ลําดับที่

รายการ/จํานวน/วงเงิน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
ของสํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม
ลําดับตามแผน วิธีการจัดหา สงประกาศอยางชา กําหนดยื่นซอง
จัดหา (ผด.2)
ภายใน
ภายใน
62
สอบราคา
มิย. 54
กค. 54

แบบ ผด. 5
ทําสัญญาภายใน
สค. 54

กําหนดสงมอบ เบิกเงินงวดสุดทาย
หมายเหตุ
ภายใน (วัน)
ภายใน
150
งานปองกันฯ

1

กอสรางสถานีดับเพลิงปาตัน
- เพื่อจายเปนคากอสรางสถานีดับเพลิงปาตัน ในความรับผิดชอบของ
เทศบาลนครเชียงใหม จํานวน 1 แหง ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
ทั้งนี้เพื่อใหมีสถานีดับเพลิงครอบคลุมพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม
และสามารถรองรับความเสี่ยงหากเกิดสาธารณภัย
งบประมาณ 1,105,000 บาท

2

กอสรางอาคารสํานักงานการทองเที่ยวเทศบาลนครเชียงใหม
และอาคารสถานธนานุบาล 1 เปนอาคาร 3 ชั้น ขนาดประมาณ
16.90x29.50 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
จํานวนเงิน 1,998,000 บาท

73

ประกวดราคา

-

-

-

-

3

จัดซื้อเครื่องตัดหญา
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง เปนเครื่องตัดหญา
แบบสะพาย เครื่องยนตไมต่ํากวา 1.5 แรงมา ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํา
กวา 30 ซีซี พรอมใบมีด จํานวน 10 เครื่อง ราคาเครื่องละ 9,500 บาท
รวมเปนเงิน 95,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอออน เปนเครื่องตัดหญา
แบบสะพาย เครื่องยนตไมต่ํากวา 1.5 แรงมา ปริมาตรกระบอกสูบ
ไมต่ํากวา 30 ซีซี พรอมใบมีด จํานวน 10 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 10,300 บาท รวมเปนเงิน 103,000 บาท
งบประมาณ 198,000 บาท

147

สอบราคา

กค. 54

กค. 54

สค. 54

5

-

งานทองเที่ยว
เบิกตัดป

ฝายสวนสาธารณะ

ลําดับที่

รายการ/จํานวน/วงเงิน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
ของสํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม
ลําดับตามแผน วิธีการจัดหา สงประกาศอยางชา กําหนดยื่นซอง
จัดหา (ผด.2)
ภายใน
ภายใน

แบบ ผด. 5
ทําสัญญาภายใน

กําหนดสงมอบ เบิกเงินงวดสุดทาย
ภายใน (วัน)
ภายใน

หมายเหตุ

4

จัดซื้อเครื่องตีเสนเครื่องหมายจราจร เครื่องหมายทางขามมาลาย
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตีเสนเครื่องหมายจราจรเครื่องหมาย
ทางขามมาลาย ขนาดปากตรง กวางไมนอยกวา 60 ซม. ชนิดคนลาก
จํานวน 1 เครื่อง
งบประมาณ 110,000 บาท

213

สอบราคา

กค. 54

กค. 54

สค. 54

5

ฝายวิศวกรรมจราจร

5

คาจัดซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน
- คาจัดซื้อที่ดินเอกชนบริเวณสี่แยกราชวงศเนื้อที่ประมาณ 56 ตารางวา
ตําบลชางมอย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ตามโครงการจัดซื้อที่ดิน
เพื่อใชเปนพื้นที่สีเขียว ซึ่งสวนหนึ่งใชประโยชนเปนถนนสาธารณะ และ
อีกสวนหนึ่งเปนสวนหยอม เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหกับชุมชนเมือง
ใหมีบรรยากาศที่รมรื่นและสวยงาม และเพื่อเพิ่มพื้นที่สาธารณะและ
พื้นที่นันทนาการของเมือง สงเสริมระบบนิเวศนเมือง คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนเมืองใหดียิ่งขึ้น
งบประมาณ 3,360,000 บาท

239

พิเศษ

-

-

สค. 54

-

สวนออกแบบและ
กอสราง

6

กอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยหลังศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
- กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดปากรางกวาง 0.25 เมตร ความยาว
รวมประมาณ 450 เมตร พรอมกอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.20 ม.
ความกวางประมาณ 2.00 - 5.00 เมตร ความยาวประมาณ 225 เมตร
หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 710 ตารางเมตร

241

สอบราคา

กค. 54

สค. 54

สค. 54

120

สวนออกแบบและ
กอสราง

ลําดับที่

รายการ/จํานวน/วงเงิน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
ของสํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม
ลําดับตามแผน วิธีการจัดหา สงประกาศอยางชา กําหนดยื่นซอง
จัดหา (ผด.2)
ภายใน
ภายใน

แบบ ผด. 5
ทําสัญญาภายใน

กําหนดสงมอบ เบิกเงินงวดสุดทาย
ภายใน (วัน)
ภายใน

หมายเหตุ

ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ จํานวน 1 สาย
งบประมาณ 1,478,300 บาท
7

กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีตพรอมรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
ถนนราษฎรอุทิศ ซอย 6 (ชวงที่ 1 )
- กอสรางรางระบายน้ํา ขนาดปากรางกวาง 0.50 เมตร ทั้งสองขาง
ความยาวรวมประมาณ 600 เมตร พรอมซอมแซมแอสฟลทติกคอนกรีต
ขางรางพื้นที่ไมนอยกวา 300 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
จํานวน 1 สาย
งบประมาณ 1,400,000 บาท

242

สอบราคา

กค. 54

สค. 54

สค. 54

120

สวนออกแบบและ
กอสราง

8

กอสรางถนนพรอมรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนมหาโชค ซอย 15
- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.20 เมตร กวางประมาณ 5.00-6.00 ม.
ความยาวรวมประมาณ 175.00 เมตร หรือคิดเปนพื้นที่ดําเนินการ
ไมนอยกวา1,050 ตารางเมตร พรอมกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
ขนาดปากรางกวาง 0.50 เมตร ทั้งสองขาง ความยาวรวมประมาณ
350 ม. และกอสรางทอระบายน้ําเชื่อมตอทางระบายน้ํา
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ จํานวน 1 สาย
งบประมาณ 1,593,100 บาท
กอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนทองกวาว ชวงถนนเทวัญเชื่อมกับถนนสันติสุข
- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.20 เมตร กวางประมาณ 6.00 เมตร
ความยาวรวมประมาณ 221.00 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการ (ไมรวมพื้นที่ฝา

243

สอบราคา

กค. 54

สค. 54

สค. 54

120

สวนออกแบบและ
กอสราง

248

ประกวดราคา

กค. 54

สค. 54

สค. 54

210

สวนออกแบบและ
กอสราง

9

ลําดับที่

รายการ/จํานวน/วงเงิน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
ของสํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม
ลําดับตามแผน วิธีการจัดหา สงประกาศอยางชา กําหนดยื่นซอง
จัดหา (ผด.2)
ภายใน
ภายใน

แบบ ผด. 5
ทําสัญญาภายใน

กําหนดสงมอบ เบิกเงินงวดสุดทาย
ภายใน (วัน)
ภายใน

หมายเหตุ

บอพัก)ไมนอยกวา 1,262 ตารางเมตร พรอมกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร พรอมบอพักความยาวรวมประมาณ
221 เมตร พรอมกอสรางรางรับน้ําฝนทั้งสองขาง ความยาวรวมประมาณ
442 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ จํานวน 1 สาย
งบประมาณ 2,039,900 บาท
10

กอสรางปรับปรุงผิวจราจร ถนนปาตัน
- กอสรางผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
ทับบนผิวทางเดิมของถนนปาตัน เริ่มตั้งแตสะพานแมปงถนน
เชียงใหม-ลําปาง ไปจนถึงสุดขตเทศบาลนครเชียงใหม คิดเปน
พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 27,150 ตารางเมตร พรอมปรับปรุงฝา
บอพัก ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ จํานวน 1 สาย
งบประมาณ 11,646,000 บาท

249

ประกวดราคา

กค. 54

สค. 54

สค. 54

210

สวนออกแบบและ
กอสราง

11

กอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนซอยเชื่อมระหวาง
ถนนเจริญเมือง ซอย 5 กับซอยบัณฑิตพัฒนา(สหอะไหล)
- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.20 เมตรกวางประมาณ 2.00-6.00 เมตร
ความยาวประมาณ 193 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 485 ตร.ม.
พรอมกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาดปากรางกวาง 0.25 เมตร
ความยาวรวมประมาณ 386 เมตร และกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
ขนาด Ø 0.40 เมตรพรอมบอพัก ความยาวรวมประมาณ 104 เมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ จํานวน 1 สาย

250

สอบราคา

กค. 54

สค. 54

สค. 54

120

สวนออกแบบและ
กอสราง

ลําดับที่

รายการ/จํานวน/วงเงิน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
ของสํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม
ลําดับตามแผน วิธีการจัดหา สงประกาศอยางชา กําหนดยื่นซอง
จัดหา (ผด.2)
ภายใน
ภายใน

แบบ ผด. 5
ทําสัญญาภายใน

กําหนดสงมอบ เบิกเงินงวดสุดทาย
ภายใน (วัน)
ภายใน

หมายเหตุ

งบประมาณ 1,515,900 บาท
12

กอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนราชมรรคา ซอย 3
- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.20 เมตรกวางประมาณ 4.00-5.00 เมตร
ความยาวประมาณ 209 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการ (ไมรวมพื้นที่ฝาบอพัก)
ไมนอยกวา 1,045 ตารางเมตร พรอมกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
ขนาด Ø 0.60 เมตร พรอมบอพัก ความยาวรวมประมาณ 209 เมตร
พรอมกอสรางบอรับน้ําฝงตรงขาม ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
งบประมาณ 1,698,000 บาท

251

สอบราคา

กค. 54

สค. 54

สค. 54

120

สวนออกแบบและ
กอสราง

13

กอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนมูลเมือง ซอย 3
- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.20 เมตร ความยาวประมาณ 168 เมตร
หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 550 ตารางเมตร พรอมกอสราง
รางระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาดปากรางกวาง 0.25 เมตร ความยาวรวม
ประมาณ 370 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
งบประมาณ 1,147,100 บาท

252

สอบราคา

กค. 54

สค. 54

สค. 54

120

สวนออกแบบและ
กอสราง

14

กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีตพรอมระบบระบายน้ํา ค.ส.ล.
ถนนเทพารักษตอนปลาย
- กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กวางประมาณ
5.00-6.00 เมตร ความยาวรวมประมาณ 155 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการ
ไมนอยกวา 930 ตารางเมตร พรอมกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.

253

สอบราคา

กค. 54

สค. 54

สค. 54

120

สวนออกแบบและ
กอสราง

ลําดับที่

รายการ/จํานวน/วงเงิน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
ของสํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม
ลําดับตามแผน วิธีการจัดหา สงประกาศอยางชา กําหนดยื่นซอง
จัดหา (ผด.2)
ภายใน
ภายใน

แบบ ผด. 5
ทําสัญญาภายใน

กําหนดสงมอบ เบิกเงินงวดสุดทาย
ภายใน (วัน)
ภายใน

หมายเหตุ

ขนาดปากรางกวาง 0.50 เมตรทั้งสองขาง ความยาวรวมประมาณ
310 เมตรตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
งบประมาณ 1,428,400 บาท
15

16

17

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาดไมนอยกวา
18000 บีทียู จํานวน 6 เครื่อง ราคาเครื่องละ 31,500 บาท
งบประมาณ 189,000 บาท

353

กอสรางอาคารสถานที่ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
- เพื่อจายเปนคากอสรางอาคารสถานที่ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. กอสรางรั้วคอนกรีตซีเมนตบล็อค ความยาวประมาณ 37 ม.
2. กอสรางรั้วคอนกรีตทึบ สแตนเลสโปรงความยาวประมาณ 30 ม.
3. กอสรางรั้วคอนกรีตทึบ เหล็กดัดโปรง ความยาวประมาณ 119 ม.
งบประมาณ 1,500,000 บาท
ปรับปรุง/ซอมแซมระบบรางระบายน้ําเดิมภายในสนามกีฬา
เทศบาลนครเชียงใหม
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุง/ซอมแซมระบบรางระบายน้ําเดิมภายในสนาม
กีฬาเทศบาลนครเชียงใหม กอสรางยกระดับขอบรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
ขนาดปากรางกวาง 0.25 เมตร พรอมฝา ความยาวประมาณ 642 เมตร
พรอมซอมแซมพื้นที่ขางราง พื้นที่ไมนอยกวา 743 ตารางเมตร

354

สอบราคา

มิย. 54

กค. 54

กค. 54

5

สํานักการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียน

สอบราคา

มิย. 54

กค. 54

กค. 54

120

สํานักการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียน

374

สอบราคา

กค. 54

สค. 54

สค. 54

90

สํานักการศึกษา
งานบริหารศาสนาฯ

ลําดับที่

รายการ/จํานวน/วงเงิน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
ของสํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม
ลําดับตามแผน วิธีการจัดหา สงประกาศอยางชา กําหนดยื่นซอง
จัดหา (ผด.2)
ภายใน
ภายใน

แบบ ผด. 5
ทําสัญญาภายใน

กําหนดสงมอบ เบิกเงินงวดสุดทาย
ภายใน (วัน)
ภายใน

หมายเหตุ

ตามแบบแปลนของเทศบาล
งบประมาณ 1,110,000 บาท
18

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
- จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายพรอมอุปกรณและติดตั้งในชุมชนที่จัดตั้ง
ขึ้นใหม(ชุมชนเชียงใหมแลนด ชุมชนอินทนุรักษ ชุมชนหลิ่งกอก)
จํานวน 3 ชุด ราคาชุดละ 60,000 บาท
งบประมาณ 180,000 บาท

387

สอบราคา

กค. 54

กค. 54

สค. 54

30 วัน

กองสวัสดิการ
สังคม

