
 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียด งบประมาณ 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม
ระบบระบายน า้ซอยบญุเหลือ    

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00 – 5.00 เมตร ความยาวไมน้่อยกวา่ 860 เมตร หรือคิด

เป็นพืน้ท่ีรวมไม่น้อยกวา่ 3,550 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างท่อระบายน า้คอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาด 0.60 เมตร จ านวน 2 ข้าง ความยาวรวมไม่น้อยกวา่ 1,720 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล 

8,500,000 

2 โครงการปรับปรุงถนนเลียบคลองชลประทานเชื่อม
ถนนก้นปึก ฝ่ังทิศตะวนัออก 

โดยท าการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้างประมาณ 2.50 – 5.00 เมตร ความยาวไม่น้อย
กว่า 945 เมตร หรือคดิเป็นพืน้ท่ีรวมไม่น้อยกวา่ 4,400 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล 

4,000,000 

3 โครงการก่อสร้างทางเท้าถนนข้างอ าเภอ โดยท าการก่อสร้างทางเท้า ความกว้างประมาณ 1.00 – 2.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกวา่ 138 เมตร หรือมีพืน้ท่ีไม่น้อย
กว่า 271 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณข้างรัว้อ าเภอเมืองระยอง ตามแบบแปลนของเทศบาล 

2,000,000 

4 โครงการปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายน า้ถนนข้าง
อ าเภอ ซอย 8 เชื่อมถนนหน้าวดัตรี 

โดยท าการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้างประมาณ 3.50-4.00 เมตร ความยาวไม่น้อย
กว่า 350 เมตร หรือคดิเป็นพืน้ท่ีรวมไม่น้อยกวา่ 1,312 ตารางเมตร และก่อสร้างปรับปรุงรางระบายคอนกรีตเสริมเหล็ก ความ
กว้างภายในราง 0.30 เมตร ความยาวรวม 2 ข้าง ไม่น้อยกว่า 700 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล 

2,700,000 

5 โครงการปรับปรุงถนนและระบบระบายน า้ถนน
สมัฤทธ์ิ ซอย 6 

โดยท าการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้างประมาณ 4 เมตร ความยาวไม่น้อยกวา่ 325 เมตร หรือคิด
เป็นพืน้ท่ีรวมไม่น้อยกวา่ 1,300 ตารางเมตร และก่อสร้างรางระบายน า้คอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้างภายใน
ราง 0.30 เมตร ความยาวรวม 2 ข้าง ไม่น้อยกวา่ 650 เมตร และ ตามแบบแปลนเทศบาล 

2,580,000 

6 โครงการก่อสร้างระบบระบายน า้ ถนนรวมมิตร โดยท าการก่อสร้างท่อระบายน า้คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.60 เมตร พร้อมบ่อพกัและรางวี ความยาวรวมไม่น้อย
กว่า 318 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล 

2,480,000 

7 โครงการก่อสร้างระบบระบายน า้ ถนนรวมมิตร ซอย 1 โดยท าการก่อสร้างรางระบายน า้คอนกรีตเสริมเหล็กความกว้างภายในราง 0.30 เมตร ความยาวรวม 2 ข้าง ไม่น้อย
กว่า 608 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล 

1,282,000 



 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียด งบประมาณ 

8 โครงการก่อสร้างระบบระบายน า้ ถนนรวมมิตร ซอย 2 โดยท าการก่อสร้างรางระบายน า้คอนกรีตเสริมเหล็กความกว้างภายในราง 0.30 เมตร ความยาวรวม 2 ข้าง ไม่น้อย
กว่า 612 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล 

1,290,000 

9 โครงการก่อสร้างระบบระบายน า้ ถนนรวมมิตร ซอย 3 โดยท าการก่อสร้างรางระบายน า้คอนกรีตเสริมเหล็กความกว้างภายในราง 0.30 เมตร ความยาวรวม 2 ข้าง ไม่น้อย
กว่า 616 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล 

1,299,000 

10 โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน า้ ถนนรวม
มิตร ซอย 5 

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 0.15 เมตร ความกว้างประมาณ 5.00 เมตร ความยาวไม่น้อย
กว่า 315 เมตร หรือคดิเป็นพืน้ท่ีรวมไม่น้อยกวา่ 1,575 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างท่อระบายน า้คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด 0.60 เมตร ความยาวรวมบ่อพกัไม่น้อยกว่า 630 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล 

3,352,000 

11 โครงการปรับปรุงถนนเกาะกลอย ฝ่ังทิศตะวนัออก โดยท าการปรับปรุงผิวจราจรเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้างประมาณ 3.70 – 6.30 เมตร ความยาวไม่
น้อยกวา่ 485 เมตร หรือคิดเป็นพืน้ท่ีไม่น้อยกวา่ 2,250 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล 

1,750,000 

12 โครงการปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายน า้ถนน
สมัฤทธ์ิ ซอย 11 

โดยท าการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้างประมาณ 2.50 – 3.00 เมตร ความยาวไม่น้อย
กว่า 170 เมตร หรือคดิเป็นพืน้ท่ีรวมไม่น้อยกวา่ 468 ตารางเมตรและก่อสร้างปรับปรุงรางระบายคอนกรีตเสริมเหล็ก ความ
กว้างภายในราง 0.30 เมตร ความยาวรวม 2 ข้างไม่น้อยกว่า 340 เมตร และ ตามแบบแปลนของเทศบาล 

1,235,000 

13 โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน า้ซอยสขุสม 
เชื่อม ชายทะเล 

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้างประมาณ 5 เมตร ความยาวไม่น้อยกวา่ 110 เมตร หรือคิด
เป็นพืน้ท่ีรวมไม่น้อยกวา่ 550 ตารางเมตร และก่อสร้างรางระบายน า้คอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้างภายใน
ราง 0.30 เมตร ความยาวรวม 2 ข้างไม่น้อยกวา่ 230 เมตร และ ตามแบบแปลนของเทศบาล 

845,000 

14 โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน า้ซอย
สขุมุวิทนครระยอง 5/2 (ซอยทะล)ุ 

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้างประมาณ 2.50 – 3.20 เมตร ความยาวไม่น้อย
กว่า 110 เมตร หรือคดิเป็นพืน้ท่ีรวมไม่น้อยกวา่ 330 ตารางเมตร และก่อสร้างรางระบายน า้คอนกรีตเสริมเหล็กความกว้าง
ภายในราง  0.30 เมตร ความยาวรวม 2 ข้างไม่น้อยกว่า 220 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล 

740,000 

15 โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน า้ถนนอดลุย์
ธรรมประภาสซอย 2(ชมุชนสมัฤทธ์ิ) 

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.50 – 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 84 เมตร หรือคิดเป็น
พืน้ท่ีรวมไม่น้อยกว่า 336 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน า้คอนกรีตเสริมเหล็กความกว้างภายในราง 0.30 เมตร ความ
ยาวรวม 2 ข้างไม่น้อยกวา่ 176 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล 

578,000 



 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียด งบประมาณ 

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบ
ระบายน า้ ซอยร่มเย็น 1/1 

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 0.15 เมตร ความกว้างประมาณ 3.50 – 4.00 เมตร ความยาวไม่น้อย
กว่า 89 เมตร หรือคิดเป็นพืน้ท่ีไม่น้อยกว่า 244 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน า้คอนกรีตเสริมเหล็กความกว้าง
ภายในราง 0.30 เมตร ความยาวรวม 2 ข้างไม่น้อยกวา่ 178 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล 

533,000 

17 โครงการก่อสร้างและตดิตัง้ป้ายชือ่ถนน/ซอย ภายใน
เขตเทศบาลนครระยอง 

โดยท าการก่อสร้างและติดตัง้ปา้ยชื่อถนน/ซอย ภายในเขตเทศบาลนครระยอง จ านวนไม่น้อยกวา่ 28 ป้าย ตามแบบแปลน
ของเทศบาล 

500,000 

18 โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน า้ซอย 4/5 
แยกถนนทิมทาราม 3 (สวนวดั) 

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 49 เมตร หรือคิดเป็นพืน้ท่ีรวมไม่น้อย
กว่า 122 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน า้คอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้างภายในราง 0.30 เมตร ความยาวรวม 2 ข้าง
ไม่น้อยกวา่ 98 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล 

300,000 

19 โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน า้ซอยแยก
ถนนเลียบคงคา 2 ฝ่ังทิศใต้ 

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้างประมาณ 2.20 – 2.50 เมตร ยาวไม่น้อยกวา่ 50 เมตร หรือ
คิดเป็นพืน้ท่ีรวมไม่น้อยกว่า 118 ตารางเมตร และก่อสร้างรางระบายน า้คอนกรีตเสริมเหล็กความกว้างภายใน
ราง 0.30 เมตร ความยาวรวม 2 ข้างไม่น้อยกวา่ 100 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล 

300,000 

20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแหลม
รุ่งเรือง 3 

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 0.15 เมตร ความกว้างประมาณ 4.50 – 5.00 เมตร ความยาวไม่น้อย
กว่า 73 เมตร หรือคิดเป็นพืน้ท่ีไม่น้อยกว่า 345 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล 

245,000 

21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแหลม
รุ่งเรือง 7 

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 0.15 เมตร ความกว้างประมาณ 4.50 – 5.00 เมตร ความยาวไม่น้อย
กว่า 65 เมตร หรือคิดเป็นพืน้ท่ีไม่น้อยกว่า 308 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล 

251,000 

22 โครงการปรับปรุงถนนและระบบระบายน า้ถนนป่า
ประดู่ (ถนนยมจินดาเชื่อมถนนชมุพล) 

โดยท าการปผิูวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทบัหน้าผิวทางเดิม หนา 0.05 เมตร กว้างเฉล่ีย 2.60 เมตร ความยาวไม่น้อย
กว่า 63 เมตร หรือคิดเป็นพืน้ท่ีรวมไม่น้อยกว่า 163 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงฝาบ่อพกัท่อระบายน า้ ตามแบบแปลนของ
เทศบาล 

200,000 

23 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทางไผ่ 4 
ฝ่ังทิศตะวนัตก 

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 0.15 เมตร ความกว้างประมาณ 3.00 เมตร ความยาวไม่น้อย
กว่า 82 เมตร หรือคิดเป็นพืน้ท่ีไม่น้อยกว่า 246 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล 

158,000 



 
 

 

ที ่ โครงการ รายละเอียด งบประมาณ 

24 โครงการก่อสร้างซุ้มพร้อมตดิตัง้ไฟประดบับริเวณ
ถนนยมจินดา 

โดยท าการก่อสร้างซุ้มพร้อมติดตัง้ไฟประดบั บริเวณถนนยมจินดา ตามแบบแปลนของเทศบาล 500,000 

25 โครงการออกแบบย่านอจัฉริยะนครระยอง (Smart 
Block Nakornrayong) 

เพื่อเป็นคา่ออกแบบยา่นอจัริยะนครระยอง  
(Smart Block Nakornrayong) ในการออกแบบเมือง,การรับฟังความคิดเห็น ฯลฯ 

500,000 

26 โครงการปรับปรุงอาคารส านกังาน (คสล.2ชัน้) 
บริเวณบ่อบ าบดัน า้เสีย เทศบาลนครระยอง 

โดยท าการปรับปรุงอาคารส านกังาน (คสล. 2 ชัน้) ภายในบริเวณบ่อบ าบดัน า้เสีย เทศบาลนครระยอง ขนาด
กว้าง 10 เมตร ยาว 25 เมตร หรือพืน้ท่ีไม่น้อยกวา่ 500 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณโดยรอบ ตามแบบแปลน
เทศบาล 

5,500,000 

27 โครงการปรับปรุงอาคารห้องสมดุและศนูย์เยาวชน 
เทศบาลนครระยอง 

โดยท าการรือ้ถอนวสัดเุดมิ และท าการปกูระเบือ้งยาง พืน้ท่ีไม่น้อยกวา่ 1,600 ตารางเมตร งานฝา้ งานทาสี  
และงานไฟฟ้า ตามแบบแปลนของเทศบาล 

1,780,000 

 

โครงการพฒันาสถานศกึษาขอเทศบาลนครระยอง 
ที ่ โครงการ รายละเอียด งบประมาณ 

1 โครงการก่อสร้างปา้ยชื่อโรงเรียนและรัว้สแตนเลสโรง
เรียนเทศบาลวดัปากน า้ 

โดยท าการรือ้ถอนประตแูละรัว้เดมิ และก่อสร้างปา้ยชื่อโรงเรียนและรัว้สแตนเลส โรงเรียนเทศบาลปากน า้ ตามแบบแปลน
เทศบาล 

1,000,000 

2 โครงการปรับปรุงห้องน า้ หลงัอาคารเรียน 2 โรงเรียน
เทศบาลวดัปากน า้ 

โดยท าการปรับปรุงผนงั พืน้ และสขุภณัฑ์ ตามแบบแปลนของเทศบาล 487,000 

3 โครงการปรับปรุงโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาลวดั
ปากน า้ 

โดยท าการปรับปรุงหลงัคาด้านข้างและด้านหลงัโรงอาหารพร้อมติดตัง้รางรับน า้ฝน,แผงกนัสาด กอ่สร้างอ่างล้างมือ ตามแบบ

แปลนของเทศบาล 

290,000 



 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียด งบประมาณ 

4 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 4 โรงเรียนเทศบาลวดั
โขดทิมทาราม 

โดยท าการรือ้ถอนวสัดเุดมิและตดิตัง้หลงัคาเหล็กรีดลอน พืน้ท่ีไม่น้อยกวา่ 715 ตารางเมตร พร้อมติดตัง้ฝา้และระบบ
ไฟฟ้า ตามแบบแปลนเทศบาล 
เป็นไปตามพระราชบญัญัต ิ

877,700 

5 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงเรียนเทศบาลวดัลุ่ม
มหาชยัชมุพล 

โดยท าการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสงู - แรงต า่ และระบบไฟฟ้าภายใน พร้อมติดตัง้หม้อแปลง
ขนาด 400 KVA จ านวน 1 ลกู ตามแบบแปลนของเทศบาล 

1,430,000 

6 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์รอบอาคารอเนกประสงค์ 
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 

โดยท าการปกูระเบือ้งพืน้ท่ีรวมไม่น้อยกว่า 370 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล 276,000 

7 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 5 โรงเรียนสาธิต
เทศบาลนครระยอง 

โดยติดตัง้ประตบูานเหล็กแบบบานม้วนระบบเปิด- ปิด อตัโนมตัด้ิวยรีโมทคอนโทรล ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 3.0  เมตร สงูไม่น้อย

กว่า 3.60 เมตร จ านวน 1 บาน 
65,000 

8 โครงการปรับปรุงห้องประชมุชัน้ 2 อาคารวิสทุธิ
คณุากร โรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วดัโขดใต้) 

โดยท าการรือ้ถอนวสัดแุละโครงสร้างเดมิ และท าการปรับปรุงงานพืน้ ฝา้เพดาน ตดิตัง้เหล็กดดั พร้อมระบบไฟฟ้า และทาส ีพืน้ท่ี

ไม่น้อยกวา่ 3,650 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาล 

1,060,000 

9 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณข้างอาคาร
อเนกประสงค์ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วดัโขด
ใต้) 

โดยท าการปรับพืน้ท่ีและปบูล็อกตวัหนอน พืน้ท่ีไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล 790,000 

 


