


ผด. 2

ลําดับ ช่วงเวลาที่ต้อง รายการ/จํานวน/(หน่วย) หน่วยงาน วิธีจัดหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ

ที่ จัดหาตามผด. 1 เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) (วัน)
สํานักปลัด

1 ต.ค. 59 - ก.ย. 60 ค่าจ้างเหมาบริการ สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 4,000,000.00              สอบราคา/ตก

ลงราคา

ต.ค.59 - ก.ย. 60 แบ่งเป็นครั้ง

2 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าฤชาธรรมเนียมต่างๆ สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 200,000.00                 ตกลงราคา ต.ค.59 - ก.ย. 60 แบ่งเป็นครั้ง

3 ต.ค.59 - ก.ย. 60 โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 11,976,000.00            สอบราคา/ตก

ลงราคา

ต.ค.59 - ก.ย. 60 แบ่งเป็นครั้ง

4 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่ารับรอง สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 2,000,000.00              ตกลงราคา ต.ค.59 - ก.ย. 60 แบ่งเป็นครั้ง

5 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าเลี้ยงรับรอง สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 500,000.00                 ตกลงราคา ต.ค.59 - ก.ย. 60 แบ่งเป็นครั้ง

6 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และ

พวงมาลา

สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 50,000.00                   ตกลงราคา ต.ค.59 - ก.ย. 60 แบ่งเป็นครั้ง

7 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 100,000.00                 ตกลงราคา 60 วัน

8 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 500,000.00                 ตกลงราคา ต.ค.59 - ก.ย. 60 แบ่งเป็นครั้ง

9 ต.ค.59 - ก.ย. 60 วัสดุสํานักงาน สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 500,000.00                 ตกลงราคา ต.ค.59 - ก.ย. 60 แบ่งเป็นครั้ง

10 ต.ค.59 - ก.ย. 60 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 50,000.00                   ตกลงราคา ต.ค.59 - ก.ย. 60 แบ่งเป็นครั้ง

11 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 200,000.00                 ตกลงราคา 5 วัน แบ่งเป็นครั้ง

12 ต.ค.59 - ก.ย. 60 โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

พบสื่อมวลชน (Press Relationship)

สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 100,000.00                 ตกลงราคา 5 วัน แบ่งเป็นครั้ง

13 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 500,000.00                 ตกลงราคา 5 วัน แบ่งเป็นครั้ง

14 ต.ค.59 - ก.ย. 60 วัสดุสํานักงาน สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 500,000.00                 ตกลงราคา ต.ค.59 - ก.ย. 60 แบ่งเป็นครั้ง

15 ต.ค.59 - ก.ย. 60 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 50,000.00                   ตกลงราคา 1 วัน แบ่งเป็นครั้ง

16 ต.ค.59 - ก.ย. 60 วัสดุงานบ้านงานครัว สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 150,000.00                 ตกลงราคา ต.ค.59 - ก.ย. 60 แบ่งเป็นครั้ง

17 ต.ค.59 - ก.ย. 60 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 3,500,000.00              ตกลงราคา ต.ค.59 - ก.ย. 60 แบ่งเป็นครั้ง

18 ต.ค.59 - ก.ย. 60 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 100,000.00                 ตกลงราคา ต.ค.59 - ก.ย. 60 แบ่งเป็นครั้ง

19 ต.ค.59 - ก.ย. 60 วัสดุคอมพิวเตอร์ สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 800,000.00                 ตกลงราคา 5 วัน แบ่งเป็นครั้ง

20 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าเก้าอี้ทํางานปรับระดับสูงต่ําได้ (หน้าห้อง

ผู้บริหาร) จํานวน 1 ตัว

สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 3,500.00                     ตกลงราคา 30 วัน

21 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าเก้าอี้  (หน้าห้องผู้บริหาร) จํานวน 12 ตัวๆ 

ละ 1,400 บาท

สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 16,800.00                   ตกลงราคา 30 วัน

22 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าเก้าอี้สําหรับห้องประชุมผู้บริหาร จํานวน 15

 ตัวๆ ละ 3,500 บาท

สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 52,500.00                   ตกลงราคา 30 วัน

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
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ผด. 2
ลําดับ ช่วงเวลาที่ต้อง รายการ/จํานวน/(หน่วย) หน่วยงาน วิธีจัดหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ

ที่ จัดหาตามผด. 1 เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) (วัน)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

23 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าเก้าอี้สําหรับห้องประชุมผู้บริหาร ปรับ

ระดับสูงต่ําได้ จํานวน 10 ตัวๆ ละ 3,500 

บาท

สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 35,000.00                   ตกลงราคา 30 วัน

24 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าเก้าอี้ประชุม สําหรับห้องประชุมเล็ก จํานวน

 6 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท

สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 21,000.00                   ตกลงราคา 30 วัน

25 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าโต๊ะทํางานไม้ (หน้าห้องผู้บริหาร) จํานวน 1

 ตัว

สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 4,800.00                     ตกลงราคา 30 วัน

26 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าโต๊ะทํางานไม้สําหรับนักบริหาร จํานวน 3 

ตัวๆ ละ 4,800 บาท

สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 14,400.00                   ตกลงราคา 30 วัน

27 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าโต๊ะประชุม สําหรับห้องประชุมผู้บริหาร 

จํานวน 1 ชุด

สํานักปลดั งานบริหารงานทั่วไป 30,000.00                   ตกลงราคา 30 วัน

28 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าโต๊ะประชุม สําหรับห้องประชุมเล็ก จํานวน 

1 ชุด

สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 12,000.00                   ตกลงราคา 30 วัน

29 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าโต๊ะคอมพิวเตอร์สําหรับห้องประชุมเล็ก 

จํานวน 14 ตัวๆ ละ 3,500 บาท

สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 49,000.00                   ตกลงราคา 30 วัน

30 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าตู้เก็บเอกสารเหล็ก แบบ 2 บานเปิด (มอก.)

 จํานวน 4 ตู้ๆ ละ 5500 บาท

สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 22,000.00                   ตกลงราคา 30 วัน

31 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าตู้เก็บเอกสารเหล็ก แบบเลื่อนทึบ ขนาด 4 

ฟุต (ห้องผู้บริหาร) จํานวน 3 ตู้ๆ ละ 4,000 

บาท

สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 12,000.00                   ตกลงราคา 30 วัน

32 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าตู้เก็บเอกสารเหล็ก แบบเลื่อนทบึ ขนาด 4 

ฟุต จํานวน 4 ตู้ๆ ละ 4,000 บาท

สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 16,000.00                   ตกลงราคา 30 วัน

33 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบเลื่อนทึบ ขนาด 5 

ฟุต (ห้องผู้บริหาร) จํานวน 5 ตู้ๆ ละ 4,800 

บาท

สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 24,000.00                   ตกลงราคา 30 วัน

34 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก 

ขนาด 3 ฟุต (ห้องผู้บรหิาร) จํานวน 2 ตู้ๆ ละ 

3,800 บาท

สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 7,600.00                     ตกลงราคา 30 วัน

35 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าตู้เก็บเอกสารเหล็ก แบบบานเลื่อนกระจก 

ขนาด 4 ฟุต จํานวน 4 ตู้ๆ ละ 4,100 บาท

สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 16,400.00                   ตกลงราคา 30 วัน
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ผด. 2
ลําดับ ช่วงเวลาที่ต้อง รายการ/จํานวน/(หน่วย) หน่วยงาน วิธีจัดหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ

ที่ จัดหาตามผด. 1 เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) (วัน)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

36 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าตู้เก็บเอกสารเหล็ก แบบบานเลื่อนกระจก 

ขนาด 4 ฟุต (ห้องผู้บริหาร) จํานวน 3 ตู้ๆ ละ 

4,100 บาท

สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 12,300.00                   ตกลงราคา 30 วัน

37 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าโพเดียม (PODIUM TRIANGLE STYLE) 

สําหรับห้องประชุมชั้น 4 จํานวน 2 อันๆ ละ 

28,000 บาท

สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 56,000.00                   ตกลงราคา 30 วัน

38 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่ารถเข็นเอกสารตะแกรงเหล็ก 3 ชั้น (ปลัดฯ ,

รองปลัด) จํานวน 2 คันๆ ละ 3,500 บาท

สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 7,000.00                     ตกลงราคา 30 วัน

39 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าเครื่องทําลายเอกสาร แบบทําลายครั้งละ 20

 แผ่น จํานวน 1 เครื่อง

สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 32,000.00                   ตกลงราคา 30 วัน

40 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่ากล้องถ่ายภาพนิ่ง จํานวน 2 ตัวๆ ละ 

55,000 บาท

สาํนักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 110,000.00                 ตกลงราคา 30 วัน

41 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมอุปกรณ์

 จํานวน 4 ชุด ๆ ละ 19,200 บาท

สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 76,800.00                   ตกลงราคา 30 วัน

42 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสําหรับงาน

สํานักงาน จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 16,000 บาท

สํานกัปลัด งานบริหารงานทั่วไป 32,000.00                   ตกลงราคา 30 วัน

43 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ 

Network จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 12,000 บาท

สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 36,000.00                   ตกลงราคา 30 วัน

44 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก 

(Inkjet) จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 7,900 บาท

สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 23,700.00                   ตกลงราคา 30 วัน

45 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/

ชนิด LED สี จํานวน 1 เครื่อง

สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 17,000.00                   ตกลงราคา 30 วัน

46 ต.ค.59 - ก.ย. 60 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการเรียนรู้ของ
ประชาชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

สํานักปลัด สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,600,000.00              ตกลงราคา/

สอบราคา

ต.ค.59 - ก.ย. 60 แบ่งเป็นครั้ง

47 ต.ค.59 - ก.ย. 60 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการกระจายสินค้า
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจังหวัด

สํานักปลัด สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,000,000.00              ตกลงราคา/

สอบราคา

ต.ค.59 - ก.ย. 60 แบ่งเป็นครั้ง

48 ต.ค.59 - ก.ย. 60 โครงการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

สํานักปลัด สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,864,100.00              ตกลงราคา/

สอบราคา

ต.ค.59 - ก.ย. 60 แบ่งเป็นครั้ง
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ผด. 2
ลําดับ ช่วงเวลาที่ต้อง รายการ/จํานวน/(หน่วย) หน่วยงาน วิธีจัดหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ

ที่ จัดหาตามผด. 1 เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) (วัน)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

49 ต.ค.59 - ก.ย. 60 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรมด้านสาธารณสุข

สํานักปลัด สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3,000,000.00              ตกลงราคา/

สอบราคา

ต.ค.59 - ก.ย. 60 แบ่งเป็นครั้ง

50 ต.ค.59 - ก.ย. 60 โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ของ อบจ.เชียงใหม่ สํานักปลัด สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6,800,000.00              ตกลงราคา/

สอบราคา

ต.ค.59 - ก.ย. 60 แบ่งเป็นครั้ง

51 ต.ค.59 - ก.ย. 60 โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการมีงานทํา
ให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่

สํานักปลัด สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 8,000,000.00              ตกลงราคา/

สอบราคา

ต.ค.59 - ก.ย. 60 แบ่งเป็นครั้ง

52 ต.ค.59 - ก.ย. 60 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับสตรีจังหวัด
เชียงใหม่

สํานักปลัด สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2,000,000.00              ตกลงราคา/

สอบราคา

ต.ค.59 - ก.ย. 60 แบ่งเป็นครั้ง

53 ต.ค.59 - ก.ย. 60 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักปลัด สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,000,000.00              ตกลงราคา/

สอบราคา

ต.ค.59 - ก.ย. 60 แบ่งเป็นครั้ง

54 ต.ค.59 - ก.ย. 60 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้พิการ
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักปลัด สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,000,000.00              ตกลงราคา/

สอบราคา

ต.ค.59 - ก.ย. 60 แบ่งเป็นครั้ง

55 ต.ค.59 - ก.ย. 60 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ด้อยโอกาส
และผู้ป่วยเอดส์จังหวัดเชียงใหม่

สํานักปลัด สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,000,000.00              ตกลงราคา/

สอบราคา

ต.ค.59 - ก.ย. 60 แบ่งเป็นครั้ง

56 ต.ค.59 - ก.ย. 60 โครงการป้องกัน บําบัด แก้ไขปัญหายาเสพติด สํานักปลัด สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5,000,000.00              ตกลงราคา/

สอบราคา

ต.ค.59 - ก.ย. 60 แบ่งเป็นครั้ง

57 ต.ค.59 - ก.ย. 60 โครงการสนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ / พระราชเสาวนีย์

สํานักปลัด สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 200,000.00                 ตกลงราคา/

สอบราคา

ต.ค.59 - ก.ย. 60 แบ่งเป็นครั้ง

58 ต.ค.59 - ก.ย. 60 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ/การ
ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ

สํานักปลัด สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 28,000,000.00            ตกลงราคา/

สอบราคา

ต.ค.59 - ก.ย. 60 แบ่งเป็นครั้ง

59 ต.ค.59 - ก.ย. 60 โครงการอบรมสัมนาวิชาการ "บริบทของ
ท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน"

สํานักปลัด สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3,000,000.00              ตกลงราคา/

สอบราคา

30 วัน แบ่งเป็นครั้ง

60 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าเก้าอี้ทํางาน จํานวน 9 ตัวๆ ละ 1,400 

บาท ตามโครงการจัดตั้ง

สํานักปลัด สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 12,600.00                   ตกลงราคา 30 วัน

61 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าโตะ๊ทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 3 

ตัวๆ ละ 6,400 บาท ตามโครงการจัดตั้ง

สํานักปลัด สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 19,200.00                   ตกลงราคา 30 วัน

62 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าตู้เก็บเอกสารเหล็ก แบบบานเลื่อนกระจก 

ขนาด 4 ฟุต  จํานวน 3 ตู้ๆละ 4,100 บาท 

้

สํานักปลัด สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 12,300.00                   ตกลงราคา 30 วัน

63 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 

แบบที่ 1 พร้อมอุปกรณ์ 

สํานักปลัด สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 75,600.00                   ตกลงราคา 30 วัน
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ผด. 2
ลําดับ ช่วงเวลาที่ต้อง รายการ/จํานวน/(หน่วย) หน่วยงาน วิธีจัดหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ

ที่ จัดหาตามผด. 1 เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) (วัน)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

64 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/

ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง 

้

สํานักปลัด สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 9,600.00                     ตกลงราคา 30 วัน

65 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา 

(18หน้า/นาที) จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 3,300

สํานักปลัด สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6,600.00                     ตกลงราคา 30 วัน

66 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าใช้จ่ายสําหรับจัดงาน งานพระราชพิธี  งาน

รัฐพิธี   งานวันสําคัญของชาติ 

สํานักปลัด งานศาสนาและวัฒธรรมท้องถิ่น 3,800,000.00              ตกลงราคา/

สอบราคา

ต.ค.59 - ก.ย. 60 แบ่งเป็นครั้ง

67 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าเช่าทรัพย์สิน   /   ค่าขอใช้ที่ดิน สํานักปลัด งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 10,700.00                   ตกลงราคา ต.ค.59 - ก.ย. 60 แบ่งเป็นครั้ง

68 ต.ค.59 - ก.ย. 60 โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ด้านการ

ท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

สํานักปลัด งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 956,000.00                 ตกลงราคา/

สอบราคา

ต.ค.59 - ก.ย. 60 แบ่งเป็นครั้ง

69 ต.ค.59 - ก.ย. 60 โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว

สํานักปลัด งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 6,000,000.00              ตกลงราคา/

สอบราคา

ต.ค.59 - ก.ย. 60 แบ่งเป็นครั้ง

70 ต.ค.59 - ก.ย. 60 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของ

ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

สํานักปลัด งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 1,000,000.00              ตกลงราคา/

สอบราคา

ต.ค.59 - ก.ย. 60 แบ่งเป็นครั้ง

71 ต.ค.59 - ก.ย. 60 โครงการจัดทํารถบุปผาชาติงานมหกรรมไม้

ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่

สํานักปลัด งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 550,000.00                 ตกลงราคา/

สอบราคา

60 วัน แบ่งเป็นครั้ง

72 ต.ค.59 - ก.ย. 60 สํารองจ่าย สํานักปลัด งบกลาง 125,114,070.00          ตกลงราคา/

สอบราคา

ต.ค.59 - ก.ย. 60 แบ่งเป็นครั้ง

สถานสงเคราะห์คนชราฯ

73 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าจ้างเหมาบริการ สถานสงเคราะห์ฯ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สังคมสงเคราะห์

100,000.00                  เงิน

อุดหนุน

ทั่วไป

80,000.00 ตกลงราคา ต.ค.59 - ก.ย. 60 แบ่งเป็นครั้ง

74 ต.ค.59 - ก.ย. 60  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ

บุคลากรสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์

สถานสงเคราะห์ฯ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สังคมสงเคราะห์

 เงิน

อุดหนุน

ทั่วไป

250,000.00 ตกลงราคา ต.ค.59 - ก.ย. 60 แบ่งเป็นครั้ง

75 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม สถานสงเคราะห์ฯ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สังคมสงเคราะห์

622,300.00                  เงิน

อุดหนุน

ทั่วไป

48,220.00 ตกลงราคา 5 วัน แบ่งเป็นครั้ง

76 ต.ค.59 - ก.ย. 60  วัสดุสํานักงาน สถานสงเคราะห์ฯ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สังคมสงเคราะห์

50,000.00                    เงิน

อุดหนุน

ทั่วไป

110,000.00 ตกลงราคา 5 วัน แบ่งเป็นครั้ง

77 ต.ค.59 - ก.ย. 60  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สถานสงเคราะห์ฯ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สังคมสงเคราะห์

5,000.00                      เงิน

อุดหนุน

ทั่วไป

43,000.00 ตกลงราคา 5 วัน แบ่งเป็นครั้ง

5



ผด. 2
ลําดับ ช่วงเวลาที่ต้อง รายการ/จํานวน/(หน่วย) หน่วยงาน วิธีจัดหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ

ที่ จัดหาตามผด. 1 เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) (วัน)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

78 ต.ค.59 - ก.ย. 60  วัสดุก่อสร้าง สถานสงเคราะห์ฯ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สังคมสงเคราะห์

30,000.00                    เงิน

อุดหนุน

ทั่วไป

124,000.00 ตกลงราคา 5 วัน แบ่งเป็นครั้ง

79 ต.ค.59 - ก.ย. 60  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สถานสงเคราะห์ฯ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สังคมสงเคราะห์

50,000.00                    เงิน

อุดหนุน

ทั่วไป

200,000.00 ตกลงราคา 5 วัน แบ่งเป็นครั้ง

80 ต.ค.59 - ก.ย. 60  วัสดุการเกษตร สถานสงเคราะห์ฯ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สังคมสงเคราะห์

10,000.00                    เงิน

อุดหนุน

ทั่วไป

110,000.00 ตกลงราคา 5 วัน แบ่งเป็นครั้ง

81 ต.ค.59 - ก.ย. 60  วัสดุคอมพิวเตอร์ สถานสงเคราะห์ฯ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สังคมสงเคราะห์

50,000.00                    เงิน

อุดหนุน

ทั่วไป

120,000.00 ตกลงราคา 5 วัน แบ่งเป็นครั้ง

82 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ 4 สายนอก 48 

สายใน จํานวน 1 ตู้

สถานสงเคราะห์ฯ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สังคมสงเคราะห์

60,000.00                    เงิน

อุดหนุน

ทั่วไป

ตกลงราคา 5 วัน แบ่งเป็นครั้ง

83 ต.ค.59 - ก.ย. 60 โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของ

สถานสงเคราะห์ฯ

สถานสงเคราะห์ฯ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  เงิน

อุดหนุน

ทั่วไป

350,000.00   ตกลงราคา ต.ค.59 - ก.ย. 60 แบ่งเป็นครั้ง

84 ต.ค.59 - ก.ย. 60 วัสดุงานบ้านงานครัว สถานสงเคราะห์ฯ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 50,000.00                    เงิน

อุดหนุน

ทั่วไป

663,000.00   ตกลงราคา 5 วัน แบ่งเป็นครั้ง

85 ต.ค.59 - ก.ย. 60 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สถานสงเคราะห์ฯ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 30,000.00                    เงิน

อุดหนุน

ทั่วไป

60,000.00     ตกลงราคา 5 วัน แบ่งเป็นครั้ง

86 ต.ค.59 - ก.ย. 60 วัสดุเครื่องแต่งกาย สถานสงเคราะห์ฯ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 50,000.00                    เงิน

อุดหนุน

ทั่วไป

120,000.00   ตกลงราคา 5 วัน แบ่งเป็นครั้ง

87 ต.ค.59 - ก.ย. 60 วัสดุกีฬา สถานสงเคราะห์ฯ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 5,000.00                      เงิน

อุดหนุน

ทั่วไป

13,000.00     ตกลงราคา 5 วัน แบ่งเป็นครั้ง

88 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าวัสดุอาหาร สถานสงเคราะห์ฯ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 478,400.00                  เงิน

อุดหนุน

ทั่วไป

1,650,000.00 ตกลงราคา 5 วัน แบ่งเป็นครั้ง

89 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 3 ลิตร จํานวน 

1 เครื่อง

สถานสงเคราะห์ฯ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 25,000.00                   ตกลงราคา 30 วัน

90 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าเครื่องผลิตออกซิเจนสําหรับใช้ในรถยนต์ 

จํานวน 1 เครื่อง

สถานสงเคราะห์ฯ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 30,000.00                   ตกลงราคา 30 วัน

91 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าเครื่องวัดความดันดิจิตอล จํานวน 2 เครื่องๆ

 ละ 7,500 บาท

สถานสงเคราะห์ฯ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 15,000.00                   ตกลงราคา 30 วัน
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ผด. 2
ลําดับ ช่วงเวลาที่ต้อง รายการ/จํานวน/(หน่วย) หน่วยงาน วิธีจัดหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ

ที่ จัดหาตามผด. 1 เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) (วัน)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

92 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนชนิดหนีบปลาย

นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

สถานสงเคราะห์ฯ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 7,500.00                     ตกลงราคา 30 วัน

93 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่ารถเข็นผู้ป่วยแบบอลูมิเนียมอัลลอยด์ล้อเล็ก

แบบพกพา จํานวน 5 คันๆ ละ 9,500 บาท

สถานสงเคราะห์ฯ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 47,500.00                   ตกลงราคา 30 วัน

กองกิจการสภาฯ

94 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าจ้างเหมาจัดทําหนังสือรายงาน กิจการสภา งานบริหารทั่วไป 25,000.00                   ตกลงราคา 30 วัน

95 ต.ค.59 - ก.ย. 60 โครงการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานของ

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงใหม่

กิจการสภา งานบริหารทั่วไป 2,000,000.00              ตกลงราคา ต.ค.59-ก.ย.60 แบ่งเป็นครั้ง

96 ต.ค.59 - ก.ย. 60 โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา

ตามที่กฎหมายกําหนด

กิจการสภา งานบริหารทั่วไป 5,000,000.00              ตกลงราคา ต.ค.59-ก.ย.60 แบ่งเป็นครั้ง

97 ต.ค.59 - ก.ย. 60 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเลือกตั้งผู้บริหาร

 สมาชิกสภา อบจ.เชียงใหม่

กิจการสภา งานบริหารทั่วไป 25,000,000.00            ตกลงราคา ต.ค.59-ก.ย.60 แบ่งเป็นครั้ง

98 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม กิจการสภา งานบริหารทั่วไป 50,000.00                   ตกลงราคา ต.ค.59-ก.ย.60 แบ่งเป็นครั้ง

99 ต.ค.59 - ก.ย. 60 วัสดุสํานักงาน กิจการสภา งานบริหารทั่วไป 96,000.00                   ตกลงราคา ต.ค.59-ก.ย.60 แบ่งเป็นครั้ง

100 ต.ค.59 - ก.ย. 60 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กิจการสภา งานบริหารทั่วไป 100,000.00                 ตกลงราคา ต.ค.59-ก.ย.60 แบ่งเป็นครั้ง

101 ต.ค.59 - ก.ย. 60 วัสดุคอมพิวเตอร์ กิจการสภา งานบริหารทั่วไป 90,000.00                   ตกลงราคา ต.ค.59-ก.ย.60 แบ่งเป็นครั้ง

102 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 

แบบที่ 1 พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 2 ชุด ๆละ 

25,200 บาท

กิจการสภา งานบริหารทั่วไป 50,400.00                   ตกลงราคา 30 วัน

กองการเจ้าหน้าที่

103 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าฤชาธรรมเนียมต่างๆ กองการเจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป                  100,000.00 ตกลงราคา 7 วัน

104 ม.ค. 60 - มิ.ย. 60 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 (พ.ศ.2560-2562) ขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเชียงใหม่

กองการเจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป                    25,000.00 ตกลงราคา 30 วัน

7



ผด. 2
ลําดับ ช่วงเวลาที่ต้อง รายการ/จํานวน/(หน่วย) หน่วยงาน วิธีจัดหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ

ที่ จัดหาตามผด. 1 เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) (วัน)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

105 มี.ค.60-พ.ค. 60 โครงการฝึกอบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงาน

 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

คณะผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ

ครู บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจํา และพนักงาน

จ้างของ อบจ.เชียงใหม่

กองการเจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป 6,000,000.00              ตกลงราคา 30 วัน แบ่งเป็นครั้ง

106 เม.ย.60-มิ.ย. 60 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและ

ทกัษะทางวิชาชีพตามสายงาน

กองการเจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป 700,000.00                 ตกลงราคา 30 วัน แบ่งเป็นครั้ง

107 ม.ค. 60 - มี.ค. 60 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการทํางาน

กองการเจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป 600,000.00                 ตกลงราคา 30 วัน แบ่งเป็นครั้ง

108 พ.ค. 60 - ก.ค. 60 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับ

กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ

หน้าที่

กองการเจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป 450,000.00                 ตกลงราคา 30 วัน แบ่งเป็นครั้ง

109 ธ.ค. 59 - ก.พ. 60 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้าง

คุณธรรมจริยธรรมในการทํางานสําหรับ

บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

กองการเจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป 260,000.00                 ตกลงราคา 30 วัน แบ่งเป็นครั้ง

110 ก.พ. 60 - เม.ย. 60 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการความรู้

เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ (Knowledge Management : KM)

กองการเจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป 150,000.00                 ตกลงราคา 30 วัน แบ่งเป็นครั้ง

111 เม.ย.60-มิ.ย. 60 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศ

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างใหม่ในสังกัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

กองการเจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป 70,000.00                   ตกลงราคา 30 วัน แบ่งเป็นครั้ง
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ผด. 2
ลําดับ ช่วงเวลาที่ต้อง รายการ/จํานวน/(หน่วย) หน่วยงาน วิธีจัดหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ

ที่ จัดหาตามผด. 1 เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) (วัน)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

112 ม.ค. 60 - มี.ค. 60 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เบื้องต้น

เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลงโทษทาง

วินัยการให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และ

การร้องทุกข์ และแนวทางการปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

กองการเจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป 90,000.00                   ตกลงราคา 30 วัน แบ่งเป็นครั้ง

113 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าใช้จ่ายในการสรรหาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป 400,000.00                 ตกลงราคา 30 วัน แบ่งเป็นครั้ง

114 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม กองการเจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป 100,000.00                 ตกลงราคา 30 วัน แบ่งเป็นครั้ง

115 ต.ค.59 - ก.ย. 60 วัสดุสํานักงาน กองการเจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป 300,000.00                 ตกลงราคา 30 วัน แบ่งเป็นครั้ง

116 ต.ค.59 - ก.ย. 60 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองการเจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป 10,000.00                   ตกลงราคา 30 วัน แบ่งเป็นครั้ง

117 ต.ค.59 - ก.ย. 60 วัสดุงานบ้านงานครัว กองการเจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป 30,000.00                   ตกลงราคา 30 วัน แบ่งเป็นครั้ง

118 ต.ค.59 - ก.ย. 60 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองการเจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป 100,000.00                 ตกลงราคา 30 วัน แบ่งเป็นครั้ง

119 ต.ค.59 - ก.ย. 60 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองการเจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป 500,000.00                 ตกลงราคา 30 วัน แบ่งเป็นครั้ง

120 ม.ค. 60 - เม.ย. 60 ค่าเก้าอี้ทํางาน จํานวน 2 ตัวๆ ละ 8,000 บาท กองการเจ้าหน้าที่ งานบรหิารทั่วไป 16,000.00                   ตกลงราคา 30 วัน

121 ม.ค. 60 - เม.ย. 60 ค่าเก้าอี้ทํางาน จํานวน 6 ตัวๆ ละ2,000 บาท กองการเจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป 12,000.00                   ตกลงราคา 30 วัน

122 ม.ค. 60 - เม.ย. 60 ค่าเก้าอี้ จํานวน 15 ตัวๆ ละ 1,400 บาท กองการเจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป 21,000.00                   ตกลงราคา 30 วัน

123 ม.ค. 60 - เม.ย. 60 ค่าโต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 1 ตัว กองการเจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป 6,400.00                     ตกลงราคา 30 วัน

124 ม.ค. 60 - เม.ย. 60 ค่าโต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต จํานวน 1 ตัว กองการเจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป 7,900.00                     ตกลงราคา 30 วัน

125 ม.ค. 60 - เม.ย. 60 ค่าโต๊ะคอมพิวเตอร์ จํานวน 4 ตัวๆ ละ2,800

 บาท

กองการเจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป 11,200.00                   ตกลงราคา 30 วัน

126 ม.ค. 60 - เม.ย. 60 ค่าตู้เหลก็ 12 ลิ้นชัก จํานวน 1 ตู้ กองการเจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป 3,500.00                     ตกลงราคา 30 วัน

127 ม.ค. 60 - เม.ย. 60 ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 3 ลิ้นชัก จํานวน 5

 ตู้ๆ ละ 3,750 บาท

กองการเจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป 18,750.00                   ตกลงราคา 30 วัน

128 ม.ค. 60 - เม.ย. 60 ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 5

 ตู้ๆ ละ 4,000 บาท

กองการเจ้าหน้าที่ งานบรหิารทั่วไป 20,000.00                   ตกลงราคา 30 วัน

129 ม.ค. 60 - เม.ย. 60 ค่าตู้เก็บเอกสารเหล็ก แบบ 2 บานเปิด (มอก.)

 จํานวน 6 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท

กองการเจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป 33,000.00                   ตกลงราคา 30 วัน

130 ม.ค. 60 - เม.ย. 60 ค่าตู้เก็บเอกสารเหล็ก แบบเลื่อนทึบ ขนาด 4 

ฟุต จํานวน 22 ตู้ๆ ละ 4,000 บาท

กองการเจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป 88,000.00                   ตกลงราคา 30 วัน
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ผด. 2
ลําดับ ช่วงเวลาที่ต้อง รายการ/จํานวน/(หน่วย) หน่วยงาน วิธีจัดหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ

ที่ จัดหาตามผด. 1 เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) (วัน)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

131 ม.ค. 60 - เม.ย. 60 ค่าโทรศัพท์แบบไร้สาย จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 

3,000 บาท

กองการเจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป 9,000.00                     ตกลงราคา 30 วัน

132 ม.ค. 60 - เม.ย. 60 ค่ารถเข็นแบบชั้นเดียว จํานวน 1 คัน กองการเจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป 3,500.00                     ตกลงราคา 30 วัน

133 ม.ค. 60 - เม.ย. 60 ค่ารถเข็นแบบ 2 ชั้น จํานวน 1 คัน กองการเจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป 7,500.00                     ตกลงราคา 30 วัน

134 ม.ค. 60 - เม.ย. 60 ค่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 C.C. 

ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จํานวน 1 คัน

กองการเจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป 787,000.00                 สอบราคา 30 วัน

135 ม.ค. 60 - เม.ย. 60 ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา 

แบบ Network (33 หน้า/นาที) 

จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 16,000 บาท

กองการเจ้าหนา้ที่ งานบริหารทั่วไป 32,000.00                   ตกลงราคา 30 วัน

136 ม.ค. 60 - เม.ย. 60 ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมีก 

(Inkjet) สําหรับกระดาษ A3 จํานวน 1 เครื่อง

กองการเจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป 16,000.00                   ตกลงราคา 30 วัน

137 ม.ค. 60 - เม.ย. 60 ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/

ชนิด LED สี จํานวน 1 เครื่อง

กองการเจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป 17,000.00                   ตกลงราคา 30 วัน

138 ม.ค. 60 - เม.ย. 60 ค่าสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับ

ศูนย์บริการ แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง

กองการเจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป 20,000.00                   ตกลงราคา 30 วัน

139 ม.ค. 60 - ก.ย. 60 โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาสํารวจความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการ

กองการเจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป 350,000.00                 ตกลง 75 วัน

กองแผนและงบประมาณ

140 ต.ค. 59 - ก.ย. 60 ค่าจ้างเหมาบริการ กองแผนฯ งานบริหารทั่วไป 200,000.00                 สอบราคา 30 วัน แบ่งเป็นครั้ง

141 พ.ย. 59 - ธ.ค. 60 โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ในการผลิตสื่อ

ประชาสัมพันธ์องค์กร

กองแผนฯ งานบริหารทั่วไป 500,000.00                 ตกลงราคา 30 วัน แบ่งเป็นครั้ง

142 ต.ค.59 - ก.ย. 60 โครงการจัดทําแผนพัฒนา อบจ.ชม. กองแผนฯ งานบริหารทั่วไป 500,000.00                 ตกลงราคา 30 วัน แบ่งเป็นครั้ง

143 ม.ค. 60-มิ.ย. 60 โครงการประสานการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

กองแผนฯ งานบริหารทั่วไป 500,000.00                 ตกลงราคา 30 วัน

144 ต.ค.59 - ก.ย. 60 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทํา

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

กองแผนฯ งานบริหารทั่วไป 300,000.00                 ตกลงราคา 30 วัน แบ่งเป็นครั้ง
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ผด. 2
ลําดับ ช่วงเวลาที่ต้อง รายการ/จํานวน/(หน่วย) หน่วยงาน วิธีจัดหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ

ที่ จัดหาตามผด. 1 เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) (วัน)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

145 ธ.ค. 59-ก.ย. 60 โครงการบริหารจัดการงานติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงใหม่

กองแผนฯ งานวางแผนสถิติและวิชาการ 50,000.00                   ตกลงราคา 30 วัน แบ่งเป็นครั้ง

146 พ.ย. 59-ก.ย. 60 โครงการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไข

ปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ท้องถิ่น (Clinic Center) องค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงใหม่

กองแผนฯ งานวางแผนสถิติและวิชาการ 3,000,000.00              ตกลงราคา 30 วัน แบ่งเป็นครั้ง

147 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม กองแผนฯ งานวางแผนสถิติและวิชาการ 40,000.00                   ตกลงราคา 30 วัน แบ่งเป็นครั้ง

148 ต.ค.59 - ก.ย. 60 วัสดุสํานักงาน กองแผนฯ งานวางแผนสถิติและวิชาการ 74,600.00                   ตกลงราคา 30 วัน

149 ต.ค.59 - ก.ย. 60 วัสดุงานบ้านงานครัว กองแผนฯ งานวางแผนสถิติและวิชาการ 20,000.00                   ตกลงราคา 30 วัน

150 ต.ค.59 - ก.ย. 60 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองแผนฯ งานวางแผนสถิติและวิชาการ 75,400.00                   ตกลงราคา 30 วัน

151 ต.ค.59 - ก.ย. 60 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองแผนฯ งานวางแผนสถิติและวิชาการ 250,000.00                 ตกลงราคา 30 วัน

152 ม.ค. 60 - เม.ย. 60 ค่าเก้าอี้ทํางานมีพนักพิงสูง จํานวน 2 ตัว ๆ ละ

 4,500 บาท

กองแผนฯ งานวางแผนสถิติและวิชาการ 9,000.00                     ตกลงราคา 30 วัน

153 ม.ค. 60 - เม.ย. 60 ค่าเก้าอี้ทํางานสําหรับเจ้าหน้าที่ จํานวน 23 

ตัว ๆ ละ 3,500 บาท

กองแผนฯ งานวางแผนสถิติและวิชาการ 80,500.00                   ตกลงราคา 30 วัน

154 ม.ค. 60 - เม.ย. 60 คา่เก้าอี้ทํางาน สําหรับห้องคอมพิวเตอร์ 

จํานวน 8 ตัว ๆ ละ1,400 บาท

กองแผนฯ งานวางแผนสถิติและวิชาการ 11,200.00                   ตกลงราคา 30 วัน

155 ม.ค. 60 - เม.ย. 60 ค่าเก้าอี้ขาเหล็กสําหรับผู้มาติดต่อราชการ 

จํานวน 10 ตัวๆ ละ 1,500 บาท

กองแผนฯ งานวางแผนสถิติและวิชาการ 15,000.00                   ตกลงราคา 30 วัน

156 ม.ค. 60 - เม.ย. 60 ค่าเก้าอี้สําหรับห้องประชุม จํานวน 20 ตัวๆ 

ละ 3,500 บาท

กองแผนฯ งานวางแผนสถิตแิละวิชาการ 70,000.00                   ตกลงราคา 30 วัน

157 ม.ค. 60 - เม.ย. 60 ค่าโต๊ะประชุมสําหรับห้องประชุม จํานวน 1 ชุด กองแผนฯ งานวางแผนสถิติและวิชาการ 30,000.00                   ตกลงราคา 30 วัน

158 ม.ค. 60 - เม.ย. 60 ค่าโต๊ะคอมพิวเตอร์แบบมีฉากกั้น จํานวน 8 

ตัวๆ ละ 3,000 บาท

กองแผนฯ งานวางแผนสถิติและวิชาการ 24,000.00                   ตกลงราคา 30 วัน

159 ม.ค. 60 - เม.ย. 60 ค่าตู้เก็บเอกสารเหล็ก แบบบานเลื่อนกระจก 

ขนาด 4 ฟุต  จํานวน  4 ตู้ๆ ละ 4,100 บาท

กองแผนฯ งานวางแผนสถิติและวิชาการ 16,400.00                   ตกลงราคา 30 วัน

160 ม.ค. 60 - เม.ย. 60 ค่าเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่ง

เอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น จํานวน 1 เครื่อง

กองแผนฯ งานวางแผนสถิติและวิชาการ 18,000.00                   ตกลงราคา 30 วัน

161 ม.ค. 60 - เม.ย. 60 ค่าเครื่องทําน้ําเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 1 ก๊อก 

จํานวน 1 เครื่อง

กองแผนฯ งานวางแผนสถิติและวิชาการ 14,000.00                   ตกลงราคา 30 วัน
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ผด. 2
ลําดับ ช่วงเวลาที่ต้อง รายการ/จํานวน/(หน่วย) หน่วยงาน วิธีจัดหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ

ที่ จัดหาตามผด. 1 เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) (วัน)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

162 ม.ค. 60 - เม.ย. 60 ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 

(ขนาดจอไม่น้อย 18.5 นิ้ว) 

พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด

กองแผนฯ งานวางแผนสถิติและวิชาการ 19,200.00                   ตกลงราคา 30 วัน

163 ม.ค. 60 - เม.ย. 60 ค่าเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา 

(30หน้า/นาที) 

จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 7,900 บาท

กองแผนฯ งานวางแผนสถิติและวิชาการ 15,800.00                   ตกลงราคา 30 วัน

164 ม.ค. 60 - เม.ย. 60 ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/

ชนิด LED สี จํานวน 1 เครื่อง

กองแผนฯ งานวางแผนสถิติและวิชาการ 17,000.00                   ตกลงราคา 30 วัน

165 ม.ค. 60 - เม.ย. 60 ค่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access 

Point) แบบที่ 2 จํานวน 15 เครื่องๆ ละ 

23,000 บาท

กองแผนฯ งานวางแผนสถิติและวิชาการ 345,000.00                 ตกลงราคา 30 วัน

166 ม.ค. 60 - เม.ย. 60 ค่าอุปกรณ์ควบคุมอุปกรณ์กระจายสัญญาณ

แบบไร้สาย (Access Point Controller)

จํานวน 1 เครื่อง

กองแผนฯ งานวางแผนสถิติและวิชาการ 65,000.00                   ตกลงราคา 30 วัน

167 ม.ค. 60 - ก.ย. 60 โครงการจ้างที่ปรึกษาติดตามและประเมินผล

การดําเนินงานตามแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

กองแผนฯ งานวางแผนสถิติและวิชาการ 500,000.00                 ตกลง 365 วัน

168 ต.ค. 59 - ก.ย. 60 ค่าปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน

สํานักงาน

กองแผนฯ งานบริหารงานทั่วไป 300,000.00                 ตกลงราคา 30 วัน

169 ต.ค. 59 - ก.ย. 60 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตภายในสํานักงาน กองแผนฯ งานบริหารงานทั่วไป 480,000.00                 ตกลงราคา 30 วัน

170 ต.ค. 59 - ก.ย. 60 ค่าบริการพื้นที่จัดเก็บเว็ปไซด์และฐานข้อมูล กองแผนฯ งานบริหารงานทั่วไป 30,000.00                   ตกลงราคา 30 วัน

171 ต.ค. 59 - ก.ย. 60 โครงการจ้างที่ปรึกษาตามโครงการพัฒนาและ

ปรับปรุงระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูล 

และเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่

กองแผนฯ งานบริหารงานทั่วไป 500,000.00                 ตกลง 365 วัน

กองคลัง

172 ต.ค. 59 -ก.ย. 60 โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบริการ

ประชาชน

กองคลัง งานบริหารงานทั่วไป 200,000.00                 ตกลงราคา 7 วัน
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ผด. 2
ลําดับ ช่วงเวลาที่ต้อง รายการ/จํานวน/(หน่วย) หน่วยงาน วิธีจัดหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ

ที่ จัดหาตามผด. 1 เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) (วัน)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

173 ต.ค. 59 -ก.ย. 60 ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคมของโครงการ 

อบจ.บริการประชาชน

กองคลัง งานบริหารงานทั่วไป 150,000.00                 ตกลงราคา 7 วัน

174 พ.ค. 60 - ส.ค. 60 โครงการประกวดสถานประกอบการค้าน้ํามัน

เชื้อเพลิงและก๊าซปิโตรเลียมสําหรับรถยนต์

ดีเด่นประจําปี 2560

กองคลัง งานบริหารงานคลัง 70,000.00                   ตกลงราคา 60 วัน

175 ต.ค. 59 -ก.ย. 60 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและ

พัฒนารายได้

กองคลัง งานบริหารงานคลัง 300,000.00                 ตกลงราคา 30 วัน

176 พ.ค. 60 - ส.ค. 60 โครงการส่งเสริมความรู้และอบรมสัมมนาให้

ความรู้แก่ผู้ประกอบการโรงแรม 

และสถานประกอบการน้ํามันและยาสูบ

กองคลัง งานบริหารงานคลัง 350,000.00                 ตกลงราคา 30 วัน

177 ต.ค. 59 -ก.ย. 60 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม กองคลัง งานบริหารงานคลัง 240,000.00                 ตกลงราคา 60 วัน

178 เม.ย. 60 - ส.ค. 60 โครงการซ่อมแซมสถานที่ให้บริการประชาชน 

(GCS)

กองคลัง งานบริหารงานคลัง 100,000.00                 ตกลงราคา 7 วัน

179 ต.ค. 59 -ก.ย. 60 วัสดุสํานักงาน กองคลัง งานบริหารงานคลัง 250,000.00                 ตกลงราคา 7 วัน

180 ต.ค.59 - ก.ย. 60 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง งานบริหารงานคลัง 100,000.00                 กรณีพิเศษ 7 วัน

181 ต.ค. 59 -ก.ย. 60 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง งานบริหารงานคลัง 250,000.00                 ตกลงราคา 7 วัน

182 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าโต๊ะทํางานเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต 

พร้อมกระจก จํานวน 1 ตัว

กองคลัง งานบริหารงานคลัง 6,400.00                     ตกลงราคา 30 วัน

183 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าโต๊ะทาํงานเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 4.5 ฟุต 

พร้อมกระจก จํานวน2 ตัวๆ ละ 7,500 บาท

กองคลัง งานบริหารงานคลัง 15,000.00                   ตกลงราคา 30 วัน

184 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าเก้าอี้ทํางาน จํานวน 4 ตัวๆ ละ 2,000 บาท กองคลัง งานบริหารงานคลัง 8,000.00                     ตกลงราคา 30 วัน

185 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าตู้เก็บเอกสารเหล็ก แบบ 2 บานเปิด (มอก.)

 จํานวน 10 ตู้ๆ ละ 5,500 บาท

กองคลัง งานบริหารงานคลัง 55,000.00                   ตกลงราคา 30 วัน

186 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าเครื่องบวกเลขไฟฟ้า 12 หลัก  จํานวน 1 

เครื่อง

กองคลัง งานบริหารงานคลัง 3,950.00                     ตกลงราคา 30 วัน

187 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าเครื่องเจาะกระดาษ(ขนาดใหญ่) จํานวน 1 

ตัว

กองคลัง งานบริหารงานคลัง 7,500.00                     ตกลงราคา 30 วัน

188 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าเครื่องโทรศัพท์สํานักงาน  จํานวน 3 

เครื่องๆ ละ 1,290 บาท

กองคลัง งานบริหารงานคลัง 3,870.00                     ตกลงราคา 30 วัน
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ผด. 2
ลําดับ ช่วงเวลาที่ต้อง รายการ/จํานวน/(หน่วย) หน่วยงาน วิธีจัดหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ

ที่ จัดหาตามผด. 1 เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) (วัน)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

189 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง

 (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18000 บีทียู 

จํานวน 1 เครื่อง

กองคลัง งานบริหารงานคลัง 21,000.00                   ตกลงราคา 30 วัน

190 ม.ค. 60 - ก.ย. 60 ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 

จํานวน 4 เครื่องๆ ละ 16,000 บาท

กองคลัง งานบริหารงานคลัง 64,000.00                   ตกลงราคา 30 วัน

191 ม.ค. 60 - ก.ย. 60 ค่าเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนดิ LED ขาวดํา 

(30หน้า/นาที) 

จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 7,900 บาท

กองคลัง งานบริหารงานคลัง 15,800.00                   ตกลงราคา 30 วัน

192 ม.ค. 60 - ก.ย. 60 ค่าเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer  แบบ

แคร่สั้น จํานวน  1  เครื่อง

กองคลัง งานบริหารงานคลัง 22,000.00                   ตกลงราคา 30 วัน

193 ม.ค. 60 - ก.ย. 60 ค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer )  

จํานวน 1 เครื่อง

กองคลัง งานบริหารงานคลัง 4,300.00                     ตกลงราคา 30 วัน

194 ม.ค. 60 - ก.ย. 60 ค่าเครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 1 KVA จํานวน  3 

เครื่องๆ ละ 5,800 บาท

กองคลัง งานบริหารงานคลัง 17,400.00                   ตกลงราคา 30 วัน

195 เม.ย. 60 - ส.ค. 60 โครงการปรับปรุงพัฒนาโปรแกรมควบคุมการ

เบิกจ่ายเงินงบประมาณขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเชียงใหม่

กองคลัง งานบริหารงานคลัง 100,000.00                 ตกลงราคา 90 วัน

196 เม.ย. 60 - ส.ค. 60 โครงการปรับปรุงพัฒนาแผนที่ภาษี และระบบ

สารสนเทศโปรแกรมการรับชําระภาษี

ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและการพัฒนา

โปรแกรมต่อเนื่อง

กองคลัง งานบริหารงานคลัง 50,000.00                   ตกลงราคา 90 วัน

197 ต.ค. 59 -ก.ย. 60 ค่าบริการพื้นที่จัดเก็บเว็ปไซด์เก็บฐานข้อมูล 

งานแผนที่ภาษีและการดูแลระบบ

กองคลัง งานบริหารงานคลัง 150,000.00                 ตกลงราคา 7 วัน

กองพัสดุ

198 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าจ้างเหมาบริการ กองพัสดุฯ งานบริหารงานคลัง 840,000.00                 ตกลงราคา ต.ค. 59-ก.ย. 60 แบ่งเป็นครั้ง

199 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าฤชาธรรมเนียมต่างๆ กองพัสดุฯ งานบริหารงานคลัง 200,000.00                 ตกลงราคา ต.ค. 59-ก.ย. 60 แบ่งเป็นครั้ง

200 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม กองพัสดุฯ งานบริหารงานคลัง 200,000.00                 ตกลงราคา 15 วัน แบ่งเป็นครั้ง

201 ต.ค.59 - ก.ย. 60 วัสดุสํานักงาน กองพัสดุฯ งานบริหารงานคลัง 350,000.00                 ตกลงราคา 30 วัน แบ่งเป็นครั้ง

202 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่ารับวารสารด้านวิชาการต่างๆ หนังสือพิมพ์ กองพัสดุฯ งานบริหารงานคลัง 150,000.00                 ตกลงราคา 5 วัน แบ่งเป็นครั้ง

203 ต.ค.59 - ก.ย. 60 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองพัสดุฯ งานบริหารงานคลัง 100,000.00                 ตกลงราคา 5 วัน แบ่งเป็นครั้ง

204 ต.ค.59 - ก.ย. 60 วัสดุงานบ้านงานครัว กองพัสดุฯ งานบริหารงานคลัง 387,500.00                 ตกลงราคา 5 วัน แบ่งเป็นครั้ง
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ผด. 2
ลําดับ ช่วงเวลาที่ต้อง รายการ/จํานวน/(หน่วย) หน่วยงาน วิธีจัดหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ

ที่ จัดหาตามผด. 1 เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) (วัน)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

205 ต.ค.59 - ก.ย. 60 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองพัสดุฯ งานบริหารงานคลัง 120,000.00                 ตกลงราคา ต.ค. 59 -ก.ย. 60 แบ่งเป็นครั้ง

206 ต.ค.59 - ก.ย. 60 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองพัสดุฯ งานบริหารงานคลัง 300,000.00                 ตกลงราคา 5 วัน แบ่งเป็นครั้ง

207 ธ.ค. 59 - ก.ย. 60 ค่าโต๊ะทํางานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต 

พร้อมกระจก จํานวน 5 ตัวๆละ 6,400 บาท

กองพัสดุฯ งานบริหารงานคลัง 32,000.00                   ตกลงราคา 30 วัน

208 ธ.ค. 59 - ก.ย. 60 ค่าโต๊ะทํางานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ฟุต 

พรอ้มกระจก จํานวน 1 ตัว

กองพัสดุฯ งานบริหารงานคลัง 7,900.00                     ตกลงราคา 30 วัน

209 ธ.ค. 59 - ก.ย. 60 ค่าเก้าอี้ทํางาน จํานวน 5 ตัว ๆ ละ 2,000 

บาท

กองพัสดุฯ งานบริหารงานคลัง 10,000.00                   ตกลงราคา 30 วัน

210 มิ.ย. 59 - ก.ย. 60 ค่าตู้เก็บเอกสารเหล็ก แบบ 2 บานเปิด (มอก.)

 จํานวน 10 ตู้ๆ ละ 5,500 บาท

กองพัสดุฯ งานบริหารงานคลัง 55,000.00                   ตกลงราคา 30 วัน

212 เม.ย. 59 - ก.ย. 60 ค่าเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า จํานวน 1 เครื่อง กองพัสดุฯ งานบริหารงานคลัง 22,000.00                   ตกลงราคา 60 วัน

213 เม.ย. 59 - ก.ย. 60 ค่ากล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล  ความ

ละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล จํานวน 1

 กล้อง

กองพัสดุฯ งานบริหารงานคลัง 9,000.00                     ตกลงราคา 60 วัน

214 ม.ค. 60 - ก.ย. 60 ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) 

พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 3 ชุดๆ ละ 19,200 

บาท

กองพัสดุฯ งานบริหารงานคลัง 57,600.00                   ตกลงราคา 30 วัน

215 ม.ค. 60 - ก.ย. 60 ค่าเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา 

(30หน้า/นาที) จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 7,900

 บาท

กองพัสดุฯ งานบริหารงานคลัง 23,700.00                   ตกลงราคา 30 วัน

216 ม.ค. 60 - ก.ย. 60 ค่าเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ 

Network จํานวน 1 เครื่อง

กองพัสดุฯ งานบริหารงานคลัง 12,000.00                   ตกลงราคา 30 วัน

217 ม.ค. 60 - ก.ย. 60 ค่าเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 

3 เครื่องๆ ละ 3,200 บาท

กองพัสดุฯ งานบริหารงานคลัง 9,600.00                     ตกลงราคา 30 วัน

218 ม.ค. 60 - ก.ย. 60 ค่าสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับ

ศูนย์บริการ แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง

กองพัสดุฯ งานบริหารงานคลัง 20,000.00                   ตกลงราคา 30 วัน

หน่วยตรวจสอบภายใน

219 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม หน่วยตรวจสอบ งานบริหารงานคลัง 10,000.00                   ตกลงราคา 5 วัน

220 ต.ค.59 - ก.ย. 60 วัสดุสํานักงาน หน่วยตรวจสอบ งานบริหารงานคลัง 20,000.00                   ตกลงราคา 5 วัน
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ผด. 2
ลําดับ ช่วงเวลาที่ต้อง รายการ/จํานวน/(หน่วย) หน่วยงาน วิธีจัดหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ

ที่ จัดหาตามผด. 1 เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) (วัน)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

221 ต.ค.59 - ก.ย. 60 วัสดุคอมพิวเตอร์ หน่วยตรวจสอบ งานบริหารงานคลัง 20,000.00                   ตกลงราคา 5 วัน

222 พ.ย. 59 - มี.ค. 60 ค่าโต๊ะคอมพิวเตอร์ จํานวน 3 ตัวๆ ละ 3,500

 บาท

หน่วยตรวจสอบ งานบริหารงานคลัง 10,500.00                   ตกลงราคา 30 วัน

223 พ.ย. 59 - มี.ค. 60 ค่าเก้าอี้ทํางาน จํานวน 3 ตัวๆ ละ 3,500  

บาท

หน่วยตรวจสอบ งานบริหารงานคลัง 10,500.00                   ตกลงราคา 30 วัน

224 พ.ย. 59 - มี.ค. 60 ค่าเครื่องทําลายเอกสาร แบบทําลายครั้งละ 20

 แผ่น จํานวน 1 เครื่อง

หน่วยตรวจสอบ งานบริหารงานคลัง 32,000.00                   ตกลงราคา 30 วัน

225 พ.ย. 59 - มี.ค. 60 ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมอุปกรณ์

จํานวน 3 ชุดๆ ละ 19,200 บาท

หน่วยตรวจสอบ งานบริหารงานคลัง 57,600.00                   ตกลงราคา 30 วัน

226 พ.ย. 59 - มี.ค. 60 ค่าเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดาํ 

(30หน้า/นาที) จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 7,900

 บาท

หน่วยตรวจสอบ งานบริหารงานคลัง 15,800.00                   ตกลงราคา 30 วัน

227 พ.ย. 59 - มี.ค. 60 ค่าเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ 

Network จํานวน 1 เครื่อง

หน่วยตรวจสอบ งานบริหารงานคลัง 12,000.00                   ตกลงราคา 30 วัน

228 พ.ย. 59 - มี.ค. 60 ค่าเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 

1 เครื่อง

หน่วยตรวจสอบ งานบริหารงานคลัง 3,200.00                     ตกลงราคา 30 วัน

สํานักการศึกษาฯ

229 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าจ้างเหมาบริการ สํานักการศึกษาฯ บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                  350,000.00 ตกลงราคา ต.ค. 59 - ก.ย. 60 แบ่งเป็นครั้ง

230 ต.ค.59 - ก.ย. 60 โครงการจัดทําสื่อเพื่อการเผยแพร่การ

ประชาสัมพันธ์ภารกิจของสํานักศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่

สํานักการศึกษาฯ บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                  500,000.00 ตกลงราคา ต.ค. 59 - ก.ย. 60 แบ่งเป็นครั้ง

231 ต.ค.59 - ก.ย. 60 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษา

เชียงใหม่เชิงพื้นที่

สํานักการศึกษาฯ บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา               5,000,000.00 ตกลงราคา ต.ค. 59 - ก.ย. 60 แบ่งเป็นครั้ง

232 ต.ค.59 - ก.ย. 60 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ

ประสานงานวิชาการระดับจังหวัดและ

การจัดทําสรุปประมวลผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาในสถานศึกษาสังกัด อปท.

ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 15 

(ภาคเหนือตอนบน1)

สํานักการศึกษาฯ บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                  500,000.00 ตกลงราคา ก.พ. 59 - ก.ย. 60 แบ่งเป็นครั้ง
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ผด. 2
ลําดับ ช่วงเวลาที่ต้อง รายการ/จํานวน/(หน่วย) หน่วยงาน วิธีจัดหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ

ที่ จัดหาตามผด. 1 เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) (วัน)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

233 ต.ค.59 - ก.ย. 60 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพและ

บริบทการศึกษาโลกใหม่

สํานักการศึกษาฯ บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา               1,000,000.00 ตกลงราคา/

สอบราคา

พ.ย. 59 -ก.ย. 60 แบ่งเป็นครั้ง

234 ต.ค.59 - ก.ย. 60 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน

สถานศึกษา

สํานักการศึกษาฯ บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                  300,000.00 ตกลงราคา/

สอบราคา

ม.ค. - ก.ค. 60 แบ่งเป็นครั้ง

235 ต.ค.59 - ก.ย. 60 โครงการพัฒนาบุคลากรของสํานักการศึกษาฯ สํานักการศึกษาฯ บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                  500,000.00 ตกลงราคา มิ.ย. - ก.ย. 59 แบ่งเป็นครั้ง

236 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม สํานักการศึกษาฯ บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                  100,000.00 ตกลงราคา ต.ค. 59 - ก.ย. 60 แบ่งเป็นครั้ง

237 ต.ค.59 - ก.ย. 60 วัสดุสํานักงาน สํานักการศึกษาฯ บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 300,000.00                 ตกลงราคา 7 วัน แบ่งเป็นครั้ง

238 ต.ค.59 - ก.ย. 60 วัสดุงานบ้านงานครัว สํานักการศึกษาฯ บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 100,000.00                 ตกลงราคา 7 วัน แบ่งเป็นครั้ง

239 ต.ค.59 - ก.ย. 60 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สํานักการศึกษาฯ บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 155,000.00                 ตกลงราคา ต.ค. 59 - ก.ย. 60 แบ่งเป็นครั้ง

240 ต.ค.59 - ก.ย. 60 วัสดุคอมพิวเตอร์ สํานักการศึกษาฯ บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 400,000.00                 ตกลงราคา 7 วัน แบ่งเป็นครั้ง

241 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตตามโครงการเสริมสร้าง

การเรียนรู้และทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชน

จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการศึกษาฯ บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 60,000.00                   ตกลงราคา ต.ค. 59 - ก.ย. 60 แบ่งเป็นครั้ง

242 ม.ค. 58 - ก.ย. 58 ค่าเก้าอี้ทํางาน จํานวน 10 ตัวๆ ละ 2,000 

บาท

สํานักการศึกษาฯ บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 20,000.00                   ตกลงราคา 30 วัน

243 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าเก้าอี้ทํางานแบบมีพนักพิง จํานวน 2 ตัวๆ 

ละ 4,500 บาท

สํานักการศึกษาฯ บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 9,000.00                     ตกลงราคา 30 วัน

244 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าตู้เก็บเอกสารเหล็ก แบบบานเลื่อนกระจก 

ขนาด 4 ฟุต  จํานวน 1 ตู้

สํานักการศึกษาฯ บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 4,100.00                     ตกลงราคา 30 วัน

245 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าโต๊ะทํางานไม้ขาเหล็ก จํานวน 1 ตัว สํานักการศึกษาฯ บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 7,000.00                     ตกลงราคา 30 วัน

246 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมอุปกรณ์

 จํานวน 10 ชุดๆ ละ 19,200 บาท

สํานักการศึกษาฯ บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 192,000.00                 ตกลงราคา 30 วัน

247 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน

ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง

สํานักการศึกษาฯ บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 21,000.00                   ตกลงราคา 30 วัน

248 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 

1 เครื่อง

สํานักการศึกษาฯ บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 3,200.00                     ตกลงราคา 30 วัน

249 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer )  

จํานวน 5 เครื่องๆละ 4,300 บาท

สํานักการศึกษาฯ บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 21,500.00                   ตกลงราคา 30 วัน
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ผด. 2
ลําดับ ช่วงเวลาที่ต้อง รายการ/จํานวน/(หน่วย) หน่วยงาน วิธีจัดหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ

ที่ จัดหาตามผด. 1 เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) (วัน)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

250 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ดํา 

(18หน้า/นาที) จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 3,300

 บาท

สํานักการศึกษาฯ บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 9,900.00                     ตกลงราคา 30 วัน

251 ต.ค.59 - ก.ย. 60 โครงการพัฒนาโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศ

การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

สํานักการศึกษาฯ บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 100,000.00                 ตกลง 150 วัน

252 ต.ค.59 - ก.ย. 60 โครงการจัดทําโปรแกรมการปฏิบัติงานของ

สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สํานักการศึกษาฯ บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 200,000.00                 ตกลง 150 วัน

253 ต.ค.59 - ก.ย. 60 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อ

สร้างความเข้มแข็งของลูกเสือชาวบ้านจังหวัด

เชียงใหม่

สํานักการศึกษาฯ งานการศึกษาไม่กําหนดระดับ 1,000,000.00              ตกลงราคา/

สอบราคา

ต.ค. 59 -ก.ย. 60 แบ่งเป็นครั้ง

254 ต.ค.59 - ก.ย. 60 โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้และทักษะชีวิต

ของเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่

สํานักการศึกษาฯ งานการศึกษาไม่กําหนดระดับ 1,359,000.00              ตกลงราคา/

สอบราคา

ต.ค. 59 -ก.ย. 60 แบ่งเป็นครั้ง

255 ต.ค.59 - ก.ย. 60 โครงการโรงเรียนผู้ปกครอง สํานักการศึกษาฯ งานการศึกษาไม่กําหนดระดับ 5,000,000.00              ตกลงราคา/

สอบราคา

ต.ค. 59 -ก.ย. 60 แบ่งเป็นครั้ง

256 ต.ค.59 - ก.ย. 60 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่

จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการศึกษาฯ งานการศึกษาไม่กําหนดระดับ 22,160,000.00            ตกลงราคา/

สอบราคา

ต.ค. 59 -ก.ย. 60 แบ่งเป็นครั้ง

257 ต.ค.59 - ก.ย. 60 โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านการศึกษา 

อาชีพ และบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพ

นักเรียน นักศึกษา ประชาชนในพื้นที่จังหวัด

เชียงใหม่

สํานักการศึกษาฯ งานการศึกษาไม่กําหนดระดับ 1,000,000.00              ตกลงราคา/

สอบราคา

ต.ค. 59 -ก.ย. 60 แบ่งเป็นครั้ง

258 ต.ค.59 - ก.ย. 60 โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา

เชียงใหม่สู่โรงเรียนในสังกัด

สํานักการศึกษาฯ งานการศึกษาไม่กําหนดระดับ 1,000,000.00              ตกลงราคา/

สอบราคา

ม.ค. - ก.ค. 60 แบ่งเป็นครั้ง

259 ต.ค.59 - ก.ย. 60 โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงเรียน 

อบจ.เชียงใหม่สู่สถานศึกษา World Class 

Standard School

สํานักการศึกษาฯ งานการศึกษาไม่กําหนดระดับ 700,000.00                 ตกลงราคา/

สอบราคา

พ.ย. 59 -ส.ค. 60 แบ่งเป็นครั้ง

260 ต.ค.59 - ก.ย. 60 โครงการมหกรรมการจัดการศึกษา อบจ.

เชียงใหม่

สํานักการศึกษาฯ งานการศึกษาไม่กําหนดระดับ 450,000.00                 ตกลงราคา มี.ค. - ก.ย. 60 แบ่งเป็นครั้ง

261 ต.ค.59 - ก.ย. 60 โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

และการเรียนรู้โรงเรียนในสังกัด อบจ.ชม.

สํานักการศึกษาฯ งานการศึกษาไม่กําหนดระดับ 500,000.00                 ตกลงราคา ต.ค. 59 - ก.ย. 60 แบ่งเป็นครั้ง

262 ต.ค.59 - ก.ย. 60 โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์และศักยภาพ

นักเรียน อบจ.ชม.

สํานักการศึกษาฯ งานการศึกษาไม่กําหนดระดับ 500,000.00                 ตกลงราคา ม.ค. - ก.ค. 60 แบ่งเป็นครั้ง
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ผด. 2
ลําดับ ช่วงเวลาที่ต้อง รายการ/จํานวน/(หน่วย) หน่วยงาน วิธีจัดหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ

ที่ จัดหาตามผด. 1 เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) (วัน)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

263 ต.ค.59 - ก.ย. 60 โครงการส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ทักษะ

ศตวรรษที่ 21 โรงเรียนในสังกัด อบจ.เชียงใหม่

สํานักการศึกษาฯ งานการศึกษาไม่กําหนดระดับ 500,000.00                 ตกลงราคา พ.ค. - ก.ย.60 แบ่งเป็นครั้ง

264 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าเสาบาสเกตบอล จํานวน 1 ชุด ตามโครงการ

เรียนรู้และทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชน

จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการศึกษาฯ งานการศึกษาไม่กําหนดระดับ 82,000.00                   ตกลงราคา 30 วัน

265 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าเสาวอลเล่ย์บอล (ฝังพื้นเลื่อนสูง-ต่ําได้) 

จํานวน 1 ชุด ตามโครงการเรียนรู้และทักษะ

ชีวิตของเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่

สํานักการศึกษาฯ งานการศึกษาไม่กําหนดระดับ 35,000.00                   ตกลงราคา 30 วัน

266 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าลู่วิ่งไฟฟ้า จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 136,000

 บาท  ตามโครงการเรียนรู้และทักษะชีวิตของ

เด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่

สํานักการศึกษาฯ งานการศึกษาไม่กําหนดระดับ 272,000.00                 ตกลงราคา 30 วัน

267 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าเครื่องเดินวงรี จํานวน 1 เครื่อง ตาม

โครงการเรียนรู้และทักษะชีวิตของเด็กและ

เยาวชนจังหวัดเชียงใหม่

สํานักการศึกษาฯ งานการศึกษาไม่กําหนดระดับ 84,000.00                   ตกลงราคา 30 วัน

268 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าจักรยานออกกําลังกาย จํานวน 2 ชุดตาม

โครงการเรียนรู้และทักษะชีวิต

ของเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่

สํานักการศึกษาฯ งานการศึกษาไม่กําหนดระดับ 58,000.00                   ตกลงราคา 30 วัน

269 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่ากล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด

ตามโครงการเรียนรู้และทักษะชีวิต

ของเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่

สํานักการศึกษาฯ งานการศึกษาไม่กําหนดระดับ 50,000.00                   ตกลงราคา 30 วัน

270 ต.ค.59 - ก.ย. 60 โครงการจ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลการ

พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21

สํานักการศึกษาฯ งานการศึกษาไม่กําหนดระดับ 1,500,000.00              ตกลง พ.ย.59 - ก.ย. 60

271 ต.ค.59 - ก.ย. 60 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสุขภาพ กีฬา

และนันทนาการ

สํานักการศึกษาฯ งานกีฬาและนันทนาการ 15,000,000.00            ตกกลงราคา/

สอบราคา

ต.ค. 59 - ก.ย. 60 แบ่งเป็นครั้ง

272 ต.ค.59 - ก.ย. 60 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และ

ประชาชนต้านยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่

สํานักการศึกษาฯ งานกีฬาและนันทนาการ 5,000,000.00              ตกกลงราคา/

สอบราคา

ต.ค. 59 - ก.ย. 61 แบ่งเป็นครั้ง

273 ต.ค.59 - ก.ย. 60 โครงการแข่งขันกีฬาสมาพันธ์ อบจ.17จังหวัด

ภาคเหนือ

สํานักการศึกษาฯ งานกีฬาและนันทนาการ 1,000,000.00              ตกกลงราคา/

สอบราคา

ต.ค. 59 - ก.ย. 62 แบ่งเป็นครั้ง

274 ต.ค.59 - ก.ย. 60 โครงการศูนย์กีฬาและนันทนการ อบจ.

เชียงใหม่ อําเภอแม่อาย

สํานักการศึกษาฯ งานกีฬาและนันทนาการ 1,951,000.00              สอบราคา ม.ค. - ก.ย. 60 แบ่งเป็นครั้ง
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ผด. 2
ลําดับ ช่วงเวลาที่ต้อง รายการ/จํานวน/(หน่วย) หน่วยงาน วิธีจัดหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ

ที่ จัดหาตามผด. 1 เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) (วัน)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

275 ต.ค.59 - ก.ย. 60 โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทาง

ศาสนาวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

และประเพณีที่สําคัญของจังหวัดเชียงใหม่

สํานักการศึกษาฯ งานกีฬาและนันทนาการ 40,000,000.00            ตกกลงราคา/

สอบราคา

ต.ค. 59 - ก.ย. 60 แบ่งเป็นครั้ง

276 ต.ค.59 - ก.ย. 60 โครงการเครือข่ายการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนา

มรดกทางวัฒนธรรมล้านนาและเมือง

ประวัติศาสตร์ (The Sacred fo Chiang mai)

สํานักการศึกษาฯ งานกีฬาและนันทนาการ 600,000.00                 ตกกลงราคา/

สอบราคา

พ.ย. 59 - ก.ย. 60 แบ่งเป็นครั้ง

277 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อดําเนินการตามโครงการ

จัดทําแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และ

พัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเมือง

เชียงใหม่ตามแนวทางเมืองมรดกโลก (ระยะที่ 

2)

สํานักการศึกษาฯ งานกีฬาและนันทนาการ 5,000,000.00              ตกลง 120 วัน

278 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อดําเนินการตามโครงการ

ขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่เป็นเครือข่ายเมือง

วัฒนธรรมสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโกฯ

สํานักการศึกษาฯ งานกีฬาและนันทนาการ 3,000,000.00              ตกลง 120 วัน

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม

279 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียนและ

อาคารประกอบ

รร.แม่อายฯ งานระดับมัธยมศึกษา 200,000.00                 ตกลงราคา 60 วัน

280 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าโต๊ะทํางานครู จํานวน 15 ตัวๆ ละ 3,000 

บาท

รร.แม่อายฯ งานระดับมัธยมศึกษา 45,000.00                   ตกลงราคา 30 วัน

281 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าเก้าอี้ทํางานครู จํานวน 15 ตัวๆ ละ 600 

บาท

รร.แม่อายฯ งานระดับมัธยมศึกษา 9,000.00                     ตกลงราคา 30 วัน

282 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าเก้าอี้สแตนเลส จํานวน 35 ตัวๆ ละ 600 

บาท

รร.แม่อายฯ งานระดับมัธยมศึกษา 21,000.00                   ตกลงราคา 30 วัน

283 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จํานวน 1 เครื่อง รร.แม่อายฯ งานระดับมัธยมศึกษา 9,000.00                     ตกลงราคา 30 วัน

284 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น

หรือชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีที

ยู จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 40,000 บาท

รร.แม่อายฯ งานระดับมัธยมศึกษา 80,000.00                   ตกลงราคา 30 วัน

285 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) 

ความเร็วไม่น้อยกว่า  40 แผ่น/นาที 

จํานวน 1 เครื่อง

รร.แม่อายฯ งานระดับมัธยมศึกษา 180,000.00                 ตกลงราคา 30 วัน

286 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าเครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า 

ขนาด 1,500 ลิตร/นาที

รร.แม่อายฯ งานระดับมัธยมศึกษา 20,000.00                   ตกลงราคา 30 วัน
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ผด. 2
ลําดับ ช่วงเวลาที่ต้อง รายการ/จํานวน/(หน่วย) หน่วยงาน วิธีจัดหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ

ที่ จัดหาตามผด. 1 เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) (วัน)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

287 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าเครื่องสูบน้ําบาดาลซับเมิสซิเบิ้ล พร้อม

ตู้ควบคุม จํานวน 1 เครื่อง

รร.แม่อายฯ งานระดับมัธยมศึกษา 30,000.00                   ตกลงราคา 30 วัน

288 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 

ขนาดไม่น้อยกว่า  3,000 ANSI Lumens

จํานวน 8 เครื่อง ๆ ละ 33,000 บาท

รร.แม่อายฯ งานระดับมัธยมศึกษา 264,000.00                 ตกลงราคา 30 วัน

289 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า  ขนาดเส้น

ทะแยงมุม 120 นิ้ว จํานวน 8 จอๆ ละ 

12,000 บาท

รร.แม่อายฯ งานระดับมัธยมศึกษา 83,200.00                   ตกลงราคา 30 วัน

290 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าเครื่องผสมอาหารชนิดอเนกประสงค์ จํานวน

 2 เครื่องๆ ละ 28,000 บาท

รร.แม่อายฯ งานระดับมัธยมศึกษา 56,000.00                   ตกลงราคา 30 วัน

291 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา 

(30หน้า/นาที)  จํานวน 4 เครื่องๆ ละ 7,900

 บาท

รร.แม่อายฯ งานระดับมัธยมศึกษา 31,600.00                   ตกลงราคา 30 วัน

292 ต.ค.59 - ก.ย. 60 โครงการก่อสร้างห้องน้ํา ขนาด 10 ห้อง 

จํานวน 1 หลัง

รร.แม่อายฯ งานระดับมัธยมศึกษา 992,500.00                 สอบราคา 120 วัน

293 ต.ค.59 - ก.ย. 60 โครงการก่อสร้างป้ายบอกทางและป้ายเตือน

ความปลอดภัย

รร.แม่อายฯ งานระดับมัธยมศึกษา 235,000.00                 ตกลงราคา 90 วัน

294 ต.ค.59 - ก.ย. 60 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม

รางระบายน้ํา

รร.แม่อายฯ งานระดับมัธยมศึกษา 339,000.00                 ตกลงราคา 120 วัน

295 ต.ค.59 - ก.ย. 60 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. ภายใน

โรงเรียน

รร.แม่อายฯ งานระดับมัธยมศึกษา 387,000.00                 ตกลงราคา 120 วัน

296 ต.ค.59 - ก.ย. 60 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน จํานวน 2 หลัง รร.แม่อายฯ งานระดับมัธยมศึกษา 499,900.00                 สอบราคา 120 วัน

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย

297 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน รร.ต้นแก้วฯ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 200,000.00                 ตกลงราคา/

สอบราคา

60 วัน

298 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าอาหารเสริม(นม) รร.ต้นแก้วฯ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา               1,535,040.00 กรณีพิเศษ ต.ค. 59 - ก.ย. 60
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ผด. 2
ลําดับ ช่วงเวลาที่ต้อง รายการ/จํานวน/(หน่วย) หน่วยงาน วิธีจัดหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ

ที่ จัดหาตามผด. 1 เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) (วัน)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

299 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าโต๊ะทํางานเหล็กพร้อมกระจก ขนาดไม่น้อย

กว่า 4 ฟุต จํานวน 10 ตัวๆ ละ 6,400 บาท

รร.ต้นแก้วฯ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 64,000.00                   ตกลงราคา 30 วัน

300 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าเก้าอี้ทํางาน จํานวน 10 ตัวๆ ละ 2,000 

บาท

รร.ต้นแก้วฯ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 20,000.00                   ตกลงราคา 30 วัน

301 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์สําหรับมัธยมศึกษา

 จํานวน 1 ชุด

รร.ต้นแก้วฯ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 299,000.00                 ตกลงราคา 30 วัน

302 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อย 

7,000 ANSI Lumens จํานวน  1 เครื่อง

รร.ต้นแก้วฯ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 383,900.00                 ตกลงราคา 30 วัน

303 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า  ขนาดเส้น

ทะแยงมุม 200 นิ้ว จํานวน 1 จอ

รร.ต้นแก้วฯ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 40,000.00                   สอบราคา 30 วัน

304 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 

จํานวน 1 เครื่อง

รร.ต้นแก้วฯ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 16,000.00                   ตกลงราคา 30 วัน

305 ต.ค.59 - ก.ย. 60 โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ํา จํานวน 1 แห่ง รร.ต้นแก้วฯ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 3,920,000.00              ประมูลจ้าง

ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์

180 วัน

โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก

306 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียนและ

อาคารประกอบ

รร.บ้านแม่งอนฯ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 200,000.00                 ตกลงราคา/

สอบราคา

60 วัน

307 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าอาหารเสริม(นม) รร.บ้านแม่งอนฯ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                  611,520.00 กรณีพิเศษ ต.ค.59-ก.ย. 60

308 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น

หรือชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู

จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 40,000 บาท

รร.บ้านแม่งอนฯ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 80,000.00                   ตกลงราคา 30 วัน

309 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น

หรือชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีที

ยู จํานวน 1 เครื่อง

รร.บ้านแม่งอนฯ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 26,000.00                   ตกลงราคา 30 วัน

310 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอล (ขาว-ดํา) 

ความเร็วไม่น้อยกว่า  40 แผ่น/นาที จํานวน 1 

เครื่อง

รร.บ้านแม่งอนฯ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 180,000.00                 ตกลงราคา 30 วัน
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ผด. 2
ลําดับ ช่วงเวลาที่ต้อง รายการ/จํานวน/(หน่วย) หน่วยงาน วิธีจัดหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ

ที่ จัดหาตามผด. 1 เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) (วัน)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

311 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่ง

เอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น จํานวน 1 เครื่อง

รร.บ้านแม่งอนฯ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 18,000.00                   ตกลงราคา 30 วัน

312 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 

พร้อมอุปกรณ์ จํานวน  2 ชุด ๆละ 23,000 

บาท

รร.บ้านแม่งอนฯ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 46,000.00                   ตกลงราคา 30 วัน

313 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ 

Network จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 12,000 บาท

รร.บ้านแม่งอนฯ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                    24,000.00 ตกลงราคา 30 วัน

314 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าเสาบาสเกตบอล จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 

82,000 บาท

รร.บ้านแม่งอนฯ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                    82,000.00 ตกลงราคา 30 วัน

315 ต.ค.59 - ก.ย. 60 โครงการปรับปรุงอาคาร(อาคารแก้วขวัญกาสะ

ลอง)

รร.บ้านแม่งอนฯ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 300,000.00                 สอบราคา 90 วัน

316 ต.ค.59 - ก.ย. 60 โครงการปรับปรุงเวทีการแสดงอาคาร

เอนกประสงค์

รร.บ้านแม่งอนฯ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 300,000.00                 สอบราคา 90 วัน

317 ต.ค.59 - ก.ย. 60 โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น BBL สนาม

บาสเกตบอล

รร.บ้านแม่งอนฯ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 380,600.00                 สอบราคา 90 วัน

โรงเรียนบ้านศาลา

318 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน ร.ร.บ้านศาลา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 200,000.00                 ตกลงราคา/

สอบราคา

60 วัน

319 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าอาหารเสริม(นม) ร.ร.บ้านศาลา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                  542,880.00 กรณีพิเศษ ต.ย.59-ก.ย.60

320 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่

น้อยกว่า 24,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่องๆ ละ

 30,000 บาท

ร.ร.บ้านศาลา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 60,000.00                   ตกลงราคา 30 วัน

321 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าชุดการสอนมัลติมีเดีย จํานวน 1 ชุด ร.ร.บ้านศาลา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 200,000.00                 ตกลงราคา 30 วัน

322 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่ารถบรรทุกขนาด 6 ล้อ พร้อมติดตั้งกระบะ

ไม้หุ้มเหล็กและหลังคาโดยสารที่นั่ง 3 แถว 

จํานวน 1 คัน

ร.ร.บ้านศาลา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,000,000.00              สอบราคา 30 วัน

323 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าเครื่องขยายเสียง จํานวน 1 ชุด ร.ร.บ้านศาลา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 100,000.00                 ตกลงราคา 30 วัน

324 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าเครื่องบอกสัญญาณเวลาอัตโนมัติ จํานวน 1 

เครื่อง

ร.ร.บ้านศาลา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 90,000.00                   ตกลงราคา 30 วัน
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ผด. 2
ลําดับ ช่วงเวลาที่ต้อง รายการ/จํานวน/(หน่วย) หน่วยงาน วิธีจัดหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ

ที่ จัดหาตามผด. 1 เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) (วัน)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

325 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่ากล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความ

ละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล จํานวน 1

 กล้อง

ร.ร.บ้านศาลา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 9,000.00                     ตกลงราคา 30 วัน

326 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าเครื่องทําน้ําเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 10 ก๊อก 

จํานวน 1 เครื่อง

ร.ร.บ้านศาลา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 41,500.00                   ตกลงราคา 30 วัน

327 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 

พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 2 ชุดๆ ละ 23,000 

บาท

ร.ร.บ้านศาลา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 46,000.00                   ตกลงราคา 30 วัน

328 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer )  

จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 4,300 บาท

ร.ร.บ้านศาลา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 8,600.00                     ตกลงราคา 30 วัน

329 ต.ค.59 - ก.ย. 60 โครงการก่อสร้างห้องสมุด จํานวน 1 หลัง ร.ร.บ้านศาลา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,074,000.00              สอบราคา 120 วัน

330 ต.ค.59 - ก.ย. 60 โครงการก่อสร้างเสาธง สูง 15 เมตร ร.ร.บ้านศาลา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 115,000.00                 ตกลงราคา 90 วัน

สํานักการช่าง

331 ต.ค.59 - ก.ย. 60 โครงการรณรงค์ให้ความรู้ด้านการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

สํานักการช่าง แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน

4,000,000.00              เสนอราคา/

สอบราคา

30 วัน แบ่งเป็นครั้ง

332 ต.ค.59 - ก.ย. 60 โครงการฝึกอบรมและฝึกซ้อมแผนป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

สํานักการช่าง แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน

3,000,000.00              เสนอราคา/

สอบราคา

30 วัน แบ่งเป็นครั้ง

333 15 ต.ค.59 -  15 ก.ย. 60 ซ่อมแซมงานป้องกันและเครื่องจักรกลสูบน้ํา สํานักการช่าง แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน

4,500,000.00              เสนอราคา/

สอบราคา

30 วัน แบ่งเป็นครั้ง

334 15 ต.ค.59 -  15 ก.ย. 60 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง สํานักการช่าง แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน

1,100,000.00              เสนอราคา/

สอบราคา

30 วัน แบ่งเป็นครั้ง

335 ต.ค.59 - ก.ย. 60 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (งานป้องกันฯ) สํานักการช่าง แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน

4,500,000.00              เสนอราคา/

สอบราคา

30 วัน แบ่งเป็นครั้ง

336 เม.ย. 60 - มิ.ย. 60 วัสดุเครื่องแต่งกาย สํานักการช่าง แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน

140,000.00                 ตกลงราคา/

สอบราคา

30 วัน แบ่งเป็นครั้ง

337 ต.ค. 59 - ก.ย. 60 ค่าวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์  สําหรับงานป้องกันฯ สํานักการช่าง แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน

500,000.00                 ตกลงราคา/

สอบราคา

30 วัน แบ่งเป็นครั้ง

338 ต.ค. 59 - ก.ย. 60 ค่าวัสดุสําหรับครุภัณฑ์งานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย

สํานักการช่าง แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน

900,000.00                 ตกลงราคา/

สอบราคา

30 วัน แบ่งเป็นครั้ง

339 15 ต.ค.59 -  15 ก.ย. 60 ค่าวัสดุเครื่องจักรกลสูบน้ํา สํานักการช่าง แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน

2,000,000.00              ตกลงราคา/

สอบราคา

30 วัน แบ่งเป็นครั้ง
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ผด. 2
ลําดับ ช่วงเวลาที่ต้อง รายการ/จํานวน/(หน่วย) หน่วยงาน วิธีจัดหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ

ที่ จัดหาตามผด. 1 เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) (วัน)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

340 มี.ค. 60 - ก.ค. 60 ค่ารถพัฒนาบ่อบาดาล ชนิด 6 ล้อ พร้อม

อุปกรณ์ จํานวน 1 คัน

สํานักการช่าง แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน

6,615,000.00              ประมูลซื้อด้วย

ระบบ

อิเล็กทรอนิกส์

90 วัน

341 ม.ค 60 - ก.ย. 60 ค่าเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดบาร์ 12 นิ้ว  จํานวน  2 

เครื่อง ๆ ละ 10,000บาท

สํานักการช่าง แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน

20,000.00                   สอบราคา 30 วัน

342 ม.ค.60 - ก.ย. 60 โครงการระบบเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง 

FREE WIFI และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

ความชัดสูง CCTV FULL HD

สํานักการช่าง แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน

95,000,000.00            ประมูลซื้อด้วย

ระบบ

อิเล็กทรอนิกส์

180 วัน

343 ต.ค. 59 - ก.ย. 60 โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด

ของโรคติดต่อ

สํานักการช่าง แผนงานสาธารณสุข 40,000,000.00            ตกลงราคา/

สอบราคา/

ประกวดราคา

30 วัน แบ่งเป็นครั้ง

344 15 ต.ค.59 -  15 ก.ย. 60 ค่าจ้างเหมาบริการ สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 3,500,000.00              สอบราคา 90 วัน

345 พ.ย. 59 - ก.ย. 60 ค่าจ้างเหมาบริการตัดหญ้า สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 2,500,000.00              สอบราคา 60 วัน

346 พ.ย. 59 - ก.ย. 60 ค่าจ้างเหมาบริการบํารุงรักษาไม้ดอก สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 10,000,000.00            สอบราคา/

ประกวดราคา

30 วัน แบ่งเป็นครั้ง

347 15 ต.ค.59 -  15 ก.ย. 60 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 650,000.00                 ตกลงราคา/

สอบราคา

30 วัน แบ่งเป็นครั้ง

348 ม.ค. 60 - ก.ย. 60 ค่าบํารุงรกัษาและซ่อมแซมระบบ CCTV สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 1,500,000.00              ตกลงราคา/

สอบราคา

30 วัน แบ่งเป็นครั้ง

349 15 ต.ค.59 -  15 ก.ย. 60 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมอาคารบ้านพัก สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 2,500,000.00              ตกลงราคา/

สอบราคา

30 วัน แบ่งเป็นครั้ง

350 15 ต.ค.59 -  15 ก.ย. 60 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 300,000.00                 ตกลงราคา 30 วัน แบ่งเป็นครั้ง

351 15 ต.ค.59 -  15 ก.ย. 60 วัสดุสํานักงาน สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 400,000.00                 ตกลงราคา 30 วัน แบ่งเป็นครั้ง

352 15 ต.ค.59 -  15 ก.ย. 60 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 200,000.00                 ตกลงราคา 30 วัน แบ่งเป็นครั้ง
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ผด. 2
ลําดับ ช่วงเวลาที่ต้อง รายการ/จํานวน/(หน่วย) หน่วยงาน วิธีจัดหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ

ที่ จัดหาตามผด. 1 เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) (วัน)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

353 15 ต.ค.59 -  15 ก.ย. 60 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 1,000,000.00              ตกลงราคา 30 วัน แบ่งเป็นครั้ง

354 15 ต.ค.59 -  15 ก.ย. 60 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (งานบริหารทั่วไป) สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 1,500,000.00              ตกลงราคา 30 วัน แบ่งเป็นครั้ง

355 15 ต.ค.59 -  15 ก.ย. 60 วัสดุคอมพิวเตอร์ สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 1,000,000.00              ตกลงราคา 30 วัน แบ่งเป็นครั้ง

356 ม.ค. 60 - มี.ค. 60 คา่ตู้เก็บเอกสารเหล็ก แบบบานเลื่อนกระจก 

ขนาด 4 ฟุต  จํานวน 20 ตู้ ๆ ละ 4,100 บาท

สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 82,000.00                   ตกลงราคา 30 วัน

357 ม.ค. 60 - มี.ค. 60 ค่าตู้เก็บเอกสารเหล็ก แบบเลื่อนทึบ ขนาด 4 

ฟุต จํานวน 3 ตู้ ๆ ละ 4,000 บาท

สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 12,000.00                   ตกลงราคา 30 วัน

358 ม.ค. 60 - มี.ค. 60 ค่าโต๊ะคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 

3,500 บาท

สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 7,000.00                     ตกลงราคา 30 วัน

359 ม.ค. 60 - มี.ค. 60 ค่าเก้าอี้ทํางาน มีพนักพิง ปรับระดับสูง จํานวน

 5 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท

สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 10,000.00                   ตกลงราคา 30 วัน

360 ม.ค. 60 - มี.ค. 60 ค่าเครื่องพิมพ์สําเนาระบบดิจิตอล ความ

ละเอียด 400×400 จุดต่อตารางนิ้ว

จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 180,000 บาท

สาํนักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 360,000.00                 ตกลงราคา 30 วัน

361 ม.ค. 60 - มี.ค. 60 ค่ารถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  ขับเคลื่อน 4

 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซี

ซี  จํานวน 4 คัน ๆ ละ 821,000 บาท

สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 3,284,000.00              ประมูลซื้อด้วย

ระบบ

อิเล็กทรอนิกส์

60 วัน

362 ม.ค. 60 - มี.ค. 60 ค่าเครื่องชาร์ตแบตเตอรี่ จํานวน  3 เครื่อง ๆ 

ละ 6,500 บาท

สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 19,500.00                   ตกลงราคา 60 วัน

363 ม.ค. 60 -มี.ค. 60 ค่ากล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความ

ละเอียด 20 ล้านพิกเซล จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 

55,000 บาท

สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 55,000.00                   ตกลงราคา 60 วัน

364 ม.ค. 60 - มี.ค. 60 ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 

แบบที่ 1 พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 22 ชุด ๆ ละ

 25,200 บาท

สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 554,400.00                 ตกลงราคา/

สอบราคา

30 วัน
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ผด. 2
ลําดับ ช่วงเวลาที่ต้อง รายการ/จํานวน/(หน่วย) หน่วยงาน วิธีจัดหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ

ที่ จัดหาตามผด. 1 เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) (วัน)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

365 ม.ค. 60 -มี.ค. 60 ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) 

พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 13 ชุด ๆ ละ 19,200

 บาท

สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 249,600.00                 ตกลงราคา 30 วัน

366 ม.ค. 60 - มี.ค. 60 ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน

ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง

สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 21,000.00                   ตกลงราคา 30 วัน

367 ม.ค. 60 -มี.ค. 60 ค่าเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ 

Network จํานวน 6 เครื่อง ๆ ละ 12,000 

บาท

สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 72,000.00                   ตกลงราคา 30 วัน

368 ม.ค. 60 - มี.ค. 60 ค่าเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา 

(30หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง 

สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 7,900.00                     ตกลงราคา 30 วัน

369 ม.ค. 60 -มี.ค. 60 ค่าเต้นท์โครงสร้างเหล็กทรงโคง้ (ขนาดกว้าง 4 

เมตร ยาว 6 เมตร เสาสูง 2.40 เมตร) 

ํ  2  ั     

สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 492,000.00                 ตกลงราคา 30 วัน

370 ธ.ค. 59 - พ.ค. 60 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุงานทางและ

วัสดุอุปกรณ์งานจราจร

สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 1,739,500.00              ตกลงราคา 90 วัน

371 15 ต.ค.59 -  15 ก.ย. 60 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ สํานักการช่าง งานไฟฟ้าถนน 500,000.00                 ตกลงราคา/

สอบราคา

30 วัน แบ่งเป็นครั้ง

372 15 ต.ค.59 -  15 ก.ย. 60 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สํานักการช่าง งานไฟฟ้าถนน 300,000.00                 ตกลงราคา/

สอบราคา

30 วัน แบ่งเป็นครั้ง

373 15 ต.ค.59 -  15 ก.ย. 60 ค่าวัสดุก่อสร้างสําหรับงานขุดเจาะบ่อบาดาล สํานักการช่าง งานไฟฟ้าถนน 1,500,000.00              ตกลงราคา/

สอบราคา

30 วัน แบ่งเป็นครั้ง

374 15 ต.ค.59 -  15 ก.ย. 60 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (งานขุดเจาะบ่อ

บาดาล)

สํานักการช่าง งานไฟฟ้าถนน 4,500,000.00              กรณีพิเศษ ต.ค. 59 - ก.ย. 60 แบ่งเป็นครั้ง

375 15 ต.ค.59 -  15 ก.ย. 60 ค่าวัสดุสําหรับงานขุดเจาะบ่อบาดาล สํานักการช่าง งานไฟฟ้าถนน 450,000.00                 ตกลงราคา/

สอบราคา

30 วัน แบ่งเป็นครั้ง

376 ต.ค. 59 - ก.ย. 60 โครงการตกแต่งเมืองด้วยไม้ดอก ไม้ประดับ

และงานศิลปกรรม

สํานักการช่าง งานสวนสาธารณะฯ 20,000,000.00            ประมูลจ้าง

ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์

60 วัน แบ่งเป็นครั้ง

377 ม.ค. 60 - ก.ย. 60 โครงการบริหารจัดการโรงงานทําปุ๋ยหมักจาก

ของเหลือใช้

สํานักการช่าง งานกําจัดขยะมูลผอยและสิ่งปฏิกูล 3,000,000.00              ตกลงราคา/

สอบราคา

30 วัน แบ่งเป็นครั้ง
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ผด. 2
ลําดับ ช่วงเวลาที่ต้อง รายการ/จํานวน/(หน่วย) หน่วยงาน วิธีจัดหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ

ที่ จัดหาตามผด. 1 เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) (วัน)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

378 ม.ค. 60 - ก.ย. 60 โครงการประชาสัมพันธ์โรงงานทําปุ๋ยหมักจาก

ของเหลือใช้

สํานักการช่าง งานกําจัดขยะมูลผอยและสิ่งปฏิกูล 500,000.00                 ตกลงราคา/

สอบราคา

30 วัน แบ่งเป็นครั้ง

379 ม.ค. 60 - ก.ย. 60 โครงการติดตาม ตรวจสอบ ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมจากโรงงานทําปุ๋ยหมักจากของเหลือ

ใช้

สํานักการช่าง งานกําจัดขยะมูลผอยและสิ่งปฏิกูล 1,500,000.00              ตกลงราคา/

สอบราคา

30 วัน แบ่งเป็นครั้ง

380 ธ.ค. 59 -เม.ย. 60 โครงการย่อยกิ่งไม้ใบไม้และเศษวัสดุเหลือทิ้ง

ทางการเกษตร

สํานักการช่าง งานกําจัดขยะมูลผอยและสิ่งปฏิกูล 500,000.00                 ตกลงราคา/

สอบราคา

30 วัน แบ่งเป็นครั้ง

381 ธ.ค. 59 -เม.ย. 60 โครงการทําปุ๋ยหมักจากกิ่งไม้ใบไม้และเศษวัสดุ

เหลือทิ้งทางการเกษตร

สํานักการช่าง งานกําจัดขยะมูลผอยและสิ่งปฏิกูล 1,000,000.00              ตกลงราคา/

สอบราคา

30 วัน แบ่งเป็นครั้ง

382 ม.ค. 60 - ก.ย. 60  โครงการจ้างที่ปรึกษาตามโครงการศึกษาวิจัย

ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการบริหารจัดการ

ขยะมูลฝอยของ อบจ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง งานกําจัดขยะมูลผอยและสิ่งปฏิกูล 1,000,000.00              คัดเลือก/ตกลง 30 วัน

383 พ.ย. 60 - ก.ย. 60 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง

จิตสํานึกและความตระหนักในการดูแลรักษา

อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

สํานักการช่าง แผนงานสร้างความแข้มแข็งของชุมชน 5,000,000.00              ตกลงราคา/

สอบราคา

30 วัน แบ่งเป็นครั้ง

384 ต.ค. 59 - เม.ย. 60 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าสู่

อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา บ้านแพะเศรษฐี 

ม.16 - บ้านหนองป่าซาง ม.8 ต.ศรีดงเย็น อ.

ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง งานวิชาการวางแผนและ

ส่งเสริมการท่องเที่ยว

2,856,000.00              ประมูลจ้าง

ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์

120 วัน แบ่งเป็นครั้ง

385 ต.ค. 59 - เม.ย. 60 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในศูนย์
เครื่องมือกล

สํานักการช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา

50,000.00                   ตกลงราคา 30 วัน แบ่งเป็นครั้ง

386 15 ต.ค.59 -  15 ก.ย. 60 ซ่อมแซมเครื่องจักรกล สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 20,000,000.00            ตกลงราคา 30 วัน แบ่งเป็นครั้ง

387 15 ต.ค.59 -  15 ก.ย. 60 ค่าวัสดุก่อสร้าง (งานก่อสร้างซ่อมบํารุง) สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 70,000,000.00            ตกลงราคา 30 วัน แบ่งเป็นครั้ง

388 15 ต.ค.59 -  15 ก.ย. 60 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 3,500,000.00              ตกลงราคา 30 วัน แบ่งเป็นครั้ง

389 15 ต.ค.59 -  15 ก.ย. 60 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (เครื่องจักรกล) สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 40,000,000.00            ตกลงราคา/

สอบราคา/วิธี

พิเศษ

30 วัน แบ่งเป็นครั้ง

390 15 ต.ค.59 -  15 ก.ย. 60 ค่าวัสดุสําหรับงานบํารุงรักษาเครื่องจักรกล สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 100,000.00                 ตกลงราคา 30 วัน แบ่งเป็นครั้ง

391 15 ต.ค.59 -  15 ก.ย. 60 ค่าวัสดุเครื่องจักรกล สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 5,500,000.00              ตกลงราคา 30 วัน แบ่งเป็นครั้ง
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ผด. 2
ลําดับ ช่วงเวลาที่ต้อง รายการ/จํานวน/(หน่วย) หน่วยงาน วิธีจัดหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ

ที่ จัดหาตามผด. 1 เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) (วัน)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

392 มี.ค. 60 -พ.ค. 60 ค่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 6,000 ซีซี 

แบบกระบะเทท้าย จํานวน 4 คัน ๆ ละ 

1,925,000 บาท

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 7,700,000.00              ประมูลซื้อด้วย

ระบบ

อิเล็กทรอนิกส์

90 วัน

393 มี.ค. 60 - พ.ค. 60  ค่ารถบรรทุกชานต่ํา ชนิด 10 ล้อ  จํานวน 1 

คัน

สํานักการชา่ง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 4,490,000.00              ประมูลซื้อด้วย

ระบบ

อิเล็กทรอนิกส์

90 วัน

394 เม.ย. 60 - มิ.ย. 60 ค่ารถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาด 120 แรงม้า

 จํานวน 2 คัน ๆ ละ 5,500,000 บาท

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 11,000,000.00            ประมูลซื้อด้วย

ระบบ

อิเล็กทรอนิกส์

90 วัน

395 เม.ย. 60 - มิ.ย. 60 ค่าชุดซ่อมถนนลาดยาง (Recycling) จํานวน 1

 ชุด

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 64,500,000.00            ประมูลซื้อด้วย

ระบบ

อิเล็กทรอนิกส์

90 วัน

396 เม.ย. 60 - มิ.ย. 60 ค่ารถบดล้อหน้าเหล็กเรียบล้อหลังยาง 2 ล้อ 

จํานวน 2 คัน ๆ ละ 4,282,500 บาท

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 8,565,000.00              ประมูลซื้อด้วย

ระบบ

อิเล็กทรอนิกส์

90 วัน

397 เม.ย. 60 - มิ.ย. 60 ค่ารถตักหน้าขุดหลัง  จํานวน 1 คัน สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 3,300,000.00              ประมูลซื้อด้วย

ระบบ

อิเล็กทรอนิกส์

90 วัน

398 เม.ย. 60 - มิ.ย. 60 ค่ารถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 180 

แรงม้า จํานวน 2 คัน ๆ ละ4,500,000 บาท

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 9,000,000.00              ประมูลซื้อด้วย

ระบบ

อิเล็กทรอนิกส์

90 วัน

399 มี.ค. 60 - พ.ค. 60 ค่าเครื่องหยั่งธรณี  จํานวน 1 เครื่อง สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 3,800,000.00              ประมูลซื้อดว้ย

ระบบ

อิเล็กทรอนิกส์

90 วัน

400 ม.ค. 60 - มี.ค. 60 ค่าล้อวัดระยะทาง จํานวน  6 ชุด ๆ ละ 

8,000 บาท

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 48,000.00                   ตกลงราคา 30 วัน

401 ม.ค 60. - มี.ค. 60 ค่าเทปวัดระยะ  ความยาว 50 เมตร จํานวน 6

 ชุด ๆ ละ 6,500 บาท

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 39,000.00                   ตกลงราคา 30 วัน

402 พ.ย. 59 - ก.ย. 60 ค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา

ได้ (ค่า K)

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน               3,000,000.00 ตกลงราคา/

สอบราคา

30 วัน แบ่งเป็นครั้ง
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ผด. 2
ลําดับ ช่วงเวลาที่ต้อง รายการ/จํานวน/(หน่วย) หน่วยงาน วิธีจัดหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ

ที่ จัดหาตามผด. 1 เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) (วัน)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

403 ต.ค. 59 - เม.ย. 60 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ข้ามคลองชลประทาน บ้านสันป่าตอง ม.1 ต.ยุ

หว่า (เขต ทต.สันป่าตอง) เชื่อม บ้านสันป่าตอง

 ม.1 ต.ยุหว่า (เขต ทต.ยุหว่า) อ.สันป่าตอง จ.

เชียงใหม่

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน               1,126,000.00 สอบราคา 180 วัน

404 ต.ค. 59 - เม.ย. 60 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน

ห้วยหลวงพัฒนา ม.13 ต.แม่นาวาง เชื่อม 

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

เชียงใหม่

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน               1,520,000.00 สอบราคา 120 วัน

405 ต.ค. 59 - เม.ย. 60 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน

ฮ่องห้าหลวง ม.5 ต.แม่นาวาง เชื่อม บ้านสัน

ห้าง ม.3 ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน               1,520,000.00 สอบราคา 120 วัน

406 ต.ค. 59 - เม.ย. 60 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน

ห้วยงูนอก ม.4 ต.สันทราย เชื่อม บ้านม่อนปิ่น

ใต้ ม.12 ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน               1,506,000.00 สอบราคา 120 วัน

407 ต.ค. 59 - เม.ย. 60 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน

กองลมใหม่ ม.10 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.

เชียงใหม่ เชื่อม บ้านเมืองน้อย ม.4 ต.เวียง

เหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน               1,510,000.00 สอบราคา 120 วัน

408 ต.ค. 59 - เม.ย. 60 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เส้นทางระหว่างบ้านหนองแขม(หย่อมบ้านป่า

บงงามมูเซอ) ม.11 ต.เมืองนะ เชื่อม บ้านห้วย

จะค่าน (หย่อมบ้านนาน้อย) ม.9 ต.ปิงโค้ง อ.

เชียงดาว จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน               1,504,000.00 สอบราคา 120 วัน

409 ธ.ค. 59 - พ.ค. 60 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน

ทรายมูล ม.5, บ้านแม่ลานคํา ม.6 ต.สะเมิงใต้ 

อ.สะเมิง เชื่อม บ้านหนองมณฑา ม.16 ต.แม่

วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน               2,049,000.00 ประมูลจ้าง

ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์

120 วัน

410 ต.ค. 59 - เม.ย. 60 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน

ต้นแก้ว ม.1 ต.ขุนคง เชื่อม บ้านเกาะ ม.3 ต.

สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน               1,752,000.00 สอบราคา 120 วัน

30



ผด. 2
ลําดับ ช่วงเวลาที่ต้อง รายการ/จํานวน/(หน่วย) หน่วยงาน วิธีจัดหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ

ที่ จัดหาตามผด. 1 เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) (วัน)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

411 ต.ค. 59 - เม.ย. 60 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน

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

ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน               1,501,000.00 สอบราคา 120 วัน

412 ต.ค. 59 - เม.ย. 60 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

ม่อนบ่อเฮาะ บ้านยางหลวง ม.6 ต.ท่าผา เชื่อม

 บ้านกองแขก ม.7 ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.

เชียงใหม่

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน               1,999,000.00 สอบราคา 120 วัน

413 ต.ค. 59 - เม.ย. 60 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน

แม่สูนน้อย ม.3 ต.แม่สูน เชื่อม บ้านห้วยงูใน 

ม.5 ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน               4,827,000.00 ประมูลจ้าง

ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์

120 วัน

414 ต.ค. 59 - เม.ย. 60 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน

หนองพนัง ม.1 ต.โป่งน้ําร้อน เชื่อม บ้านใหม่

ชยาราม ม.19 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน               1,501,000.00 สอบราคา 120 วัน

415 ต.ค. 59 - เม.ย. 60 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน

ซอยบ้านสันป่าตึง บ้านม่วงป๊อก ม.3 ต.แสนไห 

เชื่อม บ้านม่วงเครือ ม.4 ต.เปียงหลวง อ.เวียง

แหง จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน                  999,000.00 สอบราคา 120 วัน

416 ต.ค. 59 - เม.ย. 60 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

แยกทางหลวงสาย 107 บ้านวังจ๊อม ม.4 ซ.37

 ต.เชียงดาว (เขต ทต.เชียงดาว) เชื่อม ทาง

หลวงสาย 107 เลี่ยงเมือง บ้านศรสีะอาด ม.

15 ต.เชียงดาว (เขต อบต.เชียงดาว) อ.เชียง

ดาว จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน               2,691,000.00 ประมูลจ้าง

ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์

120 วัน

417 ต.ค. 59 - เม.ย. 60 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน

แม่ตุงติง ม.5 ต.แม่สาบ เชื่อม บ้านแม่แพะ ม.2

 ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน                  716,000.00 สอบราคา 120 วัน

418 ต.ค. 59 - เม.ย. 60 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน

ป้อก ม.5 ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง เชื่อม บ้าน

ปงไคร้ ม.5 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน                  711,000.00 สอบราคา 120 วัน
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ผด. 2
ลําดับ ช่วงเวลาที่ต้อง รายการ/จํานวน/(หน่วย) หน่วยงาน วิธีจัดหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ

ที่ จัดหาตามผด. 1 เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) (วัน)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

419 ต.ค. 59 - เม.ย. 60 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน

สหกรณ์ดําริ ม.7 ต.น้ําแพร่ เชื่อม บ้านม่วง

หลวง ม.10 ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน               1,573,000.00 สอบราคา 120 วัน

420 ต.ค. 59 - เม.ย. 60 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน

หนองบัว ม.1 ต.สันป่ายาง 

เชื่อม บ้านหนองบัวหลวง ม.9 ต.สบเปิง อ.แม่

แตง จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน               4,319,000.00 ประมูลจ้าง

ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์

120 วัน

421 ต.ค. 59 - เม.ย. 60 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน

หนองบัว ม.7 ต.แม่แตง เชื่อม บ้านหนองผึ้ง 

ม.18 ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน               1,227,000.00 สอบราคา 120 วัน

422 ต.ค. 59 - เม.ย. 60 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน

ป๊อก ม.1 ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน เชื่อม บ้าน

ปางป่าไร่ ม.6 ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.

เชียงใหม่

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน               3,499,000.00 ประมูลจ้าง

ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์

120 วัน

423 ต.ค. 59 - เม.ย. 60 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน

ห้วยส้มป่อย (หย่อมบ้านหินเหล็กไฟ) ม.4, 

บ้านขุนแตะ ม.5 ต.ดอยแก้ว เชื่อม บ้านขุนยะ 

ม.19 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน               2,360,000.00 ประมูลจ้าง

ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์

120 วัน

424 ต.ค. 59 - เม.ย. 60 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน

ทุ่งหมากหนุ่ม ม.5, บ้านเด่นตะวันใต้ 

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

ดอยแก้ว ม.2 ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.

เชียงใหม่

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน               1,527,000.00 สอบราคา 120 วัน

425 ต.ค. 59 - เม.ย. 60 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน

แควมะกอก ม.1 ต.ฮอด เชื่อม บ้านโค้งงาม ม.

7 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน               1,528,000.00 สอบราคา 120 วัน

426 ต.ค. 59 - เม.ย. 60 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน

แม่ลอง ม.1 ต.หางดง (เขต ทต.ท่าข้าม) 

เชื่อม ถนนเลียบแนวเขตอุทยานแห่งชาติ

ออบหลวง บ้านดอยคํา ม.8 ต.หางดง (เขต 

อบต.หางดง) อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน                  711,000.00 สอบราคา 120 วัน
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ผด. 2
ลําดับ ช่วงเวลาที่ต้อง รายการ/จํานวน/(หน่วย) หน่วยงาน วิธีจัดหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ

ที่ จัดหาตามผด. 1 เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) (วัน)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

427 ต.ค. 59 - เม.ย. 60 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน

แอ่นใหม่ ม.2 ต.บ้านแอ่น เชื่อม บ้านน้อย ม.1

 ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน               1,552,000.00 สอบราคา 120 วัน

428 ต.ค. 59 - เม.ย. 60 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน

แม่ลานหลวง ม.3 ต.ยางเปียง เชื่อม บ้าน

หลองหลวง ม.3 ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน               2,323,000.00 ประมูลจ้าง

ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์

120 วัน

429 ธ.ค. 59 - ก.ค. 60 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน

สงิน ม.13 ต.นาเกียน เชื่อม บ้านผาปูน ม.7 

ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน               4,649,000.00 ประมูลจ้าง

ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์

150 วัน

430 ต.ค. 59 - เม.ย. 60 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน

กองแขกเหนือ ม.7 ต.กองแขก เชื่อม บ้าน

ยางส้าน ม.8 ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน               1,368,000.00 สอบราคา 120 วัน

431 ต.ค. 59 - เม.ย. 60 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน

กิ่วโป่ง ม.2 ต.แจ่มหลวง เชื่อม ทางหลวงชนบท

 หมายเลข ชม.5050 บ้านห้วยบง ม.4 ต.บ้าน

จันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน               1,008,000.00 สอบราคา 120 วัน

432 ต.ค. 59 - เม.ย. 60 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน

หนองเจ็ดหน่วย ม.4 ต.บ้านจันทร์ เชื่อม บ้าน

ใหม่พัฒนา ม.2 ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา 

จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน               1,466,000.00 สอบราคา 120 วัน

433 ธ.ค. 59 - พ.ค. 60 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์

คอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ 

บ้านห้วยบงเหนือ ม.3 ถึง บ้านม่วงหลวง ม.10

 ต.เขื่อนผาก เชื่อม บ้านโล๊ะป่าตอง ม.5 ต.น้ํา

แพร่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสรา้งพื้นฐาน               1,690,000.00 สอบราคา 150 วัน

33



ผด. 2
ลําดับ ช่วงเวลาที่ต้อง รายการ/จํานวน/(หน่วย) หน่วยงาน วิธีจัดหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ

ที่ จัดหาตามผด. 1 เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) (วัน)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

434 ธ.ค. 59 - พ.ค. 60 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์

คอนกรีต 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

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน               1,824,000.00 สอบราคา 150 วัน

435 ธ.ค. 59 - ก.ค. 60 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์

คอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ 

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

เชื่อม ชุมชนพัฒนาทรายแก้ว ม.13 ต.ป่าไผ่ 

(เขต ทต.ป่าไผ่) อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน               2,024,000.00 ประมูลจ้าง

ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์

150 วัน

436 ธ.ค. 59 - ก.ค. 60 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์

คอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ 

ถนนเลียบคลองชลประทาน ซ.21 ซ้าย (ฝั่ง

ซ้าย) บ้านช่างคําน้อย ม.4 ต.บ้านแหวน 

เชื่อม ถนนสายหางดง-ท่าขี้เหล็ก บ้านน้ําโท้ง 

ม.2 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน               1,317,000.00 สอบราคา 150 วัน

437 ธ.ค. 59 - ก.ค. 60 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์

คอนกรตี ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ 

บ้านห้วยน้ําขาว ม.1 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ 

เชื่อม บ้านแพะประทาน ม.7 ต.ทุ่งปี้ อ.แม่วาง 

จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน               3,275,000.00 ประมูลจ้าง

ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์

150 วัน

438 ธ.ค. 59 - ก.ค. 60 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์

คอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ 

บ้านเวียงทอง ม.25 ต.ดอยหล่อ เชื่อม บ้าน

ใ ่   ั ิ  ่  

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน               3,644,000.00 ประมูลจ้าง

ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์

150 วัน

439 ต.ค.59 - มี.ค. 60 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์

คอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ  

บ้านทุ่งหมากหนุ่ม ม.5 ต.สบเตี๊ยะ เชื่อม บ้าน

แท่นคํา ม.1 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.

เชียงใหม่

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน               3,899,000.00 ประมูลจ้าง

ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์

150 วัน
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ผด. 2
ลําดับ ช่วงเวลาที่ต้อง รายการ/จํานวน/(หน่วย) หน่วยงาน วิธีจัดหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ

ที่ จัดหาตามผด. 1 เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) (วัน)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

440 ธ.ค. 59 - ก.ค. 60 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์

คอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ 

บ้านสันป่าดํา ม.6 ต.ดอยเต่า เชื่อม บ้านแปลง

 1 ม.2 ต.มืดกา อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน               3,341,000.00 ประมูลจ้าง

ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์

150 วัน

441 ธ.ค. 59 - พ.ค. 60 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์

คอนกรีต บ้านห้วยทราย ม.3 - บ้านหัวฝาย 

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

สะลวงนอก ม.3 ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน               1,714,000.00 สอบราคา 120 วัน

442 ธ.ค. 59 - พ.ค. 60 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์

คอนกรีต ถนนเลียบคลองชลประทาน บ้านร้อง

ขุด ม.10 ต.แม่ก๊า เชื่อม บ้านดงป่าซาง ม.6 ต.

มะขนหวาน อ สันป่าตอง จ เชียงใหม่

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน               1,092,000.00 สอบราคา 120 วัน

443 ต.ค. 59 - เม.ย. 60 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์

คอนกรีต บ้านป่าขาม ม.2 ต.บ้านตาล อ.ฮอด 

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

เชียงใหม่

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน               2,289,000.00 ประมูลจ้าง

ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์

120 วัน

444 ธ.ค. 59 -พ.ค. 60 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคปซีล

 บ้านหนองเหียง ม.2 ต.สันติสุข 

เชื่อม บ้านเหล่าป๋วย ม.2 ต.ดอยหล่อ อ.ดอย

หล่อ จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน               1,165,000.00 สอบราคา 120 วัน

445 ต.ค. 59 - ก.ค. 60 โครงการก่อสร้างกําแพงกันดินคอนกรีตเสริม

เหล็ก บ้านวังสิงห์คํา ม.6 ต.ป่าแดด อ.เมือง

เชียงใหม่ เชื่อม บ้านท่าขี้ควาย ม.1 ต.สบแม่ข่า

 อ.หางดง จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน               2,966,000.00 ประมูลจ้าง

ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์

180 วัน

446 ต.ค. 59 - พ.ค. 60 โครงการก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริม

เหล็กพร้อมราวกันตก บ้านป่าไผ่ ม.3 ต.เหมือง

แก้ว อ.แม่ริม เชื่อม บ้านแม่โจ้ ม.4 ต.หนอง

หาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน               1,957,000.00 สอบราคา 120 วัน
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ผด. 2
ลําดับ ช่วงเวลาที่ต้อง รายการ/จํานวน/(หน่วย) หน่วยงาน วิธีจัดหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ

ที่ จัดหาตามผด. 1 เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) (วัน)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

447 ต.ค. 59 - เม.ย. 60 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม

เหล็ก บริเวณถนนสายหางดง-ท่าขี้เหล็ก(ฝั่ง

ขวา) 

บ้านสันทรายพัฒนา ม.9 ต.หนองแก๋ว เชื่อม 

บ้านถวาย ม.2 ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน                  587,000.00 สอบราคา 120 วัน

448 ต.ค. 59 - เม.ย. 60 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม

เหล็ก บริเวณลําเหมืองดง จากบ้านคันธรส 

ม.13 ต.หนองตอง เชื่อม บ้านวัวลาย ม.7 ต.

หารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน                  968,000.00 สอบราคา 120 วัน

449 ธ.ค. 59 -พ.ค. 60 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ 0ver-Lay 

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านแม่สาน้อย 

ม.4 ต.แม่สา เชื่อม บ้านสบสา-หนองฟาน ม.9

 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน               1,751,000.00 สอบราคา 90 วัน

450 ธ.ค. 59 -พ.ค. 60 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ 0ver-Lay 

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนเลียบน้ําปิง 

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

 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน               1,460,000.00 สอบราคา 90 วัน

451 ธ.ค. 59 -พ.ค. 60 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay 

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านเกาะกลาง 

ม.8 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ เชื่อม บ้านป่า

เปอะ ม.2 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน               1,328,000.00 สอบราคา 90 วัน

452 ธ.ค. 59 -พ.ค. 60 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay 

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านสันทรายหลวง 

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

ทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน               1,774,000.00 สอบราคา 90 วัน

453 ธ.ค. 59 -พ.ค. 60 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay 

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนหน้าโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพ บ้านแม่ฮักพัฒนาเฉลิมพระ

เกียรติ ม.11 ต.หนองแหย่ง เชื่อม บ้านศรีวัง

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

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน               1,470,000.00 สอบราคา 90 วัน

36



ผด. 2
ลําดับ ช่วงเวลาที่ต้อง รายการ/จํานวน/(หน่วย) หน่วยงาน วิธีจัดหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ

ที่ จัดหาตามผด. 1 เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) (วัน)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

454 ธ.ค. 59 -พ.ค. 60 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay 

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านป่ากล้วย ม.2 ต.

สันนาเม็ง เชื่อม บ้านบ่อหิน ม.3 ต.สันป่าเปา 

อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน                  830,000.00 สอบราคา 90 วัน

455 ธ.ค. 59 -พ.ค. 60 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay 

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สายข้างตลาดมะขาม

หลวง 

บ้านมะขามหลวง ม.2 ต.มะขามหลวง เชื่อม 

บ้านขุนคง ม.2 ต.มะขุนหวาน 

อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน               1,499,000.00 สอบราคา 90 วัน

456 ธ.ค. 59 -พ.ค. 60 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay 

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโล๊ะ ม.1 ต.สันต้น

หมื้อ เชื่อม บ้านป่าแดด ม.2 ต.บ้านหลวง อ.

แม่อาย จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน               2,266,000.00 ประมูลจ้าง

ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์

90 วัน

457 ธ.ค. 59 -พ.ค. 60 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay 

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านเชียงดาว ม.6 ต.

เชียงดาว (เขต ทต.เชียงดาว) เชื่อม บ้านโรงวัว 

ม.12 ต.เชียงดาว (เขต อบต.เชียงดาว) อ.เชียง

ดาว จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน               1,131,000.00 สอบราคา 90 วัน

458 ธ.ค. 59 -พ.ค. 60 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay 

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านสันคะมอก ม.1 ต.

ป่าตุ้ม เชื่อม บ้านสันยาว ม.2 ต.ป่าไหน่ อ.

พร้าว จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน               1,624,000.00 สอบราคา 90 วัน

459 ธ.ค. 59 -พ.ค. 60 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay 

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณถนนเลียบกําแพง

สนามบินนานาชาติเชยีงใหม่ บ้านช่างทอง ม.7

 ต.สุเทพ เชื่อม บ้านป่าเป้า ม.10 

ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน               1,933,000.00 สอบราคา 90 วัน
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ผด. 2
ลําดับ ช่วงเวลาที่ต้อง รายการ/จํานวน/(หน่วย) หน่วยงาน วิธีจัดหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ

ที่ จัดหาตามผด. 1 เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) (วัน)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

460 ธ.ค. 59 -พ.ค. 60 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay 

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านร้องเรือคํา 

ม.12 ต.ป่าแดด เชื่อม ถนนปากซอย 5 บ้าน

วรุณนิเวศน์ ม.8 ต.แม่เหียะ 

อ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน               1,419,000.00 สอบราคา 90 วัน

461 ธ.ค. 59 -พ.ค. 60 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay 

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองก้นครุ 

ม.5 ต.เมืองเล็น เชื่อม บ้านทุ่งข้าวตอกใหม่ ม.8

 ต.หนองแหย่ง และบ้านศรีวังธาร 

ม.8 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน               1,599,000.00 สอบราคา 90 วัน

462 ธ.ค. 59 -พ.ค. 60 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay 

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านป่าก้าง ม.2 

ต.สันป่าเปา เชื่อม บ้านร้องสัก ม.1 ต.สันนาเม็ง

 อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน               1,502,000.00 สอบราคา 90 วัน

463 ธ.ค. 59 -พ.ค. 60 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay 

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านแม่ย่อยสันศรี ม.6 

ต.สันพระเนตร อ.สันทราย เชื่อม สะพานข้าม

น้ํากวง บ้านป่าขุย ม.3 

ต สันปเลย อ ดอยสะเก็ด จ เชียงใหม่

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน                  890,000.00 สอบราคา 90 วัน

464 ธ.ค. 59 -พ.ค. 60 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay 

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านลวงเหนือ ม.4 

ถึงบ้านข้างน้ํา ม.7 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด 

เชื่อม บ้านดงเจริญชัย ม.6 ต.หนองแหย่ง 

อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน               1,414,000.00 สอบราคา 90 วัน

465 ธ.ค. 59 -พ.ค. 60 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay 

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านแม่ก๊ะเหนือ 

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

สง่าบ้าน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน               1,310,000.00 สอบราคา 90 วัน

466 ธ.ค. 59 -พ.ค. 60 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay 

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโป่งกุ่ม ม.4 

ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด เชื่อม บ้านสหกรณ์ห้า

 ม.5 ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน               1,942,000.00 สอบราคา 90 วัน
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ผด. 2
ลําดับ ช่วงเวลาที่ต้อง รายการ/จํานวน/(หน่วย) หน่วยงาน วิธีจัดหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ

ที่ จัดหาตามผด. 1 เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) (วัน)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

467 ธ.ค. 59 -พ.ค. 60 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay 

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านป่าเหียง 

ม.5 ต.ป่าลาน (เขต ทต.สง่าบ้าน) เชื่อม บ้าน

ป่าสักน้อย ม.9 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.

เชียงใหม่

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน                  643,000.00 สอบราคา 90 วัน

468 ธ.ค. 59 -พ.ค. 60 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay 

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต พร้อมขยายไหล่ทาง

และวางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

สามแยกซอย 3 บ้านหัวทุ่ง ม.5 ต.ทรายมูล 

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

ร้องวัวแดง อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน               1,602,000.00 สอบราคา 90 วัน

469 ธ.ค. 59 -พ.ค. 60 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay 

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ชม. 2021 

(ถนน อบจ.) บ้านป่าสักขวาง ม.13 ต.สัน

กําแพง (เขต อบต.สันกําแพง) เชื่อม 

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

เชียงใหม่

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน               1,169,000.00 สอบราคา 90 วัน

470 ธ.ค. 59 -พ.ค. 60 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

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน               1,161,000.00 สอบราคา 90 วัน

471 ธ.ค. 59 -พ.ค. 60 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ ()ver-Lay 

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านไร่พัฒนา ซ.1 ม.8 

ต.แม่ปูคา เชื่อม บ้านหม้อ ม.5 ต.ห้วยทราย อ.

สันกําแพง จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน                  914,000.00 สอบราคา 90 วัน

472 ธ.ค. 59 -พ.ค. 60 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay 

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านป่าห้า ม.9, 

บ้านแม่ผาแหน ม.6, บ้านริมออน ม.3 ต.ออน

ใต้ เชื่อม บ้านใหม่ ม.10 ต.ร้องวัวแดง 

อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน               1,499,000.00 สอบราคา 90 วัน
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ผด. 2
ลําดับ ช่วงเวลาที่ต้อง รายการ/จํานวน/(หน่วย) หน่วยงาน วิธีจัดหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ

ที่ จัดหาตามผด. 1 เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) (วัน)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

473 ธ.ค. 59 -พ.ค. 60 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay 

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สายพระนอน-หนอง

แฝก 

บ้านเชียงยืน ม.4 ต.ยางเนิ้ง เชื่อม บ้านหนอง

แฝก ม.4 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน               1,840,000.00 สอบราคา 90 วัน

474 ธ.ค. 59 -พ.ค. 60 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay 

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองโป่ง ม.2 ต.

ท่ากว้าง เชื่อม บ้านน้ําโจ้ ม.6 ต.ดอนแก้ว อ.

สารภี จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน               1,567,000.00 สอบราคา 90 วัน

475 ธ.ค. 59 -พ.ค. 60 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay 

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหัวดง ม.7, 

บ้านไร่ดง ม.8 ต.ขัวมุง เชื่อม บ้านท่าสองแคว 

ม.3 ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน               2,887,000.00 ประมูลจ้าง

ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์

90 วัน

476 ธ.ค. 59 -พ.ค. 60 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay 

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายเลียบคลอง

ชลประทาน ซ.2 ขวา 21 ซ้าย สายบ้านขุนคง 

ม.5 ต.ขุนคง เชื่อม บ้านสันทราย ม.7 

ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน               1,410,000.00 สอบราคา 90 วัน

477 ธ.ค. 59 -พ.ค. 60 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay 

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ชม.2116 (ถนน 

อบจ.) 

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

ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน               1,030,000.00 สอบราคา 90 วัน

478 ธ.ค. 59 -พ.ค. 60 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay 

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านก่อเก๊า ม.4 ต.ทุ่ง

ต้อม 

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

(เขต ทต.สันป่าตอง) อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน               1,081,000.00 สอบราคา 90 วัน
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ผด. 2
ลําดับ ช่วงเวลาที่ต้อง รายการ/จํานวน/(หน่วย) หน่วยงาน วิธีจัดหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ

ที่ จัดหาตามผด. 1 เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) (วัน)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

479 ธ.ค. 59 -พ.ค. 60 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay 

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหัวริน ม.11, 

บ้านป่าจี้ ม.1 ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง เชื่อม 

บ้านริมขาน ม.8 ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.

เชียงใหม่

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน               1,081,000.00 สอบราคา 90 วัน

480 ธ.ค. 59 -พ.ค. 60 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay 

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 

สายคลองชลประทาน 23 ซ้าย บ้านน้ําบ่อ

หลวง ม.2 ต.น้ําบ่อหลวง เชื่อม บ้านป่าตัน 

ม.4 ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน               1,080,000.00 สอบราคา 90 วัน

481 ธ.ค. 59 -พ.ค. 60 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay 

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านสันโป่ง ม.3 ต.ดอน

เปา (เขต ทต.แม่วาง) เชื่อม บ้านสันโป่ง ม.3 

ต.ดอนเปา (เขต อบต.ดอนเปา) อ.แม่วาง จ.

เชียงใหม่

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน               2,000,000.00 สอบราคา 90 วัน

482 ธ.ค. 59 -พ.ค. 60 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay 

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านเหล่าป่าฝาง 

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

ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน               1,500,000.00 สอบราคา 90 วัน

483 ธ.ค. 59 -พ.ค. 60 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay 

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านสันป่าดํา ม.6 ต.

ดอยเต่า เชื่อม บ้านแปลง 1 ม.2 ต.มืดกา อ.

ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน               2,000,000.00 สอบราคา 90 วัน

484 ธ.ค. 59 -พ.ค. 60 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay 

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรตี บ้านแม่ปาน-บ้านสัน

เกี๋ยง 

บ้านดอยสันเกี๋ยง ม.17 ต.ช่างเคิ่ง เชื่อม บ้าน

ผานัง ม.2 ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน               1,335,000.00 สอบราคา 90 วัน
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ผด. 2
ลําดับ ช่วงเวลาที่ต้อง รายการ/จํานวน/(หน่วย) หน่วยงาน วิธีจัดหา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ

ที่ จัดหาตามผด. 1 เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) (วัน)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

485 ต.ค. 59 - เม.ย. 60 โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 บ้านวังมะริว (บ้านห้วยบ้าน) ม.2,บ้านหลวง 

ม.4 ต.เมืองคอง เชื่อม บ้านนาเลา ม.10 ต.

เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน               1,036,000.00 สอบราคา 120 วัน

486 ต.ค. 59 - เม.ย. 60 โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 บ้านป่าไหน่ ม.1 ต.ป่าไหน่ เชื่อม บ้านแม่กอย

 ม.6 ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน               1,464,000.00 สอบราคา 120 วัน

487 ต.ค. 59 - เม.ย. 60 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัด

แน่น สายเลียบลําเหมืองร้องแสะบ้านสามหลัง 

ม.8 ต.สองแคว เชื่อม บ้านห้วยทัง ม.12 ต.

ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน               1,300,000.00 สอบราคา 120 วัน

488 พ.ย. 59 - ส.ค. 60 โครงการจ้างออกแบบ ประมาณราคา ค่า

ควบคุมงานฯ

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน               2,000,000.00 ตกลงราคา/

สอบราคา

60 วัน แบ่งเป็นครั้ง

489 พ.ย. 59 - ก.ย. 60 โครงการแปลงสาธิตปลูกผักสวนครัวบริเวณ

โรงงานทําปุ๋ยหมักจากของเหลือใช้

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน                  100,000.00 ตกลงราคา/

สอบราคา

30 วัน แบ่งเป็นครั้ง

490 พ.ย. 59 - ก.ย. 60 โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สเีขียวเพื่อลดภาวะ

โลกร้อน

สํานักการช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน               2,000,000.00 สอบราคา 60 วัน
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