ผด. 2

ลําดับ
ที่

ช่วงเวลาที่ตอ้ ง

รายการ/จํานวน/(หน่วย)

จัดหาตามผด. 1

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
เงินงบประมาณ
หน่วยงาน
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ
จํานวน (บาท)

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท

จํานวน (บาท)

วิธจี ัดหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ
(วัน)

สํานักปลัด
สอบราคา/ ต.ค.57 - ก.ย. 58 แบ่งเป็นครั้ง
ตกลงราคา
ตกลงราคา ต.ค.57 - ก.ย. 58 แบ่งเป็นครั้ง

1

ต.ค. 57 - ก.ย. 58 ค่าจ้างเหมาบริการ

สํานักปลัด

งานบริหารงานทั่วไป

4,000,000.00

2

ต.ค. 57 - ก.ย. 59 ค่าฤชาธรรมเนียมต่าง ๆ
ต.ค. 57 - ก.ย. 58 ค่าโฆษณาเผยแพร่กิจกรรมและ

สํานักปลัด

งานบริหารงานทั่วไป

สํานักปลัด

งานบริหารงานทั่วไป

200,000.00
7,500,000.00

สํานักปลัด

งานบริหารงานทั่วไป

1,900,000.00

สอบราคา/ ต.ค.57 - ก.ย. 58 แบ่งเป็นครั้ง
ตกลงราคา

สํานักปลัด

งานบริหารงานทั่วไป

860,000.00

สอบราคา/ ต.ค.57 - ก.ย. 58 แบ่งเป็นครั้ง
ตกลงราคา

สํานักปลัด

งานบริหารงานทั่วไป

1,900,000.00

สอบราคา/ ต.ค.57 - ก.ย. 58 แบ่งเป็นครั้ง
ตกลงราคา

สํานักปลัด

งานบริหารงานทั่วไป

95,000.00

สํานักปลัด

งานบริหารงานทั่วไป

สํานักปลัด

งานบริหารงานทั่วไป

สํานักปลัด

งานบริหารงานทั่วไป

3,000,000.00
500,000.00
200,000.00

สํานักปลัด

งานบริหารงานทั่วไป

50,000.00

3
4

5

ประชาสัมพันธ์
ต.ค. 57 - ก.ย. 58 โครงการจัดทําหนังสือเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่
ต.ค. 57 - ก.ย. 58 โครงการประชาสัมพันธ์กจิ กรรมของ

ใ ่
องค์์การบริหารส่ว่ นจังั หวัดั เชียี งใหม่
ในรายการ "ทุกทิศ ทั่วถิ่นกับอบจ."
6

ต.ค. 57 - ก.ย. 58 โครงการประชาสัมพันธ์กจิ กรรมของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
โดยผ่านสื่อหนังสือพิมพ์
7

ต.ค. 57 - ก.ย. 58 โครงการจัดทํารายงานประจําปี2557

8

ต.ค. 57 - ก.ย. 58

9

ต.ค. 57 - ก.ย. 58

10 ต.ค. 57 - ก.ย. 58
11 ต.ค. 57 - ก.ย. 58

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ค่ารับรอง
ค่าเลี้ยงรับรอง
ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ และพวงมาลา

1

สอบราคา/ ต.ค.57 - ก.ย. 58 แบ่งเป็นครั้ง
ตกลงราคา

ตกลงราคา

60 วัน

ตกลงราคา ต.ค.57 - ก.ย. 58 แบ่งเป็นครั้ง
ตกลงราคา ต.ค.57 - ก.ย. 58 แบ่งเป็นครั้ง
ตกลงราคา ต.ค.57 - ก.ย. 58 แบ่งเป็นครั้ง
ตกลงราคา

5 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

ผด. 2

ลําดับ
ที่
12

ช่วงเวลาที่ตอ้ ง

รายการ/จํานวน/(หน่วย)

จัดหาตามผด. 1
ต.ค. 57 - ก.ย. 59 โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
จํานวน (บาท)

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท

จํานวน (บาท)

วิธจี ัดหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ
(วัน)

สํานักปลัด

งานบริหารงานทั่วไป

100,000.00

ตกลงราคา

5 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

สํานักปลัด

งานบริหารงานทั่วไป

ตกลงราคา

15 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

สํานักปลัด

งานบริหารงานทั่วไป

ตกลงราคา

5 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

15 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
16 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 วัสดุงานบ้านงานครัว

สํานักปลัด

งานบริหารงานทั่วไป

ตกลงราคา

5 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

สํานักปลัด

งานบริหารงานทั่วไป

ตกลงราคา

5 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

17 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลื่น

สํานักปลัด

งานบริหารงานทั่วไป

500,000.00
500,000.00
50,000.00
150,000.00
3,500,000.00

18 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
19 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 วัสดุคอมพิวเตอร์

สํานักปลัด

งานบริหารงานทั่วไป

สํานักปลัด

งานบริหารงานทั่วไป

20 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 ค่า่ เครืือ่ งคอมพิวิ เตอร์์ สําํ หรับ
ั งาน

ํ ักปลั
ป ดั
สานั

เชียงใหม่พบสื่อมวลชน (Press
Relationship)
13 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
14 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 วัสดุสํานักงาน

สํานักงานพร้อมอุปกรณ์ จํานวน 5
ชุดๆ ละ 18,000 บาท
21 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับ
งานประมวลผล จํานวน 3 เครื่อง ๆ
ละ 25,000 บาท
22 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED
ขาวดํา (25หน้า/นาที) จํานวน 1
23 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 ค่าเครื่อง Multifunction ชนิดเลเซอร์/
LED สี จํานวน 2 เครื่อง ๆละ 23,000
บาท

ตกลงราคา/ ต.ค.57 - ก.ย. 58 แบ่งเป็นครั้ง
วิธีกรณี
พิเศษ
ตกลงราคา

5 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

ตกลงราคา

5 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

งานบริิหารงานทัวั่ ไป

100,000.00
320,000.00
90,000.00

สอบราคา

30 วันั

สํานักปลัด

งานบริหารงานทั่วไป

75,000.00

สอบราคา

30 วัน

สํานักปลัด

งานบริหารงานทั่วไป

5,500.00

สอบราคา

30 วัน

สํานักปลัด

งานบริหารงานทั่วไป

46,000.00

สอบราคา

30 วัน

2

ผด. 2

ลําดับ
ที่

ช่วงเวลาที่ตอ้ ง

รายการ/จํานวน/(หน่วย)

จัดหาตามผด. 1

24 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี

แบบ Network จํานวน 1 เครื่อง
25 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุข
26 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ของ อบจ.
เชียงใหม่
27 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการ

สํานักปลัด

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

3,000,000.00

สอบราคา ต.ค.57 - ก.ย. 58 แบ่งเป็นครั้ง

สํานักปลัด

สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

3,000,000.00

ตกลงราคา/ ต.ค.57 - ก.ย. 58 แบ่งเป็นครั้ง
สอบราคา

สํานักปลัด

สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

8,000,000.00

ตกลงราคา/ ต.ค.57 - ก.ย. 58 แบ่งเป็นครั้ง
สอบราคา

สํานักปลัด

สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

200,000.00

สํานักปลัด

สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

30,000,000.00

ตกลงราคา/ ต.ค.57 - ก.ย. 58 แบ่งเป็นครั้ง
สอบราคา

สํานักปลัด

สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

5,000,000.00

ตกลงราคา/ ต.ค.57 - ก.ย. 58 แบ่งเป็นครั้ง
สอบราคา

สํานักปลัด

สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

1,000,000.00

ตกลงราคา/ ต.ค.57 - ก.ย. 58 แบ่งเป็นครั้ง
สอบราคา

สํานักปลัด

สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

2,000,000.00

ตกลงราคา/ ต.ค.57 - ก.ย. 58 แบ่งเป็นครั้ง
สอบราคา

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ /
พระราชเสาวนีย์
29 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

ฯ/การปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
30 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 โครงการป้องกัน บําบัด แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
31 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการ
เรียนรูข้ องประชาชนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง
32 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ

กระจายสินค้าวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมจังหวัดเชียงใหม่

วิธจี ัดหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ
(วัน)

สํานักปลัด

มีงานทําให้กับประชาชนในจังหวัด
เชียงใหม่
28 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 โครงการสนับสนุนการดําเนินงานตาม

เงินนอกงบประมาณ

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
จํานวน (บาท)
งานบริหารงานทั่วไป
18,000.00

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

3

ประเภท

จํานวน (บาท)

สอบราคา

ตกลงราคา/
สอบราคา

30 วัน

30 วัน

ผด. 2

ลําดับ
ที่

ช่วงเวลาที่ตอ้ ง

รายการ/จํานวน/(หน่วย)

จัดหาตามผด. 1

33 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ

สตรีจังหวัดเชียงใหม่
34 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ
ผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่
35 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้
พิการจังหวัดเชียงใหม่
36 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ
ผูด้ อ้ ยโอกาสและผู้ป่วยเอดส์จังหวัด
เชียงใหม่

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน
สํานักปลัด

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
จํานวน (บาท)
สร้างความเข้มแข็งของ
2,000,000.00
ชุมชน

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท

จํานวน (บาท)

วิธจี ัดหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ
(วัน)
ตกลงราคา/ ต.ค.57 - ก.ย. 58 แบ่งเป็นครั้ง
สอบราคา

สํานักปลัด

สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

1,000,000.00

ตกลงราคา/ ต.ค.57 - ก.ย. 58 แบ่งเป็นครั้ง
สอบราคา

สํานักปลัด

สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

1,000,000.00

ตกลงราคา/ ต.ค.57 - ก.ย. 58 แบ่งเป็นครั้ง
สอบราคา

สํานักปลัด

สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

1,000,000.00

ตกลงราคา/ ต.ค.57 - ก.ย. 58 แบ่งเป็นครั้ง
สอบราคา

สํานักปลัด

สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

3,000,000.00

ตกลงราคา ต.ค.57 - ก.ย. 58 แบ่งเป็นครั้ง

38 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 ค่าใช้จ่ายสําหรับจัดงาน งานพระราช

สํานักปลัด

5,000,000.00

พิธี งานรัฐพิธี งานวันสําคัญของชาติ
งานวันสําคัญประจําปีของ อปท. งาน
รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินนี าถ ตลอดจนพระบรม
วงศานุวงศ์
39 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 ค่าเช่าทรัพย์สิน / ค่าขอใช้ที่ดนิ

งานศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น

ตกลงราคา/ ต.ค.57 - ก.ย. 58 แบ่งเป็นครั้ง
สอบราคา

สํานักปลัด

งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการท่องเที่ยว

10,700.00

ตกลงราคา ต.ค.57 - ก.ย. 58 แบ่งเป็นครั้ง

37 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 โครงการอบรมสัมมนาการกําหนด

โครงสร้างและอัตรากําลังในการ
ปฏิรูปท้องถิ่นกระจายอํานาจสู่จังหวัด
จัดการตนเอง

4

ผด. 2

ลําดับ
ที่

ช่วงเวลาที่ตอ้ ง

รายการ/จํานวน/(หน่วย)

จัดหาตามผด. 1

40 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 โครงการประชาสัมพันธ์แหล่ง

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน
สํานักปลัด

และส่งเสริมการท่องเที่ยว

ท่องเที่ยว 25อําเภอ จังหวัดเชียงใหม่
41 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์

ตกลงราคา/ ต.ค.57 - ก.ย. 58 แบ่งเป็นครั้ง
สอบราคา
ตกลงราคา/ ต.ค.57 - ก.ย. 58 แบ่งเป็นครั้ง
สอบราคา

สํานักปลัด

งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการท่องเที่ยว

20,000,000.00

ตกลงราคา/ ต.ค.57 - ก.ย. 58 แบ่งเป็นครั้ง
สอบราคา

สํานักปลัด

งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการท่องเที่ยว

1,000,000.00

ตกลงราคา/ ต.ค.57 - ก.ย. 58 แบ่งเป็นครั้ง
สอบราคา

สํานักปลัด

งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการท่องเที่ยว

450,000.00

สํานักปลัด

งบกลาง

มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัด
เชียงใหม่
45 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 สํารองจ่าย

จํานวน (บาท)

420,000.00

ท่องเที่ยวของท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
44 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 โครงการจัดทํารถบุปผาชาติงาน

ประเภท

วิธจี ัดหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ
(วัน)

งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการท่องเที่ยว

การท่องเที่ยว
43 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ

เงินนอกงบประมาณ

สํานักปลัด

ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
จังหวัดเชียงใหม่ในรายการ"เล่าเรื่อง
ล้านนากับ อบจ."
42 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริม

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
จํานวน (บาท)
งานวิชาการวางแผน
500,000.00

88,000,000.00

ตกลงราคา/
สอบราคา

30 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

สอบราคา/ ต.ค. 57- ก.ย. 58 แบ่งเป็นครั้ง
ประมูลซือ้ /
จ้าง

สถานสงเคราะห์คนชราฯ
สถานสงเคราะห์ฯ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

47 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 วัสดุสํานักงาน

สถานสงเคราะห์ฯ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

48 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 ค่าเก้าอีโ้ พลี ขาเหล็ก ชุบโครเมี่ยม

สถานสงเคราะห์ฯ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

46

ต.ค. 57 - ก.ย. 58 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

CP-02C จํานวน 100 ตัวๆละ 590 บาท

5

100,000.00
50,000.00
59,000.00

ตกลงราคา

15 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

ตกลงราคา

5 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

ตกลงราคา

30 วัน

ผด. 2

ลําดับ
ที่

ช่วงเวลาที่ตอ้ ง

รายการ/จํานวน/(หน่วย)

จัดหาตามผด. 1

49 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 ค่าตูเ้ หล็กเอกสารเหล็กแบบ 2 บาน

เปิด จํานวน 5 ตู้ๆ ละ 4,200 บาท
50 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 ค่าโต๊ะพับโพเมก้า ขาชุบโครเมี่ยม
ขนาด 60X150 ซม. จํานวน 10 ตัวๆ
ละ 1,600 บาท

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
จํานวน (บาท)
สถานสงเคราะห์ฯ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
21,000.00
หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท

จํานวน (บาท)

วิธจี ัดหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ
(วัน)
ตกลงราคา

30 วัน

สถานสงเคราะห์ฯ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

16,000.00

ตกลงราคา

30 วัน

51 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

สถานสงเคราะห์ฯ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

ตกลงราคา

5 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

52 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 วัสดุก่อสร้าง

สถานสงเคราะห์ฯ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

ตกลงราคา

5 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

53 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลื่น

สถานสงเคราะห์ฯ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

ตกลงราคา

5 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

54 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 วัสดุการเกษตร

สถานสงเคราะห์ฯ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

ตกลงราคา

5 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

55 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 วัสดุคอมพิวเตอร์

สถานสงเคราะห์ฯ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

ตกลงราคา

5 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

56

สถานสงเคราะห์ฯ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

5,000.00
30,000.00
50,000.00
10,000.00
50,000.00
787,000.00

สอบราคา

60 วัน

19,000.00
6,500.00
70,000.00

ตกลงราคา

30 วัน

ตกลงราคา

30 วัน

ต.ค. 57 - ก.ย. 58 ค่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

57 ต.ค. 57 - ก.ย. 58
58 ต.ค. 57 - ก.ย. 58
59 ต.ค. 57 - ก.ย. 58
60

ต.ค. 57 - ก.ย. 58

61

ต.ค. 57 - ก.ย. 58

62

ต.ค. 57 - ก.ย. 58

63

ต.ค. 57 - ก.ย. 58

ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเปิ้ลแค็บ
จํานวน 1 คัน
ค่าตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต จํานวน 1 สถานสงเคราะห์ฯ
ค่าตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จํานวน 1 ตู้ สถานสงเคราะห์ฯ
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิ และ สถานสงเคราะห์ฯ
สิ่งก่อสร้าง
สถานสงเคราะห์ฯ
โครงการสนับสนุนและส่งเสริม
กิจกรรมของสถานสงเคราะห์ฯ
สถานสงเคราะห์ฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
ค่าที่นอนยางพาราอัดฟองน้ํา จํานวน สถานสงเคราะห์ฯ
20 ผืนๆ ละ 2,600 บาท
สถานสงเคราะห์ฯ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

ตกลงราคา ต.ค.57 - ก.ย. 58 แบ่งเป็นครั้ง

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

100,000.00

ตกลงราคา ต.ค.57 - ก.ย. 58 แบ่งเป็นครั้ง

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

100,000.00
52,000.00

ตกลงราคา

5 วัน

ตกลงราคา

30 วัน

20,000.00

ตกลงราคา

5 วัน

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

6

แบ่งเป็นครั้ง

แบ่งเป็นครั้ง

ผด. 2
ช่วงเวลาที่ตอ้ ง

ลําดับ
ที่

จัดหาตามผด. 1

64

ต.ค. 57 - ก.ย. 58

65

ต.ค. 57 - ก.ย. 58

66

ต.ค. 57 - ก.ย. 58

67 ต.ค. 57 - ก.ย. 58
68 ต.ค. 57 - ก.ย. 58

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
จํานวน (บาท)
ค่าเก้าอีน้ ั่งอาบน้ํา จํานวน 5 ตัวๆ ละ สถานสงเคราะห์ฯ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
12,500.00
2,500 บาท
ค่าโต๊ะคร่อมเตียงแบบสแตนเลสบุโฟ สถานสงเคราะห์ฯ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
43,500.00
เมก้า ขนาด 80X30 ซม. จํานวน 10
ตัวๆ ละ 4,350 บาท
ค่าหูฟังลิตแมนผูใ้ หญ่ จํานวน 2 อันๆ สถานสงเคราะห์ฯ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
6,600.00
ละ 3,300 บาท
สถานสงเคราะห์ฯ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
วัสดุเครื่องแต่งกาย
50,000.00
สถานสงเคราะห์ฯ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
ค่าวัสดุอาหาร
200,000.00
รายการ/จํานวน/(หน่วย)

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท

จํานวน (บาท)

วิธจี ัดหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ
(วัน)
ตกลงราคา

30 วัน

ตกลงราคา

30 วัน

ตกลงราคา

30 วัน

ตกลงราคา

30 วัน

ตกลงราคา ต.ค.57 - ก.ย. 58 แบ่งเป็นครั้ง

กองกิจการสภาฯ
69

ต.ค. 57 - ก.ย. 58 ค่าจ้างเหมาจัดทําหนังสือรายงาน
70 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 โครงการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษา

ตกลงราคา

30 วัน

งานบริหารทั่วไป

25,000.00
5,000,000.00

ตกลงราคา

30 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

กิจการสภา

งานบริหารทั่วไป

5,000,000.00

ตกลงราคา

30 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

กิจการสภา

งานบริหารทั่วไป

8,000,000.00

ตกลงราคา

30 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

73 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

กิจการสภา

งานบริหารทั่วไป

ตกลงราคา

15 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

74 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 วัสดุสํานักงาน
75 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

กิจการสภา

งานบริหารทั่วไป

ตกลงราคา

7 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

กิจการสภา

งานบริหารทั่วไป

76 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 วัสดุคอมพิวเตอร์

กิจการสภา

งานบริหารทั่วไป

20,000.00
96,000.00
100,000.00
50,000.00

ดูงานของสมาชิกสภาองค์ก์ ารบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่
71 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
เลือกตัง้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภาตามที่กฎหมายกําหนด
72 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
เลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.
เชียงใหม่

กิจการสภา

งานบริหารทั่วไป

กิจการสภา

7

ตกลงราคา ต.ค. 57-ก.ย. 57 แบ่งเป็นครั้ง
ตกลงราคา

7 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

ผด. 2

ลําดับ
ที่

ช่วงเวลาที่ตอ้ ง

รายการ/จํานวน/(หน่วย)

จัดหาตามผด. 1

77 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 ค่ากล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล

78 ต.ค. 57 - ก.ย. 58

79 ต.ค. 57 - ก.ย. 58

80 ต.ค. 57 - ก.ย. 58
81 ต.ค. 57 - ก.ย. 58
82 ต.ค. 57 - ก.ย. 58

ความละเอียดไม่น้อยกว่า 18 ล้าน
พิกเซล จํานวน 1 กล้อง
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมอุปกรณ์
จํานวน 3 ชุดๆละ 25,000 บาท
ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED
ขาวดํา (25หน้า/นาที) จํานวน 2
เครื่องๆละ 5,500 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
โครงการสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์
ด้านการเมือง การปกครอง และ
กฎหมายสู่ประชาชน

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน
กิจการสภา

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
จํานวน (บาท)
งานบริหารทั่วไป
25,000.00

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท

จํานวน (บาท)

วิธจี ัดหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ
(วัน)
ตกลงราคา

30 วัน

กิจการสภา

งานบริหารทั่วไป

75,000.00

ตกลงราคา

30 วัน

กิจการสภา

งานบริหารทั่วไป

11,000.00

ตกลงราคา

30 วัน

กิจการสภา

งานบริหารทั่วไป

ตกลงราคา

30 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

กิจการสภา

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

30,000.00
5,000,000.00

ตกลงราคา

30 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

กิจการสภา

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

100,000.00

ตกลงราคา

30 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

กองการเจ้าหน้าที่

งานบริหารทั่วไป

11,500,000.00

ตกลงราคา

15 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

กองการเจ้าหน้าที่

งานบริหารทั่วไป

450,000.00

ตกลงราคา

15 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

กองการเจ้าหน้าที่
83 ธ.ค. 57 - ก.ย. 58 โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศน

ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัตงิ านของคณะผู้บริหาร
ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่
84 ธ.ค. 57 - ก.ย. 58 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัตหิ น้าที่

8

ผด. 2

ลําดับ
ที่

ช่วงเวลาที่ตอ้ ง

รายการ/จํานวน/(หน่วย)

จัดหาตามผด. 1

85 ธ.ค. 57 - ก.ย. 58 โครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ

สําหรับการสื่อสารเพื่อประชาคม
อาเซียน
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพและทักษะทางวิชาชีพตาม
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการ
ทํางานสําหรับบุคลากร อบจ.เชียงใหม่
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบวน
การตรวจสอบการเงิน การคลัง ที่มี
ระสิทธิภาพและการป้องกันการทุจริต
คอรัปชั่นในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด้วยระบบการควบคุมภายใน
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการ
พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับการทํางาน
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการ
ปฐมนิเทศข้าราชการและพนักงานจ้าง
ใหม่
ค่าใช้จา่ ยในการสรรหาบุคลากร
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน
กองการเจ้าหน้าที่

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
จํานวน (บาท)
งานบริหารทั่วไป
280,000.00

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท

จํานวน (บาท)

วิธจี ัดหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ
(วัน)
ตกลงราคา

15 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

กองการเจ้าหน้าที่

งานบริหารทั่วไป

700,000.00

ตกลงราคา

15 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

กองการเจ้าหน้าที่

งานบริหารทั่วไป

260,000.00

ตกลงราคา

15 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

กองการเจ้าหน้าที่

งานบริหารทั่วไป

150,000.00

ตกลงราคา

15 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

กองการเจ้าหน้าที่

งานบริหารทั่วไป

600,000.00

ตกลงราคา

15 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

กองการเจ้าหน้าที่

งานบริหารทั่วไป

250,000.00

ตกลงราคา

15 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

กองการเจ้าหน้าที่

งานบริหารทั่วไป

ตกลงราคา

15 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

กองการเจ้าหน้าที่

งานบริหารทั่วไป

400,000.00
100,000.00

ตกลงราคา

30 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

93 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 วัสดุสํานักงาน
94 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

กองการเจ้าหน้าที่

งานบริหารทั่วไป

ตกลงราคา

15 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

กองการเจ้าหน้าที่

งานบริหารทั่วไป

ตกลงราคา

15 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

95 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 วัสดุงานบ้านงานครัว

กองการเจ้าหน้าที่

งานบริหารทั่วไป

300,000.00
10,000.00
30,000.00

ตกลงราคา

15 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

86 ธ.ค. 57 - ก.ย. 58
87 ธ.ค. 57 - ก.ย. 58

88 ธ.ค. 57 - ก.ย. 58

89 ธ.ค. 57 - ก.ย. 58

90 ธ.ค. 57 - ก.ย. 58

91 ต.ค. 57 - ก.ย. 58
92 ต.ค. 57 - ก.ย. 58

9

ผด. 2

ลําดับ
ที่

ช่วงเวลาที่ตอ้ ง

รายการ/จํานวน/(หน่วย)

จัดหาตามผด. 1

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

ต.ค. 57 - ก.ย. 58 วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลื่น
97 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 วัสดุคอมพิวเตอร์

กองการเจ้าหน้าที่

98 ธ.ค. 57 - ก.ย. 58 ค่าโต๊ะทํางานเหล็ก จํานวน 1 ตัว ๆ

กองการเจ้าหน้าที่

96

ละ 6,400 บาท
ค่าเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษ
ธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20
แผ่น จํานวน 1 เครื่อง
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมอุปกรณ์
จํานวน 2 ชุด ๆละ 25,000 บาท
ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED
ขาวดํา (30 หน้า/นาที) จํานวน 2
เครื่อง ๆละ 11,000 บาท
ค่าสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บ
เอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1
จํานวน 1 เครื่อง
โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาสํารวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ

กองการเจ้าหน้าที่

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
จํานวน (บาท)
งานบริหารทั่วไป
100,000.00
งานบริหารทั่วไป
400,000.00
งานบริหารทั่วไป
6,400.00

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท

จํานวน (บาท)

วิธจี ัดหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ
(วัน)
ตกลงราคา

30 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

ตกลงราคา

30 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

ตกลงราคา

30 วัน

กองการเจ้าหน้าที่

งานบริหารทั่วไป

18,000.00

ตกลงราคา

30 วัน

กองการเจ้าหน้าที่

งานบริหารทั่วไป

50,000.00

ตกลงราคา

30 วัน

กองการเจ้าหน้าที่

งานบริหารทั่วไป

22,000.00

ตกลงราคา

30 วัน

กองการเจ้าหน้าที่

งานบริหารทั่วไป

22,000.00

ตกลงราคา

30 วัน

กองการเจ้าหน้าที่

งานบริหารทั่วไป

350,000.00

ตกลง

75 วัน

104 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 ค่าจ้างเหมาบริการ
105 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 โครงการจัดทําแผนพัฒนา อบจ.ชม.

กองแผนฯ

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

ตกลงราคา

30 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

กองแผนฯ

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

ตกลงราคา

30 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

106 ก.พ. 58 - ก.ย. 58 โครงการประสานการจัดทํา

กองแผนฯ

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

259,320.00
500,000.00
500,000.00

ตกลงราคา

30 วัน

แป่งเป็นครั้ง

99

ธ.ค. 57 - ก.ย. 58

100 ธ.ค. 57 - ก.ย. 58

101 ธ.ค. 57 - ก.ย. 58

102 ธ.ค. 57 - ก.ย. 58

103 เม.ย. 58 - ก.ย. 58

กองแผนและงบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

10

ผด. 2

ลําดับ
ที่

ช่วงเวลาที่ตอ้ ง

รายการ/จํานวน/(หน่วย)

จัดหาตามผด. 1

107 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 โครงการจัดทําข้อบัญญัตงิ บประมาณ

108 พ.ย. 57 - ก.ย. 58

109 ต.ค. 57 - ก.ย. 58

110 ต.ค. 57 - ก.ย. 58
111 ต.ค. 57 - ก.ย. 58
112 ต.ค. 57 - ก.ย. 58
113 ต.ค. 57 - ก.ย. 58
114 ต.ค. 57 - ก.ย. 58
115 ต.ค. 57 - ก.ย. 58
116 ม.ค. 58 - ก.ย. 58
117 ก.พ. 58 - ก.ย. 58

รายจ่ายประจําปีขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่
โครงการบริหารจัดการงานติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
โครงการบริหารจัดการศูนย์เครือข่าย
เพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
จังหวัดเชียงใหม่ (Clinic Center)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่สัญญจรประจําปี 2558
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
วัสดุสํานักงาน
วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลื่น
วัสดุคอมพิวเตอร์
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามโครงการ
ระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
ค่ารถยนต์บรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ล
แค็บ จํานวน 1 คัน
ค่าติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ภายในสํานักงาน อบจ.เชียงใหม่

กองแผนฯ

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
จํานวน (บาท)
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
300,000.00

กองแผนฯ

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

กองแผนฯ

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท

จํานวน (บาท)

วิธจี ัดหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ
(วัน)
ตกลงราคา

30 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

50,000.00

ตกลงราคา

30 วัน

แป่งเป็นครั้ง

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

3,000,000.00

ตกลงราคา

30 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

กองแผนฯ

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

1,000,000.00

ตกลงราคา

30 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

กองแผนฯ

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

ตกลงราคา

15 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

กองแผนฯ

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

ตกลงราคา

5 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

กองแผนฯ

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

กองแผนฯ

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

กองแผนฯ

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

40,000.00
100,000.00
100,000.00
200,000.00
180,000.00

กองแผนฯ

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

กองแผนฯ

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

11

ตกลงราคา ต.ค.57 - ก.ย. 58 แบ่งเป็นครั้ง
ตกลงราคา

5 วัน

สอบราคา

5 วัน

787,000.00

สอบราคา

60 วัน

200,000.00

สอบราคา

30 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

ผด. 2

ลําดับ
ที่

ช่วงเวลาที่ตอ้ ง

รายการ/จํานวน/(หน่วย)

จัดหาตามผด. 1

118 ม.ค. 58 - ก.ย. 58 ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับการ

119 ม.ค. 58 - ก.ย. 58
120 ม.ค. 58 - ก.ย. 58
121 ม.ค. 58 - ก.ย. 58

122 ต.ค. 57 - ก.ย. 58
123 ค.ค. 57 - ก.ย. 58
124 ต.ค. 57 - ก.ย. 59
125 ค.ค. 57 - ก.ย. 59
126 ธ.ค. 57 - ก.ย. 58

ประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมอุปกรณ์
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 25,000 บาท
ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร
โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่
ค่าปรับปรุงระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ภายในสํานักงาน
โครงการพัฒนาเว็บไซด์ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ค่าบริการอินเตอร์เน็ตภายในสํานักงาน
ค่าบริการพื้นที่จัดเก็บเว็ปไซด์และ
ฐานข้อมูล
โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดําเนินการ
โครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่เป็น
เครือข่ายเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์
ของ UNESCO (สาขาหัตถกรรมและ
ศิลปะพื้นบ้าน : Craft And Folk Art)

กองแผนฯ

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
จํานวน (บาท)
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
50,000.00

กองแผนฯ

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

กองแผนฯ

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

กองแผนฯ

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท

จํานวน (บาท)

วิธจี ัดหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ
(วัน)
ตกลงราคา

30 วัน

ตกลงราคา

30 วัน

ตกลงราคา

30 วัน

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

5,400.00
23,000.00
500,000.00

ตกลง

365 วัน

กองแผนฯ

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

300,000.00

สอบราคา

30 วัน

กองแผนฯ

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

500,000.00

สอบราคา

30 วัน

กองแผนฯ

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

ตกลงราคา

30 วัน

กองแผนฯ

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

480,000.00
30,000.00

ตกลงราคา

30 วัน

กองแผนฯ

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

3,000,000.00

ตกลง

240 วัน

กองคลัง

งานบริหารงานทั่วไป

ตกลงราคา

30 วัน

กองคลัง
127 ม.ค. 58 - ก.ย. 58 โครงการปรับปรุงพัฒนา

โปรแกรมควบคุมการเบิกจ่าย
งบประมาณของ อบจ.เชียงใหม่
12

100,000.00

ผด. 2

ลําดับ
ที่

ช่วงเวลาที่ตอ้ ง

รายการ/จํานวน/(หน่วย)

จัดหาตามผด. 1

128 ม.ค. 58 - ก.ย. 58 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
129 เม.ย. 58 - ก.ย. 58

130 พ.ค. 58 - ก.ย. 58

131 ต.ค. 57 - ก.ย. 58
132 ต.ค. 57 - ก.ย. 58
133 ต.ค. 57 - ก.ย. 58
134 ต.ค. 57 - ก.ย. 58

จัดเก็บและพัฒนารายได้
โครงการปรับปรุงพัฒนาแผนที่ภาษี
และระบบสารสนเทศโปรแกรมการรับ
ชําระภาษีเว็บโซต์ และส่วนที่เกี่ยวข้อง
โครงการส่งเสริมความรูแ้ ละอบรม
สัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ
โรงแรมและสถานประกอบการค้า
น้ํามันและยาสูบ
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
วัสดุสํานักงาน
วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลื่น
วัสดุคอมพิวเตอร์

135 ก.พ. 58 - เม.ย. 58 ค่าตูเ้ หล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน

(มอก.) จํานวน 10 ตู้ ๆ ละ 5,900
บาท
136 ก.พ. 58 - เม.ย. 58 ค่าเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษ
ธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30
แผ่น จํานวน 1 เครื่อง
137 ก.พ. 58 - เม.ย. 58 ค่ากล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล
จํานวน 1 กล้อง
138 ก.พ. 58 - เม.ย. 58 ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน
กองคลัง

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
จํานวน (บาท)
งานบริหารงานทั่วไป
300,000.00

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท

จํานวน (บาท)

วิธจี ัดหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ
(วัน)
ตกลงราคา

30 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

กองคลัง

งานบริหารงานคลัง

100,000.00

ตกลงราคา

30 วัน

กองคลัง

งานบริหารงานคลัง

300,000.00

ตกลงราคา

30 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

กองคลัง

งานบริหารงานคลัง

ตกลงราคา

15 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

กองคลัง

งานบริหารงานคลัง

ตกลงราคา

7 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

กองคลัง

งานบริหารงานคลัง

กองคลัง

งานบริหารงานคลัง

240,000.00
200,000.00
100,000.00
150,000.00

ตกลงราคา

7 วัน

กองคลัง

งานบริหารงานคลัง

59,000.00

ตกลงราคา

30 วัน

กองคลัง

งานบริหารงานคลัง

30,000.00

ตกลงราคา

30 วัน

กองคลัง

งานบริหารงานคลัง

10,000.00

ตกลงราคา

30 วัน

กองคลัง

งานบริหารงานคลัง

36,000.00

สอบราคา

30 วัน

สํานักงานพร้อมอุปกรณ์ จํานวน 2 ชุด
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ตกลงราคา ต.ค.57 - ก.ย. 58 แบ่งเป็นครั้ง
แบ่งเป็นครั้ง

ผด. 2

ลําดับ
ที่

ช่วงเวลาที่ตอ้ ง

รายการ/จํานวน/(หน่วย)

จัดหาตามผด. 1

139 ก.พ. 58 - เม.ย. 58 ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
140 ก.พ. 58 - เม.ย. 58

ประมวลผลแบบที่ 1 จํานวน 1 ชุด
ค่าเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA
จํานวน 1 เครื่อง
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 2 พร้อมอุปกรณ์
จํานวน 1 ชุด
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสําหรับ
งานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง
ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED
ขาวดํา (30 หน้า/นาที) จํานวน 4
เครื่อง ๆ ละ 11,000 บาท
ค่าเครื่องสแกนเนอร์สําหรับงานเก็บ
เอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 2
จํานวน 2 เครื่อง

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน
กองคลัง

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
จํานวน (บาท)
งานบริหารงานคลัง
22,000.00

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท

จํานวน (บาท)

วิธจี ัดหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ
(วัน)
สอบราคา

30 วัน

กองคลัง

งานบริหารงานคลัง

12,000.00

สอบราคา

30 วัน

กองคลัง

งานบริหารงานคลัง

33,000.00

สอบราคา

30 วัน

กองคลัง

งานบริหารงานคลัง

18,000.00

สอบราคา

30 วัน

กองคลัง

งานบริหารงานคลัง

44,000.00

สอบราคา

30 วัน

กองคลัง

งานบริหารงานคลัง

58,000.00

สอบราคา

30 วัน

145 พ.ย. 57 - ก.ย. 58 ค่าจ้างเหมาบริการ
146 พ.ย. 57 - ก.ย. 58 ค่าฤชาธรรมเนียมต่างๆ

กองพัสดุฯ

งานบริหารงานคลัง

ตกลงราคา

30 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

กองพัสดุฯ

งานบริหารงานคลัง

ตกลงราคา

30 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

147 พ.ย. 57 - ก.ย. 58 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
148 พ.ย. 57 - ก.ย. 58 วัสดุสํานักงาน

กองพัสดุฯ

งานบริหารงานคลัง

ตกลงราคา

15 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

กองพัสดุฯ

งานบริหารงานคลัง

ตกลงราคา

5 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

149 พ.ย. 57 - ก.ย. 58 ค่ารับวารสารด้านวิชาการต่างๆ

กองพัสดุฯ

งานบริหารงานคลัง

840,000.00
100,000.00
200,000.00
260,000.00
150,000.00

กองพัสดุฯ

งานบริหารงานคลัง

ตกลงราคา

5 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

กองพัสดุฯ

งานบริหารงานคลัง

สอบราคา

5 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

กองพัสดุฯ

งานบริหารงานคลัง

100,000.00
287,500.00
120,000.00

141 ก.พ. 58 - เม.ย. 58

142 ก.พ. 58 - เม.ย. 58
143 ก.พ. 58 - เม.ย. 58

144 ก.พ. 58 - เม.ย. 58

กองพัสดุ

หนังสือพิมพ์
150 พ.ย. 57 - ก.ย. 58 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
151 พ.ย. 57 - ก.ย. 58 วัสดุงานบ้านงานครัว
152 พ.ย. 57 - ก.ย. 58 วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลื่น
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ตกลงราคา ต.ค.57 - ก.ย. 58 แบ่งเป็นครั้ง

สอบราคา ต.ค.57 - ก.ย. 58 แบ่งเป็นครั้ง

ผด. 2

ลําดับ
ที่

ช่วงเวลาที่ตอ้ ง

รายการ/จํานวน/(หน่วย)

จัดหาตามผด. 1

153 พ.ย. 57 - ก.ย. 58 วัสดุคอมพิวเตอร์
154 มิ.ย. 58 - ก.ย. 58 ค่าตูเ้ หล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน

เปิด (มอก.) จํานวน 10 ตูๆ้ ละ
5,900 บาท
155 ม.ค. 58 - ก.ย. 58 ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
ประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมอุปกรณ์
จํานวน 3 ชุดๆ ละ 25,000 บาท
156 ม.ค. 58 - ก.ย. 58 ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED ขาวดํา
(25หน้า/นาที) จํานวน 3 เครื่องๆ ละ
5,500 บาท
157 ม.ค. 58 - ก.ย. 58 ค่าเครื่องสแกนเนอร์สําหรับงานเก็บ
เอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 1
จํานวน 1 เครื่อง

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน
กองพัสดุฯ
กองพัสดุฯ

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
จํานวน (บาท)
งานบริหารงานคลัง
250,000.00
งานบริหารงานคลัง
59,000.00

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท

จํานวน (บาท)

วิธจี ัดหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ
(วัน)
ตกลงราคา

5 วัน

ตกลงราคา

30 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

กองพัสดุฯ

งานบริหารงานคลัง

75,000.00

ตกลงราคา

30 วัน

กองพัสดุฯ

งานบริหารงานคลัง

16,500.00

ตกลงราคา

30 วัน

กองพัสดุฯ

งานบริหารงานคลัง

22,000.00

ตกลงราคา

30 วัน

158 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
159 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 วัสดุสํานักงาน

หน่วยตรวจสอบ

งานบริหารงานคลัง

10,000.00

ตกลงราคา

5 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

หน่วยตรวจสอบ

งานบริหารงานคลัง

ตกลงราคา

5 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

160 ต.ค. 57 - ก.ย. 59 วัสดุคอมพิวเตอร์

หน่วยตรวจสอบ

งานบริหารงานคลัง

20,000.00
20,000.00

ตกลงราคา

5 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

350,000.00
300,000.00

ตกลงราคา

30 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

ตกลงราคา

30 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

หน่วยตรวจสอบภายใน

กองการศึกษาฯ
161 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 ค่าจ้างเหมาบริการ
162 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 โครงการพัฒนาเว็บไซด์สํานัก

สํานักการศึกษาฯ บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
สํานักการศึกษาฯ บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
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ผด. 2

ลําดับ
ที่

ช่วงเวลาที่ตอ้ ง

รายการ/จํานวน/(หน่วย)

จัดหาตามผด. 1

163 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 โครงการจัดทําสื่อเพื่อการเผยแพร่

164 ต.ค. 57 - ก.ย. 58
165 ต.ค. 57 - ก.ย. 58
166 ต.ค. 57 - ก.ย. 58

167 ต.ค. 57 - ก.ย. 58
168 ต.ค. 57 - ก.ย. 58

169 ต.ค. 57 - ก.ย. 58
170 ต.ค. 57 - ก.ย. 58
171 ต.ค. 57 - ก.ย. 58

ประชาสัมพันธ์ภารกิจของสํานักศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้ง
สภาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่
มาตรฐานวิชาชีพ
โครงการพัฒนาบุคลากรของสํานัก
การศึกษาฯ
โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการประสานงานวิชาการ
ระดับจังหวัดและการจัดทําสรุป
ประมวลผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษาสังกัด อปท.
ระดับกลุม่ จังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่
15 (ภาคเหนือตอนบน1)
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
วัสดุสํานักงาน
ค่าเก้าอีท้ ํางานแบบมีพนักพิง จํานวน
10 ตัวๆ ละ 1,400 บาท

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
จํานวน (บาท)
สํานักการศึกษาฯ บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
500,000.00
หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท

จํานวน (บาท)

วิธจี ัดหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ
(วัน)
ตกลงราคา ต.ค.57 - ก.ย. 58 แบ่งเป็นครั้ง

สํานักการศึกษาฯ บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

3,500,000.00

ตกลงราคา ต.ค.57 - ก.ย. 58 แบ่งเป็นครั้ง

สํานักการศึกษาฯ บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

225,000.00

ตกลงราคา ต.ค.57 - ก.ย. 58 แบ่งเป็นครั้ง

สํานักการศึกษาฯ บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

1,000,000.00

ตกลงราคา ต.ค.57 - ก.ย. 58 แบ่งเป็นครั้ง

สํานักการศึกษาฯ บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

350,000.00

สอบราคา ต.ค.57 - ก.ย. 58 แบ่งเป็นครั้ง

สํานักการศึกษาฯ บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

500,000.00

ตกลงราคา ต.ค.57 - ก.ย. 58 แบ่งเป็นครั้ง

สํานักการศึกษาฯ บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

100,000.00
300,000.00
14,000.00

ตกลงราคา

30 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

ตกลงราคา

7 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

ตกลงราคา

30 วัน

สํานักการศึกษาฯ บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
สํานักการศึกษาฯ บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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ผด. 2
ช่วงเวลาที่ตอ้ ง

172 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 ค่าผ้าม่าน จํานวน 12 ชุด

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
จํานวน (บาท)
สํานักการศึกษาฯ บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
54,000.00

173 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลื่น

สํานักการศึกษาฯ บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

174 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 วัสดุคอมพิวเตอร์

สํานักการศึกษาฯ บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

175 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 ค่าเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง

ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน/(หน่วย)

จัดหาตามผด. 1

176 ม.ค. 58 - ก.ย. 58
177 ม.ค. 58 - ก.ย. 58

178 ม.ค. 58 - ก.ย. 58

179 ม.ค. 58 - ก.ย. 58

180 ม.ค. 58 - ก.ย. 58

ขนาด 12000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง
ค่าเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง
ขนาด 18000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง
ค่าเครื่องปรับอากาศชนิดตัง้ พืน้ หรือ
ชนิดแขวน ขนาด 48000 บีทียู
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 56,000 บาท
ค่าโต๊ะทํางานเหล็ก ขนาดไม่นอ้ ยกว่า
4 ฟุต พร้อมกระจก จํานวน 3 ตัว ๆ
ละ 6,400 บาท
ค่ารถบรรทุก (ดีเซล) กระบอกสูบไม่
ต่ํากว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงาน พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 4

181 ม.ค. 58 - ก.ย. 58 ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED

ขาวดํา (25หน้า/นาที) จํานวน 5
เครื่องๆ ละ 5,500 บาท
182 ต.ค. 57 - ก.ย. 59 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การเรียนรู้
สําหรับเด็กปฐมวัย

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท

จํานวน (บาท)

วิธจี ัดหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ
(วัน)
ตกลงราคา

30 วัน

ตกลงราคา ต.ค. 57-ก.ย. 58 แบ่งเป็นครั้ง
ตกลงราคา

7 วัน

สํานักการศึกษาฯ บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

400,000.00
200,000.00
18,000.00

สอบราคา

30 วัน

สํานักการศึกษาฯ บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

23,000.00

สอบราคา

30 วัน

สํานักการศึกษาฯ บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

168,000.00

สอบราคา

30 วัน

สํานักการศึกษาฯ บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

19,200.00

ตกลงราคา

30 วัน

สํานักการศึกษาฯ บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

787,000.00

สอบราคา

60 วัน

สํานักการศึกษาฯ บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

72,000.00

ตกลงราคา

30 วัน

สํานักการศึกษาฯ บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

27,500.00

ตกลงราคา

30 วัน

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

50,000.00

ตกลงราคา ต.ค.57 - ก.ย. 58 แบ่งเป็นครั้ง

สํานักการศึกษาฯ
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ผด. 2

ลําดับ
ที่

ช่วงเวลาที่ตอ้ ง

รายการ/จํานวน/(หน่วย)

จัดหาตามผด. 1

183 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรูใ้ ห้ได้

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
จํานวน (บาท)
สํานักการศึกษาฯ งานระดับมัธยมศึกษา
500,000.00
หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

มาตรฐาน
184 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ สํานักการศึกษาฯ งานการศึกษาไม่กําหนดระดับ
เพื่อสร้างความเข้มแข็งของลูกเสือ
ชาวบ้านจังหวัดเชียงใหม่
185 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน สํานักการศึกษาฯ งานการศึกษาไม่กําหนดระดับ
พืน้ ที่จังหวัดเชียงใหม่
สํานักการศึกษาฯ งานการศึกษาไม่กาํ หนดระดับ
186 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 โครงการโรงเรียนผู้ปกครอง
187 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์นักเรียน สํานักการศึกษาฯ งานการศึกษาไม่กําหนดระดับ
188 ต.ค. 57 - ก.ย. 58

189 ต.ค. 57 - ก.ย. 58

190 ต.ค. 57 - ก.ย. 58
191 ต.ค. 57 - ก.ย. 58
192 ต.ค. 57 - ก.ย. 58

อบจ.ชม.
โครงการส่งเสริมมาตรฐานการ
บริหารจัดการและการมีส่วนร่วมใน
บรหารจดการและการมสวนรวมใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
โครงการยกระดับมาตฐานคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้โรงเรียนใน
สังกัด อบจ.ชม.
โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาและ
เรียนรูต้ ลอดชีวติ ในชุมชนท้องถิ่น
โครงการมหกรรมการจัดการศึกษา
อบจ.เชียงใหม่
โครงการเสริมสร้างการเรียนรูแ้ ละ
ทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชนจังหวัด
เชียงใหม่

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท

จํานวน (บาท)

วิธจี ัดหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ
(วัน)
ตกลงราคา/ ต.ค.57 - ก.ย. 58 แบ่งเป็นครั้ง
สอบราคา

1,000,000.00

ตกลงราคา/ ต.ค.57 - ก.ย. 58 แบ่งเป็นครั้ง
สอบราคา

30,847,000.00

ตกลงราคา/ ต.ค.57 - ก.ย. 58 แบ่งเป็นครั้ง
สอบราคา

1,000,000.00

ตกลงราคา/ ต.ค.57 - ก.ย. 58 แบ่งเป็นครั้ง
สอบราคา
ตกลงราคา/ ต.ค.57 - ก.ย. 58 แบ่งเป็นครั้ง
สอบราคา

500,000.00

สํานักการศึกษาฯ งานการศึกษาไม่กําหนดระดับ

500,000.00

สอบราคา ต.ค.57 - ก.ย. 58 แบ่งเป็นครั้ง

สํานักการศึกษาฯ งานการศึกษาไม่กําหนดระดับ

400,000.00

สอบราคา ต.ค.57 - ก.ย. 58 แบ่งเป็นครั้ง

สํานักการศึกษาฯ งานการศึกษาไม่กําหนดระดับ

500,000.00

สอบราคา ต.ค.57 - ก.ย. 58 แบ่งเป็นครั้ง

สํานักการศึกษาฯ งานการศึกษาไม่กําหนดระดับ

700,000.00

สอบราคา ต.ค.57 - ก.ย. 58 แบ่งเป็นครั้ง

สํานักการศึกษาฯ งานการศึกษาไม่กําหนดระดับ

1,000,000.00

สอบราคา ต.ค.57 - ก.ย. 58 แบ่งเป็นครั้ง
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ผด. 2

ลําดับ
ที่

ช่วงเวลาที่ตอ้ ง

รายการ/จํานวน/(หน่วย)

จัดหาตามผด. 1

193 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 โครงการจัดงานชุมชนลูกเสือท้องถิ่น

เงินนอกงบประมาณ วิธจี ัดหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ
เงินงบประมาณ
ประเภท จํานวน (บาท)
แผนงาน/งาน/โครงการ
จํานวน (บาท)
(วัน)
2,000,000.00
สํานักการศึกษาฯ งานการศึกษาไม่กําหนดระดับ
สอบราคา ต.ค.57 - ก.ย. 58 แบ่งเป็นครั้ง
3,000,000.00 เงิน

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

อุดหนุน
ทั่วไป

ไทย ภาคเหนือ ปี 2558
194 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน

195 ธ.ค. 57 - ก.ย. 58

196 ก.พ. 58 - ก.ย. 58

197 ก.พ. 58 - ก.ย. 58

198 ก.พ. 58 - ก.ย. 58

โรงเรียน อบจ.เชียงใหม่สู่สถานศึกษา
World Class Standard School
ค่าเก้าอีท้ ํางานแบบมีพนักพิง จํานวน
5 ตัวๆ ละ 1,400 บาท ตาม
โครงการเสริมสร้างการเรียนรูแ้ ละ
ทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชนจังหวัด
ค่าสื่อการเรียนการสอนระบบ
มัลติมเี ดีย พร้อมระบบทดสอบ
อิเล็กทรอนิกส์
อเลกทรอนกส
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลแบบที่ 2 พร้อมอุปกรณ์
จํานวน 5 ชุดๆ ละ 35,100 บาท
ตามโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้
และทักษะชีวิตของเด็ก
และเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่
ค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet
Printer ) สําหรับพิมพ์กระดาษ A3
จํานวน 1 เครื่องตามโครงการ
เสริมสร้างการเรียนรูแ้ ละทักษะชีวิต
ของเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่

สอบราคา ต.ค.57 - ก.ย. 58 แบ่งเป็นครั้ง

สํานักการศึกษาฯ งานการศึกษาไม่กําหนดระดับ

700,000.00

สํานักการศึกษาฯ งานการศึกษาไม่กําหนดระดับ

7,000.00

ตกลงราคา

30 วัน

สํานักการศึกษาฯ งานการศึกษาไม่กําหนดระดับ

39,440,000.00

ประมูลซือ้
ด้วยระบบอิ
เล็กทรอสิกส์

120 วัน

สํานักการศึกษาฯ งานการศึกษาไม่กําหนดระดับ

175,500.00

สอบราคา

30 วัน

สํานักการศึกษาฯ งานการศึกษาไม่กําหนดระดับ

8,500.00

สอบราคา

30 วัน
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ผด. 2

ลําดับ
ที่

ช่วงเวลาที่ตอ้ ง

รายการ/จํานวน/(หน่วย)

จัดหาตามผด. 1

199 ก.พ. 58 - ก.ย. 58 ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED

ขาวดํา (30หน้า/นาที) จํานวน 1
เครื่อง
ตามโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้
และทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชน
จังหวัดเชียงใหม่
200 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาตาม
โครงการวัดและประเมินผล
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
201 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 โครงการแข่งขันกีฬาสมาพันธ์ อบจ.
17 จังหวัดภาคเหนือ
2 2 ต.ค.
ต ค 57 - ก.ย.
ก ย 58 โครงการแขงขนกฬานกเรยน
202
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
จํานวน (บาท)
สํานักการศึกษาฯ งานการศึกษาไม่กําหนดระดับ
11,000.00
หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

สํานักการศึกษาฯ งานการศึกษาไม่กําหนดระดับ

ประเภท

จํานวน (บาท)

วิธจี ัดหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ
(วัน)
สอบราคา

30 วัน

วิธีตกลง

120 วัน

สํานักการศึกษาฯ งานกีฬาและนันทนาการ

2,000,000.00

ตกลงราคา/ ต.ค.57 - ก.ย. 58 แบ่งเป็นครั้ง
สอบราคา

สํานักการศึกษาฯ งานกฬาและนนทนาการ
สานกการศกษาฯ
งานกีฬาและนันทนาการ

10,000,000.00

ต ค 57 - ก.ย.
ก ย 58 แบงเปนครง
แบ่งเป็นครั้ง
ตกลงราคา/ ต.ค.57
สอบราคา

20,000,000.00

ตกลงราคา/ ต.ค.57 - ก.ย. 58 แบ่งเป็นครั้ง
สอบราคา

8,000,000.00

ตกลงราคา/ ต.ค.57 - ก.ย. 58 แบ่งเป็นครั้ง
สอบราคา

นักศึกษา และประชาชนต้านยาเสพ
ติดจังหวัดเชียงใหม่
203 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสุขภาพ สํานักการศึกษาฯ งานกีฬาและนันทนาการ
กีฬาและนันทนาการ
204 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร

500,000.00

เงินนอกงบประมาณ

สํานักการศึกษาฯ งานกีฬาและนันทนาการ

ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ
ประจําปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 32
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ผด. 2

ลําดับ
ที่

ช่วงเวลาที่ตอ้ ง

รายการ/จํานวน/(หน่วย)

จัดหาตามผด. 1

205 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 โครงการสนับสนุนและส่งเสริม

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
จํานวน (บาท)
สํานักการศึกษาฯ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
90,000,000.00
หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

กิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและประเพณีท่สี ําคัญ
ของจังหวัดเชียงใหม่
สํานักการศึกษาฯ
206 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 โครงการเครือข่ายการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
และพัฒนาแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม
ล้านนาและเมืองประวัตศิ าสตร์ (The
Sacred City of Chiang Mai)

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท

จํานวน (บาท)

วิธจี ัดหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ
(วัน)
ตกลงราคา/ ต.ค.57 - ก.ย. 58 แบ่งเป็นครั้ง
สอบราคา

ตกลงราคา/ ต.ค.57 - ก.ย. 58 แบ่งเป็นครั้ง
สอบราคา

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

500,000.00

รร.แม่อายฯ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

50,000.00

ตกลงราคา

30 วัน

รร.แม่อายฯ

งานระดับมัธยมศึกษา

1,752,000.00

สอบราคา

30 วัน

รร.แม่อายฯ

งานระดับมัธยมศึกษา

375,000.00

สอบราคา

60 วัน

รร.แม่อายฯ

งานระดับมัธยมศึกษา

14,269,000.00

ประมูลจ้าง
ด้วยวิธี
อิเล็กทรอนิก
ส์

180 วัน

รร.แม่อายฯ

งานระดับมัธยมศึกษา

200,000.00

สอบราคา

60 วัน

รร.ต้นแก้วฯ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

50,000.00

ตกลงราคา

30 วัน

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม
207 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรัก

การอ่านในสถานศึกษา อปท.
208 ม.ค. 58 - ก.ย. 58 ค่าชุดบริหารงานระบบจัดการเรียน
การสอน จําํ นวน 24 ชุดๆ ละ
73,000 บาท
209 ม.ค. 58 - ก.ย. 58 ค่ารถบรรทุกเกษตร โครงสร้าง 4 ล้อ
เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 15
แรงม้า จํานวน 1 คัน
210 ม.ค. 58 - ก.ย. 58 ค่าก่อสร้างอาคารโรงอาหาร จํานวน
1 หลัง

211 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 ค่าใช้จา่ ยในการซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย
212 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรัก

การอ่านในสถานศึกษา อปท.
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ผด. 2

ลําดับ
ที่

ช่วงเวลาที่ตอ้ ง

รายการ/จํานวน/(หน่วย)

จัดหาตามผด. 1

213 ม.ค. 58 - ก.ย. 58 ค่าเก้าอีท
้ ํางานแบบมีพนักพิง จํานวน
214 ต.ค. 57 - ก.ย. 58
215 ม.ค. 58 - ก.ย. 58

20 ตัวๆ ละ 1,400 บาท
อาหารเสริม (นม)
ค่าโต๊ะทํางานเหล็ก ขนาดไม่นอ้ ยกว่า
4 ฟุต พร้อมกระจก จํานวน20 ตัว ๆ
ละ 6,400 บาท
ค่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
ความเร็ว 30 แผ่น/นาที(ขาว-ดํา)
จํานวน 1 เครื่อง
ค่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
จํานวน 1 คัน
ค่าเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จํานวน 1
เครื่อง ๆ ละ 13,000.ค่าจัดซือ้ ที่ดนิ โรงเรียนต้นแก้ว 16 ไร่
1 งาน 40 ตารางวา
ค่าก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12
ห้องเรียน (รหัส สน.ศท.4/12) จํานวน
1 หลัง

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
จํานวน (บาท)
รร.ต้นแก้วฯ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
28,000.00

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

รร.ต้นแก้วฯ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รร.ต้นแก้วฯ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รร.ต้นแก้วฯ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รร.ต้นแก้วฯ

1,329,120.00
128,000.00

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท

จํานวน (บาท)

วิธจี ัดหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ
(วัน)
ตกลงราคา

30 วัน

กรณีพิเศษ ต.ค.57-ก.ย. 58
สอบราคา

30 วัน

120,000.00

สอบราคา

30 วัน

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

1,294,000.00

สอบราคา

60 วัน

รร.ต้นแก้วฯ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

13,000.00

ตกลงราคา

30 วัน

รร.ต้นแก้วฯ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

4,905,000.00

พิเศษ

120 วัน

รร.ต้นแก้วฯ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

11,960,000.00

ประมูลจ้าง
ด้วยระบบ
อิเล็คทรอนิก
ส์

240 วัน

รร.ต้นแก้วฯ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

200,000.00

สอบราคา

60 วัน

รร.บ้านแม่งอนฯ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

50,000.00

ตกลงราคา

30 วัน

การอ่านในสถานศึกษา อปท.
223 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 ค่าอาหารเสริม(นม)
รร.บ้านแม่งอนฯ
224 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 ค่าใช้จา่ ยในการซ่อมแซมอาคารเรียน รร.บ้านแม่งอนฯ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

517,920.00

กรณีพิเศษ ต.ค. 57-ก.ย. 58 แบ่งเป็นครั้ง

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

200,000.00

สอบราคา

216 ม.ค. 58 - ก.ย. 58

217 ม.ค. 58 - ก.ย. 58
218 ม.ค. 58 - ก.ย. 58
219 ม.ค. 58 - ก.ย. 58
220 ม.ค. 58 - ก.ย. 58

221 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 ค่าใช้จา่ ยในการซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก
222 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรัก
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30 วัน

ผด. 2

ลําดับ
ที่

ช่วงเวลาที่ตอ้ ง

รายการ/จํานวน/(หน่วย)

จัดหาตามผด. 1

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
จํานวน (บาท)

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท

จํานวน (บาท)

วิธจี ัดหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ
(วัน)

โรงเรียนบ้านศาลา
225 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรัก
226 ม.ค. 58 - ก.ย. 58
227 ต.ค. 57 - ก.ย. 58
228 ม.ค. 58 - ก.ย. 58
229 ม.ค. 58 - ก.ย. 58

230 ม.ค. 58 - ก.ย. 58
231 ม.ค. 58 - ก.ย. 58

232 ม.ค. 58 - ก.ย. 58
233 ม.ค. 58 - ก.ย. 58

234 ม.ค. 58 - ก.ย. 58
235 ม.ค. 58 - ก.ย. 58
236 ม.ค. 58 - ก.ย. 58
237 ต.ค. 57 - ก.ย. 58

การอ่านในสถานศึกษา อปท.
ค่าเก้าอีท้ ํางานแบบมีพนักพิง จํานวน
10 ตัวๆ ละ 1,400 บาท
ค่าอาหารเสริม(นม)
ค่าโต๊ะ เก้าอีน้ ักเรียน จํานวน 70 ชุดๆ
ละ 1,700 บาท
ค่าโต๊ะทํางานเหล็ก ขนาดไม่นอ้ ยกว่า
4 ฟุต พร้อมกระจก จํานวน10 ตัว ๆ
ละ 6,400 บาท
ค่าเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง
ขนาด 12000 บีที ียู จําํ นวน 1 เครือื่ ง
ค่าเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง
ขนาด 24000 บีทียู จํานวน 8
เครื่องๆละ 28,000 บาท
ค่าเครื่องเล่นเด็กปฐมวัย จํานวน 1 ชุด
ค่าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 3,000 ANSI
Lumensจํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ
ค่ากล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์
จํานวน 2 ชุด
ค่าเครื่องดนตรีพน้ื เมือง 1 ชุด
ค่าก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียน
ค่าใช้จา่ ยในการซ่อมแซมอาคารเรียน

ร.ร.บ้านศาลา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

50,000.00

ตกลงราคา

30 วัน

ร.ร.บ้านศาลา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

14,000.00

ตกลงราคา

30 วัน

ร.ร.บ้านศาลา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ร.ร.บ้านศาลา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

461,760.00
119,000.00

ร.ร.บ้านศาลา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ร.ร.บ้านศาลา

กรณีพิเศษ ต.ค. 57-ก.ย. 58 แบ่งเป็นครั้ง
สอบราคา

30 วัน

64,000.00

ตกลงราคา

30 วัน

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

18,000.00

สอบราคา

30 วัน

ร.ร.บ้านศาลา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

224,000.00

สอบราคา

30 วัน

ร.ร.บ้านศาลา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

สอบราคา

30 วัน

ร.ร.บ้านศาลา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

500,000.00
99,000.00

ตกลงราคา

30 วัน

ร.ร.บ้านศาลา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

120,000.00

สอบราคา

30 วัน

ร.ร.บ้านศาลา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

สอบราคา

30 วัน

ร.ร.บ้านศาลา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

สอบราคา

60 วัน

ร.ร.บ้านศาลา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

200,000.00
285,000.00
200,000.00

สอบราคา

60 วัน
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ผด. 2

ลําดับ
ที่

ช่วงเวลาที่ตอ้ ง

รายการ/จํานวน/(หน่วย)

จัดหาตามผด. 1

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
จํานวน (บาท)

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท

จํานวน (บาท)

วิธจี ัดหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ
(วัน)

กองช่าง
238 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 โครงการรณรงค์ให้ความรูด้ า้ นการ

กองช่าง

งานป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย

6,500,000.00

ตกลงราคา/
สอบราคา

30 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

กองช่าง

งานป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย

1,500,000.00

ตกลงราคา/
สอบราคา

30 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

240 พ.ย. 57 - ส.ค. 58 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

กองช่าง

4,500,000.00

ตกลงราคา

30 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

241 ม.ค. 58 - ส.ค. 58 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

กองช่าง

งานป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย
งานป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย

800,000.00

ตกลงราคา/
สอบราคา

30 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

242 ธ.ค. 57 - ก.ย. 58 ค่าวัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลื่น (งาน

กองช่าง

งานป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย
เรอนและระงบอคคภย

4,500,000.00

ตกลงราคา/
กรณีพิเศษ
กรณพเศษ

30 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

กองช่าง

งานป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย

500,000.00

ตกลงราคา/
สอบราคา

30 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

กองช่าง

งานป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย

900,000.00

ตกลงราคา/
สอบราคา

30 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

กองช่าง

งานป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย

1,000,000.00

ตกลงราคา/
สอบราคา

30 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
239 ธ.ค. 57 - ส.ค. 58 โครงการฝึกอบรมและฝึกซ้อมแผน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ป้้องกัันฯ)
243 ธ.ค. 57 - ก.ย. 58 ค่าวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ สําหรับ

งานป้องกันฯ
244 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 ค่าวัสดุสําหรับครุภัณฑ์งานป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย
245 ม.ค. 58 - เม.ย. 58 ค่าวัสดุเครื่องจักรกลสูบน้ํา
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ผด. 2

ลําดับ
ที่

ช่วงเวลาที่ตอ้ ง

รายการ/จํานวน/(หน่วย)

จัดหาตามผด. 1

246 ม.ค. 58 - พ.ค. 58 โครงการวางท่อระบายน้ําคอนกรีต

เสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านลังกา ม.
2 ต.ฟ้าฮ่าม เชื่อม บ้านสันทราย ม.8
ต.สันผีเสือ้ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.
247 ม.ค. 58 - พ.ค. 58 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดช่องเดียว ลํา
เหมืองทราย บ้านโรงวัว ม.2 ต.
หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ เชื่อม
บ้านเจดีย์เหลี่ยม ม.1 ต.ท่าวังตาล
อ.สารภี จ.เชียงใหม่
248 ม.ค. 58 - พ.ค. 58 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลําเหมือง
ดง บ้านสวนหลวง ม.13 คันธรส ต.
หนองตอง เชื่อม บ้านวัวลาย ม.7 ต.
หารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่
249 ก.พ.58 - ส.ค. 58 โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อ

250 พ.ย.57 - ก.ย. 58 ค่าจ้างเหมาบริการ
251 พ.ย.57 - ก.ย. 58 ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมการ

วิเคราะห์นํา้ บาดาล
252 พ.ย.57 - ก.ย. 58 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
253 พ.ย.57 - ก.ย. 58 วัสดุสํานักงาน

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน
กองช่าง

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
จํานวน (บาท)
งานป้องกันภัยฝ่ายพล
2,837,000.00
เรือนและระงับอัคคีภัย

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท

จํานวน (บาท)

วิธจี ัดหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ
(วัน)
ประมูลจ้าง
ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิก
ส์

90 วัน

สอบราคา

90 วัน

กองช่าง

งานป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย

811,000.00

กองช่าง

งานป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย

3,033,000.00

ประมูลจ้าง
ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิก
อเลกทรอนก
ส์

90 วัน

กองช่าง

งานโรงพยาบาล

60,000,000.00

ตกลง
ราคา/
ประมูลซือ้
ด้วยระบบอิ
เล็กทรอสิกน์

30 วัน

16,000,000.00
100,000.00

ตกลงราคา

30 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

ตกลงราคา

30 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

650,000.00
400,000.00

ตกลงราคา

30 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

ตกลงราคา

30 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

กองช่าง

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

กองช่าง

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

กองช่าง

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

กองช่าง

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
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ผด. 2

ลําดับ
ที่

ช่วงเวลาที่ตอ้ ง

รายการ/จํานวน/(หน่วย)

จัดหาตามผด. 1

254 ก.พ.58 - พ.ค. 58 ค่าตูเ้ หล็กเก็บเอกสาร ชนิด 3 ลิน้ ชัก

กองช่าง

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
จํานวน (บาท)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
12,800.00

กองช่าง

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

กองช่าง

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท

จํานวน (บาท)

วิธจี ัดหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ
(วัน)
ตกลงราคา

30 วัน

51,600.00

ตกลงราคา

30 วัน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

56,000.00

สอบราคา

60 วัน

กองช่าง

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ตกลงราคา

30 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

กองช่าง

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

200,000.00
11,000.00

ตกลงราคา/
สอบราคา

30 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

กองช่าง

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

14,000.00

ตกลงราคา

30 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

กองช่าง

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

1,000,000.00

ตกลงราคา/
สอบราคา

30 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

261 ก.พ.58 - พ.ค. 58 วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลื่น (งาน

กองช่าง

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

1,500,000.00

ตกลงราคา

30 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

บริหารทั่วไป)
262 ก.พ.58 - พ.ค. 58 วัสดุคอมพิวเตอร์

กองช่าง

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

500,000.00

ตกลงราคา

30 วัน

255 ก.พ.58 - พ.ค. 58

256 ก.พ.58 - พ.ค. 58

257 ก.พ.58 - พ.ค. 58
258 ก.พ.58 - พ.ค. 58

259 ก.พ.58 - พ.ค. 58

260 ก.พ.58 - พ.ค. 58

จํานวน 4 ตู้ ๆ ละ 3,200.ค่าเก้าอีน้ ั่งและพนักพิงบุดว้ ยฟองน้ํา
หุ้มด้วยหนัง PVC ขาเหล็กชุบด้วย
โครเมี่ยม จํานวน 120 ตัว ๆ ละ
430 บาท
ค่าโต๊ะพับหน้าโฟเมก้าขาวขนาด
75x150x75 ซม. จํานวน 40 ตัว ๆ
ละ 1,400 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าผ้าม่านพร้อมติดตั้ง ขนาด
1.35x1.17 ม. จํานวน 4 ชุด ๆ ละ
2,750 บาท
ค่าผ้าม่านพร้อมติดตั้ง ขนาด
2.50x1.10 ม. จํานวน 4 ชุด ๆ ละ
3,500 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

26

ผด. 2

ลําดับ
ที่

ช่วงเวลาที่ตอ้ ง

รายการ/จํานวน/(หน่วย)

จัดหาตามผด. 1

263 ก.พ.58 - พ.ค. 58 ค่าบันไดอลูมเิ นียม แบบ 4 ขา

264 ก.พ.58 - พ.ค. 58

265 ก.พ.58 - พ.ค. 58

266 ก.พ.58 - พ.ค. 58

267 ก.พ.58 - พ.ค. 58
268 ก.พ.58 - พ.ค. 58
269 ก.พ.58 - พ.ค. 58

สามารถพับเก็บได้มีความสูงไม่น้อย
กว่า 3 เมตร จํานวน 2 ตัว ๆ ละ
2,350 บาท
ค่าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู
จํานวน 1 เครื่อง
ค่าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู
จํานวน 1 เครื่อง
ค่ารถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่วงว่าง
ด้านหลังคนขับ (CAB) จํานวน 4 คัน
ค่าหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด ขนาด 100
KVA พร้อมติดตั้ง จํานวน 1 ลูก
ค่าโทรทัศน์ แอล อี ดี ขนาด 46 นิว้ จําน
ค่าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ระดับ XGA ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 2,000
ANSI Lumens จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
22,000 บาท

กองช่าง

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
จํานวน (บาท)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
4,700.00

กองช่าง

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

กองช่าง

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท

จํานวน (บาท)

วิธจี ัดหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ
(วัน)
สอบราคา

30 วัน

28,000.00

ตกลงราคา

30 วัน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

33,000.00

ตกลงราคา

30 วัน

กองช่าง

ไ ่ยวกับเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี

3,284,000.00

ประมูลซื้อ
ด้วยระบบอิ
เล็กทรอสิกส์

60 วัน

กองช่าง

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

500,000.00

สอบราคา

30 วัน

กองช่าง

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ตกลงราคา

30 วัน

กองช่าง

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

50,000.00
44,000.00

ตกลงราคา

30 วัน
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ผด. 2

ลําดับ
ที่

ช่วงเวลาที่ตอ้ ง

รายการ/จํานวน/(หน่วย)

จัดหาตามผด. 1

270 ก.พ.58 - พ.ค. 58 ค่าจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า

271 ก.พ.58 - พ.ค. 58
272 ก.พ.58 - พ.ค. 58

273 ก.พ.58 - พ.ค. 58

274 ก.พ.58 - พ.ค. 58

275 ก.พ.58 - พ.ค. 58

ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 100 นิว้
จํานวน 1 ชุด
ค่าเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จํานวน 2
เครื่อง ๆ ละ 13,000 บาท
ค่าเครื่องติดตามรถยนต์ (GPS
Tracker) จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 15,000
บาท
ค่าเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณ
ดาวเทียม GPS จํานวน 8 เครื่อง ๆ ละ
25,000 บาท
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 9 ชุด ๆ
ละ 33,000 บาท ( 1 ชุด
ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์
30,000.- + สํารองไฟ ขนาด 800
VA 3,000.-)
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับ
งานประมวลผล มีหน่วยประมวลผล
กลาง (CPU)ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก
(2 Core) ที่มคี วามเร็วสัญญาณ
นาฬิกาไม่นอ้ ยกว่า 2.00 GHz จํานวน
1 หน่วย จํานวน 1 เครื่อง

กองช่าง

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
จํานวน (บาท)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
9,900.00

กองช่าง

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

กองช่าง

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท

จํานวน (บาท)

วิธจี ัดหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ
(วัน)
ตกลงราคา

30 วัน

26,000.00

ตกลงราคา

30 วัน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

90,000.00

ตกลงราคา

30 วัน

กองช่าง

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

200,000.00

สอบราคา

30 วัน

กองช่าง

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

297,000.00

สอบราคา

30 วัน

กองช่าง

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

45,900.00

สอบราคา

30 วัน
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ผด. 2
ช่วงเวลาที่ตอ้ ง

276 ก.พ.58 - พ.ค. 58 ค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED ขาว

กองช่าง

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
จํานวน (บาท)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
10,500.00

ดํา (18 หน้า/ นาที) จํานวน 3
เครื่อง ๆ ละ 3,500 บาท
277 พ.ย. 57 - ส.ค. 58 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงระบบไฟฟ้า

กองช่าง

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

278 ธ.ค. 57 - ส.ค. 58 ค่าจ้างที่ปรึกษาตามโครงการตรวจวัด

กองช่าง

ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน/(หน่วย)

จัดหาตามผด. 1

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท

จํานวน (บาท)

วิธจี ัดหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ
(วัน)
สอบราคา

30 วัน

300,000.00

ตกลงราคา/
สอบราคา

30 วัน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

1,500,000.00

สอบราคา

30 วัน

กองช่าง

งานไฟฟ้าถนน

ตกลงราคา

30 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

กองช่าง

งานไฟฟ้าถนน

300,000.00
1,500,000.00

ตกลงราคา

30 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

กองช่าง
กองชาง

งานไฟฟ้าถนน
งานไฟฟาถนน

45
4,500,000.00

ตกลงราคา/
กรณีพิเศษ

วัน
30 วน

แบ่งเป็นครั้ง
แบงเปนครง

กองช่าง

งานไฟฟ้าถนน

ตกลงราคา

30 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

กองช่าง

งานไฟฟ้าถนน

450,000.00
500,000.00

ตกลงราคา

30 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

ไฟฟ้าสาธารณะ
284 ม.ค. 58 - พ.ค. 58 โครงการตกแต่งเมืองด้วยไม้ดอก ไม้
ประดับและงานศิลปกรรม

กองช่าง

งานสวนสาธารณะ

26,000,000.00

ประมูลจ้าง
ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิก
ส์

30 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

285 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 โครงการบริหารจัดการโรงงานทําปุ๋ย

กองช่าง

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

สอบราคา/
พิเศษ

30 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

คุณภาพสิ่งแวดล้อมในพืน้ ที่จังหวัด
เชียงใหม่
279 พ.ย. 57 - ก.ย. 58 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
280 พ.ย. 57 - ก.ย. 58 ค่าวัสดุก่อสร้างสําหรับงานขุดเจาะ
บ่อบาดาล
28 พ.ย.
พ ย 57 - ก.ย.
ก ย 58 วสดุ
281
วัสดเชื
้อเพลิงและหล่อลื่น (งานขุ
(งานขดด
เชอเพลงและหลอลน
เจาะบ่อบาดาล)
282 พ.ย. 57 - ก.ย. 58 ค่าวัสดุสําหรับงานขุดเจาะบ่อบาดาล
283 พ.ย. 57 - ก.ย. 58 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงระบบ

หมักจากของเหลือใช้

29

27,000,000

แบ่งเป็นครั้ง

ผด. 2

ลําดับ
ที่

ช่วงเวลาที่ตอ้ ง

รายการ/จํานวน/(หน่วย)

จัดหาตามผด. 1

286 ก.พ. 58 - ก.ค. 58 โครงการประชาสัมพันธ์โรงงานทําปุ๋ย

กองช่าง

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
จํานวน (บาท)
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
500,000

กองช่าง

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

กองช่าง

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโรงงานทํา
ปุ๋ยหมักจากของเหลือใช้
288 ม.ค. 58 - มิ.ย. 58 โครงการย่อยกิ่งไม้ ใบไม้ และเศษวัสดุ
เหลือทิ้งทางการเกษตร
289 ม.ค. 58 - พ.ค. 58 โครงการทําปุ๋ยหมักจากกิ่งไม้ ใบไม้

สร้างจิตสํานึกและความตระหนักใน
การ
ดูแลรักษาอนุรักษ์และฟื้นฟู
291 พ.ย. 57 - ส.ค. 58 โครงการปรับปรุงสนามกีฬาประจํา
อําเภออมก๋อย บ้านหลิม ม.1 ต.อม
ก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
292 ม.ค. 58 - พ.ค. 58 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

จํานวน (บาท)

30 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

1,500,000

ตกลงราคา/
สอบราคา

30 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

500,000

ตกลงราคา/
สอบราคา

30 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

กองช่าง

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

1,000,000

ตกลงราคา/
สอบราคา

30 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

กองช่าง

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

5,000,000.00

ตกลงราคา/
สอบราคา

30 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

กองช่าง

งานกีฬาและนันทนาการ

2,177,000.00

ประมูลจ้าง
ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิก
ส์

90 วัน

กองช่าง

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

3,666,000.00

ประมูลจ้าง
ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิก
ส์

90 วัน

และเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
290 พ.ย. 57 - ส.ค. 58 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อ

ประเภท

วิธจี ัดหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ
(วัน)
ตกลงราคา/
สอบราคา

หมักจากของเหลือใช้
287 ธ.ค. 57 - ก.ย. 58 โครงการติดตาม ตรวจสอบ

เงินนอกงบประมาณ

เหล็ก เข้าสูส่ ถานที่ท่องเที่ยวน้ําตก
สายหมอก บ้านห้วยส้มสุก ม.7 ต.
ละสวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

30

ผด. 2

ลําดับ
ที่

ช่วงเวลาที่ตอ้ ง

รายการ/จํานวน/(หน่วย)

จัดหาตามผด. 1

293 ม.ค. 58 - พ.ค. 58 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

294 ธ.ค. 57 - เม.ย. 58

295 ธ.ค. 57 - เม.ย. 58
296 เม.ย. 58 - ก.ค. 58
297 มี.ค. 57 - มิ.ย. 58

298 ม.ค. 57 - พ.ค. 58

299 ต.ค. 57 - ก.ย. 58
300 ก.พ. 58 - เม.ย. 58

เหล็ก เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวน้ําตกแม่
ลาด
สายวัดพระเจ้าออกเหงื่อ บ้านสันดวง
ดี ม.1 เชื่อม บ้านสามปู ม.2 ต.แสน
โครงการปรับปรุงภูมทิ ัศน์บริเวณจุด
ใต้ทางแยกต่างระดับสนามบิน ที่ กม.
1+339 - กม.1+800 (ช่วงที่ 1)
โครงการปรับปรุงภูมทิ ัศน์บริเวณทาง
แยกข่วงสิงห์ (ช่วงที่ 1)
โครงการฝึกอบรม สัมมนา การ
ปฏิบัตงิ านซ่อมบํารุงรักษาถนน
โครงการฝึกอบรม สัมมนา ทัศน
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการดูแลเครื่องจักรกลและ
โครงการฝึกอบรม สัมมนา ทัศน
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
ด้านเทคนิคการสํารวจและออกแบบ
โครงสร้างพืน้ ฐานและการพัฒนาเมือง
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ใน
ศูนย์เครื่องมือกล

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน
กองช่าง

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
จํานวน (บาท)
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
3,468,000.00

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท

จํานวน (บาท)

วิธจี ัดหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ
(วัน)
ประมูลจ้าง
ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิก
ส์

90 วัน

กองช่าง

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

1,880,000.00

สอบราคา

60 วัน

กองช่าง

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

1,979,000.00

สอบราคา

60 วัน

กองช่าง

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและโยธา

500,000.00

ตกลงราคา

30 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

กองช่าง

ไ ย่ วกับอุตสาหกรรมและโยธา
โ
งานบริหารทัว่ ไปเกี

500,000.00

ตกลงราคา

30 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

กองช่าง

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและโยธา

300,000.00

ตกลงราคา

30 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

กองช่าง

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและโยธา

ตกลงราคา

30 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

กองช่าง

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและโยธา

3,500,000.00
500,000.00

ตกลงราคา/
สอบราคา

30 วัน

แบ่งเป็นครั้ง
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ช่วงเวลาที่ตอ้ ง

กองช่าง

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
จํานวน (บาท)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและโยธา
1,500,000.00

302 พ.ย. 57 - ก.ย. 58 ค่าเช่าทรัพย์สิน / ค่าเช่า

กองช่าง

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

เครื่องจักรกล
303 พ.ย. 57 - ก.ย. 58 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

กองช่าง

304 พ.ย. 57 - ก.ย. 58 วัสดุก่อสร้าง (งานก่อสร้างและซ่อม

ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน/(หน่วย)

จัดหาตามผด. 1

301 ม.ค. 58- ก.ย. 58 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิ และ

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท

จํานวน (บาท)

วิธจี ัดหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ
(วัน)
ตกลงราคา/
สอบราคา

30 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

10,000,000.00

สอบราคา

30 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

15,000,000.00

ตกลงราคา/
สอบราคา

30 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

กองช่าง

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

80,000,000.00

ตกลงราคา/
สอบราคา

30 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

305 พ.ย. 57 - ก.ย. 58 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

กองช่าง

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

2,500,000.00

ตกลงราคา/
สอบราคา

30 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

306 พ.ย. 57 - ก.ย. 58 วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลื่น

กองช่าง

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

80,000,000.00

ตกลงราคา/
กรณีพิเศษ

60 วัน

กองช่าง

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

30,000.00

ตกลงราคา

30 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

กองช่าง

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ตกลงราคา

30 วัน

แบ่งเป็นครั้ง

กองช่าง

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

3,500,000.00
1,800,000.00

สอบราคา

60 วัน

สิ่งก่อสร้าง

บํารุง)

(เครื่องจักรกล)
307 พ.ย. 57 - ก.ย. 58 ค่าวัสดุสําหรับงานบํารุงรักษา

เครื่องจักรกล
308 พ.ย. 57 - ก.ย. 58 ค่าวัสดุเครื่องจักรกล
309 ม.ค. 58 - พ.ค.58 ค่ารถบริการซ่อมอเนกประสงค์ พร้อม
เครื่องมืออุปกรณ์ขับเคลื่อน 4 ล้อ
เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ จํานวน 1
คัน
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ลําดับ
ที่

ช่วงเวลาที่ตอ้ ง

รายการ/จํานวน/(หน่วย)

จัดหาตามผด. 1

310 ม.ค. 58 - มิ.ย.58 ค่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6

311 ม.ค. 58 - มิ.ย.58

312 ม.ค. 58 - มิ.ย.58

313 ม.ค. 58 - ก.ค.58

314 ม.ค. 58 - เม.ย.58

315 ม.ค. 58 - เม.ย.58
316 ธ.ค. 57 - พ.ค. 58

ล้อ แบบกระบะเทท้าย จํานวน 4
คัน ๆ ละ 1,980,000 บาท
ค่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6
ล้อ แบบบรรทุกน้ํา จํานวน 2 คัน ๆ
ละ 2,119,000 บาท
ค่ารถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมเครื่อง
ตัดหญ้าไหล่ทาง ขับเคลื่อน 4 ล้อ
เครื่องยนต์ดีเซล4 จังหวะ จํานวน 2
คัน ๆ ละ 2,800,000 บาท
ค่ารถขุดตีนยางพร้อมใบมีดดันดิน
ด้านหน้าเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ
มีกําลังไม่น้อยกว่า 60 แรงม้า จํานวน
1 คัน
ค่าเครื่องตบดินแบบสั่นสะเทือนแรง
บดอัดไม่นอ้ ยกว่า 5 ตัน เครื่องยนต์
ดีเซลจํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 19,000
ค่าเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน
17 เครื่อง ๆ ละ 9,500.โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหัวหลิม ม.1 ต.ท่า
กว้าง
เชื่อม บ้านกูแ่ ดง ม.7 ต.หนองแฝก

กองช่าง

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
จํานวน (บาท)
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
7,920,000.00

กองช่าง

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

กองช่าง

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท

จํานวน (บาท)

วิธจี ัดหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ
(วัน)
ประมูลซือ้
ด้วยระบบอิ
เล็กทรอสิกส์

90 วัน

4,238,000.00

ประมูลซือ้
ด้วยระบบอิ
เล็กทรอสิกส์

90 วัน

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

5,600,000.00

ประมูลซือ้
ด้วยระบบอิ
เล็กทรอสิกส์

90 วัน

กองช่าง

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

3,800,000.00

ประมูลซือ้
ด้วยระบบอิ
เล็กทรอสิกส์
เลกทรอสกส

120 วัน

กองช่าง

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

38,000.00

ตกลงราคา

30 วัน

กองช่าง

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

161,500.00

สอบราคา

30 วัน

กองช่าง

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

1,760,000.00

สอบราคา

120 วัน
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ลําดับ
ที่

ช่วงเวลาที่ตอ้ ง

รายการ/จํานวน/(หน่วย)

จัดหาตามผด. 1

317 ธ.ค. 57 - พ.ค. 58 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต

318 ธ.ค. 57 - พ.ค. 58

319 ธ.ค. 57 - พ.ค. 58

320 ธ.ค. 57 - เม.ย. 58

321 ธ.ค. 57 - เม.ย. 58

เสริมเหล็ก ข้ามแม่น้ําอาว บ้านดงแม่
อาว ม.7 ต.ทุ่งรวงทอง อ.แม่วาง
เชื่อม บ้านศรีแดนเมือง ม. 6 ต.ยาง
คราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก ข้ามห้วยน้ําแม่กมึ บ้านจะ
นะ ม.12 ต.แม่อาย เชื่อม บ้านเมือง
หนอง (หมอกเปา) ม.10 ต.แม่สาว อ.
แม่อาย จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านกลาง ม.1 ต.ทุ่งรวง
ทอง อ.แม่วาง เชื่อม บ้านกลาง ม.9
ต.ทุง่ สะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านสันดอย ม.5 ต.ฮอด เชื่อม
บ้านตาลเหนือ ม.1 ต.บ้านตาล อ.ฮอด
จังหวัดเชียงใหม่
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านแพะดินแดง ม.2 ต.ฮอด
เชื่อม บ้านนาคอเรือ ม.2 ต.นาคอเรือ
อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

กองช่าง

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
จํานวน (บาท)
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
1,312,000.00

กองช่าง

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

กองช่าง

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท

จํานวน (บาท)

วิธจี ัดหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ
(วัน)
สอบราคา

120 วัน

1,555,000.00

สอบราคา

120 วัน

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

2,215,000.00

ประมูลจ้าง
ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
อเลกทรอนกส

120 วัน

กองช่าง

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

3,442,000.00

ประมูลจ้าง
ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์

120 วัน

กองช่าง

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

1,306,000.00

สอบราคา

90 วัน
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ลําดับ
ที่

ช่วงเวลาที่ตอ้ ง

รายการ/จํานวน/(หน่วย)

จัดหาตามผด. 1

322 ธ.ค. 57 - เม.ย. 58 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

323 ธ.ค. 57 - เม.ย. 58

324 ธ.ค. 57 - เม.ย. 58

325 ธ.ค. 57 - เม.ย. 58

326 ธ.ค. 57 - เม.ย. 58

เหล็ก บ้านป่าตึง ม.13 ต.ช่างเคิ่ง
เชื่อม
บ้านสามสบ ม.1 ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านสองแคว ม.7 ต.สัน
ทราย (เทศบาลตําบลสันทราย) เชื่อม
บ้านหนองยาวเหนือ ม.17 ต.แม่สูน
อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายพระธาตุปู่ก่ํา บ้านสบงาย
ม.5 ต.เมืองงาย (เทศบาลตําบลพระ
ธาตุปู่ก่ํา) เชื่อม บ้านห้วยทรายขาว
ม.5 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.
เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองแขม (หย่อมบ้านป่า
บงงามมูเซอ) ม.11 ต.เมืองนะ เชื่อม
บ้านหนองเต่า ม.5 ต.ปิงโค้ง อ.เชียง
ดาว จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านป้อก ม.5 ต.สะเมิงเหนือ
อ.สะเมิง เชื่อม บ้านโป่งไคร้ ม.5 ต.
โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

กองช่าง

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
จํานวน (บาท)
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
3,228,000.00

กองช่าง

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

กองช่าง

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท

จํานวน (บาท)

วิธจี ัดหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ
(วัน)
ประมูลจ้าง
ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิก
ส์

90 วัน

3,331,000.00

ประมูลจ้าง
ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิก
ส์

90 วัน

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

1,489,000.00

สอบราคา

90 วัน

กองช่าง

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

1,501,000.00

สอบราคา

90 วัน

กองช่าง

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

1,694,000.00

สอบราคา

90 วัน
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ลําดับ
ที่

ช่วงเวลาที่ตอ้ ง

รายการ/จํานวน/(หน่วย)

จัดหาตามผด. 1

327 ธ.ค. 57 - เม.ย. 58 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

328 ม.ค. 58 -พ.ค. 58

329 ม.ค. 58 -พ.ค. 58

330 ม.ค. 58 -พ.ค. 58

331 ม.ค. 58 -พ.ค. 58

เหล็ก สายทางดอยผาตั้ง บ้านแม่ยะ
น้อย ม.18 ต.บ้านหลวง เชื่อม บ้าน
ขุนแตะ ม.5 ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง
จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านดอยคํา ม.8 ต.หางดง (เขต
อบต.หางดง) เชื่อม บ้านวังลุง ม.10
ต.หางดง (เขต ท.ต.ท่าข้าม) อ.ฮอด จ.
เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านห้วยบง ม.12, บ้านนา
กลาง ม.2 ต.แม่ศึก เชื่อม บ้านห้วยผา
ม.8 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านแม่ตูม ม.4 ต.ปางหินฝน
อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เชื่อม บ้าน
ฟักทอง ม.4 ต.ขุนแม่ลาน้อย อ.แม่ลา
น้อย จ.แม่ฮ่องสอน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านห้วยผา ม.8 ต.แม่นาจร อ.
แม่แจ่ม เชื่อม บ้านขุนแม่รวม ม.1 ต.
แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.

กองช่าง

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
จํานวน (บาท)
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
2,318,000.00

กองช่าง

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

กองช่าง

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท

จํานวน (บาท)

วิธจี ัดหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ
(วัน)
ประมูลจ้าง
ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิก
ส์

90 วัน

2,320,000.00

ประมูลจ้าง
ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิก
ส์

90 วัน

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

784,000.00

สอบราคา

90 วัน

กองช่าง

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

649,000.00

สอบราคา

90 วัน

กองช่าง

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

1,934,000.00

สอบราคา

90 วัน
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ผด. 2

ลําดับ
ที่

ช่วงเวลาที่ตอ้ ง

รายการ/จํานวน/(หน่วย)

จัดหาตามผด. 1

332 ม.ค. 58 -พ.ค. 58 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

333 ม.ค. 58 -พ.ค. 58

334 ก.พ. 58 -มิ.ย. 58

335 ก.พ. 58 - มิ.ย. 58

336 ก.พ. 58 -มิ.ย. 58

เหล็ก บ้านกิ่วโป่ง ม.2 ต.แจ่มหลวง
เชื่อม (ทางหลวงชนบทหมายเลข ชม.
5050) บ้านห้วยบง ม.4 ต.บ้านจันทร์
อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่
โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้าง
ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย
ชม.4017 บ้านแม่ใจใต้ ม.7 ต.เวียง
เชื่อม บ้านลาน ม.5 ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง
จ.เชียงใหม่
โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้าง
ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง
ชม 4054 บ้านใจเหนือ ม.8 ต.เวียง
เชื่อม บ้านเปียงกอก ม.6 ต.โป่งน้ํา
ร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้าง
ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย
บ้านแม่หาด ม.1 เชื่อมบ้านนามน ม.7
ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้าง
ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย
ชม.ถ.1-0006 บ้านสันกลาง ม.5 ต.
ป่าไหน่ เชื่อม บ้านขามสุ่ม ม.6 ต.สัน
ทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

กองช่าง

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
จํานวน (บาท)
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
1,007,000.00

กองช่าง

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

กองช่าง

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท

จํานวน (บาท)

วิธจี ัดหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ
(วัน)
สอบราคา

90 วัน

1,994,000.00

สอบราคา

90 วัน

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

1,626,000.00

สอบราคา

90 วัน

กองช่าง

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

2,300,000.00

ประมูลจ้าง
ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิก
ส์

90 วัน

กองช่าง

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

1,998,000.00

สอบราคา

90 วัน
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ผด. 2

ลําดับ
ที่

ช่วงเวลาที่ตอ้ ง

รายการ/จํานวน/(หน่วย)

จัดหาตามผด. 1

337 ก.พ. 58 - มิ.ย. 58 โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ชม.
4052 บ้านหลิม ม.1 ต.อมก๋อย
เชื่อม บ้านหลองน้อย ม.2 ต.สบโขง
อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
338 ธ.ค. 57 - พ.ค. 58 โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านแจ่งกู่เรือง ม.4 ต.
เวียง เชื่อม บ้านสันต้นม่วง ม.2 ต.
บ้านโป่ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
339 ก.พ. 58 - มิ.ย. 58 โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้าง
ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอย
5 บ้านป่าบง ม.4 ต.แม่คือ เชื่อม
บ้านสันต้นม่วงใต้ ม.9 ต.สันปูเลย อ.
ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่
340 ก.พ. 58 - มิ.ย. 58 โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้าง
ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย
บ้านแจ่มหลวง ม.6 ต.แจ่มหลวง อ.
กัลยาณิวัฒนา เชื่อม บ้านแม่ซา ม.2
ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

กองช่าง

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
จํานวน (บาท)
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
2,484,000.00

กองช่าง

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

กองช่าง

กองช่าง

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท

จํานวน (บาท)

วิธจี ัดหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ
(วัน)
ประมูลจ้าง
ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิก
ส์

90 วัน

2,562,000.00

ประมูลจ้าง
ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิก
ส์

120 วัน

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

1,971,000.00

สอบราคา

90 วัน

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

1,988,000.00

สอบราคา

90 วัน
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ผด. 2

ลําดับ
ที่

ช่วงเวลาที่ตอ้ ง

รายการ/จํานวน/(หน่วย)

จัดหาตามผด. 1

341 ก.พ. 58 - มิ.ย. 58 โครงการบูรณะทางโดยวิธี Pavement

In-Place Recycling ผิวทางแอสฟัลต์
คอนกรีต ถนนสาย ชม.ถ.1-0019
บ้านแม่ยะ ม.5 เชื่อม บ้านแม่ออ้ ใน
ม.8 ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
342 ก.พ. 58 - มิ.ย. 58 โครงการบูรณะทางโดยวิธี Pavement
In-Place Recycling ผิวทางแอสฟัลต์
คอนกรีต ถนนสาย ชม 2142 บ้าน
แม่ขะจาน ม.7 ต.ขีเ้ หล็ก เชื่อม บ้าน
สันป่ายาง ม.2 ต.สันป่ายาง
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
343 ก.พ. 58 - มิ.ย. 58 โครงการบูรณะทางโดยวิธี Pavement
In-Place Recycling ผิวทางแอสฟัลต์
คอนกรีต ถนนสาย ชม. 5025 บ้าน
ห้วยไร่ ม.9 ต.ขีเ้ หล็ก เชื่อม บ้านเมือง
กืด้ ม.1 ต.กืด้ ช้าง อ.แม่แตง จ.
เชียงใหม่
344 ก.พ. 58 - มี.ค. 58 โครงการบูรณะทางโดยวิธี Pavement
In-Place Recycling ผิวทางแอสฟัลต์
คอนกรีต ถนนสาย ชม.2001 แยก
ทางหลวงหมายเลข 108 เชื่อม บ้าน
น้ําโท้ง ม.2 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.
เชียงใหม่

กองช่าง

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
จํานวน (บาท)
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
3,222,000.00

กองช่าง

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

กองช่าง

กองช่าง

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท

จํานวน (บาท)

วิธจี ัดหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ
(วัน)
ประมูลจ้าง
ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิก
ส์

90 วัน

3,377,000.00

ประมูลจ้าง
ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิก
ส์

90 วัน

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

4,333,000.00

ประมูลจ้าง
ด้ว้ ยระบบ
อิเล็กทรอนิก
ส์

90 วัน

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

2,262,000.00

ประมูลจ้าง
ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิก
ส์

90 วัน
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ผด. 2

ลําดับ
ที่

ช่วงเวลาที่ตอ้ ง

รายการ/จํานวน/(หน่วย)

จัดหาตามผด. 1

345 มี.ค. 58 - มิ.ย. 58 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร

แบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์
คอนกรีต บ้านปางต้นฆ้อง ม.1 ต.
มะลิกา เชื่อม บ้านปางต้นเดื่อ ม.9 ต.
แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
346 มี.ค. 58 - มิ.ย. 58 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
แบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์
คอนกรีต
สายบ้านพระนอน ม.5 ต.ดอนแก้ว อ.
แม่ริม เชื่อม ชุมชนแม่หยวก แขวง
นครพิงค์ ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.
เชียงใหม่
347 มี.ค. 58 - มิ.ย. 58 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
แบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์
คอนกรีต ถนนสาย ชม.4230 บ้าน
ศรีทรายมูล ม.6 เชื่อม บ้านฟ้ามุ่ย ม.1
ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
348 มี.ค. 58 - มิ.ย. 58 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
แบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์
คอนกรีต
ถนนสาย ชม.2021 บ้านตลาด ม.7
ต.สันกําแพง เชื่อม บ้านร้องวัวแดง ม.
3
ต.ร้องวัวแดง อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่

กองช่าง

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
จํานวน (บาท)
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
2,800,000.00

กองช่าง

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

กองช่าง

กองช่าง

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท

จํานวน (บาท)

วิธจี ัดหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ
(วัน)
ประมูลจ้าง
ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิก
ส์

60 วัน

1,411,000.00

สอบราคา

60 วัน

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

1,779,000.00

สอบราคา

60 วัน

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

2,229,000.00

ประมูลจ้าง
ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิก
ส์

60 วัน
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ผด. 2

ลําดับ
ที่

ช่วงเวลาที่ตอ้ ง

รายการ/จํานวน/(หน่วย)

จัดหาตามผด. 1

349 มี.ค. 58 - มิ.ย. 58 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร

แบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์
คอนกรีต
ถนนสาย ชม.5080 บ้านท่าขีน้ าค ม.
6 ต.หนองตอง อ.หางดง เชื่อม
บ้านแม่ขอ่ งกลาง ม.9 ต.แม่ก๊า อ.สัน
ป่าตอง จ.เชียงใหม่
350 มี.ค. 58 - มิ.ย. 58 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
แบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์
คอนกรีต
สายชม.5132 บ้านสามหลัง ม.8 ต.
สองแคว เชื่อม บ้านปากทางเจริญ ม.
4
351 มี.ค. 58 - มิ.ย. 58 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
แบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์
คอนกรีต
ถนนสายทางบ้านปง ม.7 ต.หนองบัว
เชื่อม บ้านหนองบัว ม.2 ต.ปงตํา
อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

กองช่าง

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
จํานวน (บาท)
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
1,998,000.00

กองช่าง

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

กองช่าง

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน
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เงินนอกงบประมาณ
ประเภท

จํานวน (บาท)

วิธจี ัดหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ
(วัน)
สอบราคา

60 วัน

2,317,000.00

ประมูลจ้าง
ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิก
ส์

60 วัน

1,330,000.00

สอบราคา

60 วัน

ผด. 2

ลําดับ
ที่

ช่วงเวลาที่ตอ้ ง

รายการ/จํานวน/(หน่วย)

จัดหาตามผด. 1

352 มี.ค. 58 - มิ.ย. 58 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร

แบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์
คอนกรีต วัดสุกาวาส
บ้านแม่ขิ ม.1 ต.ศรีดงเย็น (ทต.ไทย
ปราการ) ถึง ม.1 ต.ศรีดงเย็น (อบต.
ศรีดงเย็น)
อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
353 มี.ค. 58 - มิ.ย. 58 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
แบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์
คอนกรีต
บ้านปางกว้าง ม.13 ต.อินทรขิล อ.
แม่แตง เชื่อม บ้นแก่งปันเต๊า ม.10 ต.
แม่นะ
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
354 มี.ค. 58 - มิ.ย. 58 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
แบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์
คอนกรีต
ถนนสายบ้านแม่กวงเหนือ ม.6 ต.สัน
นาเม็ง เชื่อม บ้านข้าวแท่นน้อย ม.3
ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.
เชียงใหม่

กองช่าง

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
จํานวน (บาท)
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
2,100,500.00

กองช่าง

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

กองช่าง

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน
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เงินนอกงบประมาณ
ประเภท

จํานวน (บาท)

วิธจี ัดหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ
(วัน)
ประมูลจ้าง
ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิก
ส์

60 วัน

1,958,000.00

สอบราคา

60 วัน

4,000,000.00

ประมูลจ้าง
ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิก
ส์

60 วัน

ผด. 2

ลําดับ
ที่

ช่วงเวลาที่ตอ้ ง

รายการ/จํานวน/(หน่วย)

จัดหาตามผด. 1

355 มี.ค. 58 - มิ.ย. 58 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร

แบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์
คอนกรีต
ถนนสายซอยเกษตรเสรี บ้านหนอง
หาร ม.7 ต.หนองหาร เชื่อม บ้าน
ห้วยบงนอก ม.5 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สัน
ทราย จ.เชียงใหม่
356 มี.ค. 58 - มิ.ย. 58 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
แบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์
คอนกรีต
ถนนสายบ้านพันหลัง ม.4 ต.สําราญ
ราษฎร์ เชื่อม บ้านแพะแม่คอื ม.1
ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
357 มี.ค. 58 - มิ.ย. 58 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
แบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์
คอนกรีต
ถนนสายบ้านดอยยาว ม.1 ต.แช่ช้าง
เชื่อม บ้านป่าเหียง ม.1 ต.ออนใต้
อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่

กองช่าง

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
จํานวน (บาท)
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
1,811,000.00

กองช่าง

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

กองช่าง

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

43

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท

จํานวน (บาท)

วิธจี ัดหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ
(วัน)
สอบราคา

60 วัน

2,695,000.00

ประมูลจ้าง
ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิก
ส์

60 วัน

3,330,000.00

ประมูลจ้าง
ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิก
ส์

60 วัน

ผด. 2

ลําดับ
ที่

ช่วงเวลาที่ตอ้ ง

รายการ/จํานวน/(หน่วย)

จัดหาตามผด. 1

358 มี.ค. 58 - มิ.ย. 58 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร

แบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์
คอนกรีต
ถนนสายบ้านสันป่าสักขวาง ม.13 ต.
สันกําแพง เชื่อม บ้านร้อง ม.9 ต.ร้อง
วัวแดง อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่
359 มี.ค. 58 - มิ.ย. 58 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
แบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์
คอนกรีต
ถนนสายบ้านหัวฝาย ม.5 ต.ออนเหนือ
เชื่อม บ้านสหกรณ์ ม.2 ต.บ้าน
สหกรณ์
อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
360 มี.ค. 58 - มิ.ย. 58 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
แบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์
คอนกรีต
ถนนสายบ้านศรีสองเมือง ม.2 ต.ไชย
สถาน เชื่อม บ้านไชยสถาน
ม.1 ต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

กองช่าง

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
จํานวน (บาท)
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
1,995,000.00

กองช่าง

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

กองช่าง

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน
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เงินนอกงบประมาณ
ประเภท

จํานวน (บาท)

วิธจี ัดหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ
(วัน)
สอบราคา

60 วัน

1,999,000.00

สอบราคา

60 วัน

1,927,000.00

สอบราคา

60 วัน

ผด. 2

ลําดับ
ที่

ช่วงเวลาที่ตอ้ ง

รายการ/จํานวน/(หน่วย)

จัดหาตามผด. 1

361 มี.ค. 58 - มิ.ย. 58 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร

แบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์
คอนกรีต
ถนนสายบ้านร้องดอนไชย ม.2 ต.ป่า
บง เชื่อม บ้านท่าต้นกวาว ม.4
ต.ชมพู อ.สารภี จ.เชียงใหม่
362 มี.ค. 58 - มิ.ย. 58 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
แบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์
คอนกรีต
ถนนสายบ้านกิ่วแลน้อย ม.10 ต.บ้าน
แม เชื่อม บ้านกิ่วแลหลวง
ม.4 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
363 มี.ค. 58 - มิ.ย. 58 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
แบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์
คอนกรีต
ถนนสายบ้านปางขีเ้ หล็ก ม.1 ต.ทุ่งปี้
เชื่อม บ้านไร่หลวง ม.3 ต.ทุ่งรวงทอง
อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
364 มี.ค. 58 - มิ.ย. 58 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
แบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์
คอนกรีต
ถนนสายบ้านสบอาว ม.4 ต.สันติสุข
เชื่อม บ้านแม่อาว ม.7 ต.ยางคราม
อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

กองช่าง

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
จํานวน (บาท)
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
2,073,000.00

กองช่าง

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

กองช่าง

กองช่าง

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท

จํานวน (บาท)

วิธจี ัดหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ
(วัน)
ประมูลจ้าง
ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิก
ส์

60 วัน

1,994,000.00

สอบราคา

60 วัน

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

1,997,000.00

สอบราคา

60 วัน

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

1,739,000.00

สอบราคา

60 วัน
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ผด. 2

ลําดับ
ที่

ช่วงเวลาที่ตอ้ ง

รายการ/จํานวน/(หน่วย)

จัดหาตามผด. 1

365 ก.พ. 58 - มิ.ย. 58 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง

366 ก.พ. 58 - มิ.ย. 58

367 ก.พ. 58 - มิ.ย. 58

368 ก.พ. 58 - มิ.ย. 58

369 ม.ค. 58 - พ.ค. 58

แอสฟัลต์คอนกรีต สายทางบ้าน
หนองหอย ม.2 ต.ออนเหนือ เชื่อม
บ้านสหกรณ์ ม.3 ต.บ้านสหกรณ์ อ.
แม่ออน จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลต์คอนกรีต บ้านมะขุนหวาน
ม.5 ต.มะขุนหวาน เชื่อม บ้านร้องขุด
ม.10 ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลต์คอนกรีต บ้านท่ากอม่วง ม.
10 ต.บ้านแปะ เชื่อม บ้านห้วยพัฒนา
ม.13 ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.
เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโปงทุ่ง ม.5 ต.
โปงทุ่ง เชื่อม บ้านฉิมพลี ม.4 ต.ดอย
เต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
ด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นสายทางเชื่อม
ระหว่าง ต.แม่ขา่ อ.ฝาง ต.ปงตํา อ.
ไชยปราการ และ ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.
เชียงใหม่

กองช่าง

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
จํานวน (บาท)
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
2,669,000.00

กองช่าง

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

กองช่าง

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท

จํานวน (บาท)

วิธจี ัดหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ
(วัน)
ประมูลจ้าง
ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิก
ส์

90 วัน

4,263,000.00

ประมูลจ้าง
ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิก
ส์

90 วัน

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

2,410,000.00

ประมูลจ้าง
ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิก
สส์

90 วัน

กองช่าง

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

1,975,000.00

สอบราคา

90 วัน

กองช่าง

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

2,990,000.00

ประมูลจ้าง
ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิก
ส์

90 วัน
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ผด. 2

ลําดับ
ที่

ช่วงเวลาที่ตอ้ ง

รายการ/จํานวน/(หน่วย)

จัดหาตามผด. 1

370 ม.ค. 58 - พ.ค. 58 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร

ด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น บ้านแม่แดด
น้อย
ม.4 ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา เชื่อม
บ้านสบแม่รวม ม.1 ต.แม่นาจร อ.
แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
371 ม.ค. 58 - พ.ค. 58 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
ด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น บ้านแม่
ตะละม้ง ม.7 ต.แม่แดด
อ.กัลยาณิวัฒนา เชื่อม บ้านแม่ซา ม.
2 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
372 ม.ค. 58 - พ.ค. 58 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
ด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น บ้านเด่นฮ่อม
ม.9 บ้านห้วยเต่า ม.7 ต.บ่อแก้ว
อ.สะเมิง เชื่อม บ้านแม่ตะละม้ง ม.7
ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา จ.
เชียงใหม่
373 ม.ค. 58 - พ.ค. 58 โครงการซ่อมแซมฝารางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย ทล.
106 บ้านสันป่าเลียง ม.4 ต.หนอง
หอย อ.เมืองเชียงใหม่ เชื่อม บ้านปาก
กอง ม.6 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่

กองช่าง

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
จํานวน (บาท)
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
1,930,000.00

กองช่าง

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

กองช่าง

กองช่าง

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท

จํานวน (บาท)

วิธจี ัดหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ
(วัน)
สอบราคา

90 วัน

1,930,000.00

สอบราคา

90 วัน

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

3,481,000.00

ประมูลจ้าง
ด้ว้ ยระบบ
อิเล็กทรอนิก
ส์

90 วัน

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

459,000.00

สอบราคา

60 วัน
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ผด. 2

ลําดับ
ที่

ช่วงเวลาที่ตอ้ ง

รายการ/จํานวน/(หน่วย)

จัดหาตามผด. 1

374 ม.ค. 58 - พ.ค. 58 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม

375 ม.ค. 58 - ก.ย. 58
376 มี.ค. 58 - มิ.ย. 58

377 มี.ค. 58 - ส.ค. 58
378 ธ.ค. 57 - เม.ย. 58

379 ธ.ค. 57 - เม.ย. 58

คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย ชม.
5102 บ้านป่าไม้แดง
ม.2 ต.ป่าป้อง เชื่อม บ้านป่าไผ่ ม.2
ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โครงการจ้างออกแบบ ประมาณราคา
ค่าควบคุมงานฯ
โครงการแปลงสาธิตปลูกผักสวนครัว
บริเวณโรงงานทําปุ๋ยหมักจากของ
เหลือใช้
โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพืน้ ที่สเี ขียว
เพื่อลดภาวะโลกร้อน
โครงการก่อสร้างฝายน้ํา้ ล้นคอนกรีต
เสริมเหล็ก ลําน้ํามาว บ้านหัวฝาย ม.
3
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาย
คอนกรีตเสริมเหล็ก (ฝายอุย้ นึ่ง) บ้าน
ฟ่อน ม.2 ต.หนองควาย อ.หางดง
จ.เชียงใหม่

กองช่าง

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
จํานวน (บาท)
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
433,500.00

กองช่าง

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

กองช่าง

งานส่งเสริมการเกษตร

กองช่าง

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท

จํานวน (บาท)

วิธจี ัดหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ
(วัน)
สอบราคา

90 วัน

2,000,000.00

สอบราคา

90 วัน

100,000.00

ตกลงราคา

30 วัน

งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้

2,000,000.00

สอบราคา

30 วัน

กองช่าง

งานอนุรักษ์แหล่งน้ํา้ และป่าไม้

1,476,000.00

สอบราคา

90 วัน

กองช่าง

งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้

969,000.00

สอบราคา

90 วัน
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แบ่งเป็นครั้ง

ผด. 2

ลําดับ
ที่

ช่วงเวลาที่ตอ้ ง

รายการ/จํานวน/(หน่วย)

จัดหาตามผด. 1

380 ธ.ค. 57 - เม.ย. 58 โครงการก่อสร้างฝายเหมืองเหล่า

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน
กองช่าง

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
จํานวน (บาท)
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้
3,578,000.00

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท

จํานวน (บาท)

วิธจี ัดหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ
(วัน)
ประมูลจ้าง
ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิก
ส์

มะเกลือ บ้านแปลง 1 ม.2 ต.มืดกา
เชื่อม บ้านผาจุก ม.8
ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

อนุมัติ
(ลงชื่อ)………………………………………
(นายบญเลิศ บูรณุปกรณ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
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120 วัน

