
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลนครตรัง 
เรื่อง  ประชาสัมพันธงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

*********************** 
 

 เทศบาลนครตรัง  ขอประชาสัมพันธงบประมาณรายจายเพ่ือการลงทุน  ท่ีจะดําเนินการตามงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 เปนจํานวนเงินรวมท้ังสิ้น 93,871,700 บาท  เพ่ือแจงใหทุกทานไดรับทราบ
และรวมกันตรวจสอบการใชจายเงินงบประมาณดังกลาว  ใหเกิดความคุมคา ประหยัด เกิดประโยชนสูงสุด 
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและสามารถเกิดผลสัมฤทธิ์ไดดวยความรวมมือของทุกทาน ดังนี้ 
 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สถานท่ีดําเนินการ 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
1 เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน

สํานักงาน จํานวน 6 เครื่อง 
สํานักปลดัเทศบาล 96,000 

2 เครื่องสํารองไฟฟา เครื่องสํารองไฟฟาขนาด 800 VA 
จํานวน 7 เครื่อง 

สํานักปลดัเทศบาล 22,400 

3 ระบบคอมพิวเตอรสําหรับงานบัตร
ประจําตัวประชาชน 

ระบบคอมพิวเตอรสําหรับงานบัตร
ประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ชุด  
ประกอบดวย 
  - เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ
งานประมวลผล  
  - เครื่องสํารองไฟฟา  ขนาด  2 
kvA 
  - เครื่องพิมพ Multifunction 
ชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี 
  - ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร 
  - อุปกรณอานบัตรอเนกประสงค 
Smart Card Reader 
  - ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร 
Hardware และอุปกรณตอพวง/
คาชุดคําสั่งควบคุมระบบงาน
ทะเบียน 

สํานักปลดัเทศบาล 270,000 

4 เกาอ้ี เกาอ้ีแล็คเชอร  เบาะพีวีซี มี
ตะแกรงใตท่ีน่ัง  จํานวน 60 ตัว 

สํานักปลดัเทศบาล 93,600 

5 เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง 

สํานักปลดัเทศบาล 16,000 

6 เครื่องสํารองไฟฟา เครื่องสํารองไฟฟาขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครื่อง 

สํานักปลดัเทศบาล 3,200 

 
  

คูฉบบั 
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ลําดับ
ท่ี 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สถานท่ีดําเนินการ 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
7 อุปกรณเครื่องรับกระจายขาว

ระบบเสียงไรสายอัตโนมัต ิ
อุปกรณเครื่องรับกระจายขาว
ระบบเสียงไรสายอัตโนมัติ พรอม
ติดตั้ง จํานวน 10 ชุด  แตละชุด
ประกอบดวย 
- ชุดเครื่องรับ UHF ความถ่ี 
420.200 MHz พรอมขยายเสยีง
กําลังขับ 80 วัตต จํานวน 1 
เครื่อง   
- ชุดจายไฟ (หมอแปลงไฟ)  OUT 
PUT 24 VDC  จํานวน 1 เครื่อง 
- เสาอากาศภาครับ ยากิ 3 อีลิ
เมนท พรอมสายนําสญัญาณ  
จํานวน 1 ชุด 
- ลําโพงฮอรน ขนาดไมนอยกวา 
15 น้ิว 60 วัตต  จํานวน 4 ตัว 
- แผน PVC สําหรับติดยดึอุปกรณ
เครื่องรับ จํานวน 1 ชุด 
- เบรกเกอร ขนาด 10 แอมป 
พรอมกลองกันนํ้า  จํานวน 1 ชุด 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

500,000 

8 เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร  จํานวน 6 
เครื่อง  ดังน้ี 
  1. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
งานประมวลผล แบบท่ี 2  จํานวน 
3 เครื่อง  
  2. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
งานสํานักงาน  จํานวน 3 เครื่อง  

กองวิชาการและ
แผนงาน 

135,000 

9 เครื่องพิมพ เครื่องพิมพ จํานวน 3 เครื่อง  
ดังน้ี 
  1. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด 
LED ขาวดํา (30 หนา/นาที) 
จํานวน 2 เครื่อง 
  2. เครื่องพิมพ Multifunction 
ชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี จํานวน 
1 เครื่อง  

กองวิชาการและ
แผนงาน 

32,800 

10 เครื่องสํารองไฟฟา เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA  
จํานวน 6 เครื่อง 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

19,200 

11 อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย 
(Access Point) แบบท่ี 2  
จํานวน 1 เครื่อง 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

23,000 
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ลําดับ
ท่ี 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สถานท่ีดําเนินการ 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
12 เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน

สํานักงาน  จํานวน 1 เครื่อง 
กองคลัง 16,000 

13 เครื่องสํารองไฟฟา เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA  
จํานวน 1 เครื่อง 

กองคลัง 3,200 

14 จอภาพ จอภาพแบบ LCD หรือ LED 
ขนาดไมนอยกวา 18.5 น้ิว 
จํานวน 8 จอ 

กองคลัง 26,400 

15 สแกนเนอร สแกนเนอร สาํหรับงานเก็บ
เอกสารระดับศูนยบริการ แบบท่ี 
3 จํานวน 1 เครื่อง   

กองคลัง 37,000 

16 โครงการกอสรางอาคารจอดรถ
เทศบาลนครตรัง ถนนรักษจันทน 

กอสรางโรงจอดรถ ขนาดกวาง 
14.00 เมตร ยาว 27.00 เมตร 
จํานวน 1 หลัง พรอมลานจอดรถ 
รวมพ้ืนท่ีไมนอยกวา 560 ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนและ
รายการของเทศบาลนครตรัง 

สํานักการศึกษา 2,877,000 

17 โตะ-เกาอ้ี โตะและเกาอ้ี  ดังน้ี 
1. โตะและเกาอ้ีทํางานสําหรับ
ผูบริหาร  จํานวน 2 ชุด เปนเงิน 
26,000 บาท  โตะขนาดไมนอย
กวา กวาง 80 x ยาว 160 x สูง 
77 ซม. มี 2 ลิ้นชัก มีแผนรอง
เขียน  เกาอ้ีมีลอเลื่อน  สําหรับ
โรงเรียนเทศบาล 8 (อนุบาลฝนท่ี
เปนจริง)   
2. โตะและเกาอ้ีทํางานสําหรับครู  
จํานวน 6 ชุด เปนเงิน 48,000 
บาท  โตะขนาดไมนอยกวา กวาง 
80 x ยาว 180 x สูง 75 ซม. มี
ลิ้นชัก ท้ัง 2 ขาง ขางละ 3 ลิ้นชัก  
พรอมเกาอ้ี  สําหรับโรงเรียน
เทศบาล 8 (อนุบาลฝนท่ีเปนจริง)  
3.  โตะรับประทานอาหาร จํานวน 
50 ชุด  เปนเงิน 1,050,000 บาท  
แตละชุดมีคุณลักษณะดังน้ี 
  -โตะสแตนเลส ขนาดไมนอยกวา 
กวาง 70 x ยาว 232 x สูง 75 
ซม. จํานวน 1 ตัว 
 

 
โรงเรียนเทศบาล 8 
(อนุบาลฝนท่ีเปนจริง) 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนเทศบาล 8 
(อนุบาลฝนท่ีเปนจริง) 
 
 
 
 
 
โรงเรียนเทศบาล 8 
(อนุบาลฝนท่ีเปนจริง) 

1,182,000 
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ลําดับ
ท่ี 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สถานท่ีดําเนินการ 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
    -เกาอ้ีสแตนเลส ขนาดไมนอย

กวา กวาง 26 x ยาว 232 x สูง 
45 ซม. จํานวน 2 ตัว 
  -โตะเช่ือมติดกับเกาอ้ีท้ัง 2 ตัว 
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 8 
(อนุบาลฝนท่ีเปนจริง)  
4 .  โ ต ะ แล ะ เ ก า อ้ี ปฏิ บั ติ ก า ร
วิทยาศาสตร  จํานวน 6 ชุด  เปน
เ งิน  58,000 บาท  แตละชุด
ประกอบดวยโตะ 1 ตัว และเกาอ้ี
กลม 6 ตั ว   สํ าหรับโรงเรียน
เทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย)   

 
 
 
 
 
 
โรงเรียนเทศบาล 7 
(วัดประสิทธิชัย) 

 

18 โตะ-เกาอ้ีนักเรียน โตะและเกาอ้ีนักเรียน  ดังน้ี 
1. โตะและเกาอ้ีนักเรียนอนุบาล  
ผลิตจากไมยางพาราแฟนตาซี  
โตะขนาดไมนอยกวา กวาง 47 x 
ยาว 60 x สูง 60 ซม.  เกาอ้ีขนาด
ไมนอยกวา กวาง 30 x ยาว 30 x 
สูง 61 ซม. จํานวน 400 ชุด เปน
เงิน 600,000 บาท สําหรับ
โรงเรียนเทศบาล 8 (อนุบาลฝนท่ี
เปนจริง)   
2. โตะและเกาอ้ีนักเรียนประถม  
มี มอก.  ผลิตจากไมยางพารา โตะ
ขนาดไมนอยกวา กวาง 40 x ยาว 
60 x สูง 67.5 ซม.  เกาอ้ีขนาดไม
นอยกวา กวาง 38 x ยาว 38 x 
สูง 38.5 ซม. จํานวน 420 ชุด 
เปนเงิน 672,000 บาท สําหรับ
โรงเรียนเทศบาล 8 (อนุบาลฝนท่ี
เปนจริง)   
3. โตะและเกาอ้ีนักเรียนประถม  
มี มอก.  โตะผลติจากไมเน้ือแข็ง
ท้ังตัว ขนาดไมนอยกวา กวาง 40 
x ยาว 60 x สูง 67 ซม.  เกาอ้ี
ผลิตจากไมเน้ือแข็งท้ังตัว ขนาดไม
นอยกวา กวาง 40 x ยาว 44.6 x 
สูง 38 ซม. จํานวน 240 ชุด เปน
เงิน 540,000 บาท สําหรับ
โรงเรียนเทศบาล 8 (อนุบาลฝนท่ี
เปนจริง)   

 
โรงเรียนเทศบาล 8 
(อนุบาลฝนท่ีเปนจริง) 
 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนเทศบาล 8 
(อนุบาลฝนท่ีเปนจริง) 
 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนเทศบาล 8 
(อนุบาลฝนท่ีเปนจริง) 

1,902,000 
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ลําดับ
ท่ี 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สถานท่ีดําเนินการ 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
  4. โตะและเกาอ้ีนักเรียนปฐมวัย  

โตะผลติจากพลาสติก ขนาดไม
นอยกวา กวาง 40 x ยาว 60 x 
สูง 54 ซม.  เกาอ้ีผลิตจาก
พลาสติก ขนาดไมนอยกวา กวาง 
35 x ยาว 30 x สูง 30 ซม. พนัก
พิงสูงไมนอยกวา 54 ซม. จํานวน 
60 ชุด เปนเงิน 90,000 บาท 
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 7 
(วัดประสิทธิชัย) 

โรงเรียนเทศบาล 7 
(วัดประสิทธิชัย) 

 

19 กลองโทรทัศนวงจรปด คาติดตั้งโทรทัศนวงจรปด  
ประกอบดวย 
  -กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดไอพี
แบบมุมมองคงท่ีสําหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร 
  -อุปกรณบันทึกภาพผาน
เครือขาย (NVR-Network Video 
Recorder) แบบ 16 ชอง 
  -โปรแกรมควบคมุและจัดการ
ระบบกลองวงจรปด (Software 
Management) 
  -เครื่องสาํรองไฟฟา ขนาด 1 
KVA สําหรับสํารองเครื่อง
บันทึกภาพ 
  -อุปกรณกระจายสญัญาณ POE 
(POE Switch) ขนาด 24 ชอง 
  -อุปกรณกระจายสญัญาณแบบ 
POE (POE Switch) ขนาด 4 ชอง 
  -สายนําสัญญาณชนิดภายนอก
อาคารแบบมสีลิง (UTP CABLE) 
  -จอภาพขนาด 18.5 น้ิว 
(Monitor) 
  -คาบริการติดตั้งพรอมอุปกรณ
ติดตั้ง 
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย) 5 
จุด,โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพัง
สุรินทร) 16 จุด,โรงเรียนเทศบาล 3 
(บานนาตาลวง) 10 จุด,โรงเรียน
เทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 16 จุด,
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) 8 จุด,
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) 16 
จุด,โรงเรีนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย) 
6 จุด 

โรงเรียนเทศบาล 1 
(สังขวิทย)  
โรงเรียนเทศบาล 2 
(วัดกะพังสุรินทร)  
โรงเรียนเทศบาล 3 
(บานนาตาลวง)  
โรงเรียนเทศบาล 4 
(วัดมัชฌิมภมูิ)  
โรงเรียนเทศบาล 5  
(วัดควนขัน)  
โรงเรียนเทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม)  
โรงเรีนเทศบาล 7 
(วัดประสิทธิชัย)  

2,455,000 
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ลําดับ
ท่ี 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สถานท่ีดําเนินการ 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
20 เครื่องกรองนํ้า เครื่องกรองนํ้า ทํานํ้าระบบรอน-

เย็น  จํานวน 3 เครื่อง  มี
คุณลักษณะดังน้ี 
 - ลักษณะสีเ่หลีย่มผืนผา ขนาดไม
นอยกวา 320 x 347 x 1050 มม. 
 - ถังนํ้ารอนสแตนเลส ขนาด 
ไมนอยกวา 2.5 ลิตร 
 - ถังนํ้าเย็นสแตนเลส ขนาด 
ไมนอยกวา 4 ลิตร 
 - กระแสไฟนํ้ารอนไมนอยกวา 
450 W. 
 - กระแสไฟนํ้าเย็นไมนอยกวา 
134 W. 

ศู น ย พั ฒ น า เ ด็ ก เ ล็ ก
เทศบาลนครตรัง 

99,000 

21 เครื่องทํานํ้ารอน-นํ้าเย็น เครื่องทํานํ้ารอน-นํ้าเย็น แบบตอ
ทอ ขนาด 2 กอก จํานวน 2 
เครื่อง  มีคุณลักษณะดังน้ี 
 - มีหัวกอกจายนํ้าโดยเปนนํ้ารอน 
1 หัว นํ้าเย็น 1 หัว 
 - เปนเครื่องทํานํ้ารอนนํ้าเย็น
แบบตั้งพ้ืน ระบบตอทอประปา 
 - มีระบบกรองนํ้าในตัวเครื่อง 
 - ความจุถังเก็บนํ้าเย็น ไมนอย
กวา 4 ลิตร 
 - ความจุถังเก็บนํ้ารอน ไมนอย
กวา 2 ลิตร 
 - ตัวเครื่องท้ังภายนอกและ
ภายในทําดวยวัสดุไมเปนสนิม 
 - ถังบรรจุนํ้าภายในทําดวยวัสดุ
ไมเปนสนิม ไรสารตะก่ัว 
 - มีอุปกรณควบคุมการเปด-ปดน้ํา 
 - มีระบบตัดไฟอัตโนมัต ิ
 - ใชไฟฟา AC 220 โวลท 50 เฮิรตซ 

โรงเรียนเทศบาล 8 
(อนุบาลฝนท่ีเปนจริง) 

52,000 

22 ตูแชอาหาร ตูแชอาหาร  ขนาดไมนอยกวา 45 
คิวบิกฟุต เปนตูแบบ 4 ประตู มี
คอมเพรสเซอร 2 เครื่อง  จํานวน 
1 ตู  

โรงเรียนเทศบาล 8 
(อนุบาลฝนท่ีเปนจริง) 

66,000 

23 หมอหุงขาว หมอหุงขาวแบบแกส  ขนาดไม
นอยกวา 10 ลิตร พรอมถังแกส  
จํานวน 3 ชุด   
 

โรงเรียนเทศบาล 8 
(อนุบาลฝนท่ีเปนจริง) 

40,500 
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ลําดับ
ท่ี 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สถานท่ีดําเนินการ 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
24 อุปกรณกีฬาเซปกตะกรอ อุปกรณกีฬาเซปกตะกรอ  

ประกอบดวย  คอรตยางมาตรฐาน 
จํานวน 1 ชุด  ชุดเสาเซปกตะกรอ
มาตรฐานพรอมเกาอ้ีกรรมการ
และผูชวย จํานวน 2 ชุด และเน็ต
ตะกรอมาตรฐาน จํานวน 2 ชุด   

โรงเรียนเทศบาล 4 
(วัดมัชฌิมภมูิ) 

840,000 

25 กีตารโปรง กีตารโปรง  จํานวน 15 ตัว มี
คุณลักษณะดังน้ี 
 - ตัวเครื่อง (TOP) ทําจากไม 
Solid Spruce หรือทําดวยไม
อยางดี  ผิวเรียบ 
 - คอกีตาร (Neck) ทําจากไม 
Nato หรือ Maple หรือไม
คุณภาพดีกวา 
 - ดานขางหรือดานหลังทําจากไม 
Rosewood หรือดีกวา 

โรงเรียนเทศบาล 3 
(บานนาตาลวง)   

52,500 

26 เครื่องเลนสนาม เครื่องเลนสนามเด็กเลนพรอม
อุปกรณและตดิตั้ง  จํานวน 1 ชุด 
ประกอบดวย 
 - ชุดโดมผจญภัย 1 หอ  จํานวน 
1 ชุด 
 - ชุดหอดอกไมบาน 1 หอ 
จํานวน 1 ชุด 
 - ชุดปราสาทหนูนอย 2 หอ 
จํานวน 1 ชุด 
 - มากระดก 6 ท่ีน่ัง จํานวน 1 ชุด 
 - อุโมงคดาวมหาสนุกยาว จํานวน 
1 ชุด 
 - เกาอ้ีบรรจุนํ้า จํานวน 1 ชุด 

โรงเรียนเทศบาล 8 
(อนุบาลฝนท่ีเปนจริง) 

1,000,000 

27 โครงการกอสรางโรงครัวสําหรับ
ปรุงอาหารโรงเรียนเทศบาล 2 
(วัดกะพังสุรินทร)  

- กอสรางโรงครัวสําหรบั 
ปรุงอาหารพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
200 ตร.ม. 
- ติดตั้งเครื่องดดูควัน 
- มีเคานเตอรปรุงอาหารและเดิน
ทอกาซหุงตม 
- ติดตั้งระบบนํ้าภายใน 
- ติดตั้งระบบไฟฟา 
รายละเอียดตามแบบแปลนและ
รายการของเทศบาลนครตรัง 
 

โรงเรียนเทศบาล 2 
(วัดกะพังสุรินทร) 

3,280,000 
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ลําดับ
ท่ี 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สถานท่ีดําเนินการ 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
28 โตะ-เกาอ้ีนักเรียน เพ่ือจายเปนคาโตะและเกาอ้ี

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา  โตะทํา
ดวยไมเน้ือแข็งท้ังตัว ขนาดไมนอย
กวา กวาง 60 x ยาว 40 x สูง 72 
ซม.  เกาอ้ีทําดวยไมเน้ือแข็งท้ังตัว 
ขนาดไมนอยกวา กวาง 40 x ยาว 
46.6 x สูง 42 ซม. จํานวน 320 
ชุด  

โรงเรียนเทศบาล 1 
(สังขวิทย)   
โรงเรียนเทศบาล 2 
(วัดกะพังสุรินทร)  

640,000 

29 เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
สํานักงาน  จํานวน 7 เครื่อง 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดลอม 

112,000 

30 เครื่องสํารองไฟฟา เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA  
จํานวน 12 เครื่อง   

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดลอม 

38,400 

31 เครื่องพิมพ เครื่องพิมพชนิดตางๆ ดังน้ี 
1.เครื่องพิมพ Multifunction 
แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 1 
เครื่อง   
2.เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด 
LED ขาวดํา (18 หนา/นาที) 
จํานวน 4 เครื่อง  
3.เครื่องพิมพบารโคดและฉลากยา 
จํานวน 1 เครื่อง   

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดลอม 

41,100 

32 รถขุดตีนตะขาบ รถขุดตีนตะขาบ ขนาดกําลัง
เครื่องยนตไมนอยกวา 150 
แรงมา 4 จังหวะ เปนรถขุด 
ไฮดรอลิกตีนตะขาบ หมุนได
รอบตัว มีบุงก๋ีพรอมฟน  
ขนาดความจไุมนอยกวา 0.9 
ลูกบาศกเมตร นํ้าหนักใชงาน 
ไมนอยกวา 19,500 กิโลกรัม  
แรงฉุดลาดไมนอยกวา 17,000 
กิโลกรมั ฯลฯ จํานวน 1 คัน 

สํานักการชาง 4,500,000 

33 รถแทรกเตอรตีนตะขาบ รถแทรกเตอรตีนตะขาบ ขนาด
เครื่องยนตไมนอยกวา 175 
แรงมา ติดตั้งใบมีดแบบใชกับ 
บอฝงกลบขยะ มีนํ้าหนักใชงาน 
ไมนอยกวา 16,500 กิโลกรัม 
พรอมหองโดยสาร
เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ  
จํานวน 1 คัน 

สํานักการชาง 9,000,000 
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ลําดับ
ท่ี 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สถานท่ีดําเนินการ 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
34 โทรทัศนวงจรปด คาติดตั้งระบบโทรทัศนวงจรปด 

cctv ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลนครตรัง 
ตามจุดตางๆ  คือ สี่แยกถนน
กันตัง  สามแยกหมี  สามแยกโก
ชอย  สี่แยกสาลิกา  สี่แยกตนสมอ  
สามแยกโคกยูง  โรงเก็บ
เครื่องจักรกลคลองนํ้าเจด็ สระนํ้า
เพ่ิมสุข  ชุมชนควนขัน  
สวนสังขวิทย  สามแยกถนนเลียบ
รถไฟ/ถนนคลองนํ้าเจ็ด   
บอขยะทุงแจง  หนาโรงเรียน
ตรังครสิเตยีนศึกษา   
หนาโรงรับจาํนํา  แยก กสท.  
ฯลฯ โดยดาํเนินการติดตั้งกลอง
ขนาดความละเอียดของภาพ 
ไมนอยกวา 3 ลานพิกเซล  
จํานวน ไมนอยกวา 39 ตัว   

-สํานักการชาง 
-ภายในเขตเทศบาล 
นครตรัง 

13,000,000 

35 โครงการกอสรางถนนและ 
ทอระบายนํ้า ค.ส.ล. ถนนรัษฎา 
ซอย 2 จากถนนรัษฎาไปทาง 
ทิศตะวันตก จดบานเลขท่ี 36/5 
และจากขางบานเลขท่ี 70/2  
จดขางบานเลขท่ี 40/19 

คาดําเนินการ ดังน้ี  
 -กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 
เมตร กวาง 1.90-5.40 เมตร ยาว 
294.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีไมนอย
กวา 1,220 ตร.ม. 
 -กอสรางทอระบายนํ้าพรอม 
บอพัก ขนาดเสนผาศูนยกลาง 
0.40 และ 0.60 เมตร ความยาว
รวมท้ังสองขางไมนอยกวา 
465.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนและ
รายการของเทศบาลนครตรัง 

ถนนรษัฎา 3,500,000 

36 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า  
ค.ส.ล. บริเวณหลัง 
โรงเรียนเทศบาล 8 (อนุบาลฝนท่ี
เปนจริง) 

คาดําเนินการกอสราง 
รางระบายนํ้า ค.ส.ล. กวาง  
1.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.80 เมตร 
จากหนองนํ้าหลังศูนยบริการ
สาธารณสุข 2 ถึงทอระบายนํ้า
คลองหวยยาง ความยาวประมาณ 
170.00 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนและรายการของ
เทศบาลนครตรัง 

หลังโรงเรียนเทศบาล 8 
(อนุบาลฝนท่ีเปนจริง) 

4,420,000 
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ลําดับ
ท่ี 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สถานท่ีดําเนินการ 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
37 โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง

บริเวณทางแยกภายในเขต
เทศบาลนครตรัง 

คาดําเนินการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง
บริเวณทางแยกหรือจุดท่ีตองการ
ความสวาง จํานวน 15 จุด โดย 
 -ติดตั้งเสาสูง 12 เมตร พรอมโคม
ไฟสองสวาง รวม 15 ตน 
 -ติดตั้งชุดควบคุมไฟฟา จํานวน 
15 ชุด 
รายละเอียดตามแบบแปลนและ
รายการของเทศบาลนครตรัง 

เทศบาลนครตรัง 2,929,200 

38 โครงการติดตั้งระบบสญัญาณไฟ
จราจรบริเวณทางแยก 
วัดตันตยาภิรม ถนนทากลาง 

คาดําเนินการ ดังน้ี 
 -ติดตั้งชุดควบคุมสัญญาณไฟ
จราจร จํานวน 1 ชุด 
 -ติดตั้งดวงโคม LED ขนาด 300 
มม. จํานวน 8 ชุด 
 -ติดตั้งนาฬิกานับถอยหลัง 
จํานวน 3 ชุด 
รายละเอียดตามแบบแปลนและ
รายการของเทศบาลนครตรัง 
 

ถนนทากลาง 1,302,000 

39 โครงการปรับปรุงระบบปองกัน
ทางไฟฟาอาคารอเนกประสงค
เทศบาลนครตรัง 

คาดําเนินการ ดังน้ี 
 -ติดตั้งตูโหลดเซนเตอรเมน พรอม
อุปกรณ จํานวน 1 ชุด 
 -ติดตั้งตูโหลดยอย จํานวน 6 ชุด 
 -เปลี่ยนสายไฟฟาหลักและ
สายไฟฟาวงจรยอยท่ีชํารุด 
รายละเอียดตามแบบแปลนและ
รายการของเทศบาลนครตรัง 
 

เทศบาลนครตรัง 740,800 

40 โครงการปรับปรุงระบบสญัญาณ
ไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนคร
ตรัง    

คาดําเนินการ ปรับปรุงระบบ
สัญญาณไฟจราจร จํานวน 10 จุด 
โดย 
-ซอมชุดควบคุมสญัญาณไฟจราจร
พรอมอุปกรณปองกัน จํานวน 9 
ชุด 
-เปลี่ยนสายไฟฟาท่ีชํารดุ 
-ทาสีเสาสัญญาณไฟจราจร 
รายละเอียดตามแบบแปลนและ
รายการของเทศบาลนครตรัง 
 

เทศบาลนครตรัง 1,352,000 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สถานท่ีดําเนินการ จํานวนเงิน 

(บาท) 
41 ตูนํ้าดื่ม คาตูนํ้าดืม่ (ตูนํ้าเย็น) แบบสแตนเลส ชนิด 

5 กอก ความจุไมนอยกวา 80 ลิตร รวม
ระบบกรอง พรอมตดิตั้งตามจุดออกกําลัง
กาย จํานวน 6 จุด 

สํานักการชาง 240,000 

42 เครื่องออกกําลังกายกลางแจง คาเครื่องออกกําลังกายกลางแจงภายใน
สวนสาธารณะหรือลานกีฬาชุมชนตาม
ความเหมาะสม พรอมคาติดตั้ง  
ประกอบดวย เครื่องออกกําลังขอเขา 
เครื่องบริหารขอสะโพก เครื่องบรหิารไหล
และขา เครื่องสลับเทาเดินอากาศ ฯลฯ 
จํานวน 3 แหง 

สํานักการชาง 3,000,000 

43 โครงการกอสรางโรงจอดรถ
ภายในสวนสาธารณะสมเด็จ
พระศรีนครินทร 95  

คาดําเนินการ กอสรางอาคารโรงจอดรถ
ช้ันเดียว กวาง 8.00 เมตร ยาว 30.00 
เมตร พ้ืน ค.ส.ล. จาํนวน 1 หลัง 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการ
ของเทศบาลนครตรัง 

เทศบาลนครตรัง 1,159,000 

44 โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง
บริเวณสวนสาธารณะสมเด็จ
พระศรีนครินทร 95     

คาดําเนินการ ดังน้ี 
 -ติดตั้งโคมไฟฟาแสงสวาง บนเสาความสูง 
3-7 เมตร จํานวนไมนอยกวา 200 ชุด 
 -ซอมแซมไฟเสาสูงเดิม จํานวน 10 ชุด 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการ
ของเทศบาลนครตรัง 

เทศบาลนครตรัง 7,480,000 

45 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน
หนองนํ้าสาธารณประโยชน
บริเวณถนนเพลินพิทักษ 

คาดําเนินการ ปรับปรุงภูมิทัศนหนองนํ้า
สาธารณประโยชนบรเิวณถนนเพลิน
พิทักษ พ้ืนท่ี 3-3-24 ไร เปนสถานท่ี
พักผอนหยอนใจ โดยจดัทําเปนลาน
พักผอน,ศาลาพักผอน,ทางเดินโดยรอบ,
งานจัดสวนปลูกตนไม,งานไฟฟาแสงสวาง 
ฯลฯ รายละเอียดตามแบบแปลนและ
รายการของเทศบาลนครตรัง 

เทศบาลนครตรัง 11,556,000 

46 รถบรรทุกขยะ คารถบรรทุกขยะแบบคอนเทนเนอร  
จํานวน 2 คัน  แตละคันมีคณุลักษณะดังน้ี 
 -ขนาดความจุ 4 ลูกบาศกเมตร พรอมถัง
คอนเทนเนอร 1 ใบ 
 -ติดตั้งชุดยกภาชนะรองรับมลูฝอยทํางาน
ดวยระบบไฮโดรลิค จาํนวน 1 ชุด 
 -เปนรถยนตบรรทุกชนิด 6 ลอ 
เครื่องยนตดเีซล มีกําลัง 130 แรงมา 
 -พ้ืนถังสรางดวยแผนเหล็กหนา 4.5 มม. 
 -ชุดเคลือบปองกันสนิม 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดลอม 

2,600,000 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สถานท่ีดําเนินการ จํานวนเงิน 

(บาท) 
47 รถบรรทุก (ดีเซล) คารถบรรทุก (ดีเซล)  แบบบรรทุกนํ้า

อเนกประสงค ขนาด 6 ตัน 6 ลอ 
เครื่องยนตดเีซล ปริมาตรกระบอกสูบไม
ต่ํากวา 6,000 ซีซี จุนํ้าไดไมนอยกวา 
6,000 ลิตร จํานวน 1 คัน 

สํานักการชาง 2,190,000 

48 เครื่องเติมอากาศ คาเครื่องเตมิอากาศของระบบบําบัดนํ้า
เสีย โรงงานปรับปรุงคณุภาพนํ้าเทศบาล
นครตรัง พรอมอุปกรณและคาติดตั้ง 
จํานวน 15 ชุด 

สํานักการชาง 7,100,000 

49 คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภณัฑ 

คาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของ
ครุภณัฑขนาดใหญซึ่งไมรวมถึงคาซอม
บํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง คา
ซอมแซมรถดูดโคลน  หมายเลขทะเบียน 
80-8268 ตรัง 

สํานักการชาง 650,000 

50 เครื่องคอมพิวเตอร คาเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
สํานักงาน  จํานวน 5 เครื่อง 

กองสวัสดิการสังคม 80,000 

51 เครื่องพิมพ คาเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาว
ดํา (30 หนา/นาที) จํานวน 3 เครื่อง 

กองสวัสดิการสังคม 23,700 

52 เครื่องสํารองไฟฟา คาเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA  
จํานวน 5 เครื่อง 

กองสวัสดิการสังคม 16,000 

53 โครงการปรับปรุงอาคารท่ีทํา
การชุมชนสวนจันทน-วัด
นิโครธ 

คาดําเนินการ ดังน้ี 
-จัดทําเหล็กดัดประตเูลื่อน ขนาด 2.5 x 
2.0 เมตร จํานวน 4 บาน 
-จัดทําเหล็กดัดประตู (เปดได) ขนาด 2.0 
x 1.0 เมตร จํานวน 1 บาน 
-จัดทําเหล็กดัดบานหนาตาง ขนาด 1.6 x 
1.10 เมตร จํานวน 4 บาน 
-จัดทําเหล็กดัดชองลม ขนาด 0.40 x 1.0 
เมตร จาํนวน 4 บาน 
-จัดทําเหล็กดัดชองลมเล็ก ขนาด 0.60 x 
0.40 เมตร จํานวน 4 บาน 
-จัดทําเหล็กดัดหนาตาง ขนาด 4.0 x 
1.20 เมตร จํานวน 8 บาน 
-ซอมแซมหลังคาท่ีชํารดุ  ทําฝาเพดาน
ใหม   
-ทํากันสาดใหม   
-ทาสีสวนท่ีชํารุดภายนอกอาคาร 
-กอสรางรั้วคอนกรตี ขนาดสูง 1.80 เมตร 
x ยาว 50.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการ
ของเทศบาลนครตรัง 

กองสวัสดิการสังคม 383,000 

 




