
 
 
 

ประกาศเทศบาลนครตรัง 
เรื่อง  ประชาสัมพันธงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

-------------------------------- 
 

 ตามท่ี เทศบาลนครตรัง ไดประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ     
พ.ศ.2565 ไปแลวนั้น เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2563 และเพ่ือใหการใชจายงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล โปรงใสสามารถตรวจสอบได เทศบาลนครตรัง ขอประชาสัมพันธงบประมาณรายจายเพ่ือการ
ลงทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 เปนจํานวนเงินรวมท้ังสิ้น 83,595,010 บาท  เพ่ือแจงใหทุกทานได
รับทราบและรวมกันตรวจสอบการใชจายเงินงบประมาณดังกลาว  ใหเกิดความคุมคา ประหยัด เกิดประโยชน
สูงสุด และสามารถเกิดผลสัมฤทธิ์ไดดวยความรวมมือของทุกทาน รายละเอียดดังนี้ 
 

ลําดับท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สถานท่ีดําเนินการ 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
1 โครงการกอสรางโรงเรือน

ปุยอินทรีย โรงเรียน
เทศบาล 5 (วัดควนขัน) 

 - เพ่ือจายเปนคากอสรางโรงเรือน    

ปุยอินทรีย จํานวน 1 หลัง 

 - ตามแบบแปลนของเทศบาลนครตรัง 

เลขท่ี ช. 45/2563 

โรงเรียนเทศบาล 5 
(วัดควนขัน) 

145,400 

2 โครงการกอสรางรั้วดาน
ทิศตะวันตก โรงเรียน
เทศบาล 6                 
(วัดตันตยาภิรม)  

  -  เพ่ือจายเปนคากอสรางรั้วคอนกรีต 

จํานวน 1 รั้ว    

-  รั้วดานทิศตะวันตก พรอมถมดิน
ตามแนวรั้ว จํานวน 1 รั้ว   
- งานอ่ืนท่ีเก่ียวของ                
- ตามแบบแปลนของเทศบาลนครตรัง 
เลขท่ี ช.51/2563 

โรงเรียนเทศบาล 6 
(วัดตันตยาภิรม) 

1,370,000 

3 โครงการกอสรางรั้วดาน
ทิศตะวันใต โรงเรียน
เทศบาล 6                 
(วัดตันตยาภิรม)  

 - เพ่ือจายเปนคากอสรางรั้วคอนกรีต 

จํานวน 1 รั้ว  

- รั้วดานทิศใต พรอมถมดินตามแนวรั้ว 
จํานวน 1 รั้ว  
- งานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
- ตามแบบแปลนของเทศบาลนครตรัง 
เลขท่ี ช.37/2562 

โรงเรียนเทศบาล 6 
(วัดตันตยาภิรม) 

2,610,000 
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ลําดับท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สถานท่ีดําเนินการ 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
4 โครงการปรับปรุงหองศูนย

การเรียนรูโรงเรียนเทศบาล 3 
(บานนาตาลวง) 

- เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงหอง

ศูนยการเรียนรู ไดแก  

1. หองศูนยการเรียนรูอาคาร

บุหงาลําเจียก ชั้นลาง  

2. หองศูนยการเรียนรู อาคาร

เทพธาโร ชั้น 4 

- ตามแบบแปลนของเทศบาล

นครตรัง เลขท่ี ช.43/2562 

โรงเรียนเทศบาล 3 
(บานนาตาลวง) 

295,000 

5 โครงการปรับปรุงหองสํานัก
ชางเดิมเพ่ือใชเปนท่ีปฏิบัติ   
งานกองการเจาหนาท่ี 

- เพ่ือจายเปนคาดําเนินการ

ปรับปรุงหองสํานักชางเดิม

เพ่ือใชเปนท่ีปฏิบัติงานกอง

การเจาหนาท่ี 

- ตามแบบแปลนของเทศบาล

นครตรัง เลขท่ี ช 16/2564 

สํานักงานเทศบาล
นครตรัง 

2,840,000 

6 โครงการติดตั้งประตูบังตา
เหล็กยืด   

-  เพ่ือจายเปนคาติดตั้งประตู
บังตาเหล็กยืดพรอมรางขนาด 
กวาง 1.70 เมตร สูง 2.60 
เมตร จํานวน 1 ชุด     
- ติดตั้งประตูบังตาเหล็กยืด
พรอมราง ขนาดกวาง 3.70 
เมตร สูง 2.60 เมตร จํานวน 
1 ชุด  
 -  ติดตั้งประตูบังตาเหล็กยืด
พรอมราง  ขนาดกวาง 2.90  
เมตร สูง 2.30 เมตร จํานวน 
1 ชุด ณ สถานท่ี ทําการคา
ชุมชนยานการคา ต.ทับเท่ียง       
อ.เมือง จ.ตรัง 
- ตามแบบแปลนของเทศบาล
นครตรัง เลขท่ี ช.43/2564 

ท่ีทําการคาชุมชน
ยานการคา          
ต.ทับเท่ียง อ.เมือง 
จ.ตรัง 

27,600 
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ลําดับท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สถานท่ีดําเนินการ 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
7 โครงการปรับปรุงรั้วพรอมเท

พ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กอาคาร
เก็บเอกสารและพัสดุกองคลัง 

- เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงรั้ว
พรอมเทพ้ืนคอนกรีตเสริม
เหล็กดานหนาอาคาร 
- ตามแบบแปลนของเทศบาล
นครตรัง เลขท่ี ช.2/2564 

อาคารเก็บเอกสาร
และพัสดุกองคลัง 
เทศบาลนครตรัง 

165,900 

8 โครงการพัฒนาสวนสาธารณะ
กะพังสุรินทร 

- เพ่ือจายเปนคาพัฒนา
สวนสาธารณะกะพังสุรินทร 
โดยติดตั้งระบบน้ําพุดนตรีบน
ทุนลอยในสระน้ํา พรอม
หองควบคุม และงานระบบ
ไฟฟา  
- รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลนครตรัง เลขท่ี 
A21/2564 

สวนสาธารณะกะพัง
สุรินทร 

48,000,000 

9 คาใชจายกิจกรรมพัฒนา    
ลําคลองหนองน้ําภายในเขต
เทศบาลนครตรัง 

- เพ่ือจายเปนคาใชจายการ
ดําเนินโครงการพัฒนา       
ลําคลองและหนองน้ําภายใน
เขตเทศบาลนครตรัง โดย
พนักงานเทศบาล ลูกจาง
พนักงานจางสํานักการชาง
และประชาชนท่ัวไปรวม
พัฒนาคลองหวยยาง, คลอง
น้ําเจ็ด,หนองน้ําสาธารณะ 
ฯลฯ ในวันสิ่งแวดลอมโลก
และวันสําคัญตางๆ  ปละไม
นอยกวา 2 ครั้ง โดย
ดําเนินการขุดลอกสันดินท่ี  
กีดขวางการไหลของน้ําใน  
ลําคลอง กําจัดขยะมูลฝอย 
สิ่งปฏิกูล วัชพืชและสิ่งกีด
ขวางทางน้ําในลําคลอง, 
หนองน้ํา เชน คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาวัสดุอุปกรณ คาน้ํามัน
เชื้อเพลิง คาจางทําสื่อ
เผยแพรประชาสัมพันธ และ
คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนในการ
ดําเนินงานตามโครงการ ฯลฯ 

ลําคลองหนองน้ํา
ภายในเขตเทศบาล
นครตรัง 

100,000 
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ลําดับ
ท่ี 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สถานท่ีดําเนินการ 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
10 โครงการปรับปรุงระบบทอสง

น้ําเสียสถานีสูบน้ําเสียวัด
ตันตยาภิรม (PS3) 

- เพ่ือจายเปนคา รื้อถอนทอ
เหล็กสงน้ําเสียของเดิม ติดตั้ง
ทอเหล็กกลาอาบสังกะสี 
ความยาวไมนอยกวา 15.00 
เมตร ติดตั้งทอ HDPE ความ
ยาวไมนอยกวา 70.00 เมตร 
- ตามแบบแปลนของเทศบาล
นครตรัง เลขท่ี A9/2563 

เสียสถานีสูบน้ําเสีย
วัดตันตยาภิรม 

443,000 

11 โครงการกอสรางบอ
สังเกตการณน้ําใตดิน ศูนย
กําจัดมูลฝอยเทศบาลนครตรัง   

- เพ่ือจายเปนคากอสรางบอ
สังเกตการณน้ําใตดิน จํานวน      
4 บอ ตามหลักเกณฑของ       
กรมควบคุมมลพิษ 
- รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลนครตรัง เลขท่ี 
A12/2564 

ศูนยกําจัดมูลฝอย
เทศบาลนครตรัง   

260,000 

12 โครงการปรับปรุงระบบบําบัด
น้ําชะขยะมูลฝอย ศูนยกําจัด
มูลฝอยเทศบาลนครตรัง   

เพ่ือจายเปนคากอสรางสถานี
สูบน้ําชะขยะ กอสรางหอง
เครื่อง ติดตั้งเครื่องเติมอากาศ 
จํานวน 4 ชุด ติดตั้งระบบ
กําจัดโลหะหนักในน้ําชะขยะ 
จํานวน  1 ชุด ติดตั้งเครื่องสูบ
น้ําเสีย จํานวน 2 ชุด ราคา
รวมตูควบคุมและอุปกรณ
ติดตั้ง 
-  ตามแบบแปลนของ
เทศบาลนครตรัง เลขท่ี 
A13/2564 

ศูนยกําจัดมูลฝอย
เทศบาลนครตรัง   

4,200,000 

13 โครงการปรับปรุงระบบบําบัด
น้ําเสียโรงฆาสัตว เทศบาล
นครตรัง 

- เพ่ือจายเปนคาปรับปรุง
ระบบบําบัดน้ําเสียโรงฆาสัตว 
งานรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูก
สราง งานโครงสรางวิศวกรรม 
งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง
และปองกันอัคคีภัย 
- ตามแบบแปลนของเทศบาล
นครตรัง เลขท่ี ช.48/2563 
 

โรงฆาสัตว เทศบาล
นครตรัง 

6,863,620 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สถานท่ีดําเนินการ จํานวนเงิน 

(บาท) 
14 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

เครื่องคอมพิวเตอร 
- เพ่ือจายเปนคาเครื่องคอมพิวเตอร 
ดังนี้ 
1. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
สํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 9 เครื่อง 
เปนเงิน 153,000 บาท 
2. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
ประมวลผล แบบท่ี 2 (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 3 
เครื่อง เปนเงิน 90,000 บาท 
- ตั้งจายตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอรของ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม 

กองคลัง 243,000 

15 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
เครื่องพิมพ 

- เพ่ือจายเปนคาเครื่องพิมพ เลเซอร 
หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network 
แบบท่ี 1 (28หนา/นาที) จํานวน     
3 เครื่อง 
- ตั้งจายตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอรของ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม 

กองคลัง 26,700 

16 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
เครื่องสํารองไฟฟา 

- เพ่ือจายเปนคาเครื่องสํารองไฟฟา 
ขนาด 800 VA จํานวน 12 เครื่อง 
- ตั้งจายตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอรของ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม 

กองคลัง 30,000 

17 ครุภัณฑสํานักงาน 
โตะและเกาอ้ีทํางาน 

- เพ่ือจายเปนคาโตะและเกาอ้ีทํางาน 
จํานวน 2 ชุด 
- ตั้งจายตามราคาตลาดทองถ่ิน 

กองยุทธศาสตร
และงบประมาณ 

22,000 

 
 
 
 



-6- 
 
ลําดับ

ท่ี 
ช่ือโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สถานท่ีดําเนินการ จํานวนเงิน 

(บาท) 
18 ครุภณัฑโฆษณาและ

เผยแพร 
เครื่องมัลติมิเดีย 
โปรเจคเตอร 

- เพ่ือจายเปนคาเครื่องมัลติมีเดีย 
โปรเจคเตอร ระดับ XGA ขนาดไม 
ต่ํากวา ขนาด 3,500 ANSI Lumens 
จํานวน 1 เครื่อง 
- ตั้งจายตามคุณลักษณะและ
รายละเอียดบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ 

กองยุทธศาสตร
และงบประมาณ 

28,000 

19 ครุภณัฑโฆษณาและ
เผยแพร 
กลองถายวีดีโอ 

- เพ่ือจายเปนคาเครื่องถายวีดีโอ
ประเภท Action Camera จํานวน 1 
เครื่อง 
- ตั้งจายตามคุณลักษณะและ
รายละเอียดบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ 

กองยุทธศาสตร
และงบประมาณ 

20,000 

20 อุปกรณถายทอดสด 
(Live) 

- เพ่ือจายเปนคาอุปกรณในการ
ถายทอดสด (Live) ประกอบดวย 
1) Video Capture Stream and 
Record 1 ตัว 
2) ไมคโครโฟนสําหรับติดตั้งกลอง 
DSLR สมารโฟน PC 1 ตัว 
3) ไมคโครโฟน Wireless 1 ชุด 
4) ไมกันสั่น 1 อัน 
5) ชุดไฟสตูดิโอ 1 ชุด 
6) ชุดไฟ LED ไรสายนอกสถานท่ี 1 
ชุด 
ตั้งจายตามคุณลักษณะและ
รายละเอียดบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ 

กองยุทธศาสตร
และงบประมาณ 

50,000 

21 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
สแกนเนอร 

- เพ่ือจายเปนคาสแกนเนอร สําหรับ
งานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ 
แบบท่ี 2 จํานวน 1 เครื่อง ตั้งจาย
ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอรของ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม 

กองยุทธศาสตร
และงบประมาณ 

29,000 
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ลําดับ
ท่ี 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สถานท่ีดําเนินการ จํานวนเงิน 
(บาท) 

22 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
เครื่องคอมพิวเตอร 

- เพ่ือจายเปนคาเครื่องคอมพิวเตอร  
เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย แบบท่ี 1 
จํานวน 1 เครื่อง 
- ตั้งจายตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอรของ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม 

กองยุทธศาสตร
และงบประมาณ 

130,000 

23 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
เครื่องสํารองไฟฟา  

- เพ่ือจายเปนคาเครื่องสํารองไฟฟา 
ขนาด 3 KVA จํานวน 1 เครื่อง 
- ตั้งจายตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณ และระบบคอมพิวเตอรของ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม 

กองยุทธศาสตร
และงบประมาณ 

32,000 

24 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
อุปกรณกระจายสัญญาณ
ไรสาย (Access Point) 

- เพ่ือจายเปนคาอุปกรณกระจาย
สัญญาณไรสาย (Access Point)  
แบบท่ี 1 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 5,400 บาท 
- เพ่ือจายเปนคาอุปกรณกระจาย
สัญญาณไรสาย (Access Point) 
แบบท่ี 2 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
23,000 บาท 
- ตั้งจายตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอรของ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม   

กองยุทธศาสตร
และงบประมาณ 

28,400 

25 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
เครื่องพิมพ 

- เพ่ือจายเปนคาเครื่องพิมพ 
Multifunction เลเซอรหรือ LED สี 
ราคาเครื่องละ 15,000 บาท จํานวน 
2 เครื่อง ตั้งจายตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการ
จัดหาอุปกรณ และระบบ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม 

กองยุทธศาสตร
และงบประมาณ 

30,000 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สถานท่ีดําเนินการ จํานวนเงิน 

(บาท) 
26 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

เครื่องคอมพิวเตอร 
- เพ่ือจายเปนคาเครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงานประมวลผล (จอแสดง
ภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 
จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
22,000 บาท 
- ตั้งจายตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอรของ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม 

หนวยตรวจสอบ
ภายใน 

22,000 

27 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
เครื่องพิมพ 

- เพ่ือจายเปนคาเครื่องพิมพ
Multifunction แบบฉีดหมึกพรอม
ติดตั้ง ถังหมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer) จํานวน 1 เครื่อง ตั้งจาย
ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอรของ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม 

หนวยตรวจสอบ
ภายใน 

8,900 

28 ครุภัณฑสํานักงาน 
โตะ-เกาอ้ี 

- เพ่ือจายเปนคา โตะ-เกาอ้ี สําหรับ
ระดับปฏิบัติการ จํานวน 1 ชุด 
- ตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 

หนวยตรวจสอบ
ภายใน 

8,500 

29 ครุภัณฑสํานักงาน 
เครื่องเจาะกระดาษ 

- เพ่ือจายเปนคาเครื่องเจาะกระดาษ
และเขาเลมมือโยก จํานวน 1 เครื่อง 
เปนเงิน 11,400 บาท 
- ตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 

สํานักปลัดเทศบาล 11,400 

30 ครุภัณฑสํานักงาน 
เครื่องทําลายเอกสาร 

- เพ่ือจายเปนคาเครื่องทําลาย
เอกสาร แบบตัดละเอียด จํานวน 
3 เครื่อง เปนเงิน 64,200 บาท 
- ตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 

สํานักปลัดเทศบาล 64,200 

31 ครุภัณฑสํานักงาน 
โทรศัพท 

- เพ่ือจายเปนคาเครื่องโทรศัพท 
แบบตั้งโตะพรอมอุปกรณ จํานวน 
6 เครื่อง  
- ตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 

กองการเจาหนาท่ี 12,000 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สถานท่ีดําเนินการ จํานวนเงิน 

(บาท) 
32 ครุภัณฑสํานักงาน 

เครื่องโทรสาร 
- เพ่ือจายเปนคาเครื่องโทรสารแบบ
ใชกระดาษธรรมดา สงเอกสารได 
ครั้งละ 20 แผน จํานวน  1  เครื่อง 

กองการเจาหนาท่ี 20,000 

33 ครุภัณฑสํานักงาน 
เครื่องปรับอากาศ 

- เพ่ือจายเปนคาเครื่องปรับอากาศ 
จํานวน 7 เครื่อง ดังนี้ 
1. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 
แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน  
(ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 
BTU จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 
47,200 บาท  
2. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 
ชนิด 3 เฟส (ระบบ Inverter) ขนาด
ไมนอยกวา 36,000 BTU จํานวน 
2 เครื่อง เปนเงิน 110,800 บาท 
3. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 
ชนิดแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด
ไมนอยกวา 20,000 BTU จํานวน 2 
เครื่อง เปนเงิน 83,000 บาท 
4. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 
ชนิดแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด
ไมนอยกวา 26,000 BTU จํานวน 1 
เครื่อง เปนเงิน 36,000 บาท 
5. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 
ชนิดติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด
ไมนอยกวา 12,000 BTU จํานวน 1 
เครื่อง เปนเงิน 24,200 บาท 
- ตั้งจายตามคุณลักษณะและ
รายละเอียดบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ 

สํานักปลัดเทศบาล 301,200 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สถานท่ีดําเนินการ จํานวนเงิน 

(บาท) 
34 ครุภัณฑสํานักงาน 

โตะ-เกาอ้ี 
- เพ่ือจายเปนคาโตะ-เกาอ้ี จํานวน 7 
ชุด ดังนี้ 
1) โตะและเกาอ้ี ขาราชการระดับ  
7-9 จํานวน 3 ชุด เปนเงิน 26,700 
บาท 
2) โตะและเกาอ้ี ขาราชการระดับ 
3-6 จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 4,900 
บาท 
3) โตะและเกาอ้ี ขาราชการระดับ 
1-2 จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 4,900 
บาท 
4) โตะทํางาน พรอมเกาอ้ีทํางาน 
จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 50,000 บาท 
- ตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 

สํานักปลัดเทศบาล 36,500 

35 ครุภัณฑสํานักงาน 
โทรศัพทเคลื่อนท่ี 

- เพ่ือจายเปนคาโทรศัพทเคลื่อนท่ี 
จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 30,000 
บาท 
- ตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 

สํานักปลัดเทศบาล 30,000 

36 ครุภณัฑไฟฟาและวิทยุ 
เครื่องบันทึกเสียงการ
ประชุม 

- เพ่ือจายเปนคาเครื่องบันทึกเสียง
การประชุม มีระบบตัดเสียง 
จํานวน 4  เครื่องๆ ละ 5,000 บาท 
- ตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 

กองการเจาหนาท่ี 10,000 

37 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
เครื่องสแกนเนอร 

- เพ่ือจายเปนคาเครื่องสแกนเนอร 
สําหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนยบริการ แบบท่ี 2 จํานวน 2
เครื่อง เปนเงิน 29,000 บาท 
- ตั้งจายตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอรของ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม 

สํานักปลัดเทศบาล 
และ 

กองการเจาหนาท่ี 

58,000 
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ลําดับ
ท่ี 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สถานท่ีดําเนินการ จํานวนเงิน 
(บาท) 

38 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
เครื่องคอมพิวเตอร 

- เพ่ือจายเปนคาเครื่องคอมพิวเตอร 
ของสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 8 
เครื่อง เปนเงิน 136,000 บาท ดังนี้ 
1. เครื่องคอมพิวเตอร All In One 
สําหรับสํานักงาน จํานวน 5 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 17,000 บาท เปนเงิน 
85,000 บาท 
2.เครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน (จอ
แสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)
จํานวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
17,000 บาท เปนเงิน 51,000 บาท 
- เพ่ือจายเปนคาเครื่องคอมพิวเตอร 
ของกองการเจาหนาท่ี จํานวน 4 
เครื่อง เปนเงิน 88,000 บาท ดังนี้ 
1. เพ่ือจายเปนคาเครื่องคอมพิวเตอร  
สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 
(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 
19 นิ้ว) ราคาเครื่องละ 22,000 บาท 
- ตั้งจายตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอรของ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม 

สํานักปลัดเทศบาล 
กองการเจาหนาท่ี 

224,000 
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ลําดับ
ท่ี 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สถานท่ีดําเนินการ จํานวนเงิน 
(บาท) 

39 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
เครื่องพิมพ 

- เพ่ือจายเปนคาเครื่องพิมพ 
ของสํานักปลัดเทศบาล  จํานวน 
2 เครื่อง ดังนี้ 
1.เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED  
ขาวดํา ชนิด Network แบบท่ี 1 
(จํานวน 28 หนา/นาที) จํานวน 
1 เครื่อง เปนเงิน 8,900 บาท 
2.เครื่องพิมพ Mulitifunction 
แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer) จํานวน 1 
เครื่อง เปนเงิน 7,500 บาท 
- เพ่ือจายเปนคาเครื่องพิมพ  
ของกองการเจาหนาท่ี  
จํานวน 4 เครื่อง ดังนี้ 
1.เครื่องพิมพเลเซอร หรือ  
LED ขาวดํา ชนิด Network  
แบบท่ี 2 จํานวน 2 เครื่อง  
ราคาเครื่องละ 15,000 บาท 
เปนเงิน 30,000 บาท   
2.เครื่องพิมพ Mulitifunction    
แบบเลเซอร หรือ LED สี           
จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
15,000 บาท เปนเงิน 30,000 บาท  
- ตั้งจายตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอรของ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ 
สังคม 

สํานักปลัดเทศบาล 
กองการเจาหนาท่ี 

 

76,400 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สถานท่ีดําเนินการ จํานวนเงิน 

(บาท) 
40 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

เครื่องสํารองไฟฟา 
- เพ่ือจายเปนคาเครื่องสํารองไฟฟา 
ของสํานักปลัดเทศบาล จํานวน     
13 เครื่อง ดังนี้ 
1.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA 
จํานวน 10 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
5,800 บาท เปนเงิน 58,000 บาท 
2.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 
จํานวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
2,500 บาท เปนเงิน 7,500 บาท 
- เพ่ือจายเปนคาเครื่องสํารองไฟฟา 
ของกองการเจาหนาท่ี ดังนี้ 
1.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 
จํานวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
2,500 บาท เปนเงิน 10,000 บาท 
- ตั้งจายตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอรของ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม 

สํานักปลัดเทศบาล 
และ 

กองการเจาหนาท่ี 

75,500 

41 อุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค 

- เพ่ือจายเปนคาอุปกรณอานบัตร
แบบอเนกประสงค (Smart Card 
Reader) จํานวน 1 เครื่อง 
- ตั้งจายตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอรของ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม 

สํานักปลัดเทศบาล 
 

700 

42 ครุภณัฑการศึกษา 
จักรอุตสาหกรรม 

- จักรอุตสาหกรรมแบบเย็บผา 
จํานวน 10 เครื่อง  
- ตั้งจายตามคุณลักษณะและ
รายละเอียดบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ 

โรงเรียนเทศบาล 1 
(สังขวิทย) 

160,000 
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ลําดับ
ท่ี 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สถานท่ีดําเนินการ จํานวนเงิน 
(บาท) 

43 ครุภณัฑกีฬา 
โตะเทเบิลเทนนิส 

- จัดซ้ือโตะเทเบิลเทนนิส จํานวน    
4 ชุด 
- ตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 

โรงเรียนเทศบาล 7 
(วัดประสิทธิชัย) 

64,000 

44 ครุภัณฑงานบานงานครัว 
เครื่องกรองน้ํา 

- จัดซ้ือเครื่องกรองน้ํารวมอุปกรณ
พรอมติดตั้งจํานวน 1 เครื่อง 
- ตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 

โรงเรียนเทศบาล 1 
(สังขวิทย) 

350,000 

45 - เครื่องกรองน้ํา ภายในอาคารเรียน 
ประกอบดวย 
1. เครื่องกรองสนิมเหล็ก 
2. เครื่องกรองหินปูน 
3. ชุดลางเครื่องกรองและอุปกรณ
ติดตั้ง 
4. ติดตั้งพรอมใชงาน 
- ตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 

โรงเรียนเทศบาล 2 
(วัดกะพังสุรินทร) 

200,000 

46 ครุภัณฑงานบานงานครัว 
เครื่องดูดควัน 

- เพ่ือจัดซ้ือเครื่องดูดควันประกอบ
อาหาร พรอมติดตั้ง จํานวน 2 เครื่อง 
- ตั้งจายตามคุณลักษณะและ
รายละเอียดบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ 

โรงเรียนเทศบาล 5 
(วัดควนขัน) 

39,400 

47 ครุภัณฑงานบานงานครัว 
เครื่องทําน้ําเย็น 

- เพ่ือจัดซ้ือ'เครื่องทําน้ําเย็น ชนิด 5 
หัวกอก รวมอุปกรณพรอมติดตั้ง 
- ตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 

โรงเรียนเทศบาล 1 
(สังขวิทย) 

175,000 

48 - เครื่องทําน้ําเย็น ชนิด ๕ หัวกอก 
จํานวน ๔ เครื่อง ประกอบดวย 
1.เครื่องทําน้ําเย็น 4 ตู 
2. ติดตั้งพรอมใชงาน 
- ตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 

โรงเรียนเทศบาล 2 
(วัดกะพังสุรินทร) 

140,000 

49 ครุภัณฑงานบานงานครัว 
ตูแชอาหาร 

- เพ่ือจัดซ้ือตูแชอาหาร ขนาด 20 
คิวบิกฟุต จํานวน 1 เครื่อง 
- ตั้งจายตามคุณลักษณะและ
รายละเอียดบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ 

โรงเรียนเทศบาล 1 
(สังขวิทย) 

33,900 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สถานท่ีดําเนินการ จํานวนเงิน 

(บาท) 
50 ครุภัณฑงานบานงานครัว 

ตูแชอาหาร 
- เพ่ือจัดซ้ือตูแชอาหาร ขนาด 32 
คิวบิกฟุต จํานวน 1 ตู 
- ตั้งจายตามคุณลักษณะและ
รายละเอียดบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ 

โรงเรียนเทศบาล 4 
(วัดมัชฌิมภูมิ) 

48,400 

51 - เพ่ือจัดซ้ือตูแชอาหาร ขนาด 32 
คิวบิกฟุต จํานวน 1 ตู 
- ตั้งจายตามคุณลักษณะและ
รายละเอียดบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ 

โรงเรียนเทศบาล 5 
(วัดควนขัน) 

48,400 

52 ครุภัณฑงานบานงานครัว 
ตูเย็น 

- เพ่ือจัดซ้ือตูเย็นขนาด 9 คิวบิกฟุต 
จํานวน 2 เครื่อง  
- ตั้งจายตามคุณลักษณะและ
รายละเอียดบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ 

โรงเรียนเทศบาล 1 
(สังขวิทย) 

29,000 

53 - เพ่ือจัดซ้ือตูเย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต  
จํานวน  1 ตู   
- ตั้งจายตามคุณลักษณะและ
รายละเอียดบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ 

โรงเรียนเทศบาล 5 
(วัดควนขัน) 

14,500 

54 - เพ่ือจัดซ้ือตูเย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต  
จํานวน  2 ตู  
 - ตั้งจายตามคุณลักษณะและ
รายละเอียดบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ 

โรงเรียนเทศบาล 6 
(วัดตันตยาภิรม) 

29,000 

55 - เพ่ือจัดซ้ือตูเย็น ขนาด 13 คิวบิก
ฟุต จํานวน 2 ตู 
- ตั้งจายตามคุณลักษณะและ
รายละเอียดบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ 

โรงเรียนเทศบาล 5 
(วัดควนขัน) 

37,000 

56 ครุภัณฑงานบานงานครัว 
เตาแก็ส 

- เพ่ือจัดซ้ือเตาแกส ขนาด 8 นิ้ว 
พรอมขาตั้ง จํานวน 4 เตา พรอม 
ถังแกส 
- ตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 

โรงเรียนเทศบาล 1 
(สังขวิทย) 

8,000 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สถานท่ีดําเนินการ จํานวนเงิน 

(บาท) 
57 ครุภัณฑงานบานงานครัว 

รถเข็น 
- เพ่ือจัดซ้ือรถเข็น สําหรับเข็น
อาหาร ทําดวยสแตนเลสสําหรับให
นักเรียนฝกปฏิบัติของหลักสูตรศิลป
นวัตกรรมและการบริการ จํานวน   
2 คัน  
- ตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 

โรงเรียนเทศบาล 6 
(วัดตันตยาภิรม) 

18,600 

58 ครุภัณฑงานบานงานครัว 
หมอหุงขาวไฟฟา 

- เพ่ือจัดซ้ือหมอหุงขาวไฟฟา ขนาด 
ไมนอยกวา 10 ลิตร จํานวน 4 ใบ  
- ตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 

สําหรับโรงเรียน
เทศบาล 6 (วัด
ตันตยาภิรม) 

20,000 

59 ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย 
กลองจุลทรรศน 
 

- เพ่ือจัดซ้ือกลองจุลทรรศน ชนิด    
2 ตา จํานวน 2 ชุด สําหรับหอง
ปฏิบัติวิทยาศาสตรระดับ
ประถมศึกษา 
- ตั้งจายตามคุณลักษณะและ
รายละเอียดบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ 

โรงเรียนเทศบาล 1 
(สังขวิทย) 

61,400 

60 ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย 
เตียงพยาบาล 

- เพ่ือจัดซ้ือเตียงพยาบาล จํานวน   
3 ชุด 
- ตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 

โรงเรียนเทศบาล 5 
(วัดควนขัน) 

30,000 

61 ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย 
ชุดเตียงพยาบาล 

- เพ่ือจัดซ้ือชุดเตียงพยาบาล จํานวน 
2 ชุด แตละชุด ประกอบดวย 
1.เตียงพยาบาล จํานวน 1 เตียง 
2. หมอนใยมะพราวหุมหนังเทียม 
จํานวน 1 ใบ 
3. ฉากบังตาแบบ 3 พับ จํานวน 1 
ฉาก 
- ตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 

โรงเรียนเทศบาล 6 
(วัดตันตยาภิรม) 

70,000 

62 ครุภัณฑสํานักงาน 
โตะหมูบูชา 

- เพ่ือจัดซ้ือโตะหมูบูชา จํานวน  
4 ชุด สําหรับโรงเรียนเทศบาล 5 
(วัดควนขัน) จํานวน 2 ชุด 
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 6 
(วัดตันตยาภิรม) จํานวน 2 ชุด 
-  ตั้งจายตามคุณลักษณะและ
รายละเอียดบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ 

โรงเรียนเทศบาล 5 
(วัดควนขัน) 

และ 
โรงเรียนเทศบาล 6 
(วัดตันตยาภิรม) 

33,600 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สถานท่ีดําเนินการ จํานวนเงิน 

(บาท) 
63 ครุภัณฑสํานักงาน 

โตะรับประทานอาหาร 
- เพ่ือจัดซ้ือโตะรับประทานอาหาร
ทรงกลมหมุน พรอมเกาอ้ี 8 ท่ีนั่ง 
สําหรับใหนักเรียนฝกปฏิบัติของ
หลักสูตรศิลปนวัตกรรมและการ
บริการจํานวน 5 ชุด 
- ตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 

โรงเรียนเทศบาล 6 
(วัดตันตยาภิรม) 

250,000 

64 ครุภัณฑสํานักงาน 
เกาอ้ี 

- เพ่ือจัดซ้ือเกาอ้ีสําหรับตัดผม 
จํานวน ๒ ตัว  
- ตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 

โรงเรียนเทศบาล 2 
(วัดกะพังสุรินทร) 

50,000 

65 ครุภัณฑสํานักงาน 
ถังน้ํา 

- เพ่ือจัดซ้ือถังน้ําแบบสเตนเลส 
ขนาดความจุ 2,500 ลิตร จํานวน 
2 ใบ 
-  ตั้งจายตามคุณลักษณะและ
รายละเอียดบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ 

โรงเรียนเทศบาล 5 
(วัดควนขัน) 

37,200 

66 ครุภัณฑยานพาหนะและ
ขนสง 
รถโดยสาร ขนาด 12 ท่ีนั่ง 
(ดีเซล) 

 - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือรถโดยสาร 
ขนาด 12 ท่ีนั่ง (ดีเซล) ปริมาตร
กระบอกสูบไมนอยกวา 2,400 ซีซี 
หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 
90 กิโลวัตต จํานวน 2 คัน 

 - ตั้งจายตามคุณลักษณะและ
รายละเอียดบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ 

โรงเรียนเทศบาล 1 
(สังขวิทย)  

และ 
โรงเรียนเทศบาล 8 
(อนุบาลฝนท่ีเปน
จริง)  

2,716,000 

67 ครุภัณฑยานพาหนะและ
ขนสง 
รถบรรทุก (ดีเซล)  

- เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือรถบรรทุก
(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี 
หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 
110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 3 คัน 
- ตั้งจายตามคุณลักษณะและ
รายละเอียดบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ 

  

โรงเรียนเทศบาล 3 
(บานนาตาลวง)  
 
โรงเรียนเทศบาล 4 
(วัดมัชฌิมภูมิ)  

และ 
โรงเรียนเทศบาล 5 
(วัดควนขัน)  

2,562,000 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สถานท่ีดําเนินการ จํานวนเงิน 

(บาท) 
68 ครุภัณฑกอสราง 

เครื่องเลื่อยโซยนต 
- เพ่ือจายเปนคาเครื่องเลื่อยโซยนต 
จํานวน 4 เครื่อง ดังนี้ 
1. เครื่องเลื่อยโซยนต คุณลักษณะ 
เครื่องยนตเบนซิน 2 จังหวะ ไมต่ํา
กวา 5.3 แรงมา แผนบังคับโซยาวไม
ต่ํากวา 25 นิ้ว  จํานวน 1 เครื่อง 
2.  เครื่องเลื่อยโซยนต คุณลักษณะ 
เครื่องยนตเบนซิน 2 จังหวะ ไมต่ํา
กวา 3.1 แรงมา แผนบังคับโซยาว 
18-20 นิ้ว  จํานวน 1 เครื่อง 
3. - เครื่องเลื่อยโซยนต คุณลักษณะ 
เครื่องยนตเบนซิน 2 จังหวะ ขนาด 
0.8 แรงมา แผนบังคับโซยาว 11.5 
นิ้ว  จํานวน 2 เครื่อง 
- ตั้งจายตามคุณลักษณะและ
รายละเอียดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ 

สํานักชาง 74,000 

69 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
เครื่องคอมพิวเตอร 

- เพ่ือจายเปนคาเครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 
มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา  
19 นิ้ว พรอมแปนพิมพและเมาส 
จํานวน 1 เครื่อง 
- ตั้งจายตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอรของ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม 

สํานักชาง 22,000 

70 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
เครื่องพิมพ 

- เพ่ือจายเปนคาเครื่องพิมพ 
Multifunction เลเซอร หรือ LED สี 
จํานวน 1 เครื่อง  
- ตั้งจายตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอรของ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม 

สํานักชาง 15,000 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สถานท่ีดําเนินการ จํานวนเงิน 

(บาท) 
71 ครุภัณฑสํานักงาน 

เครื่องปรับอากาศ 
- เพ่ือจายเปนคาเครื่องปรับอากาศ 
จํานวน 3 เครื่อง ดังนี้ 
1. เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน
แบบแขวน (ราคารวมติดตั้ง) ขนาด
ไมต่ํากวา 13,000 บีทียู จํานวน 2 
เครื่อง 
2. เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน
แบบแขวน (ราคารวมติดตั้ง) ขนาด
ไมต่ํากวา 24,000 บีทียู จํานวน 1 
เครื่อง 
- ตั้งจายตามคุณลักษณะและ
รายละเอียดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ 

สํานักชาง 74,400 

72 ครุภัณฑสํานักงาน 
เกาอ้ีสําหรับประชุม 

- เพ่ือจายเปนคาเกาอ้ีสําหรับประชุม 
แบบบุนวมขาเหล็กชุบโครเม่ียมมี
พนักพิง จํานวน 10 ตัว 
- ตั้งจายตามราคาในตลาดทองถ่ิน 

สํานักชาง 6,050 

73 ครุภัณฑสํานักงาน 
ตูล็อกเกอร  

- เพ่ือจายเปนคาตูล็อกเกอร 18 ชอง 
จํานวน 1 ตู 
- ตั้งจายตามคุณลักษณะและ
รายละเอียดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ 

สํานักชาง 8,000 

74 ครุภัณฑสํานักงาน 
ตูเหล็กแบบ 

- เพ่ือจายเปนคาตูเหล็กแบบ 2 บาน 
จํานวน 1 ตู 
- ตั้งจายตามคุณลักษณะและ
รายละเอียดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ 

สํานักชาง 5,900 

75 ครุภัณฑสํานักงาน 
โตะสําหรับประชุม 

- เพ่ือจายเปนคาโตะสําหรับประชุม 
ชนิดขาเหล็กพับได วัสดุโฟเมกา 
ขนาด 60x180 เซนติเมตร จํานวน  
2 ตัว 
- ตั้งจายตามราคาตลาดทองถ่ิน 

สํานักชาง 3,740 

76 ครุภัณฑงานบานงานครัว 
เครื่องตัดหญา 

- เพ่ือจายเปนคาเครื่องตัดหญา แบบ
ขอแข็ง จํานวน 2 เครื่อง 
- ตั้งจายตามคุณลักษณะและ
รายละเอียดในบัญชีราคามาตรฐาน

สํานักชาง 19,000 



ครุภณัฑ 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สถานท่ีดําเนินการ จํานวนเงิน 

(บาท) 
77 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

เครื่องคอมพิวเตอร 
- เพ่ือจายเปนคาเครื่องคอมพิวเตอร 
สําหรับงานสํานักงาน มีจอแสดงภาพ 
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว พรอม
แปนพิมพและเมาส จํานวน 1 เครื่อง 
- ตั้งจายตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอรของ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม 

สํานักชาง 17,000 

78 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
เครื่องพิมพ 

- เพ่ือจายเปนคาเครื่องพิมพ จํานวน 
1 เครื่อง  
- ตั้งจายตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอรของ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม 

สํานักชาง 2,600 

79 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
เครื่องพิมพฟอรมเครื่องชั่ง 

- เพ่ือจายเปนคาเครื่องพิมพฟอรม
เครื่องชั่ง แบบ Dot Matrix พรอม
ติดตั้ง จํานวน 1 ชุด 
- ตั้งจายตามราคาตลาดทองถ่ิน 

สํานักชาง 9,800 

80 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
เครื่องสํารองไฟฟา 

- เพ่ือจายเปนคาเครื่องสํารองไฟฟา 
ขนาด 800VA จํานวน 2 เครื่อง 
- ตั้งจายตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอรของ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม 

สํานักชาง 5,000 

81 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
ซอฟตแวรเครื่องชั่ง
น้ําหนักรถบรรทุกขยะ 

- เพ่ือจายเปนคาซอฟตแวรเครื่องชั่ง
น้ําหนักรถบรรทุกขยะ Truck Scale 
Software ติดตั้งระบบพรอมใชงาน 
จํานวน 1 ชุด 
- ตั้งจายตามราคาตลาดทองถ่ิน 

สํานักชาง 42,500 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สถานท่ีดําเนินการ จํานวนเงิน 

(บาท) 
82 ครุภณัฑการเกษตร 

เครื่องสูบน้ําเสีย 
- เพ่ือจายเปนคาเครื่องสูบน้ําเสีย 
คุณลักษณะ เปนเครื่องสูบน้ําเสีย
แบบจุมใตน้ํา ขนาดไมนอยกวา 21.5 
กิโลวัตต สูบน้ําไดไมนอยกวา 110 
ลิตร/วินาที ท่ีแรงสูบสง ไมนอยกวา 
12 เมตร จํานวน 3 เครื่อง พรอม
ตูควบคุมไฟฟา และอุปกรณประกอบ 
สําหรับสูบน้ําเสียจากสถานีสูบน้ําเสีย
สามแยกหมี เขาสูระบบรวบรวมน้ํา
เสียไปยังโรงงาน ปรับปรุงคุณภาพน้ํา
เทศบาลนครตรัง ราคารวมคารื้อ
ถอนและงานติดตั้ง  
- ตั้งจายตามราคาตลาดทองถ่ิน 

สถานีสูบน้ําเสีย
สามแยกหมี เขาสู
ระบบรวบรวมน้ํา
เสียไปยังโรงงาน 

ปรับปรุงคุณภาพน้ํา
เทศบาลนครตรัง 

6,500,000 

83 ครุภัณฑงานบานงานครัว 
เครื่องตัดหญา 

- เพ่ือจายเปนคาเครื่องตัดหญา แบบ
ขอแข็ง คุณลักษณะเปนเครื่องตัด
หญาแบบสะพาย เครื่องยนตขนาด
ไมนอยกวา 1.4 แรงมา ปริมาตร
กระบอกสูบไมนอยกวา 30 ซีซี 
พรอมใบมีด จํานวน 5 เครื่อง 
- ตั้งจายตามคุณลักษณะและ
รายละเอียดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ 

สํานักชาง 47,500 

84 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
อุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค 

- เพ่ือจายเปนคาอุปกรณอานบัตร
แบบอเนกประสงค (Smart Card 
Reader) จํานวน 4 เครื่อง 
- ตั้งจายตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอรของ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม  

สํานักชาง 2,800 

85 ครุภัณฑสํารวจ 
ลอวัดระยะทาง 

- เพ่ือจายเปนคาลอวัดระยะทาง 
(Measuring Wheels) จํานวน 2 อัน 
คุณลักษณะ ชนิดธรรมดา แบบ
มิเตอร ขนาดเสนผาศูนยกลางไม
นอยกวา 320 มิลลิเมตร สามารถวัด
ระยะทางได 9,999.90 เมตร อานคา

สํานักชาง 14,000 



ไดละเอียด 10 เซนติเมตร หรือดีกวา 
- ตั้งจายตามราคาตลาดทองถ่ิน 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สถานท่ีดําเนินการ จํานวนเงิน 

(บาท) 
86 ครุภัณฑสํารวจ 

เครื่องหาพิกัดดวย
สัญญาณดาวเทียมแบบ
พกพา 

- เพ่ือจายเปนคาเครื่องหาพิกัดดวย
สัญญาณดาวเทียมแบบพกพา 
จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะ มี
เครื่องรับ สัญญาณ GPS แบบความ
ไวสูง มีจอภาพแสดงผลแบบ LCD 
บันทึกขอมูลตําแหนงพิกัดไดไมนอย
กวา 2,000 จุด และสรางเสนทางได 
200 เสนทาง บันทึกขอมูลคาพิกัด
โดยอัตโนมัติไดถึง 10,000 จุด มีแผน
ท่ีประเทศไทย บรรจุอยู และขอมูล
ตําแหนงสถานท่ีสําคัญไมนอยกวา 
500,000 ตําแหนง มีเข็มทิศ
อิเล็กทรอนิกสและระบบ หาคาความ
สูงโดยการวัดความดันบรรยากาศ มี
พอรตสําหรับเชื่อมตอกับเครื่อง
คอมพิวเตอรผานทาง USB port 
แบบ High-speed 
- ตั้งจายตามคุณลักษณะและ
รายละเอียดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ 

สํานักชาง 24,500 

87 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
เครื่องคอมพิวเตอร 

- เพ่ือจายเปนคาเครื่องคอมพิวเตอร 
สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 มี
จอแสดงภาพ ขนาดไมนอยกวา 19 
นิ้ว พรอมแปนพิมพและเมาส 
จํานวน 2 เครื่อง 
- ตั้งจายตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอรของ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม 

สํานักชาง 60,000 

88 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
เครื่องสํารองไฟฟา 

- เพ่ือจายเปนคาเครื่องสํารองไฟฟา 
ขนาด 800VA จํานวน 2 เครื่อง  
- ตั้งจายตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอรของ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ

สํานักชาง 5,000 



สังคม 
 

-23- 
 
ลําดับ

ท่ี 
ช่ือโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สถานท่ีดําเนินการ จํานวนเงิน 

(บาท) 
89 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

เครื่องพิมพ 
- เพ่ือจายเปนคาเครื่องพิมพ จํานวน 
2 เครื่อง ดังนี้ 
1. เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาว
ดํา (18 หนา/นาที) จํานวน 1 เครื่อง 
2. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด 
LED ขาวดํา แบบ Network สําหรับ
กระดาษ A3 จํานวน 1 เครื่อง 
- ตั้งจายตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอรของ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม 

สํานักชาง 56,600 

90 ครุภัณฑสํานักงาน                                                                                                    
เครื่องปรับอากาศ 

- เพ่ือจายเปนคาเครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกสวนแบบต้ังพ้ืนหรือแบบ
แขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 
36,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง 
สําหรับฝายบริหารท่ัวไป 
- ตั้งจายตามคุณลักษณะและ
รายละเอียดบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ 

กองสวัสดิการและ
สังคม 

55,400   

91 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
เครื่องคอมพิวเตอร 

- เพ่ือจายเปนคาเครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพ 
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว ) จํานวน  
1 เครื่อง สําหรับงานบริหารท่ัวไป 
- ตั้งจายตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม   
 

กองสวัสดิการและ
สังคม 

17,000 

92 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
เครื่องสํารองไฟฟา 

- เพ่ือจายเปนคาเครื่องสํารองไฟฟา 
ขนาด 800  VA จํานวน 2 เครื่อง    
สําหรับงานบริหารท่ัวไป 
- ตั้งจายตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐาน ครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม   

กองสวัสดิการและ
สังคม 

5,000 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สถานท่ีดําเนินการ จํานวนเงิน 

(บาท) 
93 ครุภัณฑคอมพิวเตอร                                                                                        

เครื่องคอมพิวเตอร                                                                                     
- เพ่ือจายเปนคาเครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพ 
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว ) จํานวน  
3 เครื่อง สําหรับงานพัฒนาชุมชน   
- ตั้งจายตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม   

กองสวัสดิการและ
สังคม 

51,000 
 

94 ครุภัณฑคอมพิวเตอร                                                                                         
เครื่องพิมพ 

- เพ่ือจายเปนคาเครื่องพิมพ 
Multifunction แบบฉีดหมึกพรอม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ (ink Tank 
Printer) จํานวน  1  เครื่อง   
สําหรับงานพัฒนาชุมชน   
- ตั้งจายตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม   

กองสวัสดิการและ
สังคม 

7,500 

95 กองสวัสดิการและสังคม 
เครื่องสํารองไฟฟา 

- เพ่ือจายเปนคาเครื่องสํารองไฟ 
ขนาด 800 VA จํานวน 3 ชุด   
สําหรับงานพัฒนาชุมชน  
- ตั้งจายตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม   

กองสวัสดิการและ
สังคม 

7,500 

96 ครุภัณฑสํานักงาน 
โทรศัพทสํานักงาน 

- เพ่ือจายเปนคาโทรศัพทสํานักงาน
แบบมีสาย จํานวน 3 เครื่อง 
- ตั้งจายตามราคาตลาดทองถ่ิน 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

2,970 

97 ครุภัณฑสํานักงาน 
เครื่องเจาะกระดาษ 

- เพ่ือจายเปนคาเครื่องเจาะกระดาษ 
150 แผน จํานวน 1 เครื่อง 
- ตั้งจายตามราคาตลาดทองถ่ิน 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

2,500 

98 ครุภัณฑสํานักงาน 
เกาอ้ีทํางาน 

- เพ่ือจายเปนคาเกาอ้ีทํางาน จํานวน 
3 ตัว 
- ตั้งจายตามราคาตลาดทองถ่ิน 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

9,000 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สถานท่ีดําเนินการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

99 ครุภัณฑสํานักงาน 
ตู 

- เพ่ือจายเปนคาตูเก็บแฟม 20 ชอง 
จํานวน 4 ตู 
- ตั้งจายตามราคาตลาดทองถ่ิน 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

20,000 

100 ครุภัณฑงานบานงานครัว 
เครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น  

- เพ่ือจายเปนคาเครื่องทําน้ํารอน- 
น้ําเย็น ตั้งพ้ืนแบบ 2 กอก 
- ตั้งจายตามราคาตลาดทองถ่ิน 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

6,000 

101 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
เครื่องคอมพิวเตอร 

- เพ่ือจายเปนคาเครื่องคอมพิวเตอร 
สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2 
เครื่อง 
- ตั้งจายตามเกณฑราคากลางและ 
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

34,000 

102 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
เครื่องพิมพ 

- เพ่ือจายเปนคาเครื่องพิมพเลเซอร 
หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network  
แบบท่ี 1 จํานวน 2 เครื่อง  
- ตั้งจายตามเกณฑราคากลางและ 
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

17,800 

103 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
สแกนเนอร 

- เพ่ือจายเปนคาเครื่องสแกนเนอร 
สําหรับงานเก็บเอกสารระดับ 
ศูนยบริการ แบบท่ี  
- ตั้งจายตามเกณฑราคากลาง 
และคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

17,000 

104 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
เครื่องสํารองไฟฟา 

- เพ่ือจายเปนคาเครื่องสํารองไฟฟา 
ขนาด 800 VA จํานวน 5 เครื่อง 
- ตั้งจายตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอรของ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

12,500 



สังคม 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สถานท่ีดําเนินการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

105 ครุภัณฑสํานักงาน 
เกาอ้ีคอมพิวเตอร 

- เพ่ือจายเปนคาเกาอ้ีคอมพิวเตอร 
จํานวน 4 ตัว 
- ตั้งจายตามราคาตลาดทองถ่ิน 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

11,960 

106 ครุภัณฑสํานักงาน 
เกาอ้ืทํางาน 

- เพ่ือจายเปนคาเกาอ้ีทํางาน จํานวน 
3 ตัว 
- ตั้งจายตามราคาตลาดทองถ่ิน 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

6,270 

107 ครุภัณฑสํานักงาน 
โตะทํางาน 

- เพ่ือจายเปนคาโตะทํางานขนาดไม
นอยกวา 120 x 60 x 75 ซม. 
จํานวน 2 ตัว 
- ตั้งจายตามราคาตลาดทองถ่ิน 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

7,800 

108 ครุภัณฑงานบานงานครัว 
ตูเย็น 

- เพ่ือจายเปนคาตูเย็น ขนาด 7 
คิวบิกฟุต จํานวน 1 ตู 
- ตั้งจายตามคุณลักษณะและ
รายละเอียดบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

9,000 

109 ครุภัณฑคอมพิวเตอร
เครื่องคอมพิวเตอร 

- เพ่ือจายเปนคาเครื่องคอมพิวเตอร 
สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 4 
เครื่อง 
- ตั้งจายตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอรของ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

68,000 

110 ครุภัณฑคอมพิวเตอร
เครื่องสํารองไฟฟา 

- เพ่ือจายเปนคาเครื่องสํารองไฟฟา 
ขนาด 800 VA จํานวน 4 เครื่อง 
-  ตั้งจายตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอรของ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

10,000 
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