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งานก�อสร	างโครงสร	างพ้ืนฐาน รวม 141,900,000   บาท
งบลงทุน รวม 141,900,000   บาท

1. ค�าที่ดินและส่ิงก�อสร	าง รวม 141,900,000   บาท
1.1 ค�าก�อสร	างส่ิงสาธารณูปโภค รวม 108,470,000   บาท
1.1.1 ก�อสร	างถนนลาดยางพาราเคพซีล (Para Cape Seal) 

เช่ือมระหว�าง หมู�ที่ 2 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย - หมู�ที่ 11 
ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

จํานวน 3,000,000       บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 1,250.00 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 7,500.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช$าง)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป2 (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร.
ยุทธศาสตร7ที่ 1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
รายการที่ 12 หน�า 4-1-3)

1.1.2 ก�อสร	างถนนลาดยางพาราเคพซีล (Para Cape Seal) 
เช่ือมระหว�าง หมู�ที่ 20 ต.ป?าอ	อดอนชัย - หมู�ที่ 8 
ต.ท�าสาย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

จํานวน 3,000,000       บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 1,250.00 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 7,500.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช$าง)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป2 (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร.  
ยุทธศาสตร7ที่ 1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
รายการที่ 14 หน�า 4-1-4)

1.1.3 ก�อสร	างถนนลาดยางพาราเคพซีล (Para Cape Seal) 
เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 12 ต.ห	วยสัก  - หมู�ที่ 17 ต.ดอยลาน 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

จํานวน 1,000,000       บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 2,400.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช$าง)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป2 (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร.  
ยุทธศาสตร7ที่ 1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
รายการที่ 15 หน�า 4-1-4)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายทั่วไป
ประจําปCงบประมาณ พ.ศ.2561

องคGการบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย
อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน
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1.1.4 ก�อสร	างถนนลาดยางพาราเคพซีล (Para Cape Seal) 
เช่ือมระหว�างหมู� ที่ 10 ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย -
หมู�ที่ 6 ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย

จํานวน 1,000,000       บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 2,400.00  ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช$าง)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป2 (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร.  
ยุทธศาสตร7ที่ 1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
รายการที่ 17 หน�า 4-1-4)

1.1.5 ก�อสร	างถนนลาดยางพาราเคพซีล (Para Cape Seal) 
เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 2 ต.แม�กรณG อ.เมืองเชียงราย - หมู�ที่ 1 
ต.บัวสลี อ.แม�ลาว จ.เชียงราย

จํานวน 1,000,000       บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 2,400.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช$าง)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป2 (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร.
ยุทธศาสตร7ที่ 1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
รายการที่ 26 หน�า 4-1-6)

1.1.6 ก�อสร	างปIายประชาสัมพันธGเพ่ือส�งเสริมการท�องเที่ยว
อําเภอเวียงแก�น

จํานวน 2,000,000       บาท

   ก$อสร�างป9ายประชาสัมพันธ7 เพ่ือส$งเสริมการท$องเที่ยวของ
อําเภอเวียงแก$น พร�อมงานปรับปรุงภูมิทัศน7 กว�าง 14.80 เมตร
สูง 9.10 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ 
อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช$าง)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป2 (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
ยุทธศาสตร7ที่ 2 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
รายการที่ 1 หน�า 4-34)

1.1.7 ก�อสร	างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 5 
ต.ห	วยชมภู - หมู�ที่ 11 ต.แม�กรณG อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

จํานวน 500,000          บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 810.00 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช$าง)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป2 (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร.
ยุทธศาสตร7ที่ 1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
รายการที่ 28 หน�า 4-1-6)

งานก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน
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1.1.8 ก�อสร	างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 10 
ต.ห	วยชมภู - หมู�ที่ 6 ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

จํานวน 500,000          บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 810.00 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด 
(สํานักการช$าง) (ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป2 (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.ชร. ยุทธศาสตร7ที่ 1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
รายการที่ 29 หน�า 4-1-6)

1.1.9 ก�อสร	างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู�ที่ 11 ต.แม�ยาว อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย

จํานวน 1,200,000       บาท

    ขนาดสองช$องจราจร ทางรถกว�าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด
(สํานักการช$าง)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป2 (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร.  
ยุทธศาสตร7ที่ 1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
รายการที่ 40 หน�า 4-1-8)

1.1.10 ก�อสร	างถนนลาดยางแอสฟMลทGติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)
   เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 9 ต.แม�ข	าวต	ม 
อ.เมืองเชียงราย - หมู�ที่ 13 ต.แม�จัน อ.แม�จัน จ.เชียงราย

จํานวน 1,000,000       บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 370.00 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 2,220.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช$าง)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป2 (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร.  
ยุทธศาสตร7ที่ 1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
รายการที่ 44 หน�า 4-1-9)

1.1.11 ก�อสร	างถนนลาดยางแอสฟMลทGติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)
   เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 10 ต.นางแล - หมู�ที่ 11 
ต.ท�าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

จํานวน 1,000,000       บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 370.00 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 2,220.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช$าง)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป2 (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
ยุทธศาสตร7ที่ 1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
รายการที่ 46 หน�า 4-1-10)

งานก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน
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1.1.12 ก�อสร	างถนนลาดยางพาราเคพซีล (Para Cape Seal)  
เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 9 ต.ป?าหุ�ง - หมู�ที่ 11 ต.สันกลาง 
อ.พาน จ.เชียงราย

จํานวน 2,000,000       บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 840.00 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 5,040.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช$าง)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป2 (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร7ที่ 1 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา รายการที่ 1 หน�า 63)

1.1.13 ก�อสร	างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 18  
ต.สันกลาง - หมู�ที่ 13 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย

จํานวน 1,000,000       บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 335.00 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 2,010.00 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด 
(สํานักการช$าง)(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป2 (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.ชร. ยุทธศาสตร7ที่ 1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
รายการที่ 78 หน�า 4-1-15)

1.1.14 ก�อสร	างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัววี เช่ือมระหว�าง
หมู�ที่ 9 ต.สันมะเค็ด  - หมู�ที่ 7 ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย

จํานวน 2,000,000       บาท

     ขนาดปากรางกว�าง 2.50 เมตร ลึก 1.00 เมตร 
ยาว 950.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ 
อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช$าง) 
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป2 (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร.  
ยุทธศาสตร7ที่ 5 แผนงาน การเกษตร รายการที่ 14 หน�า 4-5-5)

1.1.15 ก�อสร	างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู เช่ือมระหว�าง  หมู�
ที่ 19 ต.แม�อ	อ - หมู�ที่ 5 ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย

จํานวน 1,000,000       บาท

     ขนาดกว�าง 0.50 เมตร ลึก 1.00 เมตร ยาว 310.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด 
(สํานักการช$าง) (ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป2 (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
ชร. เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 
ยุทธศาสตร7ที่ 1 แผนงาน 3.1 รายการที่ 4 หน�า 12)

งานก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน
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1.1.16 ก�อสร	างถนนลาดยางแอสฟMลทGติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)
 เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 7 ต.เวียง - หมู�ที่ 4 
ต.บ	านโป?ง อ.เวียงป?าเปIา จ.เชียงราย

จํานวน 2,000,000       บาท

    ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 580.00 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 3,480.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช$าง)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป2 (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร.  
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร7ที่ 1 แผนงาน อุตสาหกรรม
และการโยธา รายการที่ 7 หน�า 9)

1.1.17 ก�อสร	างถนนลาดยางพาราเคพซีล (Para Cape Seal) 
เช่ือมระหว�าง หมู�ที่ 3 ต.เวียงห	าว - หมู�ที่ 11 ต.หัวง	ม 
อ.พาน จ.เชียงราย

จํานวน 500,000          บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 1,260.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช$าง)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป2 (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร.  
ยุทธศาสตร7ที่ 1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
รายการที่ 70 หน�า 4-1-14)

1.1.18 ก�อสร	างถนนลาดยางพาราเคพซีล (Para Cape Seal) 
เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 4 ต.ห	วยไคร	 - หมู�ที่ 6 ต.บ	านด	าย 
อ.แม�สาย จ.เชียงราย

จํานวน 1,500,000       บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 550.00 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 3,300.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช$าง)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป2 (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร.
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร7ที่ 1 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา รายการที่ 4 หน�า 65)

1.1.19 ก�อสร	างเข่ือนปIองกันตล่ิงแม�นํ้าจัน หมู�ที่ 14 ต.ป?าตึง อ.แม�จัน
จ.เชียงราย

จํานวน 370,000          บาท

     ขนาดกว�าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด 
(สํานักการช$าง)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป2 (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร.  
ยุทธศาสตร7ที่ 1 แผนงาน การเกษตร รายการที่ 3 หน�า 4-1-48)

งานก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน
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1.1.20 ก�อสร	างถนนลาดยางแอสฟMลทGติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)
 โดยวิธี Pavement In-Place Recycling เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 6 ต.
แม�คํา - หมู�ที่ 6 ต.แม�ไร� อ.แม�จัน จ.เชียงราย

จํานวน 2,000,000       บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 3,600.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช$าง)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป2 (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร7ที่ 1 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา รายการที่ 5 หน�า 66)

1.1.21 ก�อสร	างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 3,25 ต.วาวี
อ.แม�สรวย-หมู�ที่ 2 ต.ห	วยชมภู อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

จํานวน 4,000,000       บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 1,280.00 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 7,680.00 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรรายละเอียด
ตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด 
(สํานักการช$าง) (ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป2 (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.ชร. เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560
ยุทธศาสตร7ที่ 1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
รายการที่ 14 หน�า 73)

1.1.22 ก�อสร	างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 12 ต.วาวี
อ.แม�สรวย จ.เชียงราย - เขตติดต�ออําเภอฝาง จ.เชียงใหม�

จํานวน 1,000,000       บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 1,920.00 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด 
(สํานักการช$าง) (ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป2 (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.ชร.  ยุทธศาสตร7ที่ 1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
รายการที่ 165 หน�า 4-1-32)

1.1.23 ก�อสร	างถนนลาดยางแอสฟMลทGติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)
  เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 5 ต.ศรีถ	อย - หมู�ที่ 19 
ต.ป?าแดด อ.แม�สรวย จ.เชียงราย

จํานวน 2,000,000       บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 620.00 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 3,720.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช$าง)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป2 (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร7ที่ 1 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา รายการที่ 6 หน�า 67)

งานก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน
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1.1.24 ก�อสร	างถนนลาดยางแอสฟMลทGติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)
 เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 12 ต.เจดียGหลวง - หมู�ที่ 3 
เขต ทต.เจดียGหลวง อ.แม�สรวย จ.เชียงราย

จํานวน 1,000,000       บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 1,920.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช$าง)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป2 (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร7ที่ 1 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา รายการที่ 7 หน�า 68)

1.1.25 ก�อสร	างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 11 
ต.แม�ฟIาหลวง - หมู�ที่ 14 ต.เทอดไทย อ.แม�ฟIาหลวง 
จ.เชียงราย

จํานวน 3,000,000       บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาวรวม 765.00 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 4,590.00 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด 
(สํานักการช$าง) (ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป2 (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.ชร. ยุทธศาสตร7ที่ 1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
รายการที่ 206 หน�า 4-1-40)

1.1.26 ก�อสร	างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 20 
ต.แม�สลองใน - หมู�ที่ 18 ต.เทอดไทย อ.แม�ฟIาหลวง จ.เชียงราย

จํานวน 1,300,000       บาท

     ขนาดสองช$องจราจร ทางรถกว�าง 6.00 เมตร 
ยาว 10.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ 
อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช$าง)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป2 (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร.  
ยุทธศาสตร7ที่ 1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
รายการที่ 207 หน�า 4-1-40)

1.1.27 ก�อสร	างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 11 
ต.แม�สลองใน - หมู�ที่ 1 ต.เทอดไทย อ.แม�ฟIาหลวง จ.เชียงราย

จํานวน 600,000          บาท

  ขนาดสองช$องจราจร ทางรถกว�าง 6.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด 
(สํานักการช$าง) (ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป2 (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.ชร.  ยุทธศาสตร7ที่ 1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
รายการที่ 208 หน�า 4-1-40)

งานก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน
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1.1.28 ก�อสร	างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 23 
ต.แม�สลองใน - หมู�ที่ 9 ต.เทอดไทย อ.แม�ฟIาหลวง จ.เชียงราย

จํานวน 1,100,000       บาท

  ขนาดสองช$องจราจร ทางรถกว�าง 6.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด 
(สํานักการช$าง) (ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป2 (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.ชร.  ยุทธศาสตร7ที่ 1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
รายการที่ 209 หน�า 4-1-40)

1.1.29 ก�อสร	างถนนลาดยางแอสฟMลทGติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)
 เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 1 ต.เวียง - หมู�ที่ 6 ต.สันสลี
อ.เวียงป?าเปIา จ.เชียงราย

จํานวน 3,000,000       บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 850.00 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 5,100.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช$าง)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป2 (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร7ที่ 1
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา รายการที่ 8 หน�า 69)

1.1.30 ก�อสร	างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 2 
ต.แม�เจดียGใหม� - หมู�ที่ 14 ต.แม�เจดียG อ.เวียงป?าเปIา จ.เชียงราย

จํานวน 1,000,000       บาท

  ขนาดสองช$องจราจร ทางรถกว�าง 6.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด 
(สํานักการช$าง) (ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป2 (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.ชร.  ยุทธศาสตร7ที่ 1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
รายการที่ 123 หน�า 4-1-23)

1.1.31 ก�อสร	างถนนลาดยางพาราเคพซีล (Para Cape Seal) 
เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 12 ต.ง้ิว อ.เทิง - หมู�ที่ 7 ต.ดอยลาน 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

จํานวน 3,000,000       บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 6,000.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช$าง) 
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป2 (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
ยุทธศาสตร7ที่ 1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
รายการที่ 55 หน�า 4-1-11)

งานก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน
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1.1.32 ก�อสร	างเข่ือนปIองกันตล่ิงแม�นํ้าลาว หมู�ที่ 5 ต.หงาว อ.เทิง 
จ.เชียงราย

จํานวน 2,000,000       บาท

     ขนาดกว�าง 6.00 เมตร ยาว 275.00 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด 
(สํานักการช$าง) (ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป2 (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.ชร.  ยุทธศาสตร7ที่ 1 แผนงาน การเกษตร รายการที่ 14
หน�า 4-1-50)

1.1.33 ก�อสร	างถนนลาดยางแอสฟMลทGติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)
 เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 14 ต.เวียง - หมู�ที่ 1 
ต.สันทรายงาม อ.เทิง จ.เชียงราย

จํานวน 2,400,000       บาท

    ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 870.00 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 5,220.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช$าง) 
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป2 (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร.  
ยุทธศาสตร7ที่ 1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
รายการที่ 47 หน�า 4-1-10)

1.1.34 ก�อสร	างถนนลาดยางแอสฟMลทGติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)
  เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 1 ต.ท�าข	าม - หมู�ที่ 2 
ต.หล�ายงาว อ.เวียงแก�น จ.เชียงราย

จํานวน 3,000,000       บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 850.00 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 5,100.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช$าง) 
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป2 (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร7ที่ 1
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา รายการที่ 10 หน�า 70)

1.1.35 ก�อสร	างถนนลาดยางพาราเคพซีล (Para Cape Seal) 
เช่ือมระหว�าง หมู�ที่ 11 ต.ป?าก�อดํา - หมู�ที่ 2 ต.บัวสลี 
อ.แม�ลาว จ.เชียงราย

จํานวน 1,500,000       บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 520.00 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 3,120.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช$าง) 
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป2 (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร.  
ยุทธศาสตร7ที่ 1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
รายการที่ 220 หน�า 4-1-42)

งานก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน
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1.1.36 ก�อสร	างคลองส�งน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ลําน้ําแม�มอญ หมู�ท่ี 2 
ต.โป?งแพร� อ.แม�ลาว จ.เชียงราย ใช	ประโยชนGร�วมกันระหว�าง
หมู�ท่ี 2,3 ต.โป?งแพร� และหมู�ท่ี 3,5 ต.ป?าก�อดํา อ.แม�ลาว 
จ.เชียงราย

จํานวน 500,000          บาท

     ขนาดกว�าง 8.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช$าง) 
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป2 (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร7ที่ 1 
แผนงานการเกษตร รายการที่ 2 หน�า 11)

1.1.37 ก�อสร	างฝายนํ้าล	นคอนกรีตเสริมเหล็ก ก้ันลํานํ้าห	วยเหี้ยะ 
หมู�ที่ 3 ต.โป?งแพร� อ.แม�ลาว จ.เชียงราย ใช	ประโยชนGร�วมกัน
ระหว�างหมู�ที่ 2,3,4 ต.โป?งแพร� และหมู�ที่ 3,5 ต.ป?าก�อดํา 
อ.แม�ลาว จ.เชียงราย

จํานวน 500,000          บาท

     สันฝายกว�าง 6.00 เมตร สูง 1.00 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช$าง) 
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป2 (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร7ที่ 1 
แผนงาน การเกษตร รายการที่ 1 หน�า 11)

1.1.38 ก�อสร	างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร	อมงานขยายสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก เช่ือมระหว�าง หมู�ที่ 12 ต.ยางฮอม - 
หมู�ที่ 13 ต.ป?าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

จํานวน 2,000,000       บาท

    ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 2,400.00 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
พร�อมงานขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จากเดิมกว�าง 
4.00 เมตร ยาว 17.50 เมตร เปFน กว�าง 6.00 เมตร ยาว 
17.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ 
อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช$าง) 
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป2 (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่1 พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร7ที่ 1
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา รายการที่ 11 หน�า 71)

งานก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน
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1.1.39 ก�อสร	างถนนลาดยางพาราเคพซีล (Para Cape Seal) เช่ือม
ระหว�าง หมู�ที่ 5 ต.สันมะค�า - หมู�ที่ 10 ต.ป?าแดด อ.ป?าแดด 
จ.เชียงราย

จํานวน 3,000,000       บาท

    ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 1,225.00 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 7,350.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช$าง)  
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป2 (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร7ที่ 1 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา รายการที่ 12 หน�า 72)

1.1.40 ก�อสร	างถนนลาดยางแอสฟMลทGติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)
เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 11 ต.ทุ�งก�อ - หมู�ที่ 6 ต.ป?าซาง
อ.เวียงเชียงรุ	ง จ.เชียงราย

จํานวน 1,500,000       บาท

    ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 590.00 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 3,540.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช$าง)  
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป2 (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร.  
ยุทธศาสตร7ที่ 1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
รายการที่ 232 หน�า 4-1-45)

1.1.41 ก�อสร	างถนนลาดยางแอสฟMลทGติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)
 เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 6 ต.ทุ�งก�อ - หมู�ที่ 5 
ต.ป?าซาง อ.เวียงเชียงรุ	ง จ.เชียงราย

จํานวน 1,500,000       บาท

    ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 590.00 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 3,540.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช$าง)  
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป2 (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร.  
ยุทธศาสตร7ที่ 1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
รายการที่ 233 หน�า 4-1-45)

1.1.42 ก�อสร	างถนนลาดยางแอสฟMลทGติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)
 เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 16 ต.เวียงชัย - หมู�ที่ 1 
ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

จํานวน 3,000,000       บาท

   ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 1,250.00 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 7,500.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช$าง)  
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป2 (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร.  
ยุทธศาสตร7ที่ 1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
รายการที่ 178 หน�า 4-1-34) งานก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน



165

1.1.43 ก�อสร	างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 8 
ต.หนองป?าก�อ - หมู�ที่ 6 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

จํานวน 500,000          บาท

    ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 1,020.00 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด 
(สํานักการช$าง) (ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป2 (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.ชร. เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 
ยุทธศาสตร7ที่ 1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
รายการที่ 5 หน�า 8)

1.1.44 ก�อสร	างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่ือมระหว�าง หมู�ที่ 8 
ต.แม�ยาว - หมู�ที่ 6 ต.บ	านดู� อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

จํานวน 4,500,000       บาท

    ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 1,450.00 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 8,700 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด 
(สํานักการช$าง) (ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป2 (พ.ศ.2561-2564) อบจ.
ชร. ยุทธศาสตร7ที่1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา รายการที่ 1 
หน�า 4-18)

1.1.45 ก�อสร	างถนนลาดยางแอสฟMลทGติกคอนกรีต (Asphaltic 
Concrete) เช่ือมระหว�าง หมู�ที่ 7 ต.ศรีดอนไชย - หมู�ที่ 9 
ต.แม�ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย

จํานวน 1,000,000       บาท

    ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 410.00 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 2,460 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช$าง)  
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป2 (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร.  
ยุทธศาสตร7ที่ 1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
รายการที่ 7 หน�า 4-19)

1.1.46 ก�อสร	างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่ือมระหว�าง หมู�ที่ 11 
ต.ม�วงคํา - หมู�ที่ 7 ต.แม�เย็น อ.พาน จ.เชียงราย

จํานวน 4,000,000       บาท

    ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 1,340.00 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 8,040 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด 
(สํานักการช$าง)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป2 (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
ยุทธศาสตร7ที่ 1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
รายการที่ 11หน�า 4-20)

งานก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน
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1.1.47 ก�อสร	างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่ือมระหว�าง หมู�ที่ 6 
ต.สันทราย - หมู�ที่ 9 ต.แม�จัน อ.แม�จัน จ.เชียงราย

จํานวน 4,000,000       บาท

    ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 1,300.00 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 7,800 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด 
(สํานักการช$าง) (ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป2 (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.ชร.  ยุทธศาสตร7ที่ 1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
รายการที่ 16 หน�า 4-22)

1.1.48 ก�อสร	างสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็ก เช่ือมระหว�าง หมู�ที่ 3, 
หมู�ที่ 1, หมู�ที่ 8 ต.ริมโขง อ.เชียงของ - หมู�ที่ 1 ต.แม�เงิน 
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

จํานวน 2,000,000       บาท

   ขนาดสองช$องจราจร กว�าง 6.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร 
(แบบไม$มีทางเท�า) รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ 
อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช$าง) 
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป2 (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.ชร.ยุทธศาสตร7ที่ 1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา รายการ
ที่ 20 หน�า 4-23)

1.1.49 ก�อสร	างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่ือมระหว�าง หมู�ที่ 14 
ต.ศรีดอนชัย - หมู�ที่ 10 ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย

จํานวน 1,000,000       บาท

   ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 335.00 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 2,010 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด
(สํานักการช$าง) (ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป2 (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.ชร.ยุทธศาสตร7ที่ 1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา รายการ
ที่ 21 หน�า 4-23)

1.1.50 ก�อสร	างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู เช่ือมระหว�าง 
หมู�ที่ 11, หมู�ที่ 4 ต.เวียง - หมู�ที่ 3 ต.บ	านโป?ง อ.เวียงป?าเปIา 
จ.เชียงราย

จํานวน 3,000,000       บาท

   กว�าง 1.50 เมตร ยาว 400.00 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช$าง) 
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป2 (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร.  
ยุทธศาสตร7ที่ 1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
รายการที่ 24 หน�า 4-23)

งานก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน
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1.1.51 ก�อสร	างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู เช่ือมระหว�าง
หมู�ที่ 3,4,11 ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน - หมู�ที่ 2,7,8 
ต.บ	านด	าย อ.แม�สาย จ.เชียงราย

จํานวน 2,000,000       บาท

   กว�าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 740.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด 
(สํานักการช$าง) (ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป2 (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.ชร.ยุทธศาสตร7ที่ 1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา รายการ
ที่ 28 หน�า 4-24)

1.1.52 ก�อสร	างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่ือมระหว�าง หมู�ที่ 6 
ต.แม�เงิน - หมู�ที่ 9 ต.บ	านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

จํานวน 1,000,000       บาท

   ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 330 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 1,980 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่อบจ.เชียงรายกําหนด 
(สํานักการช$าง) (ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป2 (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.ชร.ยุทธศาสตร7ที่ 1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
รายการที่ 29 หน�า 4-24)

1.1.53 ก�อสร	างถนนลาดยางพาราเคพซีล (Para Cape Seal)
เช่ือมระหว�าง หมู�ที่ 8 ต.ป?าแงะ - หมู�ที่ 5 ต.ป?าแดด 
อ.ป?าแดด จ.เชียงราย

จํานวน 2,000,000       บาท

   ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 800 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 4,800 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช$าง) 
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป2 (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.ชร.ยุทธศาสตร7ที่ 1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา รายการ
ที่ 40 หน�า 4-27)

1.1.54 ก�อสร	างถนนลาดยางแอสฟMลทGติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)
 เช่ือมระหว�าง หมู�ที่ 7 ต.ดอนศิลา - หมู�ที่ 8 
ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

จํานวน 2,000,000       บาท

   ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 750 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 4,500 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช$าง) 
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป2 (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.ชร.ยุทธศาสตร7ที่ 1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา รายการ
ที่ 42 หน�า 4-28)

งานก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน
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1.1.55 ก�อสร	างถนนลาดยางพาราเคพซีล (Para Cape Seal) 
เช่ือมระหว�าง หมู�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 740 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 4,440 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช$าง) 
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป2 (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.ชร.ยุทธศาสตร7ที่ 1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา รายการ
ที่ 44 หน�า 4-29)

1.1.56 ก�อสร	างถนนลาดยางแอสฟMลทGติกคอนกรีต (Asphaltic 
Concrete) เช่ือมระหว�าง หมู�ที่14 ต.ต	า - เขต ทต.บ	านต	า
อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

จํานวน 2,000,000       บาท

   ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 750 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 4,500 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช$าง) 
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป2 (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร.  
ยุทธศาสตร7ที่ 1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
รายการที่ 48 หน�า 4-30)

1.1.57 ก�อสร	างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่ือมระหว�าง หมู�ที่ 11 
ต.แม�ฟIาหลวง - หมู�ที่ 14 ต.เทอดไทย อ.แม�ฟIาหลวง 
จ.เชียงราย

จํานวน 2,000,000       บาท

    ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 510 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 3,060 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด
(สํานักการช$าง) (ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป2 (พ.ศ.2561-2564)
อบจ.ชร.ยุทธศาสตร7ที่ 1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
รายการที่ 51 หน�า 4-31)

1.1.58 ก�อสร	างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่ือมระหว�าง หมู�ที่ 9 
ต.ปงน	อย อ.ดอยหลวง - หมู�ที่ 8 ต.ป?าซาง อ.เวียงเชียงรุ	ง 
จ.เชียงราย

จํานวน 2,000,000       บาท

   ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 665 เมตร หรือพ้ืนที่ไม$น�อยกว$า 
3,990 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช$าง) 
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป2 (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.ชร.ยุทธศาสตร7ที่ 1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา รายการ
ที่ 59 หน�า 4-33) งานก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน
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1.1.59 ก�อสร	างถนนลาดยางพาราเคพซีล (Para Cape Seal) 
เช่ือมระหว�าง หมู�ที่ 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 600 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 3,600 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช$าง) 
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป2 (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร.
ยุทธศาสตร7ที่ 1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
รายการที่ 36 หน�า 4-26)

1.1.60 โครงการถนนปลอดภัยต	นแบบ สายทาง ชร.ถ1-0036
แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บ	านแม�สลองใน เช่ือมระหว�าง
หมู�ที่ 3 ต.ศรีค้ํา - หมู�ที่ 4 ต.ป?าซาง อ.แม�จัน จ.เชียงราย

จํานวน 1,000,000       บาท

   ติดต้ังวัสดุและอุปกรณ7ในการอํานวยความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการจราจร ระยะทางยาว 2,500 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด
(สํานักการช$าง) (ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป2 (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.ชร. เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 
ยุทธศาสตร7ที่ 1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
รายการที่ 6 หน�า 9)

1.1.61 ก�อสร	างถนนลาดยางพาราเคพซีล (Para Cape Seal)  
เช่ือมระหว�าง หมู�ที่ 9 ต.หัวง	ม - หมู�ที่ 7 ต.ทานตะวัน 
อ.พาน จ.เชียงราย

จํานวน 1,000,000       บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 2,400.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช$าง)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป2 (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร7ที่ 1 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา รายการที่ 2 หน�า 64)

งานก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน
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รวม 33,430,000     บาท
1.2.1 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟMลทGติกคอนกรีต (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 200.00 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 1,200.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช$าง)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป2 (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร7ที่ 1 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา รายการที่ 1 หน�า 7)

1.2.2 ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร	อมปรับปรุงถนนลาดยาง
พาราสเลอร่ีซีล (Para Slurry Seal) เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 6 
ต.ท�าสุด - หมู�ที่ 6 ต.แม�ข	าวต	ม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

จํานวน 1,000,000       บาท

     ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากเดิมให�ผิวจราจร 
กว�าง 6.00 เมตร และปูทับด�วยพาราสเลอรี่ซีล ผิวจราจรกว�าง 
6.00 เมตร ยาว 490.00 เมตร หรือพ้ืนที่ไม$น�อยกว$า 2,940.00 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.
เชียงรายกําหนด (สํานักการช$าง)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป2 (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร.  
ยุทธศาสตร7ที่ 1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
รายการที่ 45 หน�า 4-1-9)

1.2.3 ปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 14 ต.เจริญเมือง - 
หมู�ที่ 5 ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย

จํานวน 1,000,000       บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 2,080.00 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 12,480.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช$าง)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป2 (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร.  
ยุทธศาสตร7ที่ 1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
รายการที่ 77 หน�า 4-1-15)

1.2 ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก�อสร	าง

งานก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน
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1.2.4 ปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 6 ต.ม�วงคํา - 
หมู�ที่ 8  ต.หัวง	ม อ.พาน จ.เชียงราย

จํานวน 200,000          บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 1,800.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช$าง)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป2 (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร7ที่ 1 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา รายการที่ 3 หน�า 65)

1.2.5 ปรับปรุงภูมิทัศนGหนองฮ�าง เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 5 ต.ทานตะวัน 
- หมู�ที่ 14 ต.ม�วงคํา อ.พาน จ.เชียงราย

จํานวน 800,000          บาท

     1.งานขุดลอกหนองฮ$าง สภาพเดิมโดยเฉลี่ย กว�าง 15.00 เมตร 
ลึก 1.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร ขุดลอกใหม$ให�มีขนาดเฉลี่ย 
กว�าง 15.00 เมตร ลึก 3.50 เมตร ยาว 450.00 เมตร หรือปริมาตร
ดินขุดไม$น�อยกว$า 16,650.00 ลูกบาศก7เมตร 
     2.งานปรับปรุงถนนทางเข�าหนองฮ$าง ผิวจราจร 6.00 เมตร 
ยาว 180.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม$น�อยกว$า 1,080 ตารางเมตรรายละเอียด
ตามแบบแปลนและรายการท่ี อบจ.เชียงรายกําหนด 
(สํานักการช$าง) (ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป2 (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.ชร. ยุทธศาสตร7ท่ี 5 แผนงาน การเกษตร รายการท่ี 15
หน�า 4-5-5)

1.2.6 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟMลทGติกคอนกรีต (Asphaltic 
Concrete) เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 3 ต.ศรีเมืองชุม - หมู�ที่ 6 
ต.โป?งผา อ.แม�สาย จ.เชียงราย

จํานวน 1,000,000       บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร  หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 1,920.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช$าง)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป2 (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร.  
ยุทธศาสตร7ที่ 1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
รายการที่ 148 หน�า 4-1-28)

1.2.7 ปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 9 ต.เวียงพางคํา - 
หมู�ที่ 3 ต.ศรีเมืองชุม อ.แม�สาย จ.เชียงราย

จํานวน 1,000,000       บาท

    ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 1,920.00 เมตร  หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 11,520.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและ
รายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช$าง)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป2 (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร.  
ยุทธศาสตร7ที่ 1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
รายการที่ 149 หน�า 4-1-28) งานก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน
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1.2.8 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟMลทGติกคอนกรีต (Asphaltic 
Concrete)  เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 1 ต.ศรีเมืองชุม - หมู�ที่ 4 
ต.เกาะช	าง อ.แม�สาย จ.เชียงราย

จํานวน 1,000,000       บาท

   ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 470.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม$น�อยกว$า 2,820.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช$าง)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป2 (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร7ที่ 1 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา รายการที่ 4 หน�า 8)

1.2.9 ปรับปรุงถนนลาดยางพาราสเลอร่ีซีล (Para Slurry Seal) 
เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 11 ต.ป?าตึง อ.แม�จัน จ.เชียงราย - 
ต.ท�าตอน อ.แม�อาย จ.เชียงใหม�

จํานวน 2,430,000       บาท

    ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 1,170.00 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 7,020.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช$าง)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป2 (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร.  
ยุทธศาสตร7ที่ 1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
รายการที่ 96 หน�า 4-1-19)

1.2.10 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟMลทGติกคอนกรีต (Asphaltic 
Concrete) เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 7 ต.ศรีค้ํา - หมู�ที่ 7 ต.แม�คํา 
อ.แม�จัน จ.เชียงราย

จํานวน 1,000,000       บาท

   ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาวรวม 465.00 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 2,790.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช$าง)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป2 (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร7ที่ 1
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา รายการที่ 11 หน�า 10)

1.2.11 ปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 6 ต.ศรีดอนชัย - 
หมู�ที่ 7 ต.ห	วยซ	อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย

จํานวน 1,000,000       บาท

   ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 6,000.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช$าง)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป2 (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร7ที่ 1 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา รายการที่ 10 หน�า 9)

งานก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน
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1.2.12 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟMลทGติกคอนกรีต (Asphaltic 
Concrete) เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 6 ต.แม�เจดียG - หมู�ที่ 10 
เขต ทต.แม�ขะจาน อ.เวียงป?าเปIา จ.เชียงราย

จํานวน 2,000,000       บาท

    ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 520.00 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 3,120.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช$าง)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป2 (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร7ที่ 1 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา รายการที่ 9 หน�า 70)

1.2.13 ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 1
ต.ท�าสาย -เขตเทศบาลนครเชียงราย ต.รอบเวียง 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

จํานวน 700,000          บาท

    ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เดิมกว�าง 4.00 เมตร 
ยาว 10.00 เมตร เปFนกว�าง 6.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด 
(สํานักการช$าง)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป2 (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร.  ยุทธศาสตร7ที่
 1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
รายการที่ 2 หน�า 4-1-1)

1.2.14 ปรับปรุงจุดชมวิวและลานจอดรถ กม.12 หมู�ที่ 7 
ต.แม�ฟIาหลวง อ.แม�ฟIาหลวง จ.เชียงราย

จํานวน 2,000,000       บาท

    ปรับปรุงจุดชมวิวและลานจอดรถ พ้ืนที่ดําเนินการ 2 ไร$ 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด 
(สํานักการช$าง)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป2 (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร.  
ยุทธศาสตร7ที่ 1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
รายการที่ 204 หน�า 4-1-39)

งานก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน
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1.2.15 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟMลทGติกคอนกรีต 
(Asphatic Concrete) เช่ือมระหว�าง หมู�ที่ 2 ต.บ	านดู�
- ชุมชนห	วยปลาก้ัง เขตเทศบาลนครเชียงราย อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

จํานวน 1,800,000       บาท

    ช$วงที่ 1 ผิวจราจรกว�าง 8 เมตร ยาว 100 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 800 ตารางเมตร
    ช$วงที่ 2 ผิวจราจรกว�าง 6 เมตร ยาว 600 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 3,600 ตารางเมตร พ้ืนที่รวมทั้งหมดไม$น�อยกว$า 
4,400 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ 
อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช$าง)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป2 (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร.   
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร7ที่ 1 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา รายการที่ 3 หน�า 8)

1.2.16 ปรับปรุงคลองส�งนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝายดินดํา 
ช�วงระหว�าง หมู�ที่ 7 ต.เจดียGหลวง - หมู�ที่ 7 ต.แม�พริก 
อ.แม�สรวย จ.เชียงราย

จํานวน 1,000,000       บาท

    ขนาดกว�าง 6.00 เมตร ความยาวรวม 300 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด 
(สํานักการช$าง) (ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป2 (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.ชร. เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 
ยุทธศาสตร7ที่ 1 แผนงาน การเกษตร รายการที่ 3 หน�า 11)

1.2.17 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟMลทGติกคอนกรีต (Asphatic
Concrete) เลียบคลองชลประทาน 1L - RMC1 เช่ือมระหว�าง 
หมู�ที่ 9 , หมู�ที่ 5 ต.แม�สาย -หมู�ที่ 8 ต.เกาะช	าง อ.แม�สาย 
จ.เชียงราย

จํานวน 1,000,000       บาท

    ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 2,400 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและ
รายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช$าง)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป2 (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร.  
ยุทธศาสตร7ที่ 1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
รายการที่ 33 หน�า 4-25)

งานก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน
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1.2.18 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟMลทGติกคอนกรีต (Asphaltic 
Concrete) เช่ือมระหว�าง หมู�ที่ 4 ต.ทุ�งก�อ - หมู�ที่ 11 
ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ	ง จ.เชียงราย

จํานวน 2,000,000       บาท

    ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 870.00 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 5,220 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช$าง)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป2 (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร.  ยุทธศาสตร7ที่
 1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
รายการที่ 56 หน�า 4-32)

1.2.19 ปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 18 ต.ห	วยซ	อ 
อ.เชียงของ - หมู�ที่ 2 ต.ตาดควัน อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

จํานวน 1,000,000       บาท

    ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 6,000.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช$าง)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป2 (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร7ที่ 1 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา รายการที่ 9 หน�า 9)

1.2.20 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟMลทGติกคอนกรีต (Asphaltic 
Concrete)  เช่ือมระหว�าง หมู�ที่ 5 ต.แม�เจดียG - หมู�ที่ 7 
เขตทต.เวียงกาหลง อ.เวียงป?าเปIา จ.เชียงราย

จํานวน 2,000,000       บาท

    ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 820.00 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 4,920.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช$าง)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป2 (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร7ที่ 1 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา รายการที่ 13 หน�า 73)

งานก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน
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1.2.21 ปรับปรุงถนนลาดยางพาราเคพซีล (Para Cape Seal)  
เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 7 ต.ยางฮอม - หมู�ที่ 13 ต.ป?าตาล 
อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

จํานวน 1,000,000       บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 410.00 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 2,460.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช$าง) 
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป2 (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร7ที่ 1 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา รายการที่ 8 หน�า 9)

1.2.22 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟMสทGติกคอนกรีต (Asphaltic 
Concrete) เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 7 ต.เจดียGหลวง - หมู�ที่ 12 
ต.ศรีถ	อย อ.แม�สรวย จ.เชียงราย

จํานวน 1,000,000       บาท

   ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 480 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 2,880 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช$าง) 
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป2 (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร7ที่ 1 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา รายการที่ 37 หน�า 4-26)

1.2.23 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟMลทGติกคอนกรีต (Asphaltic 
Concrete) เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 2 ต.ดอยฮาง - หมู�ที่ 8 
ต.ห	วยชมภู อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

จํานวน 1,000,000       บาท

     ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 640.00 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 3,840.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช$าง)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป2 (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร7ที่ 1 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา รายการที่ 2 หน�า 7)

งานก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน
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1.2.24 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟMลติกคอนกรีต (Asphaltic 
Concrete)เช่ือมระหว�าง หมู�ที่ 3 ต.บัวสลี อ.แม�ลาว- หมู�ที่ 2 
ต.แม�กรณG อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

จํานวน 2,000,000       บาท

   ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 720 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 4,320 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช$าง) 
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป2 (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.ชร.ยุทธศาสตร7ที่ 1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา รายการ
ที่ 54 หน�า 4-31)

1.2.25 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟMลทGติกคอนกรีต (Asphaltic 
Concrete)  เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 4 ต.เกาะช	าง - หมู�ที่ 4 
ต.ศรีเมืองชุม อ.แม�สาย จ.เชียงราย

จํานวน 2,000,000       บาท

    ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 4,200.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช$าง)  
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป2 (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร.  
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร7ที่ 1 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา รายการที่ 15 หน�า 74)

1.2.26 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟMลทGติกคอนกรีต (Asphaltic 
Concrete) เช่ือมระหว�างหมู�ที่ 5 ต.ห	วยไคร	 - หมู�ที่ 11 
เขต ทต.ห	วยไคร	 อ.แม�สาย จ.เชียงราย

จํานวน 2,000,000       บาท

   ผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 830 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม$น�อยกว$า 4,980 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช$าง) 
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป2 (พ.ศ.2561-2564) 
อบจ.ชร.ยุทธศาสตร7ที่ 1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา รายการ
ที่ 32 หน�า 4-25)

งานก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน


