


































































































































































































































































































































































1

งบประมาณโอนลด งบประมาณโอนเพ่ิม

จ านวนเงิน จ านวนเงิน

(บาท) (บาท)

งบกลาง ส านักปลัดเทศบาล
1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 2,000,000 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

งานบริหารทัว่ไป

ส านักปลัดเทศบาล ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ส านักงาน

แผนงานบริหารงานทัว่ไป 1. โตะ๊ท างาน พร้อมโตะ๊ขา้งและตู้ลิ้นชกั 143,500   

งานบริหารทัว่ไป เพือ่จ่ายเป็นค่าโต๊ะท างาน ขนาดไม่น้อยกว่า  

ค่าใชส้อย 200x95x76 เซนติเมตร พร้อมโต๊ะข้างและตู้ล้ินชัก

-รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 7 ชุด ส าหรับใช้ทีห่้องรองนายกเทศมนตรี
2. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี 93,900 ห้องปลัดเทศบาล และห้องรองปลัดเทศบาล

-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้า เป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ จึงก าหนดราคาตามราคาท้องตลาด
3. ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 80,400 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท

ค่าวัสดุ 0810.3/ว 2931 ลงวันที ่19 พฤษภาคม 2562
4. วัสดุส านักงาน 55,900 ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง
5. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 82,700 2. โตะ๊ท างาน 5 ฟุต 243,200

ค่าสาธารณูปโภค เพือ่จ่ายเป็นค่าโต๊ะท างาน 5 ฟุต ขนาดไม่น้อยกว่า
6. ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 100,200 155.5x79.2x75 เซนติเมตร จ านวน 32 ตัว

แผนงานการรักษาความสงบภายใน ส าหรับส านักปลัดเทศบาล 2, กองการเจ้าหน้าที ่2,

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองยทุธศาสตร์ฯ 3, ส านักคลัง 11, กองการศึกษา 1,

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) ส านักสาธารณสุขฯ 8 และกองช่าง 5
7. เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 273,000 เป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ค่าวัสดุ จึงก าหนดราคาตามราคาท้องตลาด
8. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 70,000 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท

ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 0810.3/ว 2931 ลงวันที ่19 พฤษภาคม 2562
9. รถยนต์ดับเพลิงพร้อมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 60,000 ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 3. โตะ๊ท างาน 4 ฟุต 825,000

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทีย่ว เพือ่จ่ายเป็นค่าโต๊ะท างาน 4 ฟุต ขนาดไม่น้อยกว่า 

ค่าสาธารณูปโภค 122x72.2x75 เซนติเมตร จ านวน 165 ตัว
10. ค่าไฟฟ้า 156,000 ส าหรับส านักปลัดเทศบาล 26, กองการเจ้าหน้าที ่3,

เอกสารแนบท้ายญัตต ิ เรื่อง  ขออนุมตัโิอนเงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ประเภท/รายการ แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ประเภท/รายการ
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งบประมาณโอนลด งบประมาณโอนเพ่ิม

จ านวนเงิน จ านวนเงิน

(บาท) (บาท)

เอกสารแนบท้ายญัตต ิ เรื่อง  ขออนุมตัโิอนเงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ประเภท/รายการ แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ประเภท/รายการ

กองยทุธศาสตร์ฯ 4, ส านักคลัง 47, กองการศึกษา 22,

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ส านักสาธารณสุขฯ 46, กองช่าง 8 และ

แผนงานบริหารงานทัว่ไป กองสวัสดิการสังคม 9 

งานวางแผนสถิตแิละวิชาการ เป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) จึงก าหนดราคาตามราคาท้องตลาด
11. เงินประจ าต าแหน่ง 86,000 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท

ค่าใชส้อย 0810.3/ว 2931 ลงวันที ่19 พฤษภาคม 2562

-รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง
12. ค่าจ้างท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจ าปี 51,100 4. เก้าอ้ีผู้บริหาร 69,300
13. ค่าจ้างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมติดต้ัง 200,000 เพือ่จ่ายเป็นค่าเก้าอี้ผู้บริหาร จ านวน 7 ตัว

-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้า ส าหรับรองนายกเทศมนตรี 4, ปลัดเทศบาล 1  

ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ และรองปลัดเทศบาล 2
14. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจดัท าแผนพฒันา 181,000 เป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

เทศบาลนครระยอง จึงก าหนดราคาตามราคาท้องตลาด
15. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 69,000 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท

ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 0810.3/ว 2931 ลงวันที ่19 พฤษภาคม 2562
16. จอประชาสัมพันธ์กลางแจ้ง LED ชนิด DIP พร้อม 6,000,000 ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง

ติดต้ังระบบ (บริเวณสวนศรีเมือง) 5. เก้าอ้ีส านักงานพนักพิงสูง 119,000

ส านักคลัง เพือ่จ่ายเป็นค่าเก้าอี้ส านักงานพนักพิงสูง จ านวน 

แผนงานบริหารงานทัว่ไป 28 ตัว  ส าหรับส านักปลัดเทศบาล 3, กองการ

งานบริหารงานคลัง เจ้าหน้าที ่2, ส านักคลัง 9, กองการศึกษา 1,

ค่าใชส้อย ส านักสาธารณสุขฯ 8 และกองช่าง 5 

-รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ เป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

17. ค่าจ้างเหมาบริการและอื่นๆ 89,200 จึงก าหนดราคาตามราคาท้องตลาด

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท

กองการศึกษา 0810.3/ว 2931 ลงวันที ่19 พฤษภาคม 2562

แผนงานการศึกษา ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง

งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 6. เก้าอ้ีส านักงานพนักพิงเตี้ย 272,250

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) เพือ่จ่ายเป็นค่าเก้าอี้ส านักงานพนักพิงเต้ีย จ านวน 
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งบประมาณโอนลด งบประมาณโอนเพ่ิม

จ านวนเงิน จ านวนเงิน

(บาท) (บาท)

เอกสารแนบท้ายญัตต ิ เรื่อง  ขออนุมตัโิอนเงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ประเภท/รายการ แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ประเภท/รายการ

18. เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 6,080,000 99 ตัว  ส าหรับส านักปลัดเทศบาล 20, กองการ
19. เงินวิทยฐานะ 86,100 เจ้าหน้าที ่3, กองยุทธศาสตร์ฯ 4, ส านักคลัง 3,
20. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,205,700 กองการศึกษา 12, ส านักสาธารณสุขฯ 38,
21. เงินเพิม่ต่างๆ ของพนักงานจ้าง 200,400 กองช่าง 8 และกองสวัสดิการสังคม 11 

เป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ค่าตอบแทน จึงก าหนดราคาตามราคาท้องตลาด
22. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ 216,300 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0810.3/ว 2931 ลงวันที ่19 พฤษภาคม 2562

ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง

ค่าใชส้อย 7. ชั้นวางแฟ้มตั้ง 4 ชั้น 128,250

-รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ เพือ่จา่ยเป็นค่าชั้นวางแฟม้ต้ัง 4 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า

23. ค่าจ้างเหมาบริการและอื่นๆ 80,000 91.7x31x176 เซนติเมตร จ านวน 27 อัน 

-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้า ส าหรับกองยุทธศาสตร์ฯ 4 และส านักคลัง 23 

ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ เป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

24. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 102,300 จึงก าหนดราคาตามราคาท้องตลาด
25. โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษา 1,568,900 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท

ค่าวัสดุ 0810.3/ว 2931 ลงวันที ่19 พฤษภาคม 2562
26. วัสดุงานบ้านงานครัว 99,100 ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง

ค่าสาธารณูปโภค 8. ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต 297,500
27. ค่าไฟฟ้า 130,000 เพือ่จ่ายเป็นค่าตู้เก็บเอกสารบานเล่ือนกระจก 4 ฟุต
28. ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 293,900 ขนาดไม่น้อยกว่า 121.8x40.6x87.8 เซนติเมตร

จ านวน 85 ตู้ ส าหรับกองการศึกษา 19 , ส านัก

เงินอุดหนุน สาธารณสุขฯ 20  และกองช่าง 46 

-เงินอุดหนุนส่วนราชการ เป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

29. ค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในสังกัดส านักงาน 151,200 จึงก าหนดราคาตามราคาท้องตลาด

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (สพฐ.) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท

งานระดบัมธัยมศึกษา 0810.3/ว 2931 ลงวันที ่19 พฤษภาคม 2562

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง
30. เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 559,600
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งบประมาณโอนลด งบประมาณโอนเพ่ิม

จ านวนเงิน จ านวนเงิน

(บาท) (บาท)

เอกสารแนบท้ายญัตต ิ เรื่อง  ขออนุมตัโิอนเงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ประเภท/รายการ แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ประเภท/รายการ

9. ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 5 ฟุต 112,500

ค่าใชส้อย เพือ่จ่ายเป็นค่าตู้เก็บเอกสารบานเล่ือนกระจก 5 ฟุต

-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้า ขนาดไม่น้อยกว่า 152.3x40.6x87.8 เซนติเมตร

ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ จ านวน 25 ตู้ ส าหรับส านักคลัง 12  และกองช่าง 13 

31. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 1,271,200 เป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

32. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 66,200 จึงก าหนดราคาตามราคาท้องตลาด
33. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 99,200 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท

0810.3/ว 2931 ลงวันที ่19 พฤษภาคม 2562

งานศึกษาไมก่ าหนดระดบั ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 10. ตู้เหล็กเก็บเอกสารสูง บานเลื่อนกระจก 104,500
34. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 193,300 เพือ่จา่ยเป็นค่าตู้เหล็กเกบ็เอกสารสูง บานเล่ือนกระจก

ค่าใชส้อย ขนาดไม่น้อยกว่า 91.4x45.7x183 เซนติเมตร

-รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 19 ตู้ ส าหรับส านักปลัดเทศบาล 11 ,
35. ค่าจา้งเหมาครูต่างชาติเพือ่พฒันาความรู้และทักษะ 1,963,000 กองการศึกษา 2  และกองสวัสดิการสังคม 6 

ภาษาต่างประเทศโรงเรียนในสังกดัเทศบาลนครระยอง เป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้า จึงก าหนดราคาตามราคาท้องตลาด

ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท
36. โครงการพฒันาศักยภาพครูและบคุลากรทางการศึกษา 319,900 0810.3/ว 2931 ลงวันที ่19 พฤษภาคม 2562
37. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 300,000 ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 11. ตู้เหล็กเก็บเอกสารสูง มอืจับเขาควาย 49,500
งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ เพือ่จ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสารสูง มือจับเขาควาย

ค่าใชส้อย (มี มอก.) ขนาดไม่น้อยกว่า 91.4x45.7x183 เซนติเมตร

-รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 9 ตู้ ส าหรับส านักคลัง 2 , กองการเจา้หน้าที ่1

38. ค่าจ้างเหมาล้างเคร่ืองปรับอากาศ 63,200 และกองช่าง 6 
39. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 150,000 เป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ค่าวัสดุ จึงก าหนดราคาตามราคาท้องตลาด
40. วัสดุส านักงาน 273,400 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 0810.3/ว 2931 ลงวันที ่19 พฤษภาคม 2562

ค่าใชส้อย ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง



5

งบประมาณโอนลด งบประมาณโอนเพ่ิม

จ านวนเงิน จ านวนเงิน

(บาท) (บาท)

เอกสารแนบท้ายญัตต ิ เรื่อง  ขออนุมตัโิอนเงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ประเภท/รายการ แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ประเภท/รายการ

41. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 525,800 12. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชกั 30,000

ส านักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพือ่จ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ล้ินชัก (มี มอก.)

แผนงานสาธารณสุข ขนาดไม่น้อยกว่า 47x62x132 เซนติเมตร จ านวน 5 ตู้

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน ส าหรับกองการเจ้าหน้าที่

ค่าใชส้อย เป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

-รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ จึงก าหนดราคาตามราคาท้องตลาด
42. ค่าจ้างเหมาดูดตะกอน 95,000 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท
43. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000 0810.3/ว 2931 ลงวันที ่19 พฤษภาคม 2562

ค่าวัสดุ ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง
44. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 159,900 13. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 3 ลิ้นชกั 11,250
45. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 267,000 เพือ่จ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร 3 ล้ินชัก (มี มอก.)

ค่าสาธารณูปโภค ขนาดไม่น้อยกว่า 46.4x61.8x101.8 เซนติเมตร
46. ค่าไฟฟ้า 180,000 จ านวน 3 ตู้ ส าหรับกองการศึกษา

แผนงานเคหะและชมุชน เป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

งานก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล จึงก าหนดราคาตามราคาท้องตลาด

ค่าใชส้อย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท

-รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 0810.3/ว 2931 ลงวันที ่19 พฤษภาคม 2562
47. ค่าจ้างเก็บขนขยะมูลฝอย 13,290,000 ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง

แผนงานการเกษตร 14. เก้าอ้ีพักคอย 3 ทีน่ั่ง 34,500

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพือ่จา่ยเป็นค่าเกา้อี้พกัคอย 3 ทีน่ั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า

ค่าใชส้อย 147x56x76 เซนติเมตร จ านวน 6 แถว

-รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ส าหรับส านักสาธารณสุขฯ 2 , กองช่าง 2   และ
48. จ้างเหมาบริการท าความสะอาดสถานทีส่าธารณะ 219,600 กองสวัสดิการสังคม 2

หรือแม่น้ า เป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

แผนงานการพาณิชย์ จึงก าหนดราคาตามราคาท้องตลาด

งานโรงฆ่าสัตว์ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท

ค่าวัสดุ 0810.3/ว 2931 ลงวันที ่19 พฤษภาคม 2562
49. วัสดุงานบ้านงานครัว 55,000 ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง
50. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 36,000
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งบประมาณโอนลด งบประมาณโอนเพ่ิม

จ านวนเงิน จ านวนเงิน

(บาท) (บาท)

เอกสารแนบท้ายญัตต ิ เรื่อง  ขออนุมตัโิอนเงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ประเภท/รายการ แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ประเภท/รายการ

15. โตะ๊พับหน้าเมลามนี 8,000

ค่าสาธารณูปโภค เพือ่จ่ายเป็นค่าโต๊ะพับหน้าเมลามีน ขนาดไม่น้อยกว่า
51. ค่าไฟฟ้า 75,500 180x60x75 เซนติเมตร จ านวน 2 ตัว
52. ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 85,000 ส าหรับส านักคลัง 1  และกองสวัสดิการสังคม 1 

กองการแพทย์ เป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

แผนงานสาธารณสุข จึงก าหนดราคาตามราคาท้องตลาด

งานโรงพยาบาล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท

ค่าใชส้อย 0810.3/ว 2931 ลงวันที ่19 พฤษภาคม 2562

-รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง
53. ค่าจ้างตรวจสอบความเที่ยงตรงของอุปกรณ์ทางการแพทย์ 60,000 16. โตะ๊ประชมุ 8 ทีน่ั่ง 12,000

-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้า เพือ่จา่ยเป็นค่าโต๊ะประชุม 8 ทีน่ั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า

ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ 260x140x75 เซนติเมตร จ านวน 1 ตัว
54. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 70,000 ส าหรับกองช่าง
55. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 70,000 เป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ค่าวัสดุ จึงก าหนดราคาตามราคาท้องตลาด
56. วัสดุงานบ้านงานครัว 70,000 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท

กองชา่ง 0810.3/ว 2931 ลงวันที ่19 พฤษภาคม 2562

แผนงานเคหะและชมุชน ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง

งานสวนสาธารณะ 17. โทรศัพท์ไร้สาย 97,600

ค่าใชส้อย เพือ่จ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ไร้สาย จ านวน 61 เคร่ือง
57. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 51,500 ส าหรับส านักปลัดเทศบาล 10, กองการเจ้าหน้าที ่5

ค่าวัสดุ กองยทุธศาสตร์ฯ 5, ส านักคลัง 14 , กองการศึกษา 14,

58. วัสดุก่อสร้าง 71,600 กองช่าง 10  และกองสวัสดิการสังคม 3

59. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 78,900 เป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

60. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 92,400 จึงก าหนดราคาตามราคาท้องตลาด

ค่าสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท
61. ค่าไฟฟ้า 79,000 0810.3/ว 2931 ลงวันที ่19 พฤษภาคม 2562

งานบ าบัดน้ าเสีย ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)
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งบประมาณโอนลด งบประมาณโอนเพ่ิม

จ านวนเงิน จ านวนเงิน

(บาท) (บาท)

เอกสารแนบท้ายญัตต ิ เรื่อง  ขออนุมตัโิอนเงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ประเภท/รายการ แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ประเภท/รายการ

18. โทรศัพท์มสีาย 15,200
62. เงินเพิม่ต่างๆ ของพนักงานจ้าง 70,000 เพือ่จ่ายเป็นค่าโทรศัพท์มีสาย จ านวน 19 เคร่ือง

ค่าใชส้อย ส าหรับส านักปลัดเทศบาล 2  และส านักสาธารณสุขฯ 17

-รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ เป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

63. ค่าจ้างก าจัดขยะมูลฝอย 1,170,000 จึงก าหนดราคาตามราคาท้องตลาด

ค่าวัสดุ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท
64. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 497,400 0810.3/ว 2931 ลงวันที ่19 พฤษภาคม 2562
65. วัสดุงานบ้านงานครัว 138,400 ไม่ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง
66. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 183,800 19. พาร์ทีชั่นครึ่งทึบครึ่งกระจกขดัลาย 1,579,000
67. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 200,000 เพือ่จา่ยเป็นค่าพาร์ทีชั่นคร่ึงทึบคร่ึงกระจกขดัลาย

68. วัสดุการเกษตร 46,400 จ านวน 297 แผ่น ดังนี้
69. วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 160,000 1) ขนาดไม่น้อยกว่า 80x5.5x156 เซนติเมตร 

ค่าสาธารณูปโภค    จ านวน 28 แผ่น
70. ค่าไฟฟ้า 65,400 2) ขนาดไม่น้อยกว่า 100x5.5x156 เซนติเมตร
71. ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 83,500     จ านวน 224 แผ่น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3) ขนาดไม่น้อยกว่า 120x5.5x156 เซนติเมตร  

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา     จ านวน 37 แผ่น

ค่าใชส้อย 4) ขนาดไม่น้อยกว่า 100x5.5x180 เซนติเมตร

-รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ     จ านวน 8 แผ่น
72. ค่าจ้างเหมาบริการและอื่นๆ 202,700 ส าหรับใช้ทีอ่าคารจามจุรี
73. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 136,500 เป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ค่าวัสดุ จึงก าหนดราคาตามราคาท้องตลาด
74. วัสดุส านักงาน 51,000 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท
75. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 94,400 0810.3/ว 2931 ลงวันที ่19 พฤษภาคม 2562
76. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 171,700 ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง
77. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 156,900 20. ชดุโซฟา 2 และ 1 ทีน่ั่ง 98,000

ค่าสาธารณูปโภค เพือ่จ่ายเป็นค่าชุดโซฟา 2 และ 1 ทีน่ั่ง
78. ค่าไฟฟ้า 79,500 -โซฟา 2 ทีน่ั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 143x87x88 เซนติเมตร

งานก่อสร้าง -โซฟา 1 ทีน่ั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 83x87x88 เซนติเมตร
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งบประมาณโอนลด งบประมาณโอนเพ่ิม

จ านวนเงิน จ านวนเงิน

(บาท) (บาท)

เอกสารแนบท้ายญัตต ิ เรื่อง  ขออนุมตัโิอนเงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ประเภท/รายการ แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ประเภท/รายการ

ค่าใชส้อย จ านวน 7 ชุด ส าหรับใช้ทีห่้องรองนายกเทศมนตรี 4

-รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ ห้องปลัดเทศบาล 1  และห้องรองปลัดเทศบาล 2
79. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 1,350,000 เป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

กองสวัสดกิารสังคม จึงก าหนดราคาตามราคาท้องตลาด

แผนงานสังคมสงเคราะห์ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 0810.3/ว 2931 ลงวันที ่19 พฤษภาคม 2562

ค่าใชส้อย ไม่ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 19,200 21. โตะ๊กลางกระจก 31,500

งานสวัสดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห์ เพือ่จ่ายเป็นค่าโต๊ะกลางกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 90x60x38 เซนติเมตร จ านวน 7 ชุด
80. เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 20,600 ส าหรับใช้ทีห่้องรองนายกเทศมนตรี 4,  ห้องปลัด

ค่าใชส้อย เทศบาล 1 และห้องรองปลัดเทศบาล 2

-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้า เป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ จึงก าหนดราคาตามราคาท้องตลาด
81. โครงการตะวันทอแสง 50,000 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท
82. โครงการท าดีเพือ่พ่อสานต่อแก้ปัญหายาเสพติด 123,000 0810.3/ว 2931 ลงวันที ่19 พฤษภาคม 2562

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 22. ชดุประตปูีกผีเสื้อ Flapgate 278,200

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) เพือ่จ่ายเป็นค่าชุดประตูปีกผีเส้ือ Flapgate
83. เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 60,000 ควบคุมการเขา้ออกด้วยการวัดอณุหภูมิ จ านวน 1 ชุด

ค่าตอบแทน ส าหรับติดต้ังทีอ่าคารส านักงานหลังใหม่
84. ค่าเช่าบ้าน 15,000 เป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ค่าใชส้อย จึงก าหนดราคาตามราคาท้องตลาด

-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้า ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท

ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ 0810.3/ว 2931 ลงวันที ่19 พฤษภาคม 2562
85. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคณะกรรมการกองทุน 12,000 เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 

สวัสดิการชุมชนเทศบาลนครระยอง (พ.ศ. 2561-2565) เพิม่เติม ฉบับที ่22 หน้าที ่9
86. โครงการอบรมให้ความรู้คณะกรรมการชุมชน ใน 207,900 ล าดับที ่1

เขตเทศบาลนครระยอง
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งบประมาณโอนลด งบประมาณโอนเพ่ิม

จ านวนเงิน จ านวนเงิน

(บาท) (บาท)

เอกสารแนบท้ายญัตต ิ เรื่อง  ขออนุมตัโิอนเงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ประเภท/รายการ แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ประเภท/รายการ

87. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในการทบทวนท า 30,000 23. ชดุไมก้ั้นรถยนต์ 150,000

แผนชุมชนเทศบาลนครระยอง เพือ่จ่ายเป็นค่าชุดไม้กั้นรถยนต์ ควบคุมลานจอดรถ  

จ านวน 1 ชุด ส าหรับติดต้ังทีอ่าคารจามจุรี
เป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

จึงก าหนดราคาตามราคาท้องตลาด

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท

0810.3/ว 2931 ลงวันที ่19 พฤษภาคม 2562

ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานเทศกิจ

ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
24. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 4,000,000

เพือ่จ่ายเป็นค่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (ระยะที ่1)   

จ านวน 1 ระบบ ส าหรับติดต้ังทีชุ่มชนสะพานราษฎร์

ข้างอ าเภอ-ทางไผ่,  บ้านปากคลอง,  สนามเป้า,  

แหลมรุ่งเรือง,  ตากสินมหาราช,  ชุมชนสัมฤทธิ์
ประกอบด้วย

1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง

คงที ่ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 56 ชุด

2) อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย  

(Network Video Recorder) แบบ 32 ช่อง  

จ านวน 2 เคร่ือง

3) เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่2 

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เคร่ือง

4) เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 3 kVA จ านวน 1 เคร่ือง

5) เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA จ านวน 22 เคร่ือง

6) โทรทัศน์ แอล อ ีดี (LED TV) แบบ Smart TV 

ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว จ านวน 2 เคร่ือง

7) อปุกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 
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งบประมาณโอนลด งบประมาณโอนเพ่ิม

จ านวนเงิน จ านวนเงิน

(บาท) (บาท)

เอกสารแนบท้ายญัตต ิ เรื่อง  ขออนุมตัโิอนเงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ประเภท/รายการ แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ประเภท/รายการ

แบบที ่2 จ านวน 2 เคร่ือง

8) ตู้ส าหรับจดัเกบ็เคร่ืองคอมพวิเตอร์และอปุกรณ์

แบบที ่2 (ขนาด 42U) จ านวน 1 ตู้

9) อุปกรณ์แปลงและรับส่งสัญญาณไฟฟา้เปน็สัญญาณแสง 

ชนิดติดต้ังภายในอาคาร จ านวน 21 ตัว

10) อปุกรณ์แปลงและรับส่งสัญญาณไฟฟา้เป็นสัญญาณแสง 

ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร จ านวน 21 ตัว

11) อปุกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE ส าหรับติดต้ัง

ภายนอกอาคาร ขนาดไม่น้อยกว่า 8 ช่อง จ านวน 1 ตัว

12) งานติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

13) งานติดต้ังระบบไฟฟา้และสายสัญญาณ

14) งานต้ังค่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

15) ครุภัณฑ์หรืออปุกรณ์อื่น ๆ

รายการที ่1 - 8 เป็นรายการครุภัณฑ์ทีป่รากฏในบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พืน้ฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถนุายน 2564

และเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานการจดัหา

อปุกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564

รายการที ่9 - 15 เป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่ปรากฏในบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พืน้ฐานการจดัหาอปุกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์ 

ฉบับเดือนธันวาคม 2564 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท

0810.3/ว 2931 ลงวันที ่19 พฤษภาคม 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 

(พ.ศ. 2561-2565) เพิม่เติม ฉบับที ่22 หน้าที ่9

ล าดับที ่4
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งบประมาณโอนลด งบประมาณโอนเพ่ิม

จ านวนเงิน จ านวนเงิน

(บาท) (บาท)

เอกสารแนบท้ายญัตต ิ เรื่อง  ขออนุมตัโิอนเงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ประเภท/รายการ แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ประเภท/รายการ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์การเกษตร
25. เครือ่งสูบน้ าแบบหอยโข่ง ขนาดไม่น้อยกวา่ 5 แรงม้า 26,400

เพือ่จ่ายเป็นค่าเคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง ขนาดไม่

น้อยกว่า 5 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์อื่น จ านวน 3 ชุด

ส าหรับใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

จึงก าหนดราคาตามราคาท้องตลาด

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท

0810.3/ว 2931 ลงวันที ่19 พฤษภาคม 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 

(พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม ฉบับที ่22 หน้าที ่9

ล าดับที ่5
26. เครือ่งสูบน้ าแบบหอยโข่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 6.5 แรงม้า 9,900

เพือ่จ่ายเป็นค่าเคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง ขนาดไม่น้อย

กว่า 6.5 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์อื่น จ านวน 1 ชุด

ส าหรับใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

จึงก าหนดราคาตามราคาท้องตลาด

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท

0810.3/ว 2931 ลงวันที ่19 พฤษภาคม 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 

(พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม ฉบับที ่22 หน้าที ่9

ล าดับที ่6
27. เครือ่งสูบน้ าแบบหอยโข่ง ขนาดไม่น้อยกวา่ 11 แรงม้า 15,700

เพือ่จ่ายเป็นค่าเคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง ขนาดไม่น้อย

กว่า 11 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์อื่น จ านวน 1 ชุด

ส าหรับใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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งบประมาณโอนลด งบประมาณโอนเพ่ิม

จ านวนเงิน จ านวนเงิน

(บาท) (บาท)

เอกสารแนบท้ายญัตต ิ เรื่อง  ขออนุมตัโิอนเงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ประเภท/รายการ แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ประเภท/รายการ

เป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

จึงก าหนดราคาตามราคาท้องตลาด

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท

0810.3/ว 2931 ลงวันที ่19 พฤษภาคม 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 

(พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม ฉบับที ่22 หน้าที ่9

ล าดับที ่7

ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
28. รถบรรทุก (ดเีซล) ชนิด 10 ล้อ ขนาดไมน้่อยกว่า 3,635,000

260 แรงมา้ พร้อมเครนไฮดรอลิคและอุปกรณ์

อ านวยความสะดวก

เพือ่จ่ายเป็นค่ารถบรรทุก (ดีเซล) ชนิด 10 ล้อ  

ขนาดไม่น้อยกว่า 260 แรงม้า พร้อมเครนไฮดรอลิค

และอุปกรณ์อ านวยความสะดวก จ านวน 1 คัน

ส าหรับใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

1) เป็นรถยนต์บรรทุก ชนิด 10 ล้อ เคร่ืองยนต์ดีเซล

2) ก าลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 260 แรงม้า

3) กระบะบรรทุกเปิดกระบะข้างได้ทัง้สามด้าน
4) มีคันบังคับบนตัวรถด้วยระบบส่งก าลังจากเคร่ืองยนต์

ของระบบ P.T.O. เร่งรอบไฟฟ้าเครนสลิงแบบ 5 ตัน

5 ท่อน

5) ขาช้างคู่หน้าและหลัง พร้อมอุปกรณ์สัญญาณไฟ

ไซเรนและไฟสปอตไลท์ส่องสว่างหมุนรอบด้าน 360

องศา ปรับได้ทัง้ระบบอัตโนมัติ (Automatic) และ

แบบบังคับ (Manual)
เป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

จึงก าหนดราคาตามราคาท้องตลาด

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท
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งบประมาณโอนลด งบประมาณโอนเพ่ิม

จ านวนเงิน จ านวนเงิน

(บาท) (บาท)

เอกสารแนบท้ายญัตต ิ เรื่อง  ขออนุมตัโิอนเงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ประเภท/รายการ แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ประเภท/รายการ

0810.3/ว 2931 ลงวันที ่19 พฤษภาคม 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 

(พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม ฉบับที ่22 หน้าที ่9 

ล าดับที ่3
29. เรืออลูมเินียมตรวจการณ์ พร้อมตดิตั้งเครื่องยนต์ 500,000

และสาลี่

เพือ่จ่ายเป็นค่าเรืออลูมิเนียมตรวจการณ์ พร้อมติดต้ัง

เคร่ืองยนต์และสาล่ี จ านวน 1 ล า

ส าหรับใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

1) เรือสร้างด้วยแผ่นอลูมิเนียมทัง้ล า

2) ทรงหัวเรือเรียว ท้ายตัด พร้อมติดต้ังเคร่ืองยนต์

3) ก าลังแรงม้า ไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า

4) มีคันบังคับทิศทางพร้อมอุปกรณ์ประจ าเรือ
เป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

จึงก าหนดราคาตามราคาท้องตลาด

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท

0810.3/ว 2931 ลงวันที ่19 พฤษภาคม 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 

(พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม ฉบับที ่22 หน้าที ่9 

ล าดับที ่2

ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
30. เครื่องอัดอากาศ 80,600

เพือ่จ่ายเป็นค่าเคร่ืองอัดอากาศ จ านวน 1 ชุด

ส าหรับใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

1) ปัม๊ลมแบบสตาร์กุญแจ

2) เคร่ืองยนต์ (เบนซิน) ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า

3) ถังเก็บลมไม่น้อยกว่า 300 ลิตร
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งบประมาณโอนลด งบประมาณโอนเพ่ิม

จ านวนเงิน จ านวนเงิน

(บาท) (บาท)

เอกสารแนบท้ายญัตต ิ เรื่อง  ขออนุมตัโิอนเงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ประเภท/รายการ แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ประเภท/รายการ

4) หัวปัม๊ลมไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า

5) แรงดันลมไม่น้อยกว่า 10 บาร์

6) พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ
เป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

จึงก าหนดราคาตามราคาท้องตลาด

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท

0810.3/ว 2931 ลงวันที ่19 พฤษภาคม 2562

ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง

ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์โรงงาน
31. บล็อกไฟฟ้าไร้สาย พร้อมชดุลูกบล็อก 60,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าบล็อกไฟฟ้าไร้สาย พร้อมชุดลูกบล็อก

และอุปกรณ์แท่นชาร์จพร้อมแบตเตอร่ี จ านวน 4 ชุด
เป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

จึงก าหนดราคาตามราคาท้องตลาด

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท

0810.3/ว 2931 ลงวันที ่19 พฤษภาคม 2562

ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง

(พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม ฉบับที ่22 หน้าที ่14 

ล าดับที ่1

กองการเจ้าหน้าที่

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

งานบริหารทัว่ไป

ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
32. เครื่องสแกนใบหน้า 72,800

เพือ่จา่ยเป็นค่าเคร่ืองสแกนใบหน้า พร้อมวัดอณุหภูมิ

และบันทึกเวลาเขา้-ออก จ านวน 2 เคร่ือง

ส าหรับติดต้ังทีอ่าคารจามจรีุ

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

1) รองรับใบหน้าได้สูงสุด 3,000 ใบหน้า
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งบประมาณโอนลด งบประมาณโอนเพ่ิม

จ านวนเงิน จ านวนเงิน

(บาท) (บาท)

เอกสารแนบท้ายญัตต ิ เรื่อง  ขออนุมตัโิอนเงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ประเภท/รายการ แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ประเภท/รายการ

2) รองรับบัตรได้สูงสุด 5,000 ใบ

3) จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 4.3 นิ้ว

4) ติดต้ังอปุกรณ์พร้อมต้ังค่าการใช้งาน

คุณลักษณะพืน้ฐาน

-ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานการจดัหา

อปุกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์ และคุณลักษณะพืน้ฐาน

ตามเกณฑ์ราคากลางนี้ เป็นคุณลักษณะขั้นต่ า 

(Minimum Requirement) ภายในราคาทีก่ าหนด 

ในการจดัซ้ือควรก าหนดคุณลักษณะเฉพาะเพิม่เติมให้

ตรงตามความต้องการ

เป็นครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พืน้ฐานการจดัหาอปุกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์   

เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจา่ย 

งบประมาณรายจา่ยประจ าปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

งานวางแผนสถิตแิละวิชาการ

ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
33. จอประชาสัมพันธ์แบบ LED ชนิดตดิตั้ง 6,000,000

ภายนอกอาคาร (บริเวณสวนศรีเมอืง)

เพือ่จ่ายเป็นค่าจอประชาสัมพันธ์แบบ LED 

ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร (บริเวณสวนศรีเมือง)

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

1) จอภาพประชาสัมพันธ์แบบ LED ชนิดติดต้ังภาย

นอกอาคาร ขนาดไม่น้อยกว่า 4.8x9.6 เมตร 

จ านวน 1 ชุด
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งบประมาณโอนลด งบประมาณโอนเพ่ิม

จ านวนเงิน จ านวนเงิน

(บาท) (บาท)

เอกสารแนบท้ายญัตต ิ เรื่อง  ขออนุมตัโิอนเงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ประเภท/รายการ แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ประเภท/รายการ

2) เคร่ืองประมวลผลสัญญาณวีดีทัศน์ (Video Processor)

3) อุปกรณ์ควบคุมการแสดงผลส่ือดิจิทัล (Media Player)

4) โปรแกรมควบคุมการแสดงผลส่ือดิจิทัล

5) ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดกันน้ า

6) โครงสร้างติดต้ังป้าย พร้อมหุม้กรอบอะลูมิเนียม

คอมโพสิท รวมฐานราก

7) งานติดต้ังระบบไฟฟ้า

8) งานต้ังค่าต่างๆ ของระบบ

9) ครุภัณฑ์หรืออุปกรณ์ประกอบอื่นๆ 
เป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

จึงก าหนดราคาตามราคาท้องตลาด

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท

0810.3/ว 2931 ลงวันที ่19 พฤษภาคม 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 

(พ.ศ.2561-2565) แก้ไข คร้ังที ่2/2565  หน้าที ่1

ล าดับที ่1
34. จอประชาสัมพันธ์แบบ LED พร้อมตดิตั้ง 3,600,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าจอประชาสัมพันธ์แบบ LED 

พร้อมติดต้ัง จ านวน 2 ชุด

ส าหรับติดต้ังในเขตเทศบาลนครระยอง

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

1) จอภาพประชาสัมพันธ์แบบ LED ชนิดติดต้ังภาย

นอกอาคาร ขนาดไม่น้อยกว่า 2.88x4.80 เมตร

จ านวน 2 จอ

2) เคร่ืองประมวลผลสัญญาณวีดีทัศน์ (Video Processor)

3) อุปกรณ์ควบคุมการแสดงผลส่ือดิจิทัล (Media Player)

4) โปรแกรมควบคุมการแสดงผลส่ือดิจิทัล

5) ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดกันน้ า

6) โครงสร้างติดต้ังป้าย พร้อมหุม้กรอบอะลูมิเนียม
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งบประมาณโอนลด งบประมาณโอนเพ่ิม

จ านวนเงิน จ านวนเงิน

(บาท) (บาท)

เอกสารแนบท้ายญัตต ิ เรื่อง  ขออนุมตัโิอนเงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ประเภท/รายการ แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ประเภท/รายการ

คอมโพสิท รวมฐานราก

7) งานติดต้ังระบบไฟฟ้า

8) งานต้ังค่าต่างๆ ของระบบ

9) ครุภัณฑ์หรืออุปกรณ์ประกอบอื่นๆ 
เป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

จึงก าหนดราคาตามราคาท้องตลาด

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท

0810.3/ว 2931 ลงวันที ่19 พฤษภาคม 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 

(พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม ฉบับที ่22  หน้าที ่10

ล าดับที ่1
35. โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส าหรับศูนย์ปฏิบัตกิาร 3,500,000

เทศบาลนครระยอง

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ส าหรับศูนย์ปฏิบัติการ

เทศบาลนครระยอง จ านวน 1 ระบบ

ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้

1) ระบบการแสดงผล จ านวน 1 ชุด 

   -จอภาพ Video Wall ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว

    พร้อมขาแขวนจอ จ านวนไม่น้อยกว่า 9 ชุด

   -ครุภัณฑ์หรืออุปกรณ์อื่นๆ

2) ระบบเสียง

3) ระบบ Video Conference

4) ระบบไมโครโฟนห้องประชุม

5) ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้

6) งานติดต้ังระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณ

7) ยกพืน้สูงไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร กว้างไม่น้อย

กว่า 6.9 เมตร และยาวไม่น้อยกว่า 8 เมตร หรือ

คิดเป็นพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 55.20 ตารางเมตร พร้อม

เก็บสายสัญญาณ



18

งบประมาณโอนลด งบประมาณโอนเพ่ิม

จ านวนเงิน จ านวนเงิน

(บาท) (บาท)

เอกสารแนบท้ายญัตต ิ เรื่อง  ขออนุมตัโิอนเงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ประเภท/รายการ แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ประเภท/รายการ

8) งานต้ังค่าต่างๆ ของระบบ

9) ครุภัณฑ์หรืออุปกรณ์ประกอบอื่นๆ 
เป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

จึงก าหนดราคาตามราคาท้องตลาด

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท

0810.3/ว 2931 ลงวันที ่19 พฤษภาคม 2562

ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง

ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
36. ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์เพ่ือการบริหารจัดการ 5,000,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพือ่

การบริหารจัดการ จ านวน 1 ระบบ
เป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานการจัดหา

อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท

0810.3/ว 2931 ลงวันที ่19 พฤษภาคม 2562

ไม่ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง
37. โปรแกรมจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 500,000

เพือ่จา่ยเป็นค่าโปรแกรมจดัการเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์

จ านวน 1 ระบบ
เป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานการจัดหา

อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท

0810.3/ว 2931 ลงวันที ่19 พฤษภาคม 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 

(พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม ฉบับที ่22 หน้าที ่10 

ล าดับที ่3
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งบประมาณโอนลด งบประมาณโอนเพ่ิม

จ านวนเงิน จ านวนเงิน

(บาท) (บาท)

เอกสารแนบท้ายญัตต ิ เรื่อง  ขออนุมตัโิอนเงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ประเภท/รายการ แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ประเภท/รายการ

38. โปรแกรม website ของเทศบาลนครระยอง 150,000

(www.rayongcity.go.th)

เพือ่จ่ายเป็นค่าโปรแกรม website ของเทศบาล
นครระยอง (www.rayongcity.go.th) จ านวน 1 ระบบ

เป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานการจัดหา

อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท

0810.3/ว 2931 ลงวันที ่19 พฤษภาคม 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 

(พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม ฉบับที ่22 หน้าที ่10 

ล าดับที ่2
39. โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส าหรับระบบเครือขา่ย 480,000

อาคารจามจุรี

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ส าหรับระบบเครือข่าย

อาคารจามจุรี จ านวน 1 ระบบ

ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้

1) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch)

ขนาด 24 ช่อง จ านวน 2 เคร่ือง

2) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)

ขนาด 24 ช่อง แบบที ่2 จ านวน 7 เคร่ือง

3) งานติดต้ังพร้อมต้ังค่าระบบเครือข่าย

4) งานเดินสาย UTP CAT6 พร้อมอุปกรณ์

5) ครุภัณฑ์หรืออุปกรณ์ประกอบอื่นๆ

-รายการที ่1 และ 2 เป็นครุภัณฑ์ทีป่รากฏในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พืน้ฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และเกณฑ์

ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานการจัดหาอุปกรณ์

และระบบคอมพิวเตอร์
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งบประมาณโอนลด งบประมาณโอนเพ่ิม

จ านวนเงิน จ านวนเงิน

(บาท) (บาท)

เอกสารแนบท้ายญัตต ิ เรื่อง  ขออนุมตัโิอนเงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ประเภท/รายการ แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ประเภท/รายการ

-รายการที ่3 - 5 เป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่ปรากฏใน 

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพืน้ฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ

คอมพิวเตอร์
40. อุปกรณ์กระจายการท างานส าหรับเครือขา่ย 55,000

(Link Load Balancer)

เพือ่จ่ายเป็นค่าอุปกรณ์กระจายการท างานส าหรับ

เครือข่าย (Link Load Balancer) พร้อมต้ังค่าระบบ

จ านวน 1 เคร่ือง

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1) เป็นอปุกรณ์ทีท่ าหน้าทีเ่ป็น Router หรือ Firewall

2) สามารถท าหน้าที ่Load Balance Internet

ได้ไม่จ ากัดจ านวนลิงค์ Internet แต่ไม่เกินจ านวน

 Interfaces ของอุปกรณ์

3) รองรับ Throughput สูงสุดไม่น้อยกว่า 2Gbps
4) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือขา่ย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน

ไม่น้อยกว่า 8 ช่อง

5) สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน

HTTPS ได้

6) สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้

7) มี Power Supply ไม่น้อยกว่า 1 ตัว
เป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานการจัดหา

อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท

0810.3/ว 2931 ลงวันที ่19 พฤษภาคม 2562

ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง
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งบประมาณโอนลด งบประมาณโอนเพ่ิม

จ านวนเงิน จ านวนเงิน

(บาท) (บาท)

เอกสารแนบท้ายญัตต ิ เรื่อง  ขออนุมตัโิอนเงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ประเภท/รายการ แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ประเภท/รายการ

กองการศึกษา

แผนงานบริหารการศึกษา

งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ส านักงาน
41. โตะ๊โฟเมก้าหน้าขาว 149,600

เพือ่จ่ายเป็นค่าโต๊ะโฟเมก้าหน้าขาว ขนาดไม่น้อยกว่า

60x180x75 เซนติเมตร จ านวน 88 ตัว

ส าหรับใช้ทีโ่รงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง จ านวน 20 ตัว

และโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง จ านวน 68 ตัว

เป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

จึงก าหนดราคาตามราคาท้องตลาด

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท

0810.3/ว 2931 ลงวันที ่19 พฤษภาคม 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 

(พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม ฉบับที ่22 หน้าที ่12 

ล าดับที ่1

ส านักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนงานเคหะและชมุชน

งานก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล

ค่าครุภัณฑ์/ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
42. โครงการซ่อมรถกวาดดดูฝุ่น ทะเบียน 82-5920 2,302,000

ระยอง
เพือ่จา่ยเป็นค่าซ่อมรถกวาดดูดฝุ่น ทะเบียน 82-5920

ระยอง จ านวน 1 คัน โดยด าเนินการซ่อมเปล่ียน
ตัวถงัแซสซี ถงัเกบ็โคลน ระบบท่อดูด ระบบดูดอากาศ

ระบบไฮดรอลิค ระบบไฟและระบบอื่นๆ ให้สามารถ

ใช้งานได้ตามปกติ

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 

(พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม ฉบับที ่22 หน้าที ่7 ล าดับที ่1
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งบประมาณโอนลด งบประมาณโอนเพ่ิม

จ านวนเงิน จ านวนเงิน

(บาท) (บาท)

เอกสารแนบท้ายญัตต ิ เรื่อง  ขออนุมตัโิอนเงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ประเภท/รายการ แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ประเภท/รายการ

ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
43. รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ 50,000

เพือ่จ่ายเป็นค่ารถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี 

แบบเกียร์อัตโนมัติ รวมค่าจดทะเบียน จ านวน 1 คัน

ส าหรับใช้ในงานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท

0810.3/ว 2931 ลงวันที ่19 พฤษภาคม 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 

(พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม ฉบับที ่22 หน้าที ่10

ล าดับที ่4

แผนงานการพาณิชย์

งานตลาดสด

ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง
44. โครงการซ่อมแซมตลาดเทศบาล 4 (แมแ่ดง) 296,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมตลาดเทศบาล 4 (แม่แดง)

โดยด าเนินการ

1) ร้ือราวกันตก ไม่น้อยกว่า 77 เมตร

2) ขัดหยาบพืน้ผิวไม่น้อยกว่า 76.65 ตารางเมตร

3) ติดต้ังราวกันตก ไม่น้อยกว่า 77 เมตร

4) ทาสีผนังห้องน้ า ไม่น้อยกว่า 53.29 ตารางเมตร

5) ติดต้ังแผ่นฝาทึบปิดบ่อพักน้ า จ านวน 5 ชุด

6) ติดต้ังแผ่นปิดทางเดิน จ านวน 2 ชุด

ตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างเทศบาลนครระยอง

เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 

(พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม ฉบับที ่22 หน้าที ่6 

ล าดับที ่1
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งบประมาณโอนลด งบประมาณโอนเพ่ิม

จ านวนเงิน จ านวนเงิน

(บาท) (บาท)

เอกสารแนบท้ายญัตต ิ เรื่อง  ขออนุมตัโิอนเงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ประเภท/รายการ แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ประเภท/รายการ

แผนงานการเกษตร

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ส านักงาน
45. โตะ๊ประชมุ 43,600

เพือ่จ่ายเป็นค่าโต๊ะประชุม จ านวน 1 ชุด

ส าหรับใช้ในงานส่ิงแวดล้อมฯ

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

1) โต๊ะประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า 60x120x75 

เซนติเมตร จ านวน 10 ตัว

2) โต๊ะประชุมเข้ามุม ขนาดไม่น้อยกว่า 60x60x75

เซนติเมตร จ านวน 4 ตัว
เป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

จึงก าหนดราคาตามราคาท้องตลาด

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท

0810.3/ว 2931 ลงวันที ่19 พฤษภาคม 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 

(พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม ฉบับที ่22 หน้าที ่10 

ล าดับที ่1
46. เก้าอ้ีส านักงาน 50,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าเก้าอี้ส านักงาน จ านวน 20 ตัว

ส าหรับใช้ในงานส่ิงแวดล้อมฯ
เป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

จึงก าหนดราคาตามราคาท้องตลาด

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท

0810.3/ว 2931 ลงวันที ่19 พฤษภาคม 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 

(พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม ฉบับที ่22 หน้าที ่10

ล าดับที ่2
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งบประมาณโอนลด งบประมาณโอนเพ่ิม

จ านวนเงิน จ านวนเงิน

(บาท) (บาท)

เอกสารแนบท้ายญัตต ิ เรื่อง  ขออนุมตัโิอนเงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ประเภท/รายการ แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ประเภท/รายการ

47. มา่นปรับแสง 11,100

เพือ่จ่ายเป็นค่าม่านปรับแสง ขนาดไม่น้อยกว่า

2.40x1.50 เมตร เนื้อผ้าท าจากโพลีเอสเตอร์

รางอลูมิเนียม พร้อมติดต้ัง จ านวน 3 ชุด

ส าหรับห้องประชุมศูนย์ส่ิงแวดล้อมศึกษา
เป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

จึงก าหนดราคาตามราคาท้องตลาด

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท

0810.3/ว 2931 ลงวันที ่19 พฤษภาคม 2562

ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง

ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
48. ระบบเครื่องเสียงห้องประชมุ 151,750

เพือ่จ่ายเป็นค่าระบบเคร่ืองเสียงห้องประชุม

จ านวน 2 ชุด ส าหรับใช้ในงานส่ิงแวดล้อมฯ

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

-ระบบเคร่ืองเสียงห้องประชุม ชุดที ่1 ประกอบด้วย

1) เพาเวอร์มิกช์ ขนาดไม่น้อยกว่า 8 ช่อง 

จ านวน 1 เคร่ือง

2) ตู้ล าโพง ขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว จ านวน 2 ใบ

3) ตู้ล าโพง ขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว จ านวน 2 ใบ
4) ซับวูฟเฟอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว จ านวน 1 ใบ

5) ไมค์โครโฟนไร้สาย แบบถือคู่ จ านวน 1 ชุด

6) ขาไมค์แบบต้ังโต๊ะ จ านวน 2 ชุด

7) ขาไมค์บูมแบบต้ังพืน้ จ านวน 2 ชุด

8) ไมค์สาย จ านวน 1 ตัว
9) รางปล๊ักไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ช่อง จ านวน 1 อนั

10) ตู้แร็คพร้อมล้ินชัก จ านวน 1 ชุด

11) เดินระบบเคร่ืองเสียงห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์

และเซ็ตระบบพร้อมใช้งาน
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งบประมาณโอนลด งบประมาณโอนเพ่ิม

จ านวนเงิน จ านวนเงิน

(บาท) (บาท)

เอกสารแนบท้ายญัตต ิ เรื่อง  ขออนุมตัโิอนเงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ประเภท/รายการ แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ประเภท/รายการ

-ระบบเคร่ืองเสียงห้องประชุม ชุดที ่2 ประกอบด้วย

1) แอมป์ชุดประชุม จ านวน 1 เคร่ือง

2) ไมค์ประธาน จ านวน 1 ตัว

3) ไมค์ผู้ร่วมประชุม จ านวน 20 ตัว

4) ตู้ล าโพง ขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว จ านวน 1 คู่
5) รางปล๊ักไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ช่อง จ านวน 1 อนั

6) ตู้แร็คพร้อมล้ินชัก จ านวน 1 ชุด

7) เดินระบบเคร่ืองเสียงห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์

และเซ็ตระบบพร้อมใช้งาน
เป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

จึงก าหนดราคาตามราคาท้องตลาด

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท

0810.3/ว 2931 ลงวันที ่19 พฤษภาคม 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 

(พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม ฉบับที ่22 หน้าที ่10

ล าดับที ่3

กองการแพทย์

แผนงานสาธารณสุข

งานโรงพยาบาล

ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
49. เครื่องให้การรักษาดว้ยคลื่นกระแทกแบบ Radial 750,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าเคร่ืองให้การรักษาด้วยคล่ืนกระแทก

แบบ Radial จ านวน 1 เคร่ือง

ส าหรับใช้ในงานพยาบาล คลินิกชุมชนอบอุ่น

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

1) เป็นเคร่ืองได้รับรองมาตรฐานการรักษาตามมาตรฐานสากล

2) สามารถใช้ได้กบัไฟฟา้ช่วงไม่น้อยกว่า 220-240 โวลต์

50-60 เฮิรตซ์

3) การก าเนิดคล่ืนเป็นแบบปัม๊ลม
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งบประมาณโอนลด งบประมาณโอนเพ่ิม

จ านวนเงิน จ านวนเงิน

(บาท) (บาท)

เอกสารแนบท้ายญัตต ิ เรื่อง  ขออนุมตัโิอนเงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ประเภท/รายการ แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ประเภท/รายการ

4) สามารถปรับระดับพลังงานในการรักษาได้อย่าง

น้อย 1-5 บาร์

5) สามารถเลือกปรับความถี่ได้อย่างน้อย ต้ังแต่

1-20 เฮิรตซ์

6) สามารถปรับจ านวนนัดในการยิงคล่ืนได้สูงสุดไม่

ต่ ากว่า 5,000 นัดต่อการรักษา

7) มีปุม่ เปิด-ปิด การปล่อยคล่ืนทีด้่ามปืนให้การรักษา

8) สามารถเลือกใช้หัวส่งคล่ืนได้ไม่น้อยกว่า 3 ขนาด

9) หน้าจอสีระบบสัมผัส ขนาดไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว

10) สามารถเลือกการรักษาจากโปรแกรมในเคร่ืองได้

เป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

จึงก าหนดราคาตามราคาท้องตลาด

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท

0810.3/ว 2931 ลงวันที ่19 พฤษภาคม 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 

(พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม ฉบับที ่22 หน้าที ่11 

ล าดับที ่1

กองชา่ง

แผนงานเคหะและชมุชน

งานสวนสาธารณะ

ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์สนาม
50. เครื่องเล่นสนาม พร้อมตดิตั้ง 2,262,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าเคร่ืองเล่นสนาม พร้อมติดต้ัง 

บริเวณสวนศรีเมือง จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย

1) เคร่ืองเล่นสนามชุดสัตว์ป่าอเมซอนพาราไดซ์ 

ขนาดไม่น้อยกว่า 1,170X590X470 เซนติเมตร

2) เทพืน้คอนกรีต หนา 10 เซนติเมตร ขนาด 10X14 เมตร

หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 140 ตารางเมตร

3) ปูพืน้สนามหญ้าเทียม ความยาว 5 เซนติเมตร
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งบประมาณโอนลด งบประมาณโอนเพ่ิม

จ านวนเงิน จ านวนเงิน

(บาท) (บาท)

เอกสารแนบท้ายญัตต ิ เรื่อง  ขออนุมตัโิอนเงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ประเภท/รายการ แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ประเภท/รายการ

ขนาด 10X14 เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 140 ตารางเมตร

เป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

จึงก าหนดราคาตามราคาท้องตลาด

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท

0810.3/ว 2931 ลงวันที ่19 พฤษภาคม 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 

(พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม ฉบับที ่22 หน้าที ่11 

ล าดับที ่3

งานบ าบัดน้ าเสีย

ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
51. โครงการตดิตั้งหมอ้แปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี  1,275,400

ขนาด 500 เควีเอ 

เพือ่จ่ายเป็นค่าติดต้ังหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี  

ขนาด 500 เควีเอ ภายในศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย

เทศบาลนครระยอง
เป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

จึงก าหนดราคาตามราคาท้องตลาด

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท

0810.3/ว 2931 ลงวันที ่19 พฤษภาคม 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 

(พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม ฉบับที ่20 หน้าที ่2 

ล าดับที ่1

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ส านักงาน
52. เต็นท์พร้อมโครงเหล็ก ขนาดไม่น้อยกวา่ 3x3 เมตร 110,000

เพือ่จ่ายเป็นค่าเต็นท์พร้อมโครงเหล็ก ขนาดไม่น้อย  

กว่า 3x3 เมตร ทรงปิรามิด ผ้าใบสีน้ าเงิน พร้อม

อุปกรณ์ มีหลังคากันน้ าได้ ประกอบด้วยโครงสร้าง
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งบประมาณโอนลด งบประมาณโอนเพ่ิม

จ านวนเงิน จ านวนเงิน

(บาท) (บาท)

เอกสารแนบท้ายญัตต ิ เรื่อง  ขออนุมตัโิอนเงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ประเภท/รายการ แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ประเภท/รายการ

เหล็กของหลังคาและขาต้ังทีติ่ดมากับโรงงาน

จ านวน 10 หลัง
เป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

จึงก าหนดราคาตามราคาท้องตลาด

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท

0810.3/ว 2931 ลงวันที ่19 พฤษภาคม 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 

(พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม ฉบับที ่22 หน้าที ่11 

ล าดับที ่2
53. เตน็ท์พร้อมโครงเหล็ก ขนาดไมน้่อยกว่า 5x12 เมตร 

เพือ่จา่ยเป็นค่าเต็นท์พร้อมโครงเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000,000

5x12 เมตร ทรงโค้ง ความสูงเสา ไม่น้อยกว่า 2.50 

เมตร จ านวน 20 หลัง แบ่งเป็น

-สีขาว 5 หลัง

-สีน้ าเงิน 15 หลัง
เป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

จึงก าหนดราคาตามราคาท้องตลาด

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท

0810.3/ว 2931 ลงวันที ่19 พฤษภาคม 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 

(พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม ฉบับที ่22 หน้าที ่11 

ล าดับที ่1

ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ส ารวจ
54. เครื่องหาพิกัดดว้ยสัญญาณดาวเทียม แบบรังวัด  500,000

พร้อมอุปกรณ์

เพือ่จ่ายเป็นค่าเคร่ืองหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม  

แบบรังวัด พร้อมอุปกรณ์ รายละเอียดดังนี้

1) เคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียม จ านวน 1 ตัว

2) เคร่ืองควบคุมเคร่ืองสัญญาณดาวเทียม จ านวน 1 เคร่ือง



29

งบประมาณโอนลด งบประมาณโอนเพ่ิม

จ านวนเงิน จ านวนเงิน

(บาท) (บาท)

เอกสารแนบท้ายญัตต ิ เรื่อง  ขออนุมตัโิอนเงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ประเภท/รายการ แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ประเภท/รายการ

3) แบตเตอร่ีเคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียม 2 กอ้น จ านวน 1 ชุด 

4) อุปกรณ์ประจุส าหรับพร้อมสายโอนถ่ายชุดฐาน

ควงสามเส้า จ านวน 1 อัน

5) ขาต้ังสามขา จ านวน 1 ขา 

6) โพล 2 เมตร พร้อมชุดขาต้ัง 2 ขา จ านวน 1 ชุด

7) กล่องแข็งบรรจุ จ านวน 1 กล่อง 
เป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

จึงก าหนดราคาตามราคาท้องตลาด

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท

0810.3/ว 2931 ลงวันที ่19 พฤษภาคม 2562

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 

(พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม ฉบับที ่22 หน้าที ่11 

ล าดับที ่5

งานก่อสร้าง

ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง
55. โครงการปรับปรุงอาคารโรงจอดเรือยาวหน้า 123,400

วัดปากน้ า (ชมุชนสมทุรเจดยี์) 

เพือ่จ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารโรงจอดเรือยาวหน้า 

วัดปากน้ า (ชุมชนสมุทรเจดีย)์ โดยด าเนินการ 

ติดต้ังผนังเมทัลชีทพร้อมประตูปิด-เปิด ไม่น้อยกว่า 

2.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 33.80 เมตร

ตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างเทศบาลนครระยอง

เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 

(พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม ฉบับที ่22 หน้าที ่4 

ล าดับที ่9



30

งบประมาณโอนลด งบประมาณโอนเพ่ิม

จ านวนเงิน จ านวนเงิน

(บาท) (บาท)

เอกสารแนบท้ายญัตต ิ เรื่อง  ขออนุมตัโิอนเงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ประเภท/รายการ แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ประเภท/รายการ

56. โครงการปรับปรุงไฟส่องสว่างทางเดนิเขื่อนกันดนิ 494,000

สวนศรีเมอืง ฝ่ังทิศเหนือ

เพือ่จ่ายเป็นค่าปรับปรุงไฟส่องสว่างทางเดินเขื่อน

กันดินสวนศรีเมือง ฝ่ังทิศเหนือ โดยด าเนินการ

ร้ือถอนเสาโคมไฟฟา้เดิมพร้อมติดต้ังเสาโคมไฟฟา้ใหม่  

จ านวน 26 ชุด

ตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างเทศบาลนครระยอง

เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 

(พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม ฉบับที ่22 หน้าที ่3 

ล าดับที ่5
57. โครงการปรับปรุงไฟส่องสว่างทางเดนิเขื่อนกันดนิ 1,043,000

ท่าน้ าลอยกระทงถนนอดลุย์ธรรมประภาส

เพือ่จ่ายเป็นค่าปรับปรุงไฟส่องสว่างทางเดินเขื่อน

กันดินท่าน้ าลอยกระทงถนนอดุลย์ธรรมประภาส

โดยด าเนินการร้ือถอนเสาโคมไฟฟ้าเดิมพร้อมติดต้ัง

เสาโคมไฟฟ้าใหม่ จ านวน 38 ชุด

ตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างเทศบาลนครระยอง

เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 

(พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม ฉบับที ่22 หน้าที ่3 

ล าดับที ่6
58. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต 1,631,800

ถนนนครระยอง 36 (ชมุชนทุง่โตนด)

เพือ่จ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ถนนนครระยอง 36 (ชุมชนทุง่โตนด) โดยด าเนินการ

-ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 0.05 เมตร

ความกว้างประมาณ 8.00-11.00 เมตร ความยาว

รวมไม่น้อยกว่า 254.00 เมตร หรือคิดเป็นพืน้ทีร่วม
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งบประมาณโอนลด งบประมาณโอนเพ่ิม

จ านวนเงิน จ านวนเงิน

(บาท) (บาท)

เอกสารแนบท้ายญัตต ิ เรื่อง  ขออนุมตัโิอนเงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ประเภท/รายการ แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ประเภท/รายการ

ไม่น้อยกว่า 2,191.00 ตารางเมตร
-ปรับปรุงทางเท้า พืน้ทีร่วมไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร

ตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างเทศบาลนครระยอง

เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 

(พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม ฉบับที ่22 หน้าที ่3 

ล าดับที ่4
59. โครงการปรับปรุงไฟส่องสวา่งสะพานเปีย่มพงศ์สานต์ 300,000

เพือ่จา่ยเป็นค่าปรับปรุงไฟส่องสว่างสะพานเปีย่มพงศ์สานต์ 

โดยด าเนินการร้ือถอนเสาโคมไฟฟ้าเดิมพร้อมติดต้ัง

เสาไฟส่องสว่างกิ่งเด่ียว ความสูงไม่น้อยกว่า 8 เมตร

จ านวน 8 ชุด

ตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างเทศบาลนครระยอง

เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 

(พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม ฉบับที ่22 หน้าที ่4 

ล าดับที ่7
60. โครงการปรับปรุงห้องเก็บพัสด ุอาคารยานพาหนะ 100,000

ภายในบริเวณคลินิกชมุชนอบอุ่น เทศบาลนครระยอง

เพือ่จ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องเก็บพัสดุ อาคารยาน

พาหนะภายในบริเวณคลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาล

นครระยอง โดยด าเนินการกั้นห้องเก็บพัสดุ พืน้ที่

ไม่น้อยกว่า 90.00 ตารางเมตร

ตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างเทศบาลนครระยอง

เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 

(พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม ฉบับที ่22 หน้าที ่4 

ล าดับที ่8
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งบประมาณโอนลด งบประมาณโอนเพ่ิม

จ านวนเงิน จ านวนเงิน

(บาท) (บาท)

เอกสารแนบท้ายญัตต ิ เรื่อง  ขออนุมตัโิอนเงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ประเภท/รายการ แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ประเภท/รายการ

61. โครงการอ านวยความปลอดภัยทางถนนเพ่ือปอ้งกัน 1,040,000
และลดอุบตัิเหตุ (Road Safety)

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอ านวย

ความปลอดภัยทางถนนเพือ่ป้องกันและลดอุบัติเหตุ 

(Road Safety) โดยด าเนินการ

-ตีเส้นจราจร พืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 503 ตารางเมตร

-ติดต้ังป้ายเตือน จ านวน 38 ป้าย พร้อมสัญญาณไฟ 

และงานอื่นๆ บริเวณถนนจันทอุดมและถนน

อดุลย์ธรรมประภาส

ตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างเทศบาลนครระยอง

เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 

(พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม ฉบับที ่22 หน้าที ่5 

ล าดับที ่1

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
62. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า ถนนหลังอ าเภอ 40,000

ซอย 2/1(ชมุชนขา้งอ าเภอทางไผ่)

เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบระบายน้ า ถนนหลัง 

อ าเภอ ซอย 2/1(ชุมชนข้างอ าเภอทางไผ่)

โดยด าเนินการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต

เสริมเหล็ก ความกว้างภายในราง 0.30 เมตร

ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 20.00 เมตร

ตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างเทศบาลนครระยอง

เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 

(พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม ฉบับที ่22 หน้าที ่2 

ล าดับที ่2
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งบประมาณโอนลด งบประมาณโอนเพ่ิม

จ านวนเงิน จ านวนเงิน

(บาท) (บาท)

เอกสารแนบท้ายญัตต ิ เรื่อง  ขออนุมตัโิอนเงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ประเภท/รายการ แผนงาน/งาน/รายจ่าย/ประเภท/รายการ

63. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าถนนบางจาก 50,000

ลงแมน้่ าระยอง (ชมุชนบางจาก)

เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบระบายน้ าถนนบางจาก

ลงแม่น้ าระยอง (ชุมชนบางจาก) โดยด าเนินการ

กอ่สร้างท่อระบายน้ า ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร 

ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 15.00 เมตร

ตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างเทศบาลนครระยอง

เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 

(พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม ฉบับที ่22 หน้าที ่2 

ล าดับที ่3

รวม 46,168,800 46,168,800


















































