
 รายงานการประชมุสภาเทศบาลตำบลสารภี 
สมยัสามญั สมยัแรก ประจำป ีพ.ศ. ๒๕63  

วนัพธุที ่ 5  กมุภาพนัธ ์ ๒๕63 เวลา 09.๓๐ น. 
ณ หอ้งประชมุสภาเทศบาลตำบลสารภ ี

*************************************** 
รายชือ่ผูเ้ขา้ประชมุ จำนวน  9  คน ไดแ้ก ่
๑.  นายประสงค์   จันต๊ะกอง ตำแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตำบลสารภี 
๒.  นายปิยะ  ทรงสุภา  ตำแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลตำบลสารภี 
3.  นายกิตต์นิพัทธ์ เมืองลือ  ตำแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสารภี   
4.  นางศรีนวล  สุภาวัฒน์ ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสารภี 
5.  นายวิรัตน์  ปัญเจริญ ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสารภี 
6.  นายนิกร  จันต๊ะก๋อง ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสารภี    
7.  นายสมพล  ศรีฝ้ัน  ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสารภี 
8.  นายสมศักดิ์  ปัญเจริญ ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสารภี 
9.  นายกฤศ  แก้วมา  ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสารภี 

          พน้สมาชกิภาพ 
1. นายสมบรูณ ์  บญุช ู  เสยีชวีิต 
2. นายปรญิญา  ศริอิ้าย  ลาออก 
3. นายพชิยั  อนิตะ๊  ลาออก 

ขาด -ไมม่-ี 

รายชือ่ผูเ้ขา้รว่มประชุม จำนวน 12 คน ไดแ้ก ่
1. นายสัญญา  พรหมศาสตร์  ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลสารภี 
2. นายศุภกร  สุวรรณมณี  ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลสารภี 
3. นางเตือนใจ  สุรินทรามนต์  ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลสารภี 
4. นายปริญญา  ศิริอ้าย   ตำแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสารภี 
5. นายพิพัฒน ์  วรสิทธิดำรง  ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลสารภี 
6. นางสาวศิริกานดา รัตนงาม   ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลสารภี 
7. นางขนิษฐา  พุ่มประทีป  ตำแหน่ง ผอ.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
8. นายนิพนธ ์  กันทาใจ   ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง 
9. นางวรารัตน ์  เพ็ชรพงษ์เกษม  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีฯ 
10. นางสาวพลับพลึง ไชยเมธา  ตำแหน่ง ผอ.กองการศึกษา 
11. นางสาวณิชากานต์ ปิ่นแก้ว   ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ 
12. นางสาวศิตา  สิงห์คำ   ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมารายวัน   

เริ่มประชุม... 

 

 



-2- 

เริม่ประชมุ เวลา  09.๓๐ น. 

  เมื่อถึงเวลา 09.๓๐ น. นายกิตต์นิพัทธ์ เมืองลือ  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสารภี        
ได้ตรวจสอบรายช่ือสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุมท่ีได้ลงลายมือช่ือไว้ เพื่อตรวจนับองค์ประชุม ปรากฏว่า สมาชิก
สภาเทศบาลอยู่ในตำแหน่ง 9 คน เข้าร่วมประชุม 9 คน ครบองค์ประชุม จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาฯ 
เข้าห้องประชุมและเชิญประธานสภา ฯ  ขึ้นทำหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม พร้อมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม   

ระเบยีบวาระที ่๑  เรือ่งที่ประธานจะแจง้ตอ่ที่ประชมุ 

1.1 เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 
2562 

นายประสงค์ จันต๊ะกอง ประธานสภาเทศบาลตำบลสารภี ได้ทำหน้าท่ีประธานในท่ี
ประชุม ได้แจ้งต่อท่ีประชุมความสรุปว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสารภี         
ได้เสนอความคิดเห็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสารภีให้นายกเทศมนตรีตำบลสารภี
ได้รับทราบและเสนอรายงานต่อประธานสภา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2561 มีโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 
จำนวน 890 โครงการ เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 261 ,033,730 บาท โดยในปีงบประมาณ 2561             
มีการจัดทำโครงการรวมท้ังส้ิน จำนวน 147 โครงการจาก 289 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.87 ของ
งบประมาณท่ีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่วนปัญหาท่ีพบในการจัดทำแผนพัฒนาคือโครงการมีจำนวนมาก
แต่สามารถนำไปปฏิบัติจริงได้น้อย เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ มีการปรับเปล่ียนโครงการบ่อยครั้งและ
ไม่ตรงกับโครงการท่ีมีอยู่ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาโดยควรมี
การประชาสัมพันธ์โครงการต้ังแต่ก่อนดำเนินการ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น รวมท้ัง
ร่วมตรวจสอบโครงการให้เกิดความโปร่งใสและเป็นโครงการท่ีสามารถปฏิบัติได้จริง สถานท่ีท่ีจะดำเนินโครงการ
ควรมีความพร้อมและควรนำข้อมูลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในแต่ละปีไปประกอบการจัดทำ
แผนงานหรือโครงการก่อนบรรจุในแผนและเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี 

  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ  
ที่ประชมุ:  รบัทราบ 

1.2 เรื่อง การประกาศใชแ้ผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 
   ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมโดยสรุปว่า เทศบาลตำบลสารภี ได้จัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2563 ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลสารภีได้ลงนามอนุมัติและ
ประกาศใช้เมื่อวันท่ี 31 มกราคม 2563 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2563 ท่ีได้ส่งมอบให้กับสมาชิกสภาในวันนี้ 
   จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
ที่ประชมุ:  รบัทราบ 

ระเบยีบวาระที ่๒   รบัรองรายงานการประชมุ 

    2.1)การประชมุสภาเทศบาลตำบลสารภ ีสมยัวสิามญั สมยัที ่1  ประจำป ีพ.ศ. 
2563 ครัง้ที ่1 เมือ่วนัที ่16 มกราคม 2563 

-ประธานฯ... 
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-ประธานฯได้มอบหมายให้ เลขานุการสภาฯได้ดำเนินการ 
    -นายกิตต์นิพัทธ์ เมืองลือ  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสารภี ได้ขอให้
สมาชิกสภานำรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสารภี สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕63   
ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 16 มกราคม 2563 ขึ้นมาพิจารณา โดยได้ขอให้สมาชิกสภาฯได้ตรวจรายงานการประชุม    
ทีละหน้าจนครบท้ังหมดรวม 10 หน้า ท้ังนี้ เลขานุการสภาฯได้แจ้งว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้ผ่าน
การตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว 
    -ประธานฯได้สอบถามท่ีประชุมว่า มีสมาชิกสภาผู้ใดมีความประสงค์      
จะอภิปรายหรือขอแก้ไข หรือเพิ่มเติมรายงานบันทึกการประชุมหรือไม่ ปรากฎว่า ไม่มีสมาชิกสภาผู้ใด
ประสงค์จะอภิปราย หรือขอแก้ไข หรือขอเพิ่มเติม ดังนั้น ประธานฯจึงได้ขอมติท่ีประชุมให้การรับรอง
รายงานบันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลสารภี สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕63 ครั้งท่ี 1     
เมื่อวันท่ี 16 มกราคม 2563 
มติทีป่ระชมุ: เสยีงสว่นใหญใ่หก้ารรบัรอง จำนวน 8 เสยีง งดออกเสยีง ๑ เสยีง คอื 

นายประสงค ์ จนัตะ๊กอง ประธานสภาเทศบาลฯ 

ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องที่เสนอใหม่ 

3.1 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการ ปรับปรุงสนามกีฬา   
หมู่ที่ 9 จำนวน 140,500 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) 

-ประธานฯได้เชิญนายกเทศมนตรีตำบลสารภี ช้ีแจงรายละเอียด 
-นายสัญญา  พรหมศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลสารภี ได้ช้ีแจง 

รายละเอียดความสรุปว่า   
1. เรื่องเดิม 
ศาลปกครองเชียงใหม่ ได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขแดงท่ี 174/2562 เมื่อวันท่ี 

9 กันยายน 2562 ให้เทศบาลตำบลสารภีชำระค่าจ้างให้กับห้างหุ้นส่วนจำกัด สมทรง แม็คโคร   คอนเน็คช่ัน 
ผู้ฟ้องคดี กรณีพิพาทโครงการก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ท่ี 9 บ้านร่องกอก ตำบลสารภี โดยเทศบาลตำบลสารภีได้
จ่ายเงินค่าจ้างพร้อมดอกเบี้ยให้กับนางสายสินธุ์ คำใจ ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้อง จำนวน 958,482.74 บาท 
(เก้าแสนห้าหมื่นแปดพันส่ีร้อยแปดสิบสองบาทเจ็ดสิบส่ีสตางค์) และผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องได้รื้อถอนตาข่าย
แผงเหล็กกั้นลูกฟุตบอลและโรงสูบน้ำเสร็จส้ินแล้วเมือ่วันท่ี 15 ธันวาคม 2562 

2. ข้อเท็จจริง 
2.1) ท่ีประชุมประชาคมตำบลสารภี ได้มีมติเมื่อวันท่ี 20 ตุลาคม 2562 เห็นชอบ

ให้ดำเนินโครงการปรับปรุงสนามกีฬาหมู่ท่ี 9 โดยการปรับปรุงตาข่ายป้องกันสนามฟุตบอล ขนาดลวดตาข่าย
ถัก 12 ช่อง ตาข่ายขนาด 1.5 นิ้ว  

2.2)นายกเทศมนตรีตำบลสารภี ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลตำบลสารภี (พ.ศ. 
2561-2565) เปล่ียนแปลงครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 20 ธันวาคม 2562 ท้ังนี้ ตามมติของคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลตำบลสารภีเมื่อวันท่ี 19 ธันวาคม 2562 เปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการจากเดิมกำหนด
ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณ 450,000 บาท เป็น ดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 งบประมาณ 150,000 บาท 

3.ข้อกฎหมาย... 
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๓.ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

   3.1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 
2562 มาตรา 50  

3.2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4)       
พ.ศ. 2561  

ขอ ๘๙ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับอนุมัติจาก
สภาทองถิ่นภายใตเงื่อนไข ดังตอไปนี้  

(๑) ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซึ่งอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น         
ซึ่งเกี่ยวกับดานการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเปนการเพิ่มพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
หรือกิจการท่ีจัดทําเพื่อบําบัดความเดือดรอนของประชาชน ท้ังนี้ ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด  

(๒) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละ
ประเภทตามระเบียบแลว  

(3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและ
กันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสา
ธารณภัยเกิดข้ึน 

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาท่ี
กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

ท้ังนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการ
คลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 

๔.ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
   ๔.๑)งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลสารภี ได้รายงานยอดเงินสะสมท่ี
สามารถนำไปใช้ได้ ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 ดังนี้ 

(๑) ยอดเงินสะสม ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2562  
จำนวน  40,065,785.08 บาท  

(๒) กันเงินสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการท่ีสภาเทศบาลตำบล 
สารภีได้อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมไปก่อนหน้านี้ จำนวน 11 โครงการ เป็นเงิน 21,947,829 บาท  

(๓) กันเงินสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรรวม ๓ เดือน เป็นเงิน 3,584,91บาท 
   (๔) กันเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้นร้อย
ละ ๑๐  เป็นเงิน 5,235,000 บาท 
   ดังนั้น จึงเหลือเงินท่ีสามารถจ่ายขาดเงินสะสมตามเงื่อนไขในข้อ ๘๙  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน       
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ. 2547 แก้ไขเพิ่ มเติมถึง  (ฉบับ ท่ี 4) พ .ศ. 2561 จำนวน
1,646,806.55 บาท 
 

4.2)เพื่อส่งเสริม... 
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   ๔.๒)เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนรวมทั้งประชาชนท่ัวไปได้มีสถานท่ี
ออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อให้มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ลดปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม ซึ่งอยู่ใน
อำนาจหน้าท่ีของเทศบาลตำบลสารภีและอยู่ในเงื่อนไขท่ีกฎหมายท่ีอ้างถึงตามข้อ 3.1 จึงขออนุมัติสภา
เทศบาลตำบลสารภี จ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 140,500 บาท (หนึ่งแสนส่ีหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อนำไป
ดำเนินการในโครงการปรับปรุงสนามกีฬา หมู่ท่ี 9 ท้ังนี้ ผู้บริหารเทศบาลตำบลสารภีพิจารณาแล้วเห็นว่า การ
จ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 ขอ ๘๙ (๑) 
   จึงเสนอท่ีประชุมโปรดพิจารณาอนุมัติ 
   -ประธานฯขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้อภิปราย ปรากฏว่า ไม่มีสมาชิกสภาผู้ใด
ประสงค์จะอภิปราย ดังนั้น ประธานฯจึงได้ขอมติให้ความเห็นชอบโดยประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชุมลงมติ      
ให้จ่ายขาดเงินสะสม 

มติที่ประชุม :  ท่ีประชุมเห็นชอบจำนวน ๘ เสียงอนุมัติให้นายกเทศมนตรีตำบลสารภีจ่ายขาด 
เงินสะสม จำนวน 140,500 บาท (หนึ่งแสนส่ีหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อสมทบ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการโครงการปรับปรุงสนามกีฬาหมู่ท่ี 9  
โดยงดออกเสียง ๑ เสียงคือ นายประสงค์  จันต๊ะกอง  ประธานสภาฯ 

3.2 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ในโครงการจัดซือ้เสยีงตามสายพรอ้มติดตัง้ งบประมาณ 1,806,900 บาท (หนึ่งล้านแปดแสน
หกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

-ประธานฯได้เชิญนายกเทศมนตรีตำบลสารภี ช้ีแจงรายละเอียด 
-นายสัญญา  พรหมศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลสารภี ได้ช้ีแจงรายละเอียด 

ความสรุปว่า   
1. ต้นเรื่อง 
1.1 เทศบาลตำบลสารภี ได้ต้ังงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖1 ตามโครงการ 

จัดซื้อเสียงตามสายพร้อมติดต้ัง จำนวน 1,806,900 บาท และได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พร้อมนำร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ให้สาธารณชนเสนอแนะวิจารณ์ ระหว่างวันท่ี 25-28 พฤศจิกายน 2562 ปรากฏว่า
มีผู้ประกอบการยื่นขอวิจารณ์ จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1) ร้านกรวุฒิ และ 2) บริษัท อริยะกิจ ซัพพลาย จำกัด 

2. ข้อเท็จจริง 
  2.1 คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานของงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะ

เฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์ตามคำส่ังเทศบาลตำบลสารภี ท่ี 1007/2562 ลงวันท่ี 2 ธันวาคม 2562  
ได้มีมติให้ปรับปรุงคุณลักษณะเฉพาะในการประชุมเมื่อวันท่ี 17 ธันวาคม 2562 โดยให้เพิ่มเติมรายละเอียด
ด้านเทคนิค ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดในส่วนท่ีมีความเกี่ยวข้องกับข้อวิจารณ์ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส      
เป็นธรรม ถือประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญ จึงมีความจำเป็นต้องเปล่ียนแปลง
คำช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในโครงการดังกล่าวจากเดิม ขอเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงเป็น  

 
รายการ... 
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รายการที่จะทำการติดต้ังดังต่อไปนี้ 

1. Fiber Distribution Panel (FDU) จำนวน    5      ชุด 
2. ชุดรับ – ส่ง ถอดรหัสสัญญาณเสียงผ่านเครือข่าย (Network Audio Adapter) จำนวน   7      ชุด 
3. เครื่องเลือกโซนประกาศ (Speaker Selectors) จำนวน   1      ชุด 
4. เครื่องปรับแต่งสัญญาณเสียงไมโครโฟน (Digital Karaoke Processer) จำนวน   1      ชุด 
5. เครื่องขยายสัญญาณเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า500 วัตต์  (Power Amplifiers) จำนวน   1      ชุด 
6. เครื่องขยายสัญญาณเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า1000 วัตต์  (Power Amplifiers) จำนวน    4      ชุด 
7. ไมโครโฟนระบบประกาศ แบบมีเสียงดนตรี  (Microphone) จำนวน   1      ชุด 
8. เครื่องเล่นดีวีดี  (DVD Player) จำนวน   1      ชุด 
9. ลำโพงฮอร์น พร้อมยนูิตขนาดไม่น้อยกว่า 50 วัตต์  (Horn Speakers) จำนวน 64      ชุด 
10. อุปกรณ์แปลงสัญญาณ Fiber Optic  (media converter) จำนวน   4      ชุด 
11. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด UTP 24 ช่อง + SFP 4 ช่อง จำนวน   1      ชุด 
12. เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 VA (UPS) จำนวน   5      ชุด 
13. อุปกรณ์ป้องกันฟ้าฝ่า (SAFEGUARD) จำนวน   5      ชุด 
14. สายนำสัญญาณโครงข่ายใยแก้วนำแสงแบบภายนอกอาคาร ขนาด 6 Core  จำนวน   4,750  เมตร 
15. สายนำสัญญาณโครงข่ายใยแก้วนำแสงแบบภายนอกอาคาร ขนาด 12 Core จำนวน   2,600  เมตร 
16. สายนำสัญญาณชนิดภายนอกอาคาร (Drop-Wire)                             จำนวน  14,680  เมตร 
17. ตู้สำหรับใส่อุปกรณ์ห้องควบคุมพร้อมอุปกรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า  19 นิ้ว 27U จำนวน    1      ชุด 
18. ตู้สำหรับใส่อุปกรณ์ห้องควบคุมพร้อมอุปกรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า  19 นิ้ว 15U จำนวน    4      ชุด 
19. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบประกอบด้วย  จำนวน    1      ระบบ 

 19.1  ค่าโยงสายสัญญาณและติดต้ังอุปกรณ์ต่าง ๆ จำนวน  22,030  เมตร 
 19.2  ค่า Fuion Spice  สายใยแก้วนำแสง และค่าเช่ือมต่องานระบบสายต่าง ๆ 
 19.3  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ส้ินเปลือง 
 19.4  ค่าเช่ือมต่อระบบสัญญาณ และทดสอบระบบ 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
1. Fiber Distribution Panel (FDU)      จำนวน     5     ชุด 

- Full Moon สำหรับเก็บสายหรือจัดสาย 

- แผ่นพลาสติกด้านบนสามารถถอดออกได้เพื่อความสะดวกในการใช้ติดต้ัง 

- มี Label และช่องใส่ Label 

- ต้องมีการตรวจเช็คสัญญาณสาย ต้นทางและปลายทาง 
2. ชุดรับ – ส่ง ถอดรหัสสัญญาณเสียงผ่านเครือข่าย (Network Audio Adapter)  จำนวน     7     ชุด 

- ช่องสัญญาณเสียงขาเข้าไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- มีช่องสัญญาณเสียงขาออกไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- มีช่องควบคุมสัญญาณขาเข้าไม่น้อยกว่า 4 ช่อง 
มีช่องควบคมุ... 
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- มีช่องควบคุมสัญญาณขาออกไม่น้อยกว่า 4 ช่อง 

- สามารถเลือกปรับความไวใช้งานได้ได้ท้ัง Mic (ความไว-58dB) และ Line (0dB) 

- มีช่องสัญญาณเสียงขาออกไม่น้อยกว่า 1 ช่องแบบบาลานซ์ 600 Ω 

- มีค่าความถ่ีตอบสนองอยู่ในช่วงระหว่าง 20 Hz – 16 kHz หรือ 50 Hz – 14,000 kHz 

- มีค่าความผิดเพี้ยนต่ำกว่า 0.3% 

- มีช่องสำหรับเช่ือมต่อกับอุปกรณ์เครือข่าย Network I/F ท่ีรองรับ 10BASE-T หรือ 100BASE-TX 
หรือ 1000BASE-TX หรือ Auto-Negotiation หรือดีกว่า อย่างใดอย่างหนึ่ง 

- การรับส่งแบบ TCP หรือ IP, UDP, IGMP เป็นอย่างน้อย 

- มีไฟแสดงสถานะด้านหน้าเครื่อง 

- ผู้เสนอราคาจะต้องได้การรับรองในการสนับสนุนช่วยเหลือทางเทคนิค และการบริการหลังการขาย
สำหรับโครงการนี้ เพื่อให้การติดต้ังและการใช้งานเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด  

3. เคร่ืองเลือกโซนประกาศ  (Speaker Selectors) จำนวน     1    เคร่ือง 
- ตัวเลือกโซนได้ไม่น้อยกว่า 10 โซน 
- มีไฟ LED แสดงสถานะด้านหน้าเครื่อง 
- ควบคุมกำลังขับได้สูงสุด 200 วัตต์/100 V.LINE 
- มีช่อง 1 ช่องสำหรับต่อกับเครื่องควบคุมเพื่อช่วยให้ทำงานได้สะดวกขึ้น 
- ใช้ไฟ  24V.DC 
- ผู้เสนอราคาจะต้องได้การรับรองในการสนับสนุน ช่วยเหลือทางเทคนิค และการบริการหลังการขาย

สำหรับโครงการนี้ เพื่อให้การติดต้ังและการใช้งานเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด  
4. เคร่ืองปรับแต่งสัญญาณเสียงไมโครโฟน (Digital Karaoke Processer) จำนวน    1     เคร่ือง 
- ความถี่ 96 KHz, มีตัวแปลงสัญญาณอนาล็อค-ดิจิตอล หรือ ดิจิตอล-อนาล็อคแบบ24 bit และหน่วย

ประมวลผลสัญญาณแบบ 32 bit 
- มีช่องรับสัญญาณขาเข้าแบบ RCA 3 ช่อง พร้อมช่องเสียบไมค์โครโฟน5 ช่อง ระบบเสียงแบบ 5.1 
- มีค่าความผิดเพี้ยนต่ำกว่า 0.1% 
- การตอบสนองต่อความถ่ีในช่วงระหว่าง10Hz - 40KHz 
- สามารถควบคุมผ่านปุ่มควบคุมท่ีหน้าเครื่องได้ หรือควบคุมผ่านคอมพิวเตอร์ได้ ผ่านพอร์ต RS232 

หรือ USB หรือพอร์ตชนิดอื่นๆ  
- สามารถติดต้ังโปรแกรมได้อย่างน้อย 10 โปรแกรม 
- สามารถต้ัง PASSWORD เพื่อเข้าถึงการทำงานได้ 
- สัญญาณขาออกแบ่งออกเป็น 7 ย่าน (BANDS) โดยอิสระ 
- หน้าจอของเครื่องต้องสามารถแสดงสถานะสัญญาณขาออกได้อย่างครบถ้วน  เช่น สถานะขาเข้า-ขา

ออก, สถานะเปิด-ปิดเสียง และแก้ไขได้ 
- สามารถต้ังค่า DELAY, PHASE และ  MUTE ได้ ในแต่ละสัญญาณขาเข้าและขาออก 

-สามารถ... 
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- สามารถควบคุม ปรับค่าเอฟเฟ็คต์เสียง , ระดับเสียงของไมค์โครโฟน และระดับเสียงเพลงได้ 
- คุณสมบัติของไมค์โครโฟนต้องมีฟังก์ช่ัน FEEDBACK 4 ระดับ พร้อมระบบตัดเสียงรบกวนได้ 
- สามารถปรับแต่งอัตราส่วนระหว่าง ECHO กับ REVERB ได้ 

5. เคร่ืองขยายสัญญาณเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า 500 วัตต์(Power Amplifiers)จำนวน     1     เคร่ือง 

- เป็นเครื่องขยายเสียง สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องผสมสัญญาณเสียงได้อย่างดี 

- มีขนาดกำลังขยายไม่น้อยกว่า 500 วัตต์ 

- มีข้ัวต่อแบบ XLR (Balance) และ PHONE (Unbalance) สามารถเลือกใช้ได้ 

- มีจุดต่อลำโพงแบบ 70 / 100 โวลท์ และ 4-16 โอห์ม 

- ตอบสนองความถ่ีไม่แคบกว่า 50 –16,000 เฮิร์ท(+1 ดีบ,ี -3 ดีบ)ี 

- มีค่าความเพี้ยนน้อยกว่า 0.1% ท่ี 1 กิโลเฮิร์ท 

- มีอัตราส่วนสัญญาณเสียงต่อสัญญาณรบกวน 90 ดีบีหรือดีกว่า 

- มีโวลลุ่มปรับระดับสัญญาณเสียงด้านหน้าเครื่อง 

- มีวงจรป้องกัน Clip, Short Circuit, Overheat และ Overload 

- มีไฟแสดงสถานะการทำงานของ Power, Signal, Clip, Protection , Temp 

- ตัวเครื่องออกแบบสำหรับติดต้ังในตู้เครื่องเสียงมาตรฐาน 19 นิ้ว 

- มีพัดลมระบายความร้อนเพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่อง 

- ใช้แรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 220 โวลท์เอซี , 50/60 Hz 

- สามารถควบคุมผ่านเครือข่ายระยะไกลได้ 
6. เคร่ืองขยายสัญญาณเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า1000 วัตต์(Power Amplifiers) จำนวน     4     ชุด 
- เป็นเครื่องขยายเสียง สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องผสมสัญญาณเสียงได้อย่างดี 
- มีขนาดกำลังขยายไม่น้อยกว่า 1000 วัตต์ 
- มีข้ัวต่อแบบ XLR (Balance) สำหรับต่อพ่วงกับเครื่องขยายเสียงภายนอก 
- มีจุดต่อลำโพงแบบ 70 / 100 โวลท์ เอซี พร้อมสวิทซ์เลือกใช้งาน 

- ตอบสนองความถ่ีไม่แคบกว่า 80 –16,000 เฮิร์ท 
- มีค่าความเพี้ยนน้อยกว่า 0.5% ท่ี 1 กิโลเฮิร์ท 
- มีอัตราส่วนสัญญาณเสียงต่อสัญญาณรบกวน 90 ดีบีหรือดีกว่า 
- มีโวลลุ่มปรับระดับสัญญาณเสียงด้านหน้าเครื่อง 
- มีวงจรป้องกัน Clip, Short Circuit, Overheat และ Overload 
- มีไฟแสดงสถานะการทำงานของ  Signal, Clip, Protection , 70 โวลท์และ 100 โวลท์เป็นอย่าง

น้อย    
- ตัวเครื่องออกแบบสำหรับติดต้ังในตู้เครื่องเสียงมาตรฐาน 19 นิ้ว 
- มีพัดลมระบายความร้อนเพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่อง 

-ใช้แรงดัน... 
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- ใช้แรงดันไฟฟ้าไม่นอ้ยกว่า220 โวลท์เอซี , 50/60 Hz 
- สามารถควบคุมผ่านเครือข่ายระยะไกลได้ 

7. ไมโครโฟนระบบประกาศแบบมีเสียงดนตรี (Microphone) จำนวน     1     ชุด 
- เป็นไมโครโฟนสำหรับประกาศเสียงแบบต้ังโต๊ะ มีปุ่มกดพูดและมีเสียง Chime Tone 
- เป็นไมโครโฟนชนิดก้านอ่อนมีแสงไฟรอบคอก้านไมโครโฟนสามารถถอดได้ 
- มีช่องต่อสาย OUT PUT ชนิด Balanced XLR และ TRS 
- มีปุ่มปรับความดังเสียงไมโครโฟนและเสียง Chime Tone แยกอิสระ 
- มีการรับประกันสินค้า ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

8. เคร่ืองเล่นดีวีดี(DVD Player)     จำนวน     1     เคร่ือง 

- เป็นเครื่องเล่นดีวีดี ท่ีสามารถ รองรับการเล่นแผ่นประเภท DVD, VCD, MP3, CD ได้ 

- สามารถควบคุมการทำงานได้ด้วยรีโมทคอลโทรล 

- มีการรับประกันสินค้า ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
9. ลำโพงฮอร์น พร้อมยูนิตขนาดไม่น้อยกว่า 50 วัตต์ (Horn Speakers) จำนวน     64     ชุด 

ปากฮอร์น 

- เป็นปากฮอร์นขนาดไม่น้อยกว่า 12.5นิ้ว 

- ใช้ร่วมกับตัวขับเสียง  (DRIVER UNIT) 

- ความดังเสียงท่ี 1 วัตต์ /1 เมตร 110 dB หรือมากกว่า 

- ตอบสนองความถ่ีในช่วง150Hz –7kHz หรือในช่วง 20 Hz – 6 kHz(ใช้ร่วมกับตัวขับเสียง) 

- ทำด้วยอลูมิเนียม 

- ได้รับมาตรฐาน IP65 เป็นอย่างน้อย 

- ผู้เสนอราคาจะต้องได้การรับรองในการสนับสนุน ช่วยเหลือทางเทคนิค และการบริการหลังการ
ขายสำหรับโครงการนี้ เพื่อให้การติดต้ังและการใช้งานเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

-  ยูนิตฮอร์น 

- กำลังขยายไม่น้อยกว่า 50 Watts ท่ี  Rated input Power  

- ความดังระดับเสียง  110 dB SPL ท่ี  1  วัตต์  / 1 เมตร หรือมากกว่า 

- ความถ่ีตอบสนองไม่แคบกว่า 150-6,000 Hz  

- มี  Matching Transformer แบบ 100V .  Line, และสามารถกำหนดวัตต์ใช้งาน 50W, 30W, 
และ 15W ท่ี  100 V LINEได้ 

- น้ำหนักไม่เกิน 2.7 กิโลกรัม 

- สามารถกันน้ำได้ตามมาตรฐาน  IP-65เป็นอย่างน้อย 

- ผู้เสนอราคาจะต้องได้การรับรองในการสนับสนุนช่วยเหลือทางเทคนิค และการบริการหลังการ
ขายสำหรับโครงการนี้ เพื่อให้การติดต้ังและการใช้งานเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด  

10.อปุกรณ.์.. 
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10. อุปกรณ์แปลงสัญญาณ Fiber optic (media converter)   จำนวน     4     ชุด 

- เป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณแบบ Single Mode 

- มีพอร์ตเช่ือมต่อแบบ Fiber Optic SC ไม่น้อยกว่า1คู่ 

- มีพอร์ตเช่ือมต่อแบบ RJ45 แบบ Auto MDI/MDI-X ไม่น้อยกว่า 1 พอร์ต 

- สามารถทำงานได้ท่ีระยะทางไม่น้อยกว่า 20 กิโลเมตร 
11. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด UTP 24 ช่อง + SFP 4 ช่อง จำนวน     1     ชุด 

- มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 

จำนวน ไม่น้อยกว่า 24 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่ายแบบใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) แบบ SFP 1000 Mbps หรือ

ดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง   
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง 
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้ 

12. เคร่ืองควบคุมและสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 VA (UPS)  จำนวน     5     ชุด 

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไมน่้อยกว่า 1kVA (600Watts) 

- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไมน่้อยกว่า 15 นาที 

- เป็นเครื่องสำรองไฟฟ้า ชนิด LINE INTERACTIVE WITH STABILIZER 

- ควบคุมการทำงานด้วย Microprocessor 

- มีระบบปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ 

- มีหน้าจอแสดงผลแบบ LED DIGITAL 
13. อุปกรณ์ป้องกันฟ้าฝ่า (Safeguard)  จำนวน     5     ชุด 

- เป็นอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ากระชาก ไฟฟ้าตก ไฟฟ้าเกิน 

- มีวงจรตัดไฟฟ้าออกเมื่อแรงดันมากกว่า 245 V หรือ 195V ได้หรือดีกว่า 

- มีไฟ  LED  แสดงสถานะการทำงานได้แก่ ไฟฟ้าปกติไฟฟ้าเกิน  ไฟฟ้าตก  กำลังหน่วงเวลา  และสวิทช์
ควบคุม 

14. สายนำสัญญาณโครงข่ายใยแก้วนำแสงแบบภายนอกอาคาร ขนาด 6 Core (Fiber optic)  จำนวน 4,750 
เมตร 

- เป็นสายใยแก้วนำแสงชนิด Singlemode ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 11801: 
2002, ANSI/TIA/EIA-568-.3, ANSI/TIA-568-C3, Telcordia (Bellcore) GR-20-CORE, GR-
409-CORE, ANSI/ICEA 696, ANSI/ICEA 596,ITU-T G.651 (Multimode), ITU-T G.652D 
(Singlemode), IEC 60332-3, IEC60332-1, IEC 61034-2, IEC60754-2, IEC 60793, 
IEC60794-1-2, EIA-455, EN 50173-1, RoHS Compliant 

-ได้รับรอง... 
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- ได้รับรองมาตรฐาน มอก.2166-2548 โดยต้องแนบสำเนาใบอนุญาตประกอบการพิจารณา 

- สายใยแก้วนำแสงสามารถติดต้ังภายนอกอาคารแบบแขวนกับเสาไฟฟ้าและร้อยท่อได้ 

- รองรับการใช้ งาน  IEEE802.3,40/100Gbps, 10GEthernet,Gigabit Ethernet, ATM,FDDI, 
Fiber Channel ได้ 

- เป็นสายใยแก้วนำแสงจำนวน 6 Core 

- มีคุณสมบัติ Geometrical Performance ดังนี ้
 Items Specifications 

Fiber Type 9/125 µm (OS2) 

Max. / Typ. 
Attenuation 

1310 nm ≤0.35 / ≤ 0.33 dB/km 
1383 nm ≤ 0.35 / ≤ 0.31 dB/km 
1550 nm ≤ 0.21 / ≤ 0.19 dB/km 
1625 nm ≤ 0.23 / ≤ 0.20 dB/km 

Core 
Mode Field 
Diameter 

9.2 ± 0.4 µm @ 1310 nm 
10.4 ± 0.5 µm @ 1550 nm 

Cladding Diameter 125 ± 0.7µm 
Coating Diameter, Primary 242 ± 5 µm 
Coating Diameter, Secondary 250 ± 5 µm 
Cladding Non-circularity ≤ 0.7 % 
Core/Cladding Concentricity error ≤ 0.5 µm 

Coating/Cladding Concentricity error ≤ 12 μm 
Zero Dispersion Wavelength 1300 ~ 1324 nm 
Zero Dispersion Slope ≤ 0.092 ps/(nm2.km) 

Cut-off 
Wavelength 

λo (Fiber) 1150 ~ 1330 nm 

λ∞ (Cable) ≤1260nm 

Proof Test Stress 100 Kpsi 

Chromatic 
Dispersion 
 

λ ; 1285~1340nm ≤ 3.5 ps/nm.km 

λ = 1550nm ≤ 18 ps/nm.km 

λ = 1625nm ≤ 22 ps/nm.km 

Polarization mode dispersion (PMD) ≤0.20 ps/√km 
Fiber Curl ≥ 4M 
Numerical Aperture 0.130 ± 0.010 
Group refractive 
index  

1310nm 1.4676 
1550nm 1.4682 มีโครงสรา้ง... 
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- มี โค ร งสร้ า ง เป็ น แ บ บ  Multi-tube ซึ่ ง  Loose tube ท ำด้ วยวั ส ดุ  PBT (Polybutylene  

Terephthalate) และภายใน Loose tube มี Jelly Compound เพื่อป้องกันความช้ืน 

- มี central Strength Member ทำด้วยวัสดุ FRP 

- มี Water blocking yarn และ Water blocking tape เพื่อป้องกันความช้ืน 

- เปลือกนอกของสายทำด้วยวัสดุ  HDPE ความหนาไม่น้อยกว่า 1.6 mm เพื่อป้องกันรังสี UVและ
ทนต่อสภาพแวดล้อม 

- สามารถทนอุณหภูมิขณะใช้งาน, ขณะติดต้ังต้ังแต่ -40°C ถึง 70°Cและขณะเก็บรักษาต้ังแต่ -40°C ถึง 75°C 

- สามารถแขวนกับเสาระยะไม่น้อยกว่า 40 เมตรและรับแรงลมได้ 126 km/hr 

- สามารถรับแรงดึงขณะติดต้ังได้ 1,800 N, ขณะใช้งาน 1,000 N และสามารถทนแรงกดทับได้ 
2,200N/10cm 

- มีรัศมีการโค้งงอของสายขณะติดต้ังไม่เกิน 20 เท่าและขณะใช้งานไม่เกิน 10 เท่า 

- มีรหัสสีบอก Fiber และ Loose tube ตามมาตรฐาน TIA/EIA-598-Cเพื่อสะดวกในการเรียงสาย 

- สายใยแก้วนำแสงต้องได้รับการทดสอบตามมาตรฐาน อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

● Tensile loading Test   TIA/EIA-455-33A and IEC 60794-1-2-E1A 

● Compression Test   TIA/EIA-455-41A and IEC 60794-1-2-E3 

● Repeated Bending Test  TIA/EIA-455-104A and IEC 60794-1-2-E6 

● Impact Test    TIA/EIA-455-25B and IEC 60794-1-2-E4  

● Cable Bending Test   IEC 60794-1-2-E11B 

● Cable Twist or Torsion Test  TIA/EIA-455-85A and IEC 60794-1-2-E7 

● Temperature Cycling Test  TIA/EIA-455-3A and IEC 60794-1-2-F1 

● Water Penetration Test  TIA/EIA-455-82B and IEC 60794-1-2-F5 
-    ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 หรือได้รับหนังสือแต่งต้ังจากผู้ผลิตหรือผู้

จำหน่ายท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 
15. สายนำสัญญาณโครงข่ายใยแก้วนำแสงแบบภายนอกอาคาร ขนาด 12 Core (Fiber optic)  จำนวน  2,600   เมตร 

- เป็นสายใยแก้วนำแสงชนิด Singlemode ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 11801: 
2002, ANSI/TIA/EIA-568-.3, ANSI/TIA-568-C3, Telcordia (Bellcore) GR-20-CORE, GR-
409-CORE, ANSI/ICEA 696, ANSI/ICEA 596,ITU-T G.651 (Multimode), ITU-T G.652D 
(Singlemode), IEC 60332-3, IEC60332-1, IEC 61034-2, IEC60754-2, IEC 60793, 
IEC60794-1-2, EIA-455, EN 50173-1, RoHS Compliant 

- ได้รับรองมาตรฐาน มอก.2166-2548 โดยต้องแนบสำเนาใบอนุญาตประกอบการพิจารณา 

- สายใยแก้วนำแสงสามารถติดต้ังภายนอกอาคารแบบแขวนกับเสาไฟฟ้าและร้อยท่อได้ 
-รับรอง... 
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- รองรับการใช้ งาน  IEEE802.3,40/100Gbps, 10GEthernet,Gigabit Ethernet, ATM,FDDI, 

Fiber Channel ได้ 

- เป็นสายใยแก้วนำแสงจำนวน 12 Core 

- มีคุณสมบัติ Geometrical Performance ดังนี้ 
 

Items Specifications 
Fiber Type 9/125 µm (OS2) 

Max. / Typ. 
Attenuation 

1310 nm ≤0.35 / ≤ 0.33 dB/km 
1383 nm ≤ 0.35 / ≤ 0.31 dB/km 
1550 nm ≤ 0.21 / ≤ 0.19 dB/km 
1625 nm ≤ 0.23 / ≤ 0.20 dB/km 

Core 
Mode Field 
Diameter 

9.2 ± 0.4 µm @ 1310 nm 
10.4 ± 0.5 µm @ 1550 nm 

Cladding Diameter 125 ± 0.7µm 
Coating Diameter, Primary 242 ± 5 µm 
Coating Diameter, Secondary 250 ± 5 µm 
Cladding Non-circularity ≤ 0.7 % 
Core/Cladding Concentricity error ≤ 0.5 µm 

Coating/Cladding Concentricity error ≤ 12 μm 
Zero Dispersion Wavelength 1300 ~ 1324 nm 
Zero Dispersion Slope ≤ 0.092 ps/(nm2.km) 

Cut-off 
Wavelength 

λo (Fiber) 1150 ~ 1330 nm 

λ∞ (Cable) ≤1260nm 

Proof Test Stress 100 Kpsi 

Chromatic 
Dispersion 
 

λ : 1285~1340nm ≤ 3.5 ps/nm.km 

λ = 1550nm ≤ 18 ps/nm.km 

λ = 1625nm ≤ 22 ps/nm.km 

Polarization mode dispersion (PMD) ≤0.20 ps/√km 
Fiber Curl ≥ 4M 
Numerical Aperture 0.130 ± 0.010 
Group refractive 
index  

1310nm 1.4676 
1550nm 1.4682 

-มีโครงสร้าง... 



-14- 
- มี โค ร งสร้ า ง เป็ น แ บ บ  Multi-tube ซึ่ ง  Loose tube ท ำด้ วยวั ส ดุ  PBT (Polybutylene  

Terephthalate) และภายใน Loose tube มี Jelly Compound เพื่อป้องกันความช้ืน 

- มี central Strength Member ทำด้วยวัสดุ FRP 

- มี Water blocking yarn และ Water blocking tape เพื่อป้องกันความช้ืน 

- เปลือกนอกของสายทำด้วยวัสดุ  HDPE ความหนาไม่น้อยกว่า 1.6 mm เพื่อป้องกันรังสี UVและ
ทนต่อสภาพแวดล้อม 

- สามารถทนอุณหภูมิขณะใช้งาน, ขณะติดต้ังต้ังแต่ -40°C ถึง 70°Cและขณะเก็บรักษาต้ังแต่ -40°C ถึง 
75°C 

- สามารถแขวนกับเสาระยะไม่น้อยกว่า 40 เมตรและรับแรงลมได้ 126 km/hr 

- สามารถรับแรงดึงขณะติดต้ังได้ 1,800 N, ขณะใช้งาน 1,000 N และสามารถทนแรงกดทับได้ 
2,200N/10cm 

- มีรัศมีการโค้งงอของสายขณะติดต้ังไม่เกิน 20 เท่าและขณะใช้งานไม่เกิน 10 เท่า 

- มีรหัสสีบอก Fiber และ Loose tube ตามมาตรฐาน TIA/EIA-598-Cเพื่อสะดวกในการเรียงสาย 

- สายใยแก้วนำแสงต้องได้รับการทดสอบตามมาตรฐาน อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

● Tensile loading Test   TIA/EIA-455-33A and IEC 60794-1-2-E1A 

● Compression Test   TIA/EIA-455-41A and IEC 60794-1-2-E3 

● Repeated Bending Test  TIA/EIA-455-104A and IEC 60794-1-2-E6 

● Impact Test    TIA/EIA-455-25B and IEC 60794-1-2-E4  

● Cable Bending Test   IEC 60794-1-2-E11B 

● Cable Twist or Torsion Test  TIA/EIA-455-85A and IEC 60794-1-2-E7 

● Temperature Cycling Test  TIA/EIA-455-3A and IEC 60794-1-2-F1 

● Water Penetration Test  TIA/EIA-455-82B and IEC 60794-1-2-F5 
-   ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 หรือได้รับหนังสือแต่งต้ังจากผู้ผลิตหรือผู้
จำหน่ายท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 

16. สายนำสัญญาณชนิดภายนอกอาคาร (Drop-Wire)    จำนวน  14,680  เมตร 
- เป็นสายสัญญาณสำหรับใช้งานภายนอกอาคารจำนวน   2 Core 
- มีตัวนำเป็นทองแดง (Copper  conductor) ขนาด  19 AWG หรือ 0.9 mm. 
- มี Messenger Wire  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ 1.2 mm. ทำด้วยวัสดุ Extra High strength 

Galvanize Steel Wire 
- มี Jacket เป็น PVC สีดำ เพื่อป้องกันรังสี UV 
- มีค่า Conductor Resistance ท่ี อุณหภูมิ 20°C ไม่เกินกว่า 28.5 Ohm/km 
- มีค่า  Min. insulation resistance ท่ี อุณหภูมิ 20°C ไม่น้อยกว่า 400 Mega ohm-km. 

-ต้องได้รับ... 
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- ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 หรือได้รับหนังสือแต่งต้ังจากผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายท่ี

ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 
17. ตู้สำหรับใส่อุปกรณ์ห้องควบคุมพร้อมอุปกรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 27U จำนวน  1  ชุด 

- ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 27U มีความกว้าง 60ซม. ขนาดความลึก 60ซม. ออกแบบและผลิตตรงตาม 
มาตรฐาน ANSI/EIA-310D-1992 (Rev.EIA-310-C), IEC 60297-1, IEC 60297-2, BS 5954:Part 2 
, DIN 41494 เป็นอย่างน้อย 
- ตู้ออกแบบเป็นระบบ MODULAR KNOCK DOWN  เพื่อสะดวกในการประกอบและเปล่ียนแปลง 

เพิ่มเติมอุปกรณ์ และการขนส่ง 
- ผลิตจากเหล็ก ELECTRO GALVANIZE SHEET STEEL มีความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 mm. 
- โครงสร้างของตัวตู้, เสายึดอุปกรณ์ และตัวฐานของตู้ ผลิตจากเหล็ก ELECTRO GALVANIZE หนา 2 

mm.ด้านบนเป็นแบบทึบ มีช่องสำหรับติดต้ังพัดลมระบายอากาศขนาด 4 นิ้วได้สูงสุด 6 ตัว 
- ประตูหน้าเป็นเหล็กเจาะช่องฝังแผ่นกระจก หรือ ACYLIC สีชาหนา 5 มม. ขอบประตูฝังครีบยางกัน

ฝุ่นสีเทาแบบ 3 ครีบ เพื่อป้องกันฝุ่น  
- สามารถสลับปรับเปล่ียนการเปิดจากซ้ายไปขวา หรือเปิดจากขวาไปซ้ายได้ พร้อมกุญแจล็อค  แบบ 

Master Key แบบ Cam Lock ฝังเสมอหน้าตู้ 
- ฝาด้านข้างมีกุญแจล็อค พร้อมกลอนสลักสปริงมีเครื่องหมายการค้าปั๊มนูนเดียวกันกับตู้ RACK เพื่อ

สะดวกในการถอดฝาอุปกรณ์ 
- ฐานตู้มีขนาดเท่ากับตัวตู้ มีบานสไลด์ (Shutter) พร้อมฟองน้ำสีเทาบริเวณท่ีร้อยสายสัญญาณเพื่อ

ป้องกันสัตว์เล็ดลอดเข้าไปในตู้ 
- มีชุดน็อตสกรูชนิดมาตรฐานสากล ประกอบด้วยสกรู , แป้นยึดตัวเมีย แหวนรองพลาสติก โดยสกรู

และแป้นยึดตัวเมียชุบด้วย Nickel เป็นเกลียวมาตรฐานแบบ M6 มีจำนวนตาม U ของตู้ 
- ขาต้ัง สามารถปรับขึ้น – ลงได้ โดยฐานขาต้ังท้ัง 4 ขา ปรับเอียงความลาดชันได้โดยอิสระ 180 องศา 

ฐานขา ต้ังทำจากวัสดุ ABS สีดำ เพื่อป้องกันไฟฟ้าสถิต และป้องกันการรั่วของกระแสไฟฟ้าลงพื้น 
- กุญแจเป็นแบบ Master key เพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์ภายในตู้ โดยลูกกุญแจมีเครื่องหมาย

การค้า เดียวกับตู้ RACK  
- ลูกล้อ เป็นแบบแป้นหมุน 360 องศา สะดวกต่อการเคล่ือนย้าย ทำจากวัสดุ Nylon Six สีดำ รับ

น้ำหนัก Static load ได้ 150 kgs/ล้อ มีเครื่องหมายการค้าเดียวกับตู้ RACK 
- ใช้กระบวนการพ่นสีและอบสี Electro Static Powder Coating สี New Shine Two Tone(ขาวเทา-เทา

เข้ม) 
- มีสายต่อ Grounding สีเขียวแถบเหลืองขนาด 2.5 mm. 
- มีสกรีนติดท่ีเสาตู้ด้านหน้าบอกขนาดความสูงตามจำนวน U ของตู้เพื่อให้สะดวกในการติดต้ังอุปกรณ์ 
- มีเครื่องหมายการค้าปั๊มตัวนูนบนประตูหน้า 
- มีรางไฟ 6 ช่อง จำนวนอย่างน้อย 2 อัน 
- มีพัดลม 2X4” จำนวนอย่างน้อย 2 ชุด 

 
-มีการรบัประกนั... 
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- มีการรับประกันผลิตภัณฑ์ปลอดสนิม 
- ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 หรือได้รับหนังสือแต่งต้ังจากผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายท่ี

ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 
18. ตู้สำหรับใส่อุปกรณ์ห้องควบคุมพร้อมอุปกรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 15U จำนวน  4  ชุด 

- ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 19 นิ้ว 15U มีความกว้าง 60ซม. ขนาดความลึก 60ซม. และออกแบบและผลิต
ตรงตาม  มาตรฐาน  ANSI/EIA-310D-1992 (Rev.EIA-310-C), IEC 60297-1, IEC 60297-2, BS 
5954:Part 2 , DIN 41494 เป็นอย่างน้อย 
- ตู้ออกแบบเป็นระบบ MODULAR KNOCK DOWN เพื่อสะดวกในการประกอบและการเปล่ียนแปลง

เพิ่มเติมอุปกรณ์และการขนส่ง 
- ผลิตจากเหล็ก ELECTRO GALVANIZE SHEET STEEL มีความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 mm. 
- โครงสร้างของตัวตู้, เสายึดอุปกรณ์ และตัวฐานของตู้ ผลิตจากเหล็ก ELECTRO GALVANIZE หนา 2 

mm. 
- ด้านบนเป็นแบบทึบ มีช่องสำหรับติดต้ังพัดลมระบายอากาศขนาด 4นิ้วได้สูงสุด 6 ตัว 
- ประตูหน้าเป็นเหล็กเจาะช่องฝังแผ่นกระจก หรือ ACYLIC สีชาหนา 5 มม. ขอบประตูฝังครีบยางกัน

ฝุ่นสีเทาแบบ 3 ครีบ เพื่อป้องกันฝุ่น  
- สามารถสลับปรับเปล่ียนการเปิดจากซ้ายไปขวา หรือเปิดจากขวาไปซ้ายได้ พร้อมกุญแจล็อคแบบ 

Master Key แบบ Cam Lock ฝังเสมอหน้าตู้ 
- ฝาด้านข้างมีกุญแจล็อค พร้อมกลอนสลักสปริงมีเครื่องหมายการค้าปั๊มนูนเดียวกันกับตู้ RACK เพื่อ

สะดวกในการถอดฝาอุปกรณ์ 
- ฐานตู้มีขนาดเท่ากับตัวตู้ มีบานสไลด์ (Shutter) พร้อมฟองน้ำสีเทาบริเวณท่ีร้อยสายสัญญาณเพื่อ

ป้องกันสัตว์เล็ดลอดเข้าไปในตู้ 
- มีชุดน็อตสกรูชนิดมาตรฐานสากล ประกอบด้วยสกรู , แป้นยึดตัวเมีย แหวนรองพลาสติก โดยสกรู

และแป้นยึดตัวเมียชุบด้วย Nickel เป็นเกลียวมาตรฐานแบบ M6 มีจำนวนตาม U ของตู้ 
- ขาต้ัง สามารถปรับขึ้น – ลงได้ โดยฐานขาต้ังท้ัง 4 ขา ปรับเอียงความลาดชันได้โดยอิสระ 180 องศา 

ฐานขาต้ังทำจากวัสดุ ABS สีดำ เพื่อป้องกันไฟฟ้าสถิต และป้องกันการรั่วของกระแสไฟฟ้าลงพื้น 
- กุญแจเป็นแบบ Master key เพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์ภายในตู้ โดยลูกกุญแจมีเครื่องหมาย

การค้า เดียวกับตู้ RACK ลูกล้อ เป็นแบบแป้นหมุน 360 องศา สะดวกต่อการเคล่ือนย้าย ทำจากวัสดุ 
Nylon Six สีดำรับน้ำหนัก Static load ได้ 150 kgs/ล้อมีเครื่องหมายการค้าเดียวกับตู้ RACK 
- ใช้กระบวนการพ่นสีและอบสี Electro Static Powder Coating สี New Shine Two Tone (ขาวเทา-เทา

เข้ม) 
- มีสายต่อ Grounding สีเขียวแถบเหลืองขนาด 2.5 mm. 
- มีสกรีนติดท่ีเสาตู้ด้านหน้าบอกขนาดความสูงตามจำนวน U ของตู้เพื่อให้สะดวกในการติดต้ังอุปกรณ์ 
- มีเครื่องหมายการค้าปั๊มตัวนูนบนประตูหน้า 

-มีรางไฟ... 
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- มีรางไฟ 6 ช่อง จำนวนอย่างน้อย 2 อัน 
- มีพัดลม 2X4” จำนวนอย่างน้อย 2 ชุด 
- มีการรับประกันผลิตภัณฑ์ปลอดสนิม 
- ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 หรือได้รับหนังสือแต่งต้ังจากผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายท่ี

ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 
 

19. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบ ประกอบด้วย  จำนวน   1   งาน 
 19.1  ค่าโยงสายสัญญาณและติดต้ังอุปกรณ์ต่าง ๆ จำนวน  22,030  เมตร 
 19.2  ค่า Fuion Spice  สายใยแก้วนำแสง และค่าเชื่อมต่องานระบบสายต่าง ๆ 
 19.3  ค่าวัสดุ อุปกรณ์สิ้นเปลือง 

  19.4  ค่าเชื่อมต่อระบบสัญญาณ และทดสอบระบบ 
- ผู้เสนอราคาต้องทำการติดต้ังอุปกรณ์และโครงข่ายสายสัญญาณท้ังหมด 
- ผู้เสนอราคาต้องทำการเข้าระบบและทดสอบระบบให้ใช้งานได้ดี 
- จะต้องทำการเช่ือมต่อระบบ สายใยแก้วเพื่อเข้าระบบกับเสียงประกาศชนิด IP และอุปกรณ์เช่ือมต่อระบบ 
- จะต้องทำการติดต้ังอุปกรณ์ต่างๆนอกเหนือจากท่ีระบุไว้ในเอกสาร เพื่อให้ระบบเครือข่าย และระบบ 

เสียงประกาศสามารถใช้งานได้ทันที เมื่อมีการส่งมอบแล้ว 
- จะต้องทำการทดสอบสัญญาณสาย Fiber-Optic / Drop-Wire และรายงานผลส่งมอบให้กับทาง

เทศบาล 
- พิมพ์กราฟผลการทดสอบ ระยะสายใยแก้วนำแสงส่งมอบให้กับทางเทศบาล 

 
ข้อตกลงในการเดินระบบเครือข่าย มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ผู้เสนอราคาสามารถสำรวจสภาพพื้นท่ี เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีแท้จริง โดยให้พิจารณาถึงความเสถียร
และอายุการใช้งานของระบบโครงข่ายสายท่ียาวนานกว่าอุปกรณ์ภายในท่ีจะต้องเปล่ียนทุกๆ ช่วงอายุการใช้
งาน ตามชนิดของอุปกรณ์นั้นๆ และการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายใยแก้วนำแสง ทางเทศบาลฯ จะใช้โครงข่าย
ใยแก้วนำแสงนี้เพื่อเป็นโครงข่ายข้อมูลความเร็วสูงในอนาคต เพื่อประโยชน์ของเทศบาลเป็นสำคัญ โดยอายุ
การใช้งานของระบบโครงข่ายใยแก้วนำแสงท่ีจะมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าอุปกรณ์ภายในท่ีจะต้องเปล่ียน
ทุกๆ ช่วงอายุการใช้งานตามชนิดของอุปกรณ์นั้นๆ และการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายใยแก้วนำแสงแต่ละ 
Core เพื่อเช่ือมต่อกับระบบงานอื่นในอนาคตเพื่อให้เกิดประโยชน์กับงานราชการเป็นสำคัญ 

2. อุปกรณ์ท้ังหมดท่ีติดต้ังจะต้องทำงานเข้ากันได้ 
3. ผู้รับจ้างต้องทำการแขวนลำโพง สายนำสัญญาณพาดบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าหรือท่ีเทศบาล

กำหนดจุดตามความเหมาะสม โดยทางเทศบาลจะเป็นผู้ขออนุญาตพาดสายให้ ตามแบบปริมาณการติดต้ัง 
4. หากมีการเป ล่ียนแปลงการติดต้ังจาก ท่ีได้ระบุ ไว้  จะต้องทำการแจ้งให้ ผู้ออกแบบหรือ

คณะกรรมการทราบก่อนการติดต้ังทุกครั้ง 
5.การตรวจสอบ... 
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5. การตรวจสอบอุปกรณ์เบ้ืองต้นก่อนการติดต้ัง ให้ผู้รับจ้างนำวัสดุ อุปกรณ์ท่ีจะดำเนินการติดต้ังมา
ส่งมอบแก่ผู้ว่าจ้าง พร้อมตรวจสอบเบื้องต้นก่อน และให้ผู้รับจ้างเบิกอุปกรณ์กับผู้ว่าจ้าง เพื่อนำไปติดต้ังทุก
ครั้ง 

6. ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน 
ขอบเขตการดำเนินงาน 

1. จัดการฝึกอบรมผู้รับผิดชอบ/กำกับดูแล ภายหลังการติดต้ังแล้วเสร็จให้มีความรู้สามารถใช้งานได้
อย่างเหมาะสมและมีความรู้ในการดูแลบำรุงรักษาระบบในเบ้ืองต้น 

2. จัดทำคู่มือการใช้งานและการดูแลรักษาระบบอย่างน้อย 1 ชุด 
3. ผู้เสนอราคาต้องมีช่างประจำ ท่ีได้ผ่านการอบรมทางด้านเทคนิคของครุภัณฑ์ท่ีเสนอ สามารถทำ

หน้าท่ีเข้ามาแก้ไข ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับครุภัณฑ์ดังกล่าวให้กับหน่วยงาน
โดยตรง ณ สถานท่ีติดต้ังเครื่อง (On Site Service) ตามระยะเวลาในสัญญาท่ีเทศบาลกำหนด (โดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังส้ิน) เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี เพื่อประโยชน์ต่อหน่วยงานในการเรียกเข้าดูแล 
บำรุงรักษา บริการ ท้ังก่อนและหลังการขายจนถึงกรณีเร่งด่วนอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ความต้องการงานติดต้ัง 
1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้จัดหาสายสัญญาณ สายไฟฟ้า อุปกรณ์ติดต้ัง วัสดุส้ินเปลือง ขายึดลำโพง หรือ

อุปกรณ์เพิ่มเติมอื่นๆ ท่ีจำเป็นสำหรับการติดต้ังอุปกรณ์และระบบต่างๆ เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และหากอุปกรณ์ใดท่ีไม่อยู่ในข้อกำหนดนี้ แต่มีความจำเป็นต้องจัดหาเพื่อให้ระบบท้ังหมดทำงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา ในการจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าว โดยให้ถือรวมอยู่
ในใบเสนอราคานี้ 

2. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ติดต้ังลำโพง แขวนยึดลำโพง พร้อมตู้ควบคุม ตลอดจนจัดหาและติดต้ัง
วัสดุ สายไฟ อุปกรณ์ต่างๆ จนทำให้ระบบเสียงประกาศชนิด IP สามารถใช้งานได้ 

3. การติดต้ังเคเบิ้ลแบบแขวนอากาศ ให้แขวนไปกับเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือท่ี
เทศบาลกำหนดจุด ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นท่ี  

4. หากการติดต้ังสายเคเบ้ิลหรือจุดติดต้ังลำโพงไม่สามารถดำเนินการตามแบบแปลน ผู้เสนอราคา
จะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบ เพื่อขอความเห็นชอบจากหน่วยงาน ก่อนท่ีจะดำเนินการต่อไปได้ 

5. การดูแลและการรับประกันภายหลังการติดต้ังอุปกรณ์และระบบตามท่ีผู้เสนอราคาได้เสนอให้แก่
หน่วยงาน จะต้องรับประกันถึงความเสียหายของอุปกรณ์และระบบจากการใช้งานตามปกติ ยกเว้นภัย
ธรรมชาติ และการใช้งานผิดประเภทและความเสียหายท่ีไม่ได้เกิดจากความชำรุดหรือเสียหายของอุปกรณ์เอง 

6. ผู้รับจ้างจะต้องรับประกัน วัสดุ อุปกรณ์ ท่ีทำการประกอบเป็นระบบเสียงตามสาย ต้องมีการ
รับประกันอย่างน้อย 2 ปี หลังการส่งมอบ 

7. การเดินสาย Fiber Optic และ Drop-Wire ให้ผู้รับจ้างจะต้องเผ่ือระยะสายสำหรับการบำรุงรักษา 
บริเวณจุดเช่ือมต่อ โครงข่าย (Hub) และบริเวณจุดตัดของสายท่ีตัดผ่านหม้อแปลงไฟฟ้าตลอดจุดตัดของสาย
กับถนน ไม่ต่ำกว่า 20 เมตร 

8.ให้ผู้รับจ้าง... 
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8. ให้ผู้รับจ้างติดต้ังป้ายบอกระดับความสูงของสายไฟ บริเวณจุดตัดของสายกับถนนทุกจุด และทำ

สัญลักษณ์เครื่องหมายแสดงให้เห็นว่าเป็นของหน่วยงาน ทุก 50 เมตร  
9. ต้องทำสัญลักษณ์และกำกับโดยการตอกรหัสติดไว้กับลำโพงฮอร์น ตามท่ีผู้รับจ้างกำหนด 
10. ต้องมีจุดเช่ือมต่อกับเครือข่ายของเทศบาล 

3. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
   3.1 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 
2562 มาตรา 50  

3.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543  

ข้อ 29 การแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์
ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้างท่ีทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง  ให้เป็น
อำนาจ อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

4. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
4.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ภารกิจของเทศบาลตำบลสารภีและนโยบายรัฐบาล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน สร้างการ     
มีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าท่ีของเทศบาลตำบลสารภีจึงขออนุมัติสภา
เทศบาลตำบลสารภี เปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในโครงการ
จัดซื้อเสียงตามสายพร้อมติดต้ัง งบประมาณ 1,806,900 บาท  
   จึงเสนอท่ีประชุมโปรดพิจารณาอนุมัติ 
   -ประธานฯขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้อภิปราย  
   นายนิกร จันต๊ะก๋อง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสารภี  เขต 2 อภิปรายว่า         
สภาเทศบาลตำบลสารภีได้อนุมัติเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในโครงการจัดซื้อเสียงตามสาย
พร้อมติดต้ังมาแล้วหลายครั้ง เป็นระยะเวลากว่าสองปี แต่จนบัดนี้ยังไม่ได้มีการดำเนินการ จึงขอให้การอนุมัติ
ในครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย เพราะเทศบาลขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารมาเป็น
เวลานานมากแล้ว 
    -ประธานฯได้สอบถามท่ีประชุมว่า จะมีผู้ใดอภิปรายอีกหรือไม่ ปรากฏว่า 
ไม่มีสมาชิกสภาผู้ใดประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติม ดังนั้น ประธานฯจึงได้ขอมติให้ความเห็นชอบให้เปล่ียนแปลง
คำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 

มติทีป่ระชมุ:  ที่ประชมุมมีติเปน็เอกฉนัทอ์นมุัตใิห้เปลีย่นแปลงคำชีแ้จงงบประมาณ 
รายจา่ย ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ในโครงการจดัซือ้เสยีงตามสาย 
พรอ้มติดตัง้ จำนวน ๘ เสยีง งดออกเสยีง ๑ เสยีง  
คือ นายประสงค ์ จนัตะ๊กอง  ประธานสภาฯ 

3.3 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 4 รายการ   

 

3.3.1อุดหนุน... 
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   3.3.1 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสารภี เพื่อสนับสนุนขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ซอยบ้านนายทองด ีเฟื่องขจร หมู่ที่ 4 งบประมาณจำนวน 68,500 บาท (หกหมืน่แปดพันห้าร้อย
บาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากกองช่าง  

-ประธานฯได้เชิญนายกเทศมนตรีตำบลสารภี ช้ีแจงรายละเอียด 
-นายสัญญา พรหมศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลสารภี ได้ช้ีแจงรายละเอียด 

ความสรุปว่า   
1. ต้นเรื่อง 

   1.1 กองช่าง เทศบาลตำบลสารภี ได้ตรวจสอบแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 พบว่า โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซอยบ้านนายทองดี เฟื่องขจร หมู่ท่ี 4 ซึ่งได้บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยังไม่ ได้ดำเนินการ จึงขอเปล่ียนแปลงปีดำเนินการเป็น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสารภี ได้มีมติอนุมัติให้เปล่ียนแปลง
แผนพัฒนาฯเมื่อวันท่ี 19 ธันวาคม 2562 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพิ่มเติม 
เปล่ียนแปลง และแก้ไข ครั้งท่ี 1/2563 หน้า 7 

2.ข้อเท็จจริง 

2.1 โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซอยบ้านนายทองดี เฟื่องขจร หมู่ท่ี 4  
มีความจำเป็นต้องดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แต่ไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองช่าง เทศบาลตำบลสารภี จึงขออนุมัตินายกเทศมนตรีตำบล
สารภีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ มีรายละเอียด ดังนี้ 

โอนลด งบประมาณจำนวน 68,500 บาท (หกหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) จาก     
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานงบกลาง  งบสำรองจ่าย            
ต้ังงบประมาณไว้ จำนวน 1,043,700 บาท (หนึ่งล้านส่ีหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) หน้า 136 -137  
เพื่อนำไปใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนท่ีมีสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้น หรือในกรณี ท่ีเกิดเหตุการณ์               
ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า การป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชนท่ีเกิดจากสาธารณภัย
ต่างๆ เช่น การป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัยและ
ไฟป่าหรือกรณีท่ีมีความจำเป็นต้องจ่ายนอกเหนือจากท่ีงบประมาณต้ังจ่ายไว้ หรือมีหนังสือส่ังการให้         
เบิกจ่ายเงินประเภทนี้ ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง กำหนด
สัดส่วนต่างๆ เพื่อเป็นกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ลงวันท่ี 7 มิถุนายน 2561 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2560และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมากท่ี มท 0313.4/  
ว 667 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3215 ลงวันท่ี 6 
มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท0808.2/ว 0684 ลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 
2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว2145 ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 
2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.7/ว 6768 ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2560 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนท่ีสุด ท่ีมท 0808.2/ว 516 ลงวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2561 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/ว 1632 ลงวันท่ี 4 มิถุนายน 2561 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ีมท 0810.5/ว4014 ลงวันท่ี 12 ธันวาคม 2561 

หนังสือ... 
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หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 305 ลงวันท่ี 22 มกราคม 2562
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/ว 588 ลงวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2562 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/ว 1273 ลงวันท่ี 25 มีนาคม 2562 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0820.3/ว 6884 ลงวันท่ี 1 เมษายน 2562 
และหนังสือส่ังการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากสำนักปลัด   

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  243,700 บาท (สองแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อย
บาทถ้วน)  

เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานเคหะ

และชุมชน งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ 1.อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสารภี        
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอยบ้านนายทองดี เฟื่องขจร หมู่ท่ี 4 จำนวนเงิน 68,500 
บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง และแก้ไข ครั้งท่ี 1/2563 
หน้า 7  

3. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
   3.1 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 
2562 มาตรา 50  

3.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ. 2543  

ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง    
ท่ีทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 

4. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 

4.1 เพื่ อ เป็นการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้กับประชาชนในซอยท่ีไม่มี
กระแสไฟฟ้าใช้สำหรับการใช้ชีวิตประจำวันตลอดจนการอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าท่ี
ของเทศบาลตำบลสารภี จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลสารภี โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ในโครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสารภี 
เพื่อสนับสนุนขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยบ้านนายทองดี เฟื่องขจร หมู่ท่ี 4 งบประมาณจำนวน 68,500 
บาท    

จึงเสนอท่ีประชุมโปรดพิจารณาอนุมัติ 
    -ประธานฯขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้อภิปราย ปรากฏว่า ไม่มี สมาชิกสภา     
ผู้ใดประสงค์จะอภิปราย ดังนั้น ประธานฯจึงได้ขอมติให้ความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสารภี 

มติที่ประชุม : ท่ีประชุมเห็นชอบจำนวน ๘ เสียงอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 68,500 บาท เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อำเภอสารภี เพื่อสนับสนุนขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยบ้านนายทองดี เฟื่องขจร 
หมู่ท่ี 4  
โดยงดออกเสียง ๑ เสียงคือ นายประสงค์  จันต๊ะกอง  ประธานสภาฯ 

3.3.2อุดหนุน... 
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3.3.2 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสารภี เพื่อสนับสนุนขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 

ซอยบ้านนายมานิตย์ จองคำ หมู่ที่ 4 งบประมาณจำนวน 105,000 บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน)         
ตั้งจ่ายจากกองช่าง  

-ประธานฯได้เชิญนายกเทศมนตรีตำบลสารภี ช้ีแจงรายละเอียด 
-นายสัญญา พรหมศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลสารภี ได้ช้ีแจงรายละเอียด 

ความสรุปว่า   
1. ต้นเรื่อง 

   1.1 กองช่าง เทศบาลตำบลสารภี ได้ตรวจสอบแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -
2565 พบว่า โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซอยบ้านนายมานิตย์ จองคำ หมู่ท่ี 4 ซึ่งได้บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ จึงขอเปล่ียนแปลงปีดำเนินการเป็น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสารภีได้มีมติอนุมัติให้เปล่ียนแปลง
แผนพัฒนาฯเมื่อวันท่ี 19 ธันวาคม 2562 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพิ่มเติม 
เปล่ียนแปลง และแก้ไข ครั้งท่ี 1/2563 หน้า 8 

2.ข้อเท็จจริง 
2.1 โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซอยบ้านนายมานิตย์ จองคำ หมู่ท่ี 4  

มีความจำเป็นต้องดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แต่ไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองช่าง เทศบาลตำบลสารภี จึงขออนุมัตินายกเทศมนตรีตำบล
สารภีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ มีรายละเอียด ดังนี้ 

         โอนลดงบประมาณจำนวน 105,000 บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน)จากเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานงบกลาง  งบสำรองจ่าย ต้ังงบประมาณ
ไว้ จำนวน 1,043,700 บาท (หนึ่งล้านส่ีหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) หน้า 136-137  เพื่อนำไปใช้จ่าย     
ในกรณีฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนท่ีมีสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้น หรือในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได้
ล่วงหน้า การป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชนท่ีเกิดจากสาธารณภัยต่างๆ เช่น การป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัยและไฟป่าหรือกรณี ท่ีมี         
ความจำเป็นต้องจ่ายนอกเหนือจากท่ีงบประมาณต้ังจ่ายไว้ หรือมีหนังสือส่ังการให้เบิกจ่ายเงินประเภทนี้      
ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง กำหนดสัดส่วนต่างๆ เพื่อเป็น  
กรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ลงวันท่ี 7 มิถุนายน 2561 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมากท่ี มท 0313.4/  ว 667 ลงวันท่ี 12 
มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3215 ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2559 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท0808.2/ว 0684 ลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2560 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว2145 ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2560 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.7/ว 6768 ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2560 หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนท่ีสุด ท่ีมท 0808.2/ว 516 ลงวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2561 หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/ว 1632 ลงวันท่ี 4 มิถุนายน 2561 หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ีมท 0810.5/ว4014 ลงวันท่ี 12 ธันวาคม 2561 หนังสือ  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 305 ลงวันท่ี 22 มกราคม 2562 หนังสือ  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/ว 588 ลงวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2562 หนังสือ 

กรมส่งเสริม... 
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กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/ว 1273 ลงวันท่ี 25 มีนาคม 2562 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0820.3/ว 6884 ลงวันท่ี 1 เมษายน 2562 
และหนังสือส่ังการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากสำนักปลัด   

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 175,200 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อย       
บาทถ้วน)  

เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานเคหะ

และชุมชน งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ 2.อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสารภี        
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอยบ้านนายมานิตย์ จองคำ หมู่ ท่ี 4 จำนวนเงิน 
105,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง และแก้ไข ครั้งท่ี 
1/2563 หน้า 8  

3. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
   3.1 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 
2562 มาตรา 50  

3.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ. 2543  

ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง    
ท่ีทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 

4. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 

4.1 เพื่ อ เป็นการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้กับประชาชนในซอยท่ีไม่มี
กระแสไฟฟ้าใช้สำหรับการใช้ชีวิตประจำวันตลอดจนการอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าท่ี
ของเทศบาลตำบลสารภี จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลสารภี โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ในโครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสารภี 
เพื่อสนับสนุนขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยบ้านนายมานิตย์ จองคำ หมู่ท่ี 4 งบประมาณจำนวน 105,000 
บาท    

จึงเสนอท่ีประชุมโปรดพิจารณาอนุมัติ 
    -ประธานฯขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้อภิปราย ปรากฏว่า ไม่มีสมาชิกสภา     
ผู้ใดประสงค์จะอภิปราย ดังนั้น ประธานฯจึงได้ขอมติให้ความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสารภี 

มติที่ประชุม : ท่ีประชุมเห็นชอบจำนวน ๘ เสียงอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 105,000 บาท เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้า         
ส่วนภูมิภาคอำเภอสารภี  เพื่อสนับสนุนขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยบ้าน       
นายมานิตย์ จองคำ หมู่ท่ี 4  
โดยงดออกเสียง ๑ เสียงคือ นายประสงค์  จันต๊ะกอง  ประธานสภาฯ 
 

3.3.3ค่าจัดซื้อ... 
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3.3.3 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 
เครื่อง งบประมาณจำนวน 17,000 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากกองคลัง  

-ประธานฯได้เชิญนายกเทศมนตรีตำบลสารภี ช้ีแจงรายละเอียด 
-นายสัญญา พรหมศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลสารภี ได้ช้ีแจงรายละเอียด 

ความสรุปว่า   
1. ตน้เรือ่ง 
1.1 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสารภี เรื่อง การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 

2562 ได้ประกาศและมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 3 ธันวาคม 2562 เป็นต้นมา ซึ่งเทศบาลตำบลสารภีจะต้อง
ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยท่ัวไป จากประชาชนในเขตรับผิดชอบ 
จำนวน 2,616 ครัวเรือน ซึ่งมีจำนวนมากและในการดำเนินการรับเงินรายได้ดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 
อีกท้ังต้องพิมพ์หลักฐานใบเสร็จรับเงินในระบบให้กับผู้มาชำระค่าธรรมเนียม โดยกองคลัง เทศบาลตำบลสารภี 
จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยการลงพื้นท่ีเพื่อให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมนอกสถานท่ี 

2. ข้อเท็จจริง 
2.1 ในการตั้งงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ได้ต้ังงบประมาณไว้เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานซึ่งไม่สามารถ
เคล่ือนย้ายได้ แต่ด้วยเหตุผลและความจำเป็นตามข้อ 1.1 กองคลัง เทศบาลตำบลสารภีจึงมีความจำเป็นต้อง
เปล่ียนประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นแบบ All in one เพื่อนำไปใช้งานนอกสถานท่ี จึงขอโอนเงินประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีต้ังไว้เดิมไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

โอนลดงบประมาณจำนวน 17,000 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) จาก      
เทศบัญญั ติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จากแผนงานบริหารงานท่ัวไป             
งานบริหารงานคลัง     งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หน้า 84  รายการท่ี                 
3) เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 17,000 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็น      
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐานดังนี้ 
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน    
ไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 
2. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive                 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย 
4. มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 
5. มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 
6. มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
7. มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
8. มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 
 

เป็นไปตาม... 
 



-25- 
เป็นไปตามรายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน

มีนาคม 2562 ลำดับท่ี 7 หน้า 3 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ณ วันท่ี 15 มีนาคม 
2562 และถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 
27 มิถุนายน 2559 ต้ังจ่ายจากกองคลัง ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 218                        
รายการท่ี 125 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 17,000 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  

เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ         
เครื่องคอมพิวเตอร์   All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 17,000 บาท          
(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน                       
ไม่น้อยกว่า 2.2 GHz จำนวน 1 หน่วย  
2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน                            
ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB  
3. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
4. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive                   
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย  
5. มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดต้ังภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย 
6. มี ช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000  Base-T หรือดีกว่า                            
จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
7. มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
8. มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
9. มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)  
10. สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth  
เป็นไปตามรายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562                   
ลำดับท่ี 10 หน้า 5 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2562 และ   
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 
มิถุนายน 2559 ต้ังจ่ายจากกองคลัง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพิ่มเติม 
เปล่ียนแปลง และแก้ไข ครั้งท่ี 1/2563 หน้า 2  

3. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่าย        
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

4.ข้อเสนอ... 
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4. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 

   4.1 เพื่อเป็นการรองรับการให้บริการประชาชนในการรับชำระค่าธรรมเนียม      
การเก็บ ขน ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยท่ัวไป ซึ่งอยู่ ในอำนาจหน้าท่ีของเทศบาลตำบลสารภี จึงขออนุมัติ           
สภาเทศบาลตำบลสารภี  โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อต้ังจ่าย         
เป็นรายการใหม่ เพื่อ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง 
งบประมาณจำนวน 17,000 บาท   

จึงเสนอท่ีประชุมโปรดพิจารณาอนุมัติ 
   -ประธานฯขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้อภิปราย ปรากฏว่า ไม่มีสมาชิกสภาผู้ใด
ประสงค์จะอภิปราย ดังนั้น ประธานฯจึงได้ขอมติให้ความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 

มติที่ประชุม : ท่ีประชุมเห็นชอบจำนวน ๘ เสียงอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 17,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์    
All In One สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง 
โดยงดออกเสียง ๑ เสียงคือ นายประสงค์  จันต๊ะกอง  ประธานสภาฯ 

3.3.4 ค่าจัดซื้อเครือ่งคอมพวิเตอรโ์นต๊บุ๊ก สำหรบังานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง 
งบประมาณจำนวน 16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากกองคลัง  

-ประธานฯได้เชิญนายกเทศมนตรีตำบลสารภี ช้ีแจงรายละเอียด 
-นายสัญญา พรหมศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลสารภี ได้ช้ีแจงรายละเอียด 

ความสรุปว่า   
1. ตน้เรือ่ง 
1.1 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสารภี เรื่อง การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 

2562 ได้ประกาศและมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 3 ธันวาคม 2562 เป็นต้นมา ซึ่งเทศบาลตำบลสารภีจะต้อง
ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยท่ัวไป จากประชาชนในเขตรับผิดชอบ 
จำนวน 2,616 ครัวเรือน ซึ่งมีจำนวนมากและในการดำเนินการรับเงินรายได้ดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 
อีกท้ังต้องพิมพ์หลักฐานใบเสร็จรับเงินในระบบให้กับผู้มาชำระค่าธรรมเนียม โดยกองคลัง เทศบาลตำบลสารภี 
จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยการลงพื้นท่ีเพื่อให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมนอกสถานท่ี        

2. ข้อเท็จจริง 
2.1 กองคลัง เทศบาลตำบลสารภีมีความจำเป็นต้องจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ

โน้ตบุ๊กเพิ่มเติมอีกจำนวน 1 เครื่อง เพื่อให้สามารถรองรับการให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมนอกสถานท่ี     
ได้หลายหมู่บ้านในช่วงเวลาเดียวกัน จึงขอโอนเงินประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563        
ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

โอนลดงบประมาณจำนวน 16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)จาก         
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหาร   
งานคลัง งบดำเนินงาน ค่าวัสดุ หน้า 81 รายการ วัสดุสำนักงาน จำนวน 80,0๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและการบริการ 

ประชาชน... 
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ประชาชน ส่ิงของเครื่องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร น้ำด่ืม ฯลฯ 
สำหรับ  ใช้ในทุกส่วนงานของเทศบาลตำบลสารภี โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 ต้ังจ่ายจากกองคลัง 

งบประมาณคงเหลอืกอ่นโอน 68,726.50 บาท (หกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบหก
บาทห้าสิบสตางค์) 

เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในแผนงาน

บริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาท
ถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน โดยมคุีณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 2.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผล
สูง จำนวน 1 หน่วย 
2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน                     
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 
3. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
4. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive                 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย 
5. มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
6. มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
7. มีช่องเช่ือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง  
8. มี ช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000  Base-T หรือดีกว่า                            
จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
9. สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
 เป็นไปตามรายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562                   
ลำดับท่ี 12 หน้า 6 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2562 และถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 
2559 ต้ังจ่ายจากกองคลัง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง และ
แกไ้ข ครั้งท่ี 1/2563 หน้า 2  

3. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่าย        
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 

4.ข้อเสนอ... 



-28- 

4. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 

   4.1 เพื่อเป็นการรองรับการให้บริการประชาชนในการรับชำระค่าธรรมเนียม      
การเก็บ ขน ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยท่ัวไป ซึ่งอยู่ ในอำนาจหน้าท่ีของเทศบาลตำบลสารภี จึงขออนุมัติ           
สภาเทศบาลตำบลสารภี โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อต้ังจ่าย         
เป็นรายการใหม่เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ
จำนวน 16,000 บาท   

จึงเสนอท่ีประชุมโปรดพิจารณาอนุมัติ 
   -ประธานฯขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้อภิปราย ปรากฏว่า ไม่มีสมาชิกสภาผู้ใด
ประสงค์จะอภิปราย ดังนั้น ประธานฯจึงได้ขอมติให้ความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก 

มติที่ประชุม : ท่ีประชุมเห็นชอบจำนวน ๘ เสียงอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 16,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์    
โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง 
โดยงดออกเสียง ๑ เสียงคือ นายประสงค์  จันต๊ะกอง  ประธานสภาฯ 

3.4 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนและเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน 
งบประมาณตั้งไว้ 48,500 บาท (สี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากสำนักปลัด  

-ประธานฯได้เชิญนายกเทศมนตรีตำบลสารภี ช้ีแจงรายละเอียด 
-นายสัญญา พรหมศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลสารภี ได้ช้ีแจงรายละเอียด 

ความสรุปว่า   
1. ต้นเรื่อง 

   1.1 เนื่องจากภารกิจอำนาจหน้าท่ีของสำนักปลัด เทศบาลตำบลสารภี ครอบคลุม
ภารกิจ อาทิ ด้านการพัฒนาชุมชน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเกษตร การรับเรื่องร้องเรียน    
ร้องทุกข์ การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ซึ่งมีความจำเป็นต้องจัดส่งเอกสารประชาสัมพันธ์หรือการเชิญ
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ อีกท้ังการออกตรวจสอบข้อเท็จจริง
และตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้นกรณีเกิดเหตุสาธารณภัย จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อรถจักรยานยนต์       
เพื่อใช้ในการรองรับการปฏิบัติราชการและการจัดส่งเอกสารราชการต่าง ๆ เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย  
และความสะดวกรวดเร็ว  
   1.2 สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี  ได้ปรับปรุงบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์เพื่อใช้ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ             
ท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยได้ประกาศให้ใช้บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2562 จึงทำให้
งบประมาณท่ีต้ังไว้ในการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ตามข้อ 1.1 มีไม่เพียงพอและต้องเปล่ียนแปลงคำช้ีแจง
งบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้องกับบัญชีราคามาตรฐานจึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายและเปล่ียนแปลงคำช้ีแจง   
 
 

2.ข้อเท็จจริง... 
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2. ข้อเท็จจริง 
สำนักปลัดเทศบาลตำบลสารภี  ขออนุมั ติเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงและโอนเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
เปลีย่นแปลงคำชีแ้จงและโอนงบประมาณ     

  ข้อความเดมิ  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หน้า 
72 1. รถจักรยานยนต์  จำนวน 48,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด    ไม่น้อยกว่า 
110 ซีซี  แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 คัน ๆ ละ 48,500  บาท  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ   กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1657  ลงวันท่ี 16  กรกฎาคม  2556        ซึ่งครุภัณฑ์
ดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักมาตรฐานงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2561 หน้า 15, 
67 ต้ังจ่ายจากสำนักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี 217 รายการท่ี 124 
  โอนลด งบประมาณจำนวน  3,400  บาท (สามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)   

จากแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) 
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง  หน้า 60 เงินประจำตำแหน่ง  จำนวน 168,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำ
ตำแหน่ง  ให้แก่ ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) เดือนละ 7,000 บาท  รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) และหัวหน้าสำนักปลัด   (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) เดือนละ 3,500  
บาท  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน  กจ. กท.และก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 
ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศ  ณ วันท่ี 19 เมษายน 2559 
ต้ังจ่ายจากสำนักปลัด  
  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  140,000  บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)   
  รับโอนเพิม่งบประมาณจำนวน  3,400  บาท (สามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)และเปลี่ยนแปลงคำ
ชี้แจงเป็น 

   ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หน้า 72         
1. รถจักรยานยนต์  จำนวน 51,900 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 110 ซีซี  
แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 คัน ๆ ละ  51,900  บาท  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1657  ลงวันท่ี 16  กรกฎาคม  2556 ซึ่งครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2562 หน้า 18, 79 ต้ังจ่ายจาก
สำนักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขฉบับที่ 1/2563 หน้าที่ 9 รายการที่ 1 

3. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543  

ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง    
ท่ีทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 

ข้อ29การแก้ไข... 
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ข้อ 29 การแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 

ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้างท่ีทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้เป็น
อำนาจ อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

4. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
   เพื่อให้การจัดส่งเอกสารราชการต่างๆ การตรวจสอบข้อเท็จจริงและความเสียหาย
เบ้ืองต้นกรณีเกิดเหตุสาธารณภัยซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าท่ีของเทศบาลตำบลสารภีจึงขออนุมัติสภาเทศบาลตำบล
สารภีโอนและเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน ต้ังจ่ายจากสำนักปลัด 

 จึงเสนอท่ีประชุมโปรดพิจารณาอนุมัติ 
   -ประธานฯขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้อภิปราย ปรากฏว่า ไม่มีสมาชิกสภาผู้ใด
ประสงค์จะอภิปราย ดังนั้น ประธานฯจึงได้ขอมติให้ความเห็นชอบโอนและเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ 

มติที่ประชุม : ท่ีประชุมเห็นชอบจำนวน ๘ เสียงอนุมัติให้ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 3,400 บาทและเปล่ียนแปลงคำช้ีแจง
งบประมาณรายจ่าย เพื่อจัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน รวมงบประมาณ 
51,900 บาท  
โดยงดออกเสียง ๑ เสียงคือ นายประสงค์  จันต๊ะกอง  ประธานสภาฯ 

3.5 ญัตติ เรื่อง การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕63 ระยะเวลาและ    
วันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัย 

-ประธานฯได้มอบหมายให้ เลขานุการสภาฯได้ดำเนินการ 
 -นายกิตต์นิพัทธ์ เมืองลือ  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสารภี ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง         
(พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ ๒๑ ประกอบ ข้อ ๑๑ สรุปความว่า การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลา
และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น  ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษา         
ในท่ีประชุมสามัญ ประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้กำหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจำปีแต่ละสมัยในปีนั้น
จะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกำหนดกี่วัน 

  -ประธานฯได้ปรึกษาในท่ีประชุม 
-นายนกิร จันต๊ะก๋อง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสารภี เขต 2 ได้เสนอต่อที่ประชุม

ให้มีการกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวนอีกสามสมัย ดังนี้ 
สมัยสามัญสมัยท่ี ๒ มีกำหนด ๓๐ วัน เริ่มต้นวันท่ี ๑8 พฤษภาคม ถึง 16 มิถุนายน 2563 
สมัยสามัญสมัยท่ี ๓ มีกำหนด ๓๐ วัน เริ่มต้นวันท่ี ๑0 สิงหาคม ถึง 8 กันยายน 2563 
สมัยสามัญสมัยท่ี ๔ มีกำหนด ๓๐ วัน เริ่มต้นวันท่ี ๑6 พฤศจิกายน ถึง 15 ธันวาคม 2563 

   -มีผู้รับรอง  ๒   คน  ดังนี้   ๑. นายสมศักดิ์ ปัญเจริญ  
                                   ๒. นายสมพล ศรีฝั้น   

-ประธานฯขอให้สมาชิกสภาได้เสนอความเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่า ไม่มีสมาชิกสภาผู้ใด
ประสงค์จะเสนอความเห็นใดอีก ดังนั้น ประธานฯจึงได้ขอมติให้ความเห็นชอบกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕63 ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัย 

มติท่ีประชุม... 
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มติที่ประชุม :  ที่ประชุมเห็นชอบจำนวน ๘ เสียงกำหนดจำนวนสมัยประชุม 
                                       สามัญประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวนอีกสามสมัย ดังนี้ 

1. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2563 เริ่มตั้งแต่ 
วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป มีกำหนด 30 วัน  
เริ่มต้นวันที่ ๑8 พฤษภาคม ถึง 16 มิถุนายน ๒๕63 
2. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2563 เริ่มตั้งแต่ 
วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป มีกำหนด 30 วัน 
เริ่มต้นวันที่ 10 สิงหาคม ถึง 8 กันยายน 2563 
3. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 2563 เริ่มตั้งแต่ 
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป มีกำหนด 30 วัน 
เริ่มต้นวันที่ 16 พฤศจิกายน ถึง 15 ธันวาคม 2563 
โดยงดออกเสียง ๑ เสียงคือ นายประสงค์  จันต๊ะกอง  ประธานสภาฯ 

๓.6 ญัตติ เรื่อง การกำหนดวันเริ่มประชุมสามัญและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ
ประจำปีสมัยแรก พ.ศ. ๒๕64 

-ประธานฯได้มอบหมายให้ เลขานุการสภาฯได้ดำเนินการ 
  -นายกิตต์นิพัทธ์ เมืองลือ  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสารภี ได้แจ้งต่อท่ี

ประชุมว่าระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง         
(พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ ๒๑ ประกอบ ข้อ ๑๑ สรุปความว่า การกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก
ของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในท่ีประชุมสามัญ ประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้กำหนด
วันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปนั้นจะเริ่มเมื่อใดและมีกำหนดกี่วัน 

   -ประธานฯได้ปรึกษาในท่ีประชุม 
นางศรนีวล สุภาวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสารภี เขต 2 ได้เสนอต่อ  

ที่ประชุม  ให้มีการกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก ประจำปี  พ .ศ. ๒๕64 เป็น             
วันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕64 มีกำหนด ๓๐ วัน ถึง วันท่ี 2 มีนาคม ๒๕64  

-มีผู้รับรอง  ๒   คน  ดังนี้   ๑. นายวิรัตน์ ปัญเจริญ  
                                   ๒. นายกฤศ แก้วมา   

-ประธานฯขอให้สมาชิกสภาได้เสนอความเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่า ไม่มี
สมาชิกสภาผู้ใดประสงค์จะเสนอความเห็นใดอีก ดังนั้น ประธานฯจึงได้ขอมติให้ความเห็นชอบกำหนดวัน     
เริ่มประชุมสามัญและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก พ.ศ. ๒๕64 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบจำนวน ๘ เสียงกำหนดวันเริ่มประชุมสามัญและ
ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก พ.ศ. ๒๕64 
เป็นวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕64 มีกำหนด ๓๐ วัน 
ถึง วันที่ 2 มีนาคม ๒๕64  
โดยงดออกเสียง ๑ เสียงคือ นายประสงค์  จันต๊ะกอง  ประธานสภาฯ 

ระเบียบวาระท่ี4... 
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ระเบยีบวาระที ่๔  เรือ่งอืน่ๆ 

-ไม่มี- 

เลกิประชมุ   เวลา  14.20  น. 
   
 
 
 

ลงช่ือ          กิตต์นิพัทธ์ เมืองลือ                      ผู้จดบันทึกการประชุม 
   (นายกิตต์นิพัทธ์ เมืองลือ) 

                  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสารภี 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสารภี  
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 แล้ว เมื่อวันที่   6   กุมภาพันธ์ 2563  

เหน็วา่ถกูตอ้ง จงึไดล้งนามไว ้
 

ศรนีวล สุภาวัฒน์ 
 (นางศรีนวล สุภาวัฒน์) 

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

วิรัตน์ ปัญเจริญ 
 (นายวิรัตน์  ปัญเจริญ) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

นิกร จันต๊ะก๋อง 
 (นายนิกร  จันต๊ะก๋อง) 

เลขานุการ/คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
  สภาเทศบาลตำบลสารภี ได้รับรองรายงานการประชุมนี้ ในการประชุมสมัยสามัญ           
สมัยท่ี     2       ครั้งท่ี       1      / 2563 เมื่อวันท่ี     28     พฤษภาคม    2563 
ประธานสภาเทศบาลตำบลสารภี จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
 
 
 
  (ลงช่ือ)                         ประสงค์ จันต๊ะกอง 

(นายประสงค์ จันต๊ะกอง) 
ประธานสภาเทศบาลตำบลสารภี 

  
 
 
 
 
 
                                        
                                        
     
 


