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งานก�อสร	างโครงสร	างพ้ืนฐาน รวม 155,021,500  บาท
งบลงทุน รวม 155,021,500  บาท

1. ค�าที่ดินและส่ิงก�อสร	าง รวม 155,021,500  บาท
1.1 ค�าก�อสร	างส่ิงสาธารณูปโภค รวม 112,320,000  บาท

1.1.1  ก�อสร	างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟ.ลท/ติกคอนกรีต 
(Asphaltic Concrete) เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 18 ต.ปEาอ	อดอนชัย -
หมู�ที่ 8 ต.ท�าสาย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

จํานวน 2,000,000      บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 880 เมตร หรือพ้ืนที่ไม$น�อยกว$า 
5,280 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.
เชียงรายกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1 แนวทางที่ 1 รายการที่ 4 หน�า 3-1-2 )

1.1.2  ก�อสร	างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟ.ลท/ติกคอนกรีต 
(Asphaltic Concrete) เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 11 ต.ปEาอ	อดอนชัย - 
หมู�ที่ 2 ต.แม�กรณ/ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

จํานวน 1,000,000      บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 490 เมตร หรือพ้ืนที่ไม$น�อยกว$า 
2,940 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.
เชียงรายกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1 แนวทางที่ 1  รายการที่ 5 หน�า 3-1-2 )

1.1.3  ก�อสร	างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีล (Para Cape 
Seal) เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 6 ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย - 
หมู�ที่ 6 ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย

จํานวน 1,000,000      บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 410 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 2,460 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและ
รายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1  แนวทางที่ 1 รายการที่ 11 หน�า 3-1-4 )

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายทั่วไป
ประจําปNงบประมาณ พ.ศ.2560

องค/การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย
อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน
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1.1.4  ก�อสร	างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีล 
(Para Cape Seal) เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 19 ต.ห	วยสัก 
อ.เมืองเชียงราย-หมู�ที่ 11 ต.แม�อ	อ อ.พาน จ.เชียงราย

จํานวน 1,000,000      บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 380 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 2,280 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและ
รายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1 แนวทางที่ 1 รายการที่ 12 หน�า 3-1-5  )

1.1.5  ก�อสร	างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีล 
(Para Cape Seal) เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 3 ต.ห	วยสัก 
อ.เมืองเชียงราย - หมู�ที่ 3 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

จํานวน 500,000        บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 190 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 1,140 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและ
รายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1  แนวทางที่ 1 รายการที่ 13 หน�า 3-1-5  )

1.1.6 ก�อสร	างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีล 
(Para Cape Seal) เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 26 ต.ห	วยสัก - หมู�ที่ 6 
ต.ท�าสาย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

จํานวน 500,000        บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 190 เมตร หรือพ้ืนที่ไม$น�อยกว$า 
1,140 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.
เชียงรายกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1 แนวทางที่ 1 รายการที่ 14 หน�า 3-1-5 )

1.1.7 ก�อสร	างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีล (Para Cape 
Seal) เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 6 ต.นางแล - หมู�ที่ 16 ต.แม�ข	าวต	ม 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

จํานวน 1,000,000      บาท

งานก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน
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     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 400 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 2,400 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1 แนวทางที่ 1 รายการที่ 8 หน�า 3-1-3 )

1.1.8 ก�อสร	างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข	ามลําห	วยนํ้าลึก 
เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 2 ต.ดอยฮาง - หมู�ที่ 4 ต.แม�ยาว 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

จํานวน 1,000,000      บาท

     ขนาดสองช$องจราจร ทางรถกว�าง 8.00 เมตร 
ยาว 6.00 เมตร (ชนิดแบบมีทางเท�าข�างละ 1 เมตร) รายละเอียด
ตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1 แนวทางที่ 1 รายการที่ 22 หน�า 3-1-8 )

1.1.9 ก�อสร	างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 2   
ต.ห	วยชมภู อ.เมืองเชียงราย - หมู�ที่ 9 ต.โปEงแพร� อ.แม�ลาว   
จ.เชียงราย

จํานวน 1,330,000      บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 325 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่ไม$น�อยกว$า 1,950 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1 แนวทางที่ 1 รายการที่ 3 หน�า 3-1-2 )

1.1.10 ก�อสร	างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีล 
(Para Cape Seal) เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 2 ต.รอบเวียง 
อ.เมืองเชียงราย - หมู�ที่ 11  ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

จํานวน 1,000,000      บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 495 เมตร หรือพ้ืนที่ไม$น�อยกว$า 
2,970 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.
เชียงรายกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1 แนวทางที่ 1 รายการที่ 10 หน�า 3-1-4 )

1.1.11 ก�อสร	างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีล 
(Para Cape Seal) เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 1 ต.จอมหมอกแก	ว - 
หมู�ที่ 12 ต.ปEาก�อดํา อ.แม�ลาว จ.เชียงราย

จํานวน 1,500,000      บาท

งานก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน
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     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 520 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 3,120 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและ
รายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1 แนวทางที่ 1 รายการที่ 95 หน�า 3-1-30 )

1.1.12 ก�อสร	างระบบระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่ือมระหว�าง
หมู�ที่ 3 ต.ปEาก�อดํา - หมู�ที่ 5 ต.จอมหมอกแก	ว อ.แม�ลาว       
จ.เชียงราย

จํานวน 1,000,000      บาท

     ขนาดรางระบายน้ํา คสล. กว�าง 3.00 เมตร 
ลึก 1.00 เมตร ยาวรวม 198 เมตร พร�อมท$อ คสล.ขนาด
เส�นผ$าศูนย6กลาง 1.00 เมตร จํานวน 152 ท$อน ความยาวระบบ
ระบายน้ํารวม 350 เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ 
อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 5 แนวทางที่ 4 รายการที่ 15 หน�า 3-5-13 )

1.1.13 ก�อสร	างฝายนํ้าล	นคอนกรีตเสริมเหล็ก ลํานํ้าแม�มอญ 
หมู�ที่ 2 ต.โปEงแพร� อ.แม�ลาว จ.เชียงราย เพ่ือใช	เปZนแหล�งนํ้า
เพ่ือการเกษตรสําหรับพ้ืนที่หมู�ที่ 3,4 ต.โปEงแพร� และหมู�ที่ 5  
ต.ปEาก�อดํา อ.แม�ลาว จ.เชียงราย

จํานวน 500,000        บาท

     ขนาดสันฝายกว�าง 6.00 เมตร สูง 1.00 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 5 แนวทางที่ 4 รายการที่ 16 หน�า 3-5-14 )

1.1.14 ก�อสร	างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซิล 
(Para Cape Seal) เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 8 ต.ปEาซาง 
อ.เวียงเชียงรุ	ง - หมู�ที่ 9 ต.ปงน	อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

จํานวน 3,000,000      บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 1,160 เมตร หรือพ้ืนที่ไม$น�อยกว$า
 6,960 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.
เชียงรายกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1 แนวทางที่ 1 รายการที่ 111 หน�า 3-1-35 )

งานก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน
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1.1.15 ก�อสร	างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟ.ลท/ติกคอนกรีต 
(Asphaltic Concrete) เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 2 ต.แม�ลอย       
อ.เทิง จ.เชียงราย - หมู�ที่ 11 ต.หงส/หิน อ.จุน จ.พะเยา

จํานวน 2,000,000      บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 820 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 4,920 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและ
รายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1 แนวทางที่ 1 รายการที่ 56 หน�า 3-1-18 )

1.1.16 ก�อสร	างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟ.ลท/ติกคอนกรีต 
(Asphaltic Concrete) เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 10 ต.ไม	ยา       
อ.พญาเม็งราย - หมู�ที่ 7 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

จํานวน 1,000,000      บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 410 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 2,460 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและ
รายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1 แนวทางที่ 1 รายการที่ 101 หน�า 3-1-32 )

1.1.17 ก�อสร	างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟ.ลท/ติกคอนกรีต 
(Asphaltic Concrete) เข	าสู�แหล�งท�องเที่ยวอุทยานนํ้าตก
ตาดควัน หมู�ที่ 6 ต.ตาดควัน อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

จํานวน 2,000,000      บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 680 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 4,080 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและ
รายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1 แนวทางที่ 1 รายการที่ 100 หน�า 3-1-31 )

1.1.18 ก�อสร	างถนนลูกรัง เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 5 ต.แม�ต๋ํา - 
หมู�ที่ 7 ต.ตาดควัน อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

จํานวน 1,000,000      บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 2,200 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 13,200 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและ
รายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1 แนวทางที่ 1 รายการที่ 102 หน�า 3-1-32 )

1.1.19 ก�อสร	างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีล 
(Para Cape Seal) เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 9 ต.ศรีดอนไชย - 
หมู�ที่ 9 ต.แม�ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย

จํานวน 3,000,000      บาท

งานก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน
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     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 1,140 เมตร หรือพ้ืนที่ไม$น�อยกว$า
 6,840 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.
เชียงรายกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1 แนวทางที่ 1 รายการที่ 52 หน�า 3-1-17 )

1.1.20 ก�อสร	างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ก้ันลํานํ้าห	วยไคร	 
หมู�ที่ 22 ต.ตับเต�า ใช	ประโยชน/ร�วมกันระหว�างหมู�ที่ 22 
ต.ตับเต�า และหมู�ที่ 14 ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย

จํานวน 700,000        บาท

     สันฝายกว�าง 15.00 เมตร สูง 1.50 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนและรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 5 แนวทางที่ 4 รายการที่ 8 หน�า 3-5-10 )

1.1.21 ก�อสร	างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 13 
ต.ต	า อ.ขุนตาล - หมู�ที่ 6 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย

จํานวน 1,500,000      บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 505 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่ไม$น�อยกว$า 3,030 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1 แนวทางที่ 1 รายการที่ 97 หน�า 3-1-30)

1.1.22 ก�อสร	างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีล 
(Para Cape Seal) เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 13 ต.ปEาตาล - หมู�ที่ 9 
ต.ยางฮอม  อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

จํานวน 1,000,000      บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 395 เมตร หรือพ้ืนที่ไม$น�อยกว$า 
2,370 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่อบจ.
เชียงรายกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1 แนวทางที่ 1 รายการที่ 98 หน�า 3-1-31 )

1.1.23 ก�อสร	างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่ือมระหว�าง
หมู�ที่ 14 ต.เจริญเมือง - หมู�ที่ 5 ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย

จํานวน 2,000,000      บาท

งานก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน
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     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 670 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่ไม$น�อยกว$า 4,020 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1 แนวทางที่ 1 รายการที่ 60 หน�า 3-1-19 )

1.1.24 ก�อสร	างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีล 
(Para Cape Seal) เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 10 ต.ดอยงาม - 
หมู�ที่ 5 ต.เวียงห	าว อ.พาน จ.เชียงราย

จํานวน 2,000,000      บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 830 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 4,980 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและ
รายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1 แนวทางที่ 1 รายการที่ 73 หน�า 3-1-23 )

1.1.25 ก�อสร	างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีล 
(Para Cape Seal) เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 14 ต.ม�วงคํา - หมู�ที่ 4 
ต.หัวง	ม อ.พาน จ.เชียงราย

จํานวน 500,000        บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 200 เมตร หรือพ้ืนที่ไม$น�อยกว$า 
1,200 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.
เชียงกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1 แนวทางที่ 1 รายการที่ 63 หน�า 3-1-20 )

1.1.26 ก�อสร	างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีล 
(Para Cape Seal) เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 4 ต.แม�เย็น - หมู�ที่ 6 
ต.ทานตะวัน  อ.พาน จ.เชียงราย

จํานวน 500,000        บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 200 เมตร หรือพ้ืนที่ไม$น�อยกว$า 
1,200 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.
เชียงกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1  แนวทางที่ 1 รายการที่ 64 หน�า 3-1-20 )

1.1.27 ก�อสร	างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 4     
ต.เมืองพาน - หมู�ที่ 15 ต.ปEาหุ�ง อ.พาน จ.เชียงราย

จํานวน 1,700,000      บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 570 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่ไม$น�อยกว$า 3,420 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1 แนวทางที่ 1 รายการที่ 58 หน�า 3-1-19 ) งานก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน
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1.1.28 ก�อสร	างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 11   
ต.เมืองพาน - หมู�ที่ 7 ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย

จํานวน 700,000        บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 240 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่ไม$น�อยกว$า 1,440 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1 แนวทางที่ 1 รายการที่ 59 หน�า 3-1-19 )

1.1.29 ก�อสร	างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีล 
(Para Cape Seal) เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 10 ต.ปEาตึง - หมู�ที่ 3
ต.ปEาซาง อ.แม�จัน จ.เชียงราย

จํานวน 2,230,000      บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 625 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 3,750 ตารางเมตร (พร�อมงานขยายถนนและ
ท$อลอดเหลี่ยม) รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ 
อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1 แนวทางที่ 1 รายการที่ 28 หน�า 3-1-10 )

1.1.30 ก�อสร	างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีล 
(Para Cape Seal) เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 3 ต.ปEาตึง - หมู�ที่ 7
ต.ปEาซาง อ.แม�จัน จ.เชียงราย

จํานวน 770,000        บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 275 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 1,650 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและ
รายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1 แนวทางที่ 1 รายการที่ 29 หน�า 3-1-10 )

1.1.31 ก�อสร	างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 6   
ต.แม�คํา - หมู�ที่ 7 ต.ศรีค้ํา อ.แม�จัน จ.เชียงราย

จํานวน 2,000,000      บาท

งานก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน
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     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 635 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่ไม$น�อยกว$า 3,810 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1 แนวทางที่ 1 รายการที่ 26 หน�า 3-1-9 )

1.1.32 ก�อสร	างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 2   
ต.แม�ไร� อ.แม�จัน - หมู�ที่ 7 ต.ห	วยไคร	 อ.แม�สาย จ.เชียงราย

จํานวน 1,000,000      บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 355 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่ไม$น�อยกว$า 2,130 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1 แนวทางที่ 1 รายการที่ 27 หน�า 3-1-9 )

งานก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน
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1.1.33 ก�อสร	างถนนลาดยางผิวจราจรแอลฟ.ลท/ติกคอนกรีต
(Asphaltic Concrete) เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 9 ต.เวียงพางคํา - 
หมู�ที่ 12 ต.โปEงผา อ.แม�สาย จ.เชียงราย

จํานวน 1,000,000      บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 320 เมตร หรือพ้ืนที่ไม$น�อยกว$า 
1,920 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.
เชียงรายกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1 แนวทางที่ 1 รายการที่ 36 หน�า 3-1-12 )

1.1.34 ก�อสร	างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีล 
(Para Cape Seal) เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 5 ต.ศรีเมืองชุม - 
หมู�ที่ 9 ต.เวียงพางคํา อ.แม�สาย จ.เชียงราย

จํานวน 1,000,000      บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 350 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 2,100 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและ
รายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1 แนวทางที่ 1 รายการที่ 37 หน�า 3-1-12 )

1.1.35 ก�อสร	างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีล 
(Para Cape Seal) เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 12 ต.โปEงผา - หมู�ที่ 6 
ต.เวียงพางคํา อ.แม�สาย จ.เชียงราย

จํานวน 2,000,000      บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 800 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 4,800 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและ
รายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1 แนวทางที่ 1 รายการที่ 38 หน�า 3-1-13 )

1.1.36 ก�อสร	างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 3   
ต.ห	วยไคร	 - หมู�ที่ 7 เขตเทศบาลตําบลห	วยไคร	 อ.แม�สาย 
จ.เชียงราย

จํานวน 1,000,000      บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 347 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่ไม$น�อยกว$า 2,082 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1 แนวทางที่ 1 รายการที่ 32 หน�า 3-1-11 )

งานก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน
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1.1.37 ก�อสร	างอาคารศูนย/การเรียนรู	ด	านการเกษตร
ประจําอําเภอแม�สาย หมู�ที่ 13 ต.บ	านด	าย อ.แม�สาย จ.เชียงราย

จํานวน 1,400,000      บาท

     ก$อสร�างอาคารขนาดกว�าง 6.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร    
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด
(กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 2 แนวทางที่ 1 รายการที่ 13 หน�า 3-2-6 )

1.1.38 ก�อสร	างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีล 
(Para Cape Seal) เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 11 ต.แม�สาย - หมู�ที่ 3
ต.เกาะช	าง อ.แม�สาย จ.เชียงราย

จํานวน 2,000,000      บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 700 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 4,200 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและ
รายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1 แนวทางที่ 1 รายการที่ 33 หน�า 3-1-11 )

1.1.39 ก�อสร	างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 3 
ต.แม�ฟ]าหลวง อ.แม�ฟ]าหลวง - หมู�ที่ 7 ต.แม�คํา อ.แม�จัน 
จ.เชียงราย

จํานวน 2,000,000      บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 560 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่ไม$น�อยกว$า 3,360 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1 แนวทางที่ 1 รายการที่ 106 หน�า 3-1-33 )

1.1.40 ก�อสร	างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู�ที่ 14             
ต.แม�สลองใน อ.แม�ฟ]าหลวง จ.เชียงราย

จํานวน 1,500,000      บาท

     ขนาดสองช$องจราจร ทางรถกว�าง 6.00 เมตร 
ยาว 12.00 เมตร (ชนิดมีทางเดินเท�า) รายละเอียดตามแบบแปลนและ
รายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1 แนวทางที่ 1 รายการที่ 109 หน�า 3-1-34 )

1.1.41 ก�อสร	างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 2 
ต.แม�สลองใน - หมู�ที่ 17 ต.เทอดไทย อ.แม�ฟ]าหลวง จ.เชียงราย

จํานวน 3,550,000      บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 970 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่ไม$น�อยกว$า 5,820 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1  แนวทางที่ 1 รายการที่ 110 หน�า 3-1-35) งานก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน
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1.1.42 ก�อสร	างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีล 
(Para Cape Seal) เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 12 ต.เจดีย/หลวง - 
หมู�ที่ 3 เขตเทศบาลตําบลเจดีย/หลวง อ.แม�สรวย จ.เชียงราย

จํานวน 1,000,000      บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 300 เมตร หรือพ้ืนที่ไม$น�อยกว$า 
1,800 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.
เชียงรายกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1 แนวทางที่ 1 รายการที่ 75 หน�า 3-1-24 )

1.1.43 ก�อสร	างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีล 
(Para Cape Seal) เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 7,8 ต.วาวี - หมู�ที่ 15 
ต.แม�สรวย อ.แม�สรวย จ.เชียงราย

จํานวน 2,000,000      บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 680 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 4,080 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและ
รายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1 แนวทางที่ 1 รายการที่ 81 หน�า 3-1-25 )

1.1.44 ก�อสร	างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟ.ลท/ติกคอนกรีต 
(Asphaltic Concrete) เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 3 ต.เวียง - หมู�ที่ 4 
ต.สันสลี อ.เวียงปEาเป]า จ.เชียงราย

จํานวน 3,000,000      บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 850 เมตร หรือพ้ืนที่ไม$น�อยกว$า 
5,100 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.
เชียงรายกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1 แนวทางที่ 1 รายการที่ 83 หน�า 3-1-26 )

1.1.45 ก�อสร	างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 10  
ต.เวียง - หมู�ที่ 7 ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย

จํานวน 1,200,000      บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 360 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่ไม$น�อยกว$า 2,160 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1 แนวทางที่ 1 รายการที่ 43 หน�า 3-1-14 )

งานก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน



155
1.1.46 ก�อสร	างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีล 
(Para Cape Seal) เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 6 ต.ห	วยซ	อ - หมู�ที่ 10
ต.คร่ึง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

จํานวน 2,000,000      บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 730 เมตร หรือพ้ืนที่ไม$น�อยกว$า 
4,380 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.
เชียงรายกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1 แนวทางที่ 1 รายการที่ 44 หน�า 3-1-15 )

1.1.47 ก�อสร	างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 3    
ต.ท�าข	าม - หมู�ที่ 3 ต.ปอ อ.เวียงแก�น จ.เชียงราย

จํานวน 1,120,000      บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 330 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่ไม$น�อยกว$า 1,980 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1 แนวทางที่ 1 รายการที่ 104 หน�า 3-1-33 )

1.1.48 ก�อสร	างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีล 
(Para Cape Seal) เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 3,11 ต.ปEาแดด
 อ.ปEาแดด - หมู�ที่ 17 ต.ปEาแงะ อ.ปEาแดด จ.เชียงราย

จํานวน 3,000,000      บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 1,250 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 7,500 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและ
รายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1 แนวทางที่ 1 รายการที่ 74 หน�า 3-1-23 )

1.1.49 ก�อสร	างโรงจอดรถองค/การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
บริเวณสํานักงาน อบจ.เชียงราย ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

จํานวน 1,550,000      บาท

     ขนาดกว�าง 11.00 เมตร ยาว 121 เมตร สูง 3.20 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด 
(กองช$าง)  (ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 6 แนวทางที่ 4 รายการที่ 129 หน�า 3-6-49 )

1.1.50 ก�อสร	างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 1     
ต.ดอยฮาง - หมู�ที่ 9 ต.ปEาอ	อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย

จํานวน 1,820,000      บาท

งานก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน
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     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 620 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่ไม$น�อยกว$า 3,720 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1 แนวทางที่ 1 รายการที่ 2 หน�า 3-1-1)

1.1.51  ก�อสร	างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่ือมระหว�าง
หมู�ที่ 8 ต.ปEาซาง อ.เวียงเชียงรุ	ง - หมู�ที่ 9 ต.ปงน	อย 
อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

จํานวน 1,742,000      บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่ไม$น�อยกว$า 3,600 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1 แนวทางที่ 1 รายการที่ 113 หน�า 3-1-36)

1.1.52 ก�อสร	างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 3     
ต.ดงมหาวัน - หมู�ที่ 6 ต.ทุ�งก�อ อ.เวียงเชียงรุ	ง จ.เชียงราย

จํานวน 258,000        บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
 หรือพ้ืนที่ไม$น�อยกว$า 540 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1 แนวทางที่ 1 รายการที่ 112 หน�า 3-1-35 )

1.1.53 ก�อสร	างฝายนํ้าล	นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู�ที่ 10
ต.ไม	ยา  อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

จํานวน 600,000        บาท

     ขนาดสันฝายกว�าง 12.00 สูง 1.50 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนและรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 5 แนวทางที่ 4 รายการที่ 18 หน�า 3-5-14 )

 . 

1.1.54  ก�อสร	างฝายนํ้าล	นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู�ที่ 2 
ต.แม�เย็น  ใช	ประโยชน/ร�วมกันระหว�างหมู�ที่ 1,2,3,4 ต.แม�เย็น 
และหมู�ที่ 1,10 ต.ทานตะวัน อ.พาน จ.เชียงราย

จํานวน 550,000        บาท

     สันฝายกว�าง 10.00 เมตร สูง 1.20 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนและรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 5 แนวทางที่ 4 รายการที่ 11 หน�า 3-5-12 )

งานก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน
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1.1.55 ก�อสร	างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีล (Para Cape 
Seal) เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 1 ต.ศรีเมืองชุม - หมู�ที่ 3           
ต.เกาะช	าง อ.แม�สาย  จ.เชียงราย

จํานวน 2,200,000      บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 790 เมตร หรือพ้ืนที่ไม$น�อยกว$า 
4,740 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.
เชียงรายกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1 แนวทางที่ 1 รายการที่ 35 หน�า 3-1-12 )

1.1.56 ก�อสร	างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข	ามลํานํ้าแม�ยางม้ิน 
เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 11 ต.ศรีถ	อย - หมู�ที่ 11 ต.ท�าก̂อ อ.แม�สรวย 
จ.เชียงราย

จํานวน 2,000,000      บาท

     ขนาดสองช$องจราจร ทางรถกว�าง 6.00 เมตร 
ยาว 16.00 เมตร (ชนิดไม$มีทางเท�า) รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1 แนวทางที่ 1 รายการที่ 78 หน�า 3-1-25 )

1.1.57 ก�อสร	างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข	ามลํานํ้าแม�ฉางข	าว
เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 10 ต.ปEาง้ิว - หมู�ที่ 7 ต.บ	านโปEง 
อ.เวียงปEาเป]า จ.เชียงราย

จํานวน 2,000,000      บาท

     ขนาดสองช$องจราจร ทางรถกว�าง 6.00 เมตร 
ยาว 16.00 เมตร (ชนิดไม$มีทางเท�า) รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1 แนวทางที่ 1 รายการที่ 89 หน�า 3-1-28 )

1.1.58 จัดทําป]ายจราจรสังเคราะห/พร	อมติดตั้งในถนน จํานวน 500,000        บาท
     เพ่ือจ$ายเป@นค$าจัดทําปAายจราจรสังเคราะห6พร�อมติดต้ังในถนน 
รายละเอียดตามแปบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด 
(กองช$าง)  (ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1 แนวทางที่ 2 รายการที่ 1 หน�า 3-1-38 )

1.1.59 ก�อสร	างฐานรองรับถังบรรจุยางแอสฟ.ลท/ จํานวน 200,000        บาท
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     ขนาดกว�าง 7.00 เมตร ยาว 7.80 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนและรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1 แนวทางที่ 2 รายการที่ 2 หน�า 3-1-38)

1.1.60 ก�อสร	างโรงเก็บเคร่ืองจักรกล (จํานวน 1 หลัง) จํานวน 2,000,000      บาท
     ขนาดกว�าง 8.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร สูง 5.50 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด 
(กองช$าง) (ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1 แนวทางที่ 2 รายการที่ 3 หน�า 3-1-38)

งานก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน
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1.1.61 ก�อสร	างตกแต�งภายในอาคารจําหน�ายสินค	า ผลิตภัณฑ/
ท	องถ่ินเชียงราย (ลานธรรมเฟส 3)

จํานวน 2,500,000      บาท

     เพ่ือจ$ายเป@นค$าก$อสร�างตกแต$งภายในอาคารจําหน$ายสินค�า 
ผลิตภัณฑ6ท�องถ่ินเชียงราย (ลานธรรมเฟส 3) และปรับภูมิทัศน6 
จํานวน 1 หลัง รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.
เชียงรายกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 6 แนวทางที่ 4 รายการที่ 131 หน�า 3-6-50 )

1.1.62 ก�อสร	างป]ายประชาสัมพันธ/ บริเวณลานธรรม 
(ศาลากลางหลังแรก)

จํานวน 3,500,000      บาท

     เพ่ือจ$ายเป@นค$าก$อสร�างปAายประชาสัมพันธ6 บริเวณลานธรรม 
(ศาลากลางจังหวัดหลังแรก) ถนนสิงหไคล อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ 
อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 6 แนวทางที่ 4 รายการที่ 132 หน�า 3-6-50 )

1.1.63 ก�อสร	างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีล 
(Para Cape Seal) เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 14 ต.ปEาอ	อดอนชัย 
อ.เมืองเชียงราย - หมู�ที่ 12 ต.ปEาก�อดํา อ.แม�ลาว จ.เชียงราย

จํานวน 2,000,000      บาท

     ผิวจราจรกว�าง 5.00 เมตร ยาว 1,100 เมตร หรือพ้ืนที่ไม$น�อยกว$า
 5,500 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.
เชียงรายกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1 แนวทางที่ 1 รายการที่ 25 หน�า 3-1-9 )

1.1.64 ก�อสร	างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีล 
(Para Cape Seal) เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 3 ต.ดงมะดะ - หมู�ที่ 5 
ต.จอมหมอกแก	ว อ.แม�ลาว จ.เชียงราย

จํานวน 1,500,000      บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 520 เมตร หรือพ้ืนที่ไม$น�อยกว$า 
3,120 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.
เชียงรายกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1 แนวทางที่ 1 รายการที่ 95 หน�า 3-1-30 )

งานก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน



160
1.1.65 ก�อสร	างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก พร	อมเข่ือนป]องกันตล่ิง
ลําห	วย เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 4 ต.ผางาม - หมู�ที่ 1 ต.เมืองชุม 
อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

จํานวน 1,200,000      บาท

     ขนาดสองช$องจราจร ทางรถกว�าง 6.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร 
(ชนิดไม$มีทางเท�า) พร�อมเข่ือนปAองกันตลิ่ง รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1 แนวทางที่ 1 รายการที่ 94 หน�า 3-1-29 )

1.1.66 ก�อสร	างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีล 
(Para Cape Seal) เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 4 ต.ตาดควัน - 
หมู�ที่ 17 ต.แม�เปา  อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

จํานวน 2,000,000      บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 630 เมตร หรือพ้ืนที่ไม$น�อยกว$า 
3,780 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.
เชียงรายกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1 แนวทางที่ 1 รายการที่ 103 หน�า 3-1-32 )

1.1.67 ก�อสร	างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีล 
(Para Cape Seal) เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 12 ต.ปEาตาล - หมู�ที่ 6
ต.ต	า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

จํานวน 1,500,000      บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 500 เมตร หรือพ้ืนที่ไม$น�อยกว$า 
3,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.
เชียงรายกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1 แนวทางที่ 1 รายการที่ 99 หน�า 3-6-31 )

1.1.68 ก�อสร	างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 10   
ต.ดอยงาม - หมู�ที่ 5 ต.เวียงห	าว อ.พาน จ.เชียงราย

จํานวน 2,000,000      บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 670 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่ไม$น�อยกว$า 4,020 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1 แนวทางที่ 1 รายการที่ 61 หน�า 3-1-19 )

งานก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน
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1.1.69 ก�อสร	างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีล 
(Para Cape Seal) เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 5 ต.โปEงผา - หมู�ที่ 9 
ต.เวียงพางคํา อ.แม�สาย จ.เชียงราย

จํานวน 1,800,000      บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 680 เมตร หรือพ้ืนที่ไม$น�อยกว$า 
4,080 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.
เชียงรายกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1 แนวทางที่ 1 รายการที่ 41 หน�า 3-1-14 )

1.1.70 ก�อสร	างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 9    
ต.โยนก อ.เชียงแสน - หมู�ที่ 5 ต.จันจว	า อ.แม�จัน จ.เชียงราย

จํานวน 2,000,000      บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 680 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่ไม$น�อยกว$า 4,080 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1 แนวทางที่ 1 รายการที่ 42 หน�า 3-1-14 )

1.1.71 ก�อสร	างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่ือมระหว�าง  
หมู�ที่ 9  ต.ปงน	อย อ.ดอยหลวง - หมู�ที่ 8 ต.ปEาซาง 
อ.เวียงเชียงรุ	ง  จ.เชียงราย

จํานวน 1,500,000      บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 540 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม$น�อยกว$า 3,240 เมตร  รายละเอียด
ตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1 แนวทางที่ 1  รายการที่ 116 หน�า 3-1-37)

1.1.72 ก�อสร	างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีล 
(Para Cape Seal) เช่ือมระหว�างหมู�ที่ ม.9 ต.แม�พริก - 
หมู�ที่ 10 ต.แม�สรวย อ.แม�สรวย จ.เชียงราย

จํานวน 2,000,000      บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 680 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 4,080 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและ
รายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1 แนวทางที่ 1 รายการที่ 82 หน�า 3-1-26 )

งานก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน
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1.1.73 ก�อสร	างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร	อมรางระบายน้ํา 
เชื่อมระหว�าง หมู�ท่ี 2 เขตเทศบาลตําบลเวียงปEาเป]า - หมู�ท่ี 7 
ต.เวียง อ.เวียงปEาเป]า จ.เชียงราย

จํานวน 2,000,000      บาท

     ผิวจราจรกว�าง 8.00 เมตร ยาว 170 เมตร หรือพ้ืนที่ไม$น�อยกว$า 
1,360 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.
เชียงรายกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1 แนวทางที่ 1 รายการที่ 90 หน�า 3-1-28 )

1.1.74 ก�อสร	างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 2   
ต.ท�าข	าม - หมู�ที่ 5 ต.ปอ อ.เวียงแก�น จ.เชียงราย

จํานวน 500,000        บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 140 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่ไม$น�อยกว$า 840 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1 แนวทางที่ 1 รายการที่ 105 หน�า 3-1-33 )

1.1.75 ก�อสร	างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 3 
ต.แม�เย็น อ.พาน จ.เชียงราย - หมู�ที่ 7 ต.ปEาแฝก อ.แม�ใจ 
จ.พะเยา

จํานวน 200,000        บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่ไม$น�อยกว$า 420 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช$าง)  
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร6ที่ 1  แนวทางที่ 1 รายการที่  62  หน�า 3-1-20 )

รวม 42,701,500    บาท
1.2.1 ขยายถนน พร	อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟ.ลท/ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เช่ือมระหว�าง
หมู�ที่ 3 ต.ริมกก - หมู�ที่ 3 ต.แม�ข	าวต	ม อ.เมือง จ.เชียงราย

จํานวน 1,000,000      บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 390 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 2,340 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและ
รายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1 แนวทางที่ 1 รายการที่ 16 หน�า 3-1-6 )

1.2 คําบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก�อสร	าง

งานก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน
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1.2.2 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟ.ลท/ติกคอนกรีต 
(Asphaltic Concrete) เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 2 ต.ริมกก       
อ.เมืองเชียงราย - หมู�ที่ 8 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

จํานวน 500,000        บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 200 เมตร หรือพ้ืนที่ไม$น�อยกว$า 
1,200 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.
เชียงรายกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1 แนวทางที่ 1 รายการที่ 20 หน�า 3-1-7 )

1.2.3 ปรับปรุงและซ�อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟ.ลท/ติก
คอนกรีต (Asphatic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place 
Recycling เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 1 ต.แม�ยาว-ชุมชนห	วยปลาก้ัง 
เขตเทศบาลนครเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย

จํานวน 1,500,000      บาท

     ช$วงที่ 1 ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 416 เมตร หรือ          
พ้ืนที่ไม$น�อยกว$า 2,496 ตารางเมตร                          
     ช$วงที่ 2 ผิวจราจรกว�าง 7.00 เมตร ยาว 180 เมตร หรือ         
พ้ืนที่ไม$น�อยกว$า 1,260 ตารางเมตร รวมพ้ืนที่ทั้งสองช$วง
ไม$น�อยกว$า 3,756 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและ
รายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1 แนวทางที่ 1 รายการที่ 21 หน�า 3-1-8 )

1.2.4 ขยายถนน พร	อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
พาราสเลอร่ีซีล (Para Slurry Seal) เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 6 
ต.แม�ข	าวต	ม - หมู�ที่ 7 ต.ท�าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย

จํานวน 1,000,000      บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 470 เมตร หรือพ้ืนที่ไม$น�อยกว$า
2,820 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ 
อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1 แนวทางที่ 1 รายการที่ 15 หน�า 3-1-6 )

1.2.5 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรพาราสเลอร่ีซีล 
(Para Slurry Seal) เช่ือมระหว�าง หมู�ที่ 3 ต.แม�ข	าวต	ม - หมู�ที่ 5
ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

จํานวน 1,000,000      บาท

งานก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน
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     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 900 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 5,400 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและ
รายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1 แนวทางที่ 1 รายการที่ 24 หน�า 3-1-9 )

งานก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน
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1.2.6 ซ�อมแซมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 1      
ต.เมืองชุม - หมู�ที่ 4 ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

จํานวน 1,000,000      บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 12,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและ
รายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1 แนวทางที่ 1 รายการที่ 91 หน�า 3-1-28 )

1.2.7 ซ�อมแซมปรับปรุงทํานบดินคลองชลประทาน เช่ือมระหว�าง
หมู�ที่ 7 ต.เวียงชัย - หมู�ที่ 7 ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

จํานวน 1,000,000      บาท

     หลังทํานบกว�าง 5.00 เมตร ยาว 2,500 เมตร หรือพ้ืนที่ไม$น�อย
กว$า 12,500 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ 
อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1 แนวทางที่ 1 รายการที่ 92 หน�า 3-1-29 )

1.2.8 ซ�อมแซมปรับปรุงทํานบดินคลองชลประทาน เช่ือมระหว�าง
หมู�ที่ 9 ต.เมืองชุม - หมู�ที่ 2 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

จํานวน 1,000,000      บาท

     หลังทํานบกว�าง 3.00 เมตร ยาว 3,300 เมตร หรือพ้ืนที่ไม$น�อย
กว$า 9,900 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ 
อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1 แนวทางที่ 1 รายการที่ 93 หน�า 3-1-29 )

1.2.9 ปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 1 ต.ธารทอง  อ.พาน
 - หมู�ที่ 1 ต.จอมหมอกแก	ว อ.แม�ลาว จ.เชียงราย

จํานวน 500,000        บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 12,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1 แนวทางที่ 1 รายการที่ 70 หน�า 3-1-22 )

1.2.10 ซ�อมแซมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 3     
ต.แม�อ	อ - หมู�ที่ 14 ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย

จํานวน 1,000,000      บาท

งานก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน
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     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 18,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและ
รายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1 แนวทางที่ 1 รายการที่ 66 หน�า 3-1-21 )

งานก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน
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1.2.11 ซ�อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีล (Para
 Cape Seal) เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 4,10 ต.หัวง	ม - หมู�ที่ 7 ต.ดอยงาม
  อ.พาน จ.เชียงราย

จํานวน 500,000        บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 210 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 1,260 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและ
รายการที่ อบจ.เชียงกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1 แนวทางที่ 1 รายการที่ 69 หน�า 3-1-22 )

1.2.12 ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 24     
ต.เมืองพาน - หมู�ที่ 4 ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย

จํานวน 600,000        บาท

     ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  2 ข�างๆ ละ 1.00 เมตร 
จากเดิมกว�าง 4.00 เมตรเป@นกว�าง 6.00 เมตร ยาว 600 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม$น�อยกว$า 1,200 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด 
(กองช$าง) (ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1 แนวทางที่ 1 รายการที่ 65 หน�า 3-1-21 )

1.2.13 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟ.ลท/ติกคอนกรีต 
(Asphaltic Concrete) เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 13 ต.เกาะช	าง - 
หมู�ที่ 4 ต.ศรีเมืองชุม อ.แม�สาย จ.เชียงราย

จํานวน 1,000,000      บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 450 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 2,700 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและ
รายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1 แนวทางที่  1 รายการที่ 39 หน�า 3-1-13 )

1.2.14 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟ.ลท/ติกคอนกรีต 
(Asphaltic Concrete) เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 14 ต.แม�ฟ]าหลวง 
อ.แม�ฟ]าหลวง - หมู�ที่ 7 ต.ห	วยไคร	 อ.แม�สาย จ.เชียงราย

จํานวน 1,000,000      บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 580 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 3,480 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและ
รายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1 แนวทางที่ 1 รายการที่ 108 หน�า 3-1-34)

งานก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน
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1.2.15 ปรับปรุงและซ�อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟ.ลท/ติก
คอนกรีต (Asphltic Concrete) เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 16 
ต.ปEาแดด - หมู�ที่ 1 ต.แม�พริก อ.แม�สรวย จ.เชียงราย

จํานวน 1,000,000      บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 600 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 3,600 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและ
รายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1 แนวทางที่ 1 รายการที่ 77 หน�า 3-1-24 )

1.2.16 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟ.ลท/ติกคอนกรีต 
(Asphaltic Concrete) เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 6 ต.แม�เจดีย/ - 
หมู�ที่ 1 เขตเทศบาลตําบลแม�ขะจาน อ.เวียงปEาเป]า  จ.เชียงราย

จํานวน 1,000,000      บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 420 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 2,520 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและ
รายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1 แนวทางที่ 1 รายการที่ 86 หน�า 3-1-27 )

1.2.17 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟ.ลท/ติกคอนกรีต 
(Asphaltic Concrete) เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 5 ต.แม�เจดีย/-หมู�ที่ 7 
เขตเทศบาลตําบลเวียงกาหลง อ.เวียงปEาเป]า  จ.เชียงราย

จํานวน 1,000,000      บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 420 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 2,520 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและ
รายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1 แนวทางที่ 1 รายการที่ 85 หน�า 3-1-27 )

1.2.18 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีล 
(Para Cape Seal) เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 11 ทต.เวียงกาหลง - 
หมู�ที่ 10 ทต.แม�ขะจาน อ.เวียงปEาเป]า จ.เชียงราย

จํานวน 2,000,000      บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 850 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 5,100 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและ
รายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1 แนวทางที่ 1 รายการที่ 87 หน�า 3-1-27 )

งานก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน
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1.2.19 ซ�อมสร	างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟ.ลท/ติกคอนกรีต 
(Asphaltic Concrete) เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 15 ต.ปEาอ	อดอนชัย 
อ.เมืองเชียงราย - หมู�ที่ 7 ต.บัวสลี อ.แม�ลาว จ.เชียงราย

จํานวน 2,000,000      บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 850 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 5,100 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและ
รายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1 แนวทางที่ 1 รายการที่ 17 หน�า 3-1-6 )

1.2.20 ซ�อมสร	างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟ.ลท/ติกคอนกรีต 
(Asphaltic Concrete) พร	อมวางท�อระบายนํ้าสายทาง     
ชร.5090 เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 8 ต.ปล	อง - หมู�ที่ 3 ต.หนองแรด 
อ.เทิง จ.เชียงราย

จํานวน 2,000,000      บาท

     ผิวจราจรกว�าง 8.00 เมตร ยาว 275 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 2,200 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและ
รายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1 แนวทางที่ 1 รายการที่ 55 หน�า 3-1-18 )

 . 

1.2.21 ซ�อมสร	างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟ.ลท/ติกคอนกรีต
(Asphaltic Concrete) เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 19 
ต.เจริญเมือง - หมู�ที่ 3 ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย

จํานวน 2,000,000      บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 800 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 4,800 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและ
รายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1 แนวทางที่ 1 รายการที่ 67 หน�า 3-1-21 )

1.2.22 ปรับปรุงซ�อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟ.ลท/ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) ขององค/การบริหารส�วนจังหวัด
เชียงราย เช่ือมระหว�าง สายทางเช่ือมระหว�างบ	านปEาซางหลวง 
หมู�ที่ 3 ต.ปEาซาง - บ	านสันโค	ง หมู�ที่ 10 ต.ปEาตึง อ.แม�จัน 
จ.เชียงราย

จํานวน 1,200,000      บาท

     ผิวจราจรกว�าง 5.00 เมตร ยาว 750 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 3,750 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและ
รายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1 แนวทางที่ 1 รายการที่ 30 หน�า 3-1-10 ) งานก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน



170
1.2.23 ซ�อมสร	างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟ.ลท/ติกคอนกรีต 
(Asphaltic Concrete) เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 6 ต.แม�สาย - หมู�ที่ 4
ต.ศรีเมืองชุม อ.แม�สาย จ.เชียงราย

จํานวน 2,000,000      บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 800 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 4,800 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและ
รายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1 แนวทางที่ 1 รายการที่ 34 หน�า 3-1-11 )

1.2.24 ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 8    
ต.หนองปEาก�อ - หมู�ที่ 6 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

จํานวน 437,500        บาท

     ขยายสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็ก จากเดิมกว�าง 4.00 เมตร 
ยาว 5.00 เมตร เป@นกว�าง 7.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1 แนวทางที่ 1 รายการที่ 115 หน�า 3-1-36 )

1.2.25 ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข	ามแม�นํ้าลาว 
เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 1 ต.แม�พริก - หมู�ที่ 16 ต.ปEาแดด อ.แม�สรวย 
จ.เชียงราย

จํานวน 3,500,000      บาท

     ขยายสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็ก จากเดิมกว�าง 4.00 เมตร 
ยาว 64.00 เมตร เป@นกว�าง 6.00 เมตร ยาว 64.00 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด 
(กองช$าง) (ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1 แนวทางที่ 1 รายการที่ 79 หน�า 3-1-25 )

1.2.26 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟ.ลท/ติกคอนกรีต 
(Asphaltic Concrete) เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 12 ต.เวียง - หมู�ที่ 3
ต.บ	านโปEง อ.เวียงปEาเป]า จ.เชียงราย

จํานวน 1,300,000      บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 425 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 2,550 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ 
อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1 แนวทางที่ 1 รายการที่ 84 หน�า 3-1-26 )

งานก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน
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งานก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน
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1.2.27 ปรับปรุงห	องประชุมยอแสงธรรมและห	องประชุม
ธรรมรับอรุณ

จํานวน 1,164,000      บาท

     เพ่ือจ$ายเป@นค$าปรับปรุงห�องประชุมยอแสงธรรม และห�องประชุม
ธรรมรับอรุณ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงราย
กําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 6 แนวทางที่ 4 รายการที่ 133 หน�า 3-6-50 )

1.2.28 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟ.ลท/ติกคอนกรีต 
(Asphaltic Concrete) เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 4 ต.ทุ�งก�อ - หมู�ที่ 11
ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ	ง จ.เชียงราย

จํานวน 1,500,000      บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 600 เมตร หรือพ้ืนที่ไม$น�อยกว$า 
3,600.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.
เชียงรายกําหนด  (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1 แนวทางที่ 1 รายการที่ 114 หน�า 3-1-36 )

1.2.29 ซ�อมสร	างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟ.ลท/ติกคอนกรีต 
(Asphaltic Concrete) เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 11 ต.ง้ิว 
อ.เทิง-หมู�ที่ 2 ต.ไม	ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

จํานวน 2,000,000      บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 1,150 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 6,900 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและ
รายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1 แนวทางที่ 1 รายการที่ 57 หน�า 3-1-18 )

1.2.30 ซ�อมแซมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 2 
ต.ศรีค้ํา - หมู�ที่ 8 ต.สันทราย อ.แม�จัน จ.เชียงราย

จํานวน 2,000,000      บาท

     ผิวจราจรกว�าง 7.00 เมตร ยาว 1,390 เมตร หรือพ้ืนที่ไม$น�อย
กว$า 9,730 ตารางเมตร พร�อมงานขยายถนนและท$อลอดเหลี่ยม 
คสล. รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด 
(กองช$าง) (ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1 แนวทางที่ 1 รายการที่ 31 หน�า 3-1-10 )

งานก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน
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1.2.31 ซ�อมแซมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 7     
ต.ห	วยซ	อ - หมู�ที่ 4 ต.คร่ึง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

จํานวน 2,000,000      บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 3,700 เมตร หรือพ้ืนที่ไม$น�อยกว$า
 22,200 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.
เชียงรายกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1 แนวทางที่  1 รายการที่ 46 หน�า 3-1-15 )

1.2.32 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีล 
(Para Cape Seal) เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 1 ต.แม�พริก - หมู�ที่ 16
ต.ปEาแดด  อ.แม�สรวย จ.เชียงราย

จํานวน 1,000,000      บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 350 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 2,100 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและ
รายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1 แนวทางที่ 1 รายการที่ 80 หน�า 3-1-25 )

1.2.33 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีล 
(Para Cape Seal) เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 8 ต.ศรีถ	อย - หมู�ที่ 7 
ต.เจดีย/หลวง อ.แม�สรวย จ.เชียงราย

จํานวน 1,000,000      บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 475 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 2,850 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและ
รายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช$าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป1 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร6ที่ 1 แนวทางที่ 1 รายการที่ 76 หน�า 3-1-24 )

งานก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน


