
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

เร่ือง เผยแพร่แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซ้ือ 

จัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารลนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานชองรัฐตามท่ีกรมบัญชีกลาง 

กำหนด และให้ปีดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานท่ีปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ น้ัน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ ตามเอกสารท่ี 

เฟ  เยประกาศน้ี

ประกาศ ณ วันท่ี n p ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวิชัย บุญอุดมพร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทบ 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน



รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

อิงคการบริหารส่วนจังหวัดสำพูน (Mb๕๑๐๐๐๓๑๘๐๗) ลงวันท่ี (โง่ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ

ที่

1
1

1

รหัสแผนจัดซ้ือจัด 

จ้าง

_ I

ซ่ือโครงการ
1

11

_____________________________L

งบประมาณ 

โครงการ 1 

(บาท)

คาดว่าจะ 

ประกาศ 

จัดซ้ือจัด 

จ้าง

(เดือน/ปี)

๑ F 

๒ I

3๖๕๑๐๐๐๘๒๓๐๙!จัดซ้ือเคร่ืองพิมพํโปรเพซ่ันกราฟฟิก (เคร่ืองพิมพ์ไวนิล) ๕๓๔.๐๐๐.๐๐! ๑๑/๒๕๖๕

J๖๕๑๐๐๐๘๒๓๑๐!จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ดัน แบบดับเบ้ีลแค็บ ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๕/๒๕๖๖

๓ |Pb๕๑๐๐๐๘๒๓๑๑ จัดซ้ือระบบเครื่องเสียงบนอัฒจันทร์ ๑,๔๑๗,๗๕๐.๐๐ ๑๑/๒๕๖๕

๔ 1ว๖๕๑๐๐๐๘๒๓๑๒ จัดซ้ือระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปีดพร้อมดีดต้ัง ๑, (£ (£๘,๐๐๐.๐๐ ๐๒/๒๕๖๖

๕ :?๖๕๑๐๐๐๘๒๓๑๓ ก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ ๘๘๓,๖๐๐.๐๐
..._....................  .

๐๔/๒๕๖๖

๖ 1-’๖๕๑๐๐๐๘๒๓๑๔ ปรับปรุงสนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ๓,๐๒๔,๑๐๐.๐๐1๐๔/๒๕๖๖

๗ |Pto๕๑๐๐๐๘๒๓๑๕'จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ๕๒๐,๐๐๐.๐๐:๐๑/๒๕๖๖

๘ 1Pfa๕๑๐๐๐๘๒๓๑๖;ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟ้ลตํคอนกรีต ลายทาง บ้านสันคะยอม หมู่ท่ี 

1๑ ตำบลปาลัก เชื่อมตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง ลำพูน จังหวัดลำพูน

๑,๕๓๗,๐๐๐.๐๐!๑๐/๒๕๖๕

1
______  _ J _

๙ !Pb(£๑๐๐๐๘๒๓๑๗
1

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟ้ลค์คอนกรีต ถนนสาย โปกู่อรหันต์ - อ่าง 

!เกีบ'นาห้วยน้ําดีบ หมู่ท่ี ๑๔ ตำบลบ่าลัก เช่ือมบ้าน หนองหล่ม หมู่ท่ี ๘ ตำบล 

ศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

๒,๖๖๔,๐๐๐.๐๐■๑๐/๒๕๖๕

I

๑๐ Pb๕๑๐๐๐๘๒๓๑๘;วางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้าน

เหัวฝาย หมู่ท่ี ๑, บ้านหนองข้างคืน หมูท่ ี่ ๔ ตำบล หนองข้างคืน เช่ือมบ้านกอ
i
■ม่วง หมู่ท่ี ๒ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

๙๕๑,๐๐๐.๐๐ ๑๐/๒๕๖๕

1

๑๑ ,ถ๖๕๑๐๐๐๘๒๓๑®

1

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านบ่อโจง หมู่ท ี่ ๑ ตำบลหนอง 

■หนาม (ทด.บ้านแบ้น) เช่ือมบ้านกอข่อย หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองหนาม 

:(อบต.หนองหนาม) อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ร๑,๓๘๓,๐๐๐.๐๐ดุ่๑๑/๒๕๖๕

.

๑๒ Pb๕๑๐๐๐๘๒๓๒C

II
1

):ก่อสร้างคลองดาดคอนกรีต บริเวณลำเหมืองข้างสนามกีฬา และนันทนาการ 

จามเทวี บ้านท่าล้อ - ศรีคำ - ดันอ่ัง หมู่ท่ี ๒ ตำบลบ้านกลาง เช่ือมบ้านม้า 

เหนือ หมู่ที่ ๖ ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน

๒,๒๖๙,๐๐๐.OCว!๑๑/๒๕๖๕

๑๓ ทุ๖๕๑๐๐๐๘๒๓๒C

1L_ _

ท;ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ ี่ ๖ บ้านลันมะนะ,หมู่ที่ ๘ บ้านใหม่ลัน 

เมะนะ. หมู่ท่ี ๙ บ้านปากล้อง ตำบลต้นธง ข้ามลำเหมือง ไม้แดง เช่ือมตำบลรีม 

ปีง อำเภอเมืองลำพูน และอำเภอปาซาง จังหวัด ลำพูน

๒,๕๕๙,๐๐๐.๐ ว ๑๒/๒๕๖๕
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1
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ท่ี !

1
1

1

รหัสแผนจัดซ้ือจัด : 

จ้าง

■

ช่ือโครงการ

งบประมาณ 

โครงการ 

(บาท)

คาดว่าจะ 

ประกาศ 

จัดซอจัด 

จ้าง

(เดือน/ปี)

๑๔ 1?๖๔๑๐๐๐๘๒๓๒๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแม่อาว หมู่ท่ี ๓ ตำบลนครเจดีย์ 

เช่ือมบ้านใหม่บ้าฝาง หมู่ท่ี ๑๔ ตำบลน้ําดิบ อำเภอบ้าซาง จังหวัดลำพูน

0,๐๙๐,๐๐๐.๐๐-
j
๑๐/๖๔๖๔

๑๕ ?๖๔๑๐๐๐๘๒๓๒๓!ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านบ้าสีเสียด หมู่ท่ี ๘ ตำบลท่าตุ้ม 

(ถนนเลียบลำเหมืองทรายแดง) เช่ือมตำบลบ้านเรือน อำเภอบ้าซาง จังหวัด 

เลำ,พูน

๑,๑๒๕,๐๐๐.๐๗
1

............. ......................

๑๐/๒๔๖๕

๑๖

- (
๑๗

?๖๔๑๐๐๐๘๒๓๒๔■ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านห้วยแทง หมู่ท่ี ๔ ตำบลบ้าพลู 

■เช่ือมบ้านห้วยแทงใต้ หมู่ท่ี ๑๔ ตำบลบ้านโอ่ง (อบต.เวียงกานต์) อำเภอ 

เบ้านโอ่ง จังหวัดลำพูน

๒,๔๙๔,๐๐๐.๐๐ ๑๐/๒๔๖๔

?๖๔๑๐๐๐๘๒๓๒๔เก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองสูน หมู่ท่ี ๑ ตำบลหนอง 

เบ้ลาสะวาย อำเภอบ้านโอ่ง จังหวัดลำพูน เช่ือมตำบล แม่สอย อำเภอจอมทอง 

เ จังหวัดเชียงใหม่

๓,๑๙๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐/๖๔๖๔

1

๑๘ ท่๖๔๑๐๐๐๘๒๓๖๖ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเหล่าหมัน หมู่ท่ี ๑๐ ตำบลเหล่า 

'เยาว เช่ือมบ้านดงเฤษี หมู่ท่ี ๘ ตำบลบ้านโอ่ง อำเภอ บ้านโอ่ง จังหวัดลำพูน

๒.๖๓๘,๐๐๐.๐๐■๑๐/๒๔๖๔

j 1
๑๙ jPto๔๑๐๐๐๘๒๓๒๗เขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเสริมผิวจราจร แอสฟิลตํคอนกรีต สาย 

เมิตรประซา บ้านลี้ หมู่ท่ี ๖ (ทต.วังดิน) เช่ือมบ้าน บ้าหก หมู่ท่ี ๗ (ทต.ล้ี) ตำบล 

;ลี้ อำเภอล๋ี จังหวัดลำพูน

๑,๖๗๙,๐๐๐.๐๐1๑๒/๒๕๖๕

1 ;
1 1 
1 ;

๒๐ ;Pto๔๑๐๐๐๘๒๓๒๘;ก่อสร้างคลองส่งน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก เหมืองกระซาง บ้านกลาง หมู่ท่ี ๑๐ 

((ทต.ตำบลล้ี) เช่ือมบ้านล้ี หมู่ท่ี ๖ (ทต.วังดิน) ตำบลล้ี อำเภอล้ี จังหวัดลำพูน

; ๙๒๔,๙๐๐.oc3 ๑๒/๒๔๖๔

๒ ว๖๔๑๐๐๐๘๒๓๒๙!ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านแม่เทยสามัคคี หมู่ท่ี ๑๓, บ้านสัน 

บ้าสัก หมู่ท่ี ๔ ตำบลแม่ตีน อำเภอล้ี จังหวัดลำพูน เช่ือม ทางหลวงหมายเลข 

๑๐๖ ตำบลศรีวิขัย อำเภอล้ี จังหวัดลำพูน

๒,๔๐๙,๐๐๐.๐

j:

ว ๑๒/๒๔๖๔

๒๒

๒๓

'๑๔ และบานศรีเวียงขัย หมู่ท่ี ๒๑ ตำบลนาทราย อำเภอล้ี จังหวัดลำพูน เช่ือม 

เทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๗ ตำบลล้ี อำเภอล้ี จังหวัดลำพูน 

;p๖๔๑๐๐๐๘๒๓๓๑!ก่อลร้างถนนคอนกรีตเล'ริมเหล็ก สายหนองคำหล้ี บ้านผาต้าย หมู่ท่ี ๑ ตำบล

แม่ลาน อำเภอล้ี จังหวัดลำพูน เช่ือมทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๗ ตำบลนาทราย j 

อำเภอล้ี จังหวัดลำพูน

๑,๔๑๙,0๐๐.๐๐:๑๑/๒๔๖๔

๒๔ :Pb๔๑๐๐๐๘๒๓๓๒ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยแบน สายทางบ้านซีวิตใหม่ หมู่ 

ท่ี ๔ ตำบลบ้าไผ่ เช่ือมบ้านไร่ หมู่ท่ี ๒ ตำบลแม่ตีน อำเภอล้ี จังหวัดลำพูน

๑,๗๓๘,๐๐๐.๐๐ ๑๑/๒๔๖๔



ลำดับ รหัสแผนจัดซ้ือจัด 

ท่ี จ้าง

' j

ขื่อโครงการ
1

งบประมาณ 

โครงการ j 

(บาท)

1
........ ..... ........... .......... L

คาดว่าจะ 

ประกาศ 

จด5ซอจด 

จ้าง

(เดือน/ปี)

๒๕ 'Pto๔๑๐๐๐๘๒๓๓๓!ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรีมเหล็ก สายทางบ้านปาแดง หมู่ท่ี ๑๕ ตำบลบ้านธิ 

เช่ือมบ้านสันต้นผ้ึง หมู่ท่ี ๑๗ ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

B ,  ๔๙๖,๐๐๐.๐๐!๑๒/๒๔๖๔

๒๖ Pto๔๑๐๐๐๘๒๓๓๔1ก่อสร้างคลองส่ง'นาคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองนอก บ้านเกาะทราย หมู่ท่ี ๔ ,๒,๔๓๐1๐๐๐.๐๐;๑๑/๒๔๖๔
j I ข 1 I

ตำบลทากาศ เช่ือมตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

๒๗ iPfe๔๑๐๐๐๘๒๓๓๕:

! ■ 1

าอสร้างคลองส่ง'นาคอนกรีตเสรีมเหล็ก ลำเหมืองเหล่าอ้อ บ้านศาลาแม่ทา หมู่ 

ท่ี ๓ (ทต.ทาสบเส้า) เซือมบ้านดอยแก้ว หมู่ท่ี ๑๒ (ทต.ทาสบขัย) ตำบลทาสบ 

เส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

๑,๔๔๓.๐๐๐.๐๐:๑๑/๒๔๖๔

๒๙ -P๖๔๑๐๐๐๘๒๓๓๖!
(

ji

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสรีมเหล็ก สายทางบ้านวังผาง หมู่ท่ี ๔ ตำบลวังผาง ! 

เช่ือมตำบลหนองยวง อำเภอเวียงหนองส่อง จังหวัด ลำพูน (ข้ามลำเหมืองหน 

องไฮ)

๑,๗๖๑,๐๐๐.๐๐ ๑๑/๒๔๖๔

๒๙ }Pb๔๑๐๐๐๘๒๓๓๗ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านศรีดงเย็น หมู่ท่ี ๑๑ ตำบล 

ตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวข้าง จังหวัดลำพูน เช่ือมทางหลวง หมายเลข ๑๑๘๔ 

ตำบลทุ่งหัวข้าง อำเภอทุ่งหัวข้าง จังหวัดลำพูน

๑,๑๙๗,๐๐๐.๐๐ ๑๐/๒๔๖๔

๓๐ ท่๖๔๑๐๐๐๘๒๓๓๘:ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรีมเหล็ก สายทางห้วยหมู บ้านห้วยห้าง หมู่ท่ี ๗ ตำบล 

เตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวข้าง จังหวัดลำพูน เช่ือมทางหลวง หมายเลข ๑๑๘๔ 

เตำบลทุ่งหัวข้าง อำเภอทุ่งหัวข้าง จังหวัดลำพูน

๑,๗๘๔,๐๐๐.๐๐;๑๐/๒ ๕๖๕

!

1

๓๑ Pto๔๑๐๐๐๘๒๓๓๙
j
1

(

ท่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟ้ลตํคอนกรีตพร้อม ระบบระบายนํ้า 

’คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเลียบลำเหมืองจ่าแส้ตำบลในเมือง เช่ือมตำบล 

เหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

[๙,๑๖๖,๐๐๐.๐๐ 1๑๒/๒๔๖๔

j

๓๒ jp ๖๔๑๐๐๐๘๒๓๔๐
i
1

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน,ป่า'หมุน หมู่ท่ี ๗ ตำบลมะกอก เช่ือมบ้าน 

หันองเงือก หมู่ท่ี ๔ ตำบลแม่แรง อำเภอบ้าซาง จังหวัดลำพูน

๗๙๔,๐๐๐.๐0

!

๑๑/๒๔๖๔

๓๓ Pto๔๑๐๐๐๘๒๓๔๑ ก่อสร้างคลองส่ง'นาคอนกรีดเสรีมเหล็กรูปดัวยู บ้านหนองส่อง หมู่ท่ี ๑ ตำบล

เหนองส่อง เช่ือมบ้านดงเหนือ หมู่ท่ี ๘ ตำบลวังผาง อำเภอ เรียงหนองส่อง 
1  ข 

!จัง'หวัดลำพูน (ลำเหมืองบ้านดง)

:๒,๖๗๓,๐๐๐.๐๐๑๑/๒๔๖๔

1
1
j

๓๔ |ก๖๔๑๐๐๐๘๒๓๔๒!ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแพะดินแดง บ้าน ทุ่งหัวข้าง หมู่ท่ี ๓ 

(ทต.ทุ่งหัวข้าง) เช่ือมบ้านสันดอนมูล หมู่ท่ี ๑๑ (อบต.ทุ่งหัวข้าง) ตำบล 

[ทุ่งหัวข้าง อำเภอทุ่งหัวข้าง จังหวัดลำพูน
I ____________ 1_____________!__________  v

๑,๗๖๙,๐๐๐.๐ ว ๑๐/๒๕๖๕
I
1
!
11



ลำดับ:

ท่ี

รหัสแผนจัดซื้อจัด 

จ้าง 1
ซ่ือโครงการ

งบประมาพ 

โครงการ

(บาท) !
11

คาดว่าจะ 

ประกาศ 

จัดซอจัด 

จ้าง

(เดือน/ปี)

๓๕ jf

1

1’๖๔๑๐๐๐๘๒๓๔๓;ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟ้ลตํคอนกรีต โดย'วิซีเสรีมผิว แอสฟ้ลต์คอนกรีต 

jCOver Lay) พร้อมก่อสร้างรางระบายบ้ําคอนกรีตเสรีมเหล็ก สายทางบ้านไร่ 

หัม่ที่ ๘ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน เช่ือมบ้านสันมะนะ หมู่ท่ี ๑๐ ตำบล 

บ้านรี อำเภอบ้านรี จังหวัดลำพูน

ก,๑๙๘,๐๐๐.๐๐|<

1
.

ร)๒/๒๔๖๔

๓๖
i
I

j

I
(

?๖๔๑๐๐๐๘๒๓๔๔ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟ้ลต์คอนกรีตโดยวิธีซ่อมสร้าง ผิวจราจรแอสฟ้ลตํ
i
’คอนกรีต (Pavement เท - Place Recycling) สายทาง บ้านสะแล่ง - บ้าน 

;เหล่า สายบ้านมะเขือแจ้ หมู่ท่ี ๑1 บ้านเหล่า หมู่ท่ี ๑๒ ตำบลมะเขือแจ้ เช่ือม 

เถนนเลียบค้นคลองชลประทาน ตำบลศรี‘บวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด 

•ลำพูน

อ,๔๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑/๒๔๖๔

๓๗ Pb ๔๑๐๐๐๘๒๓๔๔:
I
ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟ้ลตํคอนกรีต โดยวิธีเสริมผิว แอสฟ้ลตํคอนกรีต 

(Over Lay) ถนนสุเมธประซาสามัคคี หมู่ท่ี ๘ บ้านปายาง1หมู่ท่ี ๑๐ บ้านกลาง 

ทุ่ง ตำบลรีมปิง เช่ือมหมู่ท่ี ๗ บ้าน'จักรคำกิมุข ตำบล ด้นธง อำเภอเมืองลำพูน 

จังหวัดลำพูน

๒1๓๐๙,๐๐๐.๐๐ ๑๒/๒๔๖๔

๓๘

๓

Pb£๑๐๐๐๘๒๓๔๖ ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟ้ลตํคอนกรีต โดยวิธีซ่อมสร้าง ผิวจราจรแอสฟ้ลตํ 

;คอนกรีต (Pavem ent เท - Place Recycling) และวิธี เส'รีมผิวแอสฟัลตํ 

เคอ,นก'รีต (Over Lay) ถนนเลียบลำเหมืองทางด้านทิศใต้ วัดสบปะ หมู่ท่ี ๙ 

เตำบลรีมปิง เช่ือมหมู่ท่ี ๘ บ้านใหม่สันมะนะ ตำบลด้นธง อำเภอเมืองลำพูน 

เจ้ง'หวัดลำพูน

๑1๗๒๙1๐๐๐.๐๐

i

i.

๑๒/๒๔๖๔

!

1
1
j

Pb£๑๐๐๐๘๒๓๔๗บ้รับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีต โดยวิธีเสรีมผิวแอสฟ้ลด้ คอนกรีต (Over Lay) 

;สายทางบ้านล้อง หมู่ท่ี ๒ ตำบลปาซาง เช่ือมบ้าน สะปง หมู่ท่ี ๓ ตำบลม่วง 

น้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

๒1๔๙๕1๐๐๐.oc ๑๒/๒๔๖๔

๔๐ •Pb£ ๑๐๐๐๘๒๓๔ a 'ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟ้ลดํคอนกรีต โดยวิธีเสรีมผิว แอลฟ้ลต,คอนกรีต 

(Over Lay) สายทางบ้านก่ิวม่ืน หมู่ท่ี ๘ ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง เช่ือม 

บ้านไร,อ้อย หมู่ท่ี ๔ ตำบลเหมืองจ้ี อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

1๑.๑๒๗,๐๐๐.๐0)|๑๒/๒๔๖๕

i

๕(ร) ^๖๔๑๐๐๐๘๒๓๔1?
1

; ปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีต โดยวิธีเสริมผิวแอสฟ้ลต์ คอนกรีต (Over Lay) 

สายทางบ้านนํ้าเพอะพะ หมู่ท่ี ๑๐ ตำบลบ้านโอ่ง (อบต.เวียงกานต์) เช่ือมตำบร์ 

■บ้าน'โอ่ง (ทต.บ้านโอ่ง) อำเภอบ้านโอ่ง จังหวัดลำพูน

๙๘๒.00๐.๐<0 ๑๒/๒๕๖๕

1



. \

ลำดับ

ท ี่

ร

รหัสแผนจัดซ้ือจัด I 

จ้าง 1

!

I

ช่ือโครงการ

งบประมาณ 

โครงการ 

(บาท)

คาดว่าจะ 

ประกาศ 

จัดซ้ือจัด 

จ้าง

(เดือน/ปี)

๔๒ jl
1I
1i

....... 1

■’๖๕๑๐๐๐๘๒๓๕๐เไ1

; เ

Jtบ’ปรุงถนนผิวจราจรแอส,ฟ้ลตํคอนกรีต โดยวิธีเสริมผิว แอสฟ้ลตํคอนกรีต 

Over Lay) สายทางบ้านเหมืองลืก หมู่ท่ี ๒ ตำบล ทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา 

ซ่ือมบ้านปาบง หมู่ท่ี ๙ ตำบลศรีบัวบาน อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

>>,๐๓๔,๐๐๐.๐๐ ๑๒/๒๕๖๕

๔๓ ;Pto๕๑๐๐๐๘๒๓๕๑!ปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีต โดย'วิธีเสริมผิวแอส,ฟ้ลตํ คอนกรีต (Over Lay)!

เสายทางบ้านเหล่าแมว หมู่ท่ี ๑ ตำบลวังผาง เช่ือม ทล.๑๐๑๐ บ้านหนองล่อง 

■หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

ริ>,๗๐๖,๐๐๐.๐๐!๑๒/๒๕๖๕

๔๔

'
(

Pto๕๑๐๐๐๘๒๓๕๒!ปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟ้ลตํคอนกรีตโดยว ิธ ีเสริมผิว แอสฟ้ลตํคอนกรีต 

(Over Lay) สายทางบ้านปาซางน้อย หมู่ท่ี ๑, บ้านแม่ทาหลง หมู่ท่ี ๙ ตำบล 

■บ้านแบ้น อำเภอเมืองลำพูน เช่ือมบ้านสบทา หมู่ท่ี ๑ ตำบลปากน่อง อำเภอ 

ปาซาง จังหวัดลำพูน

๒7๐๗๓,๐๐๐.๐๐ ๑๒/๒๔๖๔

๔๕ Pto๕๑๐๐๐๘๒๓๕๓!จัดซ้ือโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุด เดียวก้น แบบเสาก่ิง 

;เด่ียว พร้อมติดต้ัง บนถนนสายทางเลียบรางรถไฟ เชียงใหม่ - ลำพูน อำเภอ 

1 แมืองลำพูน จังห,วัดลำพูน (ถนนถ่ายโอนๆ)

๒,๕๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑/๒๔๖๔

1

๔๖ ?๖๕๑๐๐๐๘๒๓๕๕;จัดซ้ือโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุด เดียวกัน แบบเสาก่ิง 

เดียว พร้อมติดต้ัง บนถนนสายทาง ลพ.ถ ๑๐๐๑๔ สายบ้านน้ําทุ - บ้านหนอง 

:หล่ม ตำบลปาลัก อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ถนนถ่ายโอนๆ)

๒.๑๐๐,๐๐๐.๐๐
.!

■๑๑/๒๕๖๕

๔๗

(

๔๘

:P ๖๕๑๐๐๐๘๒๓๕๕

1

จัดซ้ือโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน แบบเสาก่ิง 

Iเดียว พร้อมติดต้ัง บนถนนสายทาง ลพ.ถ ๑๐๐๑๑ แยก ทล.๑๖ - บ้านถ้ํา 

:หนองหนาม ตำบลป่าลัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน (ถนนถ่ายโอนๆ)

๑,๔๐๐7๐๐๐.๐๐

■:

๑๑/๒๕๖๕

ฟ้๖๕๑๐๐๐๘๒๓๕๖

j

เจัดซ้ือโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน แบบเสาก่ิง 

แด่ียว พร้อมติดต้ัง ภายใบเหมืองล้ี ตำบลล้ี อำเภอล้ี จังหวัดลำพูน (ถนนถ่าย 

โอนฯ)

๑,๗๕๐,๐๐๐.OCว ๑๑/๒๕๖๕

๔๙ |pfe ๕๑๐๐๐๘๒๓๕ ต

!
■
j -

เแจัดซ้ือโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุด เดียวกัน แบบเสาก่ิง 

เด่ียว พร้อมติดต้ัง บนถนนสายทาง ลพ.ถ ๑๐๐๒๐ สายบ้านลันห้างเสือ - เวียง 

1หนองล่อง บริเวณบ้านห้วยอ้อ -บ้านป่ารกฟ้า ตำบลน้ําดีบ อำเภอป่าซาง 

จังหวัดลำพูน (ถนนถ่ายโอนๆ)

'1๑,๐๕๐.๐๐๐.๐!
I

1
i

ว ๑๑/๒๕๖๕ 

1

๕๐ jPfe ๕๑๐๐๐๘๒๓๕ ci จัดซ ื้อ เค ร ื่อ งค อ ม พ ิว เต อ ร ์สำหรับง า น ป ร ะ ม ว ล ผล แบบที่ ๒ ๕๔๐7๐๐๐.๐ ๐ ๑๒/๒๕๖๕


