ที่
1

โครงการ
โครงการก่อสร้ างถนนคอนกรี ตเสริมเหล็ก พร้ อม
ระบบระบายน ้าซอยบุญเหลือ

รายละเอียด

งบประมาณ

โดยทาการก่อสร้ างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้ าง 3.00 – 5.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 860 เมตร หรื อคิด

8,500,000

เป็ นพื ้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,550 ตารางเมตร พร้ อมก่อสร้ างท่อระบายน ้าคอนกรี ตเสริม
เหล็ก ขนาด 0.60 เมตร จานวน 2 ข้ าง ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,720 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล

2 โครงการปรับปรุงถนนเลียบคลองชลประทานเชื่อม
ถนนก้ นปึ ก ฝั่งทิศตะวันออก

โดยทาการปรับปรุงถนนคอนกรี ตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้ างประมาณ 2.50 – 5.00 เมตร ความยาวไม่น้อย
กว่า 945 เมตร หรื อคิดเป็ นพื ้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,400 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล

4,000,000

3 โครงการก่อสร้ างทางเท้ าถนนข้ างอาเภอ

โดยทาการก่อสร้ างทางเท้ า ความกว้ างประมาณ 1.00 – 2.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 138 เมตร หรื อมีพื ้นที่ไม่น้อย
กว่า 271 ตารางเมตร พร้ อมปรับปรุงภูมิทศั น์บริเวณข้ างรัว้ อาเภอเมืองระยอง ตามแบบแปลนของเทศบาล

2,000,000

4 โครงการปรับปรุงถนนพร้ อมระบบระบายน ้าถนนข้ าง
อาเภอ ซอย 8 เชื่อมถนนหน้ าวัดตรี

โดยทาการปรับปรุงถนนคอนกรี ตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้ างประมาณ 3.50-4.00 เมตร ความยาวไม่น้อย
กว่า 350 เมตร หรื อคิดเป็ นพื ้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,312 ตารางเมตร และก่อสร้ างปรับปรุงรางระบายคอนกรี ตเสริมเหล็ก ความ
กว้ างภายในราง 0.30 เมตร ความยาวรวม 2 ข้ าง ไม่น้อยกว่า 700 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล

2,700,000

5 โครงการปรับปรุงถนนและระบบระบายน ้าถนน
สัมฤทธิ์ ซอย 6

โดยทาการปรับปรุงถนนคอนกรี ตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้ างประมาณ 4 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 325 เมตร หรื อคิด
เป็ นพื ้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,300 ตารางเมตร และก่อสร้ างรางระบายน ้าคอนกรี ตเสริมเหล็ก ความกว้ างภายใน
ราง 0.30 เมตร ความยาวรวม 2 ข้ าง ไม่น้อยกว่า 650 เมตร และ ตามแบบแปลนเทศบาล

2,580,000

6 โครงการก่อสร้ างระบบระบายน ้า ถนนรวมมิตร

โดยทาการก่อสร้ างท่อระบายน ้าคอนกรี ตเสริมเหล็ก ขนาด 0.60 เมตร พร้ อมบ่อพักและรางวี ความยาวรวมไม่น้อย
กว่า 318 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล

2,480,000

7 โครงการก่อสร้ างระบบระบายน ้า ถนนรวมมิตร ซอย 1 โดยทาการก่อสร้ างรางระบายน ้าคอนกรี ตเสริมเหล็กความกว้ างภายในราง 0.30 เมตร ความยาวรวม 2 ข้ าง ไม่น้อย
กว่า 608 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล

1,282,000

ที่
8

โครงการ
โครงการก่อสร้ างระบบระบายน ้า ถนนรวมมิตร ซอย 2

9 โครงการก่อสร้ างระบบระบายน ้า ถนนรวมมิตร ซอย 3
10 โครงการก่อสร้ างถนนพร้ อมระบบระบายน ้า ถนนรวม
มิตร ซอย 5
11 โครงการปรับปรุงถนนเกาะกลอย ฝั่งทิศตะวันออก
12 โครงการปรับปรุงถนนพร้ อมระบบระบายน ้าถนน
สัมฤทธิ์ ซอย 11
13 โครงการก่อสร้ างถนนพร้ อมระบบระบายน ้าซอยสุขสม
เชื่อม ชายทะเล
14 โครงการก่อสร้ างถนนพร้ อมระบบระบายน ้าซอย
สุขมุ วิทนครระยอง 5/2 (ซอยทะลุ)
15 โครงการก่อสร้ างถนนพร้ อมระบบระบายน ้าถนนอดุลย์
ธรรมประภาสซอย 2(ชุมชนสัมฤทธิ์)

รายละเอียด

งบประมาณ

โดยทาการก่อสร้ างรางระบายน ้าคอนกรี ตเสริมเหล็กความกว้ างภายในราง 0.30 เมตร ความยาวรวม 2 ข้ าง ไม่น้อย
กว่า 612 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล
โดยทาการก่อสร้ างรางระบายน ้าคอนกรี ตเสริมเหล็กความกว้ างภายในราง 0.30 เมตร ความยาวรวม 2 ข้ าง ไม่น้อย
กว่า 616 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล
โดยทาการก่อสร้ างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 0.15 เมตร ความกว้ างประมาณ 5.00 เมตร ความยาวไม่น้อย
กว่า 315 เมตร หรื อคิดเป็ นพื ้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,575 ตารางเมตร พร้ อมก่อสร้ างท่อระบายน ้าคอนกรี ตเสริม
เหล็ก ขนาด 0.60 เมตร ความยาวรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 630 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล
โดยทาการปรับปรุงผิวจราจรเป็ นถนนคอนกรี ตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้ างประมาณ 3.70 – 6.30 เมตร ความยาวไม่
น้ อยกว่า 485 เมตร หรื อคิดเป็ นพื ้นที่ไม่น้อยกว่า 2,250 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล
โดยทาการปรับปรุงถนนคอนกรี ตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้ างประมาณ 2.50 – 3.00 เมตร ความยาวไม่น้อย
กว่า 170 เมตร หรื อคิดเป็ นพื ้นที่รวมไม่น้อยกว่า 468 ตารางเมตรและก่อสร้ างปรับปรุงรางระบายคอนกรี ตเสริมเหล็ก ความ
กว้ างภายในราง 0.30 เมตร ความยาวรวม 2 ข้ างไม่น้อยกว่า 340 เมตร และ ตามแบบแปลนของเทศบาล
โดยทาการก่อสร้ างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้ างประมาณ 5 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 110 เมตร หรื อคิด
เป็ นพื ้นที่รวมไม่น้อยกว่า 550 ตารางเมตร และก่อสร้ างรางระบายน ้าคอนกรี ตเสริมเหล็ก ความกว้ างภายใน
ราง 0.30 เมตร ความยาวรวม 2 ข้ างไม่น้อยกว่า 230 เมตร และ ตามแบบแปลนของเทศบาล
โดยทาการก่อสร้ างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้ างประมาณ 2.50 – 3.20 เมตร ความยาวไม่น้อย
กว่า 110 เมตร หรื อคิดเป็ นพื ้นที่รวมไม่น้อยกว่า 330 ตารางเมตร และก่อสร้ างรางระบายน ้าคอนกรี ตเสริมเหล็กความกว้ าง
ภายในราง 0.30 เมตร ความยาวรวม 2 ข้ างไม่น้อยกว่า 220 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล
โดยทาการก่อสร้ างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้ าง 3.50 – 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 84 เมตร หรื อคิดเป็ น
พื ้นที่รวมไม่น้อยกว่า 336 ตารางเมตร พร้ อมก่อสร้ างรางระบายน ้าคอนกรี ตเสริมเหล็กความกว้ างภายในราง 0.30 เมตร ความ
ยาวรวม 2 ข้ างไม่น้อยกว่า 176 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล

1,290,000
1,299,000
3,352,000

1,750,000
1,235,000

845,000

740,000

578,000

ที่
16

17
18

19

20
21
22

23

โครงการ
โครงการก่อสร้ างถนนคอนกรี ตเสริมเหล็กพร้ อมระบบ
ระบายน ้า ซอยร่มเย็น 1/1

รายละเอียด

โดยทาการก่อสร้ างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 0.15 เมตร ความกว้ างประมาณ 3.50 – 4.00 เมตร ความยาวไม่น้อย
กว่า 89 เมตร หรื อคิดเป็ นพื ้นที่ไม่น้อยกว่า 244 ตารางเมตร พร้ อมก่อสร้ างรางระบายน ้าคอนกรี ตเสริมเหล็กความกว้ าง
ภายในราง 0.30 เมตร ความยาวรวม 2 ข้ างไม่น้อยกว่า 178 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล
โครงการก่อสร้ างและติดตั ้งป้ายชือ่ ถนน/ซอย ภายใน
โดยทาการก่อสร้ างและติดตั ้งป้ายชื่อถนน/ซอย ภายในเขตเทศบาลนครระยอง จานวนไม่น้อยกว่า 28 ป้าย ตามแบบแปลน
เขตเทศบาลนครระยอง
ของเทศบาล
โครงการก่อสร้ างถนนพร้ อมระบบระบายน ้าซอย 4/5
โดยทาการก่อสร้ างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร ขนาดกว้ าง 2.50 เมตร ยาว 49 เมตร หรื อคิดเป็ นพื ้นที่รวมไม่น้อย
แยกถนนทิมทาราม 3 (สวนวัด)
กว่า 122 ตารางเมตร พร้ อมก่อสร้ างรางระบายน ้าคอนกรี ตเสริมเหล็ก ความกว้ างภายในราง 0.30 เมตร ความยาวรวม 2 ข้ าง
ไม่น้อยกว่า 98 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล
โครงการก่อสร้ างถนนพร้ อมระบบระบายน ้าซอยแยก
โดยทาการก่อสร้ างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้ างประมาณ 2.20 – 2.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 50 เมตร หรื อ
คิดเป็ นพื ้นที่รวมไม่น้อยกว่า 118 ตารางเมตร และก่อสร้ างรางระบายน ้าคอนกรี ตเสริมเหล็กความกว้ างภายใน
ถนนเลียบคงคา 2 ฝั่งทิศใต้
ราง 0.30 เมตร ความยาวรวม 2 ข้ างไม่น้อยกว่า 100 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล
โครงการก่อสร้ างถนนคอนกรี ตเสริมเหล็ก ซอยแหลม
โดยทาการก่อสร้ างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 0.15 เมตร ความกว้ างประมาณ 4.50 – 5.00 เมตร ความยาวไม่น้อย
รุ่งเรื อง 3
กว่า 73 เมตร หรื อคิดเป็ นพื ้นที่ไม่น้อยกว่า 345 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล
โครงการก่อสร้ างถนนคอนกรี ตเสริมเหล็ก ซอยแหลม
โดยทาการก่อสร้ างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 0.15 เมตร ความกว้ างประมาณ 4.50 – 5.00 เมตร ความยาวไม่น้อย
รุ่งเรื อง 7
กว่า 65 เมตร หรื อคิดเป็ นพื ้นที่ไม่น้อยกว่า 308 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล
โครงการปรับปรุงถนนและระบบระบายน ้าถนนป่ า
โดยทาการปูผิวแอสฟั ลท์ติกคอนกรี ตทับหน้ าผิวทางเดิม หนา 0.05 เมตร กว้ างเฉลี่ย 2.60 เมตร ความยาวไม่น้อย
ประดู่ (ถนนยมจินดาเชื่อมถนนชุมพล)
กว่า 63 เมตร หรื อคิดเป็ นพื ้นที่รวมไม่น้อยกว่า 163 ตารางเมตร พร้ อมปรับปรุงฝาบ่อพักท่อระบายน ้า ตามแบบแปลนของ
เทศบาล
โครงการก่อสร้ างถนนคอนกรี ตเสริมเหล็ก ซอยทางไผ่ 4 โดยทาการก่อสร้ างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 0.15 เมตร ความกว้ างประมาณ 3.00 เมตร ความยาวไม่น้อย
ฝั่งทิศตะวันตก
กว่า 82 เมตร หรื อคิดเป็ นพื ้นที่ไม่น้อยกว่า 246 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล

งบประมาณ
533,000

500,000
300,000

300,000

245,000
251,000
200,000

158,000

ที่

โครงการ

โครงการก่อสร้ างซุ้มพร้ อมติดตั ้งไฟประดับบริเวณ
ถนนยมจินดา
25 โครงการออกแบบย่านอัจฉริยะนครระยอง (Smart
Block Nakornrayong)
26 โครงการปรับปรุงอาคารสานักงาน (คสล.2ชัน)
้
บริเวณบ่อบาบัดน ้าเสีย เทศบาลนครระยอง

24

27 โครงการปรับปรุงอาคารห้ องสมุดและศูนย์เยาวชน
เทศบาลนครระยอง

ที่
1
2
3

โครงการ

รายละเอียด

งบประมาณ

โดยทาการก่อสร้ างซุ้มพร้ อมติดตั ้งไฟประดับ บริเวณถนนยมจินดา ตามแบบแปลนของเทศบาล

500,000

เพื่อเป็ นค่าออกแบบย่านอัจริยะนครระยอง
(Smart Block Nakornrayong) ในการออกแบบเมือง,การรับฟั งความคิดเห็น ฯลฯ
โดยทาการปรับปรุงอาคารสานักงาน (คสล. 2 ชัน)
้ ภายในบริเวณบ่อบาบัดน ้าเสีย เทศบาลนครระยอง ขนาด
กว้ าง 10 เมตร ยาว 25 เมตร หรือพื ้นที่ไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร พร้ อมปรับปรุงภูมิทศั น์บริ เวณโดยรอบ ตามแบบแปลน
เทศบาล
โดยทาการรื อ้ ถอนวัสดุเดิม และทาการปูกระเบื ้องยาง พื ้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร งานฝ้า งานทาสี
และงานไฟฟ้า ตามแบบแปลนของเทศบาล

500,000

โครงการพัฒนาสถานศึกษาขอเทศบาลนครระยอง
รายละเอียด

โครงการก่อสร้ างป้ายชื่อโรงเรี ยนและรัว้ สแตนเลสโรง โดยทาการรื อ้ ถอนประตูและรัว้ เดิม และก่อสร้ างป้ายชื่อโรงเรี ยนและรัว้ สแตนเลส โรงเรี ยนเทศบาลปากน ้า ตามแบบแปลน
เรี ยนเทศบาลวัดปากน ้า
เทศบาล
โครงการปรับปรุงห้ องน ้า หลังอาคารเรี ยน 2 โรงเรี ยน โดยทาการปรับปรุงผนัง พื ้น และสุขภัณฑ์ ตามแบบแปลนของเทศบาล
เทศบาลวัดปากน ้า
โครงการปรับปรุงโรงอาหาร โรงเรี ยนเทศบาลวัด
โดยทาการปรับปรุงหลังคาด้ านข้ างและด้ านหลังโรงอาหารพร้ อมติดตั ้งรางรับน ้าฝน,แผงกันสาด ก่อสร้ างอ่างล้ างมือ ตามแบบ
ปากน ้า
แปลนของเทศบาล

5,500,000

1,780,000

งบประมาณ
1,000,000
487,000
290,000

ที่

โครงการ

4

โครงการปรับปรุงอาคารเรี ยน 4 โรงเรี ยนเทศบาลวัด
โขดทิมทาราม

5

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงเรี ยนเทศบาลวัดลุ่ม
มหาชัยชุมพล
โครงการปรับปรุงภูมิทศั น์รอบอาคารอเนกประสงค์
โรงเรี ยนสาธิตเทศบาลนครระยอง
โครงการปรับปรุงอาคารเรี ยน 5 โรงเรี ยนสาธิต
เทศบาลนครระยอง

6
7
8
9

รายละเอียด
โดยทาการรื อ้ ถอนวัสดุเดิมและติดตั ้งหลังคาเหล็กรี ดลอน พื ้นที่ไม่น้อยกว่า 715 ตารางเมตร พร้ อมติดตั ้งฝ้าและระบบ
ไฟฟ้า ตามแบบแปลนเทศบาล
เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ
โดยทาการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง - แรงตา่ และระบบไฟฟ้าภายใน พร้ อมติดตั ้งหม้ อแปลง
ขนาด 400 KVA จานวน 1 ลูก ตามแบบแปลนของเทศบาล
โดยทาการปูกระเบื ้องพื ้นที่รวมไม่น้อยกว่า 370 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล
โดยติดตั ้งประตูบานเหล็กแบบบานม้ วนระบบเปิ ด- ปิ ด อัตโนมัตดิ ้ วยรี โมทคอนโทรล ขนาดกว้ างไม่น้อยกว่า 3.0 เมตร สูงไม่น้อย

งบประมาณ
877,700

1,430,000
276,000
65,000

กว่า 3.60 เมตร จานวน 1 บาน

โครงการปรับปรุงห้ องประชุมชัน้ 2 อาคารวิสทุ ธิ
คุณากร โรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต้ )

โดยทาการรื อ้ ถอนวัสดุและโครงสร้ างเดิม และทาการปรับปรุงงานพื ้น ฝ้าเพดาน ติดตั ้งเหล็กดัด พร้ อมระบบไฟฟ้า และทาสี พื ้นที่

โครงการปรับปรุงภูมิทศั น์บริเวณข้ างอาคาร
อเนกประสงค์ โรงเรี ยนนครระยองวิทยาคม (วัดโขด
ใต้ )

โดยทาการปรับพื ้นที่และปูบล็อกตัวหนอน พื ้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล

1,060,000

ไม่น้อยกว่า 3,650 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาล
790,000

