


ผด. 5

ลําดับตาม ส่งประกาศ กําหนดยื่นซอง ทําสัญญา กําหนดส่งมอบ เบิกเงินงวดสุดท้าย หมายเหตุ

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

1 ค่ากล้องถ่ายภาพนิ่ง จํานวน 2 ตัวๆ ละ 55,000 บาท 40 ตกลงราคา พ.ย. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 30 วัน ม.ค.-60

2 ค่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต่ํากว่า 2,400 C.C. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ล

แคบ จํานวน 1 คัน

134 สอบราคา ก.พ. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 30 วัน เม.ย.-60

3 ค่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) 

แบบที่ 2 จํานวน 15 เครื่องๆ ละ 23,000 บาท

165 ตกลงราคา ก.พ. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 30 วัน พ.ค.-60

4 ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาด

ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 10 ชุดๆ

 ละ 19,200 บาท

246 ตกลงราคา พ.ย. 59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 30 วัน ม.ค.-60

5 ค่าลู่วิ่งไฟฟ้า จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 136,000 บาท  

ตามโครงการเรียนรู้และทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชน

จังหวัดเชียงใหม่

266 ตกลงราคา พ.ย. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 30 วัน ม.ค.-60

6 ค่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) ความเร็ว

ไม่น้อยกว่า  40 แผ่น/นาที จํานวน 1 เครื่อง

285 ตกลงราคา พ.ย. 59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 30 วัน ม.ค.-60

7 ค่าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่

น้อยกว่า  3,000 ANSI Lumens

จํานวน 8 เครื่อง ๆ ละ 33,000 บาท

288 ตกลงราคา พ.ย. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 60 30 วัน ม.ค.-60

8 ค่าครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์สําหรับมัธยมศึกษา จํานวน

 1 ชุด

301 ตกลงราคา พ.ย. 59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 30 วัน ม.ค.-60

9 ค่าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อย 7,000 

ANSI Lumens จํานวน  1 เครื่อง

302 ตกลงราคา พ.ย. 59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 30 วัน ม.ค.-60

10 โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ํา จํานวน 1 แห่ง 305 ประมูลจ้าง

ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์

พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 180 วัน มิ.ย.-60

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2560

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

วิธีจัดหารายการ/จํานวน/วงเงินลําดับที่
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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

11 ค่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอล (ขาว-ดํา) ความเร็วไม่

น้อยกว่า  40 แผ่น/นาที จํานวน 1 เครื่อง

310 ตกลงราคา พ.ย. 59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 30 วัน ม.ค.-60

12 ค่าชุดการสอนมัลติมีเดีย จํานวน 1 ชุด 321 ตกลงราคา พ.ย. 59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 30 วัน ม.ค.-60

13 ค่ารถบรรทุกขนาด 6 ล้อ พร้อมติดตั้งกระบะไม้หุ้ม

เหล็กและหลังคาโดยสารที่นั่ง 3 แถว 

จํานวน 1 คัน

322 สอบราคา พ.ย. 59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 30 วัน ม.ค.-60

14 โครงการก่อสร้างห้องสมุด จํานวน 1 หลัง 329 สอบราคา พ.ย. 59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 120 วัน มี.ค.-60

15 ค่ารถพัฒนาบ่อบาดาล ชนิด 6 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ 

จํานวน 1 คัน

265 ประมูลซื้อ

ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์

เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 90 วัน ส.ค.-60

16 โครงการระบบเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง FREE WIFI 

และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

ความชัดสูง CCTV FULL HD

267 ประมูลซื้อ

ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์

ก.พ.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 180 วัน ส.ค.-60

17 ค่าเครื่องพิมพ์สําเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด 

400×400 จุดต่อตารางนิ้ว

จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 180,000 บาท

285 ตกลงราคา ก.พ.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 30 วัน เม.ย.-60

18 ค่ารถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  ขับเคลื่อน 4 ล้อ 

ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี  จํานวน 4

 คัน ๆ ละ 821,000 บาท

286 ประมูลซื้อ

ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์

ก.พ.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 60 วัน พ.ค.-60

19 ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1

 พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 22 ชุด ๆ ละ 25,200 บาท

289 ตกลงราคา/

สอบราคา
ก.พ.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 30 วัน เม.ย.-60

20 ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาด

ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 13 

ชุด ๆ ละ 19,200 บาท

290 ตกลงราคา ก.พ.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 30 วัน เม.ย.-60
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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

21 ค่าเต้นท์โครงสร้างเหล็กทรงโค้ง (ขนาดกว้าง 4 เมตร 

ยาว 6 เมตร เสาสูง 2.40 เมตร) จํานวน 25 หลัง ๆ 

ละ 19,680 บาท

294 ตกลงราคา ก.พ.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 30 วัน เม.ย.-60

22 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุงานทางและวัสดุ

อุปกรณ์งานจราจร

295 ตกลงราคา ม.ค.-60 ม.ค.-60 ก.พ.-59 90 วัน มิ.ย.-60

23 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าสู่อุทยาน

แห่งชาติดอยเวียงผา บ้านแพะเศรษฐี ม.16 - บ้าน

หนองป่าซาง ม.8 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.

เชียงใหม่

313 ประมูลจ้าง

ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์

พ.ย.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 120 วัน มี.ค.-60

24 ค่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 6,000 ซีซี 

แบบกระบะเทท้าย จํานวน 4 คัน ๆ ละ 1,925,000

 บาท

321 ประมูลซื้อ

ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์

เม.ย.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 90 วัน ก.ค.-60

25  ค่ารถบรรทุกชานต่ํา ชนิด 10 ล้อ  จํานวน 1 คัน 322 ประมูลซื้อ

ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์

เม.ย.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 90 วัน พ.ค.-59

26 ค่ารถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาด 120 แรงม้า จํานวน

 2 คัน ๆ ละ 5,500,000 บาท

323 ประมูลซื้อ

ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์

พ.ค.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 90 วัน ส.ค.-60

27 ค่าชุดซ่อมถนนลาดยาง (Recycling) จํานวน 1 ชุด 324 ประมูลซื้อ

ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์

พ.ค.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 90 วัน ส.ค.-60

28 ค่ารถบดล้อหน้าเหล็กเรียบล้อหลังยาง 2 ล้อ จํานวน 2

 คัน ๆ ละ 4,282,500 บาท

325 ประมูลซื้อ

ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์

พ.ค.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 90 วัน ส.ค.-60
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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

29 ค่ารถตักหน้าขุดหลัง  จํานวน 1 คัน 326 ประมูลซื้อ

ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์

พ.ค.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 90 วัน ส.ค.-60

30 ค่ารถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 180 แรงม้า 

จํานวน 2 คัน ๆ ละ4,500,000 บาท

327 ประมูลซื้อ

ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์

พ.ค.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 90 วัน ธ.ค.-60

31 ค่าเครื่องหยั่งธรณี  จํานวน 1 เครื่อง 328 ประมูลซื้อ

ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์

เม.ย.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 90 วัน ก.ค.-60

32 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลอง

ชลประทาน บ้านสันป่าตอง ม.1 ต.ยุหว่า (เขต ทต.สัน

ป่าตอง) เชื่อม บ้านสันป่าตอง ม.1 ต.ยุหว่า (เขต ทต.ยุ

หว่า) อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

332 สอบราคา พ.ย.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 180 วัน พ.ค.-60

33 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วย

หลวงพัฒนา ม.13 ต.แม่นาวาง เชื่อม บ้านสันห้าง ม.3

 ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

333 สอบราคา พ.ย.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 120 วัน มี.ค.-60

34 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮ่องห้า

หลวง ม.5 ต.แม่นาวาง เชื่อม บ้านสันห้าง ม.3 ต.บ้าน

หลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

334 สอบราคา พ.ย.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 120 วัน มี.ค.-60

35 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยงู

นอก ม.4 ต.สันทราย เชื่อม บ้านม่อนปิ่นใต้ ม.12 ต.

ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

335 สอบราคา พ.ย.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 120 วัน มี.ค.-60

36 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกองลม

ใหม่ ม.10 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ เชื่อม 

บ้านเมืองน้อย ม.4 ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

336 สอบราคา พ.ย.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 120 วัน มี.ค.-60
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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

37 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทาง

ระหว่างบ้านหนองแขม(หย่อมบ้านป่าบงงามมูเซอ) ม.

11 ต.เมืองนะ เชื่อม บ้านห้วยจะค่าน (หย่อมบ้านนา

น้อย) ม.9 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

337 สอบราคา พ.ย.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 120 วัน มี.ค.-60

38 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรายมูล

 ม.5, บ้านแม่ลานคํา ม.6 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง เชื่อม 

บ้านหนองมณฑา ม.16 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

338 ประมูลจ้าง

ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์

ม.ค.-60 ม.ค.-60 ก.พ.-60 120 วัน พ.ค.-60

39 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นแก้ว 

ม.1 ต.ขุนคง เชื่อม บ้านเกาะ ม.3 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง

 จ.เชียงใหม่

339 สอบราคา พ.ย.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 120 วัน มี.ค.-60

40 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบ่อสลี 

ม.6 ต.บ่อสลี เชื่อม บ้านนาฟ่อน ม.4 ต.บ่อหลวง อ.

ฮอด จ.เชียงใหม่

340 สอบราคา พ.ย.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 120 วัน มี.ค.-60

41 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายม่อนบ่อ

เฮาะ บ้านยางหลวง ม.6 ต.ท่าผา เชื่อม บ้านกองแขก 

ม.7 ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

341 สอบราคา พ.ย.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 120 วัน มี.ค.-60

42 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่สูน

น้อย ม.3 ต.แม่สูน เชื่อม บ้านห้วยงูใน ม.5 ต.สันทราย

 อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

342 ประมูลจ้าง

ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์

พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 120 วัน เม.ย.-60

43 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง

พนัง ม.1 ต.โป่งน้ําร้อน เชื่อม บ้านใหม่ชยาราม ม.19 

ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

343 สอบราคา พ.ย.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 120 วัน มี.ค.-60

5



ผด. 5
ลําดับตาม ส่งประกาศ กําหนดยื่นซอง ทําสัญญา กําหนดส่งมอบ เบิกเงินงวดสุดท้าย หมายเหตุ

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

วิธีจัดหารายการ/จํานวน/วงเงินลําดับที่

44 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทาง

หลวงสาย 107 บ้านวังจ๊อม ม.4 ซ.37 ต.เชียงดาว 

(เขต ทต.เชียงดาว) เชื่อม ทางหลวงสาย 107 เลี่ยง

เมือง บ้านศรีสะอาด ม.15 ต.เชียงดาว (เขต อบต.

เชียงดาว) อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

345 ประมูลจ้าง

ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์

พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 120 วัน เม.ย.-60

45 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสหกรณ์

ดําริ ม.7 ต.น้ําแพร่ เชื่อม บ้านม่วงหลวง ม.10 ต.

เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

348 สอบราคา พ.ย.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 120 วัน มี.ค.-60

46 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว

 ม.1 ต.สันป่ายาง เชื่อม บ้านหนองบัวหลวง ม.9 ต.สบ

เปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

349 ประมูลจ้าง

ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์

พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 120 วัน เม.ย.-60

47 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว

 ม.7 ต.แม่แตง เชื่อม บ้านหนองผึ้ง ม.18 ต.อินทขิล 

อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

350 สอบราคา พ.ย.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 120 วัน มี.ค.-60

48 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป๊อก ม.

1 ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน เชื่อม บ้านปางป่าไร่ ม.6 ต.

เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

351 ประมูลจ้าง

ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์

พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 120 วัน เม.ย.-60

49 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วย

ส้มป่อย (หย่อมบ้านหินเหล็กไฟ) ม.4, 

บ้านขุนแตะ ม.5 ต.ดอยแก้ว เชื่อม บ้านขุนยะ ม.19 

ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

352 ประมูลจ้าง

ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์

พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 120 วัน เม.ย.-60

50 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่ง

หมากหนุ่ม ม.5, บ้านเด่นตะวันใต้ 

ม.20,บ้านสบเตี๊ยะ ม.2 ต.สบเตี๊ยะ เชื่อม บ้านดอยแก้ว

 ม.2 ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

353 สอบราคา พ.ย.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 120 วัน มี.ค.-60

6



ผด. 5
ลําดับตาม ส่งประกาศ กําหนดยื่นซอง ทําสัญญา กําหนดส่งมอบ เบิกเงินงวดสุดท้าย หมายเหตุ

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

วิธีจัดหารายการ/จํานวน/วงเงินลําดับที่

51 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแคว

มะกอก ม.1 ต.ฮอด เชื่อม บ้านโค้งงาม ม.7 ต.หางดง 

อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

354 สอบราคา พ.ย.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 120 วัน มี.ค.-60

52 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแอ่นใหม่

 ม.2 ต.บ้านแอ่น เชื่อม บ้านน้อย ม.1 ต.บงตัน อ.ดอย

เต่า จ.เชียงใหม่

356 สอบราคา พ.ย.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 120 วัน มี.ค.-60

53 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ลาน

หลวง ม.3 ต.ยางเปียง เชื่อม บ้านหลองหลวง ม.3 ต.

สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

357 ประมูลจ้าง

ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์

พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 120 วัน เม.ย.-60

54 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสงิน ม.

13 ต.นาเกียน เชื่อม บ้านผาปูน ม.7 ต.อมก๋อย อ.อม

ก๋อย จ.เชียงใหม่

358 ประมูลจ้าง

ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์

ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 150 วัน ก.ค.-60

55 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกองแขก

เหนือ ม.7 ต.กองแขก เชื่อม บ้านยางส้าน ม.8 ต.ท่าผา

 อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

359 สอบราคา พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 120 วัน เม.ย.-60

56 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกิ่วโป่ง 

ม.2 ต.แจ่มหลวง เชื่อม ทางหลวงชนบท หมายเลข 

ชม.5050 บ้านห้วยบง ม.4 ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิ

วัฒนา จ.เชียงใหม่

360 สอบราคา พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 120 วัน เม.ย.-60

57 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง

เจ็ดหน่วย ม.4 ต.บ้านจันทร์ เชื่อม บ้านใหม่พัฒนา ม.2

 ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่

361 สอบราคา พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 120 วัน เม.ย.-60

58 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต 

ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ 

บ้านห้วยบงเหนือ ม.3 ถึง บ้านม่วงหลวง ม.10 ต.

เขื่อนผาก เชื่อม บ้านโล๊ะป่าตอง ม.5 ต.น้ําแพร่ อ.พร้าว

 จ.เชียงใหม่

362 สอบราคา ม.ค.-60 ม.ค.-60 ก.พ.-60 150 วัน มิ.ย.-60

7



ผด. 5
ลําดับตาม ส่งประกาศ กําหนดยื่นซอง ทําสัญญา กําหนดส่งมอบ เบิกเงินงวดสุดท้าย หมายเหตุ

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

วิธีจัดหารายการ/จํานวน/วงเงินลําดับที่

59 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้าน

แพะพัฒนา ม.8 ต.สันมหาพน เชื่อม บ้านบวกหมื้อ ม.1

 ต.ขี้เหล็ก (เขต ทต.สันมหาพน) เชื่อม บ้านทุ่งสีทอง ม.

10 

ต.ขี้เหล็ก (เขต ทต.จอมแจ้ง) อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

363 สอบราคา ม.ค.-60 ม.ค.-60 ก.พ.-60 150 วัน มิ.ย.-60

60 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต 

ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ 

ชุมชนหลิ่งมื่น ม.10 ต.ป่าไผ่ (เขต ทม.แม่โจ้) เชื่อม 

ชุมชนพัฒนาทรายแก้ว ม.13 ต.ป่าไผ่ 

(เขต ทต.ป่าไผ่) อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

364 ประมูลจ้าง

ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์

ม.ค.-60 ม.ค.-60 ก.พ.-60 150 วัน มิ.ย.-60

61 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต 

ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ 

ถนนเลียบคลองชลประทาน ซ.21 ซ้าย (ฝั่งซ้าย) บ้าน

ช่างคําน้อย ม.4 ต.บ้านแหวน เชื่อม ถนนสายหางดง-

ท่าขี้เหล็ก บ้านน้ําโท้ง ม.2 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.

เชียงใหม่

365 สอบราคา ม.ค.-60 ม.ค.-60 ก.พ.-60 150 วัน มิ.ย.-60

62 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต 

ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ 

บ้านห้วยน้ําขาว ม.1 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ เชื่อม 

บ้านแพะประทาน ม.7 ต.ทุ่งปี้ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

366 ประมูลจ้าง

ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์

ม.ค.-60 ม.ค.-60 ก.พ.-60 150 วัน มิ.ย.-60

63 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต 

ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ 

บ้านเวียงทอง ม.25 ต.ดอยหล่อ เชื่อม บ้านใหม่หนอง

หอย ม.6 ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

367 ประมูลจ้าง

ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์

ม.ค.-60 ม.ค.-60 ก.พ.-60 150 วัน มิ.ย.-60
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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

64 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต 

ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ  

บ้านทุ่งหมากหนุ่ม ม.5 ต.สบเตี๊ยะ เชื่อม บ้านแท่นคํา 

ม.1 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

368 ประมูลจ้าง

ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์

พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 150 วัน พ.ค.-60

65 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต 

ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ 

บ้านสันป่าดํา ม.6 ต.ดอยเต่า เชื่อม บ้านแปลง 1 ม.2 

ต.มืดกา อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

369 ประมูลจ้าง

ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์

ม.ค.-60 ม.ค.-60 ก.พ.-60 150 วัน มิ.ย.-60

66 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้าน

ห้วยทราย ม.3 - บ้านหัวฝาย 

ม.5 ต.ห้วยทราย เชื่อม บ้านนาหึก ม.1-บ้านสะลวง

นอก ม.3 ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

370 สอบราคา ม.ค.-60 ม.ค.-60 ก.พ.-60 120 วัน พ.ค.-60

67 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนน

เลียบคลองชลประทาน บ้านร้องขุด ม.10 ต.แม่ก๊า 

เชื่อม บ้านดงป่าซาง ม.6 ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง 

จ.เชียงใหม่

371 สอบราคา ม.ค.-60 ม.ค.-60 ก.พ.-60 120 วัน พ.ค.-60

68 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้าน

ป่าขาม ม.2 ต.บ้านตาล อ.ฮอด เชื่อม บ้านบงตัน ม.5 

ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

372 ประมูลจ้าง

ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์

พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 120 วัน เม.ย.-60

69 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคปซีล บ้าน

หนองเหียง ม.2 ต.สันติสุข เชื่อม บ้านเหล่าป๋วย ม.2 

ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

373 สอบราคา ม.ค.-60 ม.ค.-60 ก.พ.-60 120 วัน พ.ค.-60

70 โครงการก่อสร้างกําแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน

วังสิงห์คํา ม.6 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ เชื่อม บ้าน

ท่าขี้ควาย ม.1 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่

374 ประมูลจ้าง

ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์

พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 180 วัน มิ.ย.-60
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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 โครงการก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม

ราวกันตก บ้านป่าไผ่ ม.3 ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม เชื่อม

 บ้านแม่โจ้ ม.4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

375 สอบราคา พ.ย.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 120 วัน มี.ค.-60

72 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ 0ver-Lay ด้วย

แอสฟัลต์คอนกรีต บ้านแม่สาน้อย ม.4 ต.แม่สา เชื่อม 

บ้านสบสา-หนองฟาน ม.9 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.

เชียงใหม่

379 สอบราคา ม.ค.-60 ม.ค.-60 ก.พ.-60 90 วัน พ.ค.-60

73 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ 0ver-Lay ด้วย

แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนเลียบน้ําปิง 

บ้านวังหมุ้น ม.4 ต.สันโป่ง เชื่อม บ้านซาง ม.4 ต.

ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

380 สอบราคา ม.ค.-60 ม.ค.-60 ก.พ.-60 90 วัน พ.ค.-60

74 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วย

แอสฟัลต์คอนกรีต บ้านเกาะกลาง 

ม.8 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ เชื่อม บ้านป่าเปอะ ม.

2 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่

381 สอบราคา ม.ค.-60 ม.ค.-60 ก.พ.-60 90 วัน พ.ค.-60

75 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วย

แอสฟัลต์คอนกรีต บ้านสันทรายหลวง 

ม.4 ต.สันทรายหลวง เชื่อม บ้านโจ้ ม.5 ต.สันทราย

น้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

382 สอบราคา ม.ค.-60 ม.ค.-60 ก.พ.-60 90 วัน พ.ค.-60

76 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วย

แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนหน้าโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพ บ้านแม่ฮักพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ ม.

11 ต.หนองแหย่ง เชื่อม บ้านศรีวังธาร ม.8 ต.ป่าไผ่ อ.

สันทราย จ.เชียงใหม่

383 สอบราคา ม.ค.-60 ม.ค.-60 ก.พ.-60 90 วัน พ.ค.-60
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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

77 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วย

แอสฟัลต์คอนกรีต สายข้างตลาดมะขามหลวง 

บ้านมะขามหลวง ม.2 ต.มะขามหลวง เชื่อม บ้านขุนคง

 ม.2 ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

385 สอบราคา ม.ค.-60 ม.ค.-60 ก.พ.-60 90 วัน พ.ค.-60

78 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วย

แอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโล๊ะ ม.1 ต.สันต้นหมื้อ เชื่อม 

บ้านป่าแดด ม.2 ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

386 ประมูลจ้าง

ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์

ม.ค.-60 ม.ค.-60 ก.พ.-60 90 วัน พ.ค.-60

79 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วย

แอสฟัลต์คอนกรีต บ้านเชียงดาว ม.6 ต.เชียงดาว (เขต

 ทต.เชียงดาว) เชื่อม บ้านโรงวัว ม.12 ต.เชียงดาว (เขต

 อบต.เชียงดาว) อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

387 สอบราคา ม.ค.-60 ม.ค.-60 ก.พ.-60 90 วัน พ.ค.-60

80 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วย

แอสฟัลต์คอนกรีต บ้านสันคะมอก ม.1 ต.ป่าตุ้ม เชื่อม

 บ้านสันยาว ม.2 ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

388 สอบราคา ม.ค.-60 ม.ค.-60 ก.พ.-60 90 วัน พ.ค.-60

81 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วย

แอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณถนนเลียบกําแพง

สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ บ้านช่างทอง ม.7 ต.สุเทพ

 เชื่อม บ้านป่าเป้า ม.10 

ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

389 สอบราคา ม.ค.-60 ม.ค.-60 ก.พ.-60 90 วัน พ.ค.-60

82 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วย

แอสฟัลต์คอนกรีต บ้านร้องเรือคํา 

ม.12 ต.ป่าแดด เชื่อม ถนนปากซอย 5 บ้านวรุณ

นิเวศน์ ม.8 ต.แม่เหียะ 

อ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

390 สอบราคา ม.ค.-60 ม.ค.-60 ก.พ.-60 90 วัน พ.ค.-60
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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 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วย

แอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองก้นครุ 

ม.5 ต.เมืองเล็น เชื่อม บ้านทุ่งข้าวตอกใหม่ ม.8 ต.

หนองแหย่ง และบ้านศรีวังธาร 

ม.8 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

391 สอบราคา ม.ค.-60 ม.ค.-60 ก.พ.-60 90 วัน พ.ค.-60

84 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วย

แอสฟัลต์คอนกรีต บ้านป่าก้าง ม.2 

ต.สันป่าเปา เชื่อม บ้านร้องสัก ม.1 ต.สันนาเม็ง อ.สัน

ทราย จ.เชียงใหม่

392 สอบราคา ม.ค.-60 ม.ค.-60 ก.พ.-60 90 วัน พ.ค.-60

85 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วย

แอสฟัลต์คอนกรีต บ้านลวงเหนือ ม.4 

ถึงบ้านข้างน้ํา ม.7 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด เชื่อม 

บ้านดงเจริญชัย ม.6 ต.หนองแหย่ง 

อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

394 สอบราคา ม.ค.-60 ม.ค.-60 ก.พ.-60 90 วัน พ.ค.-60

86 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วย

แอสฟัลต์คอนกรีต บ้านแม่ก๊ะเหนือ 

ม.1 ต.ตลาดใหญ่ เชื่อม บ้านป่าฝาง ม.4 ต.สง่าบ้าน อ.

ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

395 สอบราคา ม.ค.-60 ม.ค.-60 ก.พ.-60 90 วัน พ.ค.-60

87 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วย

แอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโป่งกุ่ม ม.4 

ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด เชื่อม บ้านสหกรณ์ห้า ม.5 ต.

บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

396 สอบราคา ม.ค.-60 ม.ค.-60 ก.พ.-60 90 วัน พ.ค.-60
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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 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วย

แอสฟัลต์คอนกรีต พร้อมขยายไหล่ทาง

และวางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยก

ซอย 3 บ้านหัวทุ่ง ม.5 ต.ทรายมูล 

(เขต ทต.สันกําแพง) เชื่อม บ้านร้อง ม.11 ต.ร้องวัวแดง

 อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่

398 สอบราคา ม.ค.-60 ม.ค.-60 ก.พ.-60 90 วัน พ.ค.-60

89 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วย

แอสฟัลต์คอนกรีต สาย ชม. 2021 

(ถนน อบจ.) บ้านป่าสักขวาง ม.13 ต.สันกําแพง (เขต 

อบต.สันกําแพง) เชื่อม 

บ้านร้อง ม.11 ต.ร้องวัวแดง อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่

399 สอบราคา ม.ค.-60 ม.ค.-60 ก.พ.-60 90 วัน พ.ค.-60

90 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วย

แอสฟัลต์คอนกรีต บ้านแม่จ้อง - ม่วงโตน 

(อบจ.ชม. 2012) บ้านสันเข้าแคบกลาง ม.4 ต.ห้วย

ทราย อ.สันกําแพง เชื่อม 

บ้านไร่ ม.6 ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

400 สอบราคา ม.ค.-60 ม.ค.-60 ก.พ.-60 90 วัน พ.ค.-60

91 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วย

แอสฟัลต์คอนกรีต บ้านป่าห้า ม.9, 

บ้านแม่ผาแหน ม.6, บ้านริมออน ม.3 ต.ออนใต้ เชื่อม

 บ้านใหม่ ม.10 ต.ร้องวัวแดง 

อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่

402 สอบราคา ม.ค.-60 ม.ค.-60 ก.พ.-60 90 วัน พ.ค.-60

92 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วย

แอสฟัลต์คอนกรีต สายพระนอน-หนองแฝก 

บ้านเชียงยืน ม.4 ต.ยางเนิ้ง เชื่อม บ้านหนองแฝก ม.4

 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่

403 สอบราคา ม.ค.-60 ม.ค.-60 ก.พ.-60 90 วัน พ.ค.-60
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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 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วย

แอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองโป่ง ม.2 ต.ท่ากว้าง เชื่อม

 บ้านน้ําโจ้ ม.6 ต.ดอนแก้ว อ.สารภี จ.เชียงใหม่

404 สอบราคา ม.ค.-60 ม.ค.-60 ก.พ.-60 90 วัน พ.ค.-60

94 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วย

แอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหัวดง ม.7, 

บ้านไร่ดง ม.8 ต.ขัวมุง เชื่อม บ้านท่าสองแคว ม.3 ต.

สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่

405 ประมูลจ้าง

ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์

ม.ค.-60 ม.ค.-60 ก.พ.-60 90 วัน พ.ค.-60

95 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วย

แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายเลียบคลอง

ชลประทาน ซ.2 ขวา 21 ซ้าย สายบ้านขุนคง ม.5 ต.

ขุนคง เชื่อม บ้านสันทราย ม.7 

ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่

406 สอบราคา ม.ค.-60 ม.ค.-60 ก.พ.-60 90 วัน พ.ค.-60

96 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วย

แอสฟัลต์คอนกรีต สาย ชม.2116 (ถนน อบจ.) 

บ้านต๋ม ม.11 ต.น้ําแพร่ เชื่อม บ้านฟ่อน ม.2 ต.หนอง

ควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

407 สอบราคา ม.ค.-60 ม.ค.-60 ก.พ.-60 90 วัน พ.ค.-60

97 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วย

แอสฟัลต์คอนกรีต บ้านก่อเก๊า ม.4 ต.ทุ่งต้อม 

(เขต ทต.ทุ่งต้อม) เชื่อม บ้านไร่ ม.5 ต.ทุ่งต้อม (เขต 

ทต.สันป่าตอง) อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

408 สอบราคา ม.ค.-60 ม.ค.-60 ก.พ.-60 90 วัน พ.ค.-60

98 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วย

แอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหัวริน ม.11, 

บ้านป่าจี้ ม.1 ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง เชื่อม บ้านริม

ขาน ม.8 ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

409 สอบราคา ม.ค.-60 ม.ค.-60 ก.พ.-60 90 วัน พ.ค.-60
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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

99 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วย

แอสฟัลต์คอนกรีต 

สายคลองชลประทาน 23 ซ้าย บ้านน้ําบ่อหลวง ม.2 

ต.น้ําบ่อหลวง เชื่อม บ้านป่าตัน 

ม.4 ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

410 สอบราคา ม.ค.-60 ม.ค.-60 ก.พ.-60 90 วัน พ.ค.-60

100 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วย

แอสฟัลต์คอนกรีต บ้านสันโป่ง ม.3 ต.ดอนเปา (เขต 

ทต.แม่วาง) เชื่อม บ้านสันโป่ง ม.3 ต.ดอนเปา (เขต 

อบต.ดอนเปา) อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

411 สอบราคา ม.ค.-60 ม.ค.-60 ก.พ.-60 90 วัน พ.ค.-60

101 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วย

แอสฟัลต์คอนกรีต บ้านเหล่าป่าฝาง 

ม.2 ต.ดอนเปา อ.แม่วาง เชื่อม บ้านป่าจี้ ม.1 ต.ทุ่ง

สะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

412 สอบราคา ม.ค.-60 ม.ค.-60 ก.พ.-60 90 วัน พ.ค.-60

102 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วย

แอสฟัลต์คอนกรีต บ้านสันป่าดํา ม.6 ต.ดอยเต่า เชื่อม

 บ้านแปลง 1 ม.2 ต.มืดกา อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

413 สอบราคา ม.ค.-60 ม.ค.-60 ก.พ.-60 90 วัน พ.ค.-60

103 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วย

แอสฟัลต์คอนกรีต บ้านแม่ปาน-บ้านสันเกี๋ยง 

บ้านดอยสันเกี๋ยง ม.17 ต.ช่างเคิ่ง เชื่อม บ้านผานัง ม.2

 ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

414 สอบราคา ม.ค.-60 ม.ค.-60 ก.พ.-60 90 วัน พ.ค.-60

104 โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวัง

มะริว (บ้านห้วยบ้าน) ม.2,บ้านหลวง ม.4 ต.เมืองคอง 

เชื่อม บ้านนาเลา ม.10 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.

เชียงใหม่

415 สอบราคา พ.ย.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 120 วัน มี.ค.-60

105 โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่า

ไหน่ ม.1 ต.ป่าไหน่ เชื่อม บ้านแม่กอย ม.6 ต.เวียง อ.

พร้าว จ.เชียงใหม่

416 สอบราคา พ.ย.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 120 วัน มี.ค.-60

15



ผด. 5
ลําดับตาม ส่งประกาศ กําหนดยื่นซอง ทําสัญญา กําหนดส่งมอบ เบิกเงินงวดสุดท้าย หมายเหตุ

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

วิธีจัดหารายการ/จํานวน/วงเงินลําดับที่

106 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น 

สายเลียบลําเหมืองร้องแสะบ้านสามหลัง ม.8 ต.สอง

แคว เชื่อม บ้านห้วยทัง ม.12 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ 

จ.เชียงใหม่

417 สอบราคา พ.ย.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 120 วัน มี.ค.-60

 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

  (นายพิเชฐ  พิศุทธกุล)

อนุมัติ

 (ลงชื่อ)........................................................

 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รักษาราชการแทน 
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1

งานต่อ งานที่เสร็จ ประ
ลําดับ จํานวน เนื่องที่ ภายใน มูล ประกาศสอบ คาดว่าจะลง คาดว่าจะมี งบประมาณที่ เงินนอกงบ หมายเหตุ
ที่ (หน่วยนับ) ผูกพัน ปงีบ จัด จัด สอบราคา จ้าง/ มี ไม่มี ราคา/ประมูล นามใน การส่งมอบ ได้รับอนุมัติใน ประมาณหรือ

งบประมาณปี ประมาณ ซื้อ จ้าง ตกลงราคา ซื้อ (/) (/) สัญญา ปีงบประมาณ 60 ปีงบประมาณ 60 เงินสมทบ
ต่อไป 2560 (เดือน/ป)ี (เดือน/ป)ี (เดือน/ป)ี

1 งานบริหารงานทั่วไป ค่ากล้องถ่ายภาพนิ่ง จํานวน 2 ตัวๆ ละ 55,000 บาท 2 ตัว / / / พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค.-60 110,000.00             

2 งานบริหารทั่วไป ค่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 C.C. 

ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จํานวน 1 คัน
1 คัน / / / ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย.-60 787,000.00             

3 งานวางแผนสถิติและวิชาการ ค่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 จํานวน 15 เครื่องๆ

 ละ 23,000 บาท
15 
เครื่อง

/ / / ก.พ. 60 มี.ค. 60 พ.ค.-60 345,000.00             

4 งานการศึกษาไม่กําหนดระดับ ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) 

พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 10 ชุดๆ ละ 19,200 บาท
10 ชุด / / / พ.ย. 59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 192,000.00             

5 งานการศึกษาไม่กําหนดระดับ ค่าลู่วิ่งไฟฟ้า จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 136,000 บาท  ตามโครงการเรียนรู้และ

ทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่
2 เครื่อง / / / พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค.-60 272,000.00             

6 งานระดับมัธยมศึกษา ค่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) ความเร็วไม่น้อยกว่า  40 แผ่น/นาที 

จํานวน 1 เครื่อง
1 เครื่อง / / / พ.ย. 59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 180,000.00             

7 งานระดับมัธยมศึกษา ค่าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า  3,000 ANSI 

Lumens

จํานวน 8 เครื่อง ๆ ละ 33,000 บาท

8เครื่อง / / / พ.ย. 59 ธ.ค. 60 ม.ค.-60 264,000.00             

8 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์สําหรับมัธยมศึกษา จํานวน 1 ชุด 1 ชุด / / / พ.ย. 59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 299,000.00             

9 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อย 7,000 ANSI Lumens จํานวน  1 

เครื่อง
1 เครื่อง / / / พ.ย. 59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 383,900.00             

10 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ํา จํานวน 1 แห่ง 1 แห่ง / / / พ.ย. 59 ม.ค. 60 มิ.ย.-60 3,920,000.00           

11 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอล (ขาว-ดํา) ความเร็วไม่น้อยกว่า  40 แผ่น/นาที จํานวน

 1 เครื่อง
1 เครื่อง / / / พ.ย. 59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 180,000.00             

12 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าชุดการสอนมัลติมีเดีย จํานวน 1 ชุด 1 ชุด / / / พ.ย. 59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 200,000.00             

13 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่ารถบรรทุกขนาด 6 ล้อ พร้อมติดตั้งกระบะไม้หุ้มเหล็กและหลังคาโดยสารที่นั่ง 3

 แถว 

จํานวน 1 คัน

1 คัน / / / พ.ย. 59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 2,000,000.00           

14 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา โครงการก่อสร้างห้องสมุด จํานวน 1 หลัง 1หลัง / / / พ.ย. 59 ธ.ค.-59 มี.ค.-60 1,074,000.00           

แบบรายงานแผนปฏิบตัิการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
หน่วยงาน องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  กรม/จังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงมหาดไทย

แผนงาน หมวดค่าครุภัณฑ์

งาน/โครงการ

วิธีการ ออกแบบหรือ

รายการ ลักษณะเฉพาะ

แล้ว

แผนปฏิบัติการ แผนการจ่ายเงินลักษณะงาน
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (/) (/) กําหนดคุณ



2

งานต่อ งานที่เสร็จ ประ
ลําดับ จํานวน เนื่องที่ ภายใน มูล ประกาศสอบ คาดว่าจะลง คาดว่าจะมี งบประมาณที่ เงินนอกงบ หมายเหตุ
ที่ (หน่วยนับ) ผูกพัน ปงีบ จัด จัด สอบราคา จ้าง/ มี ไม่มี ราคา/ประมูล นามใน การส่งมอบ ได้รับอนุมัติใน ประมาณหรือ

งบประมาณปี ประมาณ ซื้อ จ้าง ตกลงราคา ซื้อ (/) (/) สัญญา ปีงบประมาณ 60 ปีงบประมาณ 60 เงินสมทบ
ต่อไป 2560 (เดือน/ป)ี (เดือน/ป)ี (เดือน/ป)ี

แผนงาน หมวดค่าครุภัณฑ์

งาน/โครงการ

วิธีการ ออกแบบหรือ

รายการ ลักษณะเฉพาะ

แล้ว

แผนปฏิบัติการ แผนการจ่ายเงินลักษณะงาน
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (/) (/) กําหนดคุณ

15 งานป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย

ค่ารถพัฒนาบ่อบาดาล ชนิด 6 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 คัน 1 คัน / / / เม.ย.-60 มิ.ย.-60 ส.ค.-60 6,615,000.00           

16 งานป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย

โครงการระบบเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง FREE WIFI และระบบกล้องโทรทัศน์

วงจรปิดความชัดสูง CCTV FULL HD
1 

โครงการ
/ / / ก.พ.-60 มี.ค.-60 ส.ค.-60 95,000,000.00         

17 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าเครื่องพิมพ์สําเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด 400×400 จุดต่อตารางนิ้ว

จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 180,000 บาท
2 เครื่อง / / / ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 360,000.00             

18 แผนงานเคหะและชุมชน ค่ารถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  ขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า

 2,400 ซีซี  จํานวน 4 คัน ๆ ละ 821,000 บาท
4 คัน / / / ก.พ.-60 มี.ค.-60 พ.ค.-60 3,284,000.00           

19 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 22

 ชุด ๆ ละ 25,200 บาท
22 ชุด / / / ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 554,400.00             

20 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) 

พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 13 ชุด ๆ ละ 19,200 บาท
13 ชุด / / / ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 249,600.00             

21 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าเต้นท์โครงสร้างเหล็กทรงโค้ง (ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร เสาสูง 2.40 

เมตร) 

จํานวน 25 หลัง ๆ ละ 19,680 บาท

25 หลัง / / / ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 492,000.00             

22 แผนงานเคหะและชุมชน โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุงานทางและวัสดุอุปกรณ์งานจราจร 1 
โครงการ

/ / / ม.ค.-60 ก.พ.-59 มิ.ย.-60 1,739,500.00           

23 งานวิชาการ

วางแผนและ

ส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าสู่อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา บ้าน

แพะเศรษฐี ม.16 - บ้านหนองป่าซาง ม.8 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
1 

โครงการ
/ / / พ.ย.-59 ธ.ค.-59 มี.ค.-60 2,856,000.00           

24 งานวิชาการ

วางแผนและ

ส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว

ค่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 6,000 ซีซี 

แบบกระบะเทท้าย จํานวน 4 คัน ๆ ละ 1,925,000 บาท
4 คัน / / / เม.ย.-60 พ.ค.-60 ก.ค.-60 7,700,000.00           

25 งานบริหารอุตสาหกรรม  ค่ารถบรรทุกชานต่ํา ชนิด 10 ล้อ  จํานวน 1 คัน 1 คัน / / / เม.ย.-60 พ.ค.-60 พ.ค.-59 4,490,000.00           

26 งานบริหารอุตสาหกรรม ค่ารถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาด 120 แรงม้า จํานวน 2 คัน ๆ ละ 5,500,000

 บาท
2 คัน / / / พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ส.ค.-60 11,000,000.00         



3

งานต่อ งานที่เสร็จ ประ
ลําดับ จํานวน เนื่องที่ ภายใน มูล ประกาศสอบ คาดว่าจะลง คาดว่าจะมี งบประมาณที่ เงินนอกงบ หมายเหตุ
ที่ (หน่วยนับ) ผูกพัน ปงีบ จัด จัด สอบราคา จ้าง/ มี ไม่มี ราคา/ประมูล นามใน การส่งมอบ ได้รับอนุมัติใน ประมาณหรือ

งบประมาณปี ประมาณ ซื้อ จ้าง ตกลงราคา ซื้อ (/) (/) สัญญา ปีงบประมาณ 60 ปีงบประมาณ 60 เงินสมทบ
ต่อไป 2560 (เดือน/ป)ี (เดือน/ป)ี (เดือน/ป)ี

แผนงาน หมวดค่าครุภัณฑ์

งาน/โครงการ

วิธีการ ออกแบบหรือ

รายการ ลักษณะเฉพาะ

แล้ว

แผนปฏิบัติการ แผนการจ่ายเงินลักษณะงาน
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (/) (/) กําหนดคุณ

27 งานบริหารอุตสาหกรรม ค่าชุดซ่อมถนนลาดยาง (Recycling) จํานวน 1 ชุด 1 ชุด / / / พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ส.ค.-60 64,500,000.00         

28 งานบริหารอุตสาหกรรม ค่ารถบดล้อหน้าเหล็กเรียบล้อหลังยาง 2 ล้อ จํานวน 2 คัน ๆ ละ 4,282,500 

บาท
2 คัน / / / พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ส.ค.-60 8,565,000.00           

29 งานบริหารอุตสาหกรรม ค่ารถตักหน้าขุดหลัง  จํานวน 1 คัน 1 คัน / / / พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ส.ค.-60 3,300,000.00           

30 งานบริหารอุตสาหกรรม ค่ารถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 180 แรงม้า จํานวน 2 คัน ๆ ละ

4,500,000 บาท
2 คัน / / / พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ธ.ค.-60 9,000,000.00           

31 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ค่าเครื่องหยั่งธรณี  จํานวน 1 เครื่อง 1 เครื่อง / / / เม.ย.-60 พ.ค.-60 ก.ค.-60 3,800,000.00           

32 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองชลประทาน บ้านสันป่าตอง 

ม.1 ต.ยุหว่า (เขต ทต.สันป่าตอง) เชื่อม บ้านสันป่าตอง ม.1 ต.ยุหว่า (เขต ทต.ยุ

หว่า) อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

1 
โครงการ

/ / / พ.ย.-59 ธ.ค.-59 พ.ค.-60            1,126,000.00

33 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยหลวงพัฒนา ม.13 ต.แม่นาวาง 

เชื่อม บ้านสันห้าง ม.3 ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
1 

โครงการ
/ / / พ.ย.-59 ธ.ค.-59 มี.ค.-60            1,520,000.00

34 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮ่องห้าหลวง ม.5 ต.แม่นาวาง เชื่อม

 บ้านสันห้าง ม.3 ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
1 

โครงการ
/ / / พ.ย.-59 ธ.ค.-59 มี.ค.-60            1,520,000.00

35 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยงูนอก ม.4 ต.สันทราย เชื่อม 

บ้านม่อนปิ่นใต้ ม.12 ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
1 

โครงการ
/ / / พ.ย.-59 ธ.ค.-59 มี.ค.-60            1,506,000.00

36 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกองลมใหม่ ม.10 ต.เมืองแหง อ.

เวียงแหง จ.เชียงใหม่ เชื่อม บ้านเมืองน้อย ม.4 ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
1 

โครงการ
/ / / พ.ย.-59 ธ.ค.-59 มี.ค.-60            1,510,000.00

37 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางระหว่างบ้านหนองแขม(หย่อม

บ้านป่าบงงามมูเซอ) ม.11 ต.เมืองนะ เชื่อม บ้านห้วยจะค่าน (หย่อมบ้านนาน้อย) 

ม.9 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

1 
โครงการ

/ / / พ.ย.-59 ธ.ค.-59 มี.ค.-60            1,504,000.00

38 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรายมูล ม.5, บ้านแม่ลานคํา ม.6 

ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง เชื่อม บ้านหนองมณฑา ม.16 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
1 

โครงการ
/ / / ม.ค.-60 ก.พ.-60 พ.ค.-60            2,049,000.00

39 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นแก้ว ม.1 ต.ขุนคง เชื่อม บ้าน

เกาะ ม.3 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่
1 

โครงการ
/ / / พ.ย.-59 ธ.ค.-59 มี.ค.-60            1,752,000.00

40 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบ่อสลี ม.6 ต.บ่อสลี เชื่อม บ้านนา

ฟ่อน ม.4 ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
2 

โครงการ
/ / / พ.ย.-59 ธ.ค.-59 มี.ค.-60            1,501,000.00



4

งานต่อ งานที่เสร็จ ประ
ลําดับ จํานวน เนื่องที่ ภายใน มูล ประกาศสอบ คาดว่าจะลง คาดว่าจะมี งบประมาณที่ เงินนอกงบ หมายเหตุ
ที่ (หน่วยนับ) ผูกพัน ปงีบ จัด จัด สอบราคา จ้าง/ มี ไม่มี ราคา/ประมูล นามใน การส่งมอบ ได้รับอนุมัติใน ประมาณหรือ

งบประมาณปี ประมาณ ซื้อ จ้าง ตกลงราคา ซื้อ (/) (/) สัญญา ปีงบประมาณ 60 ปีงบประมาณ 60 เงินสมทบ
ต่อไป 2560 (เดือน/ป)ี (เดือน/ป)ี (เดือน/ป)ี

แผนงาน หมวดค่าครุภัณฑ์

งาน/โครงการ

วิธีการ ออกแบบหรือ

รายการ ลักษณะเฉพาะ

แล้ว

แผนปฏิบัติการ แผนการจ่ายเงินลักษณะงาน
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (/) (/) กําหนดคุณ

41 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายม่อนบ่อเฮาะ บ้านยางหลวง ม.6 ต.

ท่าผา เชื่อม บ้านกองแขก ม.7 ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
3 

โครงการ
/ / / พ.ย.-59 ธ.ค.-59 มี.ค.-60            1,999,000.00

42 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่สูนน้อย ม.3 ต.แม่สูน เชื่อม บ้าน

ห้วยงูใน ม.5 ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
4 

โครงการ
/ / / พ.ย.-59 ม.ค.-60 เม.ย.-60            4,827,000.00

43 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพนัง ม.1 ต.โป่งน้ําร้อน เชื่อม 

บ้านใหม่ชยาราม ม.19 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
5 

โครงการ
/ / / พ.ย.-59 ธ.ค.-59 มี.ค.-60            1,501,000.00

44 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงสาย 107 บ้านวังจ๊อม

 ม.4 ซ.37 ต.เชียงดาว (เขต ทต.เชียงดาว) เชื่อม ทางหลวงสาย 107 เลี่ยงเมือง 

บ้านศรีสะอาด ม.15 ต.เชียงดาว (เขต อบต.เชียงดาว) อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

6 
โครงการ

/ / / พ.ย.-59 ม.ค.-60 เม.ย.-60            2,691,000.00

45 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสหกรณ์ดําริ ม.7 ต.น้ําแพร่ เชื่อม 

บ้านม่วงหลวง ม.10 ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
7 

โครงการ
/ / / พ.ย.-59 ธ.ค.-59 มี.ค.-60            1,573,000.00

46 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว ม.1 ต.สันป่ายาง 

เชื่อม บ้านหนองบัวหลวง ม.9 ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
8 

โครงการ
/ / / พ.ย.-59 ม.ค.-60 เม.ย.-60            4,319,000.00

47 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว ม.7 ต.แม่แตง เชื่อม บ้าน

หนองผึ้ง ม.18 ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
9 

โครงการ
/ / / พ.ย.-59 ธ.ค.-59 มี.ค.-60            1,227,000.00

48 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป๊อก ม.1 ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน 

เชื่อม บ้านปางป่าไร่ ม.6 ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
10 

โครงการ
/ / / พ.ย.-59 ม.ค.-60 เม.ย.-60            3,499,000.00

49 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยส้มป่อย (หย่อมบ้านหินเหล็กไฟ)

 ม.4, บ้านขุนแตะ ม.5 ต.ดอยแก้ว เชื่อม บ้านขุนยะ ม.19 ต.บ้านหลวง อ.

จอมทอง จ.เชียงใหม่

11 
โครงการ

/ / / พ.ย.-59 ม.ค.-60 เม.ย.-60            2,360,000.00

50 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งหมากหนุ่ม ม.5, บ้านเด่นตะวันใต้ 

ม.20,บ้านสบเตี๊ยะ ม.2 ต.สบเตี๊ยะ เชื่อม บ้านดอยแก้ว ม.2 ต.ดอยแก้ว อ.

จอมทอง จ.เชียงใหม่

12 
โครงการ

/ / / พ.ย.-59 ธ.ค.-59 มี.ค.-60            1,527,000.00

51 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแควมะกอก ม.1 ต.ฮอด เชื่อม บ้าน

โค้งงาม ม.7 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
1 

โครงการ
/ / / พ.ย.-59 ธ.ค.-59 มี.ค.-60            1,528,000.00



5

งานต่อ งานที่เสร็จ ประ
ลําดับ จํานวน เนื่องที่ ภายใน มูล ประกาศสอบ คาดว่าจะลง คาดว่าจะมี งบประมาณที่ เงินนอกงบ หมายเหตุ
ที่ (หน่วยนับ) ผูกพัน ปงีบ จัด จัด สอบราคา จ้าง/ มี ไม่มี ราคา/ประมูล นามใน การส่งมอบ ได้รับอนุมัติใน ประมาณหรือ

งบประมาณปี ประมาณ ซื้อ จ้าง ตกลงราคา ซื้อ (/) (/) สัญญา ปีงบประมาณ 60 ปีงบประมาณ 60 เงินสมทบ
ต่อไป 2560 (เดือน/ป)ี (เดือน/ป)ี (เดือน/ป)ี

แผนงาน หมวดค่าครุภัณฑ์

งาน/โครงการ

วิธีการ ออกแบบหรือ

รายการ ลักษณะเฉพาะ

แล้ว

แผนปฏิบัติการ แผนการจ่ายเงินลักษณะงาน
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (/) (/) กําหนดคุณ

52 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแอ่นใหม่ ม.2 ต.บ้านแอ่น เชื่อม 

บ้านน้อย ม.1 ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
1 

โครงการ
/ / / พ.ย.-59 ธ.ค.-59 มี.ค.-60            1,552,000.00

53 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ลานหลวง ม.3 ต.ยางเปียง เชื่อม

 บ้านหลองหลวง ม.3 ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
1 

โครงการ
/ / / พ.ย.-59 ม.ค.-60 เม.ย.-60            2,323,000.00

54 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสงิน ม.13 ต.นาเกียน เชื่อม บ้านผา

ปูน ม.7 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
1 

โครงการ
/ / / ม.ค.-60 มี.ค.-60 ก.ค.-60            4,649,000.00

55 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกองแขกเหนือ ม.7 ต.กองแขก เชื่อม

 บ้านยางส้าน ม.8 ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
1 

โครงการ
/ / / พ.ย.-59 ม.ค.-60 เม.ย.-60            1,368,000.00

56 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกิ่วโป่ง ม.2 ต.แจ่มหลวง เชื่อม ทาง

หลวงชนบท หมายเลข ชม.5050 บ้านห้วยบง ม.4 ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา 

จ.เชียงใหม่

1 
โครงการ

/ / / พ.ย.-59 ม.ค.-60 เม.ย.-60            1,008,000.00

57 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเจ็ดหน่วย ม.4 ต.บ้านจันทร์ 

เชื่อม บ้านใหม่พัฒนา ม.2 ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่
1 

โครงการ
/ / / พ.ย.-59 ม.ค.-60 เม.ย.-60            1,466,000.00

58 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ 

บ้านห้วยบงเหนือ ม.3 ถึง บ้านม่วงหลวง ม.10 ต.เขื่อนผาก เชื่อม บ้านโล๊ะป่าตอง

 ม.5 ต.น้ําแพร่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

1 
โครงการ

/ / / ม.ค.-60 ก.พ.-60 มิ.ย.-60            1,690,000.00

59 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านแพะพัฒนา ม.8 ต.สันมหาพน 

เชื่อม บ้านบวกหมื้อ ม.1 ต.ขี้เหล็ก (เขต ทต.สันมหาพน) เชื่อม บ้านทุ่งสีทอง ม.10 

ต.ขี้เหล็ก (เขต ทต.จอมแจ้ง) อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

1 
โครงการ

/ / / ม.ค.-60 ก.พ.-60 มิ.ย.-60            1,824,000.00

60 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ 

ชุมชนหลิ่งมื่น ม.10 ต.ป่าไผ่ (เขต ทม.แม่โจ้) เชื่อม ชุมชนพัฒนาทรายแก้ว ม.13 

ต.ป่าไผ่ 

(เขต ทต.ป่าไผ่) อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

1 
โครงการ

/ / / ม.ค.-60 ก.พ.-60 มิ.ย.-60            2,024,000.00



6

งานต่อ งานที่เสร็จ ประ
ลําดับ จํานวน เนื่องที่ ภายใน มูล ประกาศสอบ คาดว่าจะลง คาดว่าจะมี งบประมาณที่ เงินนอกงบ หมายเหตุ
ที่ (หน่วยนับ) ผูกพัน ปงีบ จัด จัด สอบราคา จ้าง/ มี ไม่มี ราคา/ประมูล นามใน การส่งมอบ ได้รับอนุมัติใน ประมาณหรือ

งบประมาณปี ประมาณ ซื้อ จ้าง ตกลงราคา ซื้อ (/) (/) สัญญา ปีงบประมาณ 60 ปีงบประมาณ 60 เงินสมทบ
ต่อไป 2560 (เดือน/ป)ี (เดือน/ป)ี (เดือน/ป)ี

แผนงาน หมวดค่าครุภัณฑ์

งาน/โครงการ

วิธีการ ออกแบบหรือ

รายการ ลักษณะเฉพาะ

แล้ว

แผนปฏิบัติการ แผนการจ่ายเงินลักษณะงาน
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (/) (/) กําหนดคุณ

61 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ 

ถนนเลียบคลองชลประทาน ซ.21 ซ้าย (ฝั่งซ้าย) บ้านช่างคําน้อย ม.4 ต.บ้านแหวน 

เชื่อม ถนนสายหางดง-ท่าขี้เหล็ก บ้านน้ําโท้ง ม.2 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่

1 
โครงการ

/ / / ม.ค.-60 ก.พ.-60 มิ.ย.-60            1,317,000.00

62 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ 

บ้านห้วยน้ําขาว ม.1 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ เชื่อม บ้านแพะประทาน ม.7 ต.ทุ่งปี้

 อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

1 
โครงการ

/ / / ม.ค.-60 ก.พ.-60 มิ.ย.-60            3,275,000.00

63 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ 

บ้านเวียงทอง ม.25 ต.ดอยหล่อ เชื่อม บ้านใหม่หนองหอย ม.6 ต.สันติสุข อ.ดอย

หล่อ จ.เชียงใหม่

1 
โครงการ

/ / / ม.ค.-60 ก.พ.-60 มิ.ย.-60            3,644,000.00

64 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ

  

บ้านทุ่งหมากหนุ่ม ม.5 ต.สบเตี๊ยะ เชื่อม บ้านแท่นคํา ม.1 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง

 จ.เชียงใหม่

1 
โครงการ

/ / / พ.ย.-59 ม.ค.-60 พ.ค.-60            3,899,000.00

65 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ 

บ้านสันป่าดํา ม.6 ต.ดอยเต่า เชื่อม บ้านแปลง 1 ม.2 ต.มืดกา อ.ดอยเต่า จ.

เชียงใหม่

1 
โครงการ

/ / / ม.ค.-60 ก.พ.-60 มิ.ย.-60            3,341,000.00

66 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านห้วยทราย ม.3 - บ้านหัวฝาย 

ม.5 ต.ห้วยทราย เชื่อม บ้านนาหึก ม.1-บ้านสะลวงนอก ม.3 ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.

เชียงใหม่

1 
โครงการ

/ / / ม.ค.-60 ก.พ.-60 พ.ค.-60            1,714,000.00

67 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนเลียบคลองชลประทาน บ้าน

ร้องขุด ม.10 ต.แม่ก๊า เชื่อม บ้านดงป่าซาง ม.6 ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.

เชียงใหม่

1 
โครงการ

/ / / ม.ค.-60 ก.พ.-60 พ.ค.-60            1,092,000.00

68 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านป่าขาม ม.2 ต.บ้านตาล อ.

ฮอด 

เชื่อม บ้านบงตัน ม.5 ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

1 
โครงการ

/ / / พ.ย.-59 ม.ค.-60 เม.ย.-60            2,289,000.00



7

งานต่อ งานที่เสร็จ ประ
ลําดับ จํานวน เนื่องที่ ภายใน มูล ประกาศสอบ คาดว่าจะลง คาดว่าจะมี งบประมาณที่ เงินนอกงบ หมายเหตุ
ที่ (หน่วยนับ) ผูกพัน ปงีบ จัด จัด สอบราคา จ้าง/ มี ไม่มี ราคา/ประมูล นามใน การส่งมอบ ได้รับอนุมัติใน ประมาณหรือ

งบประมาณปี ประมาณ ซื้อ จ้าง ตกลงราคา ซื้อ (/) (/) สัญญา ปีงบประมาณ 60 ปีงบประมาณ 60 เงินสมทบ
ต่อไป 2560 (เดือน/ป)ี (เดือน/ป)ี (เดือน/ป)ี

แผนงาน หมวดค่าครุภัณฑ์

งาน/โครงการ

วิธีการ ออกแบบหรือ

รายการ ลักษณะเฉพาะ

แล้ว

แผนปฏิบัติการ แผนการจ่ายเงินลักษณะงาน
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (/) (/) กําหนดคุณ

69 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคปซีล บ้านหนองเหียง ม.2 ต.สันติสุข 

เชื่อม บ้านเหล่าป๋วย ม.2 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
1 

โครงการ
/ / / ม.ค.-60 ก.พ.-60 พ.ค.-60            1,165,000.00

70 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างกําแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังสิงห์คํา ม.6 ต.ป่าแดด อ.

เมืองเชียงใหม่ เชื่อม บ้านท่าขี้ควาย ม.1 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่
1 

โครงการ
/ / / พ.ย.-59 ม.ค.-60 มิ.ย.-60            2,966,000.00

71 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมราวกันตก บ้านป่าไผ่ ม.3 ต.

เหมืองแก้ว อ.แม่ริม เชื่อม บ้านแม่โจ้ ม.4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
1 

โครงการ
/ / / พ.ย.-59 ธ.ค.-59 มี.ค.-60            1,957,000.00

72 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ 0ver-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านแม่สาน้อย 

ม.4 ต.แม่สา เชื่อม บ้านสบสา-หนองฟาน ม.9 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
1 

โครงการ
/ / / ม.ค.-60 ก.พ.-60 พ.ค.-60            1,751,000.00

73 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ 0ver-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนเลียบน้ําปิง 

บ้านวังหมุ้น ม.4 ต.สันโป่ง เชื่อม บ้านซาง ม.4 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
1 

โครงการ
/ / / ม.ค.-60 ก.พ.-60 พ.ค.-60            1,460,000.00

74 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านเกาะกลาง 

ม.8 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ เชื่อม บ้านป่าเปอะ ม.2 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.

เชียงใหม่

1 
โครงการ

/ / / ม.ค.-60 ก.พ.-60 พ.ค.-60            1,328,000.00

75 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านสันทราย

หลวง 

ม.4 ต.สันทรายหลวง เชื่อม บ้านโจ้ ม.5 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

1 
โครงการ

/ / / ม.ค.-60 ก.พ.-60 พ.ค.-60            1,774,000.00

76 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนหน้า

โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพ บ้านแม่ฮักพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ ม.11 ต.หนองแหย่ง เชื่อม บ้าน

ศรีวังธาร ม.8 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

1 
โครงการ

/ / / ม.ค.-60 ก.พ.-60 พ.ค.-60            1,470,000.00

77 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สายข้างตลาด

มะขามหลวง 

บ้านมะขามหลวง ม.2 ต.มะขามหลวง เชื่อม บ้านขุนคง ม.2 ต.มะขุนหวาน 

อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

1 
โครงการ

/ / / ม.ค.-60 ก.พ.-60 พ.ค.-60            1,499,000.00

78 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโล๊ะ ม.1 

ต.สันต้นหมื้อ เชื่อม บ้านป่าแดด ม.2 ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
1 

โครงการ
/ / / ม.ค.-60 ก.พ.-60 พ.ค.-60            2,266,000.00

79 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านเชียงดาว 

ม.6 ต.เชียงดาว (เขต ทต.เชียงดาว) เชื่อม บ้านโรงวัว ม.12 ต.เชียงดาว (เขต อบต.

เชียงดาว) อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

1 
โครงการ

/ / / ม.ค.-60 ก.พ.-60 พ.ค.-60            1,131,000.00



8

งานต่อ งานที่เสร็จ ประ
ลําดับ จํานวน เนื่องที่ ภายใน มูล ประกาศสอบ คาดว่าจะลง คาดว่าจะมี งบประมาณที่ เงินนอกงบ หมายเหตุ
ที่ (หน่วยนับ) ผูกพัน ปงีบ จัด จัด สอบราคา จ้าง/ มี ไม่มี ราคา/ประมูล นามใน การส่งมอบ ได้รับอนุมัติใน ประมาณหรือ

งบประมาณปี ประมาณ ซื้อ จ้าง ตกลงราคา ซื้อ (/) (/) สัญญา ปีงบประมาณ 60 ปีงบประมาณ 60 เงินสมทบ
ต่อไป 2560 (เดือน/ป)ี (เดือน/ป)ี (เดือน/ป)ี

แผนงาน หมวดค่าครุภัณฑ์

งาน/โครงการ

วิธีการ ออกแบบหรือ

รายการ ลักษณะเฉพาะ

แล้ว

แผนปฏิบัติการ แผนการจ่ายเงินลักษณะงาน
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (/) (/) กําหนดคุณ

80 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านสันคะมอก

 ม.1 ต.ป่าตุ้ม เชื่อม บ้านสันยาว ม.2 ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
1 

โครงการ
/ / / ม.ค.-60 ก.พ.-60 พ.ค.-60            1,624,000.00

81 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณถนน

เลียบกําแพง

สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ บ้านช่างทอง ม.7 ต.สุเทพ เชื่อม บ้านป่าเป้า ม.10 

ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

1 
โครงการ

/ / / ม.ค.-60 ก.พ.-60 พ.ค.-60            1,933,000.00

82 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านร้องเรือคํา 

ม.12 ต.ป่าแดด เชื่อม ถนนปากซอย 5 บ้านวรุณนิเวศน์ ม.8 ต.แม่เหียะ 

อ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

1 
โครงการ

/ / / ม.ค.-60 ก.พ.-60 พ.ค.-60            1,419,000.00

83 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองก้นครุ 

ม.5 ต.เมืองเล็น เชื่อม บ้านทุ่งข้าวตอกใหม่ ม.8 ต.หนองแหย่ง และบ้านศรีวังธาร 

ม.8 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

1 
โครงการ

/ / / ม.ค.-60 ก.พ.-60 พ.ค.-60            1,599,000.00

84 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านป่าก้าง ม.2 

ต.สันป่าเปา เชื่อม บ้านร้องสัก ม.1 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
1 

โครงการ
/ / / ม.ค.-60 ก.พ.-60 พ.ค.-60            1,502,000.00

85 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านลวงเหนือ 

ม.4 

ถึงบ้านข้างน้ํา ม.7 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด เชื่อม บ้านดงเจริญชัย ม.6 ต.หนอง

แหย่ง 

1 
โครงการ

/ / / ม.ค.-60 ก.พ.-60 พ.ค.-60            1,414,000.00

86 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านแม่ก๊ะเหนือ 

ม.1 ต.ตลาดใหญ่ เชื่อม บ้านป่าฝาง ม.4 ต.สง่าบ้าน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
1 

โครงการ
/ / / ม.ค.-60 ก.พ.-60 พ.ค.-60            1,310,000.00

87 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโป่งกุ่ม ม.4 

ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด เชื่อม บ้านสหกรณ์ห้า ม.5 ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.

เชียงใหม่

1 
โครงการ

/ / / ม.ค.-60 ก.พ.-60 พ.ค.-60            1,942,000.00

88 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต พร้อมขยาย

ไหล่ทาง

และวางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกซอย 3 บ้านหัวทุ่ง ม.5 ต.

ทรายมูล 

(เขต ทต.สันกําแพง) เชื่อม บ้านร้อง ม.11 ต.ร้องวัวแดง อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่

1 
โครงการ

/ / / ม.ค.-60 ก.พ.-60 พ.ค.-60            1,602,000.00



9

งานต่อ งานที่เสร็จ ประ
ลําดับ จํานวน เนื่องที่ ภายใน มูล ประกาศสอบ คาดว่าจะลง คาดว่าจะมี งบประมาณที่ เงินนอกงบ หมายเหตุ
ที่ (หน่วยนับ) ผูกพัน ปงีบ จัด จัด สอบราคา จ้าง/ มี ไม่มี ราคา/ประมูล นามใน การส่งมอบ ได้รับอนุมัติใน ประมาณหรือ

งบประมาณปี ประมาณ ซื้อ จ้าง ตกลงราคา ซื้อ (/) (/) สัญญา ปีงบประมาณ 60 ปีงบประมาณ 60 เงินสมทบ
ต่อไป 2560 (เดือน/ป)ี (เดือน/ป)ี (เดือน/ป)ี

แผนงาน หมวดค่าครุภัณฑ์

งาน/โครงการ

วิธีการ ออกแบบหรือ

รายการ ลักษณะเฉพาะ

แล้ว

แผนปฏิบัติการ แผนการจ่ายเงินลักษณะงาน
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (/) (/) กําหนดคุณ

89 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ชม. 2021 

(ถนน อบจ.) บ้านป่าสักขวาง ม.13 ต.สันกําแพง (เขต อบต.สันกําแพง) เชื่อม 

บ้านร้อง ม.11 ต.ร้องวัวแดง อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่

1 
โครงการ

/ / / ม.ค.-60 ก.พ.-60 พ.ค.-60            1,169,000.00

90 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านแม่จ้อง - 

ม่วงโตน 

(อบจ.ชม. 2012) บ้านสันเข้าแคบกลาง ม.4 ต.ห้วยทราย อ.สันกําแพง เชื่อม 

บ้านไร่ ม.6 ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

1 
โครงการ

/ / / ม.ค.-60 ก.พ.-60 พ.ค.-60            1,161,000.00

91 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านป่าห้า ม.9, 

บ้านแม่ผาแหน ม.6, บ้านริมออน ม.3 ต.ออนใต้ เชื่อม บ้านใหม่ ม.10 ต.ร้องวัว

แดง 

อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่

1 
โครงการ

/ / / ม.ค.-60 ก.พ.-60 พ.ค.-60            1,499,000.00

92 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สายพระนอน-

หนองแฝก 

บ้านเชียงยืน ม.4 ต.ยางเนิ้ง เชื่อม บ้านหนองแฝก ม.4 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.

เชียงใหม่

1 
โครงการ

/ / / ม.ค.-60 ก.พ.-60 พ.ค.-60            1,840,000.00

93 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองโป่ง 

ม.2 ต.ท่ากว้าง เชื่อม บ้านน้ําโจ้ ม.6 ต.ดอนแก้ว อ.สารภี จ.เชียงใหม่
1 

โครงการ
/ / / ม.ค.-60 ก.พ.-60 พ.ค.-60            1,567,000.00

94 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหัวดง ม.7, 

บ้านไร่ดง ม.8 ต.ขัวมุง เชื่อม บ้านท่าสองแคว ม.3 ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่
1 

โครงการ
/ / / ม.ค.-60 ก.พ.-60 พ.ค.-60            2,887,000.00

95 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายเลียบ

คลอง

ชลประทาน ซ.2 ขวา 21 ซ้าย สายบ้านขุนคง ม.5 ต.ขุนคง เชื่อม บ้านสันทราย 

ม.7 

ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่

1 
โครงการ

/ / / ม.ค.-60 ก.พ.-60 พ.ค.-60            1,410,000.00

96 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ชม.2116 

(ถนน อบจ.) 

บ้านต๋ม ม.11 ต.น้ําแพร่ เชื่อม บ้านฟ่อน ม.2 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

1 
โครงการ

/ / / ม.ค.-60 ก.พ.-60 พ.ค.-60            1,030,000.00



10

งานต่อ งานที่เสร็จ ประ
ลําดับ จํานวน เนื่องที่ ภายใน มูล ประกาศสอบ คาดว่าจะลง คาดว่าจะมี งบประมาณที่ เงินนอกงบ หมายเหตุ
ที่ (หน่วยนับ) ผูกพัน ปงีบ จัด จัด สอบราคา จ้าง/ มี ไม่มี ราคา/ประมูล นามใน การส่งมอบ ได้รับอนุมัติใน ประมาณหรือ

งบประมาณปี ประมาณ ซื้อ จ้าง ตกลงราคา ซื้อ (/) (/) สัญญา ปีงบประมาณ 60 ปีงบประมาณ 60 เงินสมทบ
ต่อไป 2560 (เดือน/ป)ี (เดือน/ป)ี (เดือน/ป)ี

แผนงาน หมวดค่าครุภัณฑ์

งาน/โครงการ

วิธีการ ออกแบบหรือ

รายการ ลักษณะเฉพาะ

แล้ว

แผนปฏิบัติการ แผนการจ่ายเงินลักษณะงาน
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (/) (/) กําหนดคุณ

97 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านก่อเก๊า ม.4

 ต.ทุ่งต้อม 

(เขต ทต.ทุ่งต้อม) เชื่อม บ้านไร่ ม.5 ต.ทุ่งต้อม (เขต ทต.สันป่าตอง) อ.สันป่าตอง จ.

เชียงใหม่

1 
โครงการ

/ / / ม.ค.-60 ก.พ.-60 พ.ค.-60            1,081,000.00

98 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหัวริน ม.

11, 

บ้านป่าจี้ ม.1 ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง เชื่อม บ้านริมขาน ม.8 ต.ดอนเปา อ.แม่

วาง จ.เชียงใหม่

1 
โครงการ

/ / / ม.ค.-60 ก.พ.-60 พ.ค.-60            1,081,000.00

99 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 

สายคลองชลประทาน 23 ซ้าย บ้านน้ําบ่อหลวง ม.2 ต.น้ําบ่อหลวง เชื่อม บ้านป่า

ตัน 

ม.4 ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

1 
โครงการ

/ / / ม.ค.-60 ก.พ.-60 พ.ค.-60            1,080,000.00

100 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านสันโป่ง ม.3

 ต.ดอนเปา (เขต ทต.แม่วาง) เชื่อม บ้านสันโป่ง ม.3 ต.ดอนเปา (เขต อบต.ดอน

เปา) อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

1 
โครงการ

/ / / ม.ค.-60 ก.พ.-60 พ.ค.-60            2,000,000.00

101 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านเหล่าป่าฝาง 

ม.2 ต.ดอนเปา อ.แม่วาง เชื่อม บ้านป่าจี้ ม.1 ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
1 

โครงการ
/ / / ม.ค.-60 ก.พ.-60 พ.ค.-60            1,500,000.00

102 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านสันป่าดํา 

ม.6 ต.ดอยเต่า เชื่อม บ้านแปลง 1 ม.2 ต.มืดกา อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
1 

โครงการ
/ / / ม.ค.-60 ก.พ.-60 พ.ค.-60            2,000,000.00

103 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านแม่ปาน-

บ้านสันเกี๋ยง 

บ้านดอยสันเกี๋ยง ม.17 ต.ช่างเคิ่ง เชื่อม บ้านผานัง ม.2 ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.

เชียงใหม่

1 
โครงการ

/ / / ม.ค.-60 ก.พ.-60 พ.ค.-60            1,335,000.00

104 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังมะริว (บ้านห้วยบ้าน) ม.2,

บ้านหลวง ม.4 ต.เมืองคอง เชื่อม บ้านนาเลา ม.10 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.

เชียงใหม่

1 
โครงการ

/ / / พ.ย.-59 ธ.ค.-59 มี.ค.-60            1,036,000.00

105 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าไหน่ ม.1 ต.ป่าไหน่ เชื่อม 

บ้านแม่กอย ม.6 ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
1 

โครงการ
/ / / พ.ย.-59 ธ.ค.-59 มี.ค.-60            1,464,000.00



11

งานต่อ งานที่เสร็จ ประ
ลําดับ จํานวน เนื่องที่ ภายใน มูล ประกาศสอบ คาดว่าจะลง คาดว่าจะมี งบประมาณที่ เงินนอกงบ หมายเหตุ
ที่ (หน่วยนับ) ผูกพัน ปงีบ จัด จัด สอบราคา จ้าง/ มี ไม่มี ราคา/ประมูล นามใน การส่งมอบ ได้รับอนุมัติใน ประมาณหรือ

งบประมาณปี ประมาณ ซื้อ จ้าง ตกลงราคา ซื้อ (/) (/) สัญญา ปีงบประมาณ 60 ปีงบประมาณ 60 เงินสมทบ
ต่อไป 2560 (เดือน/ป)ี (เดือน/ป)ี (เดือน/ป)ี

แผนงาน หมวดค่าครุภัณฑ์

งาน/โครงการ

วิธีการ ออกแบบหรือ

รายการ ลักษณะเฉพาะ

แล้ว

แผนปฏิบัติการ แผนการจ่ายเงินลักษณะงาน
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (/) (/) กําหนดคุณ

106 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น สายเลียบลําเหมืองร้องแสะ

บ้านสามหลัง ม.8 ต.สองแคว เชื่อม บ้านห้วยทัง ม.12 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.

เชียงใหม่

1 
โครงการ

/ / / พ.ย.-59 ธ.ค.-59 มี.ค.-60            1,300,000.00

107 งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสบวิน ม.9

 ต.แม่วิน อ.แม่วาง เชื่อม บ้านแม่ลานคํา ม.6 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
1 

โครงการ
/ / / ม.ค.-59 ก.พ.-59 พ.ค.-59            1,500,000.00

108 งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีค้ํา ม.8 ต.สันทราย เชื่อม บ้าน

แม่กอย ม.6 ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
1 

โครงการ
/ / / ม.ค.-59 ก.พ.-59 พ.ค.-59            1,100,000.00

109 งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเชียงใหม่

พัฒนา บ้านป่าแดดใต้ ม.7 และ บ้านดอนชัย ม.4 ต.ป่าแดด เชื่อม บ้านดอนปิน ม.

5 

ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

1 
โครงการ

/ / / ธ.ค.-58 ม.ค.-59 ม.ิย.-59            5,083,000.00

110 งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนแยกทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข 121 (วงแหวนรอบนอก) บ้านต้นงิ้ว ม.2 ต.สันผักหวาน เชื่อม 

บ้านจอมทอง ม.10 ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่

1 
โครงการ

/ / / ม.ค.-59 ก.พ.-59 พ.ค.-59            2,114,000.00

111 งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนแยกทางหลวง

แผ่นดิน

หมายเลข 121 (วงแหวนรอบนอก) บ้านต้นงิ้ว ม.2 ต.สันผักหวาน เชื่อม บ้าน

จอมทอง 

1 
โครงการ

/ / / ม.ค.-59 ก.พ.-59 พ.ค.-59            2,114,000.00

112 งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการบูรณะทางโดยวิธี Pavement In-Place Recycling ผิวทางแอสฟัลต์

คอนกรีต 

ถนนสายเลียบทางรถไฟ เชียงใหม่-ลําพูน ระยะทางที่ 1 ตอนที่ 3 สายตะวันออก

ชมชนรถไฟ ต วัดเกต อ เมืองเชียงใหม่ เชื่อม บ้านปากกอง ม 5 ต สารภี อ สารภี จ

1 
โครงการ

/ / / ม.ค.-59 ก.พ.-59 พ.ค.-59            1,501,000.00

113 งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางเคปซีล บ้านหนองเหียง ม.2 ต.สันติสุข 

เชื่อม บ้านเหล่าป๋วย ม.2 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
1 

โครงการ
/ / / ม.ค.-59 ก.พ.-59 พ.ค.-59            1,500,000.00

ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

  (นายพิเชฐ  พิศุทธกุล)

 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รักษาราชการแทน 

 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

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

(นางนงเยาว์  อินทร์แสง)


