 650314282892 112/2565(CNTR-00326/65) นำยประวทิย์ ด ำสมทุร 09.โครงกำรฝึกอบรมสมัมนำทศัน

ศกึษำดงูำนของ คณะผูบ้รหิำร 

สมำชกิสภำองค์กำรบรหิำรสว่น

จงัหวดั ขำ้รำชกำรและพนกังำน

จำ้งขององค์กำรบรหิำรสว่นจงัหวดั

ล ำพูน

                  116,000.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

22/03/2565 65027488319 650314215691 111/2565(CNTR-00328/65) บรษิทั  ทีเอสบสิ  ซอฟต์แวร์  จ ำกดั 03.โครงกำรเพิม่ประสทิธภิำพกำร

จดัเก็บรำยไดข้ององค์กำรบรหิำร

สว่นจงัหวดัล ำพูน

                      4,920.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

22/03/2565 65017174817 650214011986 ใบส ั่งจำ้ง เลขที ่

77/2565(CNTR-00330/65)

รำ้น ล ำปำงเซอร์วสิ                   128,390.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

22/03/2565 65027277150 650314105479 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

95/2565(CNTR-00329/65)

รำ้น ล ำปำงเซอร์วสิ                       5,400.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

22/03/2565 65027355994 650314086475 106/2565(CNTR-00331/65) รำ้น ไอที โฟน                       2,500.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

22/03/2565 65017424177 650314021051 107/2565(CNTR-00327/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั  แสงทองอเิลคทรคิ

 แอนด์ เอ็นจเินียริง่

07.คำ่จำ้งเหมำบรกิำรท ำของและ

กำรบรกิำร

                  129,694.70 เงนิงบประมำณ เจำะจง

หนา้ที ่25 / 55



วนัที่จดัท ำ เลขที่โครงกำร

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ อปท./

(เลขที่สญัญำ e-LAAS)

ชื่อเจ้ำหน้ี โครงกำร/รำยกำร  จ ำนวนเงนิขอซ้ือขอจ้ำง/

สญัญำ

แหล่งเงนิที่ใช้ วิธีจดัหำ

23/03/2565 65037018330 650314100968 92/2565(CNTR-00332/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั  แสงทองอเิลคทรคิ

 แอนด์ เอ็นจเินียริง่

                      3,338.40 เงนิงบประมำณ เจำะจง

23/03/2565 65027071515 650214210147 88/2565(CNTR-00333/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั จี พำร์ท อนิดสัเตรี

ยล

                    21,805.53 เงนิงบประมำณ เจำะจง

23/03/2565 65027083330 650214211305 89/2565(CNTR-00334/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั จี พำร์ท อนิดสัเตรี

ยล

                    19,260.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

24/03/2565 65027327744 650314104422 ใบส ั่งจำ้ง เลขที ่

108/2565(CNTR-00338/65)

บรษิทั โตโยตำ้ เชียงใหม ่จ ำกดั                       9,154.39 เงนิงบประมำณ เจำะจง

24/03/2565 65027146114 650214282715 ใบส ั่งจำ้ง เลขที ่

96/2565(CNTR-00336/65)

บรษิทั ลิม้เมง่จ ัว้มติซู จ ำกดั                     13,596.49 เงนิงบประมำณ เจำะจง

24/03/2565 65037212521 650314192568 110/2565(CNTR-00339/65) รำ้น มำยปริน้ซ์ เทรดดิง้ 01.คำ่จำ้งถำ่ยเอกสำร คำ่เย็่บ

หนงัสอืเขำ้เลม่ เขำ้ปกหนงัสอื

                      7,717.50 เงนิงบประมำณ เจำะจง

24/03/2565 65027277298 650314105599 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

94/2565(CNTR-00337/65)

รำ้น ล ำปำงเซอร์วสิ                       5,400.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

24/03/2565 65027140674 650214367822 ใบส ั่งจำ้ง เลขที ่

100/2565(CNTR-00335/65)

หำ้งหุน้สว่นจ ำกดัใจเจรญิ                     37,129.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

30/03/2565 65037524784 650314442254 ใบส ั่งจำ้งเลขที ่

124/2565(CNTR-00341/65)

นำยสงิหำ  จีนำ 01.คำ่ใชจ้ำ่ยในงำนพระรำชพธีิ 

งำนรฐัพธีิ งำนพธีิ และพธีิทำง

ศำสนำ

                    30,000.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

30/03/2565 65037525175 650314439896 125/2565(CNTR-00340/65) บรษิทั  ไลท์แมน เชียงใหม ่จ ำกดั 01.คำ่ใชจ้ำ่ยในงำนพระรำชพธีิ 

งำนรฐัพธีิ งำนพธีิ และพธีิทำง

ศำสนำ

                    20,000.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

30/03/2565 65037525626 650314439895 ใบส ั่งจำ้งเลขที ่

123/2565(CNTR-00342/65)

รำ้นล ำพูนโปรโมช ั่น 01.คำ่ใชจ้ำ่ยในงำนพระรำชพธีิ 

งำนรฐัพธีิ งำนพธีิ และพธีิทำง

ศำสนำ

                      7,600.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

31/03/2565 65027218162 650322022199 48/2565(CNTR-00344/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั วงัน ้ำทพิย์ คอน

สตรคัช ั่น

24.คำ่กอ่สรำ้งคลองสง่น ้ำคอนกรีต

เสรมิเหล็กล ำเหมอืงดอยแช ่ บำ้น

แพะยนัต์ หมูท่ี ่2 (ทต.ทำกำศ

เหนือ) เชือ่มบำ้นเกำะทรำย หมูท่ี ่5

 (ทต.ทำกำศ) ต ำบลทำกำศ อ ำเภอ

แมท่ำ จงัหวดัล ำพูน

               1,188,000.00 เงนิงบประมำณ Bidding

31/03/2565 65027328121 650314105330 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

93/2565(CNTR-00343/65)

รำ้นเอ เค ออโตพ้ำร์ทแอนด์เซอร์วสิ                          740.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

หนา้ที ่26 / 55



วนัที่จดัท ำ เลขที่โครงกำร

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ อปท./

(เลขที่สญัญำ e-LAAS)

ชื่อเจ้ำหน้ี โครงกำร/รำยกำร  จ ำนวนเงนิขอซ้ือขอจ้ำง/

สญัญำ

แหล่งเงนิที่ใช้ วิธีจดัหำ

01/04/2565 65037071284 650314309727 ใบส ั่งจำ้ง เลขที ่

116/2565(CNTR-00346/65)

บรษิทั ลิม้เมง่จ ัว้มติซู จ ำกดั                       4,378.44 เงนิงบประมำณ เจำะจง

01/04/2565 65037071844 650314309735 ใบส ั่งจำ้ง เลขที ่

117/2565(CNTR-00345/65)

รำ้นชลติแอร์                       8,239.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

08/04/2565 64107257730 650122017678 36/2565(CNTR-00347/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ต ัน้อำ้ย วศิวกรรม 03.คำ่ปรบัปรุงซอ่มแซมเสรมิผวิ

จรำจรแอสฟลัต์คอนกรีต (Over 

lay) สำยทำงบำ้นสนัตน้ธง หมูท่ี ่1

 ต ำบลตน้ธง (บรเิวณแยกโรงเรียน

อรพนิ) เชือ่มต ำบลในเมอืง อ ำเภอ

เมอืงล ำพูน จงัหวดัล ำพูน

               2,660,000.00 เงนิงบประมำณ คดัเลือก

12/04/2565 64127303615 650322018730 47/2565(CNTR-00348/65) บรษิทั ทีแพค แอสฟลัท์ตกิ แอนด์ 

คอนกรีต จ ำกดั

10.คำ่กอ่สรำ้งถนนผวิจรำจร

แอสฟลัต์คอนกรีต สำยทำงบำ้น

ฮอ่มตอ้ หมูท่ี ่5 – บำ้นปวงค ำ หมูท่ี่

 8 (ทต.ล้ี) เชือ่มบำ้นล้ี หมูท่ี ่6 

(ทต.วงัดนิ) อ ำเภอล้ี จงัหวดัล ำพูน

               2,490,000.00 เงนิงบประมำณ คดัเลือก

18/04/2565 65027203583 650214372476 ใบส ั่งจำ้ง เลขที ่

104/2565(CNTR-00351/65)

บรษิทั เมโทรแมชีนเนอรี ่จ ำกดั                     37,123.12 เงนิงบประมำณ เจำะจง

18/04/2565 65037070213 650314309701 ใบส ั่งจำ้ง เลขที ่

121/2565(CNTR-00350/65)

รำ้นชลติแอร์                     18,010.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

18/04/2565 65037072503 650314309738 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

99/2565(CNTR-00349/65)

รำ้นเอ เค ออโตพ้ำร์ทแอนด์เซอร์วสิ                       5,400.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

19/04/2565 65027035252 650322021026 สญัญำจำ้งกอ่สรำ้งเลขที่

51/2565(CNTR-00355/65)

หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั เชียงใหมส่ ำรำญ 

กำรโยธำ

04.คำ่ปรบัปรุงซอ่มแซมเสรมิผวิ

จรำจรแอสฟลัต์คอนกรีต (Over 

Lay) บำ้นสนัเจดย์ี - ยำงสม้ หมูท่ี ่

4  (ทต.บำ้นโฮง่) เชือ่มบำ้นลอ้ง 

หมูท่ี ่9 (อบต.เวียงกำนต์) ต ำบล

บำ้นโฮง่ อ ำเภอบำ้นโฮง่ จงัหวดั

ล ำพูน

               1,299,000.00 เงนิงบประมำณคำ้งจำ่ย Bidding

หนา้ที ่27 / 55



วนัที่จดัท ำ เลขที่โครงกำร

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ อปท./

(เลขที่สญัญำ e-LAAS)

ชื่อเจ้ำหน้ี โครงกำร/รำยกำร  จ ำนวนเงนิขอซ้ือขอจ้ำง/

สญัญำ

แหล่งเงนิที่ใช้ วิธีจดัหำ

19/04/2565 65027015941 650322016983 45/2565(CNTR-00354/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั พนธกร  กำรโยธำ 01.คำ่กอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก สำยทำงบำ้นเหลำ่ หมูท่ี ่12 

ต ำบลมะเขอืแจ ้เชือ่มถนนบำ้นสะ

แลง่ – ดอยขะมอ้ และถนนเลียบ

คนัคลองชลประทำน ต ำบลศรีบวั

บำน อ ำเภอเมอืงล ำพูน จงัหวดั

ล ำพูน

               1,149,000.00 เงนิงบประมำณ Bidding

19/04/2565 65027007223 650422003142 46/2565(CNTR-00353/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั พนธกร  กำรโยธำ 06.คำ่กอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก บรเิวณถนน ทล. 1030 

บำ้นหนองชำ้งคนื หมูท่ี ่4 ต ำบล

หนองชำ้งคนื เชือ่มต ำบลอโุมงค์ 

และต ำบลเหมอืงงำ่ อ ำเภอเมอืง

ล ำพูน  จงัหวดัล ำพูน

               1,252,942.80 เงนิงบประมำณ Bidding

19/04/2565 65027042563 650322010850 49/2565(CNTR-00352/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั พนธกร  กำรโยธำ 12.คำ่กอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก สำยทำงบำ้นหนองสมณะ 

หมูท่ี ่2 ต ำบลนครเจดย์ี เชือ่มบำ้น

ใหมป่่ำฝำง หมูท่ี ่15 ต ำบลน ้ำดบิ 

อ ำเภอป่ำซำง จงัหวดัล ำพูน

               1,190,000.00 เงนิงบประมำณ Bidding

19/04/2565 65027236161 650422008423 52/2565(CNTR-00356/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั วงัน ้ำทพิย์ คอน

สตรคัช ั่น

08.คำ่กอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็กรหสัทำงหลวงทอ้งถิน่ ลพถ.

58031 สำยทำงบำ้นทอ้งฝำย - 

บำ้นใหม ่(เลียบล ำน ้ำล้ี) บำ้นทอ้ง

ฝำย หมูท่ี ่9 ต ำบลเหลำ่ยำว 

เชือ่มตอ่บำ้นดงขีเ้หล็ก หมูท่ี ่5 

ต ำบลศรีเตีย้ อ ำเภอบำ้นโฮง่ 

จงัหวดัล ำพูน

               1,388,000.00 เงนิงบประมำณคำ้งจำ่ย Bidding

หนา้ที ่28 / 55



วนัที่จดัท ำ เลขที่โครงกำร

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ อปท./

(เลขที่สญัญำ e-LAAS)

ชื่อเจ้ำหน้ี โครงกำร/รำยกำร  จ ำนวนเงนิขอซ้ือขอจ้ำง/

สญัญำ

แหล่งเงนิที่ใช้ วิธีจดัหำ

19/04/2565 65017121352 650322020359 สญัญำจำ้งกอ่สรำ้งเลขที่

50/2565(CNTR-00357/65)

หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั หวงัเกียรตพิจิติ 01.คำ่กอ่สรำ้งอำคำร

เอนกประสงค์สนำมกีฬำกลำง 

องค์กำรบรหิำรสว่นจงัหวดัล ำพูน

             14,242,000.00 เงนิงบประมำณคำ้งจำ่ย Bidding

19/04/2565 65037246569 650314326488 103/2565(CNTR-00359/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั จี พำร์ท อนิดสัเตรี

ยล

                    10,582.30 เงนิงบประมำณ เจำะจง

19/04/2565 65027455021 650314175437 97/2565(CNTR-00358/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั เดอะซนั เอ็ม อำร์ 

เค

                    10,800.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

20/04/2565 65037069572 650314309666 ใบส ั่งจำ้ง เลขที ่

100/2565(CNTR-00367/65)

รำ้น ล ำปำงเซอร์วสิ                       6,920.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

20/04/2565 65037070454 650314309713 ใบส ั่งจำ้ง เลขที ่

114/2565(CNTR-00363/65)

รำ้นชลติแอร์                       3,430.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

20/04/2565 65037070715 650314309719 ใบส ั่งจำ้ง เลขที ่

115/2565(CNTR-00364/65)

รำ้นชลติแอร์                       3,340.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

20/04/2565 65037069893 650314309682 ใบส ั่งจำ้ง เลขที ่

120/2565(CNTR-00365/65)

รำ้นชลติแอร์                       4,180.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

20/04/2565 65037070131 650314309689 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

101/2565(CNTR-00366/65)

รำ้นเอ เค ออโตพ้ำร์ทแอนด์เซอร์วสิ                       7,100.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

20/04/2565 65037241676 650314326172 102/2565(CNTR-00362/65) ลำนบญุเครือ่งครวั                     27,208.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

20/04/2565 65037074230 650314325550 126/2565(CNTR-00361/65) อำธญัธุรกจิ 07.คำ่จำ้งเหมำบรกิำรท ำของและ

กำรบรกิำร

                      4,725.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

20/04/2565 65037333729 650314366496 128/2565(CNTR-00360/65) อำธญัธุรกจิ 07.คำ่จำ้งเหมำบรกิำรท ำของและ

กำรบรกิำร

                      8,720.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

21/04/2565 65017101559 650322013461 44/2565(CNTR-00372/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ล ำพูนวนัเฉลมิ 04.คำ่ซอ่มสรำ้งถนนหนิคลุกบด

อดัแน่น สำยทำงซอย 7 บำ้นหว้ย

เดือ่ หมูท่ี ่9 ต ำบลทำขมุเงนิ 

อ ำเภอแมท่ำ เชือ่มบำ้นโป่งรู หมูท่ี ่

5 ต ำบลนครเจดย์ี อ ำเภอป่ำซำง 

จงัหวดัล ำพูน

               1,050,000.00 เงนิงบประมำณ คดัเลือก

21/04/2565 65047258027 650415004468 ลพ 51008/-(CNTR-00369/65) บรษิทั  ไลท์แมน เชียงใหม ่จ ำกดั 01.คำ่ใชจ้ำ่ยในงำนพระรำชพธีิ 

งำนรฐัพธีิ งำนพธีิ และพธีิทำง

ศำสนำ

                    10,000.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

21/04/2565 65027290954 650214388927 105/2565(CNTR-00370/65) รำ้น ไอที โฟน                       2,500.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง
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วนัที่จดัท ำ เลขที่โครงกำร

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ อปท./

(เลขที่สญัญำ e-LAAS)

ชื่อเจ้ำหน้ี โครงกำร/รำยกำร  จ ำนวนเงนิขอซ้ือขอจ้ำง/

สญัญำ

แหล่งเงนิที่ใช้ วิธีจดัหำ

21/04/2565 65037462103 650414193521 ใบส ั่งจำ้งเลขที ่

130/2565(CNTR-00371/65)

รำ้นล ำพูนโปรโมช ั่น 09.คำ่โฆษณำและเผยแพร่

ประชำสมัพนัธ์

                    70,000.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

21/04/2565 65027032614 650215002794 33/2565(CNTR-00368/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั  ช.ชญำปิโตรเลียม                   287,913.60 เงนิงบประมำณ เจำะจง

21/04/2565 65037343973 650414206542 ใบส ั่งซ้ือเลขที ่

104/2565(CNTR-00373/65)

องค์กำรเภสชักรรม                   189,000.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

22/04/2565 64127393873 650401004743 32/2565(CNTR-00374/65) บรษิทั เอ็น แอล แมชชีนเนอรี ่

เซอร์วสิ จ ำกดั

01.รถตกัหน้ำขดุหลงั ชนิด

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ พรอ้มชุดตดัหญำ้

ไหลท่ำง

               4,486,000.00 เงนิงบประมำณ คดัเลือก

22/04/2565 65037059908 650314235141 96/2565(CNTR-00375/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั  ช.ชญำปิโตรเลียม                   165,645.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

25/04/2565 65027117443 650322017982 54/2565(CNTR-00377/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั อทุยัโยธำ 13.คำ่กอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก สำยทำงเลียบล ำเหมอืงจำ้ย 

บำ้นแซม หมูท่ี ่2 ต ำบลมว่งน้อย 

เชือ่มบำ้นดอนหลวง หมูท่ี ่7 ต ำบล

แมแ่รง อ ำเภอป่ำซำง จงัหวดัล ำพูน

               2,374,000.00 เงนิงบประมำณ Bidding

25/04/2565 65037070286 650314309709 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

98/2565(CNTR-00380/65)

รำ้นเอ เค ออโตพ้ำร์ทแอนด์เซอร์วสิ                       3,800.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

25/04/2565 65037068685 650314309661 ใบส ั่งจำ้ง เลขที ่

118/2565(CNTR-00378/65)

โรงกลงึสวุทิย์ กำรชำ่ง                          950.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

25/04/2565 65037069889 650314309676 ใบส ั่งจำ้ง เลขที ่

119/2565(CNTR-00379/65)

โรงกลงึสวุทิย์ กำรชำ่ง                       1,500.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

26/04/2565 65037354741 650422011230 สญัญำจำ้งกอ่สรำ้งเลข

57/2565(CNTR-00382/65)

บรษิทั บำ้นศลิป์ 2009 จ ำกดั                     61,800.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

27/04/2565 65027241380 650322012493 56/2565(CNTR-00383/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ต ัน้อำ้ย วศิวกรรม 03.คำ่กอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก สำยทำงบำ้นกูเ่สำ้ หมูท่ี ่2  

ต ำบลเหมอืงจ้ี เชือ่มต ำบลบำ้นแป้น

 อ ำเภอเมอืงล ำพูน จงัหวดัล ำพูน

               1,340,000.00 เงนิงบประมำณ Bidding

27/04/2565 65047258008 650415005479 บนัทกึขอ้ควำม ที ่ลพ

51008/-(CNTR-00386/65)

นำยสงิหำ  จีนำ 01.คำ่ใชจ้ำ่ยในงำนพระรำชพธีิ 

งำนรฐัพธีิ งำนพธีิ และพธีิทำง

ศำสนำ

                    15,000.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

หนา้ที ่30 / 55



วนัที่จดัท ำ เลขที่โครงกำร

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ อปท./

(เลขที่สญัญำ e-LAAS)

ชื่อเจ้ำหน้ี โครงกำร/รำยกำร  จ ำนวนเงนิขอซ้ือขอจ้ำง/

สญัญำ

แหล่งเงนิที่ใช้ วิธีจดัหำ

27/04/2565 65047270374 650415005496 ลพ 51008/-(CNTR-00387/65) รำ้นล ำพูนโปรโมช ั่น 01.คำ่ใชจ้ำ่ยในงำนพระรำชพธีิ 

งำนรฐัพธีิ งำนพธีิ และพธีิทำง

ศำสนำ

                      3,800.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

27/04/2565 65047058399 650414191872 114/2565(CNTR-00385/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั  แสงทองอเิลคทรคิ

 แอนด์ เอ็นจเินียริง่

                    69,132.70 เงนิงบประมำณ เจำะจง

27/04/2565 65037294897 650401002294 33/2565(CNTR-00384/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั เชียงใหมพ่รภณัฑ์ 03.ตูเ้หล็กเก็บเอกสำรแบบบำน

เลือ่นกระจก, 04.ตูเ้หล็กเก็บ

เอกสำรแบบบำนเลือ่นกระจก, 05.

ตูเ้หล็กเก็บแบบฟอร์ม

                    29,450.00 เงนิงบประมำณ/เงนิงบประมำณ/เงนิ

งบประมำณ

เจำะจง

28/04/2565 65027451439 650422004389 55/2565(CNTR-00390/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั รวยแน่ 1.คำ่ปรบัปรุงซอ่มแซมฝ้ำเพดำน

หอ้งปฏบิตังิำนผูบ้รหิำรช ัน้ 3 ผนงั

โดยรอบพรอ้มปรบัปรุงหอ้ง

ปฏบิตังิำนนำยกองค์กำรบรหิำร

สว่นจงัหวดัล ำพูน

                  918,950.00 เงนิงบประมำณคำ้งจำ่ย Bidding

28/04/2565 65047082533 650414202856 122/2565(CNTR-00389/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั  แสงทองอเิลคทรคิ

 แอนด์ เอ็นจเินียริง่

                      5,957.76 เงนิงบประมำณ เจำะจง

28/04/2565 65037214049 650314323370 129/2565(CNTR-00388/65) อดุมทรพัย์แอร์เซอร์วสิ                          428.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

29/04/2565 65027237953 650422014774 60/2565(CNTR-00393/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั วงัน ้ำทพิย์ คอน

สตรคัช ั่น

07.คำ่กอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็กสำยบำ้นสนัปเูลย หมูท่ี ่2 

ต ำบลศรีเตีย้ อ ำเภอบำ้นโฮง่ เชือ่ม

บำ้นปำกลอ้ง หมูท่ี ่8 ต ำบลหนอง

ปลำสะวำย อ ำเภอบำ้นโฮง่  จงัหวดั

ล ำพูน

                  888,000.00 เงนิงบประมำณคำ้งจำ่ย Bidding

29/04/2565 65037018325 650314300572 113/2565(CNTR-00392/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ไรท์ เพสท์ เทค 05.คำ่จำ้งเหมำบรกิำรป้องกนัและ

ก ำจดัปลวก

                    43,500.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

02/05/2565 65027348302 650314399244 122/2565(CNTR-00395/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั  เอกชยัเชียงใหม่

แอร์ แอนด์ ซพัพลำย

                  342,000.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

03/05/2565 65047035789 650414087830 127/2565(CNTR-00396/65) นำงสำวอมรรตัน์ ศรีพฤกษ์ 04.โครงกำรจดักจิกรรมประเพณี

ป๋ีใหมเ่มอืง

                  120,000.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

หนา้ที ่31 / 55



วนัที่จดัท ำ เลขที่โครงกำร

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ อปท./

(เลขที่สญัญำ e-LAAS)

ชื่อเจ้ำหน้ี โครงกำร/รำยกำร  จ ำนวนเงนิขอซ้ือขอจ้ำง/

สญัญำ

แหล่งเงนิที่ใช้ วิธีจดัหำ

09/05/2565 65027034237 650422010583 สญัญำจำ้งกอ่สรำ้งเลขที่

59/2565(CNTR-00402/65)

หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ณฏัฐกติต์กำร

พำณิชย์

02.คำ่กอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก พรอ้มรำงระบำยน ้ำคอนกรีต

เสรมิเหล็ก บำ้นแมส่ำรป่ำขำม หมูท่ี่

 5 ต ำบลเวียงยอง เชือ่มบำ้นหนอง

ปลำขอ หมูท่ี ่5 ต ำบลป่ำสกั อ ำเภอ

เมอืงล ำพูน จงัหวดัล ำพูน

               2,750,000.00 เงนิงบประมำณ Bidding

09/05/2565 65027487831 650315003571 36/2565(CNTR-00400/65) บรษิทั ล ำพูนปิโตรเลียม จ ำกดั                   311,308.80 เงนิงบประมำณ เจำะจง

09/05/2565 65027476484 650315003646 37/2565(CNTR-00399/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั  ช.ชญำปิโตรเลียม                   350,478.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

09/05/2565 65037208022 650315007014 43/2565(CNTR-00401/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั  ช.ชญำปิโตรเลียม                   288,722.80 เงนิงบประมำณ เจำะจง

10/05/2565 65037178325 650507000008 62/2565(CNTR-00404/65) มหำวทิยำลยัแมโ่จ้ 02.คำ่จำ้งองค์กรหรือสถำบนัที่

เป็นกลำงเพือ่เป็นผูด้ ำเนินกำร

ส ำรวจควำมพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิำรจำกองค์กำรบรหิำร

สว่นจงัหวดัล ำพูน

                  250,000.00 เงนิงบประมำณ จำ้งทีป่รกึษำ โดยวธีิ

เฉพำะเจำะจง

10/05/2565 65037195264 650314354480 ใบส ั่งจำ้ง เลขที ่

131/2565(CNTR-00406/65)

บรษิทั  โตโยตำ้  นครพงิค์  เชียงใหม่

  จ ำกดั

                      2,693.19 เงนิงบประมำณ เจำะจง

10/05/2565 65047026801 650414216173 ใบส ั่งจำ้ง เลขที ่

137/2565(CNTR-00407/65)

บรษิทั  โตโยตำ้  นครพงิค์  เชียงใหม่

  จ ำกดั

                      7,215.01 เงนิงบประมำณ เจำะจง

10/05/2565 65047318229 650514084142 126/2565(CNTR-00405/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั จี พำร์ท อนิดสัเตรี

ยล

                         811.06 เงนิงบประมำณ เจำะจง

10/05/2565 65047146694 650414254034 140/2565(CNTR-00403/65) อำธญัธุรกจิ 07.คำ่จำ้งเหมำบรกิำรท ำของและ

กำรบรกิำร

                      6,390.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

11/05/2565 65027443783 650422013077 53/2565(CNTR-00408/65) หจก. ภูส่วำ่งพำณิชย์ 01.คำ่ตดิต ัง้ระบบสปรงิเกอร์ใน

กำรรดน ้ำสนำมฟุตบอล องค์กำร

บรหิำรสว่นจงัหวดัล ำพูน

                  880,000.00 เงนิงบประมำณ Bidding

11/05/2565 65037401708 650502000218 35/2565(CNTR-00409/65) บรษิทั อะแวร์ คอร์ปอเรช ั่น จ ำกดั 09.คอมพวิเตอร์แท็บเล็ต แบบที ่2                     19,990.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

หนา้ที ่32 / 55



วนัที่จดัท ำ เลขที่โครงกำร

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ อปท./

(เลขที่สญัญำ e-LAAS)

ชื่อเจ้ำหน้ี โครงกำร/รำยกำร  จ ำนวนเงนิขอซ้ือขอจ้ำง/

สญัญำ

แหล่งเงนิที่ใช้ วิธีจดัหำ

17/05/2565 65037350114 650414143735 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

112/2565(CNTR-00422/65)

รำ้น ล ำปำงเซอร์วสิ                     34,930.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

17/05/2565 65037195359 650314354666 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

105/2565(CNTR-00417/65)

รำ้นเอ เค ออโตพ้ำร์ทแอนด์เซอร์วสิ                       1,900.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

17/05/2565 65037350161 650414143871 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

106/2565(CNTR-00412/65)

รำ้นเอ เค ออโตพ้ำร์ทแอนด์เซอร์วสิ                       3,500.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

17/05/2565 65037350238 650414143920 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

107/2565(CNTR-00415/65)

รำ้นเอ เค ออโตพ้ำร์ทแอนด์เซอร์วสิ                       6,500.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

17/05/2565 65037466188 650414143675 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

109/2565(CNTR-00416/65)

รำ้นเอ เค ออโตพ้ำร์ทแอนด์เซอร์วสิ                       9,600.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

17/05/2565 65037350008 650414143699 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

110/2565(CNTR-00414/65)

รำ้นเอ เค ออโตพ้ำร์ทแอนด์เซอร์วสิ                       6,100.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

17/05/2565 65047029257 650414225520 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

115/2565(CNTR-00421/65)

รำ้นเอ เค ออโตพ้ำร์ทแอนด์เซอร์วสิ                     22,100.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

17/05/2565 65047030044 650414225526 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

116/2565(CNTR-00420/65)

รำ้นเอ เค ออโตพ้ำร์ทแอนด์เซอร์วสิ                       2,530.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

17/05/2565 65047031783 650414225528 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

117/2565(CNTR-00419/65)

รำ้นเอ เค ออโตพ้ำร์ทแอนด์เซอร์วสิ                       1,940.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

17/05/2565 65047034097 650414225530 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

118/2565(CNTR-00413/65)

รำ้นเอ เค ออโตพ้ำร์ทแอนด์เซอร์วสิ                       4,400.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

17/05/2565 65037465687 650414143656 ใบส ั่งจำ้ง เลขที ่

135/2565(CNTR-00418/65)

โรงกลงึสวุทิย์ กำรชำ่ง                       9,700.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

17/05/2565 65037350268 650414143939 ใบส ั่งจำ้ง เลขที ่

133/2565(CNTR-00411/65)

หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั เชียงใหมก่ลกำร                     33,437.50 เงนิงบประมำณ เจำะจง

17/05/2565 65057017533 650514139374 148/2565(CNTR-00410/65) อดุมทรพัย์แอร์เซอร์วสิ                       5,885.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

19/05/2565 65027219445 650522001861 58/2565(CNTR-00428/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ภูพ่สิฐิพำณิชย์ 03.คำ่กอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก สำยทำงบำ้นหนองเจรญิ 

โครงกำรพระรำชด ำรฯิ หมูท่ี ่6 

ต ำบลหนองปลำสะวำย อ ำเภอบำ้น

โฮง่ จงัหวดัล ำพูน เชือ่มต ำบลแม่

สอย อ ำเภอจอมทอง จงัหวดั

เชียงใหม่

                  916,916.69 เงนิงบประมำณคำ้งจำ่ย Bidding

หนา้ที ่33 / 55



วนัที่จดัท ำ เลขที่โครงกำร

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ อปท./

(เลขที่สญัญำ e-LAAS)

ชื่อเจ้ำหน้ี โครงกำร/รำยกำร  จ ำนวนเงนิขอซ้ือขอจ้ำง/

สญัญำ

แหล่งเงนิที่ใช้ วิธีจดัหำ

19/05/2565 65027232598 650522003164 61/2565(CNTR-00424/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั อทุยัโยธำ 15.คำ่กอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก บำ้นดอนตอง หมูท่ี ่4 ต ำบล

แมแ่รง เชือ่มบำ้นป่ำสเีสยีด (บำ้น

ลอม) หมูท่ี ่8 ต ำบลทำ่ตุม้ อ ำเภอ

ป่ำซำง จงัหวดัล ำพูน

               2,397,000.00 เงนิงบประมำณ Bidding

19/05/2565 65027189321 650215005808 34/2565(CNTR-00425/65) บรษิทั ล ำพูนปิโตรเลียม จ ำกดั                   255,261.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

19/05/2565 65037363457 650315009359 44/2565(CNTR-00427/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั  ช.ชญำปิโตรเลียม                   467,472.20 เงนิงบประมำณ เจำะจง

19/05/2565 65047196518 650514019579 125/2565(CNTR-00426/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั  แสงทองอเิลคทรคิ

 แอนด์ เอ็นจเินียริง่

                    11,854.53 เงนิงบประมำณ เจำะจง

19/05/2565 65037497291 650414210275 สญัญำซ้ือขำยเลขที ่

123/2565(CNTR-00423/65)

หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั จี พำร์ท อนิดสัเตรี

ยล

                         736.16 เงนิงบประมำณ เจำะจง

23/05/2565 65037298984 650315006906 42/2565(CNTR-00438/65) บรษิทั ซสัโก ้จ ำกดั  ( มหำชน )                   115,447.50 เงนิงบประมำณ เจำะจง

23/05/2565 65047028682 650414302818 ใบส ั่งจำ้ง เลขที ่

143/2565(CNTR-00434/65)

บรษิทั โตโยตำ้ เชียงใหม ่จ ำกดั                       6,152.50 เงนิงบประมำณ เจำะจง

23/05/2565 65047052238 650414216468 ใบส ั่งจำ้ง เลขที ่

138/2565(CNTR-00432/65)

บรษิทั เอชดเีจ มอเตอร์ จ ำกดั                     26,225.70 เงนิงบประมำณ เจำะจง

23/05/2565 65037350061 650414143713 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

111/2565(CNTR-00435/65)

รำ้น ล ำปำงเซอร์วสิ                     12,400.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

23/05/2565 65047034591 650414225534 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

119/2565(CNTR-00433/65)

รำ้น ล ำปำงเซอร์วสิ                     16,550.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

23/05/2565 65047035036 650414225547 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

121/2565(CNTR-00431/65)

รำ้น ล ำปำงเซอร์วสิ                     20,250.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

23/05/2565 65057064022 650514232331 129/2565(CNTR-00429/65) รำ้น เอเค ออโตพ้ำร์ทแอนด์เซอร์วสิ                   491,023.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

23/05/2565 65037348819 650414142768 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

108/2565(CNTR-00436/65)

รำ้นเอ เค ออโตพ้ำร์ทแอนด์เซอร์วสิ                       3,520.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

23/05/2565 65037417508 650501004604 36/2565(CNTR-00437/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั สยำมบอสส์ แอนด์

 ซพัพลำย

01.เครือ่งมลัตมิเีดยีโปรเจคเตอร์ 

ระดบั  XGA

                    80,000.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

23/05/2565 65037350202 650414143903 ใบส ั่งจำ้ง เลขที ่

132/2565(CNTR-00430/65)

หำ้งหุน้สว่นจ ำกดัใจเจรญิ                     23,582.80 เงนิงบประมำณ เจำะจง
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วนัที่จดัท ำ เลขที่โครงกำร

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ อปท./

(เลขที่สญัญำ e-LAAS)

ชื่อเจ้ำหน้ี โครงกำร/รำยกำร  จ ำนวนเงนิขอซ้ือขอจ้ำง/

สญัญำ

แหล่งเงนิที่ใช้ วิธีจดัหำ

25/05/2565 65057074992 650514107344 146/2565(CNTR-00440/65) นำงสำวอมรรตัน์ ศรีพฤกษ์ 09.โครงกำรสง่เสรมิประเพณีสรง

น ้ำพระบรมธำตหุรภิญุชยั

                  420,000.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

25/05/2565 65057012701 650514132083 151/2565(CNTR-00441/65) อดุมทรพัย์แอร์เซอร์วสิ                       4,387.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

25/05/2565 65047373398 650514131775 152/2565(CNTR-00442/65) อดุมทรพัย์แอร์เซอร์วสิ                          856.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

26/05/2565 65047286084 650514061755 ใบส ั่งจำ้งเลขที ่

144/2565(CNTR-00444/65)

หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั จี พำร์ท อนิดสัเตรี

ยล

07.คำ่จำ้งเหมำบรกิำรท ำของและ

กำรบรกิำร

                    35,000.77 เงนิงบประมำณ เจำะจง

26/05/2565 65037205688 650414066314 136/2565(CNTR-00443/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั สยำมบอสส์ แอนด์

 ซพัพลำย

                      6,955.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

27/05/2565 65027080159 650522017072 64/2565(CNTR-00447/65) บรษิทั ไมข้ดัทอง จ ำกดั 08.คำ่ปรบัปรุงอำคำรหอประชุม

องค์กำรบรหิำรสว่นจงัหวดัล ำพูน

               3,375,000.00 เงนิงบประมำณ Bidding

27/05/2565 65037338166 650501002018 34/2565(CNTR-00446/65) บรษิทั โซดแิอคท์ คอร์ปอเรช ั่น จ ำกดั 01.โคมไฟถนนพลงังำน

แสงอำทติย์, 02.โคมไฟถนน

พลงังำนแสงอำทติย์, 03.โคมไฟ

ถนนพลงังำนแสงอำทติย์

               5,247,750.00 เงนิงบประมำณ/เงนิงบประมำณ/เงนิ

งบประมำณ

คดัเลือก

27/05/2565 65037393718 650514011806 141/2565(CNTR-00448/65) บรษิทั โชตนำกำรไฟฟ้ำ จ ำกดั 07.คำ่จำ้งเหมำบรกิำรท ำของและ

กำรบรกิำร

                    14,000.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

27/05/2565 65047287162 350501006537 38/2565(CNTR-00445/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ธนบรูณ์กรุป๊โฮม

เฟอร์นิช

01.โตะ๊ท ำงำนเหล็ก, 02.เกำ้อี้

ท ำงำน

                  159,600.00 เงนิงบประมำณ/เงนิงบประมำณ/เงนิ

งบประมำณคำ้งจำ่ย/เงนิงบประมำณคำ้ง

จำ่ย

เจำะจง

31/05/2565 65037410199 650414181279 113/2565(CNTR-00450/65) โรงกลงึสวุทิย์ กำรชำ่ง                       2,000.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

31/05/2565 65057028431 650514131077 128/2565(CNTR-00451/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั จี พำร์ท อนิดสัเตรี

ยล

                    10,978.20 เงนิงบประมำณ เจำะจง

01/06/2565 65067002722 650615000402 ลพ 51008/-(CNTR-00457/65) บรษิทั  ไลท์แมน เชียงใหม ่จ ำกดั 01.คำ่ใชจ้ำ่ยในงำนพระรำชพธีิ 

งำนรฐัพธีิ งำนพธีิ และพธีิทำง

ศำสนำ

                    15,000.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

01/06/2565 65047374653 650514118840 127/2565(CNTR-00455/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั  แสงทองอเิลคทรคิ

 แอนด์ เอ็นจเินียริง่

                    19,910.56 เงนิงบประมำณ เจำะจง

01/06/2565 65047079439 650514326884 131/2565(CNTR-00454/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั โมบำย ช็อป 02.โทรศพัท์เคลือ่นที ่(มอืถือ), 

03.โทรศพัท์เคลือ่นที ่(มอืถือ)

                    24,897.00 เงนิงบประมำณ/เงนิงบประมำณ เจำะจง

01/06/2565 65037205765 650414065374 145/2565(CNTR-00456/65) อดุมทรพัย์แอร์เซอร์วสิ                          428.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง
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วนัที่จดัท ำ เลขที่โครงกำร

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ อปท./

(เลขที่สญัญำ e-LAAS)

ชื่อเจ้ำหน้ี โครงกำร/รำยกำร  จ ำนวนเงนิขอซ้ือขอจ้ำง/

สญัญำ

แหล่งเงนิที่ใช้ วิธีจดัหำ

07/06/2565 65027040344 650622003400 66/2565(CNTR-00458/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั วงัน ้ำทพิย์ คอน

สตรคัช ั่น

07.คำ่กอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก สำยทำงบำ้นหว้ยแทงใต ้หมูท่ี่

 15  ต ำบลบำ้นโฮง่ เชือ่มบำ้นหว้ย

แทง หมูท่ี ่5, บำ้นทุง่มำ่น หมูท่ี ่4 

ต ำบลป่ำพลู อ ำเภอบำ้นโฮง่ จงัหวดั

ล ำพูน

               2,288,000.00 เงนิงบประมำณ Bidding

07/06/2565 65057191456. 650515006374 ลพ 51008/-(CNTR-00459/65) รำ้นล ำพูนโปรโมช ั่น 09.คำ่โฆษณำและเผยแพร่

ประชำสมัพนัธ์

                      3,360.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

07/06/2565 65047034824 650414225538 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

120/2565(CNTR-00461/65)

รำ้นเอ เค ออโตพ้ำร์ทแอนด์เซอร์วสิ                       5,050.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

07/06/2565 65047179850 650414303630 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

123/2565(CNTR-00462/65)

รำ้นเอ เค ออโตพ้ำร์ทแอนด์เซอร์วสิ                       5,600.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

07/06/2565 65057318943 650514420060 134/2565(CNTR-00460/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั  แสงทองอเิลคทรคิ

 แอนด์ เอ็นจเินียริง่

                      7,898.74 เงนิงบประมำณ เจำะจง

08/06/2565 65027087182 650522008830 65/2565(CNTR-00463/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั บำ้นทำกอ่สรำ้ง 23.คำ่กอ่สรำ้งคลองสง่น ้ำคอนกรีต

เสรมิเหล็กล ำเหมอืงหลวงตะวนัออก

 บำ้นทำป่ำเปำ หมูท่ี ่6 ต ำบลทำ

ปลำดกุ เชือ่มบำ้นผำต ัง้ หมูท่ี ่5 

ต ำบลทำสบเสำ้ อ ำเภอแมท่ำ  

จงัหวดัล ำพูน

               1,890,000.00 เงนิงบประมำณ Bidding

09/06/2565 65057153390 650514191644 149/2565(CNTR-00464/65) นำงบญุสนอง เตชะศรี 05.โครงกำรสง่เสรมิประเพณีสรง

น ้ำวดัพระพุทธบำทตำกผำ้

                  238,500.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

09/06/2565 65057126547 650514287254 156/2565(CNTR-00465/65) อำธญัธุรกจิ 07.คำ่จำ้งเหมำบรกิำรท ำของและ

กำรบรกิำร

                      1,290.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

09/06/2565 65047326948 540514131916 150/2565(CNTR-00466/65) อดุมทรพัย์แอร์เซอร์วสิ                       2,354.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

09/06/2565 65047276088 650514095008 ใบส ั่งจำ้งเลขที่

147/2565(CNTR-00467/65)

อดุมทรพัย์แอร์เซอร์วสิ                       4,815.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

10/06/2565 65057153440 650514334869 130/2565(CNTR-00468/65) บรษิทัโมเดร์ิน เอ็ดดเูคช ั่น มอลล์ 

จ ำกดั

                  252,778.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง
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วนัที่จดัท ำ เลขที่โครงกำร

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ อปท./

(เลขที่สญัญำ e-LAAS)

ชื่อเจ้ำหน้ี โครงกำร/รำยกำร  จ ำนวนเงนิขอซ้ือขอจ้ำง/

สญัญำ

แหล่งเงนิที่ใช้ วิธีจดัหำ

13/06/2565 65037416824 650607000008 67/2565(CNTR-00470/65) มหำวทิยำลยัเชียงใหม่ 03.คำ่จำ้งทีป่รกึษำทำงวชิำกำร 

ส ำรวจ และจดัเก็บขอ้มลูแหลง่น ้ำ

เพือ่จดัท ำขอ้มลูระบบสำรสนเทศ

กำรบรหิำรจดักำรทรพัยำกรน ้ำ

จงัหวดัล ำพูน

                  990,000.00 เงนิงบประมำณ จำ้งทีป่รกึษำ โดยวธีิ

เฉพำะเจำะจง

13/06/2565 65057317269 650614011519 135/2565(CNTR-00469/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั จี พำร์ท อนิดสัเตรี

ยล

                      3,553.47 เงนิงบประมำณ เจำะจง

14/06/2565 65057194526 650514346660 ใบส ั่งจำ้ง เลขที ่

165/2565(CNTR-00475/65)

บรษิทั  โตโยตำ้  นครพงิค์  เชียงใหม่

  จ ำกดั

                      7,215.01 เงนิงบประมำณ เจำะจง

14/06/2565 650670195590 650615001868 ลพ 51008/-(CNTR-00479/65) บรษิทั  ไลท์แมน เชียงใหม ่จ ำกดั 01.คำ่ใชจ้ำ่ยในงำนพระรำชพธีิ 

งำนรฐัพธีิ งำนพธีิ และพธีิทำง

ศำสนำ

                    55,000.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

14/06/2565 65057134616 650514355725 ใบส ั่งจำ้ง เลขที ่

167/2565(CNTR-00474/65)

บรษิทั สยำมนิสสนั เชียงใหม ่จ ำกดั                       2,259.84 เงนิงบประมำณ เจำะจง

14/06/2565 65057134929 650514356042 ใบส ั่งจำ้ง เลขที ่

168/2565(CNTR-00476/65)

บรษิทั สยำมนิสสนั เชียงใหม ่จ ำกดั                       1,949.54 เงนิงบประมำณ เจำะจง

14/06/2565 65057242944 650514323281 154/2565(CNTR-00480/65) รำ้น มำยปริน้ซ์ เทรดดิง้ 07.คำ่จำ้งเหมำบรกิำรท ำของและ

กำรบรกิำร

                    13,410.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

14/06/2565 65057533063 650615000182 ลพ 51008/-(CNTR-00477/65) รำ้นล ำพูนโปรโมช ั่น 01.คำ่ใชจ้ำ่ยในงำนพระรำชพธีิ 

งำนรฐัพธีิ งำนพธีิ และพธีิทำง

ศำสนำ

                      3,360.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

14/06/2565 65067013872 650615001857 ลพ 51008/-(CNTR-00478/65) รำ้นล ำพูนโปรโมช ั่น 01.คำ่ใชจ้ำ่ยในงำนพระรำชพธีิ 

งำนรฐัพธีิ งำนพธีิ และพธีิทำง

ศำสนำ

                      6,000.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

14/06/2565 65047065799 650415004308 45/2565(CNTR-00471/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั  ช.ชญำปิโตรเลียม                   483,111.20 เงนิงบประมำณ เจำะจง

15/06/2565 65067241425 650615004005 ลพ 51008/-(CNTR-00482/65) นำงรชันีย์ สนิธุผดั 02.คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเตรียมกำรรบั

เสด็จพระบำทสมเด็จพระเจำ้อยู่หวั

 และพระบรมวงศำนุวงศ์ทุก

พระองค์ทีไ่ดเ้สด็จจงัหวดัล ำพูน

อยำ่งเป็นทำงกำรและเป็นกำรสว่น

พระองค์

                    79,940.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

หนา้ที ่37 / 55



วนัที่จดัท ำ เลขที่โครงกำร

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ อปท./

(เลขที่สญัญำ e-LAAS)

ชื่อเจ้ำหน้ี โครงกำร/รำยกำร  จ ำนวนเงนิขอซ้ือขอจ้ำง/

สญัญำ

แหล่งเงนิที่ใช้ วิธีจดัหำ

15/06/2565 65057512789 650614005535 159/2565(CNTR-00484/65) นำยสรุพนัธ์ุ ประยูรศร 02.โครงกำรสง่เสรมิกำรแขง่ขนั

กีฬำตำ้นยำเสพตดิแบบบรูณำกำร

ในจงัหวดัล ำพูน

                    63,000.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

15/06/2565 65057529412 650614007812 162/2565(CNTR-00481/65) รำ้นกิฟ๊ กอ๊ปป้ี 06.โครงกำรฝึกอบรมและกำรจดั

กจิกรรมสบืสำนวฒันธรรมทอ้งถิน่

ประเพณีพ้ืนบำ้นภมูปิญัญำทอ้งถิน่

ในจงัหวดัล ำพูน

                    15,000.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

15/06/2565 65057313136 650514359213 155/2565(CNTR-00483/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั สยำมอนิเตอร์ ทรำ

เวลิ

13. โครงกำรฝึกอบรม สมัมนำ 

ศกึษำดงูำนและพฒันำบคุลำกร

ขององค์กำรบรหิำรสว่นจงัหวดั

ล ำพูน

                    90,000.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

15/06/2565 65057528966 650614007313 161/2565(CNTR-00485/65) ไอเดยี มเีดยี 06.โครงกำรฝึกอบรมและกำรจดั

กจิกรรมสบืสำนวฒันธรรมทอ้งถิน่

ประเพณีพ้ืนบำ้นภมูปิญัญำทอ้งถิน่

ในจงัหวดัล ำพูน

                    10,800.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

16/06/2565 65057412670 650614024521 140/2565(CNTR-00490/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั  แสงทองอเิลคทรคิ

 แอนด์ เอ็นจเินียริง่

                      5,564.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

16/06/2565 65057415190 650614023848 141/2565(CNTR-00489/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั  แสงทองอเิลคทรคิ

 แอนด์ เอ็นจเินียริง่

                    20,479.80 เงนิงบประมำณ เจำะจง

20/06/2565 65057193122 650514346110 ใบส ั่งจำ้ง เลขที ่

164/2565(CNTR-00495/65)

บรษิทั โตโยตำ้ เชียงใหม ่จ ำกดั                     20,960.23 เงนิงบประมำณ เจำะจง

20/06/2565 65057255909 650514392490 142/2565(CNTR-00491/65) บรษิทัโมเดร์ิน เอ็ดดเูคช ั่น มอลล์ 

จ ำกดั

                    32,400.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

20/06/2565 65057196798 650514346867 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

137/2565(CNTR-00492/65)

รำ้น ล ำปำงเซอร์วสิ                     14,580.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

20/06/2565 65057143436 650514355120 ใบส ั่งจำ้ง เลขที ่

166/2565(CNTR-00494/65)

รำ้นชลติแอร์                       7,193.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

20/06/2565 65057197551 650514356176 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

139/2565(CNTR-00493/65)

รำ้นเอ เค ออโตพ้ำร์ทแอนด์เซอร์วสิ                     13,630.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

20/06/2565 65047027600 650414302226 ใบส ั่งจำ้ง เลขที ่

142/2565(CNTR-00496/65)

หำ้งหุน้สว่นจ ำกดัใจเจรญิ                   101,607.20 เงนิงบประมำณ เจำะจง
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วนัที่จดัท ำ เลขที่โครงกำร

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ อปท./

(เลขที่สญัญำ e-LAAS)

ชื่อเจ้ำหน้ี โครงกำร/รำยกำร  จ ำนวนเงนิขอซ้ือขอจ้ำง/

สญัญำ

แหล่งเงนิที่ใช้ วิธีจดัหำ

21/06/2565 65047290354 650622005663 68/2565(CNTR-00501/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั สภุำนิพฐิธุรกจิ 06.คำ่ปรบัปรุงซอ่มแซมคนัสระ

เก็บน ้ำหว้ยแมป๋่วงตอนบน บำ้น

หนองป่ำตงึ หมูท่ี ่2 ต ำบลทุง่หวัชำ้ง

 อ ำเภอทุง่หวัชำ้ง จงัหวดัล ำพูน

                  643,000.00 เงนิงบประมำณ Bidding

21/06/2565 65057013879 650514148386 ใบส ั่งจำ้ง เลขที ่

153/2565(CNTR-00499/65)

บรษิทั เมโทรแมชีนเนอรี ่จ ำกดั                       8,331.56 เงนิงบประมำณ เจำะจง

21/06/2565 65057189530 650514345842 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

136/2565(CNTR-00498/65)

บรษิทั สหสำยเหนือหลอ่ยำง จ ำกดั                       1,200.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

21/06/2565 65057530130 650615000393 ลพ๕๑๐๐๘/-(CNTR-00497/65) บรษิทัโมเดร์ิน เอ็ดดเูคช ั่น มอลล์ 

จ ำกดั

01.คำ่ใชจ้ำ่ยในงำนพระรำชพธีิ 

งำนรฐัพธีิ งำนพธีิ และพธีิทำง

ศำสนำ

                      5,500.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

21/06/2565 65057417384 650614150212 ใบส ั่งจำ้ง เลขที ่

175/2565(CNTR-00500/65)

รำ้นชลติแอร์                       8,920.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

23/06/2565 65067320318 650614354113 184/2565(CNTR-00503/65) บรษิทั อรทยัทรำนส์เซอร์วสิ จ ำกดั 11.โครงกำรสง่เสรมิกำรมสีว่น

รว่มประชำชนในกำรพฒันำทอ้งถิน่

                  100,000.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

23/06/2565 65047202581 650501003819 37/2565(CNTR-00505/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั สยำมบอสส์ แอนด์

 ซพัพลำย

01.เครือ่งสบูน ้ำ                   494,340.00 เงนิงบประมำณคำ้งจำ่ย เจำะจง

24/06/2565 65037376199 650601005458 42/2565(CNTR-00507/65) บรษิทั โซดแิอคท์ คอร์ปอเรช ั่น จ ำกดั 02.โคมไฟถนนพลงังำน

แสงอำทติย์, 03.โคมไฟถนน

พลงังำนแสงอำทติย์, 04.โคมไฟ

ถนนพลงังำนแสงอำทติย์, 05.โคม

ไฟถนนพลงังำนแสงอำทติย์, 06.

โคมไฟถนนพลงังำนแสงอำทติย์, 

07.โคมไฟถนนพลงังำน

แสงอำทติย์, 08.โคมไฟถนน

พลงังำนแสงอำทติย์

             14,691,600.00 เงนิงบประมำณคำ้งจำ่ย/เงนิงบประมำณ

คำ้งจำ่ย/เงนิงบประมำณคำ้งจำ่ย/เงนิ

งบประมำณคำ้งจำ่ย/เงนิงบประมำณคำ้ง

จำ่ย/เงนิงบประมำณคำ้งจำ่ย/เงนิ

งบประมำณคำ้งจำ่ย

คดัเลือก

24/06/2565 65067388683 650614337049 147/2565(CNTR-00512/65) นำยนำยศริชิยั ธรรมสอน                   320,000.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

24/06/2565 65067294183 650614289571 145/2565(CNTR-00508/65) บรษิทั ทรำยป่ำหำ้รุ่งเรือง จ ำกดั                   476,000.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง
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วนัที่จดัท ำ เลขที่โครงกำร

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ อปท./

(เลขที่สญัญำ e-LAAS)

ชื่อเจ้ำหน้ี โครงกำร/รำยกำร  จ ำนวนเงนิขอซ้ือขอจ้ำง/

สญัญำ

แหล่งเงนิที่ใช้ วิธีจดัหำ

24/06/2565 65067141496 650614328023 154/2565(CNTR-00511/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั จี พำร์ท อนิดสัเตรี

ยล

                    16,247.95 เงนิงบประมำณ เจำะจง

24/06/2565 65067191777 650614326055 155/2565(CNTR-00510/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั จี พำร์ท อนิดสัเตรี

ยล

                    15,408.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

24/06/2565 65057087627 650514311680 158/2565(CNTR-00509/65) อดุมทรพัย์แอร์เซอร์วสิ                       1,712.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

28/06/2565 65057525046 650614005613 160/2565(CNTR-00513/65) รำ้น ฮ.นกฮูก ดไีซน์ 06.โครงกำรฝึกอบรมและกำรจดั

กจิกรรมสบืสำนวฒันธรรมทอ้งถิน่

ประเพณีพ้ืนบำ้นภมูปิญัญำทอ้งถิน่

ในจงัหวดัล ำพูน

                    15,000.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

30/06/2565 65057010000 650614056700 ใบส ั่งจำ้ง เลขที ่

170/2565(CNTR-00516/65)

บรษิทั เพฟไลน์ (ประเทศไทย) จ ำกดั                   126,100.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

30/06/2565 65057144261 650514355408 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

138/2565(CNTR-00517/65)

บรษิทั สหสำยเหนือหลอ่ยำง จ ำกดั                     17,800.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

30/06/2565 65057417276 650614149972 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

143/2565(CNTR-00515/65)

บรษิทั สหสำยเหนือหลอ่ยำง จ ำกดั                     18,800.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

30/06/2565 65057376913 650614149569 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

144/2565(CNTR-00514/65)

บรษิทั สทิธยินต์ กรุป๊  จ ำกดั                     16,500.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

30/06/2565 65067561948 650614500804 188/2565(CNTR-00519/65) รำ้น มำยปริน้ซ์ เทรดดิง้ 01.คำ่จำ้งถำ่ยเอกสำร คำ่เย็่บ

หนงัสอืเขำ้เลม่ เขำ้ปกหนงัสอื

                    17,280.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

30/06/2565 65057362419 650614149829 ใบส ั่งจำ้ง เลขที ่

178/2565(CNTR-00518/65)

รำ้นชลติแอร์                     14,100.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

01/07/2565 65027041389 650622022891 70/2565(CNTR-00528/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั อษัจมิำกอ่สรำ้ง 12.คำ่กอ่สรำ้งคลองสง่น ้ำคอนกรีต

เสรมิเหล็ก รูปตวัยู  ล ำเหมอืงหลวง

 บำ้นเกำะทรำย หมูท่ี ่5 (ทต.ทำ

กำศ)  เชือ่มบำ้นดอยค ำ หมูท่ี ่13 

(ทต.ทำกำศเหนือ) ต ำบลทำกำศ 

อ ำเภอแมท่ำ จงัหวดัล ำพูน

               1,957,500.00 เงนิงบประมำณคำ้งจำ่ย Bidding

01/07/2565 65057532706 650614127692 132/2565(CNTR-00525/65) นำงสำวบปุผำ มะโนวงค์ 06.โครงกำรฝึกอบรมและกำรจดั

กจิกรรมสบืสำนวฒันธรรมทอ้งถิน่

ประเพณีพ้ืนบำ้นภมูปิญัญำทอ้งถิน่

ในจงัหวดัล ำพูน

                  213,400.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง
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วนัที่จดัท ำ เลขที่โครงกำร

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ อปท./

(เลขที่สญัญำ e-LAAS)

ชื่อเจ้ำหน้ี โครงกำร/รำยกำร  จ ำนวนเงนิขอซ้ือขอจ้ำง/

สญัญำ

แหล่งเงนิที่ใช้ วิธีจดัหำ

01/07/2565 65067006544 650614092398 169/2565(CNTR-00520/65) นำยณภคดล บำนเย็น 08.โครงกำรสง่เสรมิประเพณีไหว้

สำครูบำในจงัหวดัล ำพูน

                    84,500.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

01/07/2565 65057417570 650614150857 ใบส ั่งจำ้ง เลขที ่

177/2565(CNTR-00522/65)

บรษิทั โตโยตำ้ เชียงใหม ่จ ำกดั                     16,330.66 เงนิงบประมำณ เจำะจง

01/07/2565 65057468559 650614270891 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

148/2565(CNTR-00523/65)

รำ้น ล ำปำงเซอร์วสิ                       5,400.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

01/07/2565 65057468789 650614270894 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

150/2565(CNTR-00524/65)

รำ้น ล ำปำงเซอร์วสิ                       2,750.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

01/07/2565 65057417479 650614150593 ใบส ั่งจำ้ง เลขที ่

176/2565(CNTR-00521/65)

รำ้นรทิประดบัยนต์                       5,500.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

01/07/2565 65047313785 650614146023 172/2565(CNTR-00526/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั จี พำร์ท อนิดสัเตรี

ยล

                  110,300.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

01/07/2565 65067174835 650614329067 186/2565(CNTR-00527/65) อดุมทรพัย์แอร์เซอร์วสิ                          428.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

04/07/2565 65057173471 650514329363 171/2565(CNTR-00532/65) รำ้น ชอ.กำรชำ่ง                     16,585.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

04/07/2565 65057423396 650624314109 182/2565(CNTR-00529/65) รำ้นศลิำปริน้ส์ 08.โครงกำรประสำนและจดัท ำ

แผนพฒันำกำรศกึษำขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ในจงัหวดั

ล ำพูน

                    11,800.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

04/07/2565 65057442355 650614039807 ใบส ั่งซ้ือเลขที ่

133/2565(CNTR-00531/65)

องค์กำรสง่เสรมิกจิกำรโคนมแหง่

ประเทศไทย (อ.ส.ค.)

                      5,043.90 เงนิงบประมำณ เจำะจง

04/07/2565 65057172372 650501007594 สญัญำซ้ือขำยเลขที ่

40/2565(CNTR-00530/65)

องค์กำรสง่เสรมิกจิกำรโคนมแหง่

ประเทศไทย (อ.ส.ค.)

                  208,817.46 เงนิงบประมำณ เจำะจง

05/07/2565 65047386636 650701000524 41/2565(CNTR-00534/65) บรษิทั คอมเทลซพัพลำย จ ำกดั 02.โดรนถำ่ยภำพ, 03.กลอ้งถำ่ยรูป                   146,000.00 เงนิงบประมำณคำ้งจำ่ย/เงนิงบประมำณ

คำ้งจำ่ย

เจำะจง

05/07/2565 65067029088 650614201689 146/2565(CNTR-00536/65) บรษิทั เอส เอ อนิเตอร์เทรด จ ำกดั                   434,002.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

05/07/2565 65057319123 650614139724 190/2565(CNTR-00535/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั สยำมบอสส์ แอนด์

 ซพัพลำย

                      3,638.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

05/07/2565 65057075450 650514310845 157/2565(CNTR-00533/65) อดุมทรพัย์แอร์เซอร์วสิ                       2,461.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

06/07/2565 65067448972 650714002303 192/2565(CNTR-00537/65) อดุมทรพัย์แอร์เซอร์วสิ                     22,470.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

07/07/2565 65037238747 650414194390 139/2565(CNTR-00538/65) บรษิทั บำ้นศลิป์ 2009 จ ำกดั 07.คำ่จำ้งเหมำบรกิำรท ำของและ

กำรบรกิำร

                  112,000.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง
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วนัที่จดัท ำ เลขที่โครงกำร

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ อปท./

(เลขที่สญัญำ e-LAAS)

ชื่อเจ้ำหน้ี โครงกำร/รำยกำร  จ ำนวนเงนิขอซ้ือขอจ้ำง/

สญัญำ

แหล่งเงนิที่ใช้ วิธีจดัหำ

08/07/2565 65047350228 650622021665 สญัญำจำ้งกอ่สรำ้งเลขที่

71/2565(CNTR-00539/65)

หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั สภุำนิพฐิธุรกจิ 18.คำ่กอ่สรำ้งงำนป้องกนักำรกดั

เซำะและพงัทลำยของดนิบรเิวณ

คอสะพำนขำ้มล ำน ้ำล้ี บำ้นแมป้่อก

เหนือ หมูท่ี ่5 ต ำบลศรีวชิยั อ ำเภอ

ล้ี จงัหวดัล ำพูน

               1,099,000.00 เงนิงบประมำณ Bidding

08/07/2565 65057251620 650515005095 48/2565(CNTR-00550/65) บรษิทั  ล ำพูนปิโตรเลียม จ ำกดั                   362,727.40 เงนิงบประมำณ เจำะจง

08/07/2565 65057386838 650515007213 49/2565(CNTR-00549/65) บรษิทั  ล ำพูนปิโตรเลียม จ ำกดั                   425,131.20 เงนิงบประมำณ เจำะจง

08/07/2565 65057252436 650714010820 ใบส ั่งซ้ือเลขที ่

163/2565(CNTR-00551/65)

บรษิทั ทรำยป่ำหำ้รุ่งเรือง จ ำกดั                   307,000.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

08/07/2565 65067173799 650714030379 ใบส ั่งซ้ือเลขที ่

164/2565(CNTR-00552/65)

บรษิทั บำ้นศลิป์ 2009 จ ำกดั                   324,000.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

08/07/2565 65067242621 650714031739 ใบส ั่งซ้ือเลขที ่

165/2565(CNTR-00553/65)

บรษิทั บำ้นศลิป์ 2009 จ ำกดั                     48,600.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

08/07/2565 65057359328 650614219319 187/2565(CNTR-00545/65) บรษิทั รวมป้ำย แอนด์ ดไีซน์ จ ำกดั 07.คำ่จำ้งเหมำบรกิำรท ำของและ

กำรบรกิำร

                      8,988.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

08/07/2565 65067314042 650615008329 บนัทกึขอ้ควำม เลขที ่ลพ 

51008/(CNTR-00542/65)

รำ้นนพบรีุเซฟตีไ้ฟร์ 01.โครงกำรพฒันำศกัยภำพ

อำสำสมคัรป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรือน

 ประจ ำปี พ.ศ. 2565

                    34,293.60 เงนิงบประมำณ เจำะจง

08/07/2565 65067344565 650615008302 บนัทกึขอ้ควำม เลขที ่ลพ 

51008/(CNTR-00543/65)

รำ้นนพบรีุเซฟตีไ้ฟร์ 01.โครงกำรพฒันำศกัยภำพ

อำสำสมคัรป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรือน

 ประจ ำปี พ.ศ. 2565

                      8,160.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

08/07/2565 65067328028 650615008353 บนัทกึขอ้ควำม เลขที ่ลพ 

51008/(CNTR-00540/65)

รำ้นศลิำปริน้ส์ 01.โครงกำรพฒันำศกัยภำพ

อำสำสมคัรป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรือน

 ประจ ำปี พ.ศ. 2565

                    10,200.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

08/07/2565 65067324703 650615008349 บนัทกึขอ้ควำม เลขที ่ลพ 

51008/(CNTR-00541/65)

หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั จี พำร์ท อนิดสัเตรี

ยล

01.โครงกำรพฒันำศกัยภำพ

อำสำสมคัรป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรือน

 ประจ ำปี พ.ศ. 2565

                      5,610.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

08/07/2565 65057139628 650514416809 180/2565(CNTR-00544/65) อดุมทรพัย์แอร์เซอร์วสิ                       3,852.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง
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วนัที่จดัท ำ เลขที่โครงกำร

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ อปท./

(เลขที่สญัญำ e-LAAS)

ชื่อเจ้ำหน้ี โครงกำร/รำยกำร  จ ำนวนเงนิขอซ้ือขอจ้ำง/

สญัญำ

แหล่งเงนิที่ใช้ วิธีจดัหำ

08/07/2565 65067453602 650714063868 193/2565(CNTR-00546/65) อดุมทรพัย์แอร์เซอร์วสิ                       1,712.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

08/07/2565 65077105149 650714114228 196/2565(CNTR-00547/65) อดุมทรพัย์แอร์เซอร์วสิ 07.คำ่จำ้งเหมำบรกิำรท ำของและ

กำรบรกิำร

                    43,000.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

11/07/2565 65067074297 650614270898 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

152/2565(CNTR-00556/65)

บรษิทั เกทเวย์ อคีวปิเมนท์ จ ำกดั                       5,350.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

11/07/2565 65057190205 650614071365 ใบส ั่งจำ้ง เลขที ่

172/2565(CNTR-00555/65)

บรษิทั บำงกอกโคมตัสเุซลส์ จ ำกดั                   102,281.30 เงนิงบประมำณ เจำะจง

11/07/2565 65067075445 650614270899 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

153/2565(CNTR-00557/65)

รำ้นเอ เค ออโตพ้ำร์ทแอนด์เซอร์วสิ                     10,950.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

11/07/2565 65057362432 650614253833 ใบส ั่งจำ้ง เลขที ่

179/2565(CNTR-00554/65)

หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั เชียงใหมก่ลกำร                   478,477.25 เงนิงบประมำณ เจำะจง

12/07/2565 65067418373 650614399101 185/2565(CNTR-00562/65) นำยพงษ์ธนภทัร ชำ่งประดบั 02.โครงกำรสง่เสรมิกำรแขง่ขนั

กีฬำตำ้นยำเสพตดิแบบบรูณำกำร

ในจงัหวดัล ำพูน

                    59,800.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

12/07/2565 65077057011 650714100149 195/2565(CNTR-00563/65) บรษิทั แอดวำนซ์ แอพไพรซลั จ ำกดั 07.คำ่จำ้งเหมำบรกิำรท ำของและ

กำรบรกิำร

                    26,750.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

18/07/2565 65057468701 650614270892 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

149/2565(CNTR-00566/65)

รำ้น ล ำปำงเซอร์วสิ                       5,400.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

18/07/2565 65057339807 650614142324 181/2565(CNTR-00565/65) อดุมทรพัย์แอร์เซอร์วสิ                       2,140.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

19/07/2565 65027355978 650501000441 38/2565(CNTR-00567/65) บรษิทั โตโยตำ้ เชียงใหม ่จ ำกดั 01.รถโดยสำรขนำด 12 ทีน่ ั่ง 

(ดเีซล)

               2,690,000.00 เงนิงบประมำณ Bidding

19/07/2565 65067145478 650614376970 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

156/2565(CNTR-00568/65)

บรษิทั สหสำยเหนือหลอ่ยำง จ ำกดั                     13,200.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

20/07/2565 65047158977 650614148861 174/2565(CNTR-00569/65) รำ้นล ำพูนโปรโมช ั่น 07.คำ่จำ้งเหมำบรกิำรท ำของและ

กำรบรกิำร

                    10,000.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

21/07/2565 65057534673 650701003416 45/2565(CNTR-00570/65) บรษิทั เอชดเีจ มอเตอร์ จ ำกดั 02.รถโดยสำรขนำดไมเ่กนิ 12 ที่

น ั่ง (ดเีซล)

               1,956,000.00 เงนิงบประมำณคำ้งจำ่ย Bidding

21/07/2565 65077214769 650714189043 199/2565(CNTR-00573/65) รำ้น มำยปริน้ซ์ เทรดดิง้ 01.คำ่จำ้งถำ่ยเอกสำร คำ่เย็่บ

หนงัสอืเขำ้เลม่ เขำ้ปกหนงัสอื

                    16,060.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

21/07/2565 65067201446 650614396578 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

159/2565(CNTR-00574/65)

รำ้น ล ำปำงเซอร์วสิ                       2,450.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

21/07/2565 65067202799 650614396608 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

160/2565(CNTR-00575/65)

รำ้นเอ เค ออโตพ้ำร์ทแอนด์เซอร์วสิ                     31,000.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง
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วนัที่จดัท ำ เลขที่โครงกำร

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ อปท./

(เลขที่สญัญำ e-LAAS)

ชื่อเจ้ำหน้ี โครงกำร/รำยกำร  จ ำนวนเงนิขอซ้ือขอจ้ำง/

สญัญำ

แหล่งเงนิที่ใช้ วิธีจดัหำ

21/07/2565 65067203543 650614397738 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

162/2565(CNTR-00576/65)

รำ้นเอ เค ออโตพ้ำร์ทแอนด์เซอร์วสิ                       7,800.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

21/07/2565 65067495992 650714101382 197/2565(CNTR-00571/65) อำธญัธุรกจิ 07.คำ่จำ้งเหมำบรกิำรท ำของและ

กำรบรกิำร

                      1,680.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

21/07/2565 65067198240 650614161650 183/2565(CNTR-00572/65) อดุมทรพัย์แอร์เซอร์วสิ                       7,811.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

22/07/2565 65037405887 650601004696 43/2565(CNTR-00577/65) บรษิทั โซดแิอคท์ คอร์ปอเรช ั่น จ ำกดั 01.โคมไฟถนนพลงังำน

แสงอำทติย์แบบประกอบในชุด

เดยีวกนั แบบเสำกิง่เดีย่วพรอ้ม

ตดิต ัง้

               3,498,500.00 เงนิงบประมำณคำ้งจำ่ย คดัเลือก

22/07/2565 65077164083 650715003946 57/2565(CNTR-00578/65) บรษิทั  ล ำพูนปิโตรเลียม จ ำกดั                   387,542.20 เงนิงบประมำณ เจำะจง

25/07/2565 65077042336 650714155893 174/2565(CNTR-00579/65) บรษิทัโมเดร์ิน เอ็ดดเูคช ั่น มอลล์ 

จ ำกดั

                  139,882.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

26/07/2565 65077230919 650724004851 สญัญำจำ้งท ำของเลขที ่

73/2565(CNTR-00582/65)

บรษิทั เชียงใหมก่อล์ฟ แอนด์ คนัทรี

คลบั จ ำกดั

07.คำ่จำ้งเหมำบรกิำรท ำของและ

กำรบรกิำร

                  490,000.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

26/07/2565 65067495160 650714145765 ใบส ั่งจำ้ง เลขที ่

202/2565(CNTR-00583/65)

บรษิทั มติซูเชียงใหม ่จ ำกดั                       3,518.16 เงนิงบประมำณ เจำะจง

26/07/2565 65067494272 650714145737 ใบส ั่งจำ้ง เลขที ่

201/2565(CNTR-00586/65)

รำ้นชลติแอร์                       9,840.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

26/07/2565 65057468868 650614270896 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

151/2565(CNTR-00581/65)

รำ้นเอ เค ออโตพ้ำร์ทแอนด์เซอร์วสิ                       7,820.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

26/07/2565 65067203147 650614396627 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

161/2565(CNTR-00580/65)

รำ้นเอ เค ออโตพ้ำร์ทแอนด์เซอร์วสิ                       8,940.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

26/07/2565 65067333767 650714032521 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

166/2565(CNTR-00584/65)

รำ้นเอ เค ออโตพ้ำร์ทแอนด์เซอร์วสิ                       1,320.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

26/07/2565 65067334012 650714032784 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

167/2565(CNTR-00585/65)

รำ้นเอ เค ออโตพ้ำร์ทแอนด์เซอร์วสิ                       3,900.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

27/07/2565 65077454018 650714382932 208/2565(CNTR-00590/65) กระเป๋ำผำ้ดบิ By air 04.โครงกำรพฒันำศกัยภำพผู้

ปฏบิตักิำรกำรแพทย์ฉุกเฉินใน

จงัหวดัล ำพูน

                      1,650.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

27/07/2565 65077359490 650714377975 206/2565(CNTR-00588/65) นำยไกรสร จนัตะ๊เจรญิ 02.โครงกำรเพือ่ป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหำยำเสพตดิ

                    80,000.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

หนา้ที ่44 / 55



วนัที่จดัท ำ เลขที่โครงกำร

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ อปท./

(เลขที่สญัญำ e-LAAS)

ชื่อเจ้ำหน้ี โครงกำร/รำยกำร  จ ำนวนเงนิขอซ้ือขอจ้ำง/

สญัญำ

แหล่งเงนิที่ใช้ วิธีจดัหำ

27/07/2565 65077451698 650714385071 179/2565(CNTR-00591/65) บรษิทัโมเดร์ิน เอ็ดดเูคช ั่น มอลล์ 

จ ำกดั

04.โครงกำรพฒันำศกัยภำพผู้

ปฏบิตักิำรกำรแพทย์ฉุกเฉินใน

จงัหวดัล ำพูน

                         750.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

27/07/2565 65077448718 650714381380 207/2565(CNTR-00587/65) รำ้น มำยปริน้ซ์ เทรดดิง้ 01.คำ่จำ้งถำ่ยเอกสำร คำ่เย็่บ

หนงัสอืเขำ้เลม่ เขำ้ปกหนงัสอื

                    25,240.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

27/07/2565 65077452557 650714384208 209/2565(CNTR-00589/65) รำ้นศลิำปริน้ส์ 04.โครงกำรพฒันำศกัยภำพผู้

ปฏบิตักิำรกำรแพทย์ฉุกเฉินใน

จงัหวดัล ำพูน

                      9,500.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

01/08/2565 65067334054 650714041315 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

168/2565(CNTR-00592/65)

รำ้นเอ เค ออโตพ้ำร์ทแอนด์เซอร์วสิ                       3,040.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

02/08/2565 65067041967 650722019015 72/2565(CNTR-00599/65) บรษิทั เคซีเอ็ม ดเีวลลอปเมนท์ จ ำกดั 01.คำ่บ ำรุงรกัษำและปรบัปรุง

ซอ่มแซมสนำมกีฬำกลำงองค์กำร

บรหิำรสว่นจงัหวดัล ำพูน

                  855,000.00 เงนิงบประมำณคำ้งจำ่ย Bidding

02/08/2565 65077017356 650714073620 194/2565(CNTR-00601/65) นำยณฐัวุฒ ิอนุวงศ์ 02.โครงกำรสง่เสรมิกำรแขง่ขนั

กีฬำตำ้นยำเสพตดิแบบบรูณำกำร

ในจงัหวดัล ำพูน

                    63,000.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

02/08/2565 65077496022 650815000579 ลพ 51008/-(CNTR-00602/65) บรษิทั  ไลท์แมน เชียงใหม ่จ ำกดั 01.คำ่ใชจ้ำ่ยในงำนพระรำชพธีิ 

งำนรฐัพธีิ งำนพธีิ และพธีิทำง

ศำสนำ

                    70,000.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

02/08/2565 65067202431 650614396589 ใบส ั่งจำ้ง เลขที ่

189/2565(CNTR-00595/65)

บรษิทั ที.แอล.ที แทรกเตอร์ จ ำกดั                     65,100.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

02/08/2565 65067499897 650714145834 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

170/2565(CNTR-00597/65)

บรษิทั สหสำยเหนือหลอ่ยำง จ ำกดั                       1,700.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

02/08/2565 65067493051 650714145712 ใบส ั่งจำ้ง เลขที ่

200/2565(CNTR-00594/65)

รำ้นชลติแอร์                     13,325.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

02/08/2565 65077131361 650715005609 ลพ 51008/-(CNTR-00600/65) รำ้นล ำพูนโปรโมช ั่น 01.คำ่ใชจ้ำ่ยในงำนพระรำชพธีิ 

งำนรฐัพธีิ งำนพธีิ และพธีิทำง

ศำสนำ

                      3,360.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

02/08/2565 65077481930 650815000647 ลพ 51008/-(CNTR-00603/65) รำ้นล ำพูนโปรโมช ั่น 01.คำ่ใชจ้ำ่ยในงำนพระรำชพธีิ 

งำนรฐัพธีิ งำนพธีิ และพธีิทำง

ศำสนำ

                    10,300.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง
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วนัที่จดัท ำ เลขที่โครงกำร

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ อปท./

(เลขที่สญัญำ e-LAAS)

ชื่อเจ้ำหน้ี โครงกำร/รำยกำร  จ ำนวนเงนิขอซ้ือขอจ้ำง/

สญัญำ

แหล่งเงนิที่ใช้ วิธีจดัหำ

02/08/2565 65067496210 650714145797 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

169/2565(CNTR-00593/65)

รำ้นเอ เค ออโตพ้ำร์ทแอนด์เซอร์วสิ                     21,500.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

02/08/2565 65067500067 650714145850 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

171/2565(CNTR-00596/65)

รำ้นเอ เค ออโตพ้ำร์ทแอนด์เซอร์วสิ                       1,400.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

02/08/2565 65067333693 650714032189 ใบส ั่งจำ้ง เลขที ่

191/2565(CNTR-00598/65)

โรงกลงึสวุทิย์ กำรชำ่ง                     11,200.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

03/08/2565 65057396551 650701002792 44/2565(CNTR-00606/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั สยำมบอสส์ แอนด์

 ซพัพลำย

02.เครือ่งมลัตมิเีดยีโปรเจคเตอร์ 

ระดบั  XGA

                  825,000.00 เงนิงบประมำณ Bidding

03/08/2565 65077055270 650714287253 ใบส ั่งจำ้ง เลขที ่

204/2565(CNTR-00605/65)

บรษิทั เจรญิมอเตอร์ เชียงใหม ่จ ำกดั

 (สำขำล ำพูน)

                      7,579.88 เงนิงบประมำณ เจำะจง

03/08/2565 65077017812 650714287245 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

178/2565(CNTR-00604/65)

บรษิทั ที.แอล.ที แทรกเตอร์ จ ำกดั                          510.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

04/08/2565 65067255174 650615006647 52/2565(CNTR-00607/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั  ช.ชญำปิโตรเลียม                   269,402.30 เงนิงบประมำณ เจำะจง

05/08/2565 65077058698 650714287256 ใบส ั่งจำ้ง เลขที ่

205/2565(CNTR-00609/65)

บรษิทั โตโยตำ้ เชียงใหม ่จ ำกดั                       5,997.56 เงนิงบประมำณ เจำะจง

05/08/2565 65067147238 650614377348 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

157/2565(CNTR-00612/65)

บรษิทั สหสำยเหนือหลอ่ยำง จ ำกดั                       1,700.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

05/08/2565 65067147504 650614396291 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

158/2565(CNTR-00611/65)

บรษิทั สหสำยเหนือหลอ่ยำง จ ำกดั                     37,400.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

05/08/2565 65077015887 650714287225 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

176/2565(CNTR-00610/65)

บรษิทั สหสำยเหนือหลอ่ยำง จ ำกดั                     37,400.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

05/08/2565 65067630786 650714156098 173/2565(CNTR-00616/65) รำ้นอนงค์ผำ้มำ่น                     21,080.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

05/08/2565 65067500263 650714145874 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

172/2565(CNTR-00613/65)

รำ้นเอ เค ออโตพ้ำร์ทแอนด์เซอร์วสิ                       1,720.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

05/08/2565 65077065783 650714155388 175/2565(CNTR-00615/65) ลำนบญุเครือ่งครวั                   127,556.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

05/08/2565 65077288383 650714394210 181/2565(CNTR-00614/65) ลำนบญุเครือ่งครวั                       3,450.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

08/08/2565 65087069117 650814109552 189/2565(CNTR-00618/65) รำ้น เอเค ออโตพ้ำร์ทแอนด์เซอร์วสิ                     10,900.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

08/08/2565 65077016589 650714287236 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

177/2565(CNTR-00620/65)

รำ้นเอ เค ออโตพ้ำร์ทแอนด์เซอร์วสิ                       2,240.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

08/08/2565 65037403900 650514283766 163/2565(CNTR-00619/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ณฐัพลกำรพมิพ์ 

2015

09.คำ่โฆษณำและเผยแพร่

ประชำสมัพนัธ์

                    88,000.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง
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วนัที่จดัท ำ เลขที่โครงกำร

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ อปท./

(เลขที่สญัญำ e-LAAS)

ชื่อเจ้ำหน้ี โครงกำร/รำยกำร  จ ำนวนเงนิขอซ้ือขอจ้ำง/

สญัญำ

แหล่งเงนิที่ใช้ วิธีจดัหำ

10/08/2565 65077309231 650814031721 ใบส ั่งจำ้ง เลขที ่

213/2565(CNTR-00622/65)

บรษิทั โตโยตำ้ เชียงใหม ่จ ำกดั                     10,675.39 เงนิงบประมำณ เจำะจง

10/08/2565 65077309867 650814037683 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

182/2565(CNTR-00621/65)

บรษิทั สหสำยเหนือหลอ่ยำง จ ำกดั                     20,400.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

10/08/2565 65077311796 650814038165 ใบส ั่งจำ้ง เลขที ่

214/2565(CNTR-00624/65)

บรษิทั เอชดเีจ มอเตอร์ จ ำกดั                     21,539.10 เงนิงบประมำณ เจำะจง

10/08/2565 65067499756 650714374196 ใบส ั่งจำ้ง เลขที ่

210/2565(CNTR-00625/65)

บรษิทั ฮติำช ิคอนสตรคัชนั แมชี

เนอรี (ไทยแลนด์) จ ำกดั

                  109,386.10 เงนิงบประมำณ เจำะจง

10/08/2565 65067593573 650714305439 203/2565(CNTR-00627/65) รำ้น ทรพัย์เจรญิ 07.โครงกำรจดัท ำแผนพฒันำ

กำรศกึษำขององค์กำรบรหิำรสว่น

จงัหวดัล ำพูน

                      3,585.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

10/08/2565 65077515583 650814186118 217/2565(CNTR-00628/65) รำ้นกูด๊คตัติง้ 07.คำ่จำ้งเหมำบรกิำรท ำของและ

กำรบรกิำร

                      5,000.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

10/08/2565 65077312138 650814038366 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

184/2565(CNTR-00626/65)

รำ้นชลติแอร์                       1,800.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

10/08/2565 65077307795 650814031581 ใบส ั่งจำ้ง เลขที ่

212/2565(CNTR-00623/65)

รำ้นรทิประดบัยนต์                       5,500.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

11/08/2565 65087069584 650801003772 46/2565(CNTR-00634/65) รำ้น เคเอ็นที อเิลคทรคิ 04.เครือ่งปรบัอำกำศ แบบฝงั

เพดำน ขนำด 42,000 บทีียู, 05.

เครือ่งปรบัอำกำศ แบบฝงัเพดำน 

ขนำด 36,000 บทีียู, 06.

เครือ่งปรบัอำกำศ แบบแขวน 

ขนำด 13,000 บทีียู, 07.

เครือ่งปรบัอำกำศ แบบตดิผนงั 

ขนำด 12,000 บทีียู

                  457,400.00 เงนิงบประมำณ/เงนิงบประมำณ/เงนิ

งบประมำณ/เงนิงบประมำณ

เจำะจง

11/08/2565 65077167037 650822006796 สญัญำจำ้งกอ่สรำ้งเลขที่

76/2565(CNTR-00632/65)

รำ้นทรพัย์ทวีกำรคำ้ 10.คำ่ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบ

ประปำภำยในส ำนกังำนองค์กำร

บรหิำรสว่นจงัหวดัล ำพูน

                  337,000.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

11/08/2565 65077448962 650814018187 215/2565(CNTR-00631/65) รำ้นล ำพูนโปรโมช ั่น 01.คำ่ใชจ้ำ่ยในงำนพระรำชพธีิ 

งำนรฐัพธีิ งำนพธีิ และพธีิทำง

ศำสนำ

                      3,360.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

11/08/2565 65077095497 650714291018 180/2565(CNTR-00629/65) ลำนบญุเครือ่งครวั                          580.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง
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วนัที่จดัท ำ เลขที่โครงกำร

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ อปท./

(เลขที่สญัญำ e-LAAS)

ชื่อเจ้ำหน้ี โครงกำร/รำยกำร  จ ำนวนเงนิขอซ้ือขอจ้ำง/

สญัญำ

แหล่งเงนิที่ใช้ วิธีจดัหำ

11/08/2565 65077357589 650814017752 216/2565(CNTR-00630/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ณฐัพลกำรพมิพ์ 

2015

01.คำ่จำ้งถำ่ยเอกสำร คำ่เย็่บ

หนงัสอืเขำ้เลม่ เขำ้ปกหนงัสอื

                      8,000.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

15/08/2565 65027086697 650822002439 74/2565(CNTR-00636/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดัเพชรนคร แอนด์ 

ซนั กอ่สรำ้ง

22.คำ่กอ่สรำ้งรำงระบำยน ้ำ

คอนกรีตเสรมิเหล็ก ถนน ลพ.ถ.

10020 สำยบำ้นสนัหำ้งเสอื – เวียง

หนองลอ่ง บรเิวณบำ้นหว้ยออ้ หมูท่ี่

 2 ต ำบลน ้ำดบิ อ ำเภอป่ำซำง 

จงัหวดัล ำพูน (ถนนถำ่ยโอนฯ)

               1,970,000.00 เงนิงบประมำณคำ้งจำ่ย Bidding

15/08/2565 65067293205 6507141034 198/2565(CNTR-00635/65) รำ้น ทีเคกำรไฟฟ้ำ                     16,800.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

16/08/2565 65027038260 650822004939 สญัญำจำ้งกอ่สรำ้งเลขที่

75/2565(CNTR-00644/65)

หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั วงัน ้ำทพิย์ คอน

สตรคัช ั่น

11.คำ่กอ่สรำ้งคลองสง่น ้ำคอนกรีต

เสรมิเหล็ก รูปตวัยู บำ้นหนองลอ่ง 

หมูท่ี ่1 ต ำบลหนองลอ่ง เชือ่มบำ้น

ดงเหนือ หมูท่ี ่8 ต ำบลวงัผำง 

อ ำเภอเวียงหนองลอ่ง จงัหวดัล ำพูน

 (ล ำเหมอืงบำ้นดง)

               3,288,000.00 เงนิงบประมำณคำ้งจำ่ย Bidding

16/08/2565 65087259488 650815005585 63/2565(CNTR-00645/65) บรษิทั  ล ำพูนปิโตรเลียม จ ำกดั                   398,563.60 เงนิงบประมำณ เจำะจง

16/08/2565 65077306330 650814030740 ใบส ั่งจำ้ง เลขที ่

211/2565(CNTR-00637/65)

บรษิทั โตโยตำ้ เชียงใหม ่จ ำกดั                       4,320.87 เงนิงบประมำณ เจำะจง

16/08/2565 65077310497 650814037969 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

183/2565(CNTR-00639/65)

รำ้นเอ เค ออโตพ้ำร์ทแอนด์เซอร์วสิ                       4,500.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

16/08/2565 65077395924 650814029887 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

185/2565(CNTR-00642/65)

รำ้นเอ เค ออโตพ้ำร์ทแอนด์เซอร์วสิ                     31,000.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

16/08/2565 65077396020 650814030070 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

186/2565(CNTR-00641/65)

รำ้นเอ เค ออโตพ้ำร์ทแอนด์เซอร์วสิ                       1,370.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

16/08/2565 65077396092 650814030218 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

187/2565(CNTR-00638/65)

รำ้นเอ เค ออโตพ้ำร์ทแอนด์เซอร์วสิ                       3,800.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

16/08/2565 65077498941 650814101749 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

190/2565(CNTR-00640/65)

รำ้นเอ เค ออโตพ้ำร์ทแอนด์เซอร์วสิ                       1,300.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

หนา้ที ่48 / 55



วนัที่จดัท ำ เลขที่โครงกำร

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ อปท./

(เลขที่สญัญำ e-LAAS)

ชื่อเจ้ำหน้ี โครงกำร/รำยกำร  จ ำนวนเงนิขอซ้ือขอจ้ำง/

สญัญำ

แหล่งเงนิที่ใช้ วิธีจดัหำ

16/08/2565 65087027509 650814140405 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

196/2565(CNTR-00643/65)

รำ้นเอ เค ออโตพ้ำร์ทแอนด์เซอร์วสิ                     13,582.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

16/08/2565 65077350605 650814025498 191/2565(CNTR-00647/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั  แสงทองอเิลคทรคิ

 แอนด์ เอ็นจเินียริง่

                      7,104.80 เงนิงบประมำณ เจำะจง

16/08/2565 65077293646 650814028680 192/2565(CNTR-00646/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั  แสงทองอเิลคทรคิ

 แอนด์ เอ็นจเินียริง่

                    26,536.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

16/08/2565 65077356201 650814024709 188/2565(CNTR-00648/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั จี พำร์ท อนิดสัเตรี

ยล

                    96,300.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

18/08/2565 65067267487 650615006480 50/2565(CNTR-00649/65) บรษิทั ซสัโก ้จ ำกดั  ( มหำชน )                   143,138.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

19/08/2565 65077379989_

1

650814383055 220/2565(CNTR-00658/65) คอมพวิเตอร์เฮำ้ส์ แอนด์ เซอร์วสิ                       5,270.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

19/08/2565 65077340863 650814031078 193/2565(CNTR-00651/65) โรงกลงึสวุทิย์กำรชำ่ง                          600.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

19/08/2565 65077457274 650814149064 199/2565(CNTR-00650/65) ลำนบญุเครือ่งครวั                          750.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

19/08/2565 65067270376 650615006678 51/2565(CNTR-00656/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั  ช.ชญำปิโตรเลียม                   498,705.10 เงนิงบประมำณ เจำะจง

19/08/2565 65087083128 650814192299 218/2565(CNTR-00653/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั  ดอยตเิครน 01.คำ่จำ้งเหมำเครือ่งจกัรกล                     25,680.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

19/08/2565 65077379989 650814382693 219/2565(CNTR-00657/65) อดุมทรพัย์แอร์เซอร์วสิ                       2,675.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

22/08/2565 65087036677 650814140340 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

195/2565(CNTR-00659/65)

บรษิทั สหสำยเหนือหลอ่ยำง จ ำกดั                     21,000.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

22/08/2565 65077379989_

2

650814411642 224/2565(CNTR-00660/65) รำ้นศรีไพรผำ้มำ่น                     48,000.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

24/08/2565 65087126337 650814197630 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

198/2565(CNTR-00661/65)

บรษิทั สหสำยเหนือหลอ่ยำง จ ำกดั                     20,200.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

24/08/2565 65087126333 650814197311 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

197/2565(CNTR-00662/65)

รำ้นเอ เค ออโตพ้ำร์ทแอนด์เซอร์วสิ                       2,050.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

24/08/2565 65087353653 650814411581 222/2565(CNTR-00664/65) ศวิกจิถำ่ยเอกสำร 01.คำ่จำ้งถำ่ยเอกสำร คำ่เย็่บ

หนงัสอืเขำ้เลม่ เขำ้ปกหนงัสอื

                    12,624.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

24/08/2565 65087303587 650814412293 223/2565(CNTR-00663/65) ศวิกจิถำ่ยเอกสำร 01.คำ่จำ้งถำ่ยเอกสำร คำ่เย็่บ

หนงัสอืเขำ้เลม่ เขำ้ปกหนงัสอื

                    17,280.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง
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วนัที่จดัท ำ เลขที่โครงกำร

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ อปท./

(เลขที่สญัญำ e-LAAS)

ชื่อเจ้ำหน้ี โครงกำร/รำยกำร  จ ำนวนเงนิขอซ้ือขอจ้ำง/

สญัญำ

แหล่งเงนิที่ใช้ วิธีจดัหำ

24/08/2565 65087241823 650814293913 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

204/2565(CNTR-00665/65)

หำ้งหุน้สว่นจ ำกดัใจเจรญิ                     23,732.60 เงนิงบประมำณ เจำะจง

29/08/2565 65087118819 650814344332 226/2565(CNTR-00673/65) รำ้น ทรพัย์เจรญิ 07.โครงกำรจดัท ำแผนพฒันำ

กำรศกึษำขององค์กำรบรหิำรสว่น

จงัหวดัล ำพูน

                      2,625.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

29/08/2565 65087241625 650814293425 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

201/2565(CNTR-00670/65)

รำ้นเอ เค ออโตพ้ำร์ทแอนด์เซอร์วสิ                       1,200.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

29/08/2565 65087241685 650814293554 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

202/2565(CNTR-00669/65)

รำ้นเอ เค ออโตพ้ำร์ทแอนด์เซอร์วสิ 5,640.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

29/08/2565 65087241746 650814293748 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

203/2565(CNTR-00671/65)

รำ้นเอ เค ออโตพ้ำร์ทแอนด์เซอร์วสิ 5,964.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

29/08/2565 65087209500 650814394771 205/2565(CNTR-00674/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั  แสงทองอเิลคทรคิ

 แอนด์ เอ็นจเินียริง่

                      4,173.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

29/08/2565 65087108356 650814220471 225/2565(CNTR-00672/65) อำธญัธุรกจิ 07.คำ่จำ้งเหมำบรกิำรท ำของและ

กำรบรกิำร

                      4,540.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

30/08/2565 65087425961 650814619799 230/2565(CNTR-00677/65) บรษิทั ทีเอส บสิ ซอฟต์แวร์ จ ำกดั 03.โครงกำรพฒันำระบบ

สำรสนเทศเพือ่กำรพฒันำทอ้งถิน่

ขององค์กำรบรหิำรสว่นจงัหวดั

ล ำพูน

185,000.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

30/08/2565 65087246790 650814381757 206/2565(CNTR-00678/65) รำ้นอนงค์ผำ้มำ่น 11,600.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

30/08/2565 65087241532 650814293206 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

200/2565(CNTR-00675/65)

รำ้นเอ เค ออโตพ้ำร์ทแอนด์เซอร์วสิ 7,820.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

30/08/2565 65087406112 650814597122 229/2565(CNTR-00676/65) อดุมทรพัย์แอร์เซอร์วสิ 856.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

31/08/2565 65077228510 650814517487 207/2565(CNTR-00679/65) รำ้น เคเอ็นที อเิลคทรคิ 34,500.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

01/09/2565 65027292769 650522010724 63/2565(CNTR-00683/65) หจก. ภูส่วำ่งพำณิชย์ 07.คำ่ปรบัปรุงซอ่มแซมหลงัคำ

ส ำนกังำนองค์กำรบรหิำรสว่น

จงัหวดัล ำพูน ต ำบลป่ำสกั อ ำเภอ

เมอืงล ำพูน จงัหวดัล ำพูน

1,680,000.00 เงนิงบประมำณคำ้งจำ่ย Bidding
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วนัที่จดัท ำ เลขที่โครงกำร

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ อปท./

(เลขที่สญัญำ e-LAAS)

ชื่อเจ้ำหน้ี โครงกำร/รำยกำร  จ ำนวนเงนิขอซ้ือขอจ้ำง/

สญัญำ

แหล่งเงนิที่ใช้ วิธีจดัหำ

01/09/2565 65077177029 650822026995 77/2565(CNTR-00681/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั เอส.ที.พี.สเคป 

เฮำส์

11.คำ่ปรบัปรุงซอ่มแซมลำนตวั

หนอนบรเิวณหน้ำหอประชุม

องค์กำรบรหิำรสว่นจงัหวดัล ำพูน

471,000.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

01/09/2565 65087373291 650814514855 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

208/2565(CNTR-00686/65)

รำ้น ล ำปำงเซอร์วสิ 20,870.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

01/09/2565 65087380198 650801008333 47/2565(CNTR-00680/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั เชียงใหมพ่รภณัฑ์ 01.โตะ๊ท ำงำนพรอ้มเกำ้อี,้ 02.

โตะ๊ท ำงำนพรอ้มเกำ้อี้

61,520.00 เงนิงบประมำณ/เงนิงบประมำณ เจำะจง

01/09/2565 65087418131 650814597119 ใบส ั่งจำ้งเลขที ่

235/2565(CNTR-00682/65)

ศลิำปริน้ส์ 07.คำ่จำ้งเหมำบรกิำรท ำของและ

กำรบรกิำร

15,500.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

01/09/2565 65087457484 650815007594 ที ่ลพ 

51008/-(CNTR-00685/65)

บรษิทัโมเดร์ิน เอ็ดดเูคช ั่น มอลล์ 

จ ำกดั

01.โครงกำรสง่เสรมิพฒันำ

เกษตรกรรม อตุสำหกรรมแปรรูป

 ภำยใตห้ลกัเศรษฐกจิพอเพียงสู่

เกษตรทีย่ ั่งยืนบนวถิีปกตใิหม ่

ประจ ำปี พ.ศ.2565

22,800.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

01/09/2565 65087478610 650815007589 ที ่ลพ 

51008/-(CNTR-00684/65)

รำ้นลำนทองพลำสตกิ 01.โครงกำรสง่เสรมิพฒันำ

เกษตรกรรม อตุสำหกรรมแปรรูป

 ภำยใตห้ลกัเศรษฐกจิพอเพียงสู่

เกษตรทีย่ ั่งยืนบนวถิีปกตใิหม ่

ประจ ำปี พ.ศ.2565

13,095.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

02/09/2565 65087620511 650815012113 64/2565(CNTR-00687/65) บรษิทั  ล ำพูนปิโตรเลียม จ ำกดั 327,358.80 เงนิงบประมำณ เจำะจง

05/09/2565 65087258523 650814413808 228/2565(CNTR-00688/65) อดุมทรพัย์แอร์เซอร์วสิ 16,585.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

หนา้ที ่51 / 55



วนัที่จดัท ำ เลขที่โครงกำร

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ อปท./

(เลขที่สญัญำ e-LAAS)

ชื่อเจ้ำหน้ี โครงกำร/รำยกำร  จ ำนวนเงนิขอซ้ือขอจ้ำง/

สญัญำ

แหล่งเงนิที่ใช้ วิธีจดัหำ

07/09/2565 65047295704 650622020295 69/2565(CNTR-00692/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั เชียงใหมศ่รีอมัภำ

กำรกอ่สรำ้ง

25.คำ่กอ่สรำ้งคลองสง่น ้ำคอนกรีต

เสรมิเหล็กฝำยทุง่โฮง่ หมูท่ี ่9 บำ้น

หนองหลกั ต ำบลตะเคยีนปม เชือ่ม

บำ้นทุง่เป็ด หมูท่ี ่1 ต ำบลทุง่หวัชำ้ง

 อ ำเภอทุง่หวัชำ้ง จงัหวดัล ำพูน

535,000.00 เงนิงบประมำณ Bidding

07/09/2565 65097056219 650914092435 238/2565(CNTR-00691/65) บรษิทั เวสท์ แมเนจเมน้ท์ สยำม 

จ ำกดั

01.คำ่จำ้งเหมำกำรจดักำรขยะ

อนัตรำยจำกชุมชนของจงัหวดัล ำพูน

295,320.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

08/09/2565 65087351230 650814487083 227/2565(CNTR-00695/65) รำ้น ทีเคกำรไฟฟ้ำ 01.คำ่ปรบัปรุงซอ่มแซมสนำม

กีฬำกลำงองค์กำรบรหิำรสว่น

จงัหวดัล ำพูน

110,700.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

08/09/2565 65087489390 650914075535 236/2565(CNTR-00694/65) บรษิทั อรทยัทรำนส์เซอร์วสิ จ ำกดั 13. โครงกำรฝึกอบรม สมัมนำ 

ศกึษำดงูำนและพฒันำบคุลำกร

ขององค์กำรบรหิำรสว่นจงัหวดั

ล ำพูน

62,500.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

08/09/2565 65087622268 650814629068 232/2565(CNTR-00693/65) บรษิทั ยนิด ีมเีดยี จ ำกดั 01.โครงกำรสง่เสรมิและ

พฒันำกำรทอ่งเทีย่วในจงัหวดัล ำพูน

270,000.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

09/09/2565 65077085249 650922006062 78/2565(CNTR-00696/65) บรษิทั  เชียงใหมม่โีชค  จ ำกดั 04.คำ่กอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก สำยทำง ซอย 1 บำ้นสนั

มะกรูด หมูท่ี ่2 ต ำบลบำ้นแป้น 

(ทต.ทำ่เชียงทอง) เชือ่มบำ้นเสง้ 

หมูท่ี ่7 ต ำบลบำ้นแป้น (ทต.บำ้น

แป้น) อ ำเภอเมอืงล ำพูน จงัหวดั

ล ำพูน

719,000.00 เงนิงบประมำณคำ้งจำ่ย คดัเลือก

09/09/2565 65087408568 650814595105 211/2565(CNTR-00697/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั  แสงทองอเิลคทรคิ

 แอนด์ เอ็นจเินียริง่

8,046.40 เงนิงบประมำณ เจำะจง

09/09/2565 65087416382 650814599500 210/2565(CNTR-00698/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั  แสงทองอเิลคทรคิ

 แอนด์ เอ็นจเินียริง่

68,849.15 เงนิงบประมำณ เจำะจง
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วนัที่จดัท ำ เลขที่โครงกำร

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ อปท./

(เลขที่สญัญำ e-LAAS)

ชื่อเจ้ำหน้ี โครงกำร/รำยกำร  จ ำนวนเงนิขอซ้ือขอจ้ำง/

สญัญำ

แหล่งเงนิที่ใช้ วิธีจดัหำ

12/09/2565 65087606755 650814646034 ใบส ั่งจำ้ง เลขที ่

233/2565(CNTR-00701/65)

โรงกลงึสวุทิย์ กำรชำ่ง 4,900.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

16/09/2565 65077157895 650901001580 48/2565(CNTR-00703/65) บรษิทั เอ็มจีก ำแพงเพชร จ ำกดั 01.จดัซ้ือรถบรรทุก (ดเีซล) ขนำด

 1 ตนั

872,000.00 เงนิงบประมำณ Bidding

19/09/2565 ๖๕๐๕๗๒๕๒๘๐๗ ๖๕๐๙๒๒๐๑๕๕๘๑ 79/2565(CNTR-00708/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั พนธกร  กำรโยธำ 01.คำ่กอ่สรำ้งถนนลำดยำงผวิ

จรำจรแอสฟลัท์คอนกรีตพรอ้ม

ระบบระบำยน ้ำสำยทำงเลียบล ำ

เหมอืงจำ่แส ้ต ำบลในเมอืง เชือ่ม

ต ำบลเหมอืงงำ่ อ ำเภอเมอืงล ำพูน 

จงัหวดัล ำพูน

3,440,000.00 เงนิงบประมำณคำ้งจำ่ย Bidding

19/09/2565 65087434856 650814597955 209/2565(CNTR-00704/65) บ ีแอนด์ โอ เทรดดิง้ 10.โครงกำรโรงเรียนพอเพียงของ

สถำนศกึษำในสงักดัองค์กำร

บรหิำรสว่นจงัหวดัล ำพูน

183,000.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

19/09/2565 65087497097 650814610071 231/2565(CNTR-00705/65) รำ้นพี.พี.กอ๊ปป้ีเท็ค 01.คำ่จำ้งถำ่ยเอกสำร คำ่เย็่บ

หนงัสอืเขำ้เลม่ เขำ้ปกหนงัสอื

12,000.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

19/09/2565 65087611338 650814669206 234/2565(CNTR-00706/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ล ำปำงรตั

นพลทรำนสปอร์ต

11.โครงกำรสง่เสรมิกำรมสีว่น

รว่มประชำชนในกำรพฒันำทอ้งถิน่

50,000.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

19/09/2565 65087687096 650914168475 217/2565(CNTR-00707/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั จี พำร์ท อนิดสัเตรี

ยล

1,861.80 เงนิงบประมำณ เจำะจง

20/09/2565 65087342527 650814390963 221/2565(CNTR-00709/65) นำยศภุชยั จนัทร์สวุรรณ 10.โครงกำรจดัประเพณีทำน

สลำกภตั สลำกยอ้ม ประจ ำปี

91,000.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

20/09/2565 65097067845 650914115520 237/2565(CNTR-00710/65) นำงสำวยุพนิ รนิลำด 06.โครงกำรสนบัสนุนคำ่ใชจ้ำ่ย

เกีย่วกบัทุนกำรศกึษำและกำรให้

ควำมชว่ยเหลือนกัเรียน

16,000.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

21/09/2565 65097006938 650901006430 50/2565(CNTR-00711/65) บรษิทั คอมเทลซพัพลำย จ ำกดั 07.ชุดโปรแกรมจดักำรส ำนกังำน

ทีม่ลีขิสทิธิถ์ูกตอ้งตำมกฎหมำย

240,000.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

21/09/2565 65097018348 650914282013 243/2565(CNTR-00716/65) มหำวนัถว้ยรำงวลั 07.คำ่จำ้งเหมำบรกิำรท ำของและ

กำรบรกิำร

540.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง
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วนัที่จดัท ำ เลขที่โครงกำร

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ อปท./

(เลขที่สญัญำ e-LAAS)

ชื่อเจ้ำหน้ี โครงกำร/รำยกำร  จ ำนวนเงนิขอซ้ือขอจ้ำง/

สญัญำ

แหล่งเงนิที่ใช้ วิธีจดัหำ

21/09/2565 65097030579 650914175004 242/2565(CNTR-00712/65) อำธญัธุรกจิ 07.คำ่จำ้งเหมำบรกิำรท ำของและ

กำรบรกิำร

2,010.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

21/09/2565 65097068145 650914234588 218/2565(CNTR-00713/65) บรษิทัโมเดร์ิน เอ็ดดเูคช ั่น มอลล์ 

จ ำกดั

136,798.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

21/09/2565 65097068724 650914133865 214/2565(CNTR-00714/65) ลำนบญุเครือ่งครวั 18,943.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

21/09/2565 65097069645 650914210394 239/2565(CNTR-00715/65) อำธญัธุรกจิ 07.คำ่จำ้งเหมำบรกิำรท ำของและ

กำรบรกิำร

5,540.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

22/09/2565 65087608883 650814671617 ใบส ั่งซ้ือ เลขที ่

212/2565(CNTR-00720/65)

รำ้นเอ เค ออโตพ้ำร์ทแอนด์เซอร์วสิ 131,600.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

23/09/2565 65097056407 650901008277 52/2565(CNTR-00721/65) บรษิทั สมจติร์แอร์ เอ็นจเินียริง่ จ ำกดั 06.เครือ่งปรบัอำกำศแบบต ัง้พ้ืน

หรือแบบแขวน ขนำด 40,000 บี

ทียู (ระบบ Inverter)

58,500.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

23/09/2565 65097112333 650914255201 219/2565(CNTR-00722/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั จี พำร์ท อนิดสัเตรี

ยล

4,492.93 เงนิงบประมำณ เจำะจง

26/09/2565 65087150324 650901008855 สญัญำซ้ือขำยเลขที ่

51/2565(CNTR-00723/65)

บรษิทั กวง เลง้ ออโตเ้ซอร์วสิ จ ำกดั 02.รถบรรทุกน ้ำดบัเพลงิแบบ

เอนกประสงค์ พรอ้มระบบอดัโฟม 

(ถงัเหลีย่ม)

7,330,000.00 เงนิงบประมำณคำ้งจำ่ย Bidding

26/09/2565 65097181566 650922028513 81/2565(CNTR-00725/65) บรษิทั เคซีเอ็ม ดเีวลลอปเมนท์ จ ำกดั 01.คำ่บ ำรุงรกัษำและปรบัปรุง

ซอ่มแซมสถำนศกึษำในสงักดั

องค์กำรบรหิำรสว่นจงัหวดัล ำพูน

600,000.00 เงนิงบประมำณคำ้งจำ่ย คดัเลือก

26/09/2565 65087588092 650914160687 216/2565(CNTR-00727/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ล้ีศกึษำภณัฑ์ 09.โครงกำรประกวดสิง่ประดษิฐ์

นวตักรรมอำชีวศกึษำของ

สถำนศกึษำในสงักดัองค์กำร

บรหิำรสว่นจงัหวดัล ำพูน

60,000.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

26/09/2565 65097058002 650914202911 240/2565(CNTR-00729/65) รำ้น ชอ.กำรชำ่ง 3,000.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

26/09/2565 65097061762 650914396703 246/2565(CNTR-00726/65) อดุมทรพัย์แอร์เซอร์วสิ 6,848.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง
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วนัที่จดัท ำ เลขที่โครงกำร

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ อปท./

(เลขที่สญัญำ e-LAAS)

ชื่อเจ้ำหน้ี โครงกำร/รำยกำร  จ ำนวนเงนิขอซ้ือขอจ้ำง/

สญัญำ

แหล่งเงนิที่ใช้ วิธีจดัหำ

26/09/2565 65097069838 650914205578 241/2565(CNTR-00728/65) คอมพวิเตอร์เฮำ้ส์ แอนด์ เซอร์วสิ 3,440.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

26/09/2565 65097197550 650914406144 ใบส ั่งซ้ือเลขที ่

220/2565(CNTR-00724/65)

หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั จี พำร์ท อนิดสัเตรี

ยล

34,504.29 เงนิงบประมำณ เจำะจง

27/09/2565 65087230512 650901009811 49/2565(CNTR-00732/65) บรษิทั ตงชนะกจิ จ ำกดั 01.รถบรรทุก (ดเีซล) 5,070,000.00 เงนิงบประมำณคำ้งจำ่ย Bidding

27/09/2565 65097068775 650914132097 215/2565(CNTR-00731/65) บรษิทั เอส เอ อนิเตอร์เทรด จ ำกดั 261,030.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

27/09/2565 65097284271 650914488155 244/2565(CNTR-00737/65) อำธญัธุรกจิ 07.คำ่จำ้งเหมำบรกิำรท ำของและ

กำรบรกิำร

2,930.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

27/09/2565 65097334672 650914568806 ใบส ั่งซ้ือเลขที ่

222/2565(CNTR-00730/65)

หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั จี พำร์ท อนิดสัเตรี

ยล

212,000.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

27/09/2565 65097510127 650914567876 ใบส ั่งจำ้งเลขที ่

247/2565(CNTR-00733/65)

นำยภำคภมู ิวำณิชพงษ์ 07.คำ่จำ้งเหมำบรกิำรท ำของและ

กำรบรกิำร

12,000.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

27/09/2565 65097510352 650914517265 245/2565(CNTR-00739/65) คอมพวิเตอร์เฮำ้ส์ แอนด์ เซอร์วสิ 6,700.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

28/09/2565 65097159179 650914472037 221/2565(CNTR-00741/65) บรษิทั ทรำยป่ำหำ้รุ่งเรือง จ ำกดั 256,000.00 เงนิงบประมำณ เจำะจง

29/09/2565 65077398719 650922021479 80/2565(CNTR-00743/65) บรษิทั  เชียงใหมม่โีชค  จ ำกดั 1.คำ่กอ่สรำ้งถนนลำดยำงผวิ

จรำจรแอสฟลัท์คอนกรีต พรอ้ม

ระบบระบำยน ้ำ สำยทำงเลียบล ำ

เหมอืงจำ่แส ้เชือ่มต ำบลในเมอืง 

และต ำบลเหมอืงงำ่  อ ำเภอเมอืง

ล ำพูน จงัหวดัล ำพูน

             12,790,000.00 เงนิงบประมำณคำ้งจำ่ย bidding

314,250,029.83         บำทวงเงนิในกำรจดัซ้ือจดัจ้ำง  เป็นจ ำนวนเงนิท ัง้สิน้
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วนัทีจ่ดัท ำ เลขทีส่ญัญำ โครงกำร/รำยกำร วงเงนิทีท่ ำสญัญำ วนัทีล่งนำม เลขทีร่ำยงำนขอซ้ือขอจ้ำง แหล่งเงนิทีใ่ช้

09/11/2564
CNTR-

00025/65

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ในรำชกำรโรงเรียน

บำ้นป่ำป๋วย งวดเดอืน ตลุำคม 2564
6,161.70 09/11/2564 65-45-00113-5330800-00001 เงนิงบประมำณ

10/11/2564
CNTR-

00027/65

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ในรำชกำรของ

โรงเรียนนำทรำยวทิยำคม งวดเดอืน ต.ค. 64
9,016.47 10/11/2564 65-45-00113-5330800-00002 เงนิงบประมำณ

18/11/2564
CNTR-

00043/65

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ในรำชกำรโรงเรียน

บำ้นป่ำแป๋ ประจ ำเดอืน ตลุำคม 64
1,211.10 18/11/2564 65-45-00113-5330800-00003 เงนิงบประมำณ

19/11/2564
CNTR-

00048/65

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ในรำชกำรของ

วทิยำลยัเทคโนโลยีและกำรจดักำร ประจ ำงวด

เดอืน ต.ค. 64

4,111.64 19/11/2564 65-45-00113-5330800-00004 เงนิงบประมำณ

17/12/2564
CNTR-

00085/65

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ในรำชกำรโรงเรียน

บำ้นป่ำป๋วย งวดเดอืน พ.ย. 64
8,439.00 17/12/2564 65-45-00113-5330800-00005 เงนิงบประมำณ

21/12/2564
CNTR-

00098/65

จดัซ้ือวสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ โครงกำรขน

ยำ้ยตน้ไมใ้หญจ่ำกส ำนกังำนองค์กำรบรหิำร

สว่นจงัหวดัล ำพูน ไปยงัเหมอืงล้ี อ ำเภอล้ี 

จงัหวดัล ำพูน

97,514.40 21/12/2564 65-45-00312-5330800-00001 เงนิงบประมำณ

27/12/2564
CNTR-

00134/65

จดัซ้ือวสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ โครงกำร

ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลูกรงัเพือ่กำรเกษตร

และถนนลูกรงัสำธำรณะ ในเขตพ้ืนทีต่ ำบล

บำ้นกลำง อ ำเภอเมอืงล ำพูน จงัหวดัล ำพูน

206,263.80 27/12/2564 65-45-00312-5330800-00002 เงนิงบประมำณ

27/12/2564
CNTR-

00135/65

จดัซ้ือวสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ โครงกำร

ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลูกรงัเพือ่กำรเกษตร

และถนนลูกรงัสำธำรณะ ในเขตพ้ืนทีต่ ำบล

มะเขอืแจ ้อ ำเภอเมอืงล ำพูน จงัหวดัล ำพูน

155,048.00 27/12/2564 65-45-00312-5330800-00003 เงนิงบประมำณ

27/12/2564
CNTR-

00136/65

จดัซ้ือวสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ โครงกำรขดุ

ลอกก ำจดัวชัพืชล ำน ้ำแมธ่ ิต ำบลบำ้นธ ิอ ำเภอ

บำ้นธ ิจงัหวดัล ำพูน

56,992.40 27/12/2564 65-45-00312-5330800-00004 เงนิงบประมำณ

ทะเบยีนบนัทกึขอ้มลูการจดัซือ้จดัจา้งโดยวธิเีฉพาะเจาะจง ไมล่งระบบ EGP

หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ปิยะกมลปิโตรเลียม

สหกรณ์กำรเกษตรบำ้นโฮง่ จ ำกดั 

(ธุรกจิน ้ำมนั)

หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ปิยะกมลปิโตรเลียม

สหกรณ์กำรเกษตรบำ้นโฮง่ จ ำกดั 

(ธุรกจิน ้ำมนั)

ชือ่เจ้ำหน้ี

สหกรณ์กำรเกษตรบำ้นโฮง่ จ ำกดั 

(ธุรกจิน ้ำมนั)

บรษิทั ล ำพูนปิโตรเลียม จ ำกดั

หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั  ช.ชญำปิโตรเลียม

หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั  ช.ชญำปิโตรเลียม

หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั  ช.ชญำปิโตรเลียม



วนัทีจ่ดัท ำ เลขทีส่ญัญำ โครงกำร/รำยกำร วงเงนิทีท่ ำสญัญำ วนัทีล่งนำม เลขทีร่ำยงำนขอซ้ือขอจ้ำง แหล่งเงนิทีใ่ช้ชือ่เจ้ำหน้ี

30/12/2564
CNTR-

00145/65

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ในรำชกำรโรงเรียน

บำ้นป่ำแป๋ งวดเดอืน พ.ย. 64
2,516.90 30/12/2564 65-45-00113-5330800-00006 เงนิงบประมำณ

30/12/2564
CNTR-

00146/65

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ในรำชกำรของ

โรงเรียนนำทรำยวทิยำคม งวดเดอืน พ.ย.
8,971.88 30/12/2564 65-45-00113-5330800-00007 เงนิงบประมำณ

30/12/2564
CNTR-

00147/65

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ในรำชกำรของ

วทิยำลยัเทคโนโลยีและกำรจดักำร งวดเดอืน 

พ.ย. 64

12,252.57 30/12/2564 65-45-00113-5330800-00008 เงนิงบประมำณ

13/01/2565
CNTR-

00166/65

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ในรำชกำรโรงเรียน

บำ้นป่ำป๋วย ธนัวำคม 64
7,836.70 14/01/2565 65-45-00113-5330800-00009 เงนิงบประมำณ

13/01/2565
CNTR-

00167/65

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ในรำชกำรโรงเรียน

บำ้นป่ำแป๋ ธนัวำคม 64
2,820.00 14/01/2565 65-45-00113-5330800-00010 เงนิงบประมำณ

25/01/2565
CNTR-

00210/65

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ในรำชกำรของ

โรงเรียนนำทรำยวทิยำคม งวดเดอืน ธ.ค. 64
10,770.64 25/01/2565 65-45-00113-5330800-00011 เงนิงบประมำณ

26/01/2565
CNTR-

00213/65

จดัซ้ือวสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ โครงกำรขดุ

เจำะบอ่บำดำล ในเขตพ้ืนทีโ่รงเรียนบำ้นป่ำป๋วย

 ต ำบลบำ้นโฮง่ อ ำเภอบำ้นโฮง่ จงัหวดัล ำพูน

101,888.00 26/01/2565 65-45-00312-5330800-00005 เงนิงบประมำณ

08/02/2565
CNTR-

00233/65

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ในรำชกำรของ

วทิยำลยัเทคโนโลยีและกำรจดักำร งวดเดอืน 

ธ.ค. 64

8,638.44 08/02/2565 65-45-00113-5330800-00012 เงนิงบประมำณ

17/02/2565
CNTR-

00254/65

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ในรำชกำรของ

โรงเรียนนำทรำยวทิยำคม เดอืน ม.ค. 65
9,459.06 17/02/2565 65-45-00113-5330800-00013 เงนิงบประมำณ

17/02/2565
CNTR-

00255/65

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ในรำชกำรโรงเรียน

บำ้นป่ำแป๋ งวดเดอืน ม.ค. 65
2,824.50 17/02/2565 65-45-00113-5330800-00014 เงนิงบประมำณ

สหกรณ์กำรเกษตรบำ้นโฮง่ จ ำกดั 

(ธุรกจิน ้ำมนั)

สหกรณ์กำรเกษตรบำ้นโฮง่ จ ำกดั 

(ธุรกจิน ้ำมนั)

หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ปิยะกมลปิโตรเลียม

บรษิทั ล ำพูนปิโตรเลียม จ ำกดั

หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ปิยะกมลปิโตรเลียม

หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ปิยะกมลปิโตรเลียม

หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ปิยะกมลปิโตรเลียม

สหกรณ์กำรเกษตรบำ้นโฮง่ จ ำกดั 

(ธุรกจิน ้ำมนั)

หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ปิยะกมลปิโตรเลียม

สหกรณ์กำรเกษตรบำ้นโฮง่ จ ำกดั 

(ธุรกจิน ้ำมนั)



วนัทีจ่ดัท ำ เลขทีส่ญัญำ โครงกำร/รำยกำร วงเงนิทีท่ ำสญัญำ วนัทีล่งนำม เลขทีร่ำยงำนขอซ้ือขอจ้ำง แหล่งเงนิทีใ่ช้ชือ่เจ้ำหน้ี

17/02/2565
CNTR-

00256/65

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ในรำชกำรโรงเรียน

บำ้นป่ำป๋วย งวดเดอืน ม.ค. 65
7,682.50 17/02/2565 65-45-00113-5330800-00015 เงนิงบประมำณ

01/03/2565
CNTR-

00275/65

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ในรำชกำรของ

วทิยำลยัเทคโนโลยีและกำรจดักำร 131 ม.ค. 

65

4,525.24 02/03/2565 65-45-00113-5330800-00016 เงนิงบประมำณ

03/03/2565
CNTR-

00288/65

จดัซ้ือวสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ ส ำหรบั

โครงกำรปรบัปรุงและพฒันำบอ่บำดำล ในเขต

พ้ืนทีบ่ำ้นป่ำเป้ำ หมูท่ี ่๙ ต ำบลมะเขอืแจ ้อ ำเภอ

เมอืง จงัหวดัล ำพูน

15,943.20 03/03/2565 65-45-00312-5330800-00006 เงนิงบประมำณ

07/03/2565
CNTR-

00292/65

จดัซ้ือวสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ ส ำหรบั

โครงกำรขดุเจำะบอ่บำดำล ในเขตพ้ืนทีบ่ำ้นแม่

อำว หมูท่ี ่๓ ต ำบลนครเจดย์ี อ ำเภอป่ำซำง 

จงัหวดัล ำพูน

21,141.40 07/03/2565 65-45-00312-5330800-00007 เงนิงบประมำณ

14/03/2565
CNTR-

00311/65

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ในรำชกำรโรงเรียน

อบจ.ลพ. ป่ำป๋วย งวด เดอืน กุมภำพนัธ์ 2565
7,142.30 14/03/2565 65-45-00113-5330800-00017 เงนิงบประมำณ

14/03/2565
CNTR-

00312/65

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ในรำชกำรโรงเรียน

อบจ.ลพ. ป่ำแป๋ งวดเดอืนกุมภำพนัธ์ 2565
2,777.40 14/03/2565 65-45-00113-5330800-00018 เงนิงบประมำณ

14/03/2565
CNTR-

00313/65

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ในรำชกำรของ

โรงเรียนอบจ.ลพ. นำทรำย
9,704.16 14/03/2565 65-45-00113-5330800-00019 เงนิงบประมำณ

16/03/2565
CNTR-

00317/65

จดัซ้ือวสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ ในกำรปรบั

พ้ืนทีส่นำมฟุตบอล ดำ้นหลงัส ำนกังำนองค์กำร

บรหิำรสว่นจงัหวดัล ำพูุน ส ำหรบัใหบ้รกิำร

ประชำชน

82,496.40 16/03/2565 65-45-00312-5330800-00008 เงนิงบประมำณ

22/04/2565
CNTR-

00376/65

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ในรำชกำรของ

วทิยำลยัเทคโนโลยีอบจ.ลพ. งวด ก.พ. 65
12,874.68 22/04/2565 65-45-00113-5330800-00020 เงนิงบประมำณหำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ปิยะกมลปิโตรเลียม

หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ปิยะกมลปิโตรเลียม

หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั  ช.ชญำปิโตรเลียม

หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั  ช.ชญำปิโตรเลียม

บรษิทั ล ำพูนปิโตรเลียม จ ำกดั

สหกรณ์กำรเกษตรบำ้นโฮง่ จ ำกดั 

(ธุรกจิน ้ำมนั)

สหกรณ์กำรเกษตรบำ้นโฮง่ จ ำกดั 

(ธุรกจิน ้ำมนั)

สหกรณ์กำรเกษตรบำ้นโฮง่ จ ำกดั 

(ธุรกจิน ้ำมนั)

หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ปิยะกมลปิโตรเลียม



วนัทีจ่ดัท ำ เลขทีส่ญัญำ โครงกำร/รำยกำร วงเงนิทีท่ ำสญัญำ วนัทีล่งนำม เลขทีร่ำยงำนขอซ้ือขอจ้ำง แหล่งเงนิทีใ่ช้ชือ่เจ้ำหน้ี

25/04/2565
CNTR-

00381/65

จดัซ้ือวสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ ส ำหรบั

โครงกำรเป่ำลำ้งบอ่บำดำลในพ้ืนทีต่ ำบลศรีบวั

บำน จ ำนวน ๑๖ บอ่ ๕ หมูบ่ำ้น อ ำเภอเมอืง

ล ำพูน จงัหวดัล ำพูน

15,176.70 25/04/2565 65-45-00312-5330800-00009 เงนิงบประมำณ

28/04/2565
CNTR-

00391/65

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ในรำชกำรโรงเรียน

อบจ.ลพ.ป่ำป๋วย 2 งวดเดอืน มนีำคม 2565
13,027.70 28/04/2565 65-45-00113-5330800-00021 เงนิงบประมำณ

02/05/2565
CNTR-

00394/65

จดัซ้ือวสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ ส ำหรบั

โครงกำรก ำจดัวชัพืชและผกัตบชวำในหนอง

น ้ำสำธำรณะบำ้นหนองปลำสะวำย หมูท่ี ่๒ 

บำ้นสนัเจดย์ี  รมิปิง หมูท่ี ่๗ และบำ้นปำกกลอ้ง

 หมูท่ี ่๘ ต ำบลหนองปลำสะวำย อ ำเภอบำ้นโฮง่

 จงัหวดัล ำพูน

96,703.80 02/05/2565 65-45-00312-5330800-00010 เงนิงบประมำณ

05/05/2565
CNTR-

00397/65

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ในรำชกำรของ

โรงเรียนอบจ.ลพ.นำทรำย งวดเดอืน ม.ีค. 

2565

15,293.44 05/05/2565 65-45-00113-5330800-00022 เงนิงบประมำณ

06/05/2565
CNTR-

00398/65

จดัซ้ือวสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ ส ำหรบั

โครงกำรขดุเจำะบอ่บำดำล ในเขตพ้ืนที ่หมูท่ี ่๘

 บำ้นพระบำทหว้ยตม้ ต ำบลนำทรำย อ ำเภอล้ี 

จงัหวดัล ำพูน

90,880.40 06/05/2565 65-45-00312-5330800-00011 เงนิงบประมำณ

24/05/2565
CNTR-

00439/65

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ในรำชกำรโรงเรียน

องค์กำรบรหิำรสว่นจงัหวดัล ำพูน ป่ำป๋วย งวด

เดอืน เมษำยน 2565

1,840.20 24/05/2565 65-45-00113-5330800-00023 เงนิงบประมำณ

31/05/2565
CNTR-

00452/65

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ในรำชกำรโรงเรียน

อบจ.ลพ. ป่ำแป๋ งวด มนีำคม
2,682.40 31/05/2565 65-45-00113-5330800-00024 เงนิงบประมำณ

31/05/2565
CNTR-

00453/65

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ในรำชกำรของ

โรงเรียนอบจ.ลพ. นำทรำย งวด เมษำยน
4,616.50 31/05/2565 65-45-00113-5330800-00025 เงนิงบประมำณ

14/06/2565
CNTR-

00472/65

จดัซ้ือวสัดเุชือ่เพลงิและหลอ่ลืน่ส ำหรบัใชใ้น

รำชกำรของวทิยำลยัเทคโนโลยี อบจ.ลพ. งวด

เดอืน เม.ย ๒๕๖๕

3,002.72 14/06/2565 65-45-00113-5330800-00026 เงนิงบประมำณ

14/06/2565
CNTR-

00473/65

จดัซ้ือวสัดเุชือ่เพลงิและหลอ่ลืน่ส ำหรบัใชใ้น

รำชกำรของวทิยำลยัเทคโนโลยี อบจ.ลพ.งวด

เดอืน มี.ค. ๒๕๖๕

9,178.72 14/06/2565 65-45-00113-5330800-00027 เงนิงบประมำณ

สหกรณ์กำรเกษตรบำ้นโฮง่ จ ำกดั 

(ธุรกจิน ้ำมนั)

บรษิทั  ล ำพูนปิโตรเลียม จ ำกดั

หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ปิยะกมลปิโตรเลียม

บรษิทั ล ำพูนปิโตรเลียม จ ำกดั

หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ปิยะกมลปิโตรเลียม

หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ปิยะกมลปิโตรเลียม

หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั  ช.ชญำปิโตรเลียม

หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ปิยะกมลปิโตรเลียม

สหกรณ์กำรเกษตรบำ้นโฮง่ จ ำกดั 

(ธุรกจิน ้ำมนั)

สหกรณ์กำรเกษตรบำ้นโฮง่ จ ำกดั 

(ธุรกจิน ้ำมนั)



วนัทีจ่ดัท ำ เลขทีส่ญัญำ โครงกำร/รำยกำร วงเงนิทีท่ ำสญัญำ วนัทีล่งนำม เลขทีร่ำยงำนขอซ้ือขอจ้ำง แหล่งเงนิทีใ่ช้ชือ่เจ้ำหน้ี

15/06/2565
CNTR-

00486/65

จดัซ้ือวสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ส ำหรบัใชใ้น

รำชกำรของ รร. อบจ.ลพ. นำทรำย งงวดเดอืน

 พ.ค. ๖๕

18,168.06 15/06/2565 65-45-00113-5330800-00028 เงนิงบประมำณ

15/06/2565
CNTR-

00487/65

จดัซ้ือวสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ส ำหรบัใชใ้น

รำชกำรของ รร.อบจ.ลพ.ปำป๋วย งวดเดอืน 

พ.ค. ๖๕

9,175.00 15/06/2565 65-45-00113-5330800-00029 เงนิงบประมำณ

15/06/2565
CNTR-

00488/65

จดัซ้ือวสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ส ำหรบัใชใ้น

รำชกำรของ รร.อบจ.ลพ.ป่ำแป๋ งวดเดอืน พ.ค.

 ๖๕

4,952.20 15/06/2565 65-45-00113-5330800-00030 เงนิงบประมำณ

22/06/2565
CNTR-

00502/65

จดัซ้ือวสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ส ำหรบัใชใ้น

รำชกำรของวทิยำลยัเทคโนโลยี อบจ.ลพ. งวด 

พ.ค. ๖๕

14,976.54 22/06/2565 65-45-00113-5330800-00031 เงนิงบประมำณ

08/07/2565
CNTR-

00548/65

จดัซ้ือวสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ ส ำหรบั

โครงกำรก ำจดัผกัตบชวำล ำน ้ำกวง ระยะที ่๑ 

บรเิวณฝำยสะพำนบำ้นยู ้ บรเิวณฝำยวงัทอง 

อ ำเภอเมอืงล ำพูน จงัหวดัล ำพูน

99,356.40 08/07/2565 65-45-00312-5330800-00012 เงนิงบประมำณ

11/07/2565
CNTR-

00559/65

จดัซ้ือวสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ส ำหรบัใชใ้น

รำชกำรของ รร.อบจ.ลพ.ป่ำแป๋ เดอืนมถิุนำยน

 ๖๕

7,879.80 11/07/2565 65-45-00113-5330800-00033 เงนิงบประมำณ

11/07/2565
CNTR-

00560/65

จดัซ้ือวสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ส ำหรบัใชใ้น

รำชกำรของ รร. อบจ.ลพ. นำทรำย เดอืน 

มถิุนำยน ๖๕

15,668.70 11/07/2565 65-45-00113-5330800-00035 เงนิงบประมำณ

11/07/2565
CNTR-

00561/65

จดัซ้ือวสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ส ำหรบัใชใ้น

รำชกำรของ รร.อบจ.ลพ.ปำป๋วย เดอืน

มถิุนำยน ๖๕

9,963.10 11/07/2565 65-45-00113-5330800-00036 เงนิงบประมำณ

18/07/2565
CNTR-

00564/65

จดัซ้ือวสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ ส ำหรบั

โครงกำรขดุเจำะบอ่บำดำล ในเขตพ้ืนทีบ่ำ้นศรี

เวียงชยั หมูท่ี ่๒๑ ต ำบลนำทรำย อ ำเภอล้ี 

จงัหวดัล ำพูน

116,492.20 18/07/2565 65-45-00312-5330800-00013 เงนิงบประมำณ

04/08/2565
CNTR-

00608/65

จดัซ้ือวสัดเุชือ่เพลงิและหลอ่ลืน่ส ำหรบัใชใ้น

รำชกำรของวทิยำลยัเทคโนโลยี อบจ.ลพ.
23,631.72 04/08/2565 65-45-00113-5330800-00037 เงนิงบประมำณ

05/08/2565
CNTR-

00617/65

จดัซ้ือวสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ ส ำหรบั

โครงกำรขนยำ้ยอฐิตวัหนอนไปกองยงั 

โรงเรียนองค์กำรบรหิำรสว่นจงัหวดัล ำพูน นำ

ทรำย ต ำบลนำทรำย อ ำเภอล้ี จงัหวดัล ำพูน

124,810.00 05/08/2565 65-45-00312-5330800-00014 เงนิงบประมำณ

11/08/2565
CNTR-

00633/65

จดัซ้ือวสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ส ำหรบั

โครงกำรปรบัปรุงถนนลูกรงัเพือ่กำรเกษตร

และถนนลูกรงัสำธำรณะ ในเขตพ้ืนที ่หมูท่ี ่๑๕

 ต ำบลล้ี อ ำเภอล้ี จงัหวดัล ำพูน

142,283.40 11/08/2565 65-45-00312-5330800-00015 เงนิงบประมำณ

19/08/2565
CNTR-

00654/65

จดัซ้ือวสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ส ำหรบัใชใ้น

รำชกำรของ รร.อบจ.ลพ.ป่ำแป๋ งวดเดอืน 

กรกฎำคม

3,691.40 19/08/2565 65-45-00113-5330800-00042 เงนิงบประมำณ

หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ปิยะกมลปิโตรเลียม

หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ปิยะกมลปิโตรเลียม

บรษิทั  ล ำพูนปิโตรเลียม จ ำกดั

บรษิทั  ล ำพูนปิโตรเลียม จ ำกดั

หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ปิยะกมลปิโตรเลียม

หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั  ช.ชญำปิโตรเลียม

สหกรณ์กำรเกษตรบำ้นโฮง่ จ ำกดั 

(ธุรกจิน ้ำมนั)

บรษิทั  ล ำพูนปิโตรเลียม จ ำกดั

สหกรณ์กำรเกษตรบำ้นโฮง่ จ ำกดั 

(ธุรกจิน ้ำมนั)

หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ปิยะกมลปิโตรเลียม

สหกรณ์กำรเกษตรบำ้นโฮง่ จ ำกดั 

(ธุรกจิน ้ำมนั)

สหกรณ์กำรเกษตรบำ้นโฮง่ จ ำกดั 

(ธุรกจิน ้ำมนั)

สหกรณ์กำรเกษตรบำ้นโฮง่ จ ำกดั 

(ธุรกจิน ้ำมนั)



วนัทีจ่ดัท ำ เลขทีส่ญัญำ โครงกำร/รำยกำร วงเงนิทีท่ ำสญัญำ วนัทีล่งนำม เลขทีร่ำยงำนขอซ้ือขอจ้ำง แหล่งเงนิทีใ่ช้ชือ่เจ้ำหน้ี

19/08/2565
CNTR-

00655/65

จดัซ้ือวสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ส ำหรบัใชใ้น

รำชกำรของ รร.อบจ.ลพ.ปำป๋วย งวดเดอืน

กรกฎำคม

11,255.00 19/08/2565 65-45-00113-5330800-00041 เงนิงบประมำณ

25/08/2565
CNTR-

00666/65

จดัซ้ือวสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ส ำหรบัใชใ้น

รำชกำรของ รร. อบจ.ลพ. นำทรำย งวดเดอืน 

ก.ค.

22,939.98 25/08/2565 65-45-00113-5330800-00043 เงนิงบประมำณ

29/08/2565
CNTR-

00667/65

จดัซ้ือวสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ ส ำหรบั

โครงกำรปรบัปรุงแกไ้ขและพฒันำบอ่บำดำล 

ในเขตพ้ืนทีบ่ำ้นแมอ่ำว หมูท่ี ่๓ ต ำบลนครเจดย์ี

 อ ำเภอป่ำซำง จงัหวดัล ำพูน

37,215.20 29/08/2565 65-45-00312-5330800-00016 เงนิงบประมำณ

29/08/2565
CNTR-

00668/65

จดัซ้ือวสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ ส ำหรบั

โครงกำรก ำจดัผกัตบชวำและวชัพืช บรเิวณ

สะพำนขำ้มล ำน ้ำปิง บำ้นวงัสะแกง หมูท่ี ่๓ 

ต ำบลหนองลอ่ง อ ำเภอเวียงหนองลอ่ง จงัหวดั

ล ำพูน

28,171.40 29/08/2565 65-45-00312-5330800-00017 เงนิงบประมำณ

06/09/2565
CNTR-

00689/65

จดัซ้ือวสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ ส ำหรบั

โครงกำรเป่ำลำ้งบอ่บำดำล ในเขตพ้ืนที่

องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลเวียงแกว้ ต ำบลแมต่นื

 อ ำเภอล้ี จงัหวดัล ำพูน

42,792.00 06/09/2565 65-45-00312-5330800-00018 เงนิงบประมำณ

06/09/2565
CNTR-

00690/65

จดัซ้ือวสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ ส ำหรบั

โครงกำรปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลูกรงัเพือ่

กำรเกษตรและถนนลูกรงัสำธำรณะ ในเขต

พ้ืนที ่หมูท่ี ่๑,๒,๕,๖ ต ำบลทำทุง่หลวง อ ำเภอ

แมท่ำ จงัหวดัล ำพูน

122,313.80 06/09/2565 65-45-00312-5330800-00019 เงนิงบประมำณ

09/09/2565
CNTR-

00699/65

จดัซ้ือวสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ส ำหรบัใชใ้น

รำชกำรของ รร.อบจ.ลพ.ป่ำแป๋ เดอืน สงิหำคม
5,500.90 09/09/2565 65-45-00113-5330800-00044 เงนิงบประมำณ

09/09/2565
CNTR-

00700/65

จดัซ้ือวสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ส ำหรบัใชใ้น

รำชกำรของ รร.อบจ.ลพ.ปำป๋วย เดอืน สงิหำคม
12,521.70 09/09/2565 65-45-00113-5330800-00045 เงนิงบประมำณ

22/09/2565
CNTR-

00717/65

จดัซ้ือวสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ส ำหรบัใชใ้น

รำชกำรของ รร. อบจ.ลพ. นำทรำย งวดเดอืน 

สงิหำคม

28,137.70 22/09/2565 65-45-00113-5330800-00046 เงนิงบประมำณ

22/09/2565
CNTR-

00718/65

จดัซ้ือวสัดเุชือ่เพลงิและหลอ่ลืน่ส ำหรบัใชใ้น

รำชกำรของวทิยำลยัเทคโนโลยี อบจ.ลพ. งวด

เดอืน สงิหำคม

19,245.60 22/09/2565 65-45-00113-5330800-00049 เงนิงบประมำณ

22/09/2565
CNTR-

00719/65

จดัซ้ือวสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ส ำหรบัใชใ้น

รำชกำรของวทิยำลยัเทคโนโลยี อบจ.ลพ. งวด

เดอืน กรกฎำคม

16,964.64 22/09/2565 65-45-00113-5330800-00048 เงนิงบประมำณ

บรษิทั  ล ำพูนปิโตรเลียม จ ำกดั

สหกรณ์กำรเกษตรบำ้นโฮง่ จ ำกดั 

(ธุรกจิน ้ำมนั)

หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ปิยะกมลปิโตรเลียม

บรษิทั  ล ำพูนปิโตรเลียม จ ำกดั

บรษิทั  ล ำพูนปิโตรเลียม จ ำกดั

หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั  ช.ชญำปิโตรเลียม

สหกรณ์กำรเกษตรบำ้นโฮง่ จ ำกดั 

(ธุรกจิน ้ำมนั)

สหกรณ์กำรเกษตรบำ้นโฮง่ จ ำกดั 

(ธุรกจิน ้ำมนั)

หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ปิยะกมลปิโตรเลียม

หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ปิยะกมลปิโตรเลียม

หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ปิยะกมลปิโตรเลียม



วนัทีจ่ดัท ำ เลขทีส่ญัญำ โครงกำร/รำยกำร วงเงนิทีท่ ำสญัญำ วนัทีล่งนำม เลขทีร่ำยงำนขอซ้ือขอจ้ำง แหล่งเงนิทีใ่ช้ชือ่เจ้ำหน้ี

27/09/2565
CNTR-

00734/65

จดัซ้ือวสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ส ำหรบัใชใ้น

รำชกำรของ รร.อบจ.ลพ.ป่ำแป๋ งวดเดอืน 

กนัยำยน

7,518.00 27/09/2565 65-45-00113-5330800-00050 เงนิงบประมำณ

27/09/2565
CNTR-

00735/65

จดัซ้ือวสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ส ำหรบัใชใ้น

รำชกำรของ รร.อบจ.ลพ.ปำป๋วย งวดเดอืน 

กนัยำยน

4,885.70 27/09/2565 65-45-00113-5330800-00051 เงนิงบประมำณ

27/09/2565
CNTR-

00736/65

จดัซ้ือวสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ส ำหรบัใชใ้น

รำชกำรของ รร.อบจ.ลพ.ปำป๋วย เพิม่เตมิ
5,826.60 27/09/2565 65-45-00113-5330800-00052 เงนิงบประมำณ

27/09/2565
CNTR-

00738/65

จดัซ้ือวสัดเุชือ่เพลงิและหลอ่ลืน่ส ำหรบัใชใ้น

รำชกำรของวทิยำลยัเทคโนโลยี อบจ.ลพ. งวด

เดอืนกนัยำยน

19,602.00 27/09/2565 65-45-00113-5330800-00053 เงนิงบประมำณ

27/09/2565
CNTR-

00740/65

จดัซ้ือวสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่โครงกำรก ำจดั

ผกัตบชวำล ำน ้ำกวง ระยะที ่2
132,862.60 27/09/2565 65-45-00312-5330800-00021 เงนิงบประมำณ

28/09/2565
CNTR-

00742/65

จดัซ้ือวสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ส ำหรบัใชใ้น

รำชกำรของ รร. อบจ.ลพ. นำทรำย งวดเดอืน 

กนัยำยน

33,143.56 28/09/2565 65-45-00113-5330800-00054 เงนิงบประมำณ

2,271,371.96 บาท

หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ปิยะกมลปิโตรเลียม

วงเงนิในการจดัซือ้จดัจา้ง   เป็นจ านวนเงนิท ัง้ส ิน้

สหกรณ์กำรเกษตรบำ้นโฮง่ จ ำกดั 

(ธุรกจิน ้ำมนั)

สหกรณ์กำรเกษตรบำ้นโฮง่ จ ำกดั 

(ธุรกจิน ้ำมนั)

สหกรณ์กำรเกษตรบำ้นโฮง่ จ ำกดั 

(ธุรกจิน ้ำมนั)

หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ปิยะกมลปิโตรเลียม

หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั  ช.ชญำปิโตรเลียม



วนัทีจ่ดัท ำ เลขทีโ่ครงกำร

(e-GP)

เลขทีคุ่มสญัญำ

(e-GP)

เลขทีคุ่มสญัญำ อปท./

(เลขทีส่ญัญำ e-LAAS)

ชื่อเจ้ำหน้ี โครงกำร/รำยกำร แหล่งเงนิทีใ่ช้ วิธีจดัหำ  งบประมำณ  จ ำนวนเงนิขอซ้ือขอจ้ำง/สญัญำ งบประมำณคงเหลือ

18/11/2564 64087657400 641022008197 6/2565(CNTR-

00045/65)

บรษิทั มำร์ค 

ซีววิ เอ็นจิ

เนียริง่ จ ำกดั

โครงกำรก่อสรำ้งรำงระบำยน ้ำ 

สนำมกีฬำกลำง อบจ.ล ำพูน

เงนิอดุหนุน

ระบุ

วตัถุประสงค์/

เฉพำะกจิคำ้ง

จำ่ย

Bidding 2,337,000.00                      1,920,000.00                                         417,000.00

31/03/2565 65027218162 650322022199 48/2565(CNTR-

00344/65)

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกดั วงัน ้ำ

ทพิย์ คอน

สตรคัช ั่น

24.คำ่ก่อสรำ้งคลองสง่น ้ำ

คอนกรีตเสรมิเหล็กล ำเหมอืง

ดอยแช่  บำ้นแพะยนัต์ หมูท่ี ่2 

(ทต.ทำกำศเหนือ) เชือ่มบำ้น

เกำะทรำย หมูท่ี ่5 (ทต.ทำกำศ) 

ต ำบลทำกำศ อ ำเภอแมท่ำ 

จงัหวดัล ำพูน

เงนิ

งบประมำณ

Bidding                        1,517,000.00 1,188,000.00                                         329,000.00

19/04/2565 65027035252 650322021026 สญัญำจำ้งก่อสรำ้งเลขที่

51/2565(CNTR-

00355/65)

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกดั 

เชียงใหม่

ส ำรำญ กำร

โยธำ

04.คำ่ปรบัปรุงซอ่มแซมเสรมิผวิ

จรำจรแอสฟลัต์คอนกรีต (Over 

Lay) บำ้นสนัเจดีย์ - ยำงสม้ หมูท่ี่

 4  (ทต.บำ้นโฮ่ง) เชือ่มบำ้นลอ้ง 

หมูท่ี ่9 (อบต.เวียงกำนต์) ต ำบล

บำ้นโฮ่ง อ ำเภอบำ้นโฮ่ง จงัหวดั

ล ำพูน

เงนิ

งบประมำณ

คำ้งจำ่ย

Bidding 2,140,000.00                      1,299,000.00                                         841,000.00

19/04/2565 65027015941 650322016983 45/2565(CNTR-

00354/65)

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกดั พนธกร

  กำรโยธำ

01.คำ่ก่อสรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก สำยทำงบำ้นเหลำ่ หมูท่ี ่12

 ต ำบลมะเขือแจ ้เชือ่มถนนบำ้น

สะแลง่ – ดอยขะมอ้ และถนน

เลียบคนัคลองชลประทำน ต ำบล

ศรีบวับำน อ ำเภอเมอืงล ำพูน 

จงัหวดัล ำพูน

เงนิ

งบประมำณ

Bidding 1,305,000.00                      1,149,000.00                                         156,000.00

19/04/2565 65027007223 650422003142 46/2565(CNTR-

00353/65)

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกดั พนธกร

  กำรโยธำ

06.คำ่ก่อสรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก บรเิวณถนน ทล. 1030 

บำ้นหนองช้ำงคืน หมูท่ี ่4 ต ำบล

หนองช้ำงคืน เชือ่มต ำบลอโุมงค์ 

และต ำบลเหมอืงงำ่ อ ำเภอเมอืง

ล ำพูน  จงัหวดัล ำพูน

เงนิ

งบประมำณ

Bidding 1,417,000.00                      1,252,942.80                                         164,057.20

19/04/2565 65027042563 650322010850 49/2565(CNTR-

00352/65)

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกดั พนธกร

  กำรโยธำ

12.คำ่ก่อสรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก สำยทำงบำ้นหนองสมณะ 

หมูท่ี ่2 ต ำบลนครเจดีย์ เชือ่ม

บำ้นใหมป่่ำฝำง หมูท่ี ่15 ต ำบล

น ้ำดบิ อ ำเภอป่ำซำง จงัหวดัล ำพูน

เงนิ

งบประมำณ

Bidding 1,506,500.00                      1,190,000.00                                         316,500.00

19/04/2565 65027236161 650422008423 52/2565(CNTR-

00356/65)

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกดั วงัน ้ำ

ทพิย์ คอน

สตรคัช ั่น

08.คำ่ก่อสรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็กรหสัทำงหลวงทอ้งถิน่ ลพถ.

58031 สำยทำงบำ้นทอ้งฝำย - 

บำ้นใหม ่(เลียบล ำน ้ำล้ี) บำ้นทอ้ง

ฝำย หมูท่ี ่9 ต ำบลเหลำ่ยำว 

เชือ่มตอ่บำ้นดงขี้เหล็ก หมูท่ี ่5 

ต ำบลศรีเตี้ย อ ำเภอบำ้นโฮ่ง 

จงัหวดัล ำพูน

เงนิ

งบประมำณ

คำ้งจำ่ย

Bidding 1,638,000.00                      1,388,000.00                                         250,000.00

งบประมำณทีป่ระหยดัไดจ้ำกกำรจดัซ้ือจดัจ้ำงโดยวธีิประกวดรำคำอเิล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) และวธีิคดัเลือก หมวดคำ่ครุภณัฑ์ ทีด่นิและสิง่ก่อสรำ้ง



วนัทีจ่ดัท ำ เลขทีโ่ครงกำร

(e-GP)

เลขทีคุ่มสญัญำ

(e-GP)

เลขทีคุ่มสญัญำ อปท./

(เลขทีส่ญัญำ e-LAAS)

ชื่อเจ้ำหน้ี โครงกำร/รำยกำร แหล่งเงนิทีใ่ช้ วิธีจดัหำ  งบประมำณ  จ ำนวนเงนิขอซ้ือขอจ้ำง/สญัญำ งบประมำณคงเหลือ

19/04/2565 65017121352 650322020359 สญัญำจำ้งก่อสรำ้งเลขที่

50/2565(CNTR-

00357/65)

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกดั หวงั

เกียรตพิจิติ

01.คำ่ก่อสรำ้งอำคำร

เอนกประสงค์สนำมกีฬำกลำง 

องค์กำรบรหิำรสว่นจงัหวดัล ำพูน

เงนิ

งบประมำณ

คำ้งจำ่ย

Bidding 15,000,000.00                    14,242,000.00                                       758,000.00

25/04/2565 65027117443 650322017982 54/2565(CNTR-

00377/65)

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกดั อทุยั

โยธำ

13.คำ่ก่อสรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก สำยทำงเลียบล ำเหมอืงจำ้ย 

บำ้นแซม หมูท่ี ่2 ต ำบลมว่งน้อย 

เชือ่มบำ้นดอนหลวง หมูท่ี ่7 

ต ำบลแมแ่รง อ ำเภอป่ำซำง 

จงัหวดัล ำพูน

เงนิ

งบประมำณ

Bidding 2,966,500.00                      2,374,000.00                                         592,500.00

27/04/2565 65027241380 650322012493 56/2565(CNTR-

00383/65)

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกดั ต ัน้อำ้ย

 วศิวกรรม

03.คำ่ก่อสรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก สำยทำงบำ้นกูเ่สำ้ หมูท่ี ่2  

ต ำบลเหมอืงจ้ี เชือ่มต ำบลบำ้น

แป้น อ ำเภอเมอืงล ำพูน จงัหวดั

ล ำพูน

เงนิ

งบประมำณ

Bidding 1,604,000.00                      1,340,000.00                                         264,000.00

28/04/2565 65027451439 650422004389 55/2565(CNTR-

00390/65)

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกดั รวยแน่

1.คำ่ปรบัปรุงซอ่มแซมฝ้ำเพดำน

หอ้งปฏบิตังิำนผูบ้รหิำรช ัน้ 3 

ผนงัโดยรอบพรอ้มปรบัปรุงหอ้ง

ปฏบิตังิำนนำยกองค์กำรบรหิำร

สว่นจงัหวดัล ำพูน

เงนิ

งบประมำณ

คำ้งจำ่ย

Bidding 1,016,800.00                      918,950.00                                               97,850.00

29/04/2565 65027237953 650422014774 60/2565(CNTR-

00393/65)

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกดั วงัน ้ำ

ทพิย์ คอน

สตรคัช ั่น

07.คำ่ก่อสรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็กสำยบำ้นสนัปเูลย หมูท่ี ่2 

ต ำบลศรีเตี้ย อ ำเภอบำ้นโฮ่ง 

เชือ่มบำ้นปำกลอ้ง หมูท่ี ่8 ต ำบล

หนองปลำสะวำย อ ำเภอบำ้นโฮ่ง 

 จงัหวดัล ำพูน

เงนิ

งบประมำณ

คำ้งจำ่ย

Bidding 1,167,000.00                      888,000.00                                            279,000.00

09/05/2565 65027034237 650422010583 สญัญำจำ้งก่อสรำ้งเลขที่

59/2565(CNTR-

00402/65)

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกดั ณฏัฐ

กติต์กำร

พำณิชย์

02.คำ่ก่อสรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก พรอ้มรำงระบำยน ้ำ

คอนกรีตเสรมิเหล็ก บำ้นแมส่ำร

ป่ำขำม หมูท่ี ่5 ต ำบลเวียงยอง 

เชือ่มบำ้นหนองปลำขอ หมูท่ี ่5 

ต ำบลป่ำสกั อ ำเภอเมอืงล ำพูน 

จงัหวดัล ำพูน

เงนิ

งบประมำณ

Bidding 3,252,000.00                      2,750,000.00                                         502,000.00

11/05/2565 65027443783 650422013077 53/2565(CNTR-

00408/65)

หจก. ภูส่วำ่ง

พำณิชย์

01.คำ่ตดิต ัง้ระบบสปรงิเกอร์ใน

กำรรดน ้ำสนำมฟุตบอล องค์กำร

บรหิำรสว่นจงัหวดัล ำพูน

เงนิ

งบประมำณ

Bidding 1,100,000.00                      880,000.00                                            220,000.00

19/05/2565 65027219445 650522001861 58/2565(CNTR-

00428/65)

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกดั ภูพ่สิฐิ

พำณิชย์

03.คำ่ก่อสรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก สำยทำงบำ้นหนองเจรญิ 

โครงกำรพระรำชด ำรฯิ หมูท่ี ่6 

ต ำบลหนองปลำสะวำย อ ำเภอ

บำ้นโฮ่ง จงัหวดัล ำพูน เชือ่ม

ต ำบลแมส่อย อ ำเภอจอมทอง 

จงัหวดัเชียงใหม่

เงนิ

งบประมำณ

คำ้งจำ่ย

Bidding 1,122,000.00                      916,916.69                                            205,083.31



วนัทีจ่ดัท ำ เลขทีโ่ครงกำร

(e-GP)

เลขทีคุ่มสญัญำ

(e-GP)

เลขทีคุ่มสญัญำ อปท./

(เลขทีส่ญัญำ e-LAAS)

ชื่อเจ้ำหน้ี โครงกำร/รำยกำร แหล่งเงนิทีใ่ช้ วิธีจดัหำ  งบประมำณ  จ ำนวนเงนิขอซ้ือขอจ้ำง/สญัญำ งบประมำณคงเหลือ

19/05/2565 65027232598 650522003164 61/2565(CNTR-

00424/65)

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกดั อทุยั

โยธำ

15.คำ่ก่อสรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก บำ้นดอนตอง หมูท่ี ่4 

ต ำบลแมแ่รง เชือ่มบำ้นป่ำสเีสยีด 

(บำ้นลอม) หมูท่ี ่8 ต ำบลทำ่ตุม้ 

อ ำเภอป่ำซำง จงัหวดัล ำพูน

เงนิ

งบประมำณ

Bidding 2,706,500.00                      2,397,000.00                                         309,500.00

27/05/2565 65027080159 650522017072 64/2565(CNTR-

00447/65)

บรษิทั ไมข้ดั

ทอง จ ำกดั

08.คำ่ปรบัปรุงอำคำรหอประชุม

องค์กำรบรหิำรสว่นจงัหวดัล ำพูน

เงนิ

งบประมำณ

Bidding 3,970,000.00                      3,375,000.00                                         595,000.00

07/06/2565 65027040344 650622003400 66/2565(CNTR-

00458/65)

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกดั วงัน ้ำ

ทพิย์ คอน

สตรคัช ั่น

07.คำ่ก่อสรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก สำยทำงบำ้นหว้ยแทงใต ้

หมูท่ี ่15  ต ำบลบำ้นโฮ่ง เชือ่ม

บำ้นหว้ยแทง หมูท่ี ่5, บำ้นทุง่

มำ่น หมูท่ี ่4 ต ำบลป่ำพลู อ ำเภอ

บำ้นโฮ่ง จงัหวดัล ำพูน

เงนิ

งบประมำณ

Bidding 2,786,000.00                      2,288,000.00                                         498,000.00

08/06/2565 65027087182 650522008830 65/2565(CNTR-

00463/65)

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกดั บำ้นทำ

ก่อสรำ้ง

23.คำ่ก่อสรำ้งคลองสง่น ้ำ

คอนกรีตเสรมิเหล็กล ำเหมอืง

หลวงตะวนัออก บำ้นทำป่ำเปำ 

หมูท่ี ่6 ต ำบลทำปลำดุก เชือ่ม

บำ้นผำต ัง้ หมูท่ี ่5 ต ำบลทำสบเสำ้

 อ ำเภอแมท่ำ  จงัหวดัล ำพูน

เงนิ

งบประมำณ

Bidding 2,497,000.00                      1,890,000.00                                         607,000.00

21/06/2565 65047290354 650622005663 68/2565(CNTR-

00501/65)

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกดั สภุำนิ

พฐิธุรกจิ

06.คำ่ปรบัปรุงซอ่มแซมคนัสระ

เก็บน ้ำหว้ยแมป๋่วงตอนบน บำ้น

หนองป่ำตงึ หมูท่ี ่2 ต ำบลทุง่หวั

ช้ำง อ ำเภอทุง่หวัช้ำง จงัหวดัล ำพูน

เงนิ

งบประมำณ

Bidding 858,000.00                          643,000.00                                            215,000.00

01/07/2565 65027041389 650622022891 70/2565(CNTR-

00528/65)

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกดั อษัจมิำ

ก่อสรำ้ง

12.คำ่ก่อสรำ้งคลองสง่น ้ำ

คอนกรีตเสรมิเหล็ก รูปตวัยู  ล ำ

เหมอืงหลวง บำ้นเกำะทรำย หมูท่ี่

 5 (ทต.ทำกำศ)  เชือ่มบำ้นดอยค ำ

 หมูท่ี ่13 (ทต.ทำกำศเหนือ) 

ต ำบลทำกำศ อ ำเภอแมท่ำ 

จงัหวดัล ำพูน

เงนิ

งบประมำณ

คำ้งจำ่ย

Bidding 2,889,000.00                      1,957,500.00                                         931,500.00

08/07/2565 65047350228 650622021665 สญัญำจำ้งก่อสรำ้งเลขที่

71/2565(CNTR-

00539/65)

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกดั สภุำนิ

พฐิธุรกจิ

18.คำ่ก่อสรำ้งงำนป้องกนักำรกดั

เซำะและพงัทลำยของดนิบรเิวณ

คอสะพำนขำ้มล ำน ้ำล้ี บำ้นแม่

ป้อกเหนือ หมูท่ี ่5 ต ำบลศรีวชิยั 

อ ำเภอล้ี จงัหวดัล ำพูน

เงนิ

งบประมำณ

Bidding 1,300,000.00                      1,099,000.00                                         201,000.00

19/07/2565 65027355978 650501000441 38/2565(CNTR-

00567/65)

บรษิทั โต

โยตำ้ 

เชียงใหม ่

จ ำกดั

01.รถโดยสำรขนำด 12 ทีน่ ั่ง 

(ดีเซล)

เงนิ

งบประมำณ

Bidding 2,716,000.00                      2,690,000.00                                            26,000.00

21/07/2565 65057534673 650701003416 45/2565(CNTR-

00570/65)

บรษิทั เอชดี

เจ มอเตอร์ 

จ ำกดั

02.รถโดยสำรขนำดไมเ่กนิ 12 

ทีน่ ั่ง (ดีเซล)

เงนิ

งบประมำณ

คำ้งจำ่ย

Bidding 2,200,000.00                      1,956,000.00                                         244,000.00

02/08/2565 65067041967 650722019015 72/2565(CNTR-

00599/65)

บรษิทั เคซี

เอ็ม ดีเวลลอป

เมนท์ จ ำกดั

01.คำ่บ ำรุงรกัษำและปรบัปรุง

ซอ่มแซมสนำมกีฬำกลำง

องค์กำรบรหิำรสว่นจงัหวดัล ำพูน

เงนิ

งบประมำณ

คำ้งจำ่ย

Bidding 950,000.00                          855,000.00                                               95,000.00



วนัทีจ่ดัท ำ เลขทีโ่ครงกำร

(e-GP)

เลขทีคุ่มสญัญำ

(e-GP)

เลขทีคุ่มสญัญำ อปท./

(เลขทีส่ญัญำ e-LAAS)

ชื่อเจ้ำหน้ี โครงกำร/รำยกำร แหล่งเงนิทีใ่ช้ วิธีจดัหำ  งบประมำณ  จ ำนวนเงนิขอซ้ือขอจ้ำง/สญัญำ งบประมำณคงเหลือ

03/08/2565 65057396551 650701002792 44/2565(CNTR-

00606/65)

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกดั สยำม

บอสส์ แอนด์

 ซพัพลำย

02.เครือ่งมลัตมิเีดียโปรเจคเตอร์

 ระดบั  XGA

เงนิ

งบประมำณ

Bidding 831,604.00                          825,000.00                                                 6,604.00

15/08/2565 65027086697 650822002439 74/2565(CNTR-

00636/65)

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกดัเพชร

นคร แอนด์ 

ซนั ก่อสรำ้ง

22.คำ่ก่อสรำ้งรำงระบำยน ้ำ

คอนกรีตเสรมิเหล็ก ถนน ลพ.ถ.

10020 สำยบำ้นสนัหำ้งเสอื – 

เวียงหนองลอ่ง บรเิวณบำ้นหว้ย

ออ้ หมูท่ี ่2 ต ำบลน ้ำดบิ อ ำเภอป่ำ

ซำง จงัหวดัล ำพูน (ถนนถ่ำยโอน

ฯ)

เงนิ

งบประมำณ

คำ้งจำ่ย

Bidding 2,200,000.00                      1,970,000.00                                         230,000.00

16/08/2565 65027038260 650822004939 สญัญำจำ้งก่อสรำ้งเลขที่

75/2565(CNTR-

00644/65)

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกดั วงัน ้ำ

ทพิย์ คอน

สตรคัช ั่น

11.คำ่ก่อสรำ้งคลองสง่น ้ำ

คอนกรีตเสรมิเหล็ก รูปตวัยู บำ้น

หนองลอ่ง หมูท่ี ่1 ต ำบลหนอง

ลอ่ง เชือ่มบำ้นดงเหนือ หมูท่ี ่8 

ต ำบลวงัผำง อ ำเภอเวียงหนองลอ่ง

 จงัหวดัล ำพูน (ล ำเหมอืงบำ้นดง)

เงนิ

งบประมำณ

คำ้งจำ่ย

Bidding 3,613,000.00                      3,288,000.00                                         325,000.00

01/09/2565 65027292769 650522010724 63/2565(CNTR-

00683/65)

หจก. ภูส่วำ่ง

พำณิชย์

07.คำ่ปรบัปรุงซอ่มแซมหลงัคำ

ส ำนกังำนองค์กำรบรหิำรสว่น

จงัหวดัล ำพูน ต ำบลป่ำสกั อ ำเภอ

เมอืงล ำพูน จงัหวดัล ำพูน

เงนิ

งบประมำณ

คำ้งจำ่ย

Bidding 3,100,000.00                      1,680,000.00                1,420,000.00

07/09/2565 65047295704 650622020295 69/2565(CNTR-

00692/65)

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกดั 

เชียงใหมศ่รี

อมัภำกำร

ก่อสรำ้ง

25.คำ่ก่อสรำ้งคลองสง่น ้ำ

คอนกรีตเสรมิเหล็กฝำยทุง่โฮ่ง 

หมูท่ี ่9 บำ้นหนองหลกั ต ำบล

ตะเคียนปม เชือ่มบำ้นทุง่เป็ด หมู่

ที ่1 ต ำบลทุง่หวัช้ำง อ ำเภอทุง่หวั

ช้ำง จงัหวดัล ำพูน

เงนิ

งบประมำณ

Bidding 717,000.00                          535,000.00                                            182,000.00

16/09/2565 65077157895 650901001580 48/2565(CNTR-

00703/65)

บรษิทั เอ็มจี

ก ำแพงเพชร 

จ ำกดั

01.จดัซ้ือรถบรรทกุ (ดีเซล) 

ขนำด 1 ตนั

เงนิ

งบประมำณ

Bidding 1,092,000.00                      872,000.00                   220,000.00

19/09/2565 65057252807 650922015581 79/2565(CNTR-

00708/65)

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกดั พนธกร

  กำรโยธำ

01.คำ่ก่อสรำ้งถนนลำดยำงผวิ

จรำจรแอสฟลัท์คอนกรีตพรอ้ม

ระบบระบำยน ้ำสำยทำงเลียบล ำ

เหมอืงจำ่แส ้ต ำบลในเมอืง เชือ่ม

ต ำบลเหมอืงงำ่ อ ำเภอเมอืงล ำพูน

 จงัหวดัล ำพูน

เงนิ

งบประมำณ

คำ้งจำ่ย

Bidding 4,018,000.00                      3,440,000.00                   578,000.00

26/09/2565 65087150324 650901008855 สญัญำซ้ือขำยเลขที ่

51/2565(CNTR-

00723/65)

บรษิทั กวง 

เลง้ ออโต้

เซอร์วสิ จ ำกดั

02.รถบรรทกุน ้ำดบัเพลงิแบบ

เอนกประสงค์ พรอ้มระบบ

อดัโฟม (ถงัเหลีย่ม)

เงนิ

งบประมำณ

คำ้งจำ่ย

Bidding 7,500,000.00                      7,330,000.00                   170,000.00

27/09/2565 65087230512 650901009811 49/2565(CNTR-

00732/65)

บรษิทั ตง

ชนะกจิ จ ำกดั

01.รถบรรทกุ (ดีเซล) เงนิ

งบประมำณ

คำ้งจำ่ย

Bidding 5,266,000.00                      5,070,000.00                   196,000.00



วนัทีจ่ดัท ำ เลขทีโ่ครงกำร

(e-GP)

เลขทีคุ่มสญัญำ

(e-GP)

เลขทีคุ่มสญัญำ อปท./

(เลขทีส่ญัญำ e-LAAS)

ชื่อเจ้ำหน้ี โครงกำร/รำยกำร แหล่งเงนิทีใ่ช้ วิธีจดัหำ  งบประมำณ  จ ำนวนเงนิขอซ้ือขอจ้ำง/สญัญำ งบประมำณคงเหลือ

29/09/2565 65077398719 650922021479 80/2565(CNTR-

00743/65)

บรษิทั  

เชียงใหมม่ี

โชค  จ ำกดั

1.คำ่ก่อสรำ้งถนนลำดยำงผวิ

จรำจรแอสฟลัท์คอนกรีต พรอ้ม

ระบบระบำยน ้ำ สำยทำงเลียบล ำ

เหมอืงจำ่แส ้เชือ่มต ำบลในเมอืง 

และต ำบลเหมอืงงำ่  อ ำเภอเมอืง

ล ำพูน จงัหวดัล ำพูน

เงนิ

งบประมำณ

คำ้งจำ่ย

bidding 15,242,000.00                                          12,790,000.00                2,452,000.00

21/10/2564 64087148202 641001001829 1/2565(CNTR-

00009/65)

บรษิทั อโีค 

มำรีน จ ำกดั

01.เรือก ำจดัผกัตบชวำและวชัพืช

 ขนำดบรรทกุ 10 ลบ.ม.

เงนิ

งบประมำณ

คำ้งจำ่ย

คดัเลือก 6,900,000.00                      6,895,000.00                                              5,000.00

21/10/2564 64087476818 640922025255 สญัญำจำ้งก่อสรำ้งเลขที ่

1/2565(CNTR-

00008/65)

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกดั ปรียำ

กรุป๊ (2003)

01.คำ่ขุดลอกล ำน ้ำสำรบรเิวณ

ฝำยมหำโชค บำ้นป่ำตงึงำม  หมูท่ี่

 3  ต ำบลป่ำสกั  อ ำเภอเมอืงล ำพูน

  จงัหวดัล ำพูน

เงนิ

งบประมำณ

คำ้งจำ่ย

คดัเลือก 2,821,000.00                      2,685,110.14                                         135,889.86

21/10/2564 64087544342 640922046569 5/2565(CNTR-

00003/65)

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกดั มน

รุ่งเรือง

ก่อสรำ้ง

10.คำ่ก่อสรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก สำยทำง  ทล.1184 เชือ่ม

บำ้นหนองป่ำตงึ หมูท่ี ่2 ต ำบลทุง่

หวัช้ำง อ ำเภอทุง่หวัช้ำง จงัหวดั

ล ำพูน

เงนิ

งบประมำณ

คำ้งจำ่ย

คดัเลือก 561,000.00                          449,000.00                                            112,000.00

25/10/2564 64097079727 641009000076 4/2565(CNTR-

00010/65)

บรษิทั รกัษำ

ควำม

ปลอดภยับอส

 จ ำกดั

11.คำ่จำ้งเหมำบรกิำรรกัษำ

ควำมปลอดภยั

เงนิ

งบประมำณ

คดัเลือก 1,527,960.00                      1,499,000.00                                            28,960.00

26/10/2564 64097255708 641001003253 3/2565(CNTR-

00014/65)

บรษิทั มำย88

 จ ำกดั

01.กลอ้งถ่ำยภำพควำมรอ้น

ส ำหรบัตรวจวดัอณุหภมูริำ่งกำย 

(Thermal Imager)

เงนิ

งบประมำณ

คำ้งจำ่ย

คดัเลือก 538,000.00                          446,500.00                                               91,500.00

26/10/2564 64077018245 641001001808 สญัญำซ้ือขำยเลขที ่

2/2565(CNTR-

00012/65)

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกดั เวลิด์ 

ทรคั ซพัพลำย

 แอนด์ เอ็นจิ

เนียริง่

02.เครือ่งสบูน ้ำขบัเคลือ่นดว้ย

เครือ่งยนต์ดีเซล ชนิด 4 สบู 4 

จงัหวะ 1,500 รอบ ขนำด 30 

แรงมำ้

เงนิ

งบประมำณ

คำ้งจำ่ย

คดัเลือก 1,200,000.00                      1,184,000.00                                            16,000.00

26/10/2564 64077092295 641001003986 สญัญำซ้ือขำยเลขที ่

4/2565(CNTR-

00013/65)

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกดั เวลิด์ 

ทรคั ซพัพลำย

 แอนด์ เอ็นจิ

เนียริง่

03.เครือ่งสบูน ้ำขบัเคลือ่นดว้ย

เครือ่งยนต์ดีเซล ชนิด 4 สบู 4 

จงัหวะ 1,500 รอบขนำด 50 

แรงมำ้

เงนิ

งบประมำณ

คำ้งจำ่ย

คดัเลือก 1,000,000.00                      987,000.00                                               13,000.00

18/11/2564 64097663661 641122003836 10/2565(CNTR-

00042/65)

บรษิทั  

เชียงใหมม่ี

โชค  จ ำกดั

ก่อสรำ้งถนนลำดยำงผวิจรำจร

แอสฟลัท์คอนกรีตพรอ้มระบบ

ระบำยน ้ำ คสล. สำยทำงเลียบล ำ

เหมอืงจำ่แส ้ต.ในเมอืง เชือ่มต.

เหมอืงงำ่ อ.เมอืงล ำพูน จ.ล ำพูน

เงนิอดุหนุน

ระบุ

วตัถุประสงค์/

เฉพำะกจิคำ้ง

จำ่ย

คดัเลือก 19,281,000.00                    18,720,570.15                                       560,429.85

18/11/2564 64097768416 641122004813 11/2565(CNTR-

00041/65)

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกดั  บญุมำ

ทนักำรโยธำ

ก่อสรำ้งถนนลำดยำงผวิจรำจร

แบบพำรำแอสฟลัท์คอนกรีตสำย

ทำงบำ้นสนัคะยอม ม.1 ต.ป่ำสกั 

เชือ่มต.ศรีบวับำน อ.เมอืงล ำพูน 

จ.ล ำพูน

เงนิอดุหนุน

ระบุ

วตัถุประสงค์/

เฉพำะกจิคำ้ง

จำ่ย

คดัเลือก 1,341,000.00                      1,330,000.00                                            11,000.00



วนัทีจ่ดัท ำ เลขทีโ่ครงกำร

(e-GP)

เลขทีคุ่มสญัญำ

(e-GP)

เลขทีคุ่มสญัญำ อปท./

(เลขทีส่ญัญำ e-LAAS)

ชื่อเจ้ำหน้ี โครงกำร/รำยกำร แหล่งเงนิทีใ่ช้ วิธีจดัหำ  งบประมำณ  จ ำนวนเงนิขอซ้ือขอจ้ำง/สญัญำ งบประมำณคงเหลือ

18/11/2564 64097778256 641122001223 12/2565(CNTR-

00044/65)

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกดั  บญุมำ

ทนักำรโยธำ

ก่อสรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก

 สำยทำงบำ้นทำป่ำสกั หมูท่ี ่2 ต.

ทำปลำดุก อ.แมท่ำ จ.ล ำพูน 

เชือ่มสำยทำง ทล.2031 ต.แมท่ำ

 อ.แมอ่อน จ.เชียงใหม่

เงนิอดุหนุน

ระบุ

วตัถุประสงค์/

เฉพำะกจิคำ้ง

จำ่ย

คดัเลือก 1,125,000.00                      1,100,000.00                                            25,000.00

17/12/2564 64117324195 641224004478 25/2565(CNTR-

00082/65)

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกดั โดง่ดงั

 ครีเอช ั่น

09.คำ่โฆษณำและเผยแพร่

ประชำสมัพนัธ์

เงนิ

งบประมำณ

คดัเลือก 2,000,000.00                      2,000,000.00                                                         -   

21/12/2564 64107249555 641222016552 17/2565(CNTR-

00096/65)

บรษิทั  

เชียงใหมม่ี

โชค  จ ำกดั

05.คำ่ปรบัปรุงซอ่มแซมเสรมิผวิ

จรำจรแอสฟลัต์คอนกรีต (Over 

Lay) สำยทำงถนนรอบเมอืงนอก

 ต ำบลในเมอืง เชือ่มถนน ทล.

106 ต ำบลตน้ธง อ ำเภอเมอืง

ล ำพูน  จงัหวดัล ำพูน

เงนิ

งบประมำณ

คำ้งจำ่ย

คดัเลือก 2,969,000.00                      2,888,000.00                                            81,000.00

21/12/2564 64107251504 641222000585 สญัญำจำ้งก่อสรำ้งเลขที่

18/2565(CNTR-

00097/65)

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกดั ล ำพูน

วนัเฉลมิ

04.คำ่ก่อสรำ้งถนนลำดยำงผวิ

จรำจรแบบแอสฟลัต์คอนกรีต 

สำยทำงแยก ลพ.3004 บำ้นปำ

กลอ้ง หมูท่ี ่8 ต ำบลหนองปลำสะ

วำย เชือ่มบำ้นสนัปเูลย หมูท่ี ่2 

ต ำบลศรีเตี้ย อ ำเภอบำ้นโฮ่ง 

จงัหวดัล ำพูน

เงนิ

งบประมำณ

คดัเลือก 3,666,000.00                      3,590,000.00                                            76,000.00

22/12/2564 64107022923 641201000759 12/2565(CNTR-

00100/65)

บรษิทั สยำม

นิสสนั

อตุรดติถ์ 

จ ำกดั

01.รถบรรทกุ (ดีเซล) ขนำด 1 

ตนั ปรมิำตรกระบอกสบูไมต่ ่ำกวำ่

 2,400 ซี.ซี

เงนิ

งบประมำณ

คำ้งจำ่ย

คดัเลือก 1,092,000.00                      978,000.00                                            114,000.00

23/12/2564 64107118957 641010001911 7/25654(CNTR-

00101/65)

บรษิทั เควี 

เพสท์ จ ำกดั

12.คำ่จำ้งเหมำบรกิำรท ำควำม

สะอำดอำคำรสถำนที่

เงนิ

งบประมำณ

คดัเลือก 1,230,000.00                      666,880.93                                            563,119.07

27/12/2564 64107251517 641222021490 28/2565(CNTR-

00130/65)

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกดั  บญุมำ

ทนักำรโยธำ

05.คำ่ก่อสรำ้งถนนแอสฟลัต์

คอนกรีต สำยทำงบำ้นสนัคะยอม

 หมูท่ี ่1 ต ำบลป่ำสกั เชือ่มต ำบล

ศรีบวับำน อ ำเภอเมอืงล ำพูน 

จงัหวดัล ำพูน

เงนิ

งบประมำณ

คดัเลือก 2,526,000.00                      2,450,000.00                                            76,000.00

27/12/2564 64107251616 641222014060 21/2565(CNTR-

00133/65)

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกดั  เอก

ภพก่อสรำ้ง

09.คำ่ก่อสรำ้งถนนผวิจรำจร

แอสฟลัต์คอนกรีต สำยทำงบำ้น

จดัสรรคอกช้ำง หมูท่ี ่8  ต ำบลป่ำ

ไผ ่เชือ่มบำ้นใหมศ่วิไิล หมูท่ี ่12

 ต ำบลล้ี อ ำเภอล้ี จงัหวดัล ำพูน

เงนิ

งบประมำณ

คดัเลือก 2,499,000.00                      2,430,000.00                                            69,000.00

27/12/2564 64107290988 641122017253 20/2565(CNTR-

00132/65)

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกดั กรรณ์

วริยิะ

02.คำ่ปรบัปรุงซอ่มแซมเสรมิผวิ

จรำจรแอสฟลัต์คอนกรีต (Over 

lay) บรเิวณหน้ำวดักอมว่ง ถนน

 ทล.1030 – ถนน ทล.106 บำ้น

กอมว่ง หมูท่ี ่2 ต ำบลอโุมงค์ 

อ ำเภอเมอืงล ำพูน จงัหวดัล ำพูน

เงนิ

งบประมำณ

คดัเลือก 1,183,000.00                      1,130,000.00                                            53,000.00



วนัทีจ่ดัท ำ เลขทีโ่ครงกำร

(e-GP)

เลขทีคุ่มสญัญำ

(e-GP)

เลขทีคุ่มสญัญำ อปท./

(เลขทีส่ญัญำ e-LAAS)

ชื่อเจ้ำหน้ี โครงกำร/รำยกำร แหล่งเงนิทีใ่ช้ วิธีจดัหำ  งบประมำณ  จ ำนวนเงนิขอซ้ือขอจ้ำง/สญัญำ งบประมำณคงเหลือ

30/12/2564 64097667713 641122004818 9/2565(CNTR-

00143/65)

หจก.บำ้นทำ

ก่อสรำ้ง

ก่อสรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก

สำยทำงบำ้นหนองเงือก ม.5 ต.

แมแ่รง เชือ่มบำ้นป่ำหมุน้ ม.7 

ต.มะกอก อ.ป่ำซำง จ.ล ำพูน

เงนิอดุหนุน

ระบุ

วตัถุประสงค์/

เฉพำะกจิคำ้ง

จำ่ย

คดัเลือก 2,241,000.00                      2,230,000.00                                            11,000.00

30/12/2564 64097667325 641122004819 8/2565(CNTR-

00142/65)

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกดั ล ำพูน

วนัเฉลมิ

ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลำดยำง

ผวิจรำจรแบบแอสฟลัท์ตกิคอนก

รีต (Over Lay) สำยทำง ลพ.ถ 

10023 สำยบำ้นเหลำ่แมว-บำ้น

วงัสะแกง ต.วงัผำง อ.เวียงหนอง

ลอ่ง จ.ล ำพูน

เงนิอดุหนุน

ระบุ

วตัถุประสงค์/

เฉพำะกจิคำ้ง

จำ่ย

คดัเลือก 6,735,000.00                      6,600,000.00                                         135,000.00

10/01/2565 64117036541 641222017081 29/2565(CNTR-

00162/65)

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกดั  เอเคอ ี

รีไซคลิง่

06.คำ่ปรบัปรุงซอ่มแซมเสรมิผวิ

จรำจรแอสฟลัต์คอนกรีต (Over 

Lay)  สำยทำงบำ้นเหลำ่พระเจำ้

ตำเขียว หมูท่ี ่2 ต ำบลบำ้นเรือน 

เชือ่มบำ้นดอนตอง หมูท่ี ่4 ต ำบล

แมแ่รง อ ำเภอป่ำซำง จงัหวดั

ล ำพูน

เงนิ

งบประมำณ

คำ้งจำ่ย

คดัเลือก 1,854,000.00                      1,796,000.00                                            58,000.00

11/01/2565 64107236093 641222022995 30/2565(CNTR-

00164/65)

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกดั  เอก

ภพก่อสรำ้ง

05.คำ่ก่อสรำ้งถนนผวิจรำจร

แอสฟลัต์คอนกรีต สำยทำงบำ้น

จดัสรรคอกช้ำง หมูท่ี ่8 ต ำบลป่ำ

ไผ ่เชือ่มบำ้นใหมศ่วิไิล หมูท่ี ่12

 ต ำบลล้ี อ ำเภอล้ี จงัหวดัล ำพูน

เงนิ

งบประมำณ

คำ้งจำ่ย

คดัเลือก 2,373,000.00                      2,360,000.00                                            13,000.00

24/01/2565 64117246877 650101005709 18/2565(CNTR-

00204/65)

บรษิทั วนิ

เนอร์ ซพั

พลำย แอนด์ 

เอ็นจเินียริง่

02.รถขุดตีนตะขำบ เงนิ

งบประมำณ

คำ้งจำ่ย

คดัเลือก 9,466,000.00                      9,425,000.00                                            41,000.00

25/01/2565 64117251247 650101003134 สญัญำซ้ือขำยเลขที ่

19/2565(CNTR-

00205/65)

บรษิทั ตง

ชนะกจิ จ ำกดั

01.รถเกลีย่ดนิ เงนิ

งบประมำณ

คำ้งจำ่ย

คดัเลือก 7,500,000.00                      7,469,000.00                                            31,000.00

27/01/2565 64107248220 650122016062 32/2565(CNTR-

00215/65)

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกดั  บญุมำ

ทนักำรโยธำ

04.คำ่ก่อสรำ้งรำงระบำยน ้ำ

คอนกรีตเสรมิเหล็ก บำ้นตน้ผึง้ 

หมูท่ี ่1 ต ำบลเหมอืงงำ่  เชือ่ม

บำ้นชยัสถำน หมูท่ี ่10 ต ำบล

อโุมงค์ อ ำเภอเมอืงล ำพูน จงัหวดั

ล ำพูน

เงนิ

งบประมำณ

คำ้งจำ่ย

คดัเลือก 2,013,000.00                      2,000,000.00                                            13,000.00

03/02/2565 64107251200 641222022093 19/2565(CNTR-

00222/65)

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกดั  เอก

ภพก่อสรำ้ง

11คำ่ก่อสรำ้งถนนผวิจรำจร

แอสฟลัต์คอนกรีต สำยทำงบำ้น

เดน่ทรำยมลู หมูท่ี ่14, บำ้นศรี

เวียงชยั หมูท่ี ่21 และบำ้นพระ

บำทพฒันำ หมูท่ี ่23 ต ำบลนำ

ทรำย เชือ่มสำยทำงหลวง

หมำยเลข 1087 ต ำบลล้ี  อ ำเภอล้ี 

 จงัหวดัล ำพูน

เงนิ

งบประมำณ

คดัเลือก 3,000,000.00                      2,990,000.00                                            10,000.00

04/02/2565 64117200164 650201000261 23/2565(CNTR-

00226/65)

บรษิทั เกท

เวย์ อคีวปิ

เมนท์ จ ำกดั

01.รถตดัหญำ้ชนิดใบมดีพวง 

แบบนั่งขบั 5 ชุดตดั เครือ่งยนต์

ดีเซล

เงนิ

งบประมำณ

คดัเลือก 2,500,000.00                      2,492,000.00                                              8,000.00



วนัทีจ่ดัท ำ เลขทีโ่ครงกำร

(e-GP)

เลขทีคุ่มสญัญำ

(e-GP)

เลขทีคุ่มสญัญำ อปท./

(เลขทีส่ญัญำ e-LAAS)

ชื่อเจ้ำหน้ี โครงกำร/รำยกำร แหล่งเงนิทีใ่ช้ วิธีจดัหำ  งบประมำณ  จ ำนวนเงนิขอซ้ือขอจ้ำง/สญัญำ งบประมำณคงเหลือ

04/02/2565 64127014696 650201000705 24/2565(CNTR-

00224/65)

บรษิทั ตง

ชนะกจิ จ ำกดั

02.รถหวัลำกพรอ้มหำงชำนต ่ำ เงนิ

งบประมำณ

คำ้งจำ่ย

คดัเลือก 6,500,000.00                      6,470,000.00                                            30,000.00

21/02/2565 64107078747 641222018969 26/2565(CNTR-

00261/65)

บรษิทั  

เชียงใหมม่ี

โชค  จ ำกดั

ปรบัปรุงซอ่มแซมเสรมิผวิจรำจร

แบบแอสฟลัท์คอนกรีต(โดยวธีิ 

Pavement in-place 

recycling) ถนนเลียบทำงรถไฟ

เชียงใหม-่ล ำพูน อ.เมอืงล ำพูน จ.

ล ำพูน

เงนิอดุหนุน

ระบุ

วตัถุประสงค์/

เฉพำะกจิ

คดัเลือก 9,942,000.00                      9,930,000.00                                            12,000.00

21/02/2565 64107072508 650122014546 33/2565(CNTR-

00263/65)

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกดั  เอเคอ ี

รีไซคลิง่

ปรบัปรุงซอ่มแซมเสรมิผวิจรำจร

แบบแอสฟลัท์คอนกรีต(Over 

Lay) ลพ.ถ10020 สำยทำงบำ้น

สนัหำ้งเสอื-บำ้นเวียงหนองลอ่ง อ.

เวียงหนองลอ่ง จ.ล ำพูน

เงนิอดุหนุน

ระบุ

วตัถุประสงค์/

เฉพำะกจิ

คดัเลือก 9,405,000.00                       

21/02/2565 64107072508 650122014546 33/2565(CNTR-

00264/65)

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกดั  เอเคอ ี

รีไซคลิง่

07.คำ่ปรบัปรุงซอ่มแซมเสรมิผวิ

จรำจรแบบแอสฟลัต์คอนกรีต 

(Over Lay) ลพ.ถ 10020 สำย

ทำงบำ้นสนัหำ้งเสอื-บำ้นเวียง

หนองลอ่ง อ ำเภอเวียงหนองลอ่ง 

จงัหวดัล ำพูน (ถนนถ่ำยโอนฯ)

เงนิ

งบประมำณ

คดัเลือก 1,045,000.00                       

21/02/2565 64107077907 641222019236 27/2565(CNTR-

00262/65)

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกดั กรรณ์

วริยิะ

ปรบัปรุงซอ่มแซมเสรมิผวิจรำจร

แบบแอสฟลัท์คอนกรีต(Over 

Lay) ลพ.ถ10032 ทำงบำ้นศรี

บงัวนั หมูท่ี ่4 เชือ่มบำ้นตน้แงะ 

ม.9 ต.ประตูป่ำ อ.เมอืงล ำพูน จ.

ล ำพูน

เงนิอดุหนุน

ระบุ

วตัถุประสงค์/

เฉพำะกจิ

คดัเลือก 2,781,000.00                      2,770,000.00                                            11,000.00

21/02/2565 64107077442 641222016956 24/2565(CNTR-

00260/65)

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกดั ต ัน้อำ้ย

 วศิวกรรม

ปรบัปรุงซอ่มแซมเสรมิผวิจรำจร

แบบแอสฟลัท์คอนกรีต(Over 

Lay) ลพ.ถ10010 บำ้นดอย

แก้ว-บำ้นฝั่งแดง ต.ทำสบเสำ้ อ.

แมท่ำ จ.ล ำพูน

เงนิอดุหนุน

ระบุ

วตัถุประสงค์/

เฉพำะกจิ

คดัเลือก 3,952,000.00                      3,945,000.00                                              7,000.00

21/02/2565 64107078417 641222017012 23/2565(CNTR-

00259/65)

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกดั ล ำพูน

วนัเฉลมิ

ปรบัปรุงซอ่มแซมเสรมิผวิจรำจร

แบบแอสฟลัท์คอนกรีต(Over 

Lay) ลพ.ถ 10009 สำยแยก 

ทล.11 บำ้นป่ำเป้ำ อ.เมอืงล ำพูน 

จ.ล ำพูน

เงนิอดุหนุน

ระบุ

วตัถุประสงค์/

เฉพำะกจิ

คดัเลือก 9,709,000.00                      9,680,000.00                                            29,000.00

28/02/2565 65017059345 650201004099 สญัญำซ้ือขำยเลขที ่

31/2565(CNTR-

00271/65)

บรษิทั สยำม

นิสสนั

อตุรดติถ์ 

จ ำกดั

01.รถบรรทกุ (ดีเซล) ขนำด 1 

ตนั

เงนิ

งบประมำณ

คดัเลือก 1,092,000.00                      1,088,500.00                                              3,500.00

01/03/2565 64117259767 650201004681 27/2565(CNTR-

00273/65)

บรษิทั สยำม

นิสสนั

อตุรดติถ์ 

จ ำกดั

01.รถโดยสำร เงนิ

งบประมำณ

คำ้งจำ่ย

คดัเลือก 4,074,000.00                      4,045,000.00                                            29,000.00

01/03/2565 64117260528 650201004376 28/2565(CNTR-

00274/65)

บรษิทั สยำม

นิสสนั

อตุรดติถ์ 

จ ำกดั

02.รถบรรทกุ (ดีเซล) เงนิ

งบประมำณ

คำ้งจำ่ย

คดัเลือก 2,184,000.00                      2,177,000.00                                              7,000.00

                     10,500,000.00                      50,000.00



วนัทีจ่ดัท ำ เลขทีโ่ครงกำร

(e-GP)

เลขทีคุ่มสญัญำ

(e-GP)

เลขทีคุ่มสญัญำ อปท./

(เลขทีส่ญัญำ e-LAAS)

ชื่อเจ้ำหน้ี โครงกำร/รำยกำร แหล่งเงนิทีใ่ช้ วิธีจดัหำ  งบประมำณ  จ ำนวนเงนิขอซ้ือขอจ้ำง/สญัญำ งบประมำณคงเหลือ

10/03/2565 65017106214 650322005057 42/2565(CNTR-

00296/65)

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกดั  บญุมำ

ทนักำรโยธำ

08.คำ่ก่อสรำ้งถนนผวิจรำจรหนิ

คลุก สำยทำงบำ้นอดุมพฒันำ หมู่

ที ่12 ต ำบลศรีวชิยั เชือ่มบำ้น

แมต่ืน หมูท่ี ่3 ต ำบลแมต่ืน 

อ ำเภอล้ี จงัหวดัล ำพูน

เงนิ

งบประมำณ

คดัเลือก 1,574,000.00                      1,433,000.00                                         141,000.00

10/03/2565 64127324708 650222012704 38/2565(CNTR-

00298/65)

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกดั วนิ

ทติย์วสัดุภณัฑ์

06.คำ่ก่อสรำ้งระบบปรบัปรุง

คุณภำพน ้ำประปำพรอ้มเปลีย่น

ทอ่สง่น ้ำ บำ้นเหลำ่แมว หมูท่ี ่1 

ต ำบลวงัผำง อ ำเภอเวียงหนองลอ่ง

 จงัหวดัล ำพูน

เงนิ

งบประมำณ

คำ้งจำ่ย

คดัเลือก 1,780,000.00                      1,779,000.00                                              1,000.00

10/03/2565 64127190909 650322007401 41/2565(CNTR-

00299/65)

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกดั หวัช้ำง

รุ่งเรือง

10.คำ่ก่อสรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก หมูท่ี ่7 บำ้นสญัชยั ต ำบล

ทุง่หวัช้ำง เชือ่ม หมูท่ี ่8  บำ้น

ดอนมลู ต ำบลบำ้นปวง อ ำเภอทุง่

หวัช้ำง จงัหวดัล ำพูน

เงนิ

งบประมำณ

คำ้งจำ่ย

คดัเลือก 1,147,500.00                      1,147,000.00                                                 500.00

17/03/2565 64107293073 641222009530 16/2565(CNTR-

00322/65)

บรษิทั  

เชียงใหมม่ี

โชค  จ ำกดั

05.คำ่ซอ่มสรำ้งถนนลำดยำงผวิ

จรำจรแอสฟลัต์คอนกรีต (โดยวธีิ

 Pavement In-Place 

Recycling) สำยทำงบำ้นสบปะ 

หมูท่ี ่9 ต ำบลรมิปิง เชือ่มบำ้น

จกัรค ำภมิขุ หมูท่ี ่7 ต ำบลตน้ธง 

อ ำเภอเมอืงล ำพูน จงัหวดัล ำพูน

เงนิ

งบประมำณ

คดัเลือก 1,344,000.00                      1,335,000.00                                              9,000.00

17/03/2565 64107249169 650222018554 39/2565(CNTR-

00323/65)

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกดั บำ้นทำ

ก่อสรำ้ง

13.คำ่ก่อสรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก บำ้นจ ำตำเหนิ หมูท่ี ่5, 

บำ้นหลำ่ยสำย หมูท่ี ่16 ต ำบล

ทำสบเสำ้ เชือ่มบำ้นหนองยำงฟ้ำ

 หมูท่ี ่5 ต ำบลทำทุง่หลวง อ ำเภอ

แมท่ำ จงัหวดัล ำพูน

เงนิ

งบประมำณ

คำ้งจำ่ย

คดัเลือก 2,795,500.00                      2,780,000.00                                            15,500.00

21/03/2565 64127314553 650322006596 43/2565(CNTR-

00325/65)

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกดั ช.ธยิำ

09.คำ่ก่อสรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็กบำ้นวงัดนิใหม ่หมูท่ี ่14 

ต ำบลล้ี เชือ่มบำ้นป่ำจ้ี หมูท่ี ่3 

ต ำบลป่ำไผ ่อ ำเภอล้ี จงัหวดัล ำพูน

เงนิ

งบประมำณ

คำ้งจำ่ย

คดัเลือก 1,050,500.00                      1,040,000.00                                            10,500.00

08/04/2565 64107257730 650122017678 36/2565(CNTR-

00347/65)

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกดั ต ัน้อำ้ย

 วศิวกรรม

03.คำ่ปรบัปรุงซอ่มแซมเสรมิผวิ

จรำจรแอสฟลัต์คอนกรีต (Over 

lay) สำยทำงบำ้นสนัตน้ธง หมูท่ี ่

1 ต ำบลตน้ธง (บรเิวณแยก

โรงเรียนอรพนิ) เชือ่มต ำบลใน

เมอืง อ ำเภอเมอืงล ำพูน จงัหวดั

ล ำพูน

เงนิ

งบประมำณ

คดัเลือก 2,787,000.00                      2,660,000.00                                         127,000.00

12/04/2565 64127303615 650322018730 47/2565(CNTR-

00348/65)

บรษิทั ทแีพค

 แอสฟลัท์ตกิ

 แอนด์ 

คอนกรีต 

จ ำกดั

10.คำ่ก่อสรำ้งถนนผวิจรำจร

แอสฟลัต์คอนกรีต สำยทำงบำ้น

ฮ่อมตอ้ หมูท่ี ่5 – บำ้นปวงค ำ หมู่

ที ่8 (ทต.ล้ี) เชือ่มบำ้นล้ี หมูท่ี ่6 

(ทต.วงัดนิ) อ ำเภอล้ี จงัหวดัล ำพูน

เงนิ

งบประมำณ

คดัเลือก 2,499,000.00                      2,490,000.00                                              9,000.00



วนัทีจ่ดัท ำ เลขทีโ่ครงกำร

(e-GP)

เลขทีคุ่มสญัญำ

(e-GP)

เลขทีคุ่มสญัญำ อปท./

(เลขทีส่ญัญำ e-LAAS)

ชื่อเจ้ำหน้ี โครงกำร/รำยกำร แหล่งเงนิทีใ่ช้ วิธีจดัหำ  งบประมำณ  จ ำนวนเงนิขอซ้ือขอจ้ำง/สญัญำ งบประมำณคงเหลือ

21/04/2565 65017101559 650322013461 44/2565(CNTR-

00372/65)

หำ้งหุน้สว่น

จ ำกดั ล ำพูน

วนัเฉลมิ

04.คำ่ซอ่มสรำ้งถนนหนิคลุกบด

อดัแน่น สำยทำงซอย 7 บำ้นหว้ย

เดือ่ หมูท่ี ่9 ต ำบลทำขุมเงนิ 

อ ำเภอแมท่ำ เชือ่มบำ้นโป่งรู หมูท่ี่

 5 ต ำบลนครเจดีย์ อ ำเภอป่ำซำง 

จงัหวดัล ำพูน

เงนิ

งบประมำณ

คดัเลือก 1,198,000.00                      1,050,000.00                                         148,000.00

22/04/2565 64127393873 650401004743 32/2565(CNTR-

00374/65)

บรษิทั เอ็น 

แอล แมชชีน

เนอรี ่เซอร์วสิ

 จ ำกดั

01.รถตกัหน้ำขุดหลงั ชนิด

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ พรอ้มชุดตดั

หญำ้ไหลท่ำง

เงนิ

งบประมำณ

คดัเลือก 4,500,000.00                      4,486,000.00                                            14,000.00

27/05/2565 65037338166 650501002018 34/2565(CNTR-

00446/65)

บรษิทั โซดิ

แอคท์ คอร์

ปอเรช ั่น จ ำกดั

01.โคมไฟถนนพลงังำน

แสงอำทติย์, 02.โคมไฟถนน

พลงังำนแสงอำทติย์, 03.โคมไฟ

ถนนพลงังำนแสงอำทติย์

เงนิ

งบประมำณ/

เงนิ

งบประมำณ/

เงนิ

งบประมำณ

คดัเลือก 5,250,000.00                      5,247,750.00                                              2,250.00

24/06/2565 65037376199 650601005458 42/2565(CNTR-

00507/65)

บรษิทั โซดิ

แอคท์ คอร์

ปอเรช ั่น จ ำกดั

02.โคมไฟถนนพลงังำน

แสงอำทติย์, 03.โคมไฟถนน

พลงังำนแสงอำทติย์, 04.โคมไฟ

ถนนพลงังำนแสงอำทติย์, 05.

โคมไฟถนนพลงังำนแสงอำทติย์,

 06.โคมไฟถนนพลงังำน

แสงอำทติย์, 07.โคมไฟถนน

พลงังำนแสงอำทติย์, 08.โคมไฟ

ถนนพลงังำนแสงอำทติย์

เงนิ

งบประมำณ

คำ้งจำ่ย/เงนิ

งบประมำณ

คำ้งจำ่ย/เงนิ

งบประมำณ

คำ้งจำ่ย/เงนิ

งบประมำณ

คำ้งจำ่ย/เงนิ

งบประมำณ

คำ้งจำ่ย/เงนิ

งบประมำณ

คำ้งจำ่ย/เงนิ

งบประมำณ

คำ้งจำ่ย

คดัเลือก 14,700,000.00                    14,691,600.00                                            8,400.00

22/07/2565 65037405887 650601004696 43/2565(CNTR-

00577/65)

บรษิทั โซดิ

แอคท์ คอร์

ปอเรช ั่น จ ำกดั

01.โคมไฟถนนพลงังำน

แสงอำทติย์แบบประกอบในชุด

เดียวกนั แบบเสำกิง่เดีย่วพรอ้ม

ตดิต ัง้

เงนิ

งบประมำณ

คำ้งจำ่ย

คดัเลือก 3,500,000.00                      3,498,500.00                                              1,500.00

09/09/2565 65077085249 650922006062 78/2565(CNTR-

00696/65)

บรษิทั  

เชียงใหมม่ี

โชค  จ ำกดั

04.คำ่ก่อสรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก สำยทำง ซอย 1 บำ้นสนั

มะกรูด หมูท่ี ่2 ต ำบลบำ้นแป้น 

(ทต.ทำ่เชียงทอง) เชือ่มบำ้นเสง้ 

หมูท่ี ่7 ต ำบลบำ้นแป้น (ทต.บำ้น

แป้น) อ ำเภอเมอืงล ำพูน จงัหวดั

ล ำพูน

เงนิ

งบประมำณ

คำ้งจำ่ย

คดัเลือก 719,000.00                          719,000.00                                   -   



วนัทีจ่ดัท ำ เลขทีโ่ครงกำร

(e-GP)

เลขทีคุ่มสญัญำ

(e-GP)

เลขทีคุ่มสญัญำ อปท./

(เลขทีส่ญัญำ e-LAAS)

ชื่อเจ้ำหน้ี โครงกำร/รำยกำร แหล่งเงนิทีใ่ช้ วิธีจดัหำ  งบประมำณ  จ ำนวนเงนิขอซ้ือขอจ้ำง/สญัญำ งบประมำณคงเหลือ

26/09/2565 65097181566 650922028513 81/2565(CNTR-

00725/65)

บรษิทั เคซี

เอ็ม ดีเวลลอป

เมนท์ จ ำกดั

01.คำ่บ ำรุงรกัษำและปรบัปรุง

ซอ่มแซมสถำนศกึษำในสงักดั

องค์กำรบรหิำรสว่นจงัหวดัล ำพูน

เงนิ

งบประมำณ

คำ้งจำ่ย

คดัเลือก 600,000.00                          600,000.00                                   -   

งบประมำณ = 292,861,364.00                

วงเงนิทีจ่ดัซ้ือจดัจ้ำง = 274,950,720.71                 

ประหยดังบประมำณ = 17,910,643.29           


