






ผด. 5

ลําดับตาม ส่งประกาศ กําหนดยื่นซอง ทําสัญญา กําหนดส่งมอบ เบิกเงินงวดสุดท้าย หมายเหตุ

แผน ผด.2 อย่างช้าภายใน ภายใน ภายใน ภายใน (วัน) ภายใน

1 ค่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน

 2 ล้อ แบบดับเปิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน

56 สอบราคา ม.ค. 58 ม.ค. 58 ก.พ. 58 60 วัน เม.ย.-58

2 ค่ารถยนต์บรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ 

จํานวน 1 คัน

116 สอบราคา ม.ค. 58 ม.ค. 58 ก.พ. 58 60 วัน เม.ย.-58

3 ค่าติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายใน

สํานักงาน อบจ.เชียงใหม่

117 สอบราคา ก.พ. 58 ก.พ.-58 ม.ีค.-58 30 วัน เม.ย.-58

4 ค่าเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิด

แขวน ขนาด 48000 บีทียู 

177 สอบราคา ธ.ค.-57 ธ.ค.-57 ม.ค.-58 30 วัน ก.พ.-58

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2558

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

วิธีจัดหารายการ/จํานวน/วงเงินลําดับที่

จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 56,000 บาท

5 ค่ารถบรรทุก (ดีเซล) กระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 

2,400 ซซีี ขับเคลื่อน 2 ล้อ 

แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน

179 สอบราคา ธ.ค.-57 ธ.ค.-57 ม.ค.-58 60 วัน เม.ย.-58

6 ค่าสื่อการเรียนการสอนระบบมัลติมีเดีย 

พร้อมระบบทดสอบอิเล็กทรอนิกส์

196 ประมูลซื้อ

ด้วยระบบอิ

เล็กทรอสิกส์

ก.พ.-58 ก.พ.-58 ม.ีค.-58 120 วัน ก.ค.-58
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ผด. 5
ลําดับตาม ส่งประกาศ กําหนดยื่นซอง ทําสัญญา กําหนดส่งมอบ เบิกเงินงวดสุดท้าย หมายเหตุ

แผน ผด.2 อย่างช้าภายใน ภายใน ภายใน ภายใน (วัน) ภายใน

วิธีจัดหารายการ/จํานวน/วงเงินลําดับที่

7 ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวล

แบบที่ 2 พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 5 ชุดๆ ละ 

35,100 บาท ตามโครงการเสริมสร้างการ

เรียนรู้และทักษะชีวิตของเด็ก

และเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่

197 สอบราคา ก.พ.-58 ก.พ.-58 ม.ีค.-58 30 วัน เม.ย.-58

8 ค่าชุดบริหารงานระบบจัดการเรียนการสอน 

จํานวน 24 ชุดๆ ละ 73,000 บาท

208 สอบราคา ก.พ.-58 ก.พ.-58 ม.ีค.-58 30 วัน เม.ย.-58

9 ค่ารถบรรทุกเกษตร โครงสร้าง 4 ล้อ 

เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 15 

แรงม้า จํานวน 1 คัน

209 สอบราคา ม.ค.-58 ม.ค.-58 ก.พ.-58 60 วัน พ.ค.-58

10 ค่าก่อสร้างอาคารโรงอาหาร จํานวน 1 หลัง 210 ประมูลจ้าง

ด้วยวิธี

อิเล็กทรอนิก

ส์

ก.พ.-58 ก.พ.-58 ม.ีค.-58 180 วัน ก.ย.-58

11 ค่าโต๊ะทํางานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต 

พร้อมกระจก จํานวน20 ตัว ๆ ละ 6,400  

บาท

215 สอบราคา ม.ค.-58 ม.ค.-58 ก.พ.-58 30 วัน ม.ีค.-58

12 ค่าเครื่องถา่ยเอกสารระบบดิจิตอลความเร็ว

 30 แผ่น/นาท(ีขาว-ดํา) จํานวน 1 เครื่อง

216 สอบราคา ม.ค.-58 ม.ค.-58 ก.พ.-58 30 วัน ม.ีค.-58

13 ค่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 

จํานวน 1 คัน

217 สอบราคา ม.ค.-58 ม.ค.-58 ก.พ.-58 60 วัน เม.ย.-58

2



ผด. 5
ลําดับตาม ส่งประกาศ กําหนดยื่นซอง ทําสัญญา กําหนดส่งมอบ เบิกเงินงวดสุดท้าย หมายเหตุ

แผน ผด.2 อย่างช้าภายใน ภายใน ภายใน ภายใน (วัน) ภายใน

วิธีจัดหารายการ/จํานวน/วงเงินลําดับที่

14 ค่าจัดซื้อที่ดินโรงเรียนต้นแก้ว 16 ไร ่1 งาน

 40 ตารางวา

219 พิเศษ ม.ค.-58 ม.ค.-58 ก.พ.-58 120 วัน ม.ิย.-58

15 ค่าก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน 

(รหัส สน.ศท.4/12) จํานวน 1 หลัง

220 ประมูลจ้าง

ด้วยระบบ

อิเล็คทรอนิก

ส์

ม.ค.-58 ม.ค.-58 ก.พ.-58 240 วัน ต.ค.-58

16 ค่าเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 

24000 บีทียู จํานวน 8 เครื่องๆละ 

28,000 บาท

231 สอบราคา ม.ค.-58 ม.ค.-58 ก.พ.-58 30 วัน ม.ีค.-58

17 ค่าเครื่องเล่นเด็กปฐมวัย จํานวน 1 ชุด 232 สอบราคา ม.ค.-58 ม.ค.-58 ก.พ.-58 30 วัน ม.ีค.-58

่ ้ ปิ ้ ป  ์ ํ   2 4 สอบราคา  วัน ี18 คากลองวงจรปดิพรอมอุปกรณ ์จานวน 2 ชุด 234 สอบราคา ม.ค.-58 ม.ค.-58 ก.พ.-58 30 วน ม.ีค.-58

19 ค่าเครื่องดนตรีพื้นเมือง 1 ชุด 235 สอบราคา ม.ค.-58 ม.ค.-58 ก.พ.-58 30 วัน ม.ีค.-58

20 โครงการวางทอ่ระบายน้ําคอนกรีตเสริม

เหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านลังกา ม.2 ต.ฟ้าฮ่าม 

เชื่อม บ้านสันทราย ม.8 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง

เชียงใหม ่จ.เชียงใหม่

246 ประมูลจ้าง

ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิก

ส์

ม.ค.-58 ม.ค.-58 ก.พ.-58 90 วัน พ.ค.-58

21 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม

เหล็ก บริเวณลําเหมืองดง บ้านสวนหลวง ม.

13 คันธรส ต.หนองตอง เชื่อม บ้านวัวลาย 

ม.7 ต.หารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่

248 ประมูลจ้าง

ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิก

ส์

ม.ค.-58 ม.ค.-58 ก.พ.-58 90 วัน พ.ค.-58
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ผด. 5
ลําดับตาม ส่งประกาศ กําหนดยื่นซอง ทําสัญญา กําหนดส่งมอบ เบิกเงินงวดสุดท้าย หมายเหตุ

แผน ผด.2 อย่างช้าภายใน ภายใน ภายใน ภายใน (วัน) ภายใน

วิธีจัดหารายการ/จํานวน/วงเงินลําดับที่

22 ค่ารถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน

 4 ล้อ แบบมีช่วงว่างด้านหลังคนขับ (CAB) 

จํานวน 4 คัน

266 ประมูลซื้อ

ด้วยระบบอิ

เล็กทรอสิกส์

ก.พ.-58 ก.พ.-58 ม.ีค.-58 60 วัน ม.ิย.-58

23 ค่าหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด ขนาด 100 KVA 

พร้อมติดตัง้ จํานวน 1 ลูก

267 สอบราคา ก.พ.-58 ก.พ.-58 ม.ีค.-58 30 วัน เม.ย.-58

24 ค่าเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม 

GPS จํานวน 8 เครื่อง ๆ ละ 25,000 บาท

273 สอบราคา ก.พ.-58 ก.พ.-58 ม.ีค.-58 30 วัน เม.ย.-58

25 ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล

 แบบที่ 2 จํานวน 9 ชุด ๆ ละ 33,000 

บาท ( 1 ชุดประกอบด้วย เครื่อง

274 สอบราคา ก.พ.-58 ก.พ.-58 ม.ีค.-58 30 วัน เม.ย.-58

คอมพิวเตอร ์30,000.- + สํารองไฟ ขนาด

 800 VA 3,000.-)

26 โครงการปรับปรุงสนามกีฬาประจําอําเภอ

อมก๋อย บ้านหลิม ม.1 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย 

จ.เชียงใหม่

291 ประมูลจ้าง

ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิก

ส์

พ.ย.-57 พ.ย.-57 ธ.ค.-57 90 วัน ม.ีค.-58

27 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เข้าสู่สถานที่ท่องเที่ยวน้ําตกสายหมอก บ้าน

ห้วยส้มสุก ม.7 ต.ละสวง อ.แม่ริม จ.

เชียงใหม่

292 ประมูลจ้าง

ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิก

ส์

ม.ค.-58 ม.ค.-58 ก.พ.-58 90 วัน พ.ค.-58
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ผด. 5
ลําดับตาม ส่งประกาศ กําหนดยื่นซอง ทําสัญญา กําหนดส่งมอบ เบิกเงินงวดสุดท้าย หมายเหตุ

แผน ผด.2 อย่างช้าภายใน ภายใน ภายใน ภายใน (วัน) ภายใน

วิธีจัดหารายการ/จํานวน/วงเงินลําดับที่

28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวน้ําตกแม่ลาด

สายวัดพระเจ้าออกเหงื่อ บ้านสันดวงด ีม.1 

เชื่อม บ้านสามปู ม.2 ต.แสนไห อ.เวียงแหง 

จ.เชียงใหม่

293 ประมูลจ้าง

ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิก

ส์

ม.ค.-58 ม.ค.-58 ก.พ.-58 90 วัน พ.ค.-58

29 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดใต้ทาง

แยกต่างระดับสนามบิน ที่ กม.1+339 - 

กม.1+800 (ช่วงที่ 1)

294 สอบราคา ธ.ค.-57 ธ.ค.-57 ม.ค.-58 60 วัน ม.ีค.-58

30 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางแยก

ข่วงสิงห์ (ช่วงที่ 1)

295 สอบราคา ธ.ค.-57 ธ.ค.-57 ม.ค.-58 60 วัน ม.ีค.-58

31 ค่ารถบริการซ่อมอเนกประสงค ์พร้อม

เครื่องมืออุปกรณ์ขับเคลื่อน 4 ล้อ 

เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ  จํานวน 1 คัน

309 สอบราคา ม.ค.-58 ม.ค.-58 ก.พ.-58 60 วัน เม.ย.-58

32 ค่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 

แบบกระบะเทท้าย จํานวน 4 คัน ๆ ละ 

1,980,000 บาท

310 ประมูลซื้อ

ด้วยระบบอิ

เล็กทรอสิกส์

ม.ค.-58 ม.ค.-58 ก.พ.-58 90 วัน พ.ค.-58

33 ค่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 

แบบบรรทุกน้ํา จํานวน 2 คัน ๆ ละ 

2,119,000 บาท

311 ประมูลซื้อ

ด้วยระบบอิ

เล็กทรอสิกส์

ม.ค.-58 ม.ค.-58 ก.พ.-58 90 วัน พ.ค.-58
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ผด. 5
ลําดับตาม ส่งประกาศ กําหนดยื่นซอง ทําสัญญา กําหนดส่งมอบ เบิกเงินงวดสุดท้าย หมายเหตุ

แผน ผด.2 อย่างช้าภายใน ภายใน ภายใน ภายใน (วัน) ภายใน

วิธีจัดหารายการ/จํานวน/วงเงินลําดับที่

34 ค่ารถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมเครื่องตัดหญ้า

ไหล่ทาง ขับเคลื่อน 4 ล้อ 

เครื่องยนต์ดีเซล4 จังหวะ  จํานวน 2 คัน ๆ 

ละ 2,800,000 บาท

312 ประมูลซื้อ

ด้วยระบบอิ

เล็กทรอสิกส์

ม.ค.-58 ม.ค.-58 ก.พ.-58 90 วัน พ.ค.-58

35 ค่ารถขุดตีนยางพร้อมใบมีดดันดินด้านหน้า

เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ

มีกําลังไม่น้อยกว่า 60 แรงม้า จํานวน 1 คัน

313 ประมูลซื้อ

ด้วยระบบอิ

เล็กทรอสิกส์

ม.ค.-58 ม.ค.-58 ก.พ.-58 120 วัน ม.ิย.-58

36 ค่าเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 17 

เครื่อง ๆ ละ 9,500.-

315 สอบราคา ม.ค.-58 ม.ค.-58 ก.พ.-58 30 วัน ม.ีค.-58

37 โครงการกอ่สร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 316 สอบราคา ธ.ค. 57 ธ.ค. 57 ม.ค. 58 120 วัน พ.ค.-58

 บ้านหัวหลิม ม.1 ต.ทา่กว้าง เชื่อม บ้านกู่

แดง ม.7 ต.หนองแฝก อ.สารภ ีจ.เชียงใหม่

38 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

 ข้ามแม่น้ําอาว บา้นดงแม่อาว ม.7 ต.ทุง่

รวงทอง อ.แม่วาง เชื่อม  บ้านศรีแดนเมอืง 

ม. 6 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

317 สอบราคา ธ.ค. 57 ธ.ค. 57 ม.ค. 58 120 วัน พ.ค.-58

39 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

 ข้ามห้วยน้ําแม่กมึ บ้านจะนะ ม.12 ต.แม่

อาย เชื่อม บ้านเมอืงหนอง (หมอกเปา) ม.10

 ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

318 สอบราคา ธ.ค. 57 ธ.ค. 57 ม.ค. 58 120 วัน พ.ค.-58
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ผด. 5
ลําดับตาม ส่งประกาศ กําหนดยื่นซอง ทําสัญญา กําหนดส่งมอบ เบิกเงินงวดสุดท้าย หมายเหตุ

แผน ผด.2 อย่างช้าภายใน ภายใน ภายใน ภายใน (วัน) ภายใน

วิธีจัดหารายการ/จํานวน/วงเงินลําดับที่

40 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

 บา้นกลาง ม.1 ต.ทุ่งรวงทอง อ.แม่วาง เชื่อม

 บา้นกลาง ม.9 ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.

เชียงใหม่

319 ประมูลจ้าง

ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์

ธ.ค. 57 ธ.ค. 57 ม.ค. 58 120 วัน พ.ค.-58

41 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บ้านสันดอย ม.5 ต.ฮอด เชื่อม 

บ้านตาลเหนือ ม.1 ต.บ้านตาล อ.ฮอด 

จังหวัดเชียงใหม่

320 ประมูลจ้าง

ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์

ธ.ค. 57 ธ.ค. 57 ม.ค. 58 120 วัน พ.ค.-58

42 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บา้นแพะดินแดง ม.2 ต.ฮอด เชื่อม บ้านนา

321 สอบราคา ธ.ค. 57 ธ.ค. 57 ม.ค. 58 90 วัน เม.ย.-58

คอเรือ ม.2 ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

43 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บ้านป่าตึง ม.13 ต.ช่างเคิ่ง เชื่อม

บ้านสามสบ ม.1 ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.

เชียงใหม่

322 ประมูลจ้าง

ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิก

ส์

ธ.ค. 57 ธ.ค. 57 ม.ค. 58 90 วัน เม.ย.-58

44 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายบ้านสองแคว ม.7 ต.สันทราย (เทศบาล

ตําบลสันทราย) เชื่อม บ้านหนองยาวเหนือ 

ม.17 ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

323 ประมูลจ้าง

ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิก

ส์

ธ.ค. 57 ธ.ค. 57 ม.ค. 58 90 วัน เม.ย.-58

7



ผด. 5
ลําดับตาม ส่งประกาศ กําหนดยื่นซอง ทําสัญญา กําหนดส่งมอบ เบิกเงินงวดสุดท้าย หมายเหตุ

แผน ผด.2 อย่างช้าภายใน ภายใน ภายใน ภายใน (วัน) ภายใน

วิธีจัดหารายการ/จํานวน/วงเงินลําดับที่

45 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายพระธาตุปูก่่ํา บ้านสบงาย ม.5 ต.เมือง

งาย (เทศบาลตําบลพระธาตุปูก่่ํา) เชื่อม 

บ้านห้วยทรายขาว ม.5 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.

เชียงดาว  จ.เชียงใหม่

324 สอบราคา ธ.ค. 57 ธ.ค. 57 ม.ค. 58 90 วัน เม.ย.-58

46 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บ้านหนองแขม (หย่อมบ้านป่าบงงามมูเซอ) 

ม.11 ต.เมืองนะ เชื่อม บ้านหนองเต่า ม.5 

ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

325 สอบราคา ธ.ค. 57 ธ.ค. 57 ม.ค. 58 90 วัน เม.ย.-58

47 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 326 สอบราคา ธ.ค. 57 ธ.ค. 57 ม.ค. 58 90 วัน เม.ย.-58

บ้านป้อก ม.5 ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง เชื่อม

 บ้านโป่งไคร้ ม.5 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.

เชียงใหม่

48 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายทางดอยผาตัง้ บา้นแม่ยะน้อย ม.18 ต.

บ้านหลวง เชื่อม บ้านขุนแตะ ม.5 ต.ดอยแก้ว

 อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

327 ประมูลจ้าง

ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิก

ส์

ธ.ค. 57 ธ.ค. 57 ม.ค. 58 90 วัน เม.ย.-58

49 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บ้านดอยคํา ม.8 ต.หางดง (เขต อบต.หาง

ดง) เชื่อม บ้านวังลุง ม.10 ต.หางดง (เขต 

ท.ต.ท่าข้าม) อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

328 ประมูลจ้าง

ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิก

ส์

ม.ค. 58 ม.ค. 58 ก.พ.-58 90 วัน พ.ค.-58
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ผด. 5
ลําดับตาม ส่งประกาศ กําหนดยื่นซอง ทําสัญญา กําหนดส่งมอบ เบิกเงินงวดสุดท้าย หมายเหตุ

แผน ผด.2 อย่างช้าภายใน ภายใน ภายใน ภายใน (วัน) ภายใน

วิธีจัดหารายการ/จํานวน/วงเงินลําดับที่

50 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บ้านห้วยผา ม.8 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม เชื่อม

 บ้านขุนแม่รวม ม.1 ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิ

วัฒนา จ.เชียงใหม่

331 สอบราคา ม.ค. 58 ม.ค. 58 ก.พ.-58 90 วัน พ.ค.-58

51 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บ้านกิ่วโป่ง ม.2 ต.แจ่มหลวง 

เชื่อม (ทางหลวงชนบทหมายเลข ชม.5050)

 บ้านห้วยบง ม.4 ต.บ้านจันทร์ 

อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่

332 สอบราคา ม.ค. 58 ม.ค. 58 ก.พ.-58 90 วัน พ.ค.-58

52 โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทาง 333 สอบราคา ม.ค. 58 ม.ค. 58 ก.พ.-58 90 วัน พ.ค.-58

คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย ชม.4017 

บ้านแม่ใจใต้ ม.7 ต.เวียง เชื่อม บ้านลาน ม.

5 ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

53 โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทาง

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม 4054 

บ้านใจเหนอื ม.8 ต.เวียง เชื่อม บ้านเปียงก

อก ม.6 ต.โป่งน้ําร้อน อ.ฝาง  จ.เชียงใหม่

334 สอบราคา ก.พ. 58 ก.พ. 58 ม.ีค.-58 90 วัน ม.ิย.-58

54 โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทาง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบา้นแม่หาด 

ม.1 เชื่อมบ้านนามน ม.7 ต.เมืองแหง อ.

เวียงแหง จ.เชียงใหม่

335 ประมูลจ้าง

ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิก

ส์

ก.พ. 58 ก.พ. 58 ม.ีค.-58 90 วัน ม.ิย.-58
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ผด. 5
ลําดับตาม ส่งประกาศ กําหนดยื่นซอง ทําสัญญา กําหนดส่งมอบ เบิกเงินงวดสุดท้าย หมายเหตุ

แผน ผด.2 อย่างช้าภายใน ภายใน ภายใน ภายใน (วัน) ภายใน

วิธีจัดหารายการ/จํานวน/วงเงินลําดับที่

55 โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทาง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย ชม.ถ.

1-0006 บ้านสันกลาง ม.5 ต.ป่าไหน่ เชื่อม

 บ้านขามสุม่ ม.6 ต.สันทราย อ.พร้าว จ.

เชียงใหม่

336 สอบราคา ก.พ. 58 ก.พ. 58 ม.ีค.-58 90 วัน ม.ิย.-58

56 โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทาง

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ชม.4052 บ้าน

หลิม ม.1 ต.อมก๋อย เชื่อม บ้านหลองน้อย 

ม.2 ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

337 ประมูลจ้าง

ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิก

ส์

ก.พ. 58 ก.พ. 58 ม.ีค.-58 90 วัน ม.ิย.-58

57 โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 338 ประมูลจ้าง ธ.ค. 57 ธ.ค. 57 ม.ค.-58 120 วัน พ.ค.-58

พร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บ้านแจ่งกู่เรือง ม.4 ต.เวียง เชื่อม บ้านสัน

ต้นม่วง ม.2 ต.บ้านโป่ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิก

ส์

58 โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทาง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอย 5 บ้านป่าบง 

ม.4 ต.แม่คือ เชื่อม บ้านสันต้นม่วงใต้ ม.9 

ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่

339 สอบราคา ก.พ. 58 ก.พ. 58 ม.ีค.-58 90 วัน ม.ิย.-58
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ผด. 5
ลําดับตาม ส่งประกาศ กําหนดยื่นซอง ทําสัญญา กําหนดส่งมอบ เบิกเงินงวดสุดท้าย หมายเหตุ

แผน ผด.2 อย่างช้าภายใน ภายใน ภายใน ภายใน (วัน) ภายใน

วิธีจัดหารายการ/จํานวน/วงเงินลําดับที่

59 โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทาง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบา้นแจ่มหลวง

 ม.6 ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา เชื่อม 

บ้านแม่ซา ม.2 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.

เชียงใหม่

340 สอบราคา ก.พ. 58 ก.พ. 58 ม.ีค.-58 90 วัน ม.ิย.-58

60 โครงการบูรณะทางโดยวธิี Pavement 

In-Place Recycling ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต

 ถนนสาย ชม.ถ.1-0019 บ้านแม่ยะ ม.5 

เชื่อม บ้านแม่อ้อใน ม.8 ต.แม่นะ อ.เชียงดาว

 จ.เชียงใหม่

341 ประมูลจ้าง

ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิก

ส์

ก.พ. 58 ก.พ. 58 ม.ีค.-58 90 วัน ม.ิย.-58

61 โครงการบูรณะทางโดยวธิี Pavement 

In-Place Recycling ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต

 ถนนสาย ชม 2142 บา้นแม่ขะจาน ม.7 

ต.ขี้เหล็ก เชื่อม บ้านสันป่ายาง ม.2 ต.สันป่า

ยาง 

อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

342 ประมูลจ้าง

ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิก

ส์

ก.พ. 58 ก.พ. 58 ม.ีค.-58 90 วัน ม.ิย.-58

62 โครงการบูรณะทางโดยวธิี Pavement 

In-Place Recycling ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต

 ถนนสาย ชม. 5025 บ้านห้วยไร ่ม.9 ต.

ขี้เหล็ก เชื่อม บา้นเมืองกื้ด ม.1 ต.กื้ดช้าง อ.

แม่แตง จ.เชียงใหม่

343 ประมูลจ้าง

ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิก

ส์

ก.พ. 58 ก.พ. 58 ม.ีค.-58 90 วัน ม.ิย.-58
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ผด. 5
ลําดับตาม ส่งประกาศ กําหนดยื่นซอง ทําสัญญา กําหนดส่งมอบ เบิกเงินงวดสุดท้าย หมายเหตุ

แผน ผด.2 อย่างช้าภายใน ภายใน ภายใน ภายใน (วัน) ภายใน

วิธีจัดหารายการ/จํานวน/วงเงินลําดับที่

63 โครงการบูรณะทางโดยวธิี Pavement 

In-Place Recycling ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต

 ถนนสาย ชม.2001 แยกทางหลวง

หมายเลข 108 เชื่อม บ้านน้ําโทง้ ม.2 ต.

สบแม่ข่า  อ.หางดง จ.เชียงใหม่

344 ประมูลจ้าง

ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิก

ส์

ก.พ. 58 ก.พ. 58 ม.ีค.-58 90 วัน ม.ิย.-58

64 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ 

Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต  บ้านปาง

ต้นฆ้อง ม.1 ต.มะลิกา เชื่อม บ้านปางต้นเดื่อ

 ม.9 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

345 ประมูลจ้าง

ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิก

ส์

มี.ค. 58 มี.ค. 58 เม.ย.-58 60 วัน ม.ิย.-58

65 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ 346 สอบราคา มี.ค. 58 มี.ค. 58 เม.ย.-58 60 วัน ม.ิย.-58

Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 

สายบ้านพระนอน ม.5 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม 

เชื่อม ชุมชนแม่หยวก แขวงนครพิงค ์ต.ป่าตัน

 อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

66 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ 

Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย 

ชม.4230 บ้านศรีทรายมูล ม.6 เชื่อม บ้าน

ฟ้ามุย่ ม.1 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.

เชียงใหม่

347 สอบราคา มี.ค. 58 มี.ค. 58 เม.ย.-58 60 วัน ม.ิย.-58
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ผด. 5
ลําดับตาม ส่งประกาศ กําหนดยื่นซอง ทําสัญญา กําหนดส่งมอบ เบิกเงินงวดสุดท้าย หมายเหตุ

แผน ผด.2 อย่างช้าภายใน ภายใน ภายใน ภายใน (วัน) ภายใน

วิธีจัดหารายการ/จํานวน/วงเงินลําดับที่

67 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ 

Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 

ถนนสาย ชม.2021 บ้านตลาด ม.7 ต.สัน

กําแพง เชื่อม บ้านร้องวัวแดง ม. 3

ต.ร้องวัวแดง อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่

348 ประมูลจ้าง

ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิก

ส์

มี.ค. 58 มี.ค. 58 เม.ย.-58 60 วัน ม.ิย.-58

68 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ 

Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 

ถนนสาย ชม.5080 บา้นทา่ขี้นาค ม.6 ต.

หนองตอง อ.หางดง เชื่อม 

บ้านแม่ข่องกลาง ม.9 ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง

349 สอบราคา มี.ค. 58 มี.ค. 58 เม.ย.-58 60 วัน ม.ิย.-58

 จ.เชียงใหม่

69 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ 

Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 

สายชม.5132 บ้านสามหลัง ม.8 ต.สอง

แคว เชื่อม บ้านปากทางเจริญ ม.4 

ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

350 ประมูลจ้าง

ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิก

ส์

มี.ค. 58 มี.ค. 58 เม.ย.-58 60 วัน ม.ิย.-58

70 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร แบบ 

Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 

ถนนสายทางบ้านปง ม.7 ต.หนองบัว เชื่อม 

บ้านหนองบัว ม.2 ต.ปงตํา 

อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

351 สอบราคา มี.ค. 58 มี.ค. 58 เม.ย.-58 60 วัน ม.ิย.-58
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ผด. 5
ลําดับตาม ส่งประกาศ กําหนดยื่นซอง ทําสัญญา กําหนดส่งมอบ เบิกเงินงวดสุดท้าย หมายเหตุ

แผน ผด.2 อย่างช้าภายใน ภายใน ภายใน ภายใน (วัน) ภายใน

วิธีจัดหารายการ/จํานวน/วงเงินลําดับที่

71 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ 

Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต วัดสุกา

วาส บ้านแม่ข ิม.1 ต.ศรีดงเย็น (ทต.ไทย

ปราการ) ถึง ม.1 ต.ศรีดงเย็น (อบต.ศรีดง

เย็น) อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

352 ประมูลจ้าง

ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิก

ส์

มี.ค. 58 มี.ค. 58 เม.ย.-58 60 วัน ม.ิย.-58

72 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ 

Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 

บ้านปางกว้าง ม.13 ต.อินทรขิล อ.แม่แตง 

เชื่อม บ้นแก่งปันเต๊า ม.10 ต.แม่นะ 

อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

353 สอบราคา มี.ค. 58 มี.ค. 58 เม.ย.-58 60 วัน ม.ิย.-58

73 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ 

Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 

ถนนสายบ้านแม่กวงเหนือ ม.6 ต.สันนาเม็ง 

เชื่อม บา้นข้าวแท่นน้อย ม.3 

ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

354 ประมูลจ้าง

ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิก

ส์

มี.ค. 58 มี.ค. 58 เม.ย.-58 60 วัน ม.ิย.-58

74 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ 

Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 

ถนนสายซอยเกษตรเสรี บ้านหนองหาร ม.7

 ต.หนองหาร เชื่อม บ้านห้วยบงนอก ม.5 ต.

แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

355 สอบราคา มี.ค. 58 มี.ค. 58 เม.ย.-58 60 วัน ม.ิย.-58
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ผด. 5
ลําดับตาม ส่งประกาศ กําหนดยื่นซอง ทําสัญญา กําหนดส่งมอบ เบิกเงินงวดสุดท้าย หมายเหตุ

แผน ผด.2 อย่างช้าภายใน ภายใน ภายใน ภายใน (วัน) ภายใน

วิธีจัดหารายการ/จํานวน/วงเงินลําดับที่

75 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ 

Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 

ถนนสายบา้นพันหลัง ม.4 ต.สําราญราษฎร ์

เชื่อม บา้นแพะแม่คือ ม.1 

ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

356 ประมูลจ้าง

ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิก

ส์

มี.ค. 58 มี.ค. 58 เม.ย.-58 60 วัน ม.ิย.-58

76 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ 

Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 

ถนนสายบา้นดอยยาว ม.1 ต.แช่ช้าง เชื่อม 

บ้านป่าเหียง ม.1 ต.ออนใต้ 

อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่

357 ประมูลจ้าง

ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิก

ส์

มี.ค. 58 มี.ค. 58 เม.ย.-58 60 วัน ม.ิย.-58

77 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ 

Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 

ถนนสายบา้นสันป่าสักขวาง ม.13 ต.สัน

กําแพง เชื่อม บ้านร้อง ม.9 ต.ร้องวัวแดง อ.

สันกําแพง จ.เชียงใหม่

358 สอบราคา มี.ค. 58 มี.ค. 58 เม.ย.-58 60 วัน ม.ิย.-58

78 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ 

Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 

ถนนสายบา้นหัวฝาย ม.5 ต.ออนเหนือ เชื่อม

 บ้านสหกรณ์ ม.2 ต.บ้านสหกรณ์ 

อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

359 สอบราคา มี.ค. 58 มี.ค. 58 เม.ย.-58 60 วัน ม.ิย.-58
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ผด. 5
ลําดับตาม ส่งประกาศ กําหนดยื่นซอง ทําสัญญา กําหนดส่งมอบ เบิกเงินงวดสุดท้าย หมายเหตุ

แผน ผด.2 อย่างช้าภายใน ภายใน ภายใน ภายใน (วัน) ภายใน

วิธีจัดหารายการ/จํานวน/วงเงินลําดับที่

79 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ 

Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 

ถนนสายบา้นศรีสองเมือง ม.2 ต.ไชยสถาน 

เชื่อม บ้านไชยสถาน 

ม.1 ต.ป่าบง อ.สารภ ีจ.เชียงใหม่

360 สอบราคา มี.ค. 58 มี.ค. 58 เม.ย.-58 60 วัน ม.ิย.-58

80 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ 

Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 

ถนนสายบา้นร้องดอนไชย ม.2 ต.ป่าบง 

เชื่อม บา้นทา่ต้นกวาว ม.4 

ต.ชมพู  อ.สารภ ีจ.เชียงใหม่

361 ประมูลจ้าง

ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิก

ส์

มี.ค. 58 มี.ค. 58 เม.ย.-58 60 วัน ม.ิย.-58

81 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ 

Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 

ถนนสายบา้นกิ่วแลน้อย ม.10 ต.บ้านแม 

เชื่อม บ้านกิ่วแลหลวง 

ม.4 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

362 สอบราคา มี.ค. 58 มี.ค. 58 เม.ย.-58 60 วัน ม.ิย.-58

82 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ 

Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 

ถนนสายบา้นปางขี้เหล็ก ม.1  ต.ทุ่งปี้ เชื่อม 

บ้านไร่หลวง ม.3 ต.ทุ่งรวงทอง อ.แม่วาง จ.

เชียงใหม่

363 สอบราคา มี.ค. 58 มี.ค. 58 เม.ย.-58 60 วัน ม.ิย.-58
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ผด. 5
ลําดับตาม ส่งประกาศ กําหนดยื่นซอง ทําสัญญา กําหนดส่งมอบ เบิกเงินงวดสุดท้าย หมายเหตุ

แผน ผด.2 อย่างช้าภายใน ภายใน ภายใน ภายใน (วัน) ภายใน

วิธีจัดหารายการ/จํานวน/วงเงินลําดับที่

83 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ 

Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 

ถนนสายบา้นสบอาว ม.4 ต.สันติสุข เชื่อม 

บา้นแม่อาว ม.7 ต.ยางคราม 

อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

364 สอบราคา มี.ค. 58 มี.ค. 58 เม.ย.-58 60 วัน ม.ิย.-58

84 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง

แอสฟัลต์คอนกรีต สายทางบา้นหนองหอย 

ม.2 ต.ออนเหนือ เชื่อม บ้านสหกรณ์ ม.3 

ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

365 ประมูลจ้าง

ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิก

ส์

ก.พ.-58 ก.พ.-58 ม.ีค.-58 90 วัน ม.ิย.-58

85 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ 366 ประมูลจ้าง ก.พ.-58 ก.พ.-58 ม.ีค.-58 90 วัน ม.ิย.-58

คอนกรีต บ้านมะขุนหวาน ม.5 ต.มะขุนหวาน

 เชื่อม บ้านร้องขุด ม.10 ต.แม่ก๊า อ.สันป่า

ตอง จ.เชียงใหม่

ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิก

ส์

86 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์

คอนกรีต บ้านท่ากอม่วง ม.10 ต.บ้านแปะ 

เชื่อม บ้านห้วยพัฒนา ม.13 ต.แม่สอย อ.

จอมทอง จ.เชียงใหม่

367 ประมูลจ้าง

ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิก

ส์

ก.พ.-58 ก.พ.-58 ม.ีค.-58 90 วัน ม.ิย.-58

87 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์

คอนกรีต บ้านโปงทุง่ ม.5 ต.โปงทุง่ เชื่อม 

บ้านฉิมพล ีม.4 ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.

เชียงใหม่

368 สอบราคา ก.พ.-58 ก.พ.-58 ม.ีค.-58 90 วัน ม.ิย.-58
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ผด. 5
ลําดับตาม ส่งประกาศ กําหนดยื่นซอง ทําสัญญา กําหนดส่งมอบ เบิกเงินงวดสุดท้าย หมายเหตุ

แผน ผด.2 อย่างช้าภายใน ภายใน ภายใน ภายใน (วัน) ภายใน

วิธีจัดหารายการ/จํานวน/วงเงินลําดับที่

88 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดิน

ลูกรังบดอัดแน่นสายทางเชื่อมระหว่าง  ต.แม่

ข่า อ.ฝาง  ต.ปงตํา อ.ไชยปราการ และ ต.

แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

369 ประมูลจ้าง

ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิก

ส์

ม.ค.-58 ม.ค.-58 ก.พ.-58 90 วัน พ.ค.-58

89 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดิน

ลูกรังบดอัดแน่น บ้านแม่แดดน้อย ม.4   ต.

แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา เชื่อม บ้านสบแม่

รวม ม.1 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

370 สอบราคา ม.ค.-58 ม.ค.-58 ก.พ.-58 90 วัน พ.ค.-58

90 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดิน

ลูกรังบดอัดแน่น บา้นแม่ตะละม้ง ม.7 ต.แม่

371 สอบราคา ม.ค.-58 ม.ค.-58 ก.พ.-58 90 วัน พ.ค.-58

แดด อ.กัลยาณิวัฒนา เชื่อม บ้านแม่ซา ม.2

 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

91 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดิน

ลูกรังบดอัดแน่น บ้านเด่นฮ่อม ม.9 บ้านห้วย

เต่า ม.7 ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง เชื่อม บ้านแม่

ตะละม้ง ม.7 ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา จ.

เชียงใหม่

372 ประมูลจ้าง

ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิก

ส์

ม.ค.-58 ม.ค.-58 ก.พ.-58 90 วัน พ.ค.-58

92 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้นคอนกรีตเสริม

เหล็ก ลําน้ํามาว บ้านหัวฝาย ม.3 

ต.โป่งน้ําร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

378 สอบราคา ธ.ค.-57 ธ.ค.-57 ม.ค.-58 90 วัน เม.ย.-58
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ผด. 5
ลําดับตาม ส่งประกาศ กําหนดยื่นซอง ทําสัญญา กําหนดส่งมอบ เบิกเงินงวดสุดท้าย หมายเหตุ

แผน ผด.2 อย่างช้าภายใน ภายใน ภายใน ภายใน (วัน) ภายใน

วิธีจัดหารายการ/จํานวน/วงเงินลําดับที่

93 โครงการก่อสร้างฝายเหมืองเหล่ามะเกลือ 

บ้านแปลง 1 ม.2 ต.มืดกา เชื่อม บ้านผาจุก 

ม.8 ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

380 ประมูลจ้าง

ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิก

ส์

ธ.ค.-57 ธ.ค.-57 ม.ค.-58 120 วัน พ.ค.-58

อนุมัติ

  (นายบญเลศิ  บูรณุปกรณ์)

 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

(ลงชื่อ)………………………………………
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1

แบบรายงานแผนปฏิบตัิการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558

หน่วยงาน องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  กรม/จังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงมหาดไทย

งานต่อ งานที่เสร็จ ประ
ลําดับ จํานวน เนื่องที่ ภายใน มูล ประกาศสอบ คาดว่าจะลง คาดว่าจะมี งบประมาณที่ เงินนอกงบ หมายเหตุ

่ ั ั ั ั ไ ใ ไ ั ั ใ

แผนปฏิบัติการ แผนการจ่ายเงินลักษณะงาน

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (/) (/) กําหนดคุณ

ออกแบบหรือ

รายการ ลักษณะเฉพาะ

แล้ว

แผนงาน หมวดค่าครุภัณฑ์

งาน/โครงการ

วิธีการ

ที (หน่วยนับ) ผูกพัน ปงีบ จัด จัด สอบ จ้าง/ มี ไม่มี ราคา/ประมูล นามใน การส่งมอบ ได้รับอนุมัติใน ประมาณหรือ

งบประมาณปี ประมาณ ซื้อ จ้าง ราคา ซื้อ (/) (/) สัญญา ปีงบประมาณ 58 ปีงบประมาณ 58 เงินสมทบ

ต่อไป 2558 (เดือน/ป)ี (เดือน/ป)ี (เดือน/ป)ี

1
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

ค่ารถบรรทก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเปิ้ล 1 คัน / / / ม.ค. 58 ก.พ. 58 เม.ย.-58 787,000.00    1 ุ ( ) 1

แค็บ จํานวน 1 คัน

1 / / / ,

2 งานวางแผนสถิติและวิชาการ ค่ารถยนต์บรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน 1 คัน / / / ม.ค. 59 ก.พ. 58 เม.ย.-58 787,000.00    

3 งานวางแผนสถิติและวิชาการ ค่าติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในสํานักงาน อบจ.เชียงใหม่ 1 

โครงการ

/ / / ก.พ. 58 ม.ีค.-58 เม.ย.-58 200,000.00      

4 บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ค่าเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 48000 บีที

ย ู

3 เครื่อง / / / ธ.ค.-57 ม.ค.-58 ก.พ.-58 168,000.00      

5 บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ค่ารถบรรทุก (ดีเซล) กระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน

 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน

1 คัน / / / ธ.ค.-57 ม.ค.-58 เม.ย.-58 787,000.00    

งานการศกึษาไมก่ําหนดระดับ ่ ื่ ี ั ิ ี ี ้ ี6 งานการศกษาไมกาหนดระดบ ค่าสือการเรยีนการสอนระบบมัลตมิเีดยี พรอ้มระบบทดสอบ

อิเล็กทรอนิกส์

1 

โครงการ

/ / / ก.พ.-58 ม.ีค.-58 ก.ค.-58   39,440,000.00

7 งานการศึกษาไม่กําหนดระดับ ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลแบบที่ 2 พร้อมอุปกรณ์

 จํานวน 5 ชุดๆ ละ 35,100 บาท ตามโครงการเสริมสร้างการ

เรยีนรแ้ละทักษะชวีิตของเด็กและเยาวชนจังหวัดเชยีงใหม่

5 ชุด / / / ก.พ.-58 ม.ีค.-58 เม.ย.-58        175,500.00

เรยนรูและทกษะชวตของเดกและเยาวชนจงหวดเชยงใหม

8 งานระดับมัธยมศึกษา ค่าชุดบริหารงานระบบจัดการเรียนการสอน จํานวน 24 ชุดๆ ละ 

73,000 บาท

24 ชุด / / / ก.พ.-58 ม.ีค.-58 เม.ย.-58     1,752,000.00

9 งานระดับมัธยมศึกษา ค่ารถบรรทุกเกษตร โครงสร้าง 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่

น้อยกว่า 15 แรงม้า จํานวน 1 คัน

1 คัน / / / ม.ค.-58 ก.พ.-58 พ.ค.-57        375,000.00

10 งานระดับมัธยมศึกษา ค่าก่อสร้างอาคารโรงอาหาร จํานวน 1 หลัง 1 

โครงการ

/ / / ก.พ.-58 ม.ีค.-58 ก.ย.-58   14,269,000.00



2

งานต่อ งานที่เสร็จ ประ
ลําดับ จํานวน เนื่องที่ ภายใน มูล ประกาศสอบ คาดว่าจะลง คาดว่าจะมี งบประมาณที่ เงินนอกงบ หมายเหตุ

ี่ ( ่ ั ) ั ปี ั ั ส ้ ี ไ ่ ี /ป ใ ่ ไ ้ ั ั ใิ ป ื

แผนปฏิบัติการ แผนการจ่ายเงินลักษณะงาน

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (/) (/) กําหนดคุณ

ออกแบบหรือ

รายการ ลักษณะเฉพาะ

แล้ว

แผนงาน หมวดค่าครุภัณฑ์

งาน/โครงการ

วิธีการ

ที (หนวยนบ) ผูกพัน ปีงบ จัด จัด สอบ จา้ง/ มี ไมม่ี ราคา/ประมูล นามใน การสง่มอบ ไดร้ับอนุมัตใิน ประมาณหรือ

งบประมาณปี ประมาณ ซื้อ จ้าง ราคา ซื้อ (/) (/) สัญญา ปีงบประมาณ 58 ปีงบประมาณ 58 เงินสมทบ

ต่อไป 2558 (เดือน/ป)ี (เดือน/ป)ี (เดือน/ป)ี

11
งานระดับกอ่นวัยเรยีนและประถมศึกษา

ค่าโต๊ะทํางานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต พร้อมกระจก จํานวน 20 ตัว / / / ม.ค.-58 ก.พ.-58 ม.ีค.-58        128,000.00ุ

20 ตัว ๆ ละ 6,400  บาท

12
งานระดับกอ่นวัยเรยีนและประถมศึกษา

ค่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลความเร็ว 30 แผ่น/นาท(ีขาว-

ดํา) จํานวน 1 เครื่อง

1 เครื่อง / / / ม.ค.-58 ก.พ.-58 ม.ีค.-58        120,000.00

13
งานระดับกอ่นวัยเรยีนและประถมศึกษา

ค่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จํานวน 1 คัน 1 คัน / / / ม.ค.-58 ก.พ.-58 เม.ย.-58     1,294,000.00

14
งานระดับกอ่นวัยเรยีนและประถมศึกษา

ค่าจัดซื้อที่ดินโรงเรียนต้นแก้ว 16 ไร ่1 งาน 40 ตารางวา 1 

โครงการ

/ / / ม.ค.-58 ก.พ.-58 ม.ิย.-58     4,905,000.00

15
งานระดับกอ่นวัยเรยีนและประถมศึกษา

ค่าก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน (รหัส สน.ศท.4/12) 

จํานวน 1 หลัง

1 หลัง / / / ม.ค.-58 ก.พ.-58 ต.ค.-58   11,960,000.00

งานระดับกอ่นวัยเรยีนและประถมศึกษา

่ ื่ ป ั ิ ิ ั    ี ี  ํ    ื ่ / / / ี        16 คาเครืองปรบอากาศชนดิตดิผนง ขนาด 24000 บทียี ูจานวน 8 

เครื่องๆละ 28,000 บาท

8 เครือง / / / ม.ค.-58 ก.พ.-58 ม.ีค.-58        224,000.00

17
งานระดับกอ่นวัยเรยีนและประถมศึกษา

ค่าเครื่องเล่นเด็กปฐมวัย จํานวน 1 ชุด 1 ชุด / / / ม.ค.-58 ก.พ.-58 ม.ีค.-58        500,000.00

18
งานระดับกอ่นวัยเรยีนและประถมศึกษา

ค่ากล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ จํานวน 2 ชุด 2 ชุด / / / ม.ค.-58 ก.พ.-58 ม.ีค.-58        120,000.00

19
งานระดับกอ่นวัยเรยีนและประถมศึกษา

ค่าเครื่องดนตรพีื้นเมือง 1 ชด 1 ชด / / / ม.ค.-58 ก.พ.-58 ม.ีค.-58        200,000.0019 คาเครองดนตรพนเมอง 1 ชุด 1 ชุด / / / ม.ค. 58 ก.พ. 58 ม.ค. 58        200,000.00

20 งานป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือน

และระงับ

อัคคีภัย

โครงการวางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้าน

ลังกา ม.2 ต.ฟ้าฮ่าม เชื่อม บ้านสันทราย ม.8 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง

เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

1 

โครงการ

/ / / ม.ค.-58 ก.พ.-58 พ.ค.-58 2,837,000.00  

ป้ ั ั โ ่ ้ ้ํ ี ิ ็ ิ ํ21 งานปอ้งกันภัย

ฝ่ายพลเรือน

และระงับ

อัคคีภัย

โครงการกอ่สรา้งรางระบายนําคอนกรีตเสรมิเหล็ก บรเิวณลํา

เหมืองดง บ้านสวนหลวง ม.13 คันธรส ต.หนองตอง เชื่อม บ้านวัว

ลาย ม.7 ต.หารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่

1 

โครงการ

/ / / ม.ค.-58 ก.พ.-58 พ.ค.-58 3,033,000.00  

22
งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ค่ารถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่วงว่าง 4 คัน / / / ก.พ.-58 ม.ีค.-58 ม.ิย.-58 3,284,000.00  

ด้านหลังคนขับ (CAB) จํานวน 4 คัน

23
งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ค่าหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด ขนาด 100 KVA พร้อมติดตัง้ จํานวน 1 

ลูก

1 ลูก / / / ก.พ.-58 ม.ีค.-58 เม.ย.-58 500,000.00      



3

งานต่อ งานที่เสร็จ ประ
ลําดับ จํานวน เนื่องที่ ภายใน มูล ประกาศสอบ คาดว่าจะลง คาดว่าจะมี งบประมาณที่ เงินนอกงบ หมายเหตุ

ี่ ( ่ ั ) ั ปี ั ั ส ้ ี ไ ่ ี /ป ใ ่ ไ ้ ั ั ใิ ป ื

แผนปฏิบัติการ แผนการจ่ายเงินลักษณะงาน

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (/) (/) กําหนดคุณ

ออกแบบหรือ

รายการ ลักษณะเฉพาะ

แล้ว

แผนงาน หมวดค่าครุภัณฑ์

งาน/โครงการ

วิธีการ

ที (หนวยนบ) ผูกพัน ปีงบ จัด จัด สอบ จา้ง/ มี ไมม่ี ราคา/ประมูล นามใน การสง่มอบ ไดร้ับอนุมัตใิน ประมาณหรือ

งบประมาณปี ประมาณ ซื้อ จ้าง ราคา ซื้อ (/) (/) สัญญา ปีงบประมาณ 58 ปีงบประมาณ 58 เงินสมทบ

ต่อไป 2558 (เดือน/ป)ี (เดือน/ป)ี (เดือน/ป)ี

24
งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ค่าเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GPS จํานวน 8 เครื่อง ๆ 8 เครื่อง / / / ก.พ.-58 ม.ีค.-58 เม.ย.-58 200,000.00      ญญ ๆ

ละ 25,000 บาท

25
งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 9 

ชุด ๆ ละ 33,000 บาท ( 1 ชุดประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ 

30,000.- + สํารองไฟ ขนาด 800 VA 3,000.-)

9 ชุด / / / ก.พ.-58 ม.ีค.-58 เม.ย.-58 297,000.00     

26 งานกีฬาและนันทนาการ โครงการปรับปรุงสนามกีฬาประจําอําเภออมก๋อย บ้านหลิม ม.1 

ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

1 

โครงการ

/ / / พ.ย.-57 ธ.ค.-57 ม.ีค.-58 2,177,000.00  

27
งานวิชาการวางแผนและสง่เสรมิการท่องเที่ยว

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าสู่สถานที่ท่องเที่ยว

น้ําตกสายหมอก บ้านห้วยส้มสุก ม.7 ต.ละสวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

2 

โครงการ

/ / / ม.ค.-58 ก.พ.-58 พ.ค.-58 3,666,000.00   

งานวิชาการวางแผนและสง่เสรมิการท่องเที่ยว

โ ่ ้ ี ิ ็  ้ ่ ่ ่ ี่  / / /   28 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหลก เขาสูแหลงทองเทยีว

น้ําตกแม่ลาดสายวัดพระเจ้าออกเหงื่อ บ้านสันดวงด ีม.1 เชื่อม 

บ้านสามปู ม.2 ต.แสนไห อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

3 

โครงการ

/ / / ม.ค.-58 ก.พ.-58 พ.ค.-58 3,468,000.00  

29
งานวิชาการวางแผนและสง่เสรมิการท่องเที่ยว

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดใต้ทางแยกต่างระดับสนามบิน 

ที่ กม.1+339 - กม.1+800 (ชว่งที่ 1)

4 

โครงการ

/ / / ธ.ค.-57 ม.ค.-58 ม.ีค.-58 1,880,000.00  

ท กม.1+339  กม.1+800 (ชวงท 1) โครงการ

30
งานวิชาการวางแผนและสง่เสรมิการท่องเที่ยว

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางแยกข่วงสิงห์ (ช่วงที่ 1) 5 

โครงการ

/ / / ธ.ค.-57 ม.ค.-58 ม.ีค.-58 1,979,000.00  

31 งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน ค่ารถบริการซ่อมอเนกประสงค ์พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ขับเคลื่อน

 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ  จํานวน 1 คัน

1 คัน / / / ม.ค.-58 ก.พ.-58 เม.ย.-58 1,800,000.00   

32 งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน ค่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย จํานวน

 4 คัน ๆ ละ 1,980,000 บาท

4 คัน / / / ม.ค.-58 ก.พ.-58 พ.ค.-58 7,920,000.00  

33 งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน ค่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ํา จํานวน 2

 คัน ๆ ละ 2,119,000 บาท

2 คัน / / / ม.ค.-58 ก.พ.-58 พ.ค.-58 4,238,000.00  

่ ้ โ ้ ื้ ่ ไ ่34 งานกอ่สร้างโครงสร้างพนืฐาน ค่ารถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมเครืองตัดหญ้าไหล่ทาง ขับเคลือน 4 

ล้อ

2 คัน / / / ม.ค.-58 ก.พ.-58 พ.ค.-58 5,600,000.00   



4

งานต่อ งานที่เสร็จ ประ
ลําดับ จํานวน เนื่องที่ ภายใน มูล ประกาศสอบ คาดว่าจะลง คาดว่าจะมี งบประมาณที่ เงินนอกงบ หมายเหตุ

ี่ ( ่ ั ) ั ปี ั ั ส ้ ี ไ ่ ี /ป ใ ่ ไ ้ ั ั ใิ ป ื

แผนปฏิบัติการ แผนการจ่ายเงินลักษณะงาน

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (/) (/) กําหนดคุณ

ออกแบบหรือ

รายการ ลักษณะเฉพาะ

แล้ว

แผนงาน หมวดค่าครุภัณฑ์

งาน/โครงการ

วิธีการ

ที (หนวยนบ) ผูกพัน ปีงบ จัด จัด สอบ จา้ง/ มี ไมม่ี ราคา/ประมูล นามใน การสง่มอบ ไดร้ับอนุมัตใิน ประมาณหรือ

งบประมาณปี ประมาณ ซื้อ จ้าง ราคา ซื้อ (/) (/) สัญญา ปีงบประมาณ 58 ปีงบประมาณ 58 เงินสมทบ

ต่อไป 2558 (เดือน/ป)ี (เดือน/ป)ี (เดือน/ป)ี

35 งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน ค่ารถขุดตีนยางพร้อมใบมีดดันดินด้านหน้าเครื่องยนต์ดีเซล 4 1 คัน / / / ม.ค.-58 ก.พ.-58 ม.ิย.-58 3,800,000.00   ุ

จังหวะ

36 งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน ค่าเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 17 เครื่อง ๆ ละ 9,500.- 17 

เครื่อง

/ / / ม.ค.-58 ก.พ.-58 ม.ีค.-58 161,500.00      

37 งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหลิม ม.1 ต. 1 / / / ธ.ค. 57 ม.ค. 58 พ.ค.-58     1,760,000.00

ท่ากว้าง เชื่อม บ้านกู่แดง ม.7 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โครงการ

38 งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามแม่น้ําอาว บ้าน

ดงแม่อาว ม.7 ต.ทุ่งรวงทอง อ.แม่วาง เชื่อม  บ้านศรีแดนเมือง ม.

 6 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

1 

โครงการ

/ / / ธ.ค. 58 ม.ค. 58 พ.ค.-58     1,312,000.00

งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน โ ่ ้ ี ิ ็  ้ ้ ้ํ ่ ึ   / / /       39 งานกอสรางโครงสรางพนฐาน โครงการกอสรางสะพานคอนกรีตเสรมิเหลก ขามหวยนาแมกมึ 

บ้านจะนะ ม.12 ต.แม่อาย เชื่อม บ้านเมืองหนอง (หมอกเปา) ม.

10 ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

1 

โครงการ

/ / / ธ.ค. 57 ม.ค. 58 พ.ค.-58     1,555,000.00

40 งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกลาง ม.1 ต.ทุง่

รวงทอง อ.แมว่าง เชื่อม บา้นกลาง ม.9 ต.ทง่สะโตก อ.สันปา่ตอง 

1 

โครงการ

/ / / ธ.ค. 57 ม.ค. 58 พ.ค.-58     2,215,000.00

รวงทอง อ.แมวาง เชอม บานกลาง ม.9 ต.ทุงสะโตก อ.สนปาตอง 

จ.เชียงใหม่

โครงการ

41 งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันดอย ม.5 ต.ฮอด

 เชื่อม บ้านตาลเหนือ ม.1 ต.บ้านตาล อ.ฮอด จังหวัดเชียงใหม่

1 

โครงการ

/ / / ธ.ค. 57 ม.ค. 58 พ.ค.-58     3,442,000.00

42 งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพะดินแดง ม.2 ต. 1 / / / ธ.ค. 57 ม.ค. 58 เม.ย.-58     1,306,000.00

ฮอด เชื่อม บ้านนาคอเรือ ม.2 ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ โครงการ

43 งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าตึง ม.13 ต.ช่าง

เคิ่ง เชื่อมบ้านสามสบ ม.1 ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

1 

โครงการ

/ / / ธ.ค. 57 ม.ค. 58 เม.ย.-58     3,228,000.00

44 งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสองแคว ม.7 

่

1 

โ

/ / / ธ.ค. 57 ม.ค. 58 เม.ย.-58     3,331,000.00

ต.สันทราย (เทศบาลตําบลสันทราย) เชือม บ้านหนองยาวเหนือ ม.

17 ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

โครงการ



5

งานต่อ งานที่เสร็จ ประ
ลําดับ จํานวน เนื่องที่ ภายใน มูล ประกาศสอบ คาดว่าจะลง คาดว่าจะมี งบประมาณที่ เงินนอกงบ หมายเหตุ

ี่ ( ่ ั ) ั ปี ั ั ส ้ ี ไ ่ ี /ป ใ ่ ไ ้ ั ั ใิ ป ื

แผนปฏิบัติการ แผนการจ่ายเงินลักษณะงาน

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (/) (/) กําหนดคุณ

ออกแบบหรือ

รายการ ลักษณะเฉพาะ

แล้ว

แผนงาน หมวดค่าครุภัณฑ์

งาน/โครงการ

วิธีการ

ที (หนวยนบ) ผูกพัน ปีงบ จัด จัด สอบ จา้ง/ มี ไมม่ี ราคา/ประมูล นามใน การสง่มอบ ไดร้ับอนุมัตใิน ประมาณหรือ

งบประมาณปี ประมาณ ซื้อ จ้าง ราคา ซื้อ (/) (/) สัญญา ปีงบประมาณ 58 ปีงบประมาณ 58 เงินสมทบ

ต่อไป 2558 (เดือน/ป)ี (เดือน/ป)ี (เดือน/ป)ี

45 งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพระธาตุปูก่่ํา บ้าน 1 / / / ธ.ค. 57 ม.ค. 58 เม.ย.-58     1,489,000.00ุ ู

สบงาย ม.5 ต.เมืองงาย (เทศบาลตําบลพระธาตุปูก่่ํา) เชื่อม บ้าน

ห้วยทรายขาว ม.5 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว  จ.เชียงใหม่

โครงการ

46 งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแขม (หย่อม

บ้านป่าบงงามมูเซอ) ม.11 ต.เมืองนะ เชื่อม บ้านหนองเต่า ม.5 

1 

โครงการ

/ / / ธ.ค. 57 ม.ค. 58 เม.ย.-58     1,501,000.00

ต.ปงิโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

47 งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป้อก ม.5 ต.สะเมิง

เหนือ อ.สะเมิง เชื่อม บ้านโป่งไคร้ ม.5 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.

1 

โครงการ

/ / / ธ.ค. 57 ม.ค. 58 เม.ย.-58     1,694,000.00

48 งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางดอยผาตัง้ บ้าน

่ ้   ้  ื ่  ้   ้  

1 

โ

/ / / ธ.ค. 57 ม.ค. 58 เม.ย.-58     2,318,000.00

แมยะนอย ม.18 ต.บานหลวง เชือม บานขุนแตะ ม.5 ต.ดอยแกว 

อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

โครงการ

49 งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอยคํา ม.8 ต.หาง

ดง (เขต อบต.หางดง) เชื่อม บ้านวังลุง ม.10 ต.หางดง (เขต ท.ต.

ทา่ข้าม) อ.ฮอด จ.เชยีงใหม่

1 

โครงการ

/ / / ม.ค. 58 ก.พ.-58 พ.ค.-58     2,320,000.00

ทาขาม) อ.ฮอด จ.เชยงใหม

50 งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยผา ม.8 ต.แม่

นาจร อ.แม่แจ่ม เชื่อม บ้านขุนแม่รวม ม.1 ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิ

วัฒนา จ.เชียงใหม่

1 

โครงการ

/ / / ม.ค. 59 ก.พ.-58 พ.ค.-58     1,934,000.00

51 งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกิ่วโป่ง ม.2 ต.แจ่ม 1 / / / ม.ค. 60 ก.พ.-58 พ.ค.-58     1,007,000.00

หลวง เชื่อม (ทางหลวงชนบทหมายเลข ชม.5050) บ้านห้วยบง ม.

4 ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่

โครงการ

52 งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ถนนสาย ชม.4017 บ้านแม่ใจใต้ ม.7 ต.เวียง เชื่อม บ้านลาน ม.5

่ ใ

1 

โครงการ

/ / / ม.ค. 61 ก.พ.-58 พ.ค.-58     1,994,000.00

 ต.ม่อนปิน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่



6

งานต่อ งานที่เสร็จ ประ
ลําดับ จํานวน เนื่องที่ ภายใน มูล ประกาศสอบ คาดว่าจะลง คาดว่าจะมี งบประมาณที่ เงินนอกงบ หมายเหตุ

ี่ ( ่ ั ) ั ปี ั ั ส ้ ี ไ ่ ี /ป ใ ่ ไ ้ ั ั ใิ ป ื

แผนปฏิบัติการ แผนการจ่ายเงินลักษณะงาน

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (/) (/) กําหนดคุณ

ออกแบบหรือ

รายการ ลักษณะเฉพาะ

แล้ว

แผนงาน หมวดค่าครุภัณฑ์

งาน/โครงการ

วิธีการ

ที (หนวยนบ) ผูกพัน ปีงบ จัด จัด สอบ จา้ง/ มี ไมม่ี ราคา/ประมูล นามใน การสง่มอบ ไดร้ับอนุมัตใิน ประมาณหรือ

งบประมาณปี ประมาณ ซื้อ จ้าง ราคา ซื้อ (/) (/) สัญญา ปีงบประมาณ 58 ปีงบประมาณ 58 เงินสมทบ

ต่อไป 2558 (เดือน/ป)ี (เดือน/ป)ี (เดือน/ป)ี

53 งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 / / / ก.พ. 58 ม.ีค.-58 ม.ิย.-58     1,626,000.00ู

สายทาง ชม 4054 บ้านใจเหนือ ม.8 ต.เวียง เชื่อม บ้านเปียงกอก

 ม.6 ต.โป่งน้ําร้อน อ.ฝาง  จ.เชียงใหม่

โครงการ

54 งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ถนนสายบ้านแม่หาด ม.1 เชื่อมบ้านนามน ม.7 ต.เมืองแหง อ.

1 

โครงการ

/ / / ก.พ. 58 ม.ีค.-58 ม.ิย.-58     2,300,000.00

เวียงแหง จ.เชียงใหม่

55 งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ถนนสาย ชม.ถ.1-0006 บ้านสันกลาง ม.5 ต.ป่าไหน่ เชื่อม บ้าน

ขามสุม่ ม.6 ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

1 

โครงการ

/ / / ก.พ. 58 ม.ีค.-58 ม.ิย.-58     1,998,000.00

งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน โ โ ิ ี ่ ้ ิ ี ิ ็   / / /  ี ิ     56 งานกอสรางโครงสรางพนฐาน โครงการบูรณะทางโดยวิธซีอมสรางผิวทางคอนกรตีเสรมิเหลก 

สาย ชม.4052 บ้านหลิม ม.1 ต.อมก๋อย เชื่อม บ้านหลองน้อย ม.

2 ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

1 

โครงการ

/ / / ก.พ. 58 ม.ีค.-58 ม.ิย.-58     2,484,000.00

57 งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างสะพาน

คอนกรตีเสรมิเหล็ก บา้นแจง่กเ่รือง ม.4 ต.เวียง เชื่อม บา้นสันตน้

1 

โครงการ

/ / / ธ.ค. 57 ม.ค.-58 พ.ค.-58     2,562,000.00

คอนกรตเสรมเหลก บานแจงกูเรอง ม.4 ต.เวยง เชอม บานสนตน

ม่วง ม.2 ต.บ้านโป่ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

โครงการ

58 งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ถนนซอย 5 บ้านป่าบง ม.4 ต.แม่คือ เชื่อม บ้านสันต้นม่วงใต้ ม.9 

ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่

1 

โครงการ

/ / / ก.พ. 58 ม.ีค.-58 ม.ิย.-58     1,971,000.00

59 งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ถนนสายบ้านแจ่มหลวง ม.6 ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา เชื่อม 

บ้านแม่ซา ม.2 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

1 

โครงการ

/ / / ก.พ. 58 ม.ีค.-58 ม.ิย.-58     1,988,000.00

60 งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการบูรณะทางโดยวิธ ีPavement In-Place Recycling ผิวทาง

่

1 

โ

/ / / ก.พ. 58 ม.ีค.-58 ม.ิย.-58     3,222,000.00

แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย ชม.ถ.1-0019 บ้านแม่ยะ ม.5 เชือม

 บ้านแม่อ้อใน ม.8 ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

โครงการ



7

งานต่อ งานที่เสร็จ ประ
ลําดับ จํานวน เนื่องที่ ภายใน มูล ประกาศสอบ คาดว่าจะลง คาดว่าจะมี งบประมาณที่ เงินนอกงบ หมายเหตุ

ี่ ( ่ ั ) ั ปี ั ั ส ้ ี ไ ่ ี /ป ใ ่ ไ ้ ั ั ใิ ป ื

แผนปฏิบัติการ แผนการจ่ายเงินลักษณะงาน

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (/) (/) กําหนดคุณ

ออกแบบหรือ

รายการ ลักษณะเฉพาะ

แล้ว

แผนงาน หมวดค่าครุภัณฑ์

งาน/โครงการ

วิธีการ

ที (หนวยนบ) ผูกพัน ปีงบ จัด จัด สอบ จา้ง/ มี ไมม่ี ราคา/ประมูล นามใน การสง่มอบ ไดร้ับอนุมัตใิน ประมาณหรือ

งบประมาณปี ประมาณ ซื้อ จ้าง ราคา ซื้อ (/) (/) สัญญา ปีงบประมาณ 58 ปีงบประมาณ 58 เงินสมทบ

ต่อไป 2558 (เดือน/ป)ี (เดือน/ป)ี (เดือน/ป)ี

61 งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการบูรณะทางโดยวิธ ีPavement In-Place Recycling ผิวทาง 1 / / / ก.พ. 58 ม.ีค.-58 ม.ิย.-58    3,377,000.00ู y

แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย ชม 2142 บ้านแม่ขะจาน ม.7 ต.

ขี้เหล็ก เชื่อม บ้านสันป่ายาง ม.2 ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

โครงการ

62 งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการบูรณะทางโดยวิธ ีPavement In-Place Recycling ผิวทาง

แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย ชม. 5025 บ้านห้วยไร่ ม.9 ต.ขี้เหล็ก

1 

โครงการ

/ / / ก.พ. 58 ม.ีค.-58 ม.ิย.-58     4,333,000.00

 เชื่อม บ้านเมืองกื้ด ม.1 ต.กืด้ช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

63 งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการบูรณะทางโดยวิธ ีPavement In-Place Recycling ผิวทาง

แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย ชม.2001 แยกทางหลวงหมายเลข 

108 เชื่อม บ้านน้ําโท้ง ม.2 ต.สบแม่ข่า  อ.หางดง จ.เชียงใหม่

1 

โครงการ

/ / / ก.พ. 58 ม.ีค.-58 ม.ิย.-58     2,262,000.00

งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน โ ป ั ป ่ ิ  O L  ้ ฟั ์  / / / ี  ิ     64 งานกอสรางโครงสรางพนฐาน โครงการปรบปรุงซอมแซมผวิจราจรแบบ Over-Lay ดวยแอสฟลต์

คอนกรีต  บ้านปางต้นฆ้อง ม.1 ต.มะลิกา เชื่อม บ้านปางต้นเดื่อ 

ม.9 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

1 

โครงการ

/ / / ม.ีค. 58 เม.ย.-58 ม.ิย.-58     2,800,000.00

65 งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์

คอนกรตี สายบา้นพระนอน ม.5 ต.ดอนแกว้ อ.แมร่มิ เชื่อม ชมชน

1 

โครงการ

/ / / ม.ีค. 58 เม.ย.-58 ม.ิย.-58     1,411,000.00

คอนกรต สายบานพระนอน ม.5 ต.ดอนแกว อ.แมรม เชอม ชุมชน

แม่หยวก แขวงนครพิงค์ ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม่

โครงการ

66 งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์

คอนกรีต ถนนสาย ชม.4230 บ้านศรีทรายมูล ม.6 เชื่อม บ้าน

ฟ้ามุย่ ม.1 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

1 

โครงการ

/ / / ม.ีค. 58 เม.ย.-58 ม.ิย.-58    1,779,000.00

67 งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์

คอนกรีต ถนนสาย ชม.2021 บ้านตลาด ม.7 ต.สันกําแพง เชื่อม

 บ้านร้องวัวแดง ม. 3 ต.ร้องวัวแดง อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่

1 

โครงการ

/ / / ม.ีค. 58 เม.ย.-58 ม.ิย.-58     2,229,000.00

68 งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์

้

1 

โ

/ / / ม.ีค. 58 เม.ย.-58 ม.ิย.-58     1,998,000.00

คอนกรีต ถนนสาย ชม.5080 บ้านท่าขีนาค ม.6 ต.หนองตอง อ.

หางดง เชื่อมบ้านแม่ข่องกลาง ม.9 ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.

โครงการ



8

งานต่อ งานที่เสร็จ ประ
ลําดับ จํานวน เนื่องที่ ภายใน มูล ประกาศสอบ คาดว่าจะลง คาดว่าจะมี งบประมาณที่ เงินนอกงบ หมายเหตุ

ี่ ( ่ ั ) ั ปี ั ั ส ้ ี ไ ่ ี /ป ใ ่ ไ ้ ั ั ใิ ป ื

แผนปฏิบัติการ แผนการจ่ายเงินลักษณะงาน

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (/) (/) กําหนดคุณ

ออกแบบหรือ

รายการ ลักษณะเฉพาะ

แล้ว

แผนงาน หมวดค่าครุภัณฑ์

งาน/โครงการ

วิธีการ

ที (หนวยนบ) ผูกพัน ปีงบ จัด จัด สอบ จา้ง/ มี ไมม่ี ราคา/ประมูล นามใน การสง่มอบ ไดร้ับอนุมัตใิน ประมาณหรือ

งบประมาณปี ประมาณ ซื้อ จ้าง ราคา ซื้อ (/) (/) สัญญา ปีงบประมาณ 58 ปีงบประมาณ 58 เงินสมทบ

ต่อไป 2558 (เดือน/ป)ี (เดือน/ป)ี (เดือน/ป)ี

69 งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์ 1 / / / ม.ีค. 58 เม.ย.-58 ม.ิย.-58    2,317,000.00ุ y

คอนกรีตสายชม.5132 บ้านสามหลัง ม.8 ต.สองแคว เชื่อม บ้าน

ปากทางเจริญ ม.4 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

โครงการ

70 งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร แบบ Over-Lay ด้วย

แอสฟัลต์คอนกรีตถนนสายทางบ้านปง ม.7 ต.หนองบัว เชื่อม 

1 

โครงการ

/ / / ม.ีค. 58 เม.ย.-58 ม.ิย.-58     1,330,000.00

บ้านหนองบัว ม.2 ต.ปงตํา อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

71 งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์

คอนกรีต วัดสุกาวาส บ้านแม่ข ิม.1 ต.ศรีดงเย็น (ทต.ไทยปราการ)

 ถึง ม.1 ต.ศรีดงเย็น (อบต.ศรีดงเย็น) อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

1 

โครงการ

/ / / ม.ีค. 58 เม.ย.-58 ม.ิย.-58     2,100,500.00

72 งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน โ ป ั ป ่ ิ  O L  ้ ฟั ์  / / / ี  ิ     72 งานกอสรางโครงสรางพนฐาน โครงการปรบปรุงซอมแซมผวิจราจรแบบ Over-Lay ดวยแอสฟลต์

คอนกรีต บ้านปางกว้าง ม.13 ต.อินทรขิล อ.แม่แตง เชื่อม บ้นแก่ง

ปันเต๊า ม.10 ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

1 

โครงการ

/ / / ม.ีค. 58 เม.ย.-58 ม.ิย.-58     1,958,000.00

73 งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์

คอนกรตี ถนนสายบา้นแมก่วงเหนือ ม.6 ต.สันนาเม็ง เชื่อม บา้น

1 

โครงการ

/ / / ม.ีค. 58 เม.ย.-58 ม.ิย.-58     4,000,000.00

คอนกรต ถนนสายบานแมกวงเหนอ ม.6 ต.สนนาเมง เชอม บาน

ข้าวแท่นน้อย ม.3 ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

โครงการ

74 งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์

คอนกรีต ถนนสายซอยเกษตรเสร ีบ้านหนองหาร ม.7 ต.หนองหาร

 เชื่อม บ้านห้วยบงนอก ม.5 ต.แม่แฝกใหม ่อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

1 

โครงการ

/ / / ม.ีค. 58 เม.ย.-58 ม.ิย.-58     1,811,000.00

75 งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์

คอนกรีต ถนนสายบ้านพันหลัง ม.4 ต.สําราญราษฎร์ เชื่อม บ้าน

แพะแม่คือ ม.1 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

1 

โครงการ

/ / / ม.ีค. 58 เม.ย.-58 ม.ิย.-58     2,695,000.00

76 งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์

่

1 

โ

/ / / ม.ีค. 58 เม.ย.-58 ม.ิย.-58     3,330,000.00

คอนกรีต ถนนสายบ้านดอยยาว ม.1 ต.แช่ช้าง เชือม บ้านป่าเหียง 

ม.1 ต.ออนใต ้อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่

โครงการ



9

งานต่อ งานที่เสร็จ ประ
ลําดับ จํานวน เนื่องที่ ภายใน มูล ประกาศสอบ คาดว่าจะลง คาดว่าจะมี งบประมาณที่ เงินนอกงบ หมายเหตุ

ี่ ( ่ ั ) ั ปี ั ั ส ้ ี ไ ่ ี /ป ใ ่ ไ ้ ั ั ใิ ป ื

แผนปฏิบัติการ แผนการจ่ายเงินลักษณะงาน

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (/) (/) กําหนดคุณ

ออกแบบหรือ

รายการ ลักษณะเฉพาะ

แล้ว

แผนงาน หมวดค่าครุภัณฑ์

งาน/โครงการ

วิธีการ

ที (หนวยนบ) ผูกพัน ปีงบ จัด จัด สอบ จา้ง/ มี ไมม่ี ราคา/ประมูล นามใน การสง่มอบ ไดร้ับอนุมัตใิน ประมาณหรือ

งบประมาณปี ประมาณ ซื้อ จ้าง ราคา ซื้อ (/) (/) สัญญา ปีงบประมาณ 58 ปีงบประมาณ 58 เงินสมทบ

ต่อไป 2558 (เดือน/ป)ี (เดือน/ป)ี (เดือน/ป)ี

77 งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์ 1 / / / ม.ีค. 58 เม.ย.-58 ม.ิย.-58     1,995,000.00ุ y

คอนกรีต ถนนสายบ้านสันป่าสักขวาง ม.13 ต.สันกําแพง เชื่อม 

บ้านร้อง ม.9 ต.ร้องวัวแดง อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่

โครงการ

78 งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์

คอนกรีต ถนนสายบ้านหัวฝาย ม.5 ต.ออนเหนือ เชื่อม บ้าน

1 

โครงการ

/ / / ม.ีค. 58 เม.ย.-58 ม.ิย.-58     1,999,000.00

สหกรณ ์ม.2 ต.บ้านสหกรณ ์อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

79 งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์

คอนกรีต ถนนสายบ้านศรีสองเมือง ม.2 ต.ไชยสถาน เชื่อม บ้าน

ไชยสถาน ม.1 ต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

1 

โครงการ

/ / / ม.ีค. 58 เม.ย.-58 ม.ิย.-58     1,927,000.00

งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน โ ป ั ป ่ ิ  O L  ้ ฟั ์  / / / ี  ิ     80 งานกอสรางโครงสรางพนฐาน โครงการปรบปรุงซอมแซมผวิจราจรแบบ Over-Lay ดวยแอสฟลต์

คอนกรีต ถนนสายบ้านร้องดอนไชย ม.2 ต.ป่าบง เชื่อม บ้านท่าต้น

กวาว ม.4 ต.ชมพู  อ.สารภี จ.เชียงใหม่

1 

โครงการ

/ / / ม.ีค. 58 เม.ย.-58 ม.ิย.-58     2,073,000.00

81 งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์

คอนกรตี ถนนสายบา้นกิ่วแลน้อย ม.10 ต.บา้นแม เชื่อม บา้นกิ่ว

1 

โครงการ

/ / / ม.ีค. 58 เม.ย.-58 ม.ิย.-58     1,994,000.00

คอนกรต ถนนสายบานกวแลนอย ม.10 ต.บานแม เชอม บานกว

แลหลวง ม.4 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

โครงการ

82 งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์

คอนกรีต ถนนสายบ้านปางขี้เหล็ก ม.1  ต.ทุ่งปี้ เชื่อม บ้านไร่หลวง

 ม.3 ต.ทุ่งรวงทอง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

1 

โครงการ

/ / / ม.ีค. 58 เม.ย.-58 ม.ิย.-58     1,997,000.00

83 งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์

คอนกรีต ถนนสายบ้านสบอาว ม.4 ต.สันติสุข เชื่อม บ้านแม่อาว 

ม.7 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

1 

โครงการ

/ / / ม.ีค. 58 เม.ย.-58 ม.ิย.-58    1,739,000.00

84 งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง

บ้านหนองหอย ม.2 ต.ออนเหนือ เชื่อม บ้านสหกรณ ์ม.3 ต.บ้าน

สหกรณ ์อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

1 

โครงการ

/ / / ก.พ.-58 ม.ีค.-58 ม.ิย.-58     2,669,000.00



10

งานต่อ งานที่เสร็จ ประ
ลําดับ จํานวน เนื่องที่ ภายใน มูล ประกาศสอบ คาดว่าจะลง คาดว่าจะมี งบประมาณที่ เงินนอกงบ หมายเหตุ

ี่ ( ่ ั ) ั ปี ั ั ส ้ ี ไ ่ ี /ป ใ ่ ไ ้ ั ั ใิ ป ื

แผนปฏิบัติการ แผนการจ่ายเงินลักษณะงาน

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (/) (/) กําหนดคุณ

ออกแบบหรือ

รายการ ลักษณะเฉพาะ

แล้ว

แผนงาน หมวดค่าครุภัณฑ์

งาน/โครงการ

วิธีการ

ที (หนวยนบ) ผูกพัน ปีงบ จัด จัด สอบ จา้ง/ มี ไมม่ี ราคา/ประมูล นามใน การสง่มอบ ไดร้ับอนุมัตใิน ประมาณหรือ

งบประมาณปี ประมาณ ซื้อ จ้าง ราคา ซื้อ (/) (/) สัญญา ปีงบประมาณ 58 ปีงบประมาณ 58 เงินสมทบ

ต่อไป 2558 (เดือน/ป)ี (เดือน/ป)ี (เดือน/ป)ี

85 งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านมะขุนหวาน 1 / / / ก.พ.-58 ม.ีค.-58 ม.ิย.-58     4,263,000.00ุ

ม.5 ต.มะขุนหวาน เชื่อม บ้านร้องขุด ม.10 ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง 

จ.เชียงใหม่

โครงการ

86 งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านท่ากอม่วง 

ม.10 ต.บ้านแปะ เชื่อม บ้านห้วยพัฒนา ม.13 ต.แม่สอย อ.

1 

โครงการ

/ / / ก.พ.-58 ม.ีค.-58 ม.ิย.-58     2,410,000.00

จอมทอง จ.เชียงใหม่

87 งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโปงทุง่ ม.5 

ต.โปงทุง่ เชื่อม บ้านฉิมพลี ม.4 ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

1 

โครงการ

/ / / ก.พ.-58 ม.ีค.-58 ม.ิย.-58     1,975,000.00

88 งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นสาย

ื่ ่   ่ ่  ฝ   ป ํ  ไ ป   

1 

โ

/ / / ม.ค.-58 ก.พ.-58 พ.ค.-58     2,990,000.00

ทางเชือมระหวาง  ต.แมขา อ.ฝาง  ต.ปงตา อ.ไชยปราการ และ ต.

แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

โครงการ

89 งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น บ้าน

แม่แดดน้อย ม.4   ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา เชื่อม บ้านสบแม่

รวม ม.1 ต.แมน่าจร อ.แมแ่จม่ จ.เชยีงใหม่

1 

โครงการ

/ / / ม.ค.-58 ก.พ.-58 พ.ค.-58     1,930,000.00

รวม ม.1 ต.แมนาจร อ.แมแจม จ.เชยงใหม

90 งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น บ้าน

แม่ตะละม้ง ม.7 ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา เชื่อม บ้านแม่ซา ม.2

 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

1 

โครงการ

/ / / ม.ค.-58 ก.พ.-58 พ.ค.-58     1,930,000.00

91 งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น บ้าน 1 / / / ม.ค.-58 ก.พ.-58 พ.ค.-58     3,481,000.00

เด่นฮ่อม ม.9 บ้านห้วยเต่า ม.7 ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง เชื่อม บ้านแม่

ตะละม้ง ม.7 ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่

โครงการ

92 งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ลําน้ํามาว บ้านหัว

ฝาย ม.3 ต.โป่งน้ําร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

1 

โครงการ

/ / / ธ.ค.-57 ม.ค.-58 เม.ย.-58 1,476,000.00  
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งานต่อ งานที่เสร็จ ประ
ลําดับ จํานวน เนื่องที่ ภายใน มูล ประกาศสอบ คาดว่าจะลง คาดว่าจะมี งบประมาณที่ เงินนอกงบ หมายเหตุ

ี่ ( ่ ั ) ั ปี ั ั ส ้ ี ไ ่ ี /ป ใ ่ ไ ้ ั ั ใิ ป ื

แผนปฏิบัติการ แผนการจ่ายเงินลักษณะงาน

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (/) (/) กําหนดคุณ

ออกแบบหรือ

รายการ ลักษณะเฉพาะ

แล้ว

แผนงาน หมวดค่าครุภัณฑ์

งาน/โครงการ

วิธีการ

ที (หนวยนบ) ผูกพัน ปีงบ จัด จัด สอบ จา้ง/ มี ไมม่ี ราคา/ประมูล นามใน การสง่มอบ ไดร้ับอนุมัตใิน ประมาณหรือ

งบประมาณปี ประมาณ ซื้อ จ้าง ราคา ซื้อ (/) (/) สัญญา ปีงบประมาณ 58 ปีงบประมาณ 58 เงินสมทบ

ต่อไป 2558 (เดือน/ป)ี (เดือน/ป)ี (เดือน/ป)ี

93 งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างฝายเหมืองเหล่ามะเกลือ บ้านแปลง 1 ม.2 ต.มืด 1 / / / ธ.ค.-57 ม.ค.-58 พ.ค.-58 3,578,000.00  

กา เชื่อม บ้านผาจุก ม.8 ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ โครงการ

์ ์

ลายมือชื่อ…………………………………………………………..ผู้ตรวจสอบ ลายมือชื่อ…………………………………………………………ผู้รับผิดชอบ

(นางนงเยาว ์ อินทรแ์สง)

ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่


