  ก    ..2560 #กก$
%ก$&'(()%* +#()%* ก&#+,&

ลําดับที่

หมวดค่าครุภัณฑ์

ลักษณะงาน

วิธีการ

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(/)

(/)

แผนงาน
งาน/โครงการ

งานต่อเนื่อง

ออกแบบหรือ

+ 1
แผนปฏิบัติการ

แผนการจ่ายเงิน

กําหนดคุณ ตกลงราคา คาดว่าจะลง คาดว่าจะมี งบประมาณที่

งานที่

ลักษณะเฉพาะ

ประกาศสอบราคา

นามใน การส่งมอบ ได้รับอนุมัติใน ประมาณหรือ

ประกวด
แล้ว ประกาศประกวดราคา สัญญา ปี 2560 ปี 2560
จํานวน ที่ผูกพัน เสร็จ จัด จัด
ภายใน ซื้อ จ้าง ราคา ราคา มี ไม่มี (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ล้านบาท)
(หน่วย/นับ)
สอบ/ตกลง

รายการ

งบประมาณ

ปีต่อไป

(/) (/)

ปี 2560

1

ก่อสร้างศูนย์ควบคุมระบบการจราจรและติดตั้ง
แผนงานเคหะและชุมชน กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
งานไฟฟ้าถนน

1 งาน

/

2

สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เครื่องพ่นยุงชนิดหมอกควัน แบบสะพายไหล่ สามารถพ่นสาร
แผนงานสาธารณสุขอื่น เคมีที่แตกตัวเป็นฝอยละอองหมอกควัน ขนาด 0.1-60 ไมครอน
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น ถังบรรจุน้ํายาไม่น้อยกว่า 6.5 ลิตร น้ําหนักเครื่องเปล่าไม่เกิน
9 กิโลกรัม จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 80,000 บาท เป็นเงิน
160,000 บาท

2 เครื่อง

/

/

/

/ พ.ย.59 ธ.ค.59 ก.พ.60

160,000

3

สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1.เครื่องเปรียบเทียบมาตรฐานเสียง (Sound Calibrator)
แผนงานสาธารณสุขอื่น จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 50,000 บาท
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 2.เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง (Sound Levelmeter)
ชนิด Tupe 2 มาตรฐาน ANSI/IEC สามารถวัดถ่วงน้ําหนัก
เสียงได้ A,C และ Z (Linear) ตอบสนองต่อเสียงทั้งชนิด
Fast,Slow และ Lmpulse สามารถบันทึกข้อมูลเฉพาะผล
สรุปของข้อมูลหรือรายละเอียดทั้งหมดของข้อมูลลงบนหน่วย

4 รายการ

/

/

/

/ พ.ย.59 ธ.ค.59 ก.พ.60

187,500

สํานักการช่าง

/

/

/

เงินนอกงบ

ต.ค.59 ธ.ค.59 มี.ค.60 20,000,000

เงินสมทบ
(ล้านบาท)

หมายเหตุ

  ก    ..2560 #กก$
%ก$&'(()%* +#()%* ก&#+,&

ลําดับที่

หมวดค่าครุภัณฑ์

ลักษณะงาน

วิธีการ

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(/)

(/)

แผนงาน
งาน/โครงการ

งานต่อเนื่อง

งานที่

ออกแบบหรือ

ลักษณะเฉพาะ

ปีต่อไป

ในหน่วยเซลเซียสและฟาเรนไฮต์ได้ จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,500 บาท

4.เครื่องวัดปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้ในน้ํา (Total
Dissolved Solid : TDS) เป็นเครื่องมือดิจิตอลใช้สําหรับ
วัดปริมาณรวมของแร่ธาตุต่าง ๆ ที่ละลายอยู่ในน้ําโดยจะวัดหน่วยเป็น

ppm (ส่วนในล้านส่วน) มีช่วงการตรวจวัดไม่ต่ํากว่า 0-9990 ppm
ค่าความคลาดเคลื่อนในการตรวจวัดไม่เกิน ± 3% หน้าจอ
แสดงผลชนิด LCD จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 4,000 บาท

แผนการจ่ายเงิน

ประกาศสอบราคา

ปี 2560

(/) (/)

เงินนอกงบ

นามใน การส่งมอบ ได้รับอนุมัติใน ประมาณหรือ

ประกวด
แล้ว ประกาศประกวดราคา สัญญา ปี 2560 ปี 2560
จํานวน ที่ผูกพัน เสร็จ จัด จัด
ภายใน ซื้อ จ้าง ราคา ราคา มี ไม่มี (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ล้านบาท)
(หน่วย/นับ)
งบประมาณ

ความจําชนิด SD และเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่าน
ทางพร์อท USB 2.0 พร้อมซอฟท์แวร์ควบคุมการทํางานและ
ขาตั้งเครื่องมือ จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 130,000 บาท
3.เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ําดื่ม (pH-Meter)
แบบกันน้ําได้ มีช่วงการตรวจวัดค่า 0-14 pH ค่าความคลาดเคลื่อน
± 0.02 pH หน้าจอแสดงผลชนิด LCD สามารถวัดอุณหภูมิทั้ง

แผนปฏิบัติการ

กําหนดคุณ ตกลงราคา คาดว่าจะลง คาดว่าจะมี งบประมาณที่

สอบ/ตกลง

รายการ

+ 2

เงินสมทบ
(ล้านบาท)

หมายเหตุ

  ก    ..2560 #กก$
%ก$&'(()%* +#()%* ก&#+,&

ลําดับที่

หมวดค่าครุภัณฑ์

ลักษณะงาน

วิธีการ

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(/)

(/)

แผนงาน
งาน/โครงการ

งานต่อเนื่อง

ออกแบบหรือ

+ 3
แผนปฏิบัติการ

แผนการจ่ายเงิน

กําหนดคุณ ตกลงราคา คาดว่าจะลง คาดว่าจะมี งบประมาณที่

งานที่

ลักษณะเฉพาะ

ประกาศสอบราคา

นามใน การส่งมอบ ได้รับอนุมัติใน ประมาณหรือ

ประกวด
แล้ว ประกาศประกวดราคา สัญญา ปี 2560 ปี 2560
จํานวน ที่ผูกพัน เสร็จ จัด จัด
ภายใน ซื้อ จ้าง ราคา ราคา มี ไม่มี (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ล้านบาท)
(หน่วย/นับ)
สอบ/ตกลง

รายการ

งบประมาณ

ปีต่อไป

4

5

6

(/) (/)

ปี 2560

5 รายการ

/

/

/

/ พ.ย.59 ธ.ค.59 ม.ค.60

119,300

สํานักการช่าง

รถขุดไฮดรอลิก ตีนตะขาบ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 27 แรงม้า 1 คัน
แผนงานเคหะและชุมชน ปากบุ้งกี๋ กว้าง 500 มิลลิเมตร ระยะขุดไฮดรอลิกไม่น้อยกว่า
งานสวนสาธารณะ 4,000 มิลลิเมตร พร้อมติดตั้งใบดันดิน จํานวน 1 คัน

/

/

/

/ พ.ย.59 ธ.ค.59 ม.ค.60

975,000

สํานักการช่าง

/

/

1.เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 55,000 บาท
แผนงานเคหะและชุมชน 2.เตาปะยางอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 เครื่อง
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เป็นเงิน 16,000 บาท
3.บล็อคลมยาว ขนาด 1 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด
เป็นเงิน 30,000 บาท
4.ปากกาจับเหล็ก ขนาด 8 นิ้ว จํานวน 1 ตัว เป็นเงิน 8,500 บาท
5.รอกโซ่ขนาด 1 ตัน จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน 6,800 บาท
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รถบรรทุก 6 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า ติดตั้งเครน
1 คัน
แผนงานเคหะและชุมชน สลิง ขนาด 4 ตันเมตร เครนสามารถยกและยืดสูงได้ไม่น้อยกว่า
งานสวนสาธารณะ 12 เมตร พร้อมกระเช้าไฟฟ้า จํานวน 1 คัน

/

เงินนอกงบ

/ พ.ย.59 ม.ค.60 ม.ค.60 4,500,000

เงินสมทบ
(ล้านบาท)

หมายเหตุ

  ก    ..2560 #กก$
%ก$&'(()%* +#()%* ก&#+,&

ลําดับที่

หมวดค่าครุภัณฑ์

ลักษณะงาน

วิธีการ

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(/)

(/)

แผนงาน
งาน/โครงการ

งานต่อเนื่อง

ออกแบบหรือ

+ 4
แผนปฏิบัติการ

แผนการจ่ายเงิน

กําหนดคุณ ตกลงราคา คาดว่าจะลง คาดว่าจะมี งบประมาณที่

งานที่

ลักษณะเฉพาะ

ประกาศสอบราคา

นามใน การส่งมอบ ได้รับอนุมัติใน ประมาณหรือ

ประกวด
แล้ว ประกาศประกวดราคา สัญญา ปี 2560 ปี 2560
จํานวน ที่ผูกพัน เสร็จ จัด จัด
ภายใน ซื้อ จ้าง ราคา ราคา มี ไม่มี (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ล้านบาท)
(หน่วย/นับ)
สอบ/ตกลง

รายการ

งบประมาณ

ปีต่อไป

7

8

9

(/) (/)

ปี 2560

สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

/

สํานักการช่าง

/

/

สํานักการช่าง

/

/

เก้าอี้ประชุมโครงใหญ่
206 ตัว
แผนงานการสาธารณสุข -เบาะและพนักพิงหนัง ขาชุปโครเมี่ยม มีเหล็กคาดที่ขา
งานศูนย์บริการสาธารณสุข จํานวน 200 ตัว ๆ ละ 1,200 บาท เป็นเงิน 240,000 บาท
-เบาะและพนักพิงหนัง ปรับระดับความสูง-ต่ํา ได้ จํานวน 6 ตัว
ตัวละ 3,600 บาท เป็นเงิน 21,600 บาท
ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ตรอกสวายเรียง ก่อสร้างถนน
1 งาน
แผนงานเคหะและชุมชน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 7.00-8.80 เมตร ยาว
งานไฟฟ้าถนน ประมาณ 698.00 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า
5,210 ตารางเมตร พร้อมยกฝาบ่อพักใต้ผิวจราจร จํานวน 144 ฝา
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ํา ถนนไชยณรงค์
1 งาน
แผนงานเคหะและชุมชน ซอย 3/25 ท้ายซอย ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิม ก่อสร้างถนน
งานไฟฟ้าถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาวประมาณ
80.00 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร
ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาด 0.40x0.40 เมตร ทั้งสอง
ฝั่งถนน ความยาวรวม 605.00 เมตร

/

/

/ ธ.ค.59 ม.ค.60 ก.พ.60

/

/

เงินนอกงบ

261,600

/

ธ.ค.59 ก.พ.60 ก.ค.60 2,850,000

/

ธ.ค.59 ม.ค.60 มิ.ย.60 1,620,000

เงินสมทบ
(ล้านบาท)

หมายเหตุ

  ก    ..2560 #กก$
%ก$&'(()%* +#()%* ก&#+,&

ลําดับที่

หมวดค่าครุภัณฑ์

ลักษณะงาน

วิธีการ

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(/)

(/)

แผนงาน
งาน/โครงการ

งานต่อเนื่อง

ออกแบบหรือ

+ 5
แผนปฏิบัติการ

แผนการจ่ายเงิน

กําหนดคุณ ตกลงราคา คาดว่าจะลง คาดว่าจะมี งบประมาณที่

งานที่

ลักษณะเฉพาะ

ประกาศสอบราคา

นามใน การส่งมอบ ได้รับอนุมัติใน ประมาณหรือ

ประกวด
แล้ว ประกาศประกวดราคา สัญญา ปี 2560 ปี 2560
จํานวน ที่ผูกพัน เสร็จ จัด จัด
ภายใน ซื้อ จ้าง ราคา ราคา มี ไม่มี (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ล้านบาท)
(หน่วย/นับ)
สอบ/ตกลง

รายการ

งบประมาณ

ปีต่อไป

10

11

12

(/) (/)

ปี 2560

/

/

/

/

ธ.ค.59 ม.ค.60 เม.ย.60 1,405,000

1 งาน

/

/

/

/

ธ.ค.59 ม.ค.60 เม.ย.60 1,254,000

ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนมหาชัย ซอย 5/4
1 งาน
แผนงานเคหะและชุมชน ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.40 เมตร
งานไฟฟ้าถนน ยาวประมาณ 280 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า
1,180 ตารางเมตร และเปลี่ยนฝารางระบายน้ํา จํานวน 70 ฝา

/

/

/

/

ธ.ค.59 ม.ค.60 เม.ย.60 1,028,000

สํานักการช่าง

ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนมิตรภาพ ซอย 3
1 งาน
แผนงานเคหะและชุมชน ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 6.90-8.00 เมตร
งานไฟฟ้าถนน ยาวประมาณ 298 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า
2,245 ตารางเมตร ยกฝาบ่อพักเหล็ก จํานวน 60 ฝา
เปลี่ยนฝารางระบายน้ํา ค.ส.ล.เป็นฝาตะแกรงเหล็ก จํานวน 28 ฝา
สํานักการช่าง

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ํา ถนนมหาชัย
แผนงานเคหะและชุมชน ซอย 5/8 (ท้ายซอย)
งานไฟฟ้าถนน ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.30 เมตร
ยาวประมาณ 188 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า
620 ตารางเมตร ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาด
0.40x0.40 เมตร ทั้งสองด้าน ความยาวประมาณ 375 เมตร
สํานักการช่าง

เงินนอกงบ
เงินสมทบ
(ล้านบาท)

หมายเหตุ

  ก    ..2560 #กก$
%ก$&'(()%* +#()%* ก&#+,&

ลําดับที่

หมวดค่าครุภัณฑ์

ลักษณะงาน

วิธีการ

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(/)

(/)

แผนงาน
งาน/โครงการ

งานต่อเนื่อง

ออกแบบหรือ

+ 6
แผนปฏิบัติการ

แผนการจ่ายเงิน

กําหนดคุณ ตกลงราคา คาดว่าจะลง คาดว่าจะมี งบประมาณที่

งานที่

ลักษณะเฉพาะ

ประกาศสอบราคา

นามใน การส่งมอบ ได้รับอนุมัติใน ประมาณหรือ

ประกวด
แล้ว ประกาศประกวดราคา สัญญา ปี 2560 ปี 2560
จํานวน ที่ผูกพัน เสร็จ จัด จัด
ภายใน ซื้อ จ้าง ราคา ราคา มี ไม่มี (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ล้านบาท)
(หน่วย/นับ)
สอบ/ตกลง

รายการ

งบประมาณ

ปีต่อไป

13

14

(/) (/)

ปี 2560

สํานักการช่าง

/

/

สํานักการช่าง

/

/

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ําตรอกสําโรงจันทร์
1 งาน
แผนงานเคหะและชุมชน (ซอยทองหล่อ)
งานไฟฟ้าถนน -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย
3.80-5.60 เมตร ยาวประมาณ 316.00 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้าง
ถนนไม่น้อยกว่า 1,480 ตารางเมตร ก่อสร้างท่อระบายน้ํา
ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักชนิด
ใต้ผิวจราจร ความยาว 332.00 เมตร
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ําถนนมิตรภาพ ซอย 4 1 งาน
แผนงานเคหะและชุมชน ข้างบ้านเลขที่ 59/1
งานไฟฟ้าถนน
-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.20 เมตร
ยาวประมาณ 200 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า
620 ตารางเมตร ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักชนิดใต้ผิวจราจร
ความยาวรวม 200.00 เมตร

/

/

เงินนอกงบ

/

ธ.ค.59 ก.พ.60 มิ.ย.60 2,286,000

/

ธ.ค.59 ม.ค.60 พ.ย.60 1,148,000

เงินสมทบ
(ล้านบาท)

หมายเหตุ

  ก    ..2560 #กก$
%ก$&'(()%* +#()%* ก&#+,&

ลําดับที่

หมวดค่าครุภัณฑ์

ลักษณะงาน

วิธีการ

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(/)

(/)

แผนงาน
งาน/โครงการ

งานต่อเนื่อง

ออกแบบหรือ

+ 7
แผนปฏิบัติการ

แผนการจ่ายเงิน

กําหนดคุณ ตกลงราคา คาดว่าจะลง คาดว่าจะมี งบประมาณที่

งานที่

ลักษณะเฉพาะ

ประกาศสอบราคา

นามใน การส่งมอบ ได้รับอนุมัติใน ประมาณหรือ

ประกวด
แล้ว ประกาศประกวดราคา สัญญา ปี 2560 ปี 2560
จํานวน ที่ผูกพัน เสร็จ จัด จัด
ภายใน ซื้อ จ้าง ราคา ราคา มี ไม่มี (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ล้านบาท)
(หน่วย/นับ)
สอบ/ตกลง

รายการ

งบประมาณ

ปีต่อไป

(/) (/)

ปี 2560

1 งาน

/

/

/

/

ธ.ค.59 ก.พ.60 ก.ค.60 5,000,000

16

ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
1 งาน
แผนงานเคหะและชุมชน -ปรับปรุงบ้านพัก จํานวน 2 หลัง พื้นที่ประมาณ 480 ตารางเมตร
งานไฟฟ้าถนน พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมทําการปรับปรุง
ภูมิทัศน์โดยรอบ พื้นที่ประมาณ 1,400 ตารางเมตร

/

/

/

/

ธ.ค.59 ก.พ.60 มี.ค.60 4,000,000

17

1.เก้าอี้สําหรับประธานโครงใหญ่ ปรับระดับสูง-ต่ํา ได้ พนักพิง
แผนงานการสาธารณสุข สูง รับน้ําหนักได้ดี จํานว 1 ตัว เป็นเงิน 5,000 บาท
งานศูนย์บริการสาธารณสุข 2.ชุดโซฟารับแขก พร้อมโต๊ะกลาง จํานวน 2 ชุด ๆ ละ
20,000 บาท เป็นเงิน 40,000 บาท
3.ตู้เก็บเอกสารแบบชั้นวางและตู้ปิด ขนาดไม่น้อยกว่า

/

15

สํานักการช่าง

ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
แผนงานเคหะและชุมชน -ตกแต่งสถานที่ภายในเขตเทศบาลโดยการประดับธงชาติ
งานสวนสาธารณะ ธงตราสัญลักษณ์ และธงต่าง ๆ ป้ายประชาสัมพันธ์ รูปปั้น
Mascot ไม้ดอกไม้ประดับ และอื่น ๆ บริเวณโดยรอบลาน
อนุสาวรีย์ฯ เกาะกลางถนนทางแยก และสถานที่สําคัญ
สํานักการช่าง

สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

80x40x156 เซนติเมตร จํานวน 4 ตู้ ๆ ละ 6,500 บาท เป็นเงิน 26,000 บาท

9 รายการ

/

/

เงินนอกงบ

/ ม.ค.60 ก.พ.60 มี.ค.60

237,800

เงินสมทบ
(ล้านบาท)

หมายเหตุ

  ก    ..2560 #กก$
%ก$&'(()%* +#()%* ก&#+,&

ลําดับที่

หมวดค่าครุภัณฑ์

ลักษณะงาน

วิธีการ

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(/)

(/)

แผนงาน
งาน/โครงการ

งานต่อเนื่อง

งานที่

ออกแบบหรือ

ลักษณะเฉพาะ

แผนการจ่ายเงิน

ประกาศสอบราคา

ปีต่อไป

ปี 2560

(/) (/)

เงินนอกงบ

นามใน การส่งมอบ ได้รับอนุมัติใน ประมาณหรือ

ประกวด
แล้ว ประกาศประกวดราคา สัญญา ปี 2560 ปี 2560
จํานวน ที่ผูกพัน เสร็จ จัด จัด
ภายใน ซื้อ จ้าง ราคา ราคา มี ไม่มี (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ล้านบาท)
(หน่วย/นับ)
งบประมาณ

4.โต๊ะคอมพิวเตอร์สําหรับเจ้าหน้าที่ขนาดไม่น้อยกว่า
120x60x75 เซนติเมตร มีลิ้นชัก 2 ชั้น สําหรับใส่วัสดุ
สํานักงาน พร้อมเก้าอี้มีพนักพิง ปรับระดับได้ จํานวน 2 ชุด
ชุดละ 7,000 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท
5.โต๊ะประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า 100x200x75 เซนติเมตร
จํานวน 1 ตัว เป็นเงิน 11,000 บาท
6.โต๊ะสําหรับประธานในพิธีการเปิดประชุมหรือ
วิทยากรผู้บรรยาย ขนาดไม่น้อยกว่า 180x60x75 เซนติเมตร
จํานวน 1 ตัว เป็นเงิน 4,000 บาท
7.โต๊ะหมู่บูชา ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 9 นิ้ว มีฐานรองโต๊ะหมู่
และมีโต๊ะแท่นบูชาครบชุด จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน 8,500 บาท
8.โต๊ะอเนกประสงค์
ขนาดไม่น้อยกว่า 180x60x75 เซนติเมตร ใช้ในห้องประชุม
สําหรับผู้เข้าร่วมประชุม ขาชุปโครเมี่ยมพับเก็บได้ จํานวน 45 ตัว
ตัวละ 2,100 บาท เป็นเงิน 94,500 บาท
ขนาดไม่น้อยกว่า 180x60x75 เซนติเมตร พื้นไม้แท้แข็งแรง
จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 4,000 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท

แผนปฏิบัติการ

กําหนดคุณ ตกลงราคา คาดว่าจะลง คาดว่าจะมี งบประมาณที่

สอบ/ตกลง

รายการ

+ 8

เงินสมทบ
(ล้านบาท)

หมายเหตุ

  ก    ..2560 #กก$
%ก$&'(()%* +#()%* ก&#+,&

ลําดับที่

หมวดค่าครุภัณฑ์

ลักษณะงาน

วิธีการ

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(/)

(/)

แผนงาน
งาน/โครงการ

งานต่อเนื่อง

ออกแบบหรือ

+ 9
แผนปฏิบัติการ

แผนการจ่ายเงิน

กําหนดคุณ ตกลงราคา คาดว่าจะลง คาดว่าจะมี งบประมาณที่

งานที่

ลักษณะเฉพาะ

ประกาศสอบราคา

นามใน การส่งมอบ ได้รับอนุมัติใน ประมาณหรือ

ประกวด
แล้ว ประกาศประกวดราคา สัญญา ปี 2560 ปี 2560
จํานวน ที่ผูกพัน เสร็จ จัด จัด
ภายใน ซื้อ จ้าง ราคา ราคา มี ไม่มี (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ล้านบาท)
(หน่วย/นับ)
สอบ/ตกลง

รายการ

งบประมาณ

ปีต่อไป

(/) (/)

ปี 2560

ขนาดไม่น้อยกว่า 80x80x74 เซนติเมตร ขาทําจากเหล็ก
ชุบโครเมี่ยม จํานวน 1 ตัว เป็นเงิน 3,800 บาท
9.โพรเดี่ยม ขนาดไม่น้อยกว่า 80x55x115 เซนติเมตร
จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 11,000 บาท เป็นเงิน 22,000 บาท
18

1.เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ(AED)พกพาง่าย กระตุก
แผนงานการสาธารณสุข หัวใจโดยไม่ต้องติดแผ่นนําไฟฟ้ามีระบบวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ
งานศูนย์บริการสาธารณสุข มีการสั่งการด้วยเสียงภาษาไทยมีระบบตรวจสอบการทํางาน
ของเครื่องเองโดยอัตโนมัติ จําวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 253,000 บาท
2.เครื่องชั่งน้ําหนัก
-แบบดิจิตอลพร้อมวัดส่วนสุงและแสดงผล BMI อัตโนมัติ
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

พิกัดกําลังไม้น้อยกว่า 200 กิโลกรัม จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 20,000 บาท

-แบบดิจิตอลสําหรับเด็ก มีที่วัดส่วนสูงในตัว พิกัดกําลัง 20 กิโลกรัม

แถบวัดส่วนสูงเด็กไม่น้อยกว่า 45 เซนติเมตร พร้อมรถวางเครื่อง
จําวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 13,000 บาท

21 รายการ

/

/

/

เงินนอกงบ

/ ม.ค.60 ก.พ.60 เม.ย.60 1,001,000

เงินสมทบ
(ล้านบาท)

หมายเหตุ

  ก    ..2560 #กก$
%ก$&'(()%* +#()%* ก&#+,&

ลําดับที่

หมวดค่าครุภัณฑ์

ลักษณะงาน

วิธีการ

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(/)

(/)

แผนงาน
งาน/โครงการ

งานต่อเนื่อง

งานที่

ออกแบบหรือ

ลักษณะเฉพาะ

แผนการจ่ายเงิน

ประกาศสอบราคา

ปีต่อไป

ปี 2560

(/) (/)

เงินนอกงบ

นามใน การส่งมอบ ได้รับอนุมัติใน ประมาณหรือ

ประกวด
แล้ว ประกาศประกวดราคา สัญญา ปี 2560 ปี 2560
จํานวน ที่ผูกพัน เสร็จ จัด จัด
ภายใน ซื้อ จ้าง ราคา ราคา มี ไม่มี (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ล้านบาท)
(หน่วย/นับ)
งบประมาณ

3.เครื่องดูดเสมหะ พร้อมรถเข็นวาง 1 เครื่อง 1 ลิ้นชัก เคลื่อนที่ได้
รถทําด้วยสแตนเลส เป็นเครื่องดูดของเหลวชนิดไฟฟ้า
ปรับแรงดูดได้สูงสุด ได้ไม่น้อยกว่า 560 มิลลิเมตรปรอท
มีตัวกรองแบคทีเรีย มีกระบอกใส่ของเหลวพร้อมชุดกันล้น
พร้อมสายดูดของเหลว จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 11,000 บาท
4.เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 Channel วิเคราะห์ผลโดย
อัตโนมัติ มีจอภาพแสดงรูปคลื่น บันทึกข้อมูลพื้นฐานผู้ป่วยได้
มีวงจรกรองสัญญาณรบกวน พร้อมรถเข็นวางมีล้อเลื่อน ทําด้วย
แสตนเลส มี 1 ลิ้นชัก จําวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 172,900 บาท
5.เครื่องตรวจน้ําตาลในเลือด ประมวลผลไม่เกิน 5 วินาที
สามารถเรียกดูผลย้อนหลัง จําวน 2 เครื่อง ๆ ละ 5,600 บาท
เป็นเงิน 11,200 บาท
6.เครื่องครวจวัดระดับไขมันและน้ําตาลในเลือด สามารถตรวจได้
ทั้ง 3 ชนิด Glucose,Chqlesteral,Triglyceride จําวน 1 เครื่อง
เป็นเงิน 14,000 บาท

แผนปฏิบัติการ

กําหนดคุณ ตกลงราคา คาดว่าจะลง คาดว่าจะมี งบประมาณที่

สอบ/ตกลง

รายการ

+ 10

เงินสมทบ
(ล้านบาท)

หมายเหตุ

  ก    ..2560 #กก$
%ก$&'(()%* +#()%* ก&#+,&

ลําดับที่

หมวดค่าครุภัณฑ์

ลักษณะงาน

วิธีการ

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(/)

(/)

แผนงาน
งาน/โครงการ

งานต่อเนื่อง

งานที่

ออกแบบหรือ

ลักษณะเฉพาะ

ปีต่อไป

8.เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ พร้อมอุปกรณ์ในชุดประกอบด้วย

ชุดัวหตรวจ สายชาร์จ ไฟพร้อมถ่าน เจลอัลตร้าซาวด์
พร้อมประเป๋าใสเครื่อง จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 30,000 บาท
9.เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ แบบสอดแขน มีระบบการ
พิมพ์ผลการวัดได้ จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 70,000 บาท
10.เครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ ด้วยรังสีอินฟราเรด ความละเอียด
ของอุณหภูมิที่ 0.1 องศาเซลเซียส จําวน 3 เครื่อง ๆ ละ
4,700 บาท เป็นเงิน 14,100 บาท
11.ชุดส่องตรวจหลอดลม Laryngoscope แบบ 4 Blade
ประกอบด้วย แผ่นส่องตรวจและด้ามถือ จํานวน 1 ชุด
เป็นเงิน 48,400 บาท
12.เตียงวัดความยาวเด็ก จําวน 1 เตียง เป็นเงิน 2,800 บาท

แผนการจ่ายเงิน

ประกาศสอบราคา

ปี 2560

(/) (/)

เงินนอกงบ

นามใน การส่งมอบ ได้รับอนุมัติใน ประมาณหรือ

ประกวด
แล้ว ประกาศประกวดราคา สัญญา ปี 2560 ปี 2560
จํานวน ที่ผูกพัน เสร็จ จัด จัด
ภายใน ซื้อ จ้าง ราคา ราคา มี ไม่มี (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ล้านบาท)
(หน่วย/นับ)
งบประมาณ

7.เครื่องตรวจออกซิเจนในเลือด แบบหนีบนิ้วแสดงผลเป็นกราฟ
และตัวเลข พร้อมกระเป๋าเก็บรักษา จําวน 2 เครื่อง ๆ ละ
3,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท

แผนปฏิบัติการ

กําหนดคุณ ตกลงราคา คาดว่าจะลง คาดว่าจะมี งบประมาณที่

สอบ/ตกลง

รายการ

+ 11

เงินสมทบ
(ล้านบาท)

หมายเหตุ

  ก    ..2560 #กก$
%ก$&'(()%* +#()%* ก&#+,&

ลําดับที่

หมวดค่าครุภัณฑ์

ลักษณะงาน

วิธีการ

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(/)

(/)

แผนงาน
งาน/โครงการ

งานต่อเนื่อง

งานที่

ออกแบบหรือ

ลักษณะเฉพาะ

ปีต่อไป

14.โต๊ะเมโยพร้อมถาดสแตนเลสขนาดไม่น้อยกว่า 33x48 เซนติเมตร

ขาโต๊ะแข็งแรงมีล้อเลื่อน ปรับระดับความสูงต่ําได้ จําวน 1 ตัว
เป็นเงิน 7,000 บาท
15.รถเข็น 2 ตะกร้า ทําด้วยสแตนเลสขนาไม่น้อยกว่า
40x70x15 เซนติเมตร ใส่ลูกล้อ 4 ล้อ จํานวน 2 คัน ๆ ละ
12,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท
16.รถเข็นฉีดยา 1 ลิ้นชัก ทําด้วยสแตนเลส ชั้นมีขอบสูง 5 เซนติเมตร

ขนาดไม่น้อยกว่า 40x50x80 เซนติเมตร จํานวน 3 คัน ๆ ละ
9,600 บาท เป็นเงิน 28,800 บาท
17.รถเข็นฉุกเฉิน ประกอบด้วย 5 ลิ้นชัก,CPR Board
เสาน้ําเกลือปรับสูงต่ําได้ จํานวน 2 คัน ๆ ละ 55,500 บาท
เป็นเงิน 111,000 บาท

แผนการจ่ายเงิน

ประกาศสอบราคา

ปี 2560

(/) (/)

เงินนอกงบ

นามใน การส่งมอบ ได้รับอนุมัติใน ประมาณหรือ

ประกวด
แล้ว ประกาศประกวดราคา สัญญา ปี 2560 ปี 2560
จํานวน ที่ผูกพัน เสร็จ จัด จัด
ภายใน ซื้อ จ้าง ราคา ราคา มี ไม่มี (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ล้านบาท)
(หน่วย/นับ)
งบประมาณ

13.เตียงหัตถการกายภาพบําบัดพร้อมเบาะขนาดไม่น้อยกว่า
100x200x50 เซนติเมตร พร้อมหมอน จํานวน 2 เตียง
เตียงละ 11,000 บาท เป็นเงิน 22,000 บาท

แผนปฏิบัติการ

กําหนดคุณ ตกลงราคา คาดว่าจะลง คาดว่าจะมี งบประมาณที่

สอบ/ตกลง

รายการ

+ 12

เงินสมทบ
(ล้านบาท)

หมายเหตุ

  ก    ..2560 #กก$
%ก$&'(()%* +#()%* ก&#+,&

ลําดับที่

หมวดค่าครุภัณฑ์

ลักษณะงาน

วิธีการ

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(/)

(/)

แผนงาน
งาน/โครงการ

งานต่อเนื่อง

งานที่

ออกแบบหรือ

ลักษณะเฉพาะ

ปีต่อไป

ขนาด้านบนไม่น้อยกว่า 38x54 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 100 เซนติเมตร

มีกรวยสี่เหลี่ยมใต้ตะแกรง พร้อมถังขยะสแตนเลส 1 ใบ
จํานวน 2 คัน ๆ ละ 6,600 บาท เป็นเงิน 13,200 บาท
21.เสาน้ําเกลือสแตนเลส ทําด้วยสแตนเลสแบบ 4 ขา ใส่ลูกล้อ
ปรับระดับสูงต่ําได้ จํานวน 2 เสา ๆ ละ 3,200 บาท เป็นเงิน 6,400 บาท

แผนการจ่ายเงิน

ประกาศสอบราคา

ปี 2560

(/) (/)

เงินนอกงบ

นามใน การส่งมอบ ได้รับอนุมัติใน ประมาณหรือ

ประกวด
แล้ว ประกาศประกวดราคา สัญญา ปี 2560 ปี 2560
จํานวน ที่ผูกพัน เสร็จ จัด จัด
ภายใน ซื้อ จ้าง ราคา ราคา มี ไม่มี (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ล้านบาท)
(หน่วย/นับ)
งบประมาณ

18.รถเข้นผ้าเปื้อน โครงทําด้วยสแตนเลสบุลวดตาข่ายทั้ง 4 ด้าน
ขนาดไม่น้อยกว่า 60x105x70 เซนติเมตร ใส่ลูกล้อยาง 4 ล้อ
จํานวน 2 คัน ๆ ละ 11,500 บาท เป็นเงิน 23,000 บาท
19.รถเข็นผู้ป่วย
-ชนิดนอน ปรับระดับได้ ส่วนของศรีษะปรับยกด้วยระบบ
ไฮโดรลิก จํานวน 1 คัน เป็นเงิน 45,000 บาท
-ชนิดนอน ประกอบด้วยเสาน้ําเกลือทําด้วยเหล็ก 1 อัน
ราวกั้นเตียง จําว น2 คัน ๆ ละ 20,000 บาท เป็นเงิน 40,000 บาท
-ชนิดนั่ง จําวน 2 คัน ๆ ละ 6,900 เป็นเงิน 13,800 บาท
20.รถตะแกรงล้างแผล พร้อมฝาครอบโครงสร้างทําด้วยสแตนเลส

แผนปฏิบัติการ

กําหนดคุณ ตกลงราคา คาดว่าจะลง คาดว่าจะมี งบประมาณที่

สอบ/ตกลง

รายการ

+ 13

เงินสมทบ
(ล้านบาท)

หมายเหตุ

  ก    ..2560 #กก$
%ก$&'(()%* +#()%* ก&#+,&

ลําดับที่

หมวดค่าครุภัณฑ์

ลักษณะงาน

วิธีการ

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(/)

(/)

แผนงาน
งาน/โครงการ

งานต่อเนื่อง

ออกแบบหรือ

+ 14
แผนปฏิบัติการ

แผนการจ่ายเงิน

กําหนดคุณ ตกลงราคา คาดว่าจะลง คาดว่าจะมี งบประมาณที่

งานที่

ลักษณะเฉพาะ

ประกาศสอบราคา

นามใน การส่งมอบ ได้รับอนุมัติใน ประมาณหรือ

ประกวด
แล้ว ประกาศประกวดราคา สัญญา ปี 2560 ปี 2560
จํานวน ที่ผูกพัน เสร็จ จัด จัด
ภายใน ซื้อ จ้าง ราคา ราคา มี ไม่มี (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ล้านบาท)
(หน่วย/นับ)
สอบ/ตกลง

รายการ

งบประมาณ

ปีต่อไป

19

สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1.ผ้าม่านกันแสงแดดและความร้อน พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

(/) (/)

ปี 2560

2 รายการ

/

/

/

/ ม.ค.60 ก.พ.60 เม.ย.60

260,000

6 รายการ

/

/

/

/ ม.ค.60 ก.พ.60 มี.ค.60

197,100

แผนงานการสาธารณสุข ขนาดพื้นที่ประมาณ 165 ตารางเมตร จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน 210,000 บาท
งานศูนย์บริการสาธารณสุข 2.ผ้าม่านเวที แบบตกแต่งหัวหลุยส์และมีชายครุย พร้อมอุปกรณ์

ติดตั้ง ขนาดพื้นที่ประมาณ 33 ตารางเมตร จํานวน 1 ชุด
เป็นเงิน 50,000 บาท
20

1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
แผนงานการสาธารณสุข (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จํานวน 6 เครื่อง ๆ ละ
งานศูนย์บริการสาธารณสุข 22,000 บาท เป็นเงิน 132,000 บาท
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

2.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง

เป็นเงิน 21,000 บาท
3.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว-ดํา(30 หน้า/นาที)
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 7,900 บาท เป็นเงิน 15,800 บาท
4.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก inkjet printer จํานวน 1 เครื่อง
เป็นเงิน 4,300 บาท
5.เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ยา ระบบเข็มกระแทก
แบบดอทเมตริกซ์ จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,000 บาท

เงินนอกงบ
เงินสมทบ
(ล้านบาท)

หมายเหตุ

  ก    ..2560 #กก$
%ก$&'(()%* +#()%* ก&#+,&

ลําดับที่

หมวดค่าครุภัณฑ์

ลักษณะงาน

วิธีการ

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(/)

(/)

แผนงาน
งาน/โครงการ

งานต่อเนื่อง

ออกแบบหรือ

+ 15
แผนปฏิบัติการ

แผนการจ่ายเงิน

กําหนดคุณ ตกลงราคา คาดว่าจะลง คาดว่าจะมี งบประมาณที่

งานที่

ลักษณะเฉพาะ

ประกาศสอบราคา

นามใน การส่งมอบ ได้รับอนุมัติใน ประมาณหรือ

ประกวด
แล้ว ประกาศประกวดราคา สัญญา ปี 2560 ปี 2560
จํานวน ที่ผูกพัน เสร็จ จัด จัด
ภายใน ซื้อ จ้าง ราคา ราคา มี ไม่มี (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ล้านบาท)
(หน่วย/นับ)
สอบ/ตกลง

รายการ

งบประมาณ

ปีต่อไป

(/) (/)

ปี 2560

6.เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ
3,200 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท
1 คัน

/

/

/

/ ม.ค.60 มี.ค.60 ก.ค.60 9,000,000

1 ชุด

/

/

/

/ ม.ค.60 มี.ค.60 พ.ค.60 3,000,000

23 สํานักปลัดเทศบาล ค่าซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ําดับเพลิง รน.4 ทะเบียน 2ท-1554 1 ชุด

/

21

รถยนต์สุขาเคลื่อนที่ ตัวรถชนิด 6 ล้อ
แผนงานเคหะและชุมชน เครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4 จังหวะ
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล มีกําลังแรงม้า ไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า ตัวรถยนต์
และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
จํานวน 1 คัน เป็นเงิน 9,000,000 บาท
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

22 สํานักปลัดเทศบาล เบาะลมช่วยชีวิต ขนาด 850x650x250 เซนติเมตร สามารถ

รองรับการกระโดดได้จากที่สูงไม่น้อยกว่า 50 เมตร พร้อม
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย อุปกรณ์ประกอบครบชุด จํานวน 1 ชุด
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ซ่อมปะผุถังบรรจุน้ําและตัวรถ ทําสีรถยนต์ใหม่ทั้งคันพร้อม
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ระบบไฟฟ้า ซ่อมแซมระบบปั้มน้ําดับเพลิงและระบบวาล์ว
ช่องทางสูบ-จ่ายน้ํา จํานวน 1 คัน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

/

/

เงินนอกงบ

/ ม.ค.60 ก.พ.60 พ.ค.60

150,000

เงินสมทบ
(ล้านบาท)

หมายเหตุ

  ก    ..2560 #กก$
%ก$&'(()%* +#()%* ก&#+,&

ลําดับที่

หมวดค่าครุภัณฑ์

ลักษณะงาน

วิธีการ

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(/)

(/)

แผนงาน
งาน/โครงการ

งานต่อเนื่อง

ออกแบบหรือ

+ 16
แผนปฏิบัติการ

แผนการจ่ายเงิน

กําหนดคุณ ตกลงราคา คาดว่าจะลง คาดว่าจะมี งบประมาณที่

งานที่

ลักษณะเฉพาะ

ประกาศสอบราคา

นามใน การส่งมอบ ได้รับอนุมัติใน ประมาณหรือ

ประกวด
แล้ว ประกาศประกวดราคา สัญญา ปี 2560 ปี 2560
จํานวน ที่ผูกพัน เสร็จ จัด จัด
ภายใน ซื้อ จ้าง ราคา ราคา มี ไม่มี (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ล้านบาท)
(หน่วย/นับ)
สอบ/ตกลง

รายการ

งบประมาณ

ปีต่อไป

24

25

รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 1 คัน
แผนงานเคหะและชุมชน 5 ลูกบาศก์เมตร ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกําลังแรงม้า
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของ
ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน จํานวน 1 คัน

(/) (/)

ปี 2560

สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

/

สํานักการช่าง

/

/

/

/

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ํา แยกถนนเซนต์เมรี่
1 งาน
แผนงานเคหะและชุมชน ซอย 6 ข้างบ้านเลขที่ 188/2 ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิม
งานไฟฟ้าถนน -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย
3.50-4.70 เมตร ยาวประมาณ 285.00 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้าง
ถนนไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.

/

/ ม.ค.60 มี.ค.60 ก.ค.60 2,000,000

/

/

/

ม.ค.60 มี.ค.60 ก.ค.60 2,217,000

/

ม.ค.60 ก.พ.60 มิ.ย.60 1,704,000

ขนาด 0.40x0.40 เมตร ทั้งสองด้าน ความยาวประมาณ 570.00 เมตร
26

สํานักการช่าง

ก่อสร้างผนังกันดิน ค.ส.ล.และขยายผิวจราจรถนนพายัพทิศ ซอย 9 1 งาน

แผนงานเคหะและชุมชน -ก่อสร้างผนังกันดิน ค.ส.ล.สูงเฉลี่ยประมาณ 1.00 เมตร

งานไฟฟ้าถนน

ยาวประมาณ 451.00 เมตร ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร
กว้างเฉลี่ย 0.40-4.80 เมตร ยาวประมาณ 380.00 เมตร
หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า 684 ตารางเมตร

/

เงินนอกงบ
เงินสมทบ
(ล้านบาท)

หมายเหตุ

  ก    ..2560 #กก$
%ก$&'(()%* +#()%* ก&#+,&

ลําดับที่

หมวดค่าครุภัณฑ์

ลักษณะงาน

วิธีการ

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(/)

(/)

แผนงาน
งาน/โครงการ

งานต่อเนื่อง

ออกแบบหรือ

+ 17
แผนปฏิบัติการ

แผนการจ่ายเงิน

กําหนดคุณ ตกลงราคา คาดว่าจะลง คาดว่าจะมี งบประมาณที่

งานที่

ลักษณะเฉพาะ

ประกาศสอบราคา

นามใน การส่งมอบ ได้รับอนุมัติใน ประมาณหรือ

ประกวด
แล้ว ประกาศประกวดราคา สัญญา ปี 2560 ปี 2560
จํานวน ที่ผูกพัน เสร็จ จัด จัด
ภายใน ซื้อ จ้าง ราคา ราคา มี ไม่มี (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ล้านบาท)
(หน่วย/นับ)
สอบ/ตกลง

รายการ

งบประมาณ

ปีต่อไป

27

28

สํานักการช่าง

ปรับปรุงคันหินทางเท้าบริเวณรอบศาลากลาง
1 งาน
แผนงานเคหะและชุมชน -รื้อถอนคันหินทางเท้าเดิม และก่อสร้างคันหินทางเท้า ปูบล็อก
งานไฟฟ้าถนน คอนกรีต และสิ่งอํานวยความสะดวกผู้พิการ และประชาชน
ทั่วไป ปลูกต้นไม้ยืนต้น ความยาวไม่น้อยกว่า 400.00 เมตร
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร
สํานักการช่าง

ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete
แผนงานเคหะและชุมชน สายทางแยกบ้านหนองไผ่-บ้านหนองปรือ (ระยะที่ 1)
งานไฟฟ้าถนน ช่วงที่ 1 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร Asphaltic Concrete
ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาวประมาณ 395.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนนการไม่น้อยกว่า 1,975 ตารางเมตร

ช่วงที่ 2 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร Asphaltic Concrete
ขนาดกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาวประมาณ 1,040.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนนการไม่น้อยกว่า 6,240 ตารางเมตร

1 งาน

(/) (/)

ปี 2560

เงินนอกงบ

/

/

/

/

ม.ค.60 มี.ค.60 ก.ค.60 2,625,000

/

/

/

/

ม.ค.60 มี.ค.60 ก.ค.60 3,000,000

เงินสมทบ
(ล้านบาท)

หมายเหตุ

  ก    ..2560 #กก$
%ก$&'(()%* +#()%* ก&#+,&

ลําดับที่

หมวดค่าครุภัณฑ์

ลักษณะงาน

วิธีการ

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(/)

(/)

แผนงาน
งาน/โครงการ

งานต่อเนื่อง

ออกแบบหรือ

+ 18
แผนปฏิบัติการ

แผนการจ่ายเงิน

กําหนดคุณ ตกลงราคา คาดว่าจะลง คาดว่าจะมี งบประมาณที่

งานที่

ลักษณะเฉพาะ

ประกาศสอบราคา

นามใน การส่งมอบ ได้รับอนุมัติใน ประมาณหรือ

ประกวด
แล้ว ประกาศประกวดราคา สัญญา ปี 2560 ปี 2560
จํานวน ที่ผูกพัน เสร็จ จัด จัด
ภายใน ซื้อ จ้าง ราคา ราคา มี ไม่มี (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ล้านบาท)
(หน่วย/นับ)
สอบ/ตกลง

รายการ

งบประมาณ

ปีต่อไป

29

สํานักการช่าง

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล.พร้อมระบบระบายน้ําถนนพิบูลละเอียด ซอย 10 1 งาน

(/) (/)

ปี 2560

/

/

/

/

/

/

/

/

ม.ค.60 มี.ค.60 ส.ค.60 3,624,000

/

ม.ค.60 ก.พ.60 มิ.ย.60 1,774,000

/

ม.ค.60 มี.ค.60 ส.ค.60 2,827,000

แผนงานเคหะและชุมชน -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.30 เมตร

งานไฟฟ้าถนน

30

31

ยาวประมาณ 246.00 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า
795 ตารางเมตร ก่อสร้างท่อระบายน้ําสี่เหลี่ยม ขนาด
1.00x1.00 เมตร พร้อมบ่อพักชนิดใต้ผิวจราจร ความยาว
รวมประมาณ 250.00 เมตร

สํานักการช่าง

ปรับปรุงทางเท้าถนนจอมพล ช่วงตั้งแต่แยกถนนชุมพลถึงถนนจักรี 1 งาน
แผนงานเคหะและชุมชน -ก่อสร้างทางเท้าแผ่นบล็อกคอนกรีต พื้นที่ทางเท้าไม่น้อยกว่า
งานไฟฟ้าถนน 1,020 ตารางเมตร ก่อสร้างคันหินรางตื้น ความยาวไม่น้อยกว่า
420.00 เมตร ปรับปรุงปากพร้อมฝาบ่อพัก จํานวน 46 บ่อ

สํานักการช่าง

ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนน 30 กันยา (หลังป้อมตํารวจถึงหลังโรงแรมดุสิตธานี)

แผนงานเคหะและชุมชน -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 5.60-7.40 เมตร

งานไฟฟ้าถนน

ยาวประมาณ 608.00 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า
4,280 ตารางเมตร พร้อมยกฝาบ่อพักเหล็กหล่อ

1 งาน

/

/

เงินนอกงบ
เงินสมทบ
(ล้านบาท)

หมายเหตุ

  ก    ..2560 #กก$
%ก$&'(()%* +#()%* ก&#+,&

ลําดับที่

หมวดค่าครุภัณฑ์

ลักษณะงาน

วิธีการ

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(/)

(/)

แผนงาน
งาน/โครงการ

งานต่อเนื่อง

ออกแบบหรือ

+ 19
แผนปฏิบัติการ

แผนการจ่ายเงิน

กําหนดคุณ ตกลงราคา คาดว่าจะลง คาดว่าจะมี งบประมาณที่

งานที่

ลักษณะเฉพาะ

ประกาศสอบราคา

นามใน การส่งมอบ ได้รับอนุมัติใน ประมาณหรือ

ประกวด
แล้ว ประกาศประกวดราคา สัญญา ปี 2560 ปี 2560
จํานวน ที่ผูกพัน เสร็จ จัด จัด
ภายใน ซื้อ จ้าง ราคา ราคา มี ไม่มี (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ล้านบาท)
(หน่วย/นับ)
สอบ/ตกลง

รายการ

งบประมาณ

ปีต่อไป

32

สํานักการช่าง

ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ําถนนสุรนารายณ์ ซอย 11 1 งาน

(/) (/)

ปี 2560

/

/

/

/

/

/

/

/

ม.ค.60 ก.พ.60 มิ.ย.60 1,200,000

/

/

ม.ค.60 มี.ค.60 ส.ค.60 3,153,000

/

/

ม.ค.60 มี.ค.60 พ.ค.60 2,250,000

แผนงานเคหะและชุมชน -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร หนา 0.15 เมตร

งานไฟฟ้าถนน

33

34

กว้างเฉลี่ย 5.90-7.00 เมตร ยาวประมาณ 208.00 เมตร
หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า 1,280 ตารางเมตร
พร้อมยกฝาบ่อพักเหล็กหล่อและฝารางระบายน้ํา

สํานักการช่าง

ปรับปรุงผิวจราจร ถนนมหาชัย ซอย 5
1 งาน
แผนงานเคหะและชุมชน -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.70-5.30 เมตร
งานไฟฟ้าถนน ยาวประมาณ 905.00 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า
4,740 ตารางเมตร (รวมทางเชื่อม) และเปลี่ยนฝารางระบายน้ํา
จํานวน 120 ฝา ยกฝาท่อระบายน้ํา จํานวน 57 ฝา
สํานักการช่าง

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนกุดั่น (จากถนนท้าวสุระ-ถนนจอมพล)

แผนงานเคหะและชุมชน -ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร

งานไฟฟ้าถนน

กว้างเฉลี่ย 9.40-13.40 เมตร ยาวประมาณ 525.00 เมตร
หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า 5,280 ตารางเมตร

1 งาน

เงินนอกงบ
เงินสมทบ
(ล้านบาท)

หมายเหตุ

  ก    ..2560 #กก$
%ก$&'(()%* +#()%* ก&#+,&

ลําดับที่

หมวดค่าครุภัณฑ์

ลักษณะงาน

วิธีการ

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(/)

(/)

แผนงาน
งาน/โครงการ

งานต่อเนื่อง

ออกแบบหรือ

+ 20
แผนปฏิบัติการ

แผนการจ่ายเงิน

กําหนดคุณ ตกลงราคา คาดว่าจะลง คาดว่าจะมี งบประมาณที่

งานที่

ลักษณะเฉพาะ

ประกาศสอบราคา

นามใน การส่งมอบ ได้รับอนุมัติใน ประมาณหรือ

ประกวด
แล้ว ประกาศประกวดราคา สัญญา ปี 2560 ปี 2560
จํานวน ที่ผูกพัน เสร็จ จัด จัด
ภายใน ซื้อ จ้าง ราคา ราคา มี ไม่มี (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ล้านบาท)
(หน่วย/นับ)
สอบ/ตกลง

รายการ

งบประมาณ

ปีต่อไป

35

รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ํากว่า 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา
แผนงานเคหะและชุมชน จํานวน 3 คัน ๆ ละ 38,000 บาท เป็นเงิน 114,000 บาท
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(/) (/)

ปี 2560

3 คัน

/

/

/

/ ม.ค.60 ก.พ.60 มี.ค.60

114,000

1 เครื่อง

/

/

/

/ ก.พ.60 มี.ค.60 เม.ย.60

180,000

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

36

สํานักการช่าง

เครื่องวาด Plotter ชนิดหมึกพ่น (INKJET) ขนาด A0 มี
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 2,400x1200 จุด/นิ้ว
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน สามารถพิมพ์แบบไร้ขอบและพิมพ์ยาวต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า
18 เมตร มีหน่วยความจําของเครื่องไม่น้อยกว่า 256 MB,
HD 250 GB ความเร็วในการพิมพ์ แบบขาว-ดํา ไม่เกิน 1 นาที/หน้า

แบบสี ไม่เกิน 4 นาที/หน้า หรือดีกว่าเมื่อทดสอบกับกระดาษ
ขนาดสามารถใช้กับกระดาษแบบ Sheet ที่มีความกว้าง
ขนาด 8.3-36 นิ้ว และแบบ Roll ที่มีความกว้าง ขนาด 36 นิ้วได้
ต้องติดตั้งอุปกรณ์ Roll Feed และ Automatic Cutter
มาพร้อมกับตัวเครื่องเป็นอย่างน้อย,ระบบหมึก ต้องเป็น
แบบแยกระหว่างหัวพิมพ์ (Print Head และตลับหมึก
(Ink Catridge) และตลับหมึกต้องแยกเป็นตลับสีต่างหาก
ต้องติดตั้งมาพร้อมหมึกพิมพ์ครบทุกสี จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด
มีขนาดตลับหมึกได้ไม่น้อยกว่า 90 ml จํานวน 1 เครื่อง

เงินนอกงบ
เงินสมทบ
(ล้านบาท)

หมายเหตุ

  ก    ..2560 #กก$
%ก$&'(()%* +#()%* ก&#+,&

ลําดับที่

หมวดค่าครุภัณฑ์

ลักษณะงาน

วิธีการ

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(/)

(/)

แผนงาน
งาน/โครงการ

งานต่อเนื่อง

ออกแบบหรือ

+ 21
แผนปฏิบัติการ

แผนการจ่ายเงิน

กําหนดคุณ ตกลงราคา คาดว่าจะลง คาดว่าจะมี งบประมาณที่

งานที่

ลักษณะเฉพาะ

ประกาศสอบราคา

นามใน การส่งมอบ ได้รับอนุมัติใน ประมาณหรือ

ประกวด
แล้ว ประกาศประกวดราคา สัญญา ปี 2560 ปี 2560
จํานวน ที่ผูกพัน เสร็จ จัด จัด
ภายใน ซื้อ จ้าง ราคา ราคา มี ไม่มี (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ล้านบาท)
(หน่วย/นับ)
สอบ/ตกลง

รายการ

งบประมาณ

ปีต่อไป

37

สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1

(/) (/)

ปี 2560

3 รายการ

/

/

/

/ ก.พ.60 มี.ค.60 เม.ย.60

326,300

แผนงานสาธารณสุขอื่น (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,000 บาท
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 2.เครื่องพิมพ์แบบฉีดปมึก (Inkjet Printer)
จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 4,300 บาท
3.โปรแกรมระบบสารสนเทศสําหรับการออกใบอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
จํานวน 1 ระบบ เป็นเงิน 300,000 บาท
38

ปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ําหนองโสน
แผนงานเคหะและชุมชน -ปรับปรุงรั้ว และทางเดินเท้าของเดิม พร้อมทําการปรับปรุง
งานสวนสาธารณะ ภูมิทัศน์ภายในสวน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,300 ตารางเมตร
และทําการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสวสว่าง

1 งาน

/

39

เก้าอี้ประชุมโครงใหญ่ เบาะและพนักพิงหนัง ขาชุบโครเมี่ยม
แผนงานสาธารณสุข มีเหล็กคาดที่ขา จํานวน 240 ตัว ๆ ละ 1,200 บาท
งานศูนย์บริการสาธารณสุข เป็นเงิน 288,000 บาท

240 ตัว

/

สํานักการช่าง

สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

/

/

/

/

/

เงินนอกงบ

ก.พ.60 เม.ย.60 ก.ย.60 5,000,000

/ มี.ค.60 เม.ย.60 พ.ค.60

288,000

เงินสมทบ
(ล้านบาท)

หมายเหตุ

  ก    ..2560 #กก$
%ก$&'(()%* +#()%* ก&#+,&

ลําดับที่

หมวดค่าครุภัณฑ์

ลักษณะงาน

วิธีการ

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(/)

(/)

แผนงาน
งาน/โครงการ

งานต่อเนื่อง

ออกแบบหรือ

+ 22
แผนปฏิบัติการ

แผนการจ่ายเงิน

กําหนดคุณ ตกลงราคา คาดว่าจะลง คาดว่าจะมี งบประมาณที่

งานที่

ลักษณะเฉพาะ

ประกาศสอบราคา

นามใน การส่งมอบ ได้รับอนุมัติใน ประมาณหรือ

ประกวด
แล้ว ประกาศประกวดราคา สัญญา ปี 2560 ปี 2560
จํานวน ที่ผูกพัน เสร็จ จัด จัด
ภายใน ซื้อ จ้าง ราคา ราคา มี ไม่มี (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ล้านบาท)
(หน่วย/นับ)
สอบ/ตกลง

รายการ

งบประมาณ

ปีต่อไป

40

สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาดไม่ต่ํากว่า 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ 1 คัน

(/) (/)

ปี 2560

/

/

/

/ มี.ค.60 เม.ย.60 มิ.ย.60

787,000

/

/

/

/ มี.ค.60 เม.ย.60 พ.ค.60

138,800

แผนงานสาธารณสุข ไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

41

สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1.เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง

แผนงานสาธารณสุข เป็นเงิน 21,000 บาท
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 2.เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ
22,000 บาท เป็นเงิน 88,000 บาท
3.เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 800VA จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ
3,200 บาท เป็นเงิน 12,800 บาท
4.เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED
จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 17,000 บาท

4 รายการ

เงินนอกงบ
เงินสมทบ
(ล้านบาท)

หมายเหตุ

  ก    ..2560 #กก$
%ก$&'(()%* +#()%* ก&#+,&

ลําดับที่

หมวดค่าครุภัณฑ์

ลักษณะงาน

วิธีการ

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(/)

(/)

แผนงาน
งาน/โครงการ

งานต่อเนื่อง

ออกแบบหรือ

+ 23
แผนปฏิบัติการ

แผนการจ่ายเงิน

กําหนดคุณ ตกลงราคา คาดว่าจะลง คาดว่าจะมี งบประมาณที่

งานที่

ลักษณะเฉพาะ

ประกาศสอบราคา

นามใน การส่งมอบ ได้รับอนุมัติใน ประมาณหรือ

ประกวด
แล้ว ประกาศประกวดราคา สัญญา ปี 2560 ปี 2560
จํานวน ที่ผูกพัน เสร็จ จัด จัด
ภายใน ซื้อ จ้าง ราคา ราคา มี ไม่มี (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ล้านบาท)
(หน่วย/นับ)
สอบ/ตกลง

รายการ

งบประมาณ

ปีต่อไป

42

รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 2 คัน
แผนงานเคหะและชุมชน 12 ลูกบาศก์เมตร ทําจากเหล็กปลอดสนิม พร้อมติดตั้งเครื่อง
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ยกถังขยะสาธารณะติดตั้งอยู่ท้ายตู้บรรจุขยะ ทํางานด้วย
ระบบไฮดรอลิค ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกําลังแรงม้า
ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ตัวรถและอุปกรณ์ จํานวน 2 คัน
คันละ 4,350,000 บาท เป็นเงิน 8,700,000 บาท
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

43 กองสวัสดิการสังคม 1.ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนแบบกระจก

จํานวน 90 ชุด ๆ ละ 4,000 บาท เป็นเงิน 360,000 บาท
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2.โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อมเก้าอี้ล้อหมุนได้
บุนวมมีที่พิงแขน จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 8,000 บาท
เป็นเงิน 48,000 บาท
3.โต๊ะอเนกประสงค์ขาพับได้ จํานวน 20 ตัว ๆ ละ 2,200 บาท
เป็นเงิน 44,000 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

3 รายการ

(/) (/)

ปี 2560

/

/

/

/

/

/

เงินนอกงบ

/ มี.ค.60 พ.ค.60 ก.ย.60 8,700,000

/ มี.ค.60 เม.ย.60 พ.ค.60

452,000

เงินสมทบ
(ล้านบาท)

หมายเหตุ

  ก    ..2560 #กก$
%ก$&'(()%* +#()%* ก&#+,&

ลําดับที่

หมวดค่าครุภัณฑ์

ลักษณะงาน

วิธีการ

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(/)

(/)

แผนงาน
งาน/โครงการ

งานต่อเนื่อง

ออกแบบหรือ

+ 24
แผนปฏิบัติการ

แผนการจ่ายเงิน

กําหนดคุณ ตกลงราคา คาดว่าจะลง คาดว่าจะมี งบประมาณที่

งานที่

ลักษณะเฉพาะ

ประกาศสอบราคา

นามใน การส่งมอบ ได้รับอนุมัติใน ประมาณหรือ

ประกวด
แล้ว ประกาศประกวดราคา สัญญา ปี 2560 ปี 2560
จํานวน ที่ผูกพัน เสร็จ จัด จัด
ภายใน ซื้อ จ้าง ราคา ราคา มี ไม่มี (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ล้านบาท)
(หน่วย/นับ)
สอบ/ตกลง

รายการ

งบประมาณ

ปีต่อไป

44 กองสวัสดิการสังคม 1.เครื่องขยายเสียงตามสายและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง

(/) (/)

ปี 2560

3 ชุด

/

/

/

/ มี.ค.60 เม.ย.60 พ.ค.60

195,000

1 คัน

/

/

/

/ มี.ค.60 เม.ย.60 มิ.ย.60

787,000

จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 65,000 บาท เป็นเงิน 195,000 บาท
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ใน 1 ชุด ประกอบด้วย
-เครื่องขยายเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 วัตต์ ใช้ระบบ
AC (DC จํานวน 1 เครื่อง)
-ลําโพงพร้อมปากลําโพงกลม ขนาด 20 นิ้ว พร้อมฮอร์น
ขนาด 150 วัตต์ มีลายแม่ จํานวน 1 ตัว ลายลูก จํานวน 6 ตัว
-เครื่องเล่น VCD/DVD จํานวน 1 เครื่อง
-สายเดินลําโพง ขนาด 2x0.9 จํานวน 3,000 เมตร
-เครื่องเล่นวิทยุ-เทป จํานวน 1 เครื่อง
-ไมโครโฟน จํานวน 2 ตัว ขนาด 6,000 โอห์ม พร้อมขาตั้ง
สั้น-ยาว และอุปกรณ์อื่น ๆ พร้อมติดตั้ง

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

45 กองสวัสดิการสังคม รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) เครื่องยนต์ไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จํานวน 1 คัน

เงินนอกงบ
เงินสมทบ
(ล้านบาท)

หมายเหตุ

  ก    ..2560 #กก$
%ก$&'(()%* +#()%* ก&#+,&

ลําดับที่

หมวดค่าครุภัณฑ์

ลักษณะงาน

วิธีการ

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(/)

(/)

แผนงาน
งาน/โครงการ

งานต่อเนื่อง

ออกแบบหรือ

+ 25
แผนปฏิบัติการ

แผนการจ่ายเงิน

กําหนดคุณ ตกลงราคา คาดว่าจะลง คาดว่าจะมี งบประมาณที่

งานที่

ลักษณะเฉพาะ

ประกาศสอบราคา

นามใน การส่งมอบ ได้รับอนุมัติใน ประมาณหรือ

ประกวด
แล้ว ประกาศประกวดราคา สัญญา ปี 2560 ปี 2560
จํานวน ที่ผูกพัน เสร็จ จัด จัด
ภายใน ซื้อ จ้าง ราคา ราคา มี ไม่มี (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ล้านบาท)
(หน่วย/นับ)
สอบ/ตกลง

รายการ

งบประมาณ

ปีต่อไป

46 สํานักปลัดเทศบาล ค่าซ่อมแซมรถยนต์กู้ภัย กภ.1 ทะเบียน 83-9160

47

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ทําสีรถยนต์ใหม่ทั้งคันพร้อมเปลี่ยนชุดสัญญาณไฟวับวาบ

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

ฉุกเฉินและเสียงสัญญาณ เปลี่ยนยางรถยนต์ใหม่ทั้ง 6 เส้น จํานวน 1 คัน

สํานักการศึกษา 1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่
แผนงานการศึกษา น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ เป็นเงิน 48,000 บาท
2.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา แบบ Network
แบบที่ 1 (33 หน้า/นาที) จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท
เป็นเงิน 48,000 บาท
3.เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ
5,800 บาท เป็นเงิน 17,400 บาท

48 กองสวัสดิการสังคม ป้ายชื่อชุมชน ขนาด 0.60x1.80 เมตร แผ่นป้ายอลูมิเนียม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง สีเขียว ตัวหนังสือสีขาวทั้งภาษาไทย

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

และภาษาอังกฤษ จํานวน 90 ป้าย ๆ ละ 18,000 บาท เป็นเงิน 1,620,000 บาท

(/) (/)

ปี 2560

1 คัน

/

3 รายการ

/

90 ป้าย

/

/

/

/

/

/ มี.ค.60 เม.ย.60 ก.ค.60

120,000

/

/ มี.ค.60 เม.ย.60 พ.ค.60

113,400

/

/

เงินนอกงบ

มี.ค.60 เม.ย.60 ก.ค.60 1,620,000

เงินสมทบ
(ล้านบาท)

หมายเหตุ

  ก    ..2560 #กก$
%ก$&'(()%* +#()%* ก&#+,&

ลําดับที่

หมวดค่าครุภัณฑ์

ลักษณะงาน

วิธีการ

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(/)

(/)

แผนงาน
งาน/โครงการ

งานต่อเนื่อง

ออกแบบหรือ

+ 26
แผนปฏิบัติการ

แผนการจ่ายเงิน

กําหนดคุณ ตกลงราคา คาดว่าจะลง คาดว่าจะมี งบประมาณที่

งานที่

ลักษณะเฉพาะ

ประกาศสอบราคา

นามใน การส่งมอบ ได้รับอนุมัติใน ประมาณหรือ

ประกวด
แล้ว ประกาศประกวดราคา สัญญา ปี 2560 ปี 2560
จํานวน ที่ผูกพัน เสร็จ จัด จัด
ภายใน ซื้อ จ้าง ราคา ราคา มี ไม่มี (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ล้านบาท)
(หน่วย/นับ)
สอบ/ตกลง

รายการ

งบประมาณ

ปีต่อไป

49 สํานักปลัดเทศบาล รถยนต์ลากจูง (หัวลาก) พร้อมรถกึ่งพ่วงบรรทุกน้ํา

1 รายการ

(/) (/)

ปี 2560

/

/

/

/ พ.ค.60 ก.ค.60 พ.ย.60 12,000,000

-รถลากจูง (หัวลาก) จํานวน 1 คัน เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 4 จังหวะ 24 วาล์ว ขนาดไม่น้อยกว่า 360 แรงม้า
-รถกึ่งพ่วงบรรทุกน้ํา จํานวน 2 คัน ขนาดไม่น้อยกว่า
30,000 ลิตร ติดตั้งเครื่องสูบจ่ายน้ําด้านท้าย
สําหรับใช้ในการบรรเทาสาธารณภัย พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
ครบชุด
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

50

51

5 คัน

/

/

/

/ พ.ค.60 มิ.ย.60 ก.ค.60

190,000

รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่ต่ํากว่า 1 ตัน
1 คัน
แผนงานบริหารงานทั่วไป ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ
งานบริหารงานคลัง แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู จํานวน 1 คัน เป็นเงิน 787,000 บาท

/

/

/

/ พ.ค.60 มิ.ย.60 ส.ค.60

787,000

สํานักการคลัง

รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ํากว่า 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา
แผนงานบริหารงานทั่วไป จํานวน 5 คัน ๆ ละ 38,000 บาท เป็นเงิน 190,000 บาท
งานบริหารงานคลัง
สํานักการคลัง

เงินนอกงบ
เงินสมทบ
(ล้านบาท)

หมายเหตุ

  ก    ..2560 #กก$
%ก$&'(()%* +#()%* ก&#+,&

ลําดับที่

หมวดค่าครุภัณฑ์

ลักษณะงาน

วิธีการ

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(/)

(/)

แผนงาน
งาน/โครงการ

งานต่อเนื่อง

ออกแบบหรือ

+ 27
แผนปฏิบัติการ

แผนการจ่ายเงิน

กําหนดคุณ ตกลงราคา คาดว่าจะลง คาดว่าจะมี งบประมาณที่

งานที่

ลักษณะเฉพาะ

ประกาศสอบราคา

นามใน การส่งมอบ ได้รับอนุมัติใน ประมาณหรือ

ประกวด
แล้ว ประกาศประกวดราคา สัญญา ปี 2560 ปี 2560
จํานวน ที่ผูกพัน เสร็จ จัด จัด
ภายใน ซื้อ จ้าง ราคา ราคา มี ไม่มี (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ล้านบาท)
(หน่วย/นับ)
สอบ/ตกลง

รายการ

งบประมาณ

ปีต่อไป

(/) (/)

ปี 2560

52

ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
แผนงานเคหะและชุมชน ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ระยะที่ 2 ค่าดําเนินการ
งานไฟฟ้าถนน ปรับปรุงวางระบบและจัดหาครุภัณฑ์ ประกอบด้วย
-งานปรับปรุงศูนย์ควบคุมกลางระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
-งานติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และระบบดูภาพภายในศูนย์ควบคุม
-งานติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณทางร่วมทาง
แยกภายในเขตเทศบาล รวม 32 ทางแยก จํานวน 107 ชุด
แยกเป็นกล้องปรับมุม (PTZ) จํานวน 12 ชุด กล้องแบบ
มุมคงที่ จํานวน 95 ชุด
-งานติดตั้งระบบโครงข่ายการสื่อสารด้วยสายใยแก้วนําแสง
ขนาด 24 Core พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
-งานอื่น ๆ เพื่อให้ระบบสมบูรณ์

/

/

/

/

พ.ค.60 ก.ค.60 พ.ย.60 22,881,000

53

ปรับปรุงอาคารจอดรถเก็บขยะ (หนองกระทุ่ม)
1 งาน /
แผนงานเคหะและชุมชน โดยทําการรื้อถอนกระเบื้องมุงหลังคาของเดิม พร้อมติดตั้งหลังคา

/

/

/

มิ.ย.60 ส.ค.60 พ.ย.60 1,270,000

สํานักการช่าง

สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

แผ่นเหล็กรีดลอน พื้นที่ประมาณ 2,078 ตารางเมตรและทําการรื้อถอนดวงโคม

พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่างของเดิมและทําการติดตั้งใหม่

1 รายการ

เงินนอกงบ
เงินสมทบ
(ล้านบาท)

หมายเหตุ

  ก    ..2560 #กก$
%ก$&'(()%* +#()%* ก&#+,&

ลําดับที่

หมวดค่าครุภัณฑ์

ลักษณะงาน

วิธีการ

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(/)

(/)

แผนงาน
งาน/โครงการ

งานต่อเนื่อง

ออกแบบหรือ

+ 28
แผนปฏิบัติการ

แผนการจ่ายเงิน

กําหนดคุณ ตกลงราคา คาดว่าจะลง คาดว่าจะมี งบประมาณที่

งานที่

ลักษณะเฉพาะ

ประกาศสอบราคา

นามใน การส่งมอบ ได้รับอนุมัติใน ประมาณหรือ

ประกวด
แล้ว ประกาศประกวดราคา สัญญา ปี 2560 ปี 2560
จํานวน ที่ผูกพัน เสร็จ จัด จัด
ภายใน ซื้อ จ้าง ราคา ราคา มี ไม่มี (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ล้านบาท)
(หน่วย/นับ)
สอบ/ตกลง

รายการ

งบประมาณ

ปีต่อไป

54

สํานักการช่าง

1.กล้องวัดมุมแบบประมวลผล (Total Station) เป็นกล้องวัดมุม 6 รายการ
แผนงานเคหะและชุมชน และวัดระยะอยู่ในเครื่องเดียวกัน และใช้แกนร่วมกัน และ
งานไฟฟ้าถนน สามารถหมุนได้รอบตัวการวัดมุมใช้ระบบ Absolute Continuous
ในสภาวะทํางานปกติสามารถวัดระยะทางได้
ไม่น้อยกว่า 4,000 เมตร ฯลฯ เป็นเงิน 300,000 บาท
2.ชุดทดสอบหาค่าความหนาแน่นของดินในสนามเป็นเครื่องมือ
สําหรับใช้ทดสอบหาค่าความหนาแน่นในสนาม (In-Place Density)

ของวัสดุที่มีขนาดเม็ดผ่านตะแกรงขนาด 2 นิ้ว ฯลฯ
เป็นเงิน 40,000 บาท
3.ไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชัก ขนาดความยาว 4 เมตร
เป็นเงิน 4,800 บาท
4.ล้อวัดระยะทางแบบเป็นวัดระยะทางได้ 10 กิโลเมตร
เป็นเงิน 12,000 บาท
5.เทปวัดระยะทางไฟเบอร์ ความยาว 30.00 เมตร
เป็นเงิน 3,000 บาท
6.เทปวัดระยะทางไฟเบอร์ ความยาว 50.0 เมตร
เป็นเงิน 3,500 บาท

(/) (/)

ปี 2560

/

/

/

เงินนอกงบ

/ มิ.ย.60 ก.ค.60 ก.ย.60

363,300

เงินสมทบ
(ล้านบาท)

หมายเหตุ

  ก    ..2560 #กก$
%ก$&'(()%* +#()%* ก&#+,&

ลําดับที่

หมวดค่าครุภัณฑ์

ลักษณะงาน

วิธีการ

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(/)

(/)

แผนงาน
งาน/โครงการ

งานต่อเนื่อง

ออกแบบหรือ

+ 29
แผนปฏิบัติการ

แผนการจ่ายเงิน

กําหนดคุณ ตกลงราคา คาดว่าจะลง คาดว่าจะมี งบประมาณที่

งานที่

ลักษณะเฉพาะ

ประกาศสอบราคา

นามใน การส่งมอบ ได้รับอนุมัติใน ประมาณหรือ

ประกวด
แล้ว ประกาศประกวดราคา สัญญา ปี 2560 ปี 2560
จํานวน ที่ผูกพัน เสร็จ จัด จัด
ภายใน ซื้อ จ้าง ราคา ราคา มี ไม่มี (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ล้านบาท)
(หน่วย/นับ)
สอบ/ตกลง

รายการ

งบประมาณ

ปีต่อไป

(/) (/)

ปี 2560

55

สํานักการศึกษา ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
แผนงานการศึกษา เพื่อจัดทําเป็นอุทยานการเรียนรู้ TK Square Korat โดย
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ทําการปรับปรุงบ้านพัก จํานวน 2 หลัง พื้นที่ประมาณ 480
ตารางเมตร พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมทําการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ พื้นที่ประมาณ 1,400 ตารางเมตร

1 งาน /

/

/

/

ก.ค.60 ก.ย.60 ต.ค.60 4,000,000

56

สํานักการศึกษา ปรับปรุงอาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)
1 งาน /
แผนงานการศึกษา โดยรือ้ ถอนวัสดุหลังคาของเดิม พร้อมทําการติดตั้งหลังคา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา แผ่นเหล็กรีดลอน รื้อถอนฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
ของเดิม พร้อมทําการติดตั้งใหม่ ซ่อมแซมพื้น และเปลี่ยนหน้า
ต่างของเดิมพร้อมทาสีภายนอกและภายในอาคาร

/

/

/

ส.ค.60 ต.ค.60 มี.ค.61 3,750,000

57

สํานักการศึกษา ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย)
แผนงานการศึกษา ปรับปรุงพื้นที่ภายในห้องสมุด อาคารเรียน 3 พื้นที่
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ประมาณ 160 ตามรางเมตร พร้อมทําการติดตั้งระบบไฟฟ้า
แสงสว่างและครุภัณฑ์

1 งาน /

/

/

ส.ค.60 ก.ย.60 ธ.ค.60 1,450,000

/

เงินนอกงบ
เงินสมทบ
(ล้านบาท)

หมายเหตุ

  ก    ..2560 #กก$
%ก$&'(()%* +#()%* ก&#+,&

ลําดับที่

หมวดค่าครุภัณฑ์

ลักษณะงาน

วิธีการ

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(/)

(/)

แผนงาน
งาน/โครงการ

งานต่อเนื่อง

ออกแบบหรือ

+ 30
แผนปฏิบัติการ

แผนการจ่ายเงิน

กําหนดคุณ ตกลงราคา คาดว่าจะลง คาดว่าจะมี งบประมาณที่

งานที่

ลักษณะเฉพาะ

ประกาศสอบราคา

นามใน การส่งมอบ ได้รับอนุมัติใน ประมาณหรือ

ประกวด
แล้ว ประกาศประกวดราคา สัญญา ปี 2560 ปี 2560
จํานวน ที่ผูกพัน เสร็จ จัด จัด
ภายใน ซื้อ จ้าง ราคา ราคา มี ไม่มี (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ล้านบาท)
(หน่วย/นับ)
สอบ/ตกลง

รายการ

งบประมาณ

ปีต่อไป

(/) (/)

ปี 2560

/

/

/

เงินนอกงบ

58

สํานักการศึกษา ปรับปรุงห้องสมุดประชาชน เทศบาลนครนครราชสีมา
แผนงานการศึกษา โดยรือ้ ถอนระบบไฟฟ้าแสงสว่างห้องไอที และห้องสมุดเด็ก
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ พร้อมติดตั้งใหม่พร้อมทาสีภายใน และปรับปรุงวัสดุปูพื้น
พื้นที่ประมาณ 195 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งงานตกแต่ง
ภายในและครุภัณฑ์

1 งาน /

ส.ค.60 ก.ย.60 ธ.ค.60 1,750,000

59

สํานักการศึกษา เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ประกอบด้วยเครื่องเล่นท่ออุโมงค์
แผนงานการศึกษา พร้อมกระดานลื่นรางคู่ ทําด้วยพลาสติกขึ้นรูป พร้อมค่าติดตั้ง
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน 250,000 บาท

1 ชุด /

/

/

/ ส.ค.60 ก.ย.60 ธ.ค.60

250,000

60

สํานักการศึกษา เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ประกอบด้วยเครื่องเล่นท่ออุโมงค์
แผนงานการศึกษา พร้อมกระดานลื่นรางคู่ ทําด้วยพลาสติกขึ้นรูป พร้อมค่าติดตั้ง
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน 250,000 บาท

1 ชุด /

/

/

/ ส.ค.60 ก.ย.60 ธ.ค.60

250,000

เงินสมทบ
(ล้านบาท)

หมายเหตุ

  ก    ..2560 #กก$
%ก$&'(()%* +#()%* ก&#+,&

ลําดับที่

หมวดค่าครุภัณฑ์

ลักษณะงาน

วิธีการ

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(/)

(/)

แผนงาน
งาน/โครงการ

งานต่อเนื่อง

ออกแบบหรือ

+ 31
แผนปฏิบัติการ

แผนการจ่ายเงิน

กําหนดคุณ ตกลงราคา คาดว่าจะลง คาดว่าจะมี งบประมาณที่

งานที่

ลักษณะเฉพาะ

ประกาศสอบราคา

นามใน การส่งมอบ ได้รับอนุมัติใน ประมาณหรือ

ประกวด
แล้ว ประกาศประกวดราคา สัญญา ปี 2560 ปี 2560
จํานวน ที่ผูกพัน เสร็จ จัด จัด
ภายใน ซื้อ จ้าง ราคา ราคา มี ไม่มี (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ล้านบาท)
(หน่วย/นับ)
สอบ/ตกลง

รายการ

งบประมาณ

ปีต่อไป

61

สํานักการศึกษา 1.ชั้นวางหนังสือ (เหล็ก) สําหรับห้องสมุดแบบ 1 ตอน
แผนงานการศึกษา ขนาดไม่น้อยกว่า 965x498x1,969 มิลลิเมตร จํานวน 10 ที่
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ที่ละ 9,500 บาท เป็นเงิน 95,000 บาท
2.ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 ตอน ตอนบนเป็นกระจก ตอนล่าง

2 รายการ

(/) (/)

ปี 2560

/

/

/

/ ส.ค.60 ก.ย.60 ต.ค.60

177,500

เป็นบานทึบ จํานวน 11 ตู้ ๆ ละ 7,500 บาท เป็นเงิน 82,500 บาท

โรงเรียนเทศบาล 5 (บูรพาวิทยากร)
62

สํานักการศึกษา ตู้ใต้ระดับหน้าต่างพร้อมอ่างน้ําและก๊อกน้ํา ขนาดไม่น้อยกว่า
แผนงานการศึกษา 0.60x1.20x0.80 เมตร จํานวน 5 ตู้ ตู้ละ 21,000 บาท
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา เป็นเงิน 105,000 บาท

5 ตู้ /

/

/

/ ส.ค.60 ก.ย.60 ต.ค.60

105,000

63

สํานักการศึกษา กล้องจุลทรรน์
แผนงานการศึกษา -ชนิดกระบอกตาคู่ จํานวน 1 กล้อง เป็นเงิน 26,000 บาท

1 ชุด /

/

/

/ ส.ค.60 ก.ย.60 พ.ย.60

135,500

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

-ชนิดกระบอกตาคู่ แบบ LED จํานวน 1 กล้อง เป็นเงิน 32,000 บาท

-แบบสเตอริโอ จํานวน 1 กล้อง เป็นเงิน 25,000 บาท
-ชนิด 2 ตา จํานวน 1 กล้อง เป็นเงิน 39,000 บาท

เงินนอกงบ
เงินสมทบ
(ล้านบาท)

หมายเหตุ

  ก    ..2560 #กก$
%ก$&'(()%* +#()%* ก&#+,&

ลําดับที่

หมวดค่าครุภัณฑ์

ลักษณะงาน

วิธีการ

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(/)

(/)

แผนงาน
งาน/โครงการ

งานต่อเนื่อง

ออกแบบหรือ

+ 32
แผนปฏิบัติการ

แผนการจ่ายเงิน

กําหนดคุณ ตกลงราคา คาดว่าจะลง คาดว่าจะมี งบประมาณที่

งานที่

ลักษณะเฉพาะ

ประกาศสอบราคา

นามใน การส่งมอบ ได้รับอนุมัติใน ประมาณหรือ

ประกวด
แล้ว ประกาศประกวดราคา สัญญา ปี 2560 ปี 2560
จํานวน ที่ผูกพัน เสร็จ จัด จัด
ภายใน ซื้อ จ้าง ราคา ราคา มี ไม่มี (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ล้านบาท)
(หน่วย/นับ)
สอบ/ตกลง

รายการ

งบประมาณ

ปีต่อไป

64 สํานักปลัดเทศบาล รถยนต์โดยสาร จํานวนที่นั่งไม่ต่ํากว่า 7 ที่นั่ง เครื่องยนต์

1 คัน /

(/) (/)

ปี 2560

/

/

/ ก.ย.60 พ.ย.60 ม.ค.61 4,500,000

แผนงานบริหารงานทั่วไป ดีเซลไม่น้อยกว่า 1,900 ซีซี 4 สูบ 180 แรงม้า พร้อมเกียร์

งานบริหารทั่วไป อัตโนมัติ 7 จังหวะ (DSG) เบาะ VIP คู่หน้าหนังแท้พร้อม
ที่วางแขน พนักพิงปรับไฟฟ้า จํานวน 1 คัน
65

ก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสีย โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชํา)
1 งาน /
แผนงานเคหะและชุมชน โดยทําการก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสีย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
งานบําบัดน้ําเสีย 40 ลูกบาศก์เมตร/วัน

/

66

ก่อสร้างระบบระบายน้ํา ซอยลําปรุ 2/2 ก่อสร้างท่อระบายน้ํา 1 งาน /
แผนงานเคหะและชุมชน ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักทั้ง
งานบําบัดน้ําเสีย 2 ฝั่ง ความยาวประมาณ 294 เมตร ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ประมาณ 404 ตารางเมตร

/

สํานักการช่าง

สํานักการช่าง

/

/

เงินนอกงบ

/

ก.ย.60 พ.ย.60 พ.ค.61 4,500,000

/

ก.ย.60 ต.ค.60 มี.ค.61 1,200,000

เงินสมทบ
(ล้านบาท)

หมายเหตุ

  ก    ..2560 #กก$
%ก$&'(()%* +#()%* ก&#+,&

ลําดับที่

หมวดค่าครุภัณฑ์

ลักษณะงาน

วิธีการ

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(/)

(/)

แผนงาน
งาน/โครงการ

งานต่อเนื่อง

ออกแบบหรือ

+ 33
แผนปฏิบัติการ

แผนการจ่ายเงิน

กําหนดคุณ ตกลงราคา คาดว่าจะลง คาดว่าจะมี งบประมาณที่

งานที่

ลักษณะเฉพาะ

ประกาศสอบราคา

นามใน การส่งมอบ ได้รับอนุมัติใน ประมาณหรือ

ประกวด
แล้ว ประกาศประกวดราคา สัญญา ปี 2560 ปี 2560
จํานวน ที่ผูกพัน เสร็จ จัด จัด
ภายใน ซื้อ จ้าง ราคา ราคา มี ไม่มี (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ล้านบาท)
(หน่วย/นับ)
สอบ/ตกลง

รายการ

งบประมาณ

ปีต่อไป

67

68

69

ก่อสร้างระบบระบายน้ํา ถนนช้างเผือก ซอย 8 ก่อสร้างท่อ
1 งาน /
แผนงานเคหะและชุมชน ระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร
งานบําบัดน้ําเสีย พร้อมบ่อพัก ความยาวประมาณ 234 เมตร ก่อสร้างผิว
จราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร พื้นที่ประมาณ 1,106 ตารางเมตร

(/) (/)

ปี 2560

สํานักการช่าง

/

/

/

ก.ย.60 พ.ย.60 เม.ย.61 2,014,000

สํานักการช่าง

/

/

/

ก.ย.60 พ.ย.60 มิ.ย.61 3,500,000

/

/

/

ก.ย.60 พ.ย.60 เม.ย.61 2,500,000

ก่อสร้างระบบระบายน้ํา ถนนมิตรภาพ (หมู่บ้านดีเยี่ยม)
1 งาน /
แผนงานเคหะและชุมชน ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร
งานบําบัดน้ําเสีย พร้อมบ่อพักทั้ง 2 ฝั่ง ความยาวประมาณ 442 เมตร ก่อสร้าง
ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร
พร้อมบ่อพักความยาวประมาณ 44 ม. ก่อสร้างผิวจราจร
ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร พื้นที่ประมาณ 1,770 ตารางเมตร
สํานักการช่าง

ปรับปรุงรางระบายน้ําภายในชุมชนบ้านพักทหารหนองไผ่ล้อม ระยะที่ 3 1 งาน /

แผนงานเคหะและชุมชน ก่อสร้างรางระบายน้ําฝั่งขวามือจากปากทางเข้า(หน้าตลาด)
งานบําบัดน้ําเสีย ก่อสร้างรางระบายน้ํา ขนาด 1.50x1.00 เมตร ความยาว 224 เมตร

ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร
พร้อมบ่อพัก ความยาวประมาณ 83 เมตร ก่อสร้างผิวจราจร
ค.ส.ล.0.15 เมตร พื้นที่ประมาณ 99 ตารางเมตร

เงินนอกงบ
เงินสมทบ
(ล้านบาท)

หมายเหตุ

  ก    ..2560 #กก$
%ก$&'(()%* +#()%* ก&#+,&

ลําดับที่

หมวดค่าครุภัณฑ์

ลักษณะงาน

วิธีการ

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(/)

(/)

แผนงาน
งาน/โครงการ

งานต่อเนื่อง

ออกแบบหรือ

+ 34
แผนปฏิบัติการ

แผนการจ่ายเงิน

กําหนดคุณ ตกลงราคา คาดว่าจะลง คาดว่าจะมี งบประมาณที่

งานที่

ลักษณะเฉพาะ

ประกาศสอบราคา

นามใน การส่งมอบ ได้รับอนุมัติใน ประมาณหรือ

ประกวด
แล้ว ประกาศประกวดราคา สัญญา ปี 2560 ปี 2560
จํานวน ที่ผูกพัน เสร็จ จัด จัด
ภายใน ซื้อ จ้าง ราคา ราคา มี ไม่มี (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ล้านบาท)
(หน่วย/นับ)
สอบ/ตกลง

รายการ

งบประมาณ

ปีต่อไป

(/) (/)

ปี 2560

70

ก่อสร้างปรับปรุงระบบรางระบายน้ําในเขตเทศบาล ช่วงที่ 2 1 งาน /
แผนงานเคหะและชุมชน ก่อสร้างปรับปรุงระบายน้ํา ขนาดกว้าง 6 เมตร ลึก 1.50 เมตร
งานบําบัดน้ําเสีย ยาวประมาณ 339 เมตร ต่อจากช่วงที่ 1 (Sta.415 ถึง Sta 709
และ Sta 830 ถึง Sta.875)

/

71

ก่อสร้างระบบระบายน้ําซอยหลังบ้านพักรถไฟ ถึงหนองหัวลาว 1 งาน /
แผนงานเคหะและชุมชน ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร
งานบําบัดน้ําเสีย พร้อมบ่อพัก ความยาวประมาณ 176 เมตร ก่อสร้างคืนผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หลังท่อระบายน้ํา หนา 0.05 เมตร
พื้นที่ประมาณ 197 ตารางเมตร ก่อสร้างกัตเตอร์น้ํา 1 จุด

/

72

ก่อสร้างระบบระบายน้ําถนนการเคหะ ซอย 1-12
1 งาน /
แผนงานเคหะและชุมชน ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร
งานบําบัดน้ําเสีย พร้อมบ่อพักทั้ง 2 ฝั่ง ความยาวประมาณ 552 เมตร ก่อสร้าง
ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร พื้นที่ประมาณ 1,811 ตารางเมตร

/

สํานักการช่าง

สํานักการช่าง

สํานักการช่าง

/

/

/

เงินนอกงบ

/

ก.ย.60 พ.ย.60 มิ.ย.61 7,850,000

/

ก.ย.60 ต.ค.60 ก.พ.61 1,228,000

/

ก.ย.60 พ.ย.60 เม.ย.61 4,814,000

เงินสมทบ
(ล้านบาท)

หมายเหตุ

  ก    ..2560 #กก$
%ก$&'(()%* +#()%* ก&#+,&

ลําดับที่

หมวดค่าครุภัณฑ์

ลักษณะงาน

วิธีการ

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(/)

(/)

แผนงาน
งาน/โครงการ

งานต่อเนื่อง

ออกแบบหรือ

+ 35
แผนปฏิบัติการ

แผนการจ่ายเงิน

กําหนดคุณ ตกลงราคา คาดว่าจะลง คาดว่าจะมี งบประมาณที่

งานที่

ลักษณะเฉพาะ

ประกาศสอบราคา

นามใน การส่งมอบ ได้รับอนุมัติใน ประมาณหรือ

ประกวด
แล้ว ประกาศประกวดราคา สัญญา ปี 2560 ปี 2560
จํานวน ที่ผูกพัน เสร็จ จัด จัด
ภายใน ซื้อ จ้าง ราคา ราคา มี ไม่มี (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ล้านบาท)
(หน่วย/นับ)
สอบ/ตกลง

รายการ

งบประมาณ

ปีต่อไป

73

74

สํานักการช่าง

1 งาน /

สํานักการช่าง

16 เครื่อง

ก่อสร้างระบบระบายน้ําถนนมิตรภาพ (ซอยข้างวัดโคกพรม)
แผนงานเคหะและชุมชน ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร
งานบําบัดน้ําเสีย พร้อมบ่อพักความยาวประมาณ 323 เมตร ก่อสร้างผิวจราจร
ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร พื้นที่ประมาณ 1,300 ตารางเมตร
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอก
แผนงานเคหะและชุมชน อากาศพร้อมติดตั้ง)
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ขนาด 36,000 บีทียู จํานวน 9 เครื่อง
เครื่องละ 44,000 บาท เป็นเงิน 396,000 บา
ขนาด 30,000 บีทียู จํานวน 3 เครื่อง
เครื่องละ 37,000 บาท เป็นเงิน 111,000 บาท
ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 3 เครื่อง
เครื่องละ 33,000 บาท เป็นเงิน 99,000 บาท
ขนาด 13,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 23,000 บาท

/

(/) (/)

ปี 2560

/

/

/

/

/

เงินนอกงบ

ก.ย.60 พ.ย.60 พ.ค.61 3,500,000

/ ก.ย.60 ต.ค.60 ม.ค.61

629,000

เงินสมทบ
(ล้านบาท)

หมายเหตุ

  ก    ..2560 #กก$
%ก$&'(()%* +#()%* ก&#+,&

ลําดับที่

หมวดค่าครุภัณฑ์

ลักษณะงาน

วิธีการ

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(/)

(/)

แผนงาน
งาน/โครงการ

งานต่อเนื่อง

ออกแบบหรือ

+ 36
แผนปฏิบัติการ

แผนการจ่ายเงิน

กําหนดคุณ ตกลงราคา คาดว่าจะลง คาดว่าจะมี งบประมาณที่

งานที่

ลักษณะเฉพาะ

ประกาศสอบราคา

นามใน การส่งมอบ ได้รับอนุมัติใน ประมาณหรือ

ประกวด
แล้ว ประกาศประกวดราคา สัญญา ปี 2560 ปี 2560
จํานวน ที่ผูกพัน เสร็จ จัด จัด
ภายใน ซื้อ จ้าง ราคา ราคา มี ไม่มี (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ล้านบาท)
(หน่วย/นับ)
สอบ/ตกลง

รายการ

งบประมาณ

ปีต่อไป

75

สํานักการช่าง

เครื่องร่อนปุ๋ยหมักกําลังผลิตไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
แผนงานเคหะและชุมชน พร้อมสายพานลําเลี่ยงและอุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้ง

(/) (/)

ปี 2560

/

/ ก.ย.60 ต.ค.60 ก.พ.61

985,000

1 เครื่อง /

/

1 ชุด /

/

/

/ ก.ย.60 พ.ย.60 เม.ย.61 8,300,000

1 คัน /

/

/

/ ก.ย.60 พ.ย.60 มี.ค.61 2,119,000

2 เครื่อง /

/

/

/ ก.ย.60 พ.ย.60 เม.ย.61 2,600,000

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

76

สํานักการช่าง

สายพานลําเลียงและลูกกลิ้งพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

77

สํานักการช่าง

รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ขนาด 6 ตัน พร้อมกระบะแบบเปิด
แผนงานเคหะและชุมชน ข้างเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิค จํานวน 1 คัน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

78

สํานักการช่าง

เครื่องสูบน้ําแบบ Self-Priming พร้อมค่าติอตั้ง ขนาดท่อ
แผนงานเคหะและชุมชน ดูดมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว อัตราการสูบไม่น้อยกว่า
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 150 ลิตรต่อวินาที ที่ความสูง 12.5 เมตร โดยติดตั้งเข้า
ระบบท่อส่งน้ําเดิม พร้อมระบบไฟฟ้าควบคุมแบบปรับรอบ
เพื่อเพิ่มอัตราการสูบ (inverter) จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
1,300,000 บาท เป็นเงิน 2,600,000 บาท

เงินนอกงบ
เงินสมทบ
(ล้านบาท)

หมายเหตุ

  ก    ..2560 #กก$
%ก$&'(()%* +#()%* ก&#+,&

ลําดับที่

หมวดค่าครุภัณฑ์

ลักษณะงาน

วิธีการ

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(/)

(/)

แผนงาน
งาน/โครงการ

งานต่อเนื่อง

ออกแบบหรือ

+ 37
แผนปฏิบัติการ

แผนการจ่ายเงิน

กําหนดคุณ ตกลงราคา คาดว่าจะลง คาดว่าจะมี งบประมาณที่

งานที่

ลักษณะเฉพาะ

ประกาศสอบราคา

นามใน การส่งมอบ ได้รับอนุมัติใน ประมาณหรือ

ประกวด
แล้ว ประกาศประกวดราคา สัญญา ปี 2560 ปี 2560
จํานวน ที่ผูกพัน เสร็จ จัด จัด
ภายใน ซื้อ จ้าง ราคา ราคา มี ไม่มี (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ล้านบาท)
(หน่วย/นับ)
สอบ/ตกลง

รายการ

งบประมาณ

ปีต่อไป

(/) (/)

ปี 2560

79

ปรับปรุงระบบระบายน้ํา บริเวณหน้าประตูระบายน้ําข่อยงาม
แผนงานเคหะและชุมชน สําหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสถานีสูบน้ําพร้อมอุปกรณ์
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ควบคุมการระบายน้ํา

1 งาน /

/

/

/

ก.ย.60 พ.ย.60 มิ.ย.61 20,000,000

80

เพิ่มประสิทธิภาพรางระบายน้ําข้างจวนผู้ว่า (รางระบายน้ํา
1 งาน /
แผนงานเคหะและชุมชน เมืองหลัก) ขยายรางระบายน้ําหน้าตะแกรงดักขยะราง
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ระบายน้ําข้างจวนผู้ว่า ให้สามารถยกตะแกรงเมื่อระดับน้ําสูงขึ้น

/

/

/

ก.ย.60 พ.ย.60 เม.ย.61 2,800,000

81

สํานักการศึกษา 1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า
แผนงานการศึกษา 18.5 นิว้ ) จํานวน 52 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท เป็นเงิน 832,000 บาท
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) จํานวน 22 เครื่อง
โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) จํานวน 30 เครื่อง
2.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที)
จํานวน 6 เครื่อง ๆ ละ 3,300 บาท เป็นเงิน 19,800 บาท
โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)

สํานักการช่าง

สํานักการช่าง

2 รายการ

/

/

/

เงินนอกงบ

/ ก.ย.60 ต.ค.60 พ.ย.60

851,800

เงินสมทบ
(ล้านบาท)

หมายเหตุ

  ก    ..2560 #กก$
%ก$&'(()%* +#()%* ก&#+,&

ลําดับที่

หมวดค่าครุภัณฑ์

ลักษณะงาน

วิธีการ

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(/)

(/)

แผนงาน
งาน/โครงการ

งานต่อเนื่อง

ออกแบบหรือ

+ 38
แผนปฏิบัติการ

แผนการจ่ายเงิน

กําหนดคุณ ตกลงราคา คาดว่าจะลง คาดว่าจะมี งบประมาณที่

งานที่

ลักษณะเฉพาะ

ประกาศสอบราคา

นามใน การส่งมอบ ได้รับอนุมัติใน ประมาณหรือ

ประกวด
แล้ว ประกาศประกวดราคา สัญญา ปี 2560 ปี 2560
จํานวน ที่ผูกพัน เสร็จ จัด จัด
ภายใน ซื้อ จ้าง ราคา ราคา มี ไม่มี (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ล้านบาท)
(หน่วย/นับ)
สอบ/ตกลง

รายการ

งบประมาณ

ปีต่อไป

82

สํานักการศึกษา 1.กระดานไวท์บอร์ดพร้อมบอร์ดปิดประกาศ
แผนงานการศึกษา ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.00 เมตร จํานวน 1 แผ่น
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา เป็นเงิน 8,000 บาท และขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 0.90 เมตร
จํานวน 1 แผ่น เป็นเงิน 8,000 บาท รวมเป็นเงิน 16,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)
2.กระดานอิเล็กทรอนิกส์
ขนาด 90 นิ้ว พร้อม pad ไร้สาย จํานวน 2 ชุด ๆ ละ
100,000 บาท เป็นเงิน 200,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)
3.เก้าอี้กลมหมุนปรับระดับได้ไม่มีพนักพิง จํานวน 80 ตัว
ตัวละ 1,800 บาท เป็นเงิน 144,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)
4.เก้าอี้ขาเหล็กชุปโครเมี่ยม ที่นั่งมีพนักพิงบุฟองน้ํา
จํานวน 100 ตัว ๆ ละ 900 บาท เป็นเงิน 90,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 2 (สมอราย)
5.เก้าอี้ครู (โครงเหล็กมีพนักพิง บุหนังเทียมหมุนได้รอบทิศทาง)
จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท

18 รายการ

/

(/) (/)

ปี 2560

/

/

เงินนอกงบ

/ ก.ย.60 ต.ค.60 พ.ย.60 1,188,600

เงินสมทบ
(ล้านบาท)

หมายเหตุ

  ก    ..2560 #กก$
%ก$&'(()%* +#()%* ก&#+,&

ลําดับที่

หมวดค่าครุภัณฑ์

ลักษณะงาน

วิธีการ

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(/)

(/)

แผนงาน
งาน/โครงการ

งานต่อเนื่อง

งานที่

ออกแบบหรือ

ลักษณะเฉพาะ

แผนการจ่ายเงิน

ประกาศสอบราคา

ปีต่อไป

ปี 2560

(/) (/)

เงินนอกงบ

นามใน การส่งมอบ ได้รับอนุมัติใน ประมาณหรือ

ประกวด
แล้ว ประกาศประกวดราคา สัญญา ปี 2560 ปี 2560
จํานวน ที่ผูกพัน เสร็จ จัด จัด
ภายใน ซื้อ จ้าง ราคา ราคา มี ไม่มี (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ล้านบาท)
(หน่วย/นับ)
งบประมาณ

โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)
6.ชั้นวางของ (โครงเหล็กชั้นวางทําด้วยไม้อัด)
ขนาดกว้า 0.50 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 0.80 เมตร
จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 3,550 บาท เป็นเงิน 7,100 บาท
โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)
7.ชั้นวางหนังสือ (ชั้นไม้ปรับระดับได้)
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 0.90 เมตร สูง 1.80 เมตร
จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 8,900 บาท เป็นเงิน 17,800 บาท
โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)
8.ตู้เก็บอุปกรณ์ (ตู้ไม้แบบมีบานประตูชั้นภายในปรับระดับได้)
ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 0.90 เมตร สูง 2.00 เมตร
จํานวน 3 ตู้ ๆ ละ 17,000 บาท เป็นเงิน 51,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)
9.ตู้โชว์กระจก ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 1.20 เมตร
สูง 1.20 เมตร จํานวน 3 ตู้ ๆ ละ 8,900 บาท เป็นเงิน
26,700 บาท
โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)

แผนปฏิบัติการ

กําหนดคุณ ตกลงราคา คาดว่าจะลง คาดว่าจะมี งบประมาณที่

สอบ/ตกลง

รายการ

+ 39

เงินสมทบ
(ล้านบาท)

หมายเหตุ

  ก    ..2560 #กก$
%ก$&'(()%* +#()%* ก&#+,&

ลําดับที่

หมวดค่าครุภัณฑ์

ลักษณะงาน

วิธีการ

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(/)

(/)

แผนงาน
งาน/โครงการ

งานต่อเนื่อง

งานที่

ออกแบบหรือ

ลักษณะเฉพาะ

ปีต่อไป

สูง 0.80 เมตร จํานวน 3 ตัว ๆ ละ 11,500 บาท เป็นเงิน 34,500 บาท

โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)
11.ตู้ใต้ระดับหน้าต่างพร้อมอ่างน้ําและก๊อกน้ํา ขนาดกว้าง
0.60 เมตร ยาว 1.20 เมตร สูง 0.80 เมตร จํานวน 4 ตู้ ๆ ละ
21,000 บาท เป็นเงิน 84,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)
12.ต๊ะคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ตัว เป็นเงิน 2,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)
13.โต๊ะทํางาน (ไม้ปาติเกิลเคลือบเมลามีน) ขนาดกว้าง
0.60 เมตร ยาว 1.60 เมตร สูง 0.80 เมตร จํานวน 3 ตัว
ตัวละ 4,500 บาท เป็นเงิน 13,500 บาท
โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)
14.โต๊ะสาธิตวิทยาศาสตร์ ขนาดกว้า 0.60 เมตร
ยาว 1.80 เมตร สูง 0.80 เมตร จํานวน 2 ตัว ๆ ละ
30,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)

แผนการจ่ายเงิน

ประกาศสอบราคา

ปี 2560

(/) (/)

เงินนอกงบ

นามใน การส่งมอบ ได้รับอนุมัติใน ประมาณหรือ

ประกวด
แล้ว ประกาศประกวดราคา สัญญา ปี 2560 ปี 2560
จํานวน ที่ผูกพัน เสร็จ จัด จัด
ภายใน ซื้อ จ้าง ราคา ราคา มี ไม่มี (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ล้านบาท)
(หน่วย/นับ)
งบประมาณ

10.ตู้เตี้ยเก็บอุปกรณ์ ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 1.20 เมตร

แผนปฏิบัติการ

กําหนดคุณ ตกลงราคา คาดว่าจะลง คาดว่าจะมี งบประมาณที่

สอบ/ตกลง

รายการ

+ 40

เงินสมทบ
(ล้านบาท)

หมายเหตุ

  ก    ..2560 #กก$
%ก$&'(()%* +#()%* ก&#+,&

ลําดับที่

หมวดค่าครุภัณฑ์

ลักษณะงาน

วิธีการ

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(/)

(/)

แผนงาน
งาน/โครงการ

งานต่อเนื่อง

งานที่

ออกแบบหรือ

ลักษณะเฉพาะ

ปีต่อไป

สูง 0.90 เมตร จํานวน 2 คัน ๆ ละ 12,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท

โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)

แผนการจ่ายเงิน

ประกาศสอบราคา

ปี 2560

(/) (/)

เงินนอกงบ

นามใน การส่งมอบ ได้รับอนุมัติใน ประมาณหรือ

ประกวด
แล้ว ประกาศประกวดราคา สัญญา ปี 2560 ปี 2560
จํานวน ที่ผูกพัน เสร็จ จัด จัด
ภายใน ซื้อ จ้าง ราคา ราคา มี ไม่มี (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ล้านบาท)
(หน่วย/นับ)
งบประมาณ

15.โต๊ะสําหรับผู้เรียนวิทยาศาสตร์ชนิดแปดเหลี่ยม
จํานวน 10 ตัว ๆ ละ 18,700 บาท เป็นเงิน 187,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)
16.โต๊ะอาหารพื้นไม้แข็งขาเหล็ก พร้อมม้านั่งยาวไม้เนื้อแข็ง
ขาเหล็กเชื่อมติดกับขาโต๊ะขนานกับความยาวโต๊ะ ขนาดโต๊ะ
0.70x1.50x0.30 เมตร ขนาดม้านั่ง 0.30x1.50x0.30 เมตร
จํานวน 40 ชุด ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 200,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี)
17.แท่นรองยืน (โครงไม้อัด พื้นไม้อัด ขนาดกว้าง 1.00 เมตร
ยาว 2.00 เมตร สูง 0.10 เมตร จํานวน 6 แท่น ๆ ละ 4,500 บาท
เป็นเงิน 27,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)
18.รถเข็นสแตนเลส ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 0.80 เมตร

แผนปฏิบัติการ

กําหนดคุณ ตกลงราคา คาดว่าจะลง คาดว่าจะมี งบประมาณที่

สอบ/ตกลง

รายการ
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เงินสมทบ
(ล้านบาท)

หมายเหตุ

  ก    ..2560 #กก$
%ก$&'(()%* +#()%* ก&#+,&

ลําดับที่

หมวดค่าครุภัณฑ์

ลักษณะงาน

วิธีการ

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(/)

(/)

แผนงาน
งาน/โครงการ

งานต่อเนื่อง

ออกแบบหรือ

+ 42
แผนปฏิบัติการ

แผนการจ่ายเงิน

กําหนดคุณ ตกลงราคา คาดว่าจะลง คาดว่าจะมี งบประมาณที่

งานที่

ลักษณะเฉพาะ

ประกาศสอบราคา

นามใน การส่งมอบ ได้รับอนุมัติใน ประมาณหรือ

ประกวด
แล้ว ประกาศประกวดราคา สัญญา ปี 2560 ปี 2560
จํานวน ที่ผูกพัน เสร็จ จัด จัด
ภายใน ซื้อ จ้าง ราคา ราคา มี ไม่มี (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ล้านบาท)
(หน่วย/นับ)
สอบ/ตกลง

รายการ

งบประมาณ

ปีต่อไป

(/) (/)

ปี 2560

500 ชุด /

/

/

/ ก.ย.60 ต.ค.60 ธ.ค.60

750,000

สํานักการศึกษา ตู้ดูดควันพิษ ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 1.20 เมตร
แผนงานการศึกษา สูง 0.80 เมตร จํานวน 1 ตู้ เป็นเงิน 180,000 บาท
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)

1 ตู้ /

/

/

/ ก.ย.60 ต.ค.60 พ.ย.60

180,000

สํานักการศึกษา เครื่องดนตรีสากลและเครื่องช่วยเสียงพร้อมอุปกรณ์
แผนงานการศึกษา ครบชุด ประกอบด้วย
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1. กลองชุด จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน 59,500 บาท
2. กระเดื่องคู่ จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน 20 ,000 บาท
3. ชุดฉาบ จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน 54,500 บาท
4. ชุดขาฉาบบูม จํานวน 6 ขา ๆ ละ 3,600 บาท
เป็นเงิน 21,600 บาท
5. กีต้าร์โปร่งไฟฟ้า จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 25,000 บาท
เป็นเงิน 50,000 บาท

1 ชุด /

/

83

สํานักการศึกษา โต๊ะพร้อมเก้าอี้ นักเรียนระดับประถมศึกษา
แผนงานการศึกษา จํานวน 500 ชุด ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 750,000 บาท
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย)

84

85

/

เงินนอกงบ

/ ก.ย.60 พ.ย.60 ก.พ.61 5,006,600

เงินสมทบ
(ล้านบาท)

หมายเหตุ

  ก    ..2560 #กก$
%ก$&'(()%* +#()%* ก&#+,&

ลําดับที่

หมวดค่าครุภัณฑ์

ลักษณะงาน

วิธีการ

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(/)

(/)

แผนงาน
งาน/โครงการ

งานต่อเนื่อง

งานที่

ออกแบบหรือ

ลักษณะเฉพาะ

แผนการจ่ายเงิน

ประกาศสอบราคา

ปีต่อไป

ปี 2560

(/) (/)

เงินนอกงบ

นามใน การส่งมอบ ได้รับอนุมัติใน ประมาณหรือ

ประกวด
แล้ว ประกาศประกวดราคา สัญญา ปี 2560 ปี 2560
จํานวน ที่ผูกพัน เสร็จ จัด จัด
ภายใน ซื้อ จ้าง ราคา ราคา มี ไม่มี (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ล้านบาท)
(หน่วย/นับ)
งบประมาณ

6. กีต้าร์ไฟฟ้า (โซโล) จํานวน 1 ตัว เป็นเงิน 79,000 บาท
7. กีต้าร์ไฟฟ้า (โซโล) จํานวน 1 ตัว เป็นเงิน 110,000 บาท
8. กีต้าร์เบสไฟฟ้า 5 สาย จํานวน 1 ตัว เป็นเงิน 119,000 บาท
9. คีย์บอร์ดไฟฟ้า แบบซินธิไซเซอร์ 88 คีย์ จํานวน 1 ตัว
เป็นเงิน 73,000 บาท
10. เปียโนไฟฟ้า จํานวน 1 ตัว เป็นเงิน 79,000 บาท
11. ซูปราโนแซกโซโฟน จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 99,000 บาท
เป็นเงิน 198,000 บาท
12. อัลโตแซกโซโฟน จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 80,000 บาท
เป็นเงิน 160,000 บาท
13. แทนเนอร์แซกโซโฟน จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 85,000 บาท
เป็นเงิน 170,000 บาท
14. ทรัมเป็ท จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 78,000 บาท
เป็นเงิน 156,000 บาท
15. ทรอมโบน จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 84,000 บาท
เป็นเงิน 168,000 บาท
16. แอคคอเดียน ขนาด 72 เบส 34 คีย์ จํานวน 1 ตัว

แผนปฏิบัติการ

กําหนดคุณ ตกลงราคา คาดว่าจะลง คาดว่าจะมี งบประมาณที่

สอบ/ตกลง

รายการ
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เงินสมทบ
(ล้านบาท)

หมายเหตุ

  ก    ..2560 #กก$
%ก$&'(()%* +#()%* ก&#+,&

ลําดับที่

หมวดค่าครุภัณฑ์

ลักษณะงาน

วิธีการ

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(/)

(/)

แผนงาน
งาน/โครงการ

งานต่อเนื่อง

งานที่

ออกแบบหรือ

ลักษณะเฉพาะ

แผนการจ่ายเงิน

ประกาศสอบราคา

ปีต่อไป

ปี 2560

(/) (/)

เงินนอกงบ

นามใน การส่งมอบ ได้รับอนุมัติใน ประมาณหรือ

ประกวด
แล้ว ประกาศประกวดราคา สัญญา ปี 2560 ปี 2560
จํานวน ที่ผูกพัน เสร็จ จัด จัด
ภายใน ซื้อ จ้าง ราคา ราคา มี ไม่มี (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ล้านบาท)
(หน่วย/นับ)
งบประมาณ

เป็นเงิน 20,000 บาท
17. ปิโคโล จํานวน 1 ตัว เป็นเงิน 46,000 บาท
18. ฟรุต จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 46,000 บาท เป็นเงิน
92,000 บาท
19. คลาริเน็ต Bb จํานวน 6 ตัว ๆ ละ 65,000 บาท
เป็นเงิน 390,000 บาท
20. ตู้แอมป์กีต้าร์โปร่งไฟฟ้า จํานวน 1 ชุด
เป็นเงิน 18,000 บาท
21. ตู้แอมป์กีต้าร์ไฟฟ้า จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 44,000 บาท
เป็นเงิน 88,000 บาท
22. ตู้แอมป์กีต้าร์เบสไฟฟ้า จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน
59,000 บาท
23. ตู้แอมป์คีย์บอร์ดไฟฟ้า จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน
34,000 บาท
24. เครื่องช่วยเสียงกีต้าร์ แบบก้อน จํานวน 1 ชุด
เป็นเงิน 35,000 บาท
25. เครื่องช่วยเสียงกีต้าร์ แบบดิจิตอล จํานวน 1 ชุด

แผนปฏิบัติการ

กําหนดคุณ ตกลงราคา คาดว่าจะลง คาดว่าจะมี งบประมาณที่

สอบ/ตกลง

รายการ
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เงินสมทบ
(ล้านบาท)

หมายเหตุ

  ก    ..2560 #กก$
%ก$&'(()%* +#()%* ก&#+,&

ลําดับที่

หมวดค่าครุภัณฑ์

ลักษณะงาน

วิธีการ

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(/)

(/)

แผนงาน
งาน/โครงการ

งานต่อเนื่อง

งานที่

ออกแบบหรือ

ลักษณะเฉพาะ

แผนการจ่ายเงิน

ประกาศสอบราคา

ปีต่อไป

ปี 2560

(/) (/)

เงินนอกงบ

นามใน การส่งมอบ ได้รับอนุมัติใน ประมาณหรือ

ประกวด
แล้ว ประกาศประกวดราคา สัญญา ปี 2560 ปี 2560
จํานวน ที่ผูกพัน เสร็จ จัด จัด
ภายใน ซื้อ จ้าง ราคา ราคา มี ไม่มี (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ล้านบาท)
(หน่วย/นับ)
งบประมาณ

เป็นเงิน 25,000 บาท
26. เครื่องช่วยเสียงกีต้าร์เบส แบบดิจิตอล จํานวน 1 ชุด
เป็นเงิน 18,000 บาท
27. เครื่องช่วยเสียงร้อง แบบดิจิตอล จํานวน 1 ชุด
เป็นเงิน 15,500 บาท
28. เครื่องตั้งเสียง (จูนเนอร์) จํานวน 2 ตัว ๆ ละ
3,800 บาท เป็นเงิน 7,600 บาท
29. เครื่องให้จังหวะ (เมโทรนอม) จํานวน 2 ตัว ๆ ละ
5,800 บาท เป็นเงิน 11,600 บาท
30. เครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล 32 ช่อง
จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 220,000 บาท
31.กล่องเพิ่มสัญญาณเสียง 24 ช่อง จํานวน 2 เครื่อง
เครื่องละ 68,000 บาท เป็นเงิน 136,000 บาท
32. การ์ดดิจิตอล จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน 26,000 บาท
33. ลําโพงกลาง-แหลม ขนาด 15 นิ้ว มีขยายในตัวจํานวน
12 ตู้ ๆ ละ 43,000 บาท เป็นเงิน 516,000 บาท
34. ลําโพงซัฟ ขนาด 18 นิ้ว มีขยายในตัว จํานวน 4 ตู้

แผนปฏิบัติการ

กําหนดคุณ ตกลงราคา คาดว่าจะลง คาดว่าจะมี งบประมาณที่

สอบ/ตกลง

รายการ
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เงินสมทบ
(ล้านบาท)

หมายเหตุ

  ก    ..2560 #กก$
%ก$&'(()%* +#()%* ก&#+,&

ลําดับที่

หมวดค่าครุภัณฑ์

ลักษณะงาน

วิธีการ

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(/)

(/)

แผนงาน
งาน/โครงการ

งานต่อเนื่อง

งานที่

ออกแบบหรือ

ลักษณะเฉพาะ

แผนการจ่ายเงิน

ประกาศสอบราคา

ปีต่อไป

ปี 2560

(/) (/)

เงินนอกงบ

นามใน การส่งมอบ ได้รับอนุมัติใน ประมาณหรือ

ประกวด
แล้ว ประกาศประกวดราคา สัญญา ปี 2560 ปี 2560
จํานวน ที่ผูกพัน เสร็จ จัด จัด
ภายใน ซื้อ จ้าง ราคา ราคา มี ไม่มี (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ล้านบาท)
(หน่วย/นับ)
งบประมาณ

ตู้ละ 72,000 บาท เป็นเงิน 288,000 บาท
35. ลําโพงกลาง-แหลม ขนาด 15 นิ้ว มีขยายในตัว
จํานวน 8 ตู้ ๆ ละ 59,000 บาท เป็นเงิน 472,000 บาท
36. ลําโพงซัฟ ขนาด 18 นิ้ว มีขยายในตัว จํานวน 2 ตู้
ตู้ละ 72,000 บาท เป็นเงิน 144,000 บาท
37. เครื่องเสียงพกพาเคลื่อนย้าย ขนาด 600 w
4 mono mix/Line+4 mono/2 stereo Line USB Device
iPad/iPhone พร้อมลําโพง 1 คู่ เป็นเงิน 75,000 บาท
38. ไมโครโฟนไร้สายมือถือเดี่ยว UHF จํานวน 2 ชุด ๆ ละ
30,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท
39. ไมโครโฟนสตูดิโอ ขนาด 25.0 (mm) จํานวน 2 ตัว
ตัวละ 50,000 บาท เป็นเงิน 100,000 บาท
40. ไมโครโฟนสตูดิโอ ขนาด 20.32 (mm) จํานวน 2 ตัว
ตัวละ 23,000 บาท เป็นเงิน 46,000 บาท
41. ไมโครโฟนสตูดิโอ ขนาด 17 (mm) จํานวน 2 ตัว ๆ ละ
13,500 บาท เป็นเงิน 27,000 บาท
42. ไมโครโฟนไดนามิก 60 Hz-16kHz (สําหรับเครื่องดนตรี)

แผนปฏิบัติการ

กําหนดคุณ ตกลงราคา คาดว่าจะลง คาดว่าจะมี งบประมาณที่

สอบ/ตกลง

รายการ
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เงินสมทบ
(ล้านบาท)

หมายเหตุ

  ก    ..2560 #กก$
%ก$&'(()%* +#()%* ก&#+,&

ลําดับที่

หมวดค่าครุภัณฑ์

ลักษณะงาน

วิธีการ

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(/)

(/)

แผนงาน
งาน/โครงการ

งานต่อเนื่อง

งานที่

ออกแบบหรือ

ลักษณะเฉพาะ

แผนการจ่ายเงิน

ประกาศสอบราคา

ปีต่อไป

ปี 2560

(/) (/)

เงินนอกงบ

นามใน การส่งมอบ ได้รับอนุมัติใน ประมาณหรือ

ประกวด
แล้ว ประกาศประกวดราคา สัญญา ปี 2560 ปี 2560
จํานวน ที่ผูกพัน เสร็จ จัด จัด
ภายใน ซื้อ จ้าง ราคา ราคา มี ไม่มี (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ล้านบาท)
(หน่วย/นับ)
งบประมาณ

จํานวน 10 ตัว ๆ ละ 4,500 บาท เป็นเงิน 45,000 บาท
43. ไมโครโฟนไดนามิก 60 Hz-18KHz (สําหรับการร้อง)
จํานวน 10 ตัว ๆ ละ 3,400 บาท เป็นเงิน 34,000 บาท
44. ไมโครโฟนกลองชุด จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน 50,000 บาท
45. แร็คใส่เครื่องผสมสัญญาณเสียง จํานวน 1 กล่อง
เป็นเงิน 20,000 บาท
46. แร็คใส่กล่องสัญญาณเสียง จํานวน 2 กล่อง ๆ ละ
6,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท
47. แร็คใส่ไมโครโฟน จํานวน 3 กล่อง ๆ ละ 3,500 บาท
เป็นเงิน 10,500 บาท
48. ขาตั้งคีย์บอร์ดไฟฟ้า แบบ 2 ชั้น จํานวน 2 ตัว ๆ ละ
5,500 บาท เป็นเงิน 11,000 บาท
49. ขาตั้งกีต้าร์โปร่งไฟฟ้า จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 1,500 บาท
เป็นเงิน 3,000 บาท
50. ขาตั้งกีต้าร์ไฟฟ้า จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 1,500 บาท
เป็นเงิน 3,000 บาท
51. ขาตั้งกีต้าร์เบสไฟฟ้า จํานวน 1 ตัว เป็นเงิน 1,500 บาท

แผนปฏิบัติการ

กําหนดคุณ ตกลงราคา คาดว่าจะลง คาดว่าจะมี งบประมาณที่

สอบ/ตกลง

รายการ
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นามใน การส่งมอบ ได้รับอนุมัติใน ประมาณหรือ

ประกวด
แล้ว ประกาศประกวดราคา สัญญา ปี 2560 ปี 2560
จํานวน ที่ผูกพัน เสร็จ จัด จัด
ภายใน ซื้อ จ้าง ราคา ราคา มี ไม่มี (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ล้านบาท)
(หน่วย/นับ)
งบประมาณ

52. ขาตั้งโน้ต จํานวน 12 ตัว ๆ ละ 650 บาท เป็นเงิน
7,800 บาท
53. ขาตั้งลําโพง จํานวน 12 ตัว ๆ ละ 1,500 บาท
เป็นเงิน 18,000 บาท
54. ขาไมค์ตั้งพื้น จํานวน 30 ตัว ๆ ละ 1,500 บาท
เป็นเงิน 45,000 บาท
55. สายสัญญาณมัลติคอร์ 20 คอร์ ยาว 45 เมตร
จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 14,500 บาท เป็นเงิน 29,000 บาท
56. สายสัญญาณไมโครโฟน ยาว 20 เมตร จํานวน 33 เส้น
เส้นละ 1,500 บาท เป็นเงิน 49,500 บาท
57. สายสัญญาณเสียงครบชุด จํานวน 2 ชุด ๆ ละ
30,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท
58. สายไฟ AC ยาว 20 เมตร จํานวน 16 เส้น ๆ ละ
2,500 บาท เป็นเงิน 40,000 บาท
59. อุปกรณ์ติดตั้งครบชุด จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน
80,000 บาท
-โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชํา)

แผนปฏิบัติการ

กําหนดคุณ ตกลงราคา คาดว่าจะลง คาดว่าจะมี งบประมาณที่

สอบ/ตกลง

รายการ

+ 48

เงินสมทบ
(ล้านบาท)

หมายเหตุ

  ก    ..2560 #กก$
%ก$&'(()%* +#()%* ก&#+,&

ลําดับที่

หมวดค่าครุภัณฑ์

ลักษณะงาน

วิธีการ

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(/)

(/)

แผนงาน
งาน/โครงการ

งานต่อเนื่อง

ออกแบบหรือ

+ 49
แผนปฏิบัติการ

แผนการจ่ายเงิน
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นามใน การส่งมอบ ได้รับอนุมัติใน ประมาณหรือ

ประกวด
แล้ว ประกาศประกวดราคา สัญญา ปี 2560 ปี 2560
จํานวน ที่ผูกพัน เสร็จ จัด จัด
ภายใน ซื้อ จ้าง ราคา ราคา มี ไม่มี (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ล้านบาท)
(หน่วย/นับ)
สอบ/ตกลง

รายการ

งบประมาณ

ปีต่อไป
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สํานักการศึกษา -เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) 20 เครื่อง /
แผนงานการศึกษา จํานวน 20 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท เป็นเงิน 320,000 บาท
งานระดับมัธยมศึกษา -โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา

(/) (/)

ปี 2560

/

/

เงินนอกงบ

/ ก.ย.60 ต.ค.60 พ.ย.60

320,000

เงินสมทบ
(ล้านบาท)

หมายเหตุ

