1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 34 รายการ (รวม 37 หน่วย)

207,649,800 บาท
207,649,800 บาท
139,187,800 บาท

(1.1) ก่อสร้างโรงจอดเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ ศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เขต 7 สกลนคร ตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง

6,500,000 บาท

(1.2) ก่อสร้างโรงจอดเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ ศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก ตาบลวังทอง อาเภอวังทอง
จังหวัดพิษณุโลก 2 แห่ง

13,000,000 บาท

(1.3) ก่อสร้างโรงจอดเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ ศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี ตาบลหนองไทร อาเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 แห่ง
(1.4) ก่อสร้างโรงจอดเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ ศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เขต 12 สงขลา ตาบลควนลัง อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 1 แห่ง

13,000,000 บาท

6,500,000 บาท

(1.5) ก่อสร้างโรงจอดเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ ศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เขต 18 ภูเก็ต ตาบลเทพกระษัตรี อาเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง

6,500,000 บาท

(1.6) ก่อสร้างโรงจอดเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ ศูนย์ส่วนแยกสานักงาน
ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง ตาบลโคกหล่อ
อาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 แห่ง

6,500,000 บาท

(1.7) ก่อสร้างโรงซ่อมเครื่องจักร ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต 1 ปทุมธานี ตาบลสวนพริกไทย อาเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง

4,604,000 บาท

(1.8) ก่อสร้างโรงจอดรถ (บริเวณด้านข้างอาคารส่วนสนับสนุนทรัพยากร
กูภ้ ยั ) ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี
ตาบลบ้านกลาง อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง

2,472,000 บาท

(1.9) ก่อสร้างโรงจอดเครื่องจักรกลด้านหน้าอาคาร ERT
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก
ตาบลวังทอง อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง
(1.10) ก่อสร้างโรงจอดรถบุคลากร ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต 12 สงขลา ตาบลควนลัง อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง
(1.11) ก่อสร้างโรงจอดรถ สานักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดยโสธร ขนาด ความกว้าง 6.00 เมตร ความยาว 24 เมตร
(หรือมีพ้นื ทีไ่ ม่นอ้ ยกว่า 144 ตารางเมตร) สานักงานป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดยโสธร ตาบลในเมือง อาเภอเมืองยโสธร
จังหวัดยโสธร 1 แห่ง

836,000 บาท
455,000 บาท

300,000 บาท

(1.12) ก่อสร้างหลังคาสาหรับจอดรถยนต์ราชการ
สานักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ
ตาบลปากนา้ อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง

383,000 บาท

(1.13) ปรับปรุงอาคารวิทยุสอ่ื สารและเฝ้ าระวัง โดยปูพ้นื บล็อกตัวหนอน
และปรับปรุงสถานทีจ่ อดรถยนต์กภู ้ ยั ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต 2 สุพรรณบุรี ตาบลรัว้ ใหญ่ อาเภอเมืองสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง

346,000 บาท

(1.14) ก่อสร้างสถานีจ่ายนา้ มันเชื้อเพลิง ศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี ตาบลขามใหญ่
อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง
(1.15) ก่อสร้างห้องนา้ รวม ส่วนป้ องกันและปฏิบตั กิ าร
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น
ตาบลศิลา อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง
(1.16) ก่อสร้างห้องนา้ -ส้วม บริเวณหลังคาโค้งไร้โครงสร้าง
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กาแพงเพชร
ตาบลหนองปลิง อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร 1 แห่ง
(1.17) ก่อสร้างร้านอาหารสวัสดิการ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต 10 ลาปาง ตาบลบ่อแฮ้ว อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง 1 แห่ง

1,280,000 บาท

944,000 บาท

948,000 บาท
800,000 บาท

(1.18) ก่อสร้างหอฝึ กการกูภ้ ยั ทางดิง่ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต 8 กาแพงเพชร ตาบลหนองปลิง อาเภอเมืองกาแพงเพชร
จังหวัดกาแพงเพชร 1 แห่ง

472,000 บาท

(1.19) อาคารทางเชื่อมระหว่างโรงจอดรถและอาคารศูนย์บญั ชาการกูภ้ ยั
ทางทะเล สานักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา
ตาบลถา้ นา้ ผุด อาเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 1 แห่ง

1,200,000 บาท

(1.20) งานวางท่อประปาขยายเขตจาหน่ายนา้ เข้าสานักงานป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรนิ ทร์ ตาบลเฉนียง อาเภอเมืองสุรนิ ทร์
จังหวัดสุรนิ ทร์ 1 แห่ง

304,000 บาท

(1.21) ก่อสร้างถนนและลานคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าโรงจอดเครื่องจักรกล
ขนาดใหญ่ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา
ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง

683,000 บาท

(1.22) ซ่อมแซมปรับปรุงถนนและลานจอดเครื่องจักรกลสาธารณภัย
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ภูเก็ต ตาบลเทพกระษัตรี
อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง
(1.23) ปรับปรุงลานอาคารบ้านพักเยาวชน ศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น ตาบลศิลา อาเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง

8,026,000 บาท

243,000 บาท

(1.24) ปรับปรุงพื้นลานจอดเครื่องจักรกล ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกูภ้ ยั
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น ตาบลศิลา
อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง

1,648,000 บาท

(1.25) ก่อสร้างลานจอดเครื่องจักรกลคอนกรีตเสริมเหล็ก
ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกูภ้ ยั ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต 9 พิษณุโลก ตาบลวังทอง อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง

1,214,000 บาท

(1.26) ปรับปรุงปูพ้นื ด้วยบล็อกโปร่ง หลังหอนอนผูเ้ ข้าอบรม
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย ตาบลบ้านดู่
อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง

495,000 บาท

(1.27) งานปรับปรุงลานอาคารเก็บวัสดุ ศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เขต 15 เชียงราย ตาบลบ้านดู่ อาเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง

421,800 บาท

(1.28) งานปรับปรุงเทลาน คสล. บริเวณโรงกักเก็บนา้ ศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย ตาบลบ้านดู่ อาเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง

251,000 บาท

(1.29) ปรับปรุงป้ องกันตลิง่ สระนา้ อาคารกูภ้ ยั ทางนา้ ศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย ตาบลบ้านดู่ อาเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง

215,000 บาท

(1.30) ก่อสร้างหลังคาโค้งไร้โครงสร้าง ศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี ตาบลบ้านกลาง อาเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง

9,774,500 บาท

(1.31) ก่อสร้างหลังคาโค้งไร้โครงสร้าง ศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง

9,774,500 บาท

(1.32) ก่อสร้างหลังคาโค้งไร้โครงสร้าง ศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เขต 8 กาแพงเพชร ตาบลหนองปลิง
อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร 1 แห่ง

9,774,500 บาท

(1.33) ก่อสร้างหลังคาโค้งไร้โครงสร้าง ศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี ตาบลหนองไทร อาเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 แห่ง

19,549,000 บาท

(1.34) ก่อสร้างหลังคาโค้งไร้โครงสร้าง ศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี ตาบลหนองนาคา อาเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง

9,774,500 บาท

(2) โครงการก่อสร้างโรงจอดอากาศยานปี กหมุน (Helicopter)
ตาบลเขาพระงาม อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2564 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2565 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

68,462,000 บาท
200,000,000
200,000,000
40,000,000
68,462,000
91,538,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์อน่ื ๆ
(1) ครุภณั ฑ์อนื่ ๆท่มีี ราคาต่อหน่วยต่ากว่า 1 ล ้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 56 หน่วย)
ื ออุปกรณ์ฝึกการกูภ้ ยั กระแสน้าเช่ยว
ี แขวงดุสติ
(1.1) ชุดเคร่องมื
เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 10 รายการ
ื ออุปกรณ์การฝึ กกูภ้ ยั ทางสูง (ระบบเชือก) แขวงดุสติ
(1.2) ชุดเคร่องมื
เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 46 รายการ
(2) อุปกรณ์การจัดตั้งฐานปฏิบตั กิ าร (BoO) ทีมค้นหา และก
ู้ภยั ในเขตเมืองขนาดกลาง (Medium USAR Teams) แ
ขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 105 รายการ (รวม 108 หน่วย)
(1.1) ปรับปรุงห้องประชุมศูนย์พร้อมอุปกรณ์ ศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรขี นั ธ์ ตาบลสามร้อยยอด
อาเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
(1.2) เครื่องกัน้ ทางเข้า - ออก อัตโนมัตพิ ร้อมตูค้ อนโทรล
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรขี นั ธ์
ตาบลสามร้อยยอด อาเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
(1.3) รัว้ บริเวณรอบส่วนสนับสนุนทรัพยากรกูภ้ ยั ศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรขี นั ธ์ ตาบลสามร้อยยอด
อาเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
(1.4) ป้ อมยามรักษาความปลอดภัย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต 4 ประจวบคีรขี นั ธ์ ตาบลสามร้อยยอด อาเภอสามร้อยยอด
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
(1.5) ซ่อมแซม-ปรับปรุงอาคารสองชัน้ ผสมโรงซ่อม ศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา ตาบลในเมือง
อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง

168,503,000
บาท 168,503,000
บาท

2 ,845,200 บาท
9 ,581,800 บาท

128,076,000 บาท
128,076,000 บาท
115,521,000 บาท

500,000 บาท

95,000 บาท

2,000,000 บาท

250,000 บาท

1,299,000 บาท

(1.6) ปรับปรุงห้องนา้ อาคารสโมสร ศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น ตาบลศิลา อาเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง

481,000 บาท

(1.7) ปรับปรุงอาคารสโมสรฝึ กอบรม ศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น ตาบลศิลา อาเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง

445,000 บาท

(1.8) ปรับปรุงห้องประชุมเพือ่ การรองรับการปรับเปลีย่ น
เป็ นศูนย์บญั ชาการเหตุการณ์ส่วนหน้า ศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เขต 7 สกลนคร ตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง

326,000 บาท

(1.9) ปรับปรุงศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารสารสนเทศและห้องทางาน
ส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต 7 สกลนคร ตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง

346,000 บาท

(1.10) ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร ตาบลธาตุเชิงชุม
อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง

101,000 บาท

(1.11) ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต 7 สกลนคร ตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง

1,015,000 บาท

(1.12) ปรับปรุงซ่อมแซมหน้าต่าง-ประตู อาคารสานักงาน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร
ตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง

368,000 บาท

(1.13) ต่อเติมหลังคาโรงเก็บวัสดุอุปกรณ์กภู ้ ยั เพือ่ จอดเครื่องจักรกล
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กาแพงเพชร
ตาบลหนองปลิง อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร 1 แห่ง

902,000 บาท

(1.14) ซ่อมปรับปรุงห้องนา้ -ส้วม อาคารส่วนสนับสนุนทรัพยากรกูภ้ ยั
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กาแพงเพชร
ตาบลหนองปลิง อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร 1 แห่ง

156,000 บาท

(1.15) ปรับปรุงอาคารบารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกูภ้ ยั ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต 9 พิษณุโลก ตาบลวังทอง อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง

420,000 บาท

(1.16) ปรับปรุงป้ อมยามทางเข้า ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต 9 พิษณุโลก ตาบลวังทอง อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง
(1.17) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงซ่อมเครื่องจักรกล ศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลาปาง ตาบลบ่อแฮ้ว อาเภอเมืองลาปาง
จังหวัดลาปาง 1 แห่ง

120,000 บาท

8,000,000 บาท

(1.18) ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินนี าถ ในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ พ.ศ. 2535
โดย สานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต 10 ลาปาง ตาบลบ่อแฮ้ว อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง 1 แห่ง

200,000 บาท

(1.19) ปรับปรุงห้องปฏิบตั งิ านส่วนสนับสนุนทรัพยากรกูภ้ ยั
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี
ตาบลขามใหญ่ อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง

330,000 บาท

(1.20) ปรับปรุงรัว้ และทาสีภายใน รอบศูนย์ฯ ศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เขต 15 เชียงราย ตาบลบ้านดู่ อาเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง

499,000 บาท

(1.21) ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ปฏิบตั กิ าร ศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เขต 15 เชียงราย ตาบลบ้านดู่ อาเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง

652,000 บาท

(1.22) งานปรับปรุงและทาสี ประตู รัว้ ป้ อมยาม ศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย ตาบลบ้านดู่ อาเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง

170,000 บาท

(1.23) ปรับปรุงอาคารสานักงานชัว่ คราว (หลังเก่า) เพือ่ ใช้เป็ นสถานที่
ปฏิบตั งิ านของชุดเผชิญสถานการณ์วกิ ฤต (ERT) ศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท ตาบลเขาท่าพระ
อาเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง

427,000 บาท

(1.24) ปรับปรุงป้ อมยาม ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16
ชัยนาท ตาบลเขาท่าพระ อาเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง
(1.25) ปรับปรุงอาคารสานักงาน อาคารเอนกประสงค์และโรงอาหาร
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท ตาบลเขาท่าพระ
อาเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง

334,000 บาท

141,000 บาท

(1.26) ปรับปรุงซ่อมแซมป้ ายศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต 17 จันทบุรี ตาบลมะขาม อาเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง
(1.27) ปรับปรุงโรงอาหาร อาคาร B2 วิทยาลัยป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัย วิทยาเขตขอนแก่น ตาบลศิลา อาเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง

1,888,000 บาท

(1.28) ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารสานักงาน วิทยาลัยป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตปราจีนบุรี ตาบลคาโตนด
อาเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง

321,000 บาท

(1.29) ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารโรงอาหาร วิทยาลัยป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตปราจีนบุรี ตาบลคาโตนด
อาเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง

234,000 บาท

(1.30) ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตปราจีนบุรี ตาบลคาโตนด
อาเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง

221,000 บาท

(1.31) ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารพยาบาล วิทยาลัยป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตปราจีนบุรี ตาบลคาโตนด
อาเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง

166,000 บาท

(1.32) ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารหอนอน 1 วิทยาลัยป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตปราจีนบุรี ตาบลคาโตนด
อาเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง

540,000 บาท

289,000 บาท

(1.33) ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารหอนอน 2 วิทยาลัยป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตปราจีนบุรี ตาบลคาโตนด
อาเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง

540,000 บาท

(1.34) ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเทพกระษัตรี วิทยาลัยป้ องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตภูเก็ต ตาบลศรีสุนทร
อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง

2,909,000 บาท

(1.35) ซ่อมปรับปรุงอาคารศรีสุนทร วิทยาลัยป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัย วิทยาเขตภูเก็ต ตาบลศรีสุนทร อาเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง

1,547,000 บาท

(1.36) ปรับปรุงซ่อมแซมห้องนา้ กองโรงงานเครื่องจักรกล
กองโรงงานเครื่องจักรกล ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง

262,000 บาท

(1.37) ซ่อมปรับปรุงรัว้ คอนกรีตเสริมเหล็ก กองโรงงานเครื่องจักรกล
ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง
(1.38) ซ่อมปรับปรุงอาคารสานักงานชัน้ 2 กองโรงงานเครื่องจักรกล
ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง
(1.39) ปรับปรุงประตูอาคารโรงงาน 1 กองโรงงานเครื่องจักรกล
ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง
(1.40) ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเก็บเอกสารสิง่ ของสารองจ่าย และวัสดุ
ครุภณั ฑ์ของสานักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี
ตาบลศาลากลาง อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง
(1.41) ปรับปรุงสานักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานี
ตาบลสะบารัง อาเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง
(1.42) ปรับปรุงห้องประชุมและห้องปฏิบตั งิ าน สานักงานป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร ตาบลมหาชัย
อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 แห่ง

408,000 บาท
495,000 บาท
1,468,000 บาท

195,000 บาท
2,500,000 บาท

238,000 บาท

(1.43) ปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยาง ภายในบริเวณศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี ตาบลรัว้ ใหญ่
อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง

497,000 บาท

(1.44) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง ภายในศูนย์ ปภ.เขต 7 สกลนคร
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร ตาบลธาตุเชิงชุม
อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง

853,000 บาท

(1.45) ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต (ช่วงที่ 1)
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กาแพงเพชร
ตาบลหนองปลิง อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร 1 แห่ง

4,226,000 บาท

(1.46) ปรับภูมทิ ศั น์และเพิม่ ศักยภาพสาธารณู ปโภค
ภายในศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กาแพงเพชร
ตาบลหนองปลิง อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร 1 แห่ง

805,000 บาท

(1.47) ปรับปรุงซ่อมแซมระบบระบายนา้ รอบอาคารบ้านพักประเภท ค
ภายในศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลาปาง
ตาบลบ่อแฮ้ว อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง 1 แห่ง

650,000 บาท

(1.48) ปรับปรุงสาธารณู ปโภค งานระบบสุขาภิบาล อาคารทีพ่ กั อาศัย 1
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย ตาบลบ้านดู่
อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง

406,000 บาท

(1.49) ปรับปรุงสาธารณู ปโภค งานระบบสุขาภิบาล อาคารทีพ่ กั อาศัย 2
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย ตาบลบ้านดู่
อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง

406,000 บาท

(1.50) ปรับปรุงถนน คสล. หนา 20 ซม. และระบบระบายนา้ (ช่วง 2)
ภายในศูนย์ ปภ. เขต 15 เชียงราย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต 15 เชียงราย ตาบลบ้านดู่ อาเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง

4,893,000 บาท

(1.51) ปรับปรุงถนน คสล. หนา 20 ซม. และระบบระบายนา้ (ช่วง 3)
ภายในศูนย์ ปภ. เขต 15 เชียงราย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต 15 เชียงราย ตาบลบ้านดู่ อาเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง

2,450,000 บาท

(1.52) ปรับปรุงภูมทิ ศั น์ ศูนย์การเรียนรูส้ าธารณภัย ศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย ตาบลบ้านดู่ อาเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง

1,203,000 บาท

(1.53) ปรับปรุงรางระบายนา้ ภายใน ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต 16 ชัยนาท ตาบลเขาท่าพระ อาเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง
(1.54) ปรับปรุงพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กรอบอาคารและเชื่อมต่อ
ระหว่างอาคาร ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี
ตาบลมะขาม อาเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง
(1.55) ซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้ าแสงสว่าง ศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เขต 18 ภูเก็ต ตาบลเทพกระษัตรี อาเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง

1,245,000 บาท

995,000 บาท

2,276,000 บาท

(1.56) ซ่อมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ บ้านพักรับรอง หลังที่ 1
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี
ตาบลคาโตนด อาเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง

800,000 บาท

(1.57) ซ่อมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ บ้านพักรับรอง หลังที่ 2
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี
ตาบลคาโตนด อาเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง

800,000 บาท

(1.58) ซ่อมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ บ้านพักรับรอง หลังที่ 3
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี
ตาบลคาโตนด อาเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง

800,000 บาท

(1.59) ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 บ้านแฝดหลังที่ 1
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี
ตาบลคาโตนด อาเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง

800,000 บาท

(1.60) ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 บ้านแฝดหลังที่ 2
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี
ตาบลคาโตนด อาเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง

600,000 บาท

(1.61) ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 บ้านแฝดหลังที่ 3
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี
ตาบลคาโตนด อาเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง

600,000 บาท

(1.62) ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 บ้านแฝดหลังที่ 4
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี
ตาบลคาโตนด อาเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง

600,000 บาท

(1.63) ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 บ้านแฝดหลังที่ 5
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี
ตาบลคาโตนด อาเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง

600,000 บาท

(1.64) ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 บ้านแฝดหลังที่ 6
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี
ตาบลคาโตนด อาเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง

600,000 บาท

(1.65) ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 บ้านแฝดหลังที่ 7
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี
ตาบลคาโตนด อาเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง

600,000 บาท

(1.66) บ้านพักข้าราชการระดับชานาญการ (ระดับ 7 - 8) ศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรขี นั ธ์ ตาบลสามร้อยยอด
อาเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ 4 แห่ง

8,000,000 บาท

(1.67) บ้านพักข้าราชการเชี่ยวชาญ (ระดับ 9) ศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรขี นั ธ์ ตาบลสามร้อยยอด
อาเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง

3,500,000 บาท

(1.68) ซ่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าทีศ่ ูนย์ ปภ.เขต 5 นครราชสีมา
แบบบ้านแฝด 2 ชัน้ ชุดที่ 1 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต 5 นครราชสีมา ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง

1,779,000 บาท

(1.69) ซ่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าทีศ่ ูนย์ ปภ.เขต 5 นครราชสีมา
แบบบ้านแฝด 2 ชัน้ ชุดที่ 2 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต 5 นครราชสีมา ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง

1,779,000 บาท

(1.70) ซ่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าทีศ่ ูนย์ ปภ.เขต 5 นครราชสีมา
แบบบ้านแฝด 2 ชัน้ ชุดที่ 3 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต 5 นครราชสีมา ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง

1,734,000 บาท

(1.71) ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านเรือนแถวชัน้ เดียว (แบบที่ 2) ยู นติ ที่ 1
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา ตาบลในเมือง
อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง

2,126,000 บาท

(1.72) ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านเรือนแถวชัน้ เดียว (แบบที่ 2) ยู นติ ที่ 2
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา ตาบลในเมือง
อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง

2,126,000 บาท

(1.73) ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านเรือนแถวชัน้ เดียว (แบบที่ 2) ยู นติ ที่ 3
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา ตาบลในเมือง
อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง

2,126,000 บาท

(1.74) ซ่อมแซม - ปรับปรุงห้องแถว 1 ชัน้ ศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง

1,637,000 บาท

(1.75) ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าที่ เลขที่ 36/22 ศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น ตาบลศิลา อาเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง

475,000 บาท

(1.76) ซ่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าที่ เลขที่ 36/27 ศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น ตาบลศิลา อาเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง

454,000 บาท

(1.77) ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักเจ้าหน้าทีเ่ รือนแถว เลขที่ 36/156-163
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น
ตาบลศิลา อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง

752,000 บาท

(1.78) ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักเจ้าหน้าทีเ่ รือนแถว เลขที่ 36/164 -173
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น
ตาบลศิลา อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง

1,059,000 บาท

(1.79) ซ่อมแซม-ปรับปรุงบ้านพักระดับ 5-6 รหัสบ้าน ข3 - ข4
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร
ตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง

637,000 บาท

(1.80) ซ่อมแซม-ปรับปรุงบ้านพักระดับ 5-6 รหัสบ้าน ข7 - ข8
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร
ตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง

637,000 บาท

(1.81) ซ่อมแซม-ปรับปรุงบ้านพักระดับ 5-6 รหัสบ้าน ข11 - ข12
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร
ตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง

637,000 บาท

(1.82) ซ่อมแซม-ปรับปรุงบ้านพักระดับ 5-6 รหัสบ้าน ข13 - ข14
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร
ตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง

637,000 บาท

(1.83) ซ่อมแซม-ปรับปรุงบ้านพักระดับ 3-4 รหัสบ้าน ค3 - ค4
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร
ตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง

529,000 บาท

(1.84) ซ่อมแซม-ปรับปรุงบ้านพักระดับ 3-4 รหัสบ้าน ค5 - ค6
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร
ตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง

529,000 บาท

(1.85) ซ่อมแซม-ปรับปรุงบ้านพักระดับ 3-4 รหัสบ้าน ค7 - ค8
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร ตาบลธาตุเชิงชุม
อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง

529,000 บาท

(1.86) ซ่อมแซม-ปรับปรุงบ้านพักระดับ 3-4 รหัสบ้าน ค11 - ค12
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร
ตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง

529,000 บาท

(1.87) ซ่อมแซม-ปรับปรุงบ้านพักระดับ 3-4 รหัสบ้าน ค13 - ค14
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร
ตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง

529,000 บาท

(1.88) ซ่อมแซม-ปรับปรุงบ้านพักระดับ 3-4 รหัสบ้าน ค15 - ค16
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร
ตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง

529,000 บาท

(1.89) ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 125/005
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กาแพงเพชร
ตาบลหนองปลิง อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร 1 แห่ง

410,000 บาท

(1.90) ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 125/006
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กาแพงเพชร
ตาบลหนองปลิง อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร 1 แห่ง

493,000 บาท

(1.91) ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 125/191, 125/192
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กาแพงเพชร
ตาบลหนองปลิง อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร 1 แห่ง

487,000 บาท

(1.92) ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 125/193, 125/194
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กาแพงเพชร
ตาบลหนองปลิง อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร 1 แห่ง

487,000 บาท

(1.93) ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 125/195, 125/196
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กาแพงเพชร
ตาบลหนองปลิง อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร 1 แห่ง

487,000 บาท

(1.94) ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 บ้านเลขที่ 10/8 และ 10/9
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก
ตาบลวังทอง อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง

717,000 บาท

(1.95) ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 3 - 4 บ้านเลขที่ 10/4 และ 10/5
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก ตาบลวังทอง
อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง

647,000 บาท

(1.96) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพัก ประเภท ก4 ศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลาปาง ตาบลบ่อแฮ้ว อาเภอเมืองลาปาง
จังหวัดลาปาง 1 แห่ง

900,000 บาท

(1.97) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพัก ประเภท ก12 ศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลาปาง ตาบลบ่อแฮ้ว อาเภอเมืองลาปาง
จังหวัดลาปาง 1 แห่ง

900,000 บาท

(1.98) ปรับปรุงบ้านพักผูอ้ านวยการ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต 9 พิษณุโลก ตาบลวังทอง อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง
(1.99) ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ 2 ชัน้ (เลขที่ 1661/5, 1661/7)
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา ตาบลควนลัง
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง

2,470,000 บาท

(1.100) ซ่อมปรับปรุงอาคารทีพ่ กั อาศัย 4 ชัน้ สาหรับเจ้าหน้าทีศ่ ูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13
อุบลราชธานี ตาบลขามใหญ่ อาเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง

1,267,000 บาท

(1.101) ปรับปรุงอาคารพักอาศัย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต 16 ชัยนาท ตาบลเขาท่าพระ อาเภอเมืองชัยนาท
จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง

600,000 บาท

339,000 บาท

(1.102) ซ่อมปรับปรุงอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ สานักงานป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น ตาบลในเมือง อาเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง

9,493,000 บาท

(1.103) ปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ บ้านพักระดับ 4-6 (3/1)
สานักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง ตาบลโคกหล่อ
อาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 แห่ง

223,000 บาท

(1.104) ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการบ้านพักเรือนแถวระดับ 1-3
(บ้านเลขที่ 56/29) สานักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา
ตาบลถา้ นา้ ผุด อาเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 1 แห่ง

67,000 บาท

(1.105) ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ (บ้านแฝด 1 หลัง)
ระดับชานาญการ บ้านเลขที่ 201/6 และบ้านเลขที่ 201/7 ของสานักงาน
ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว ตาบลวัฒนานคร
อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง

762,000 บาท

(2) ปรับปรุงถนน คสล. หนา 20 ซม. และระบบระบายนา้ (ช่วง 1)
ภายในศูนย์ ปภ. เขต 15 เชียงราย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต 15 เชียงราย ตาบลบ้านดู่ อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง

12,555,000 บาท

