
ครุภัณฑ์ 

สิ่งก่อสร้าง 

ขัน้ตอนการโอนและส่งมอบทรัพย์สินของจังหวัด 

น ำเสนอ ก.บ.จ.  
ให้ควำมเห็นชอบ 

ท ำหนังสือแจ้งและส่ง
มอบครุภัณฑ์ และ

บันทึกส่งมอบในระบบ 
GFMIS ให้กับ

หน่วยงำนรับโอน 

หน่วยงำนจัดซื้อ/จ้ำง 

รวบรวมและรำยงำน 
ส ำนักงำนจังหวัด 

 รับมอบครุภัณฑ์ 
บันทึกรับมอบใน

ระบบ GFMIS  และ
ขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ 

หน่วยรับโอนใช้
ประโยชน์เอง 

ให้กลุ่มฯ ยืมใช้
ประโยชน์ตำม
แนวทำง มท. 

ท ำหนังสือแจ้งและส่งมอบ
ทรัพย์สิน และบันทึกส่ง
มอบในระบบ GFMIS 
ให้กับหน่วยงำนรับโอน 
(หน่วยงำนเจ้ำของเดิม) 

- สะพำน 
- ถนน 
- สิ่งก่อสร้ำงอื่นๆ 

เพ่ือบริกำรสำธำรณะ 
(อำทิ ห้องน้ ำ อำคำรละหมำด) 

- ขอใช้ฟรี กับกรม     
ธนำรักษ์ 

เพ่ือเชิงพำณิชย์ 
- ขอเช่ำตำมระเบียบฯ 

กับกรมธนำรักษ ์

ผวจ.ยินยอมให้ใช้
ประโยชน์ จึงขอท ำ

ควำมตกลงกับ
กรมธนำรักษ์ 

อน
ุญ

ำต
 

ส ำนักงำนจังหวัด ส ำนักงำนจังหวัด หน่วยงำนรับโอน 

หน่วยงำนจัดซื้อ/จ้ำง 

รวบรวมและรำยงำน 
ส ำนักงำนจังหวัด 

น ำเสนอ ก.บ.จ.  
ให้ควำมเห็นชอบ 

ส ำนักงำนจังหวัด 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ส ำนักงำนจังหวัด 

 รับมอบทรัพย์สิน 
บันทึกรับมอบในระบบ 

GFMIS  และข้ึน
ทะเบียนทรัพย์สิน 

หน่วยงำนรับโอน 

อำคำร ท ำหนังสือแจ้งขอขึ้น
ทะเบียนเป็นที่รำชพัสดุ

กับกรมธนำรักษ์ 
(สนง.ธนำรักษ์พื้นที่....) 

ส ำนักงำนจังหวัด 

ขึ้นทะเบียนเป็นที่   
รำชพัสดุและแจ้งเลข

ทะเบียนให้กับ
ส ำนักงำนจังหวัด 

สนง.ธนำรักษ์พื้นที่.... 

ย่ืนขอใช้ประโยชน์ที่รำชพัสดุ ตำม ข้อ 
14 หรือข้อ 15 ของกฎกระทรวงว่ำด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีกำรปกครอง ดูแล 
บ ำรุง รักษำฯ พ.ศ.2545 และที่แก้ไข
เพิ่ ม เติ ม  ต่ อ  ผู้ ว่ ำ ร ำชกำรจั งหวั ด  
ผ่ำน สนง.ธนำรักษ์พื้นที่.. 

หน่วยงำนรับโอน หน่วยงำนรับโอน หน่วยงำนรับโอน 

- แจ้งหน่วยรับโอนขอใช้
ประโยชน์ท่ีรำชพัสดุ ตำมข้อ
14 หรือ 15 ของกฎกระทรวง 
ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ปกครอง ดูแล บ ำรุง รักษำฯ 

พ.ศ.2545 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
กับกรมธนำรักษ์ 

ส ำนักงำนจังหวัด 

-แจ้งส่งคืนที่รำชพัสดุ ตำมข้อ 
34 (1) ของกฎกระทรวงว่ำด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีกำรปกครอง 
ดูแล บ ำรุง รักษำฯ พ.ศ.2545 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และบันทึก

ส่งมอบใน GFMIS .ให้กับ
กรมธนำรักษ์ 

ส ำนักงำนจังหวัด 

เอกสารแนบ 12



ครุภัณฑ์ 

สิ่งก่อสร้าง 

ขัน้ตอนการโอนและส่งมอบทรัพย์สินของกลุ่มจังหวัด 

น ำเสนอ ก.บ.ก.  
ให้ควำมเห็นชอบ 

ท ำหนังสือแจ้งและ
ส่งมอบครุภัณฑ์ 

และบันทึกส่งมอบใน
ระบบ GFMIS ให้กับ

หน่วยงำนรับโอน 

หน่วยงำนจัดซื้อ/จ้ำง 

รวบรวมและรำยงำน 
ส ำนักงำนจังหวัด 

 รับมอบครุภัณฑ์ 
บันทึกรับมอบใน
ระบบ GFMIS  

และข้ึนทะเบียน
ครุภัณฑ ์

หน่วยรับโอนใช้
ประโยชน์เอง 

ให้กลุ่มฯ ยืมใช้
ประโยชน์ตำม
แนวทำง มท. 

ท ำหนังสือแจ้งและส่งมอบ
ทรัพย์สิน และบันทึกส่ง
มอบในระบบ GFMIS 
ให้กับหน่วยงำนรับโอน 
(หน่วยงำนเจ้ำของเดิม) 

- สะพำน 
- ถนน 
- สิ่งก่อสร้ำงอื่นๆ 

เพื่อบริกำรสำธำรณะ 
(อำทิ ห้องน้ ำ อำคำรละหมำด)  

- ขอใช้ (ยกเว้นค่ำเช่ำ) 
กับกรมธนำรักษ ์

เพ่ือเชิงพำณิชย์ 
- ขอเช่ำตำมระเบียบฯ 

กับกรมธนำรักษ ์

- แจ้งหน่วยรับโอนขอใช้
ประโยชน์ท่ีรำชพัสดุ ตำมข้อ
14 หรือ 15 ของกฎกระทรวง 
ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ปกครอง ดูแล บ ำรุง รักษำฯ 

พ.ศ.2545 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
กับกรมธนำรักษ์ 

ผวจ.ยินยอมให้ใช้
ประโยชน์ จึงขอ 
ท ำควำมตกลงกับ

กรมธนำรักษ์ 

อน
ุญ

ำต
 

ส ำนักบริหำร
ยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัด ส ำนักงำนจังหวัด หน่วยงำนรับโอน 

หน่วยงำนจัดซื้อ/จ้ำง 

รวบรวมและรำยงำน 
ส ำนักงำนจังหวัด 

น ำเสนอ ก.บ.จ.  
ให้ควำมเห็นชอบ 

ส ำนักงำนจังหวัด 

เห
็นช

อบ
 

เห็นชอบ 

ส ำนักงำนจังหวัด 

 รับมอบทรัพย์สิน 
บันทึกรับมอบในระบบ 

GFMIS  และข้ึน
ทะเบียนทรัพย์สิน 

หน่วยงำนรับโอน 

อำคำร ท ำหนังสือแจ้งขอขึ้น
ทะเบียนเป็นที่รำชพัสดุ

กับกรมธนำรักษ์ 
(สนง.ธนำรักษ์พื้นที่....) 

ส ำนักงำนจังหวัด 

ขึ้นทะเบียนเป็นที่      
รำชพัสดุและแจ้งเลข

ทะเบียนให้กับ
ส ำนักงำนจังหวัด 

สนง.ธนำรักษ์พื้นที่.... 

ส ำนักงำนจังหวัด 

-แจ้งส่งคืนที่รำชพัสดุ ตำมข้อ 
34 (1) ของกฎกระทรวงว่ำด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีกำรปกครอง 
ดูแล บ ำรุง รักษำฯ พ.ศ.2545 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และบันทึก

ส่งมอบใน GFMIS .ให้กับ
กรมธนำรักษ์ 

ย่ืนขอใช้ประโยชน์ที่รำชพัสดุ ตำม  
ข้อ 14 หรือข้อ 15 ของกฎกระทรวง
ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรปกครอง 
ดูแล บ ำรุง รักษำฯ พ.ศ.2545 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ต่อ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  
ผ่ำน สนง.ธนำรักษ์พื้นที่.. 

หน่วยงำนรับโอน หน่วยงำนรับโอน หน่วยงำนรับโอน 

รำยงำนส ำนัก
บริหำรยุทธศำสตร์

กลุ่มจังหวัด 

ส ำนักงำนจังหวัด 

ส ำนักงำนจังหวัด 



ล ำดับที่ หน่วยงำนรับผิดชอบโครงกำร หน่วยงำนที่ขอรับโอน โครงกำร/กิจกรรม
ปงีบประมำณที่
ได้รับจัดสรร

รำยกำรคุรุภณัฑ์/สิ่งปลูกสร้ำง
 จ ำนวน
หน่วย

มูลค่ำต่อหน่วย มูลค่ำรวม

1 แขวงทางหลวงชนบทนราธิวาส อบต.ลุโบะบอืซา โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กคลองกาแร ต าบลลุโบะบอืซา อ าเภอ 

ยีง่อ จังหวัดนราธิวาส  ขนาดกว้าง 9.00 
เมตร  ยาว 20.00 เมตร

2562 สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
คลองกาแร ขนาดกว้าง 9.00 

เมตร  ยาว 20.00 เมตร

 1 สะพาน 3,724,400 3,724,400

2 แขวงทางหลวงชนบทนราธิวาส อบต.ปะลุรู โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กคลองบอืราแง ต าบลปะลุรู อ าเภอ    สุ
ไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

2562 สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
คลองบอืราแง

 1 สะพาน           4,209,000 4,209,000

3 โครงการก่อสร้าง ส านักงาน

ชลประทานที่ 17

วัดเขากง แก้มลิงวัดเขากง ต าบลล าภ ูอ าเภอเมือง

นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ปากกว้าง 25.00
 เมตร ยาว 100.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร 
พร้อมอาคารระบายน  า 3 แหง่ ปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 54,789.00 ลูกบาศก์เมตร

2562 แก้มลิงวัดเขากง ต าบลล าภ ู

อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัด
นราธิวาส ปากกว้าง 25.00 
เมตร ยาว 100.00 เมตร ลึก 
4.00 เมตร พร้อมอาคาร
ระบายน  า 3 แหง่ ปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า 54,789.00
 ลูกบาศก์เมตร

 1 แหง่ 5,530,368 5,530,368

เอกสำรแนบ 12
แบบฟอร์มกำรขอโอนทรัพย์สินที่ได้รับมำจำกโครงกำรภำยใต้งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

งบกลำง รำยกำรเงินส ำรองจ่ำยเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ ำเปน็ จ ำนวน 15,800,000,000 บำท (งบ 200 ล้ำนบำท)



ล ำดับที่ หน่วยงำนรับผิดชอบโครงกำร หน่วยงำนที่ขอรับโอน โครงกำร/กิจกรรม
ปงีบประมำณที่
ได้รับจัดสรร

รำยกำรคุรุภณัฑ์/สิ่งปลูกสร้ำง
 จ ำนวน
หน่วย

มูลค่ำต่อหน่วย มูลค่ำรวม

4 อ าเภอรือเสาะ อบต.รือเสาะออก, 
อบต.สาวอ

คลองไอร์สะเตง หมู่ที่ 2 บา้นปโูปะ ต าบลรื
อเสาะออก และหมู่ที่ 7 บา้นบอืเจาะบองอ 
ต าบลสาวอ อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
 ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ลึก 3.50 เมตร ยาว
 2,200 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
69,300.00 ลูกบาศก์เมตร

2562 คลองไอร์สะเตง หมู่ที่ 2 บา้น
ปโูปะ ต าบลรือเสาะออก 
และหมู่ที่ 7 บา้นบอืเจาะบ
องอ ต าบลสาวอ อ าเภอรือ
เสาะ จังหวัดนราธิวาส ขนาด
กว้าง 9.00 เมตร ลึก 3.50 

เมตร ยาว 2,200 เมตร 

 1 สาย 1,648,400 1,648,400

5 อ าเภอรือเสาะ อบต.รือเสาะ คลองไอร์สะเตง หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 5 
และหมู่ที่ 10 ต าบลรือเสาะ อ าเภอรือเสาะ 
จังหวัดนราธิวาส ขนาดปากคลองกว้าง 9.70
 เมตร ก้นคลองกว้าง 6.00 เมตร ลึกเฉล่ีย
ต่อก้นคลองเดิม 2.00 เมตร ความยาว 
6,490.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

125,906.00 ลูกบาศก์เมตร

2562 คลองไอร์สะเตง หมู่ที่ 3, หมู่ที่
 4, หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 10 
ต าบลรือเสาะ อ าเภอรือเสาะ
 จังหวัดนราธิวาส ขนาดปาก
คลองกว้าง 9.70 เมตร ก้น
คลองกว้าง 6.00 เมตร ลึก

เฉล่ียต่อก้นคลองเดิม 2.00 
เมตร ความยาว 6,490.00 
เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 125,906.00 ลูกบาศก์
เมตร

 1 สาย 5,186,600          5,186,600            

6 อ าเภอรือเสาะ อบต.รือเสาะ บงึบวับากง ต าบลรือเสาะอ าเภอรือเสาะ 

จังหวัดนราธิวาส ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
 120,566.53 ลูกบาศก์เมตร

2562 บงึบวับากง ต าบลรือเสาะ

อ าเภอรือเสาะ จังหวัด
นราธิวาส ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 120,566.53 
ลูกบาศก์เมตร

 1 แหง่ 11,524,300         11,524,300          



ล ำดับที่ หน่วยงำนรับผิดชอบโครงกำร หน่วยงำนที่ขอรับโอน โครงกำร/กิจกรรม
ปงีบประมำณที่
ได้รับจัดสรร

รำยกำรคุรุภณัฑ์/สิ่งปลูกสร้ำง
 จ ำนวน
หน่วย

มูลค่ำต่อหน่วย มูลค่ำรวม

7 อ าเภอรือเสาะ อบต.รือเสาะ คลองน  าใส หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 8 ต าบลโคกสะตอ
 อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส กว้างเฉล่ีย
 9.00 เมตร ยาว 5,000.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 
3.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
135,000.00 ลูกบาศก์เมตร

2562 คลองน  าใส หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 8 
ต าบลโคกสะตอ อ าเภอรือ
เสาะ จังหวัดนราธิวาส กว้าง
เฉล่ีย 9.00 เมตร ยาว 
5,000.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 
3.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่

น้อยกว่า 135,000.00 
ลูกบาศก์เมตร

 1 สาย 6,297,500 6,297,500

8 อ าเภอแว้ง อบต.แม่ดง คลองบาเละ (ไอลูโบะปลง) หมู่ที่ 6 ต าบล
แม่ดง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า 180,000.00 ลูกบาศก์
เมตร

2562 คลองบาเละ (ไอลูโบะปลง) 
หมู่ที่ 6 ต าบลแม่ดง อ าเภอ
แว้ง จังหวัดนราธิวาส 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

180,000.00 ลูกบาศก์เมตร

 1 สาย 6,624,000 6,624,000

9 อ าเภอแว้ง อบต.แม่ดง คลองไอเปราะห ์บา้นเปราะห ์หมู่ที่ 7 
ต าบลแม่ดง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 
ขนาดความกว้าง 15.00 เมตร ความยาว 
3,500.00 เมตร ความลึกเฉล่ีย 2.50 เมตร 
ปริมาตรดินขุด 131,250.00 ลูกบาศก์เมตร
 พร้อมปา้ยโครงการ

2562 คลองไอเปราะห ์บา้นเปราะห์
 หมู่ที่ 7 ต าบลแม่ดง อ าเภอ
แว้ง จังหวัดนราธิวาส ขนาด
ความกว้าง 15.00 เมตร 
ความยาว 3,500.00 เมตร 
ความลึกเฉล่ีย 2.50 เมตร 

ปริมาตรดินขุด 131,250.00 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมปา้ย
โครงการ

 1 สาย 5,046,800 5,046,800



ล ำดับที่ หน่วยงำนรับผิดชอบโครงกำร หน่วยงำนที่ขอรับโอน โครงกำร/กิจกรรม
ปงีบประมำณที่
ได้รับจัดสรร

รำยกำรคุรุภณัฑ์/สิ่งปลูกสร้ำง
 จ ำนวน
หน่วย

มูลค่ำต่อหน่วย มูลค่ำรวม

10 อ าเภอสุคิริน อบต.สุคิริน คลอง ฝายมีชีวิต บา้นราษฎร์สามัคคี หมู่ที่ 4
 ต าบลสุคิริน อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
 กว้างเฉล่ีย 40.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 2.00 เมตรปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 25,600.00 ลูกบาศก์เมตร

2562 คลอง ฝายมีชีวิต บา้นราษฎร์
สามัคคี หมู่ที่ 4 ต าบลสุคิริน 
อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
 กว้างเฉล่ีย 40.00 เมตร ยาว
 320.00 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 2.00 เมตรปริมาตร

ดินขุดไม่น้อยกว่า 25,600.00
 ลูกบาศก์เมตร

 1 สาย 1,110,500 1,110,500

11 อ าเภอบาเจาะ เทศบาลต าบลบาเจาะ คลองส้มปอ่ยพร้อมหนิเรียงแนว หมู่ที่ 2 
หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6 ต าบลบาเจาะ อ าเภอบา
เจาะ จังหวัดนราธิวาส ปากคลองกว้าง 
10.00 เมตร 

ทอ้งคลองกว้าง 8.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 2.50 
เมตร ระยะทาง 3,265.00 เมตร ปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า 65,300.00 ลูกบาศก์เมตร

2562 คลองส้มปอ่ยพร้อมหนิเรียง
แนว หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่
ที่ 6 ต าบลบาเจาะ อ าเภอบา
เจาะ จังหวัดนราธิวาส ปาก

คลองกว้าง 10.00 เมตร 
ทอ้งคลองกว้าง 8.00 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 2.50 เมตร 
ระยะทาง 3,265.00 เมตร 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
65,300.00 ลูกบาศก์เมตร

 1 สาย 16,040,000         16,040,000          



ล ำดับที่ หน่วยงำนรับผิดชอบโครงกำร หน่วยงำนที่ขอรับโอน โครงกำร/กิจกรรม
ปงีบประมำณที่
ได้รับจัดสรร

รำยกำรคุรุภณัฑ์/สิ่งปลูกสร้ำง
 จ ำนวน
หน่วย

มูลค่ำต่อหน่วย มูลค่ำรวม

12 อ าเภอบาเจาะ อบต.ปะลุกาสาเมาะ สระเก็บน  าชุมชนตลาดต้นไทร หมู่ที่ 1 
ต าบลปะลุกาสาเมาะ อ าเภอบาเจาะ 
จังหวัดนราธิวาส ขนาดพื นที่ 13,400.00 
ตารางเมตร ลึกเฉล่ีย 2.00 เมตร ปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า 26,800.00 ลูกบาศก์เมตร

2562 สระเก็บน  าชุมชนตลาดต้นไทร
 หมู่ที่ 1 ต าบลปะลุกาสาเมาะ
 อ าเภอบาเจาะ จังหวัด
นราธิวาส ขนาดพื นที่ 
13,400.00 ตารางเมตร ลึก
เฉล่ีย 2.00 เมตร ปริมาตรดิน

ขุดไม่น้อยกว่า 26,800.00 
ลูกบาศก์เมตร

 1 แหง่ 2,700,600          2,700,600            

13 อ าเภอสุไหงปาดี คูระบายน  าหน้าวัดประชุมชลธารา อ าเภอสุ
ไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ขนาดทอ่ คสล. 
1.00 เมตร ยาว 433.00 เมตร พร้อมบอ่พกั
 1.60 x 1.60 เมตร ฟตุบาททางเทา้ ขนาด

กว้าง 1.60 เมตร ยาว 433.00 เมตร หรือมี
พื นที่ไม่น้อยกว่า 616.00 ตารางเมตร

2562 คูระบายน  าหน้าวัดประชุมชล
ธารา อ าเภอสุไหงปาดี 
จังหวัดนราธิวาส ขนาดทอ่ 
คสล. 1.00 เมตร ยาว 

433.00 เมตร พร้อมบอ่พกั 
1.60 x 1.60 เมตร ฟตุบาท
ทางเทา้ ขนาดกว้าง 1.60 
เมตร ยาว 433.00 เมตร 
หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า 
616.00 ตารางเมตร

7,493,000          7,493,000            

14 อ าเภอเมืองนราธิวาส หอถังส่งน  าระบบประปาหมู่บา้น บา้นโคกตี
เต หมู่ 2 ต าบลบางปอ อ าเภอเมือง
นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

2562 หอถังส่งน  าระบบประปา
หมู่บา้น บา้นโคกตีเต หมู่ 2 
ต าบลบางปอ อ าเภอเมือง
นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

 1 แหง่ 500,000             500,000              



ล ำดับที่ หน่วยงำนรับผิดชอบโครงกำร หน่วยงำนที่ขอรับโอน โครงกำร/กิจกรรม
ปงีบประมำณที่
ได้รับจัดสรร

รำยกำรคุรุภณัฑ์/สิ่งปลูกสร้ำง
 จ ำนวน
หน่วย

มูลค่ำต่อหน่วย มูลค่ำรวม

15 อ าเภอศรีสาคร อบต.ศรีสาคร หนองน  าบา้นสกูปา หมู่ที่ 8 ต าบลศรีสาคร 
อ าเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส พื นที่การ
ด าเนินการ 9,295.00 ตารางเมตร

2562 หนองน  าบา้นสกูปา หมู่ที่ 8 
ต าบลศรีสาคร อ าเภอศรีสาคร
 จังหวัดนราธิวาส พื นที่การ
ด าเนินการ 9,295.00 ตาราง
เมตร

 1 แหง่ 5,433,800 5,433,800

16  อ าเภอยีง่อ อบต.ละหาร คลองบา้นบาโง - ปา่พรุ - สวนปาล์ม หมู่ที่ 
2 ต าบล    ละหาร อ าเภอยีง่อ จังหวัด
นราธิวาส ขนาดปากคูกว้าง 6.00 เมตร 
ทอ้งคูกว้าง 5.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 2.00 เมตร
 ยาว 3,400.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 40,800.00 ลูกบาศก์เมตร

2562 คลองบา้นบาโง - ปา่พรุ - 
สวนปาล์ม หมู่ที่ 2 ต าบล    
ละหาร อ าเภอยีง่อ จังหวัด
นราธิวาส ขนาดปากคูกว้าง 
6.00 เมตร ทอ้งคูกว้าง 5.00 
เมตร ลึกเฉล่ีย 2.00 เมตร 
ยาว 3,400.00 เมตร 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
40,800.00 ลูกบาศก์เมตร

 1 สาย 1,595,000 1,595,000



ล ำดับที่ หน่วยงำนรับผิดชอบโครงกำร หน่วยงำนที่ขอรับโอน โครงกำร/กิจกรรม
ปงีบประมำณที่
ได้รับจัดสรร

รำยกำรคุรุภณัฑ์/สิ่งปลูกสร้ำง
 จ ำนวน
หน่วย

มูลค่ำต่อหน่วย มูลค่ำรวม

17  อ าเภอยีง่อ อบต.ลุโบะบอืซา คลองเก้าร้อยบา้นลุโบะดาโต๊ะ หมู่ที่ 4 
ต าบลลุโบะบอืซา อ าเภอยีง่อ จังหวัด
นราธิวาส ปากคลองกว้าง 6.00 เมตร ทอ้ง
คลองกว้าง 4.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 2.00 เมตร
 ยาว 15,000.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 180,000.00 ลูกบาศก์เมตร

2562 คลองเก้าร้อยบา้นลุโบะดาโต๊ะ
 หมู่ที่ 4 ต าบลลุโบะบอืซา 
อ าเภอยีง่อ จังหวัดนราธิวาส 
ปากคลองกว้าง 6.00 เมตร 
ทอ้งคลองกว้าง 4.00 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 2.00 เมตร ยาว 

15,000.00 เมตร ปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า 
180,000.00 ลูกบาศก์เมตร

 1 สาย 4,887,000 4,887,000

18 อ าเภอระแงะ เทศบาลต าบล
ตันหยงมัส

แหล่งน  า (บงึปลักเข)้ หมู่ที่ 3 ต าบลตันหยง
มัส อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

2562 แหล่งน  า (บงึปลักเข)้ หมู่ที่ 3
 ต าบลตันหยงมัส อ าเภอระ

แงะ จังหวัดนราธิวาส

 1 แหง่ 1,980,500 1,980,500

19 อ าเภอระแงะ อบต.กาลิซา ฝายบา้นฮูลู หมู่ที่ 3 ต าบลกาลิซา อ าเภอระ
แงะ จังหวัดนราธิวาส ขุดลอกขนาดกว้าง 
12.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร  ลึกเฉล่ีย
 3.00 เมตรปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
72,000.00 ลูกบาศก์เมตร

2562 ฝายบา้นฮูลู หมู่ที่ 3 ต าบลกา
ลิซา อ าเภอระแงะ จังหวัด
นราธิวาส ขุดลอกขนาดกว้าง
 12.00 เมตร ยาว 2,000.00 
เมตร  ลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

72,000.00 ลูกบาศก์เมตร

 1 แหง่ 2,427,900          2,427,900            



ล ำดับที่ หน่วยงำนรับผิดชอบโครงกำร หน่วยงำนที่ขอรับโอน โครงกำร/กิจกรรม
ปงีบประมำณที่
ได้รับจัดสรร

รำยกำรคุรุภณัฑ์/สิ่งปลูกสร้ำง
 จ ำนวน
หน่วย

มูลค่ำต่อหน่วย มูลค่ำรวม

20 อ าเภอเจาะไอร้อง อบต.บกูิต คูระบายน  าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 
บา้นไอร์กูเล็ง สายมะแอดอเฮง - มัสยิด
ยาแม็ก ต าบลบกูิต อ าเภอเจาะไอร้อง 
จังหวัดนราธิวาส ขนาดความกว้าง 0.60 
เมตร ยาว 1,582.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร

2562 คูระบายน  าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 13 บา้นไอร์กูเล็ง
 สายมะแอดอเฮง - มัสยิด
ยาแม็ก ต าบลบกูิต อ าเภอ
เจาะไอร้อง 
จังหวัดนราธิวาส ขนาดความ

กว้าง 0.60 เมตร ยาว 
1,582.00 เมตร ลึก 1.00 
เมตร

 1 สาย 8,314,500 8,314,500

21 อ าเภอเจาะไอร้อง ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นจู
โว๊ะ หมู่ที่ 5 ต าบลมะรือโบออก อ าเภอเจาะ
ไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 4.00 

เมตร ยาว 40.00 เมตร

2562 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็ก บา้นจูโว๊ะ หมู่ที่ 5 
ต าบลมะรือโบออก อ าเภอ

เจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
40.00 เมตร

 1 แหง่ 3,749,300 3,749,300



ล ำดับที่ หน่วยงำนรับผิดชอบโครงกำร หน่วยงำนที่ขอรับโอน โครงกำร/กิจกรรม
ปงีบประมำณที่
ได้รับจัดสรร

รำยกำรคุรุภณัฑ์/สิ่งปลูกสร้ำง
 จ ำนวน
หน่วย

มูลค่ำต่อหน่วย มูลค่ำรวม

22 อ าเภอสุไหงโก - ลก เทศบาลต าบลปาเสมัส ก่อสร้างคูระบายน  าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(จ านวน 3 จุด) หมู่ที่ 6 บา้นซรายอออก 
ต าบลปาเสมัส อ าเภอสุไหงโก - ลก จังหวัด
นราธิวาส
จุดที่ 1 ถนนสายเปาะเฮง-ธรรมวิทย์ ขนาด
กว้าง 0.50 เมตร ยาวรวม 395.00 เมตร 

(ข้างเดียว) ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร
จุดที่ 2 ซอยบอ่ปลา ขนาดกว้าง 0.50 เมตร
 ยาวรวม 243.00 เมตร (ข้างเดียว) ลึกเฉล่ีย
 0.50 เมตร
จุดที่ 3 ถนนสายธรรมวิทย-์บาลาเซาะ 
ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาวรวม 445.00 
เมตร (ข้างเดียว) ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร

2562 ก่อสร้างคูระบายน  าคอนกรีต
เสริมเหล็ก (จ านวน 3 จุด) 
หมู่ที่ 6 บา้นซรายอออก 
ต าบลปาเสมัส อ าเภอสุไหงโก
 - ลก จังหวัดนราธิวาส
จุดที่ 1 ถนนสายเปาะเฮง-

ธรรมวิทย์ ขนาดกว้าง 0.50 
เมตร ยาวรวม 395.00 เมตร 
(ข้างเดียว) ลึกเฉล่ีย 0.50 
เมตร
จุดที่ 2 ซอยบอ่ปลา ขนาด
กว้าง 0.50 เมตร ยาวรวม 
243.00 เมตร (ข้างเดียว) ลึก

เฉล่ีย 0.50 เมตร
จุดที่ 3 ถนนสายธรรมวิทย-์
บาลาเซาะ ขนาดกว้าง 0.50 
เมตร ยาวรวม 445.00 เมตร 
(ข้างเดียว) ลึกเฉล่ีย 0.50 
เมตร

 1 สาย 3,110,700 3,110,700



ล ำดับที่ หน่วยงำนรับผิดชอบโครงกำร หน่วยงำนที่ขอรับโอน โครงกำร/กิจกรรม
ปงีบประมำณที่
ได้รับจัดสรร

รำยกำรคุรุภณัฑ์/สิ่งปลูกสร้ำง
 จ ำนวน
หน่วย

มูลค่ำต่อหน่วย มูลค่ำรวม

23 อ าเภอสุไหงโก - ลก อบต.มูโนะ โครงการก่อสร้างคูระบายน  าคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายอาโลเปาะโต หมู่ที่ 5 บา้นบเูก๊ะ 
ต าบลมูโนะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัด
นราธิวาส 
ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 754.00 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 0.40-0.60 เมตร

2562 คูระบายน  าคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายอาโลเปาะโต หมู่ที่
 5 บา้นบเูก๊ะ ต าบลมูโนะ 
อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัด
นราธิวาส 
ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 

754.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 
0.40-0.60 เมตร

 1 สาย 2,517,000 2,517,000

24 อ าเภอสุไหงโก - ลก เทศบาลต าบลปาเสมัส โครงการก่อสร้างคูระบายน  าคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ซอยวิทยาลัยการอาชีพสาขา 2) หมู่ที่
 5 บา้นน  าตก ต าบลปาเสมัส อ าเภอสุไหง
โก-ลก จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 0.50 

เมตร ยาว 490.00 เมตร (สองข้าง) ลึกเฉล่ีย
 0.50 เมตร

2562 คูระบายน  าคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ซอยวิทยาลัยการ
อาชีพสาขา 2) หมู่ที่ 5 บา้น
น  าตก ต าบลปาเสมัส อ าเภอสุ

ไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 
490.00 เมตร (สองข้าง) ลึก
เฉล่ีย 0.50 เมตร

 1 สาย 1,373,800          1,373,800            



ล ำดับที่ หน่วยงำนรับผิดชอบโครงกำร หน่วยงำนที่ขอรับโอน โครงกำร/กิจกรรม
ปงีบประมำณที่
ได้รับจัดสรร

รำยกำรคุรุภณัฑ์/สิ่งปลูกสร้ำง
 จ ำนวน
หน่วย

มูลค่ำต่อหน่วย มูลค่ำรวม

25 อ าเภอจะแนะ อบต.ดุซงญอ โครงการแหล่งน  าธรรมชาติในชุมชนคลอง
บา้นน  าเย็น - บา้นฮูลูกูนุง หมู่ที่ 7 บา้น
น  าหอม ต าบลดุซงญอ อ าเภอจะแนะ 
จังหวัดนราธิวาส ขนาดความกว้าง 6.00 
เมตร ความยาว 9,000.00 เมตร ความลึก 
3.50 เมตร มีพื นที่ 54,000.00 ตารางเมตร 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 189,000.00 
ลูกบาศก์เมตร

2562 แหล่งน  าธรรมชาติในชุมชน
คลองบา้นน  าเย็น - บา้นฮูลูกู
นุง หมู่ที่ 7 บา้นน  าหอม 
ต าบลดุซงญอ อ าเภอจะแนะ 
จังหวัดนราธิวาส ขนาดความ
กว้าง 6.00 เมตร ความยาว 

9,000.00 เมตร ความลึก 
3.50 เมตร มีพื นที่ 
54,000.00 ตารางเมตร 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
189,000.00 ลูกบาศก์เมตร

 1 แหง่ 5,910,000 5,910,000

26 อ าเภอจะแนะ อบต.ดุซงญอ โครงการแหล่งน  าธรรมชาติในชุมชนคลอง

ฮูลูกูนุง หมู่ที่ 5 บา้นกาแย ต าบลดุซงญอ 
อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดความ
กว้าง 5.00 เมตร 
ความยาว 5,000.00 เมตร ความลึก 3.50 
เมตร มีพื นที่ 25,000.00 ตารางเมตร 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 87,500.00 
ลูกบาศก์เมตร

2562 แหล่งน  าธรรมชาติในชุมชน

คลองฮูลูกูนุง หมู่ที่ 5 บา้น
กาแย ต าบลดุซงญอ อ าเภอ
จะแนะ จังหวัดนราธิวาส 
ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร 
ความยาว 5,000.00 เมตร 
ความลึก 3.50 เมตร มีพื นที่ 
25,000.00 ตารางเมตร 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
87,500.00 ลูกบาศก์เมตร

2,959,000 2,959,000



ล ำดับที่ หน่วยงำนรับผิดชอบโครงกำร หน่วยงำนที่ขอรับโอน โครงกำร/กิจกรรม
ปงีบประมำณที่
ได้รับจัดสรร

รำยกำรคุรุภณัฑ์/สิ่งปลูกสร้ำง
 จ ำนวน
หน่วย

มูลค่ำต่อหน่วย มูลค่ำรวม

27 อ าเภอตากใบ เทศบาลเมืองตากใบ โครงการระบบระบายน  า เลียบถนนสายใจ
กลางเมืองตากใบ - เชื่อมต่อตลาดการค้า
ชายแดน ชุมชนบางน้อย - หวัคลอง 
เทศบาลเมืองตากใบ
อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ความยาว
ก่อสร้าง 1,100.00 เมตร

2562 ระบบระบายน  า เลียบถนน
สายใจกลางเมืองตากใบ - 
เชื่อมต่อตลาดการค้าชายแดน
 ชุมชนบางน้อย - หวัคลอง 
เทศบาลเมืองตากใบ
อ าเภอตากใบ จังหวัด

นราธิวาส ความยาวก่อสร้าง 
1,100.00 เมตร

 1 สาย 37,400,000         37,400,000          

28 อ าเภอตากใบ อบต.พร่อน โครงการคลองระบายน  าสายบา้นปลักช้าง –
 บา้นโคกไผ่ – บา้นวัดใหม่ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 
หมู่ที่ 6 ต าบลพร่อน อ าเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส 

ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 5,300.00 เมตร
 ลึก 2.00 เมตรปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
21,200.00 ลูกบาศก์เมตร

2562 คลองระบายน  าสายบา้นปลัก
ช้าง – บา้นโคกไผ่ – บา้นวัด
ใหม่ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 6 
ต าบลพร่อน อ าเภอตากใบ 

จังหวัดนราธิวาส 
ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 
5,300.00 เมตร ลึก 2.00 
เมตรปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 21,200.00 ลูกบาศก์
เมตร

 1 สาย 1,250,000 1,250,000

29 อ าเภอแว้ง อบต.โละจูด โครงการทอ่ลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายควนแดง - นูโร๊ะ หมู่ที่ 1 ต าบลโละจูด 
อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

2562 ทอ่ลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริม
เหล็กสายควนแดง - นูโร๊ะ 
หมู่ที่ 1 ต าบลโละจูด อ าเภอ
แว้ง จังหวัดนราธิวาส

479,500 479,500



ล ำดับที่ หน่วยงำนรับผิดชอบโครงกำร หน่วยงำนที่ขอรับโอน โครงกำร/กิจกรรม
ปงีบประมำณที่
ได้รับจัดสรร

รำยกำรคุรุภณัฑ์/สิ่งปลูกสร้ำง
 จ ำนวน
หน่วย

มูลค่ำต่อหน่วย มูลค่ำรวม

30 อ าเภอแว้ง อบต.โละจูด โครงการทอ่ลอดเหล่ียมสายตาเปะ๊ - โท 5 
หมู่ที่ 3 บา้นตาเปะ๊ ต าบลโละจูด อ าเภอแว้ง
 จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 1.50 เมตร สูง
 1.50 เมตร
ยาว 10.00 เมตร

2562 ทอ่ลอดเหล่ียมสายตาเปะ๊ - 
โท 5 หมู่ที่ 3 บา้นตาเปะ๊ 
ต าบลโละจูด อ าเภอแว้ง 
จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 
1.50 เมตร สูง 1.50 เมตร
ยาว 10.00 เมตร

 1 สาย 501,700             501,700              

31 อ าเภอแว้ง อบต.โละจูด ทอ่ลอดเหล่ียมสายโท 3 - โท 5หมู่ที่ 6 บา้น
เขาสามสิบ ต าบลโละจูด อ าเภอแว้ง 
จังหวัดนราธิวาสขนาดกว้าง 1.80 เมตร สูง 
1.80 เมตร 
ยาว 6.00 เมตร

2562 ทอ่ลอดเหล่ียมสายโท 3 - โท
 5หมู่ที่ 6 บา้นเขาสามสิบ 
ต าบลโละจูด อ าเภอแว้ง 
จังหวัดนราธิวาสขนาดกว้าง 
1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร 
ยาว 6.00 เมตร

 1 สาย 383,900             383,900              

32 อ าเภอแว้ง อบต.โละจูด โครงการทอ่ลอดเหล่ียมสายโละจูด-บกูิต 
หมู่ที่ 7 บา้นโละจูด ต าบลโละจูด อ าเภอแว้ง
 จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 1.80 เมตร สูง
 1.80 เมตร 
ยาว 8.00 เมตร

2562 ทอ่ลอดเหล่ียมสายโละจูด-บู
กิต หมู่ที่ 7 บา้นโละจูด ต าบล
โละจูด อ าเภอแว้ง จังหวัด
นราธิวาส ขนาดกว้าง 1.80 
เมตร สูง 1.80 เมตร 
ยาว 8.00 เมตร

 1 สาย 488,700             488,700              



ล ำดับที่ หน่วยงำนรับผิดชอบโครงกำร หน่วยงำนที่ขอรับโอน โครงกำร/กิจกรรม
ปงีบประมำณที่
ได้รับจัดสรร

รำยกำรคุรุภณัฑ์/สิ่งปลูกสร้ำง
 จ ำนวน
หน่วย

มูลค่ำต่อหน่วย มูลค่ำรวม

33 อ าเภอแว้ง อบต.โละจูด โครงการบงึละหาร์ หมู่ที่ 2 ต าบลโละจูด 
อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 
10.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 
2.50 เมตร 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 30,000.00 
ลูกบาศก์เมตร

2562 บงึละหาร์ หมู่ที่ 2 ต าบลโละ
จูด อ าเภอแว้ง จังหวัด
นราธิวาส ขนาดกว้าง 10.00 
เมตร ยาว 1,200.00 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 2.50 เมตร 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

30,000.00 ลูกบาศก์เมตร

 1 แหง่ 1,557,900          1,557,900            

34 อ าเภอศรีสาคร อบต.ศรีบรรพต โครงการคลองบา้นไอร์ตุย หมู่ที่ 1 ต าบลศรี
บรรพต อ าเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 
ขนาดความกว้าง 8.00 เมตร ความยาว 
3,000.00 เมตร 
ความลึก 3.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อย

กว่า 84,000.00 ลูกบาศก์เมตร

2562 คลองบา้นไอร์ตุย หมู่ที่ 1 
ต าบลศรีบรรพต อ าเภอศรี
สาคร จังหวัดนราธิวาส 
ขนาดความกว้าง 8.00 เมตร 
ความยาว 3,000.00 เมตร 

ความลึก 3.50 เมตร 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
84,000.00 ลูกบาศก์เมตร

 1 สาย 2,059,500          2,059,500            

35 อ าเภอสุไหงโก-ลก เทศบาลต าบลปาเสมัส โครงการทอ่เหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยท าประชารักษ ์(ชนิด 2 ช่อง) หมู่ที่ 5 
บา้นน  าตก ต าบลปาเสมัส อ าเภอสุไหงโก-ลก

 จังหวัดนราธิวาส ขนาด 1.80 เมตร ยาว 
1.80 เมตร สูง 6.00 เมตร

2562 ทอ่เหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ซอยท าประชารักษ ์(ชนิด 2 
ช่อง) หมู่ที่ 5 บา้นน  าตก 

ต าบลปาเสมัส อ าเภอสุไหง
โก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
ขนาด 1.80 เมตร ยาว 1.80 
เมตร สูง 6.00 เมตร

 1 สาย 367,500             367,500              

166,382,668  166,382,668    มูลค่ำรวมทั้งสิ้น




