
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลนครตรัง 
เรื่อง  ประชาสัมพันธงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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

 เทศบาลนครตรัง  ขอประชาสัมพันธงบประมาณรายจายเพ่ือการลงทุน  ท่ีจะดําเนินการตามงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 เปนจํานวนเงินรวมท้ังสิ้น 77,478,300 บาท  เพ่ือแจงใหทุกทานไดรับทราบ
และรวมกันตรวจสอบการใชจายเงินงบประมาณดังกลาว  ใหเกิดความคุมคา ประหยัด เกิดประโยชนสูงสุด 
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและสามารถเกิดผลสัมฤทธิ์ไดดวยความรวมมือของทุกทาน ดังนี้ 
 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สถานท่ีดําเนินการ 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
1 เครื่องโทรสาร เครื่องโทรสาร แบบใชกระดาษ

ธรรมดา สงเอกสารไดครั้งละ 30 
แผน จํานวน 1 เครื่อง 

สํานักปลดัเทศบาล 30,000 

2 รถบรรทุก (ดีเซล) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 
2,400 ซีซี หรือกําลัง เครื่องยนต
สูงสุดไมต่าํกวา 110 กิโลวัตต 
ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบ้ิลแค็บ 
เปนกระบะสําเร็จรูป หองโดยสาร
เปนแบบดับเบ้ิลแค็บ 4 ประตู 
จํานวน 1 คัน 

สํานักปลดัเทศบาล 787,000 

3 ผามานพรอมอุปกรณ ผามานพรอมอุปกรณ และคา
ดําเนินการติดตั้ง สําหรับหอง
ประชุมอาคารอเนกประสงคช้ัน 1 
และช้ัน 3 

สํานักปลดัเทศบาล 188,000 

4 เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 2 
ชนิด ดังน้ี 
  1. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
งานประมวลผล แบบท่ี 2 จํานวน 
1 เครื่อง เปนเงิน 30,000 บาท 
  2. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
งานสํานักงาน จํานวน 6 เครื่อง 
เปนเงิน 96,000 บาท 

สํานักปลดัเทศบาล 126,000 

 
  

สําเนาคูฉบับ 
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ลําดับ
ท่ี 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สถานท่ีดําเนินการ 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
5 เครื่องพิมพ เครื่องพิมพ จํานวน 2 ชนิด ดังน้ี 

  1. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือ
ชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network 
แบบท่ี 3 (40 หนา/นาที) จํานวน 
1 เครื่อง เปนเงิน 41,000 บาท 
  2. เครื่องพิมพ Multifunction 
ชนิดเลเซอร หรือชนิด LED สี 
จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 17,000 
บาท 

สํานักปลดัเทศบาล 58,000 

6 เครื่องสํารองไฟฟา เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 
จํานวน 7 เครื่อง 

สํานักปลดัเทศบาล 19,600 

7 โครงการปรับปรุงโถงช้ันลาง
อาคารสํานักงานเทศบาลนครตรัง 

ดําเนินการดังน้ี 
- รื้อเครื่องปรับอากาศ ฝาเพดาน
ของเดิมท่ีชํารุดออก 
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม
นอยกวา 18,000 BTU 
(มีระบบฟอกอากาศ) จํานวน 4 
เครื่อง 
- ติดตั้งฝาเพดานทดแทนของเดิม
ท่ีชํารุด พ้ืนท่ีไมนอยกวา 15 
ตารางเมตร 
- ทาสีฝาเพดานใหม พ้ืนท่ี
ประมาณ 80 ตารางเมตร 

สํานักปลดัเทศบาล 141,600 

8 เกาอ้ีทํางาน เกาอี้ทํางาน จํานวน 2 ตัว กองวิชาการและแผนงาน 6,000 
9 เครื่องปรับอากาศ 1. เครื่องปรับอากาศ แบบแยก

สวนชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู 
พรอมติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง  
เปนเงิน 28,600 บาท 
2. เครื่องปรับอากาศ แบบแยก
สวนชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู 
พรอมติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง  
เปนเงิน 47,000 บาท 

กองวิชาการและแผนงาน 75,600 

10 ตูเหล็ก ตูเหล็กสามลิ้นชัก จํานวน 1 ตู กองวิชาการและแผนงาน 5,000 
11 เครื่องบันทึกเสียง เครื่องบันทึกเสียง จํานวน 1 เครื่อง กองวิชาการและแผนงาน 5,000 
12 เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน

สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง 
กองวิชาการและแผนงาน 16,000 

13 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับ
งานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง 

กองวิชาการและแผนงาน 16,000 
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ลําดับ
ท่ี 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สถานท่ีดําเนินการ 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
14 เครื่องพิมพ เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED 

ขาวดํา (18 หนา/นาที) จํานวน 3 
เครื่อง 

กองวิชาการและแผนงาน 9,900 

15 เครื่องสํารองไฟฟา เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครื่อง   

กองวิชาการและแผนงาน 2,800 

16 อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย 
(Access Point) 

อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย 
(Access Point) แบบท่ี 2 จํานวน 
2 เครื่อง 

กองวิชาการและแผนงาน 46,000 

17 เครื่องนับธนบัตร เคร่ืองนับธนบัตรแบบต้ังโตะ เปนระบบ
อิเล็กทรอนิกส  จํานวน 1 เคร่ือง 

กองคลัง 53,000 

18 ช้ันวางหนังสือพิมพ ช้ันวางหนังสือพิมพ จํานวน 1 ช้ิน กองคลัง 3,000 
19 ตูไม ตูไมเก็บเอกสาร แบบ 3 ช้ัน 

จํานวน 8 ตู 
กองคลัง 32,000 

20 โตะ โตะวางแกวมีตูเก็บของดานลาง 
จํานวน 1 ตัว 

กองคลัง 5,000 

21 รถจักรยานยนต รถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี 
แบบเกียรธรรมดา จํานวน 1 คัน 

กองคลัง 38,000 

22 โคมไฟฟาแสงสวางฉุกเฉิน โคมไฟฟาแสงสวางฉุกเฉิน จาํนวน 3 ชดุ กองคลัง 13,500 
23 กลองถายภาพน่ิงระบบดิจิตอล กลองถายภาพน่ิงระบบดิจิตอล   

จํานวน 1 เครื่อง 
ความละเอียดไมนอยกวา 20 ลาน
พิกเซล  เปนกลองคอมแพค 
มีระบบแฟลชในตัว  สามารถถอด
เปลี่ยนสื่อบันทึกขอมูลได 
อยางสะดวกเมื่อขอมูลเต็มหรือ
เมื่อตองการเปลี่ยน 
สามารถโอนถายขอมลูจากกลอง
ไปยังเครื่องคอมพิวเตอรได  
มีกระเปาบรรจุกลอง 

กองคลัง 14,000 

24 กรรเชียงบก กรรเชียงบก จํานวน 2 เครื่อง กองคลัง 35,000 
25 จักรยานออกกําลังกายน่ังตรง จักรยานออกกําลังกายน่ังตรง 

จํานวน 9 เครื่อง 
กองคลัง 315,000 

26 ลูว่ิง ลูว่ิง จํานวน 4 เครื่อง กองคลัง 400,000 
27 เครื่องคอมพิวเตอร เคร่ืองคอมพิวเตอร จํานวน 2 ชนิด ดังนี ้

  1. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
งานประมวลผล แบบท่ี 1 จํานวน 
6 เครื่อง เปนเงิน 132,000 บาท 
  2. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
งานสํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง 
เปนเงิน 32,000 บาท 

กองคลัง 164,000 
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ลําดับ
ท่ี 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สถานท่ีดําเนินการ 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
28 เครื่องพิมพ เครื่องพิมพ จํานวน 2 ชนิด ดังน้ี 

  1. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือ
ชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network 
แบบท่ี 1 (27 หนา/นาที) จํานวน 
2 เครื่อง เปนเงิน 15,800 บาท 
  2. เครื่องพิมพ ชนิด Dot Matrix 
Printer แบบแครยาว จํานวน 4 
เครื่อง เปนเงิน 92,000 บาท 

กองคลัง 107,800 

29 เครื่องสํารองไฟฟา เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 
จํานวน 11 เครื่อง 

กองคลัง 30,800 

30 สแกนเนอร สแกนเนอร สาํหรับงานเก็บ
เอกสารท่ัวไป จํานวน 1 เครื่อง 

กองคลัง 3,100 

31 ตูเหล็ก ตูเหล็ก จาํนวน 1 ตู ขนาด 2 บาน 
(มอก.) มีมือจับชนิดบิด มีแผนช้ัน
ปรับระดับ 3 ช้ิน คุณสมบัติตาม
มาตรฐานผลติภณัฑอุตสาหกรรม 

สํานักปลดัเทศบาล 5,500 

32 โตะและเกาอ้ีคอมพิวเตอร โตะและเกาอ้ีคอมพิวเตอร  
จํานวน 1 ชุด  ประกอบดวยโตะ
สําหรับวางคอมพิวเตอร 1 ตัว 
และเกาอ้ี 1 ตัว 

สํานักปลดัเทศบาล 3,500 

33 เรือยาง เรือยางทองออนพรอมเครื่องยนต
และอุปกรณ 
จํานวน 2 ลํา 

สํานักปลดัเทศบาล 360,000 

34 เครื่องสูบนํ้า เครื่องสูบนํ้า  จํานวน 2 เครื่อง  
ชนิดเครื่องยนตดเีซล สูบนํ้าได 
1,750 ลิตรตอนาที ขนาดทอสง 
ไมนอยกวา 4 น้ิว (100 มิลลิเมตร) 
สงนํ้าไดสูงไมนอยกวา  
13.50 เมตร หรือประมาณ  
45 ฟุต พรอมอุปกรณ 

สํานักปลดัเทศบาล 90,000 

35 เครื่องรับสงวิทย ุ เครื่องรับสงวิทยุ  จํานวน 10 
เครื่อง  ระบบ VHF/FM ชนิดมือ
ถือ 5 วัตต  ประกอบดวย 
ตัวเครื่อง  แทนชารท แบตเตอรี ่
1 กอน เสายาง เหล็กพับ 

สํานักปลดัเทศบาล 120,000 

36 ตูชารจไฟแบตเตอรี ่ ตูชารจไฟแบตเตอรี่ จํานวน  
1 เครื่อง  ขนาดไมนอยกวา   
60 V/60 A 

สํานักปลดัเทศบาล 4,800 
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ลําดับ
ท่ี 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สถานท่ีดําเนินการ 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
37 กลองถายภาพน่ิงระบบดิจิตอล กลองถายภาพน่ิงระบบดิจิตอล 

จํานวน 1 เครื่อง  ความละเอียด
ไมนอยกวา  20 ลานพิกเซล  เปน
กลองคอมแพค มีระบบแฟลชใน
ตัว สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึก
ขอมูลไดอยางสะดวกเมื่อขอมลู
เต็มหรือเมื่อตองการเปลีย่น  
สามารถโอนถายขอมลูจากกลอง
ไปยังเครื่องคอมพิวเตอรได  และมี
กระเปาบรรจุกลอง 

สํานักปลัดเทศบาล 14,000 

38 กลองถายวีดิโอ กลองถายวีดิโอ  จํานวน 1 เครื่อง  
บันทึกวิดีโอแบบ HD   
ออฟติคอลซูมไมนอยกวา 25 เทา 
มีระบบปองกันการสั่น  จอ LCD 
ขนาดไมนอยกวา 2.7 น้ิว 

สํานักปลัดเทศบาล 15,000 

39 เครื่องทํานํ้ารอน-นํ้าเย็น แบบตอ
ทอ ขนาด 2 กอก 

เครื่องทํานํ้ารอน-นํ้าเย็นแบบตอ
ทอขนาด 2 กอก  จํานวน 1 
เครื่อง  โดยมหีัวกอกจายนํ้าเปน
นํ้ารอน 1 หัว นํ้าเย็น 1 หัว แบบ
ตั้งพ้ืน ระบบตอทอประปา มี
ระบบกรองนํ้าในตัวเครื่อง ความจุ
ถังเก็บนํ้าเย็นไมนอยกวา 4 ลิตร 
ความจุถังเก็บนํ้ารอน ไมนอยกวา 
2 ลิตร  ตัวเครื่องท้ังภายนอกและ
ภายในทําดวยวัสดุไมเปนสนิม ถัง
บรรจุนํ้าภายในทําดวยวัสดไุมเปน
สนิม ไรสารตะก่ัว มีอุปกรณ
ควบคุมการเปด-ปดนํ้า มีระบบตัด
ไฟอัตโนมตัิ ใชไฟฟา AC 220 
โวลท 50 เฮิรตซ  

สํานักปลัดเทศบาล 26,000 

40 สวานไฟฟา สวานไฟฟา  จํานวน 1 เครื่อง  
สามารถปรับกระแทกได  
ใชไฟฟาขนาดแรงเคลื่อน 220 V 

สํานักปลัดเทศบาล 3,400 

41 เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง 

สํานักปลัดเทศบาล 32,000 

42 เครื่องพิมพ เครื่องพิมพ Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet)  
จํานวน 1 เครื่อง 

สํานักปลัดเทศบาล 7,700 

43 เครื่องสํารองไฟฟา เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 
จํานวน 2 เครื่อง 

สํานักปลัดเทศบาล 5,600 
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ลําดับ
ท่ี 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สถานท่ีดําเนินการ 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
44 โตะและเกาอ้ีคอมพิวเตอร โตะและเกาอ้ีคอมพิวเตอร  

จํานวน 11 ชุด  ประกอบดวยโตะ
สําหรับวางคอมพิวเตอร 1 ตัว 
และเกาอ้ี 1 ตัว 

สํานักการศึกษา 38,500 

45 รถบรรทุก (ดีเซล) รถบรรทุก (ดีเซล)  จํานวน 2 คัน  
ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลัง 
เครื่องยนตสูงสุด ไมต่ํากวา 110 
กิโลวัตต ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบ
ดับเบ้ิลแค็บ เปนกระบะสาํเรจ็รูป 
หองโดยสารเปนแบบดับเบ้ิลแค็บ 
4 ประต ู

สํานักการศึกษา 1,574,000 

46 เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 2 
ชนิด ดังน้ี 
1. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง เปน
เงิน 32,000 บาท  
2. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรบังาน
ประมวลผล แบบท่ี 1 จํานวน 12 
เครื่อง  เปนเงิน 264,000 บาท  

สํานักการศึกษา 296,000 

47 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรบั
งานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง 

สํานักการศึกษา 21,000 

48 เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย แบบท่ี 
2 จํานวน 1 เครื่อง 

สํานักการศึกษา 350,000 

49 เครื่องพิมพ เครื่องพิมพ  จํานวน 2 ชนิด  ดังน้ี 
1. เครื่องพิมพ ชนิดเลเซอรหรือ
ชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network  
แบบท่ี 1 (27 หนา/นาที) จํานวน 
15 เครื่อง เปนเงิน 118,500 บาท 
2. เครื่องพิมพ Multifunction ชนิด
เลเซอรหรือชนิด LED ขาวดํา 
จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 9,000 
บาท 

สํานักการศึกษา 127,500 

50 เครื่องสํารองไฟฟา เครื่องสํารองไฟฟา  จํานวน 2 ชนิด  
ดังน้ี 
1. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 
จํานวน 2 เครื่อง เปนเงิน 5,600 
บาท 
2. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA 
จํานวน 13 เครื่อง เปนเงิน 75,400 
บาท 

สํานักการศึกษา 81,000 
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ลําดับ
ท่ี 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สถานท่ีดําเนินการ 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
51 สแกนเนอร เครื่องสแกนเนอร  สําหรบัเก็บ

เอกสารท่ัวไป จํานวน 11 เครื่อง 
สํานักการศึกษา 34,100 

52 เครื่องเคลือบเอกสาร เครื่องเคลือบเอกสาร  จํานวน  2 
เครื่อง   

โรงเรียนเทศบาล 8 
(อนุบาลฝนท่ีเปนจริง) 

10,000 

53 เครื่องถายเอกสาร เครื่องถายเอกสาร  จํานวน 1 
เครื่อง  ระบบดจิิตอล (ขาว-ดํา)  
ความเร็ว 30 แผนตอนาที  

โรงเรียนเทศบาล 3 
(บานนาตาลวง) 

120,000 

54 เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ  จํานวน 2 
เครื่อง  แบบแยกสวน ชนิดตั้งพ้ืน
หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู 
พรอมติดตั้ง   

โรงเรียนเทศบาล 3 
(บานนาตาลวง) 

80,400 

55 ช้ันวางหนังสือ ช้ันวางหนังสือ ทําดวยไม  จํานวน 
5 ชุด  
 

โรงเรียนเทศบาล 4 
(วัดมัชฌิมภูมิ) 

24,500 

56 ชุดรับแขก ชุดรับแขก (โซฟาหลุยส) จํานวน 1 
ชุด ประกอบดวย เกาอี้ยาวโครงไม
หุมเบาะ 1 ตัว เกาอี้ส้ันโครงไมหุม
เบาะ 2 ตัว โตะกลางโครงไม 1 ตัว  

โรงเรียนเทศบาล 7  
(วัดประสิทธิชัย) 

40,000 

57 ตูไม ตูไม  จํานวน  4  ชนิด  ดังน้ี 
1. ตูไมชนิด 2 บาน จํานวน 1 ตู  
เพ่ือเก็บวัสดุ-อุปกรณในหองพยาบาล   
เปนเงิน 10,000 บาท 
2. ตูไมเก็บเครื่องดนตรีออรเคสตรา 
จํานวน 3 ตู  เปนเงิน 67,500 บาท 
3. ตูไมเก็บเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต 
จํานวน 2 ตู เปนเงิน 45,000 บาท 
4. ตูไมเก็บชุดวงโยธวาทิต จํานวน 1 
ตู เปนเงิน 36,000 บาท 

โรงเรียนเทศบาล 1 
(สังขวิทย) 
 

158,500 

58 ตูเหล็ก ตูเหล็ก  จํานวน 3 ชนิด  ดังน้ี 
1. ตูเหล็ก  จํานวน 10 ตู  ขนาด 2 
บาน (มอก.) มีมือจับชนิดบิด 
มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น  
เปนเงิน 55,000 บาท 
2. ตูเหล็กเก็บแบบฟอรม 15 ล้ินชัก 
จํานวน 5 ตู เปนเงิน 21,500 บาท 
3. ตูเหล็กบานเล่ือนกระจก จํานวน 
6 ตู เปนเงิน 29,800 บาท 

-โรงเรียนเทศบาล 1  
(สังขวิทย) 
-โรงเรียนเทศบาล 4 
(วัดมัชฌิมภูมิ) 

106,300 

59 โตะหมูบูชา โตะหมูบูชา  จํานวน 2 ชุด  ทําดวย
ไมสัก ความกวางของโตะหมู ขนาด 
9 น้ิว มีฐานรองโตะหมู  มีโตะแทน
บูชา 9 ชิ้น   

โรงเรียนเทศบาล 8 
(อนุบาลฝนท่ีเปนจริง) 

17,000 
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ลําดับ
ท่ี 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สถานท่ีดําเนินการ 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
60 โตะและเกาอ้ี โตะและเกาอ้ี  จํานวน 2 ชนิด  

ดังน้ี 
1. โตะและเกาอ้ีจัดประสบการณ
สําหรับนักเรียนปฐมวัย จํานวน 
25 ชุด แตละชุดประกอบดวย โตะ 
จํานวน 1 ตัว และเกาอ้ี จํานวน 4 
ตัว เปนเงิน  145,000 บาท 
2. โตะประจําโรงอาหารสําหรับ
นักเรียนระดับปฐมวัย จํานวน 10  
ชุด แตละชุดประกอบดวย โตะ
เช่ือมติดกับเกาอ้ี 2 ตัว เปนเงิน 
200,000 บาท 

-โรงเรียนเทศบาล 4  
(วัดมัชฌิมภมูิ)  
-โรงเรียนเทศบาล 6 
(วัดตันตยาภิรม)  

345,000 

61 โตะและเกาอ้ีคอมพิวเตอร โตะและเกาอ้ีคอมพิวเตอร จํานวน 
56 ชุด แตละชุดประกอบดวย โตะ 
1 ตัว เกาอ้ีแบบมีลอเลื่อน 1 ตัว 

-โรงเรียนเทศบาล 1 
(สังขวิทย)  
-โรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดกะพังสุรินทร)  
-โรงเรียนเทศบาล 3  
(บานนาตาลวง) 

196,000 

62 โตะและเกาอ้ีทํางาน โตะและเกาอ้ีทํางาน จํานวน  
24 ชุด แตละชุดประกอบดวย 
โตะ 1 ตัว เกาอ้ีแบบมลีอเลื่อน 
1 ตัว   

-โรงเรียนเทศบาล 1  
(สังขวิทย) 
-โรงเรียนเทศบาล 3  
(บานนาตาลวง) 

192,000 

63 พัดลม พัดลมเพดานแบบโคจร พรอม
อุปกรณและคาติดตั้ง  
จํานวน 30 ชุด  

-โรงเรียนเทศบาล 3  
(บานนาตาลวง) 

90,000 

64 พัดลมระบายอากาศ พัดลมระบายอากาศขนาดไมต่ํา
กวา 12 น้ิว จํานวน 4 ตัว  

-โรงเรียนเทศบาล 1 
(สังขวิทย) 

3,800 

65 กระดานอัจฉริยะ กระดานอัจฉริยะ จํานวน 2 ชนิด 
ดังน้ี 
1. กระดานอัจฉรยิะ Active 
Board ขนาดไมนอยกวา 95 น้ิว 
พรอมอุปกรณและคาติดตั้ง 
จํานวน 2 เครื่อง 
  เปนเงิน 560,000 บาท 
2. กระดานอัจฉรยิะ Active 
Board ขนาดไมนอยกวา 80 น้ิว 
พรอมอุปกรณและคาติดตั้ง 
จํานวน 4 เครื่อง  
เปนเงิน 800,000 บาท 

-โรงเรียนเทศบาล 7 
(วัดประสิทธิชัย) 
-โรงเรียนเทศบาล 8 
(อนุบาลฝนท่ีเปนจริง)   

1,360,000 
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ลําดับ
ท่ี 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สถานท่ีดําเนินการ 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
66 โตะและเกาอ้ีนักเรียน โตะและเกาอ้ีนักเรียน  จํานวน 2 

ชนิด  ดังน้ี 
1. โตะและเกาอ้ีสาํหรับนักเรียน
ระดับอนุบาล (ตามแบบมาตรฐาน 
และไดรับการรับรอง มอก.) 
จํานวน 15 ชุด  เปนเงิน 24,000 
บาท 
2. โตะและเกาอ้ีสาํหรับนักเรียน
ระดับประถม (ตามแบบมาตรฐาน 
และไดรับการรับรอง มอก.) 
จํานวน 100 ชุด   เปนเงิน 
170,000 บาท 

-โรงเรียนเทศบาล 5 
(วัดควนขัน) 
-โรงเรียนเทศบาล 7  
(วัดประสิทธิชัย) 

194,000 

67 หุนยนต หุนยนตสมองกล  จํานวน 5 ชุด  
ประกอบดวย เซนเซอร 5 ตัว 
พรอมแบตเตอรรี่แบบชารท  
Software  

โรงเรียนเทศบาล 1 
(สังขวิทย) 

150,000 

68 เครื่องฉีดนํ้าแรงดันสูง เครื่องฉีดนํ้าแรงดันสูง  จํานวน 2 
เครื่อง  กําลังไฟ ไมนอยกวา 
2,200 วัตต แรงดันนํ้าไมนอยกวา 
130 บาร  

-โรงเรียนเทศบาล 6 
(วัดตันตยาภิรม) 
-โรงเรียนเทศบาล 8 
(อนุบาลฝนท่ีเปนจริง) 

40,000 

69 ชุดระบบแสงสีเสียง ชุดระบบแสงสีเสียง พรอมอุปกรณ
และคาติดตั้ง จํานวน 1 ชุด  

โรงเรียนเทศบาล 5  
(วัดควนขัน) 

350,000 

70 ตูลําโพงขยายเสยีงพรอมอุปกรณ ตูลําโพงขยายเสยีงพรอมอุปกรณ 
จํานวน 2 ชุด  

โรงเรียนเทศบาล 1  
(สังขวิทย) 

70,000 

71 ระบบเคเบ้ิลทีวี ติดตั้งระบบเคเบ้ิลทีวีประจํา
หองเรียนและหองพิเศษ จํานวน 1 
ระบบ ประกอบดวย เครื่องรับ
สัญญาณดาวเทียม สําหรบังาน
ระบบ  เครื่องผสมสัญญาณ
ดาวเทียมแบบปรับคาได  เครื่อง
รวมสญัญาณดาวเทียม จาน
ดาวเทียม C-Band ขนาดไมนอย
กวา 180 ซม.  เครื่องขยาย
สัญญาณดาวเทียม  สายนํา
สัญญาณ RG-11  สายนําสัญญาณ 
RG -6 CLOSE RACK ขนาด 42 
U พรอมอุปกรณและคาตดิตั้ง 

โรงเรียนเทศบาล ๘  
(อนุบาลฝนท่ีเปนจริง) 

300,000 
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ลําดับ
ท่ี 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สถานท่ีดําเนินการ 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
72 กลองถายภาพน่ิงระบบดิจิตอล กลองถายภาพน่ิงระบบดิจิตอล  

จํานวน 1 เครื่อง ความละเอียดไม
นอยกวา 20 ลานพิกเซล  เปน
กลองคอมแพค มีระบบแฟลชใน
ตัว สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึก
ขอมูลไดอยางสะดวกเมื่อขอมลู
เต็มหรือเมื่อตองการเปลีย่น 
สามารถโอนถายขอมลูจากกลอง
ไปยังเครื่องคอมพิวเตอรได มี
กระเปาบรรจุกลอง   

โรงเรียนเทศบาล 1 
(สังขวิทย) 

14,000 

73 โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV)  
จํานวน 2 ชนิด  ดังน้ี 
1. โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV)  
จํานวน 15 เครื่อง  ขนาดไมตํ่ากวา 
55 น้ิว ระดับความละเอียดจอภาพ 
1920 x 1080 พิกเซล  แสดงภาพ
ดวยหลอดภาพแบบ LED Backlight  
ชองตอ HDMI ไมนอยกวา2 
ชองสัญญาณ  เพ่ือการเชื่อมตอ
สัญญาณภาพและเสียง ชองตอ USB 
ไมนอยกวา 1 ชองสัญญาณ รองรับ
ไฟลภาพ เพลง และภาพยนตร มี
ตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว  
เปนเงิน 450,000 บาท   
2. โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV)  
จํานวน 16 เครื่อง  ขนาดไมตํ่ากวา 
50 น้ิว ระดับความละเอียดจอภาพ 
1920 x 1080 พิกเซล  แสดงภาพ
ดวยหลอดภาพแบบ LED Backlight  
ชองตอ HDMI ไมนอยกวา 2 
ชองสัญญาณ เพ่ือการเชื่อมตอ
สัญญาณภาพและเสียง ชองตอ USB 
ไมนอยกวา 1 ชองสัญญาณ รองรับ
ไฟลภาพ เพลง และภาพยนตร มี
ตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว  เปน
เงิน  432,000  บาท  และคาชุด
ติดต้ังผนัง จานดาวเทียม C- Band   
หัวรับสัญญาณดาวเทียม C-Band 
แบบ 2 หัว  เครื่องเลน DVD  และ
อุปกรณในการติดต้ัง  เปนเงิน  
20,000  บาท   
 

-โรงเรียนเทศบาล 1 
(สังขวิทย) 
-โรงเรียนเทศบาล 8  
(อนุบาลฝนท่ีเปนจริง) 

902,000 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สถานท่ีดําเนินการ จํานวนเงิน 

(บาท) 
74 เตียง เตียงไมสําหรับใชในหองพยาบาล  

จํานวน 4 เตียง 
โรงเรียนเทศบาล 1 
(สังขวิทย) 

12,800 

75 เครื่องกรองนํ้า เครื่องกรองนํ้า  จํานวน 7 เครื่อง   
ชนิดสแตนเลส 4 ขั้นตอน  พรอมตูทํานํ้าเย็น 
6 กอก  และอุปกรณพรอมติดต้ัง 

โรงเรียนเทศบาล 5 
(วัดควนขัน) 

400,000 

76 เครื่องขัดพ้ืน เครื่องขัดพ้ืนใชไฟฟา  จํานวน 1 เครื่อง  โรงเรียนเทศบาล 8  
(อนุบาลฝนท่ีเปนจริง) 

20,000 

77 เครื่องดูดควัน เครื่องดูดควัน  จํานวน 1 เครื่อง  มีกําลัง
ดูดอากาศไมนอยกวา 830 ลูกบาศกเมตร
ตอช่ัวโมง ขนาดความกวางไมนอยกวา 
60 เซนติเมตร การตดิตัง้ทํางานระบบ
อากาศหมุนเวียนภายในและ/หรือระบบ
ดูดอากาศออกภายนอก  
 

โรงเรียนเทศบาล 7 
(วัดประสิทธิชัย) 

19,000 

78 เครื่องตัดหญา เครื่องตัดหญา  จํานวน 3 เครื่อง   
แบบขอแข็ง เปนเครื่องตัดหญาแบบ
สะพาย เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 1.5 
แรงมา ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 
30 ซีซ ีพรอมใบมีด  

โรงเรียนเทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม) 

28,500 

79 เครื่องทํานํ้าเย็น เครื่องทํานํ้าเย็น  จํานวน 2 ชนิด  ดังน้ี 
1. เครื่องทํานํ้าเย็น 10 หัวกอก  จํานวน 
3 ชุด  พรอมเครื่องกรองนํ้ามีระบบฆาเช้ือ
รวมอุปกรณตัดไฟอัตโนมัติพรอมตดิตั้ง 
  เปนเงิน 300,000 บาท 
2. เครื่องทํานํ้าเย็น 5 หัวกอก จํานวน 
4 ชุด  พรอมเครื่องกรองนํ้ามีระบบฆาเช้ือ 
รวมอุปกรณตัดไฟอัตโนมัติพรอมตดิตั้ง   
เปนเงิน 200,000 บาท 

-โรงเรียนเทศบาล 3 
(บานนาตาลวง) 
-โรงเรียนเทศบาล 8  
(อนุบาลฝนท่ีเปนจริง) 

500,000 

80 เตาแกส เตาแกส  จํานวน  1 ชุด  ไมนอยกวา 3 
หัวเตา พรอมถังแกส  

โรงเรียนเทศบาล 8  
(อนุบาลฝนท่ีเปนจริง) 

20,000 

81 เตียงนอน เตียงนอนผาตาขาย  จํานวน 85 ชุด   
สําหรับนักเรียนปฐมวัย  เปนเตียงนอนทํา
จากผาตาขาย โครงสรางเปนอลูมิเนียม 
อัลลอยและขาเตียงทําดวยพลาสตกิ 

โรงเรียนเทศบาล 4  
(วัดมัชฌิมภมูิ) 

127,500 

82 มานปรับแสง มานปรับแสงพรอมอุปกรณและคา
ดําเนินการติดตั้ง สําหรับหองเรียน ICT 
อาคารเรยีนปฐมวัย  หนาตาง  จํานวน 7 
ชอง ประตู จํานวน 3 บาน   

โรงเรียนเทศบาล 4 
(วัดมัชฌิมภมูิ) 

70,000 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สถานท่ีดําเนินการ จํานวนเงิน 

(บาท) 
83 ผามานพรอมอุปกรณ ผามาน  ดังน้ี 

1. ผามานพรอมอุปกรณและคาดําเนินการ
ติดตั้ง  สําหรับหองสมดุ  เปนเงิน 
150,000 บาท 
2. ผามานพรอมอุปกรณและคาดําเนินการ
ติดตั้ง  สําหรับหองพิเศษตางๆ  จาํนวน 3 
หอง  เปนเงิน 95,000 บาท 
3. ผามานพรอมอุปกรณและคาดําเนินการ
ติดตั้ง สําหรับประดับเวที เปนเงิน 35,000 
บาท 

-โรงเรียนเทศบาล 1 
(สังขวิทย) 
-โรงเรียนเทศบาล 3  
(บานนาตาลวง) 
-โรงเรียนเทศบาล 7 
(วัดประสิทธิชัย) 

280,000 

84 หมอหุงขาว หมอหุงขาวไฟฟา ขนาด 10 ลิตร จํานวน 
2 ใบ 

โรงเรียนเทศบาล 4 
(วัดมัชฌิมภมูิ) 

9,000 

85 เครื่องปมลม เครื่องปมลม  จํานวน 1 เครื่อง  ความจุถัง 
92 ลิตร  1 แรงมา ปริมาณลมไมนอยกวา 
200 ลิตร/นาที ระบบขับตรงโรตารี่ 2 
ลูกสูบ   

โรงเรียนเทศบาล 6 
(วัดตันตยาภิรม) 

50,000 

86 ตูเช่ือมเหล็ก ตูเช่ือมเหล็ก  จํานวน 1 เครื่อง  
แรงดันไฟฟา  AC 220 V  ใชกับลวดเช่ือม 
1.6-4.0 mm  พรอมอุปกรณ   

โรงเรียนเทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม) 

40,000 

87 เครื่องดนตรีสากล คาเครื่องดนตรีสากล  จํานวน 1 ชุด  
ประกอบดวย 
1. กลองสแนรเปนกลองเล็ก สองดาน 
ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 12 น้ิว  
พรอมอุปกรณ  จํานวน 8 ชุด 
2. กลองใหญ (bass drum) ขนาด
เสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 16 น้ิว  
พรอมอุปกรณ  จํานวน 1 ชุด   
3. กลองใหญ (bass drum) ขนาด
เสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 14 น้ิว  
พรอมอุปกรณ  จํานวน 1 ชุด 
4. กลองใหญ (bass drum) ขนาด
เสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 12 น้ิว  
พรอมอุปกรณ  จํานวน 1 ชุด 
5. กลองใหญ (bass drum)  ขนาด
เสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 10 น้ิว  
พรอมอุปกรณ  จํานวน 1 ชุด 
6. ฉาบเดินแถว ขนาดเสนผาศูนยกลาง ไม
นอยกวา10 น้ิว  จํานวน 2 คู และขนาด
เสนผาศูนยกลาง ไมนอยกวา 12 น้ิว  
จํานวน 2 คู   

โรงเรียนเทศบาล 8 
(อนุบาลฝนท่ีเปนจริง) 

125,000 
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ลําดับ
ท่ี 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สถานท่ีดําเนินการ จํานวนเงิน 
(บาท) 

88 เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร  จํานวน 2 ชนิด  ดังน้ี 
1. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
สํานักงาน  จํานวน  56 เครื่อง  
เปนเงิน 896,000 บาท 
2. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรบังาน
ประมวลผล แบบท่ี 2 จํานวน 1 เครื่อง 
เปนเงิน 30,000 บาท 

-โรงเรียนเทศบาล 1 
(สังขวิทย)   
-โรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดกะพังสุรินทร)  
-โรงเรียนเทศบาล 3 
(บานนาตาลวง)  

926,000 

89 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรบังาน
ประมวลผล  จํานวน 2 เครื่อง  

โรงเรียนเทศบาล 1 
(สังขวิทย) 

42,000 

90 เครื่องพิมพ เครื่องพิมพ  จํานวน 2 ชนิด  ดังน้ี 
1. เครื่องพิมพ ชนิดเลเซอรหรือชนิด LED 
ขาวดํา ชนิด Network แบบท่ี 2 
(33 หนา/นาที) จํานวน 3 เครื่อง  
เปนเงิน  45,000  บาท 
2. เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 
จํานวน 10 เครื่อง   
เปนเงิน  43,000  บาท 

-โรงเรียนเทศบาล 1 
(สังขวิทย) 
-โรงเรียนเทศบาล 3 
(บานนาตาลวง) 

88,000 

91 เครื่องสํารองไฟฟา เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 
56 เครื่อง   
 

-โรงเรียนเทศบาล 1 
(สังขวิทย)  
-โรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดกะพังสุรินทร)  
-โรงเรียนเทศบาล 3 
(บานนาตาลวง) 

156,800 

92 ระบบสญัญาณเสียงบอกเวลา ระบบสญัญาณเสียงบอกเวลา  จํานวน 1 
ชุด ประกอบดวย เครื่องคอมพิวเตอร
ควบคุมโปรแกรมตั้งเวลา  โปรแกรมตั้ง
เวลาบอกคาบเรียน วงจร Magnatictimer   
และเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1500 VA   

โรงเรียนเทศบาล 6 
(วัดตันตยาภิรม) 

60,000 

93 อุปกรณกระจายสัญญาณ อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบท่ี 2 จํานวน 3 เครื่อง  

โรงเรียนเทศบาล 4 
(วัดมัชฌิมภมูิ) 

63,000 

94 อุปกรณกระจายสัญญาณ 
ไรสาย 

อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access 
Point) แบบท่ี 1  
จํานวน 8 เครื่อง  

โรงเรียนเทศบาล 4 
(วัดมัชฌิมภมูิ) 

45,600 

95 โครงการติดตั้งเสาไฟฟาพรอม
หลอดไฟฟาโรงเรียนเทศบาล 
4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 

ติดตั้งเสาไฟพรอมหลอดไฟฟาสองสวาง 
จํานวน 6 จุด บริเวณรอบสนามทางเขา-
ออก  โดยติดตั้งเสาไฟฟา ความสูงไมนอย
กวา 5 เมตร จํานวน 6 เสา พรอมโคม
ไฟฟาขนาดไมนอยกวา 250 วัตต  และ
อุปกรณอ่ืนๆ ครบชุด 

โรงเรียนเทศบาล 4 
(วัดมัชฌิมภมูิ) 

423,000 

 
  



-14- 
 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สถานท่ีดําเนินการ จํานวนเงิน 
(บาท) 

96 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา
อาคารและบริเวณโรงเรียน
เทศบาล 5 (วัดควนขัน) 

ดําเนินการปรับปรุงระบบไฟฟาภายใน
อาคารและบริเวณโรงเรียน ดังน้ี 
- ปรับปรุงสายเมนไฟฟาเขาอาคารภายใน
โรงเรียน พรอมอุปกรณท้ังหมด 
- ติดตั้งตูโหลดเซนเตอร MDB และตูโหลด
ยอยอาคารเรียน 1 และอาคารเรียน 2 
- ปรับปรุงระบบไฟฟาภายในอาคารเรยีน 
1 อาคารเรียน 2 โรงจอดรถและบริเวณ
พ้ืนท่ีโรงเรียนท้ังหมด 

โรงเรียนเทศบาล 5 
(วัดควนขัน) 

2,540,000 

97 โครงการกอสรางปอมยาม 
โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย) 

กอสรางอาคารปอมยาม  ขนาด 2 x 3 
เมตร  จาํนวน 1 หลัง 

โรงเรียนเทศบาล 1 
(สังขวิทย) 

90,800 

98 โครงการกอสรางทางเช่ือม
ระหวางอาคารเรียน 1  
กับอาคารเรยีน 2 โรงเรยีน
เทศบาล 5 (วัดควนขัน) 

กอสรางทางเช่ือมบริเวณช้ัน 2  
ระหวางอาคารเรียน 1 กับอาคารเรียน 2 
จํานวน 1 ชุด 

โรงเรียนเทศบาล 5 
(วัดควนขัน) 

882,000 

99 โครงการกอสรางทางเช่ือม
โรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดกะพังสุรินทร) 

กอสรางทางเชื่อมระหวางอาคาร
เรียน 6 กับอาคารเรียน 7 บริเวณชั้น 
2 และชั้น 3 

โรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดกะพังสุรินทร) 

254,600 

100 โครงการกอสรางโรงอาหาร
สําหรับนักเรียนช้ันปฐมวัย
โรงเรียนเทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม) 

กอสรางโรงอาหารสาํหรับนักเรียน 
ช้ันปฐมวัย ขนาดกวางไมนอยกวา 8.00 
เมตร  ยาวไมนอยกวา20.00 เมตร  
พ้ืนปูกระเบ้ือง จํานวน 1 หลัง พรอมโตะ
และเกาอ้ีสําหรบัรับประทานอาหาร 

โรงเรียนเทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม) 

1,878,000 

101 โครงการกอสรางลานกิจกรรม
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 
(วัดควนขัน) 

กอสรางลานกิจกรรม ค.ส.ล. มีหลงัคาคลุม 
พ้ืนท่ีระหวางอาคารเรียน 2 กับอาคาร
เรียน 3 จํานวน 1 หลัง 

โรงเรียนเทศบาล 5 
(วัดควนขัน) 

1,456,000 

102 โครงการกอสรางเสาธงพรอม
ฐานและปรับพ้ืนท่ีบริเวณลาน
หนาเสาธงโรงเรียนเทศบาล 6 
(วัดตันตยาภิรม) 

กอสรางเสาธงพรอมฐาน และปรับพ้ืนท่ี 
บริเวณลานหนาเสาธง พ้ืนท่ีไมนอยกวา  
2,760 ตารางเมตร 

โรงเรียนเทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม) 

3,832,000 

103 โครงการจดัทําท่ีแปรงฟน
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 7 
(วัดประสิทธิชัย) 

จัดทําท่ีแปรงฟนนักเรียน อางทําดวย 
สแตนเลส พรอมระบบนํ้าด-ีนํ้าท้ิง  
จํานวน 3 จุด 

โรงเรียนเทศบาล 7  
(วัดประสิทธิชัย) 

330,000 

104 โครงการจดัทําอางลางหนา
และท่ีแปรงฟนโรงเรียน
เทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 

จัดทําอางลางหนาและท่ีแปรงฟนนักเรียน 
วัสดุทําดวยสแตนเลส ขนาดไมนอยกวา 
22.00 เมตร จํานวน 1 แหง  พรอมติดตั้ง
ระบบประปา 

โรงเรียนเทศบาล 4 
(วัดมัชฌิมภมูิ) 

230,000 

105 โครงการจดัทําอางลางหนา
และแปรงฟนโรงเรียน 
เทศบาล 3 (บานนาตาลวง) 

จัดทําอางลางหนาและแปรงฟน 
วัสดุสแตนเลส พรอมติดตั้งระบบนํ้า 
และกอกนํ้า  จํานวน 1 แหง 

โรงเรียนเทศบาล 3 
(บานนาตาลวง) 

298,700 
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ช่ือโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สถานท่ีดําเนินการ จํานวนเงิน 
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106 โครงการซอมแซมฝาเพดาน
อาคารเรยีนปฐมวัย โรงเรียน
เทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 

ซอมแซมฝาเพดานบริเวณช้ัน 2  
อาคารเรยีนปฐมวัย พ้ืนท่ีไมนอยกวา 
50 ตารางเมตร 

โรงเรียนเทศบาล 4 
(วัดมัชฌมิภมูิ) 

49,000 

107 โครงการซอมเปลีย่นประตู
อาคารเรยีน 2 และอาคาร
เรียน 3 โรงเรียนเทศบาล 1 
(สังขวิทย) 

ซอมเปลีย่นประตูสแตนเลสอาคารเรียน 2 
และอาคารเรยีน 3 จํานวน 4 ชุด 

โรงเรียนเทศบาล 1 
(สังขวิทย) 

229,000 

108 โครงการปรับปรุงบันไดอาคาร
เรียน 6 โรงเรียนเทศบาล 1 
(สังขวิทย) 

ปรับปรุงบันไดอาคารเรียน 6  จํานวน 4 
ช้ัน โดยปูพ้ืนบันไดและชานพักดวย
กระเบ้ือง พรอมทําจมูกบันได 

โรงเรียนเทศบาล 1 
(สังขวิทย) 

95,200 

109 โครงการปรับปรุงพ้ืนโรงพล
ศึกษา 1 พรอมบริเวณดานขาง
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัด
ตันตยาภริม) 

ปรับปรุงโรงพลศึกษา 1 ประกอบดวยงาน 
- ปรับปรุงพื้นทั้งภายในและภายนอก 
- เปล่ียนชองลม 
- ปรับปรุงหองน้ํา 
- ปรับพื้นเวทีพรอมติดต้ังผามานดานหลังเวที 
- เปล่ียนหลังคา 

โรงเรียนเทศบาล 6 
(วัดตันตยาภิรม) 

1,629,000 

110 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน
บริเวณลานหนาเสาธง 
โรงเรียนเทศบาล 2 
(วัดกะพังสุรินทร) 

ปรับปรุงภูมิทัศนพ้ืนท่ีบริเวณ 
ลานหนาเสาธง จํานวน 1 แหง   
- ปูพ้ืนคอนกรีตพิมพลาย พ้ืนท่ีประมาณ 
1,000 ตารางเมตร 
- เคลื่อนยายเสาธงเดมิไปจดัวางใน
ตําแหนงใหมท่ีเหมาะสมสวยงาม 
- ประดับตกแตงดวยไมดอก ไมประดับ 

โรงเรียนเทศบาล 2 
(วัดกะพังสุรินทร) 

1,024,000 

111 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนลานหนา
และหลังอาคารเรียนโรงเรียน
เทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย) 

ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณลานดานหนา 
และดานหลังอาคารเรยีน 

โรงเรียนเทศบาล 7 
(วัดประสิทธิชัย) 

830,000 

112 โครงการปรับปรุงระบบทอ
ประปาในโรงเรียนเทศบาล 3 
(บานนาตาลวง) 

เดินทอประปาจากถังเก็บนํ้าบาดาลไปยัง
อาคารเรยีน หองนํ้าหองสวม และตลอด
ภายในโรงเรียน  จํานวน 1 ระบบ 

โรงเรียนเทศบาล 3 
(บานนาตาลวง) 

46,800 

113 โครงการปรับปรุงระบบทอ
และอุปกรณหองนํ้าหองสวม
ภายในอาคารกฤษณาโรงเรียน
เทศบาล 3 (บานนาตาลวง) 

ปรับปรุงระบบทอและอุปกรณหองนํ้า 
หองสวม ภายในอาคารกฤษณา  
จํานวน 1 หลัง 

โรงเรียนเทศบาล 3 
(บานนาตาลวง) 

158,900 

114 โครงการปรับปรุงระบบทอและ
อุปกรณหองน้ําหองสวมภายใน
อาคารเทพธาโรโรงเรียนเทศบาล 3 
(บานนาตาลวง) 

ปรับปรุงระบบทอและอุปกรณหองนํ้า  
หองสวม ภายในอาคารเทพทาโร  
จํานวน 1 หลัง 

โรงเรียนเทศบาล 3 
(บานนาตาลวง) 

400,000 

115 โครงการปรับปรุงโรงอาหาร
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพัง
สุรินทร) 

ปรับปรุงโรงอาหาร จํานวน 1 หลงั   
โดย ก้ันหองโดยรอบดวยกระจกและตดิ
บานเลื่อน ปูพ้ืนกระเบ้ือง ติดตั้งประตู
เหล็กมวน ฯลฯ 

โรงเรียนเทศบาล 2 
(วัดกะพังสุรินทร) 

1,164,000 
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ลําดับ
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ช่ือโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สถานท่ีดําเนินการ จํานวนเงิน 
(บาท) 

116 โครงการปรับปรุงศูนยการ
เรียนรูดนตรีโรงเรียนเทศบาล 
1 (สังขวิทย) 

ปรับปรุงหอง ขนาด 12x28 เมตร เปน
ศูนยการเรียนรูดนตรี  ประกอบดวยงาน 
- บุฝาผนังหองเพ่ือซับเสยีง พรอมปูพรม 
- ทําเวทีสําหรับแสดง 
- ซอมหลังคาและฝาเพดาน 
- ปรับปรุงหองนํ้า 
- ทาสีและตดิตั้งไฟฟาแสงสวาง 

โรงเรียนเทศบาล 1 
(สังขวิทย) 

1,239,400 

117 โครงการปรับปรุงหองดนตรี
โรงเรียนเทศบาล 3 (บานนา
ตาลวง) 

- เปล่ียนหนาตางเปนกระจกบานเล่ือนซับเสียง 

- เปลี่ยนประตูเปนบานสวิง 
- ติดตั้งเหล็กดัด 
- ติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศและพัดลมดูดอากาศ 

- ติดตั้งผามาน 

โรงเรียนเทศบาล 3 
(บานนาตาลวง) 

174,900 

118 โครงการปรับปรุงหองนํ้า
ภายในอาคารบุหงาลําเจยีก 
โรงเรียนเทศบาล 3  
(บานนาตาลวง) 

ปรับปรุงระบบทอและอุปกรณหองนํ้า 
หองสวม ภายในอาคารบุหงาลําเจยีก 
จํานวน 1 หลัง 

โรงเรียนเทศบาล 3 
(บานนาตาลวง) 

162,000 

119 โครงการปรับปรุงหองนํ้า
อาคารเรยีน 2 และ 4  
โรงเรียนเทศบาล 2 
(วัดกะพังสุรินทร) 

ปรับปรุงหองสุขาอาคารเรยีน 2 
และอาคารเรยีน 4  ประกอบดวย 
- เปลี่ยนประตูและสุขภัณฑภายในหองนํ้า
ท่ีชํารุด 
- ปรับปรุงระบบทอนํ้า 
- ปูกระเบ้ืองพ้ืนและผนังหองนํ้า 
- เปลี่ยนฝาเพดานกระเบ้ืองแผนเรียบ
พรอมทาส ี

โรงเรียนเทศบาล 2 
(วัดกะพังสุรินทร) 

420,000 

120 โครงการปรับปรุงหองเรยีน
ระบบสองภาษา (MEP) 
โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย) 

ปรับปรุงหองเรียนระบบสองภาษา (MEP)  
จํานวน 2 หองเรียน ประกอบดวยงาน 
- เปลี่ยนหนาตางเปนกระจกบานเลื่อน 
วงกบอลูมิเนียม 
- เปลี่ยนประตูเปนกระจกบานเปดกรอบ
อลูมิเนียม 
- ติดตั้งเหล็กดัดหนาตางและบานประตู 
พรอมติดตั้งมานปรับแสง 
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และพัดลมดดู
อากาศ 

โรงเรียนเทศบาล 1 
(สังขวิทย) 

376,700 

121 โครงการปรับปรุงหองเรยีน
วิทยาศาสตรโรงเรียนเทศบาล 
2 (วัดกะพังสุรินทร) 

ปรับปรุงหองเรียนวิทยาศาสตร  
จํานวน 3 หอง  ประกอบดวยงาน 
- เปลี่ยนประตูเปนกระจกบานเปด 
- ติดตั้งมานปรับแสง 
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมดดู
อากาศ 

โรงเรียนเทศบาล 2 
(วัดกะพังสุรินทร) 

520,000 
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ลําดับ
ท่ี 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สถานท่ีดําเนินการ จํานวนเงิน 
(บาท) 

122 โครงการปรับปรุงหองวิชาการ
โรงเรียนเทศบาล 3 (บานนา
ตาลวง) 

- เปลี่ยนประตูเปนบานสวิง 
- ก้ันฝาหองกระจกอลมูิเนียม 
- ติดตั้งหนาตางกระจก 
- ติดตั้งเหล็กดัด 
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมดดู
อากาศ 
- ติดตั้งผามาน 

โรงเรียนเทศบาล 3 
(บานนาตาลวง) 

139,200 

123 โครงการปรับปรุงหองศูนยการ
เรียนรูอาเซียนโรงเรยีน
เทศบาล 1 (สังขวิทย) 

ปรับปรุงหองศูนยเรียนรูอาเซียน  
จํานวน 1 หองเรียน ประกอบดวยงาน 
- งานติดตั้งมานปรับแสง 
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และพัดลมดดู
อากาศ 

โรงเรียนเทศบาล 1 
(สังขวิทย) 

143,000 

124 โครงการปรับปรุงหองสุขา
โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย) 

ปรับปรุงหองสุขาอาคารเรยีน 6  
จํานวน 15 หอง  ประกอบดวยงาน 
 - เปลี่ยนประตูและสุขภัณฑภายใน
หองนํ้าท่ีชํารุด 
 - เปลี่ยนระบบทอนํ้า 
 - ซอมแซมกระเบ้ืองผนังหองนํ้า 
 - เปลี่ยนฝาเพดานกระเบ้ืองแผนเรียบ
พรอมทาส ี

โรงเรียนเทศบาล 1 
(สังขวิทย) 

267,600 

125 โครงการปรับปรุงหองเรยีนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดกะพังสุรินทร) 

ปรับปรุงหองเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จํานวน 7 หอง  ประกอบดวยงาน 
- ติดตั้งเหล็กดัดประตูและหนาตาง 
- เปลี่ยนประตูเปนกระจกบานเปด 
- ติดตั้งมานปรับแสง 
- ติดกระจกปดชองระบายอากาศ 
- เปล่ียนกระดานดําเปนกระดานเขียนไวทบอรด 

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมดดู
อากาศ 

โรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดกะพังสุรินทร) 

1,236,000 

126 พัดลม พัดลม แบบขาตั้งสามขา มลีอเลื่อน 
จํานวน 2 เครื่อง 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดลอม 

20,000 

127 เครื่องบดยอยก่ิงไม เครื่องบดยอยก่ิงไม ขนาดใหญ แบบมีลอ
เคลื่อนท่ีได จํานวน 1 เครื่อง 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดลอม 

160,000 

128 เครื่องพนละอองฝอยและ 
หมอกควัน 

เครื่องพนละอองฝอยและหมอกควัน 
แบบสะพาย จํานวน 4 เครื่อง 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดลอม 

400,000 

129 เครื่องโทรศัพท เครื่องโทรศัพทชนิดไรสาย  
จํานวน 1 เครื่อง 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดลอม 

3,500 

130 ตูเหล็ก ตูเหล็กแบบบานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต 
จํานวน 1 ตู 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดลอม 

8,000 

 
  



-18- 
 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สถานท่ีดําเนินการ จํานวนเงิน 
(บาท) 

131 โตะและเกาอ้ีทํางาน โตะและเกาอ้ีทํางาน  จํานวน 1 ชุด  
ประกอบดวยโตะ 1 ตัว และเกาอ้ี 
แบบมีลอเลื่อน จํานวน 1 ตัว 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดลอม 

8,000 

132 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร   จํานวน 1 
เครื่อง ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI 
Lumens 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดลอม 

36,000 

133 โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV)  จํานวน  1  
เครื่อง  ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 
x 1080 พิกเซล ขนาด 48 น้ิว  แสดงภาพ
ดวยหลอดภาพแบบ LED Backlight  ชอง
ตอ HDMI  ไมนอยกวา 2 ชองสัญญาณ 
เพ่ือการเช่ือมตอสัญญาณภาพและเสียง 
ชองตอ USB ไมนอยกวา 1 ชองสัญญาณ 
รองรับไฟลภาพ เพลง  และภาพยนตร มี
ตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดลอม 

23,000 

134 เครื่องทํานํ้ารอน-นํ้าเย็นแบบ
ตอทอขนาด 2 กอก 

เคร่ืองทําน้ํารอน-น้ําเย็นแบบตอทอขนาด 2 กอก  
จํานวน 1 เคร่ือง  โดยมหีัวกอกจายน้าํเปนน้ํา
รอน 1 หัว น้ําเย็น 1 หวั แบบต้ังพื้น ระบบตอทอ
ประปา มีระบบกรองน้ําในตัวเคร่ือง ความจุถัง
เก็บน้ําเย็นไมนอยกวา 4 ลิตร ความจุถังเก็บน้ํา
รอนไมนอยกวา 2 ลิตร ตัวเคร่ืองทั้งภายนอกและ
ภายในทาํดวยวัสดุไมเปนสนิม ถังบรรจุน้ําภายใน
ทําดวยวัสดุไมเปนสนิม ไรสารตะกั่ว มอีปุกรณ
ควบคุมการเปด-ปดน้ํา มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ ใช
ไฟฟา AC 220 โวลท 50 เฮิรตซ 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดลอม 

26,000 

135 เครื่องผลิตนํ้าดืม่ เครื่องผลิตนํ้าดืม่จากอากาศ   
จํานวน 3 เครื่อง 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดลอม 

180,000 

136 เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงานสาํนักงาน  
จํานวน 1 เครื่อง 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดลอม 

16,000 

137 เครื่องพิมพ เครื่องพิมพ ชนิดเลเซอรหรือชนิด LED 
ขาวดํา ชนิด Network แบบท่ี 1 
(27 หนา/นาที)  จํานวน 1 เครื่อง 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดลอม 

7,900 

138 เครื่องสํารองไฟฟา เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA  
จํานวน 1 เครื่อง 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดลอม 

2,800 

139 เกาอ้ี เกาอ้ี  จํานวน 2 ชนิด  ดังน้ี 
1. เกาอ้ีแถวชนิด 3 ท่ีน่ัง จํานวน 1 ชุด 
เปนเงิน 6,500 บาท 
2. เกาอ้ีแถวชนิด 2 ท่ีน่ัง จํานวน 2 ชุด 
เปนเงิน 9,000 บาท 

กองสวัสดิการสังคม 15,500 
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140 เครื่องโทรศัพท เครื่องโทรศัพทตั้งโตะ จํานวน 2 เครื่อง กองสวัสดิการสังคม 7,000 
141 ตูเหล็ก ตูเหล็ก จาํนวน 5 ตู  เปนตูขนาด 2 บาน 

(มอก.) มีมือจับชนิดบิด  มีแผนช้ันปรับ
ระดับ 3 ช้ิน คุณสมบัตติามมาตรฐาน 
ผลิตภณัฑอุตสาหกรรม 

กองสวัสดิการสังคม 27,500 

142 โตะ โตะพับโฟเมกาหนาขาว  จํานวน 3 ตัว กองสวัสดิการสังคม 30,000 
143 โตะและเกาอ้ีคอมพิวเตอร โตะและเกาอ้ีคอมพิวเตอร  จํานวน 2 ชุด 

ประกอบดวยโตะสําหรับวางคอมพิวเตอร 
1 ตัว และเกาอ้ี 1 ตัว 

กองสวัสดิการสังคม 7,000 

144 โตะและเกาอ้ีทํางาน โตะและเกาอ้ีทํางาน จํานวน 5 ชุด  
แตละชุดประกอบดวย โตะ 1 ตัว  
เกาอ้ีแบบมีลอเลื่อน 1 ตัว 

กองสวัสดิการสังคม 40,000 

145 กลองถายภาพน่ิงระบบ
ดิจิตอล 

กลองถายภาพน่ิงระบบดิจิตอล  จํานวน 1 
เครื่อง ความละเอียดไมนอยกวา 20 ลาน
พิกเซล  เปนกลองคอมแพค มรีะบบแฟลช
ในตัว สามารถถอดเปลีย่นสื่อบันทึกขอมูล
ไดอยางสะดวกเมื่อขอมูลเต็มหรือเมื่อ
ตองการเปลีย่น สามารถโอนถายขอมูล
จากกลองไปยังเครื่องคอมพิวเตอรได  
มีกระเปาบรรจุกลอง 

กองสวัสดิการสังคม 14,000 

146 เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 
จํานวน 2 เครื่อง 

กองสวัสดิการสังคม 32,000 

147 เครื่องพิมพ เครื่องพิมพ ชนิดเลเซอร หรือชนิด LED 
ขาวดํา ชนิด Network แบบท่ี 1 
(27 หนา/นาที)  จํานวน 1 เครื่อง 

กองสวัสดิการสังคม 7,900 

148 เครื่องสํารองไฟฟา เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 
4 เครื่อง 

กองสวัสดิการสังคม 11,200 

149 เครื่องฉีดนํ้าแรงดันสูง เครื่องฉีดนํ้าแรงดันสูง  จํานวน 1 เครื่อง   
มีกําลังไฟไมนอยกวา 2,200 วัตต  แรงดัน
นํ้าไมนอยกวา 130 บาร 

สํานักการชาง 20,000 

150 เครื่องเจีย เครื่องเจียไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง  ขนาด 
4 น้ิว มีกําลังไฟฟาไมนอยกวา 650 วัตต 

สํานักการชาง 3,500 

151 ตูเช่ือมไฟฟา ตูเช่ือมไฟฟา  จํานวน 1 เครื่อง  กําลังไฟ
ไมนอยกวา 7 KVA  พรอมอุปกรณ 

สํานักการชาง 18,000 

152 แทนตัดไฟเบอร แทนตัดไฟเบอร  จํานวน 1 เครื่อง  ขนาด 
14 น้ิว  พรอมอุปกรณ 

สํานักการชาง 10,000 

153 สวานไฟฟา สวานไฟฟา (สวานโรตารี่)  จํานวน 1 
เครื่อง มีกําลังไฟฟาไมนอยกวา 750 วัตต 
พรอมอุปกรณ 

สํานักการชาง 10,000 
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154 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. 
ซอยแยกถนนควนหาญ 
หนาบานเลขท่ี 85/2  
ไปทางทิศตะวันตก 

กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 
กวาง 4.50-8.00 เมตร  ยาว 105.00 
เมตร หรือพ้ืนท่ี  ไมนอยกวา  
750 ตารางเมตร พรอมไหลทางดนิถม 
ท้ังสองขาง 

ซอยแยกถนนควน
หาญ 

711,000 

155 โครงการกอสรางถนนแยกจาก
ถนนศรีตรังถึงศาลเจากวนอิมเก็ง
เชื่อมตอถนนควนขนุน 

ดําเนินการ ปรับพ้ืนทางพรอมกอสราง 
ผิวจราจรแอสฟลติก คอนกรตี  
หนา 0.05 เมตร  กวาง 6.00 เมตร   
ยาว 530.00 เมตร  หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
 3,180 ตารางเมตร 

ถนนศรีตรัง 3,646,000 

156 โครงการกอสรางถนนและคู
ระบายนํ้า ค.ส.ล. ถนนคลอง
นํ้าเจ็ด ซอย 2 

- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 
กวาง 2.00-4.50 เมตร  ยาวไมนอยกวา 
150.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 600 
ตารางเมตร 
- กอสรางคูระบายนํ้า ค.ส.ล. ความยาวท้ัง
สองขางไมนอยกวา 300.00 เมตร 

ถนนคลองนํ้าเจ็ด 
ซอย 2 

2,000,000 

157 โครงการกอสรางถนนและราง
ระบายนํ้า ค.ส.ล. ซอยแยก
ถนนสังขวิทยซอย 3 ขาง
บานเลขท่ี 31/8 ไปทางทิศ
ตะวันตกและทิศตะวันออก 

- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 
กวาง 4.50 เมตร ยาวไมนอยกวา 
276.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 1,242 
ตารางเมตร 
 - กอสรางรางระบายนํ้า ค.ส.ล. กวาง 
0.50 เมตร ลึก 0.50-1.00 เมตร 
พ้ืนดานบนเปนรางตื้นและพ้ืนเรียบ มีฝา
ปดเปดทุกระยะ 7.00 เมตร  
หรือตามสภาพพ้ืนท่ี ความยาวท้ังสองขาง
ไมนอยกวา 438.00 เมตร 

ถนนสังขวิทย 3,200,000 

158 โครงการกอสรางถนนและราง
ระบายนํ้า ค.ส.ล. ซอย
สาธารณะเช่ือมตอตรอกปลา
กับถนนวิเศษกุล 

- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กวาง 
3.50 – 4.00 เมตร  
ยาวประมาณ 170.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีไมนอย
กวา 664 ตารางเมตร 
 - กอสรางรางระบายนํ้า ค.ส.ล. กวาง 0.50 เมตร 
ลึกตนราง 0.50 เมตร  
พื้นดานบนเปนรางต้ืน มีฝาปดเปดทุกระยะ 7.00 
เมตร หรือตามสภาพพื้นที ่
ความยาวทั้งสองขางไมนอยกวา 339 ตารางเมตร 

ถนนวิเศษกุล 2,214,000 

159 โครงการกอสรางถนนและราง
ระบายนํ้า ค.ส.ล. ถนนหนอง
ยวน ซอย 5ซอยแยกขาง
บานเลขท่ี 143/4 จดลําราง
สาธารณประโยชน 

- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กวาง 
0.70-3.20 เมตร  ยาว 61.00 เมตร หรือพื้นที่ไม
นอยกวา 156 ตารางเมตร 
 - กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. กวาง 0.50 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร  พื้นดานบนเปนพืน้เรียบ มี
ฝาปดเปดทุกระยะ  7.00 เมตร หรือตามสภาพ
พื้นที่ ความยาวไมนอยกวา 79.00 เมตร 

ถนนหนองยวน 497,000 
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160 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า 
ค.ส.ล. ถนนหวยยอด ซอย 26 

กอสรางรางระบายนํ้า ค.ส.ล. กวาง 0.50 
เมตร ลึก 0.50-1.00 เมตร พ้ืนดานบนเปน
ผิวเรียบ  มีฝาปดเปดทุกระยะ 7.00 เมตร 
หรือตามสภาพพ้ืนท่ี ความยาวไมนอยกวา 
224.00 เมตร 

ถนนหวยยอด 1,000,000 

161 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนควนขนุน ตั้งแตสะพาน
ควนขนุนถึงสี่แยกไฟแดง 
ควนขนุน 

ปรับปรุงเปนผิวจราจรพาราแอสฟลติก 
คอนกรีตหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กวาง 
6.00-10.00 เมตร  ยาวประมาณ 
630.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา  
4,790 ตารางเมตร 

ถนนควนขนุน 6,360,000 

162 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลติกคอนกรีตและ
กอสรางทอระบายนํ้าพรอม
ทางเทาถนนขนานทางรถไฟ 
(กันตัง-ทากลาง) 

- ปูผิวจราจรแอสฟลติกคอนกรีต กวาง 
8.50-17.00 เมตร ยาว 810.00 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 10,570 ตารางเมตร 
 - กอสรางทอระบายนํ้า ขนาด 1.50 เมตร 
พรอมทางเทา ยาว 480.00 เมตร 
 - ตีเสนและเครื่องหมายจราจร 

ถนนขนานทางรถไฟ 
(กันตัง-ทากลาง) 

15,186,000 

163 รถบรรทุกขยะ รถบรรทุกขยะแบบอัดทาย จํานวน 1 คัน  
เปนรถยนตบรรทุก ชนิด 6 ลอ  
เครื่องยนตดเีซล มีกําลังไมนอยกวา 
240 แรงมา  ตูบรรทุกมูลฝอยมีขนาด
ความจุไมนอยกวา 12 ลูกบาศกเมตร 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดลอม 

4,000,000 

164 เครื่องบดผสมปุย เครื่องบดผสมปุย แบบมีลอ เคลื่อนท่ีได 
จํานวน 1 เครื่อง 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดลอม 

100,000 

165 กลองถายภาพน่ิง 
ระบบดิจติอล 

กลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล  จํานวน 1 เคร่ือง  
ความละเอียดไมนอยกวา 20 ลานพิกเซล  เปน
กลองคอมแพค มีระบบแฟลชในตัว สามารถถอด
เปล่ียนส่ือบันทึกขอมูลไดอยางสะดวกเมื่อขอมูล
เต็มหรือเมื่อตองการเปล่ียน สามารถโอนถาย
ขอมูลจากกลองไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอรได มี
กระเปาบรรจุกลอง 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดลอม 

14,000 

166 เครื่องตัดหญา เครื่องตัดหญา  จํานวน 2 เครื่อง  แบบขอ
แข็ง (สะพาย) เครื่องยนตขนาดไมนอย
กวา 1.5 แรงมา ปริมาตรกระบอกสูบไม
นอยกวา 30 ซีซี พรอมใบมีด 

สํานักการชาง 19,000 

167 เครื่องพิมพ เครื่องพิมพ ชนิดเลเซอร หรือชนิด LED 
ขาวดํา ชนิด Network แบบท่ี 1 
(27 หนา/นาที)  จํานวน 1 เครื่อง 

กองสวัสดิการสังคม 7,900 

168 ตูเหล็ก ตูเหล็ก   จํานวน 2 ตู  ขนาด 2 บาน 
(มอก.)  มีมือจับชนิดบิด  มีแผนช้ันปรับ
ระดับ 3 ช้ิน 

กองสวัสดิการสังคม 11,000 
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169 โตะและเกาอ้ีทํางาน คาโตะและเกาอ้ีทํางาน  จํานวน 7 ชุด 
แตละชุดประกอบดวย โตะ 1 ตัว  เกาอ้ี
แบบมีลอเลื่อน 1 ตัว 

กองสวัสดิการสังคม 56,000 

170 รถจักรยานยนต รถจักรยานยนต  จํานวน 4 คัน 
ขนาด 110 ซซีี แบบเกียรธรรมดา 

กองสวัสดิการสังคม 152,000 

171 เครื่องพิมพ เครื่องพิมพ ชนิดเลเซอร หรือชนิด LED 
ขาวดํา  ชนิด Network แบบท่ี 1  
(27 หนา/นาที) จํานวน 2 เครื่อง 

กองสวัสดิการสังคม 15,800 

172 โครงการกอสรางลานกีฬา
บริเวณท่ีทําการชุมชนวังตอ 

กอสรางลาน ค.ส.ล. หนา 0.125 เมตร  
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 450 ตารางเมตร 

กองสวัสดิการสังคม 390,000 

173 ช้ันวางหนังสือ ช้ันวางหนังสือเหล็ก  จํานวน 6 ชุด   
วางได 6 ระดับ ชนิด 2 ดาน แบบ 1  
คอน มีแผนไมปดขางมลีวดก้ันหนังสือ  
พรอมแผนไมปดขาง โครงตูทําจากเหล็ก 

สํานักการศึกษา 75,000 

174 ชุดรับแขก ชุดรับแขก  จํานวน 1 ชุด  ผลิตจากหนัง 
พียูโครงสรางทําจากไม ประกอบดวย  
เกาอ้ีตัวยาว 1 ตัว เกาอ้ีตัวสั้น 2 ตัว 
โตะตัวกลาง 1 ตัว 

สํานักการศึกษา 20,000 

175 โตะหมูบูชา โตะหมูบูชา  จํานวน 1 ชุด  ทําดวยไมสัก 
ความกวางของโตะหมูขนาด 9 น้ิว  
มีฐานรองโตะหมู มีโตะแทนบูชา 9 ช้ิน 

สํานักการศึกษา 8,500 

176 รถทําความสะอาดหญาเทียม รถทําความสะอาดหญาเทียม   
จํานวน 1 คัน  เครื่องยนตเบนซิน  
กําลังเครื่อง 6.5 แรงมา 

สํานักการศึกษา 40,000 

177 เครื่องดูดตะกอน เครื่องดูดตะกอน  จํานวน 1 เครื่อง  แบบ
เคลื่อนท่ีได ประกอบดวย ถังกรอกนํ้า ,ปม 
,รถเข็นสแตน, Ball Valve UPVC, 
Check Valve UPVC, สายดูดตะกอน ,
ดามดดูตะกอน, ลอดูดตะกอน, 
กลองเบรกเกอร, สายไฟ,ปลั๊ก,ทอ PVC ,
ผงกรอง 

สํานักการศึกษา 120,000 

178 เครื่องตัดหญา เครื่องตัดหญา  จํานวน 2 เครื่อง    
แบบขอแข็ง (สะพาย)  เครื่องยนตขนาด
ไมนอยกวา 1.5 แรงมา ปริมาตร 
กระบอกสูบไมนอยกวา 30 ซีซี  
พรอมใบมีด 

สํานักการศึกษา 19,000 

179 เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 
จํานวน 7 เครื่อง 

สํานักการศึกษา 112,000 

 
  




