
 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
สมัยสามัญ   สมัยแรก  ประจําป   ๒๕๖5 

วันศุกรท่ี  11  กุมภาพันธ  ๒๕๖5   เวลา  ๑3.๐๐ น. 
ณ   หองประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย 

ผูมาประชุม 
๑. นายธนานันท เท่ียงฟู    ประธานสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
๒. นางก่ิงแกว  แสงรุง    รองประธานสภาเทศบาลฯ 
๓. นางนฤมล  ปุณะศิริ    สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
๔. นายสุทิน  โลกคําลือ   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
๕. ร.อ.ประเสริฐ เพ่ิมพูล    สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
๖. นางลัดดา  หอมโกศล   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
๗. นางศศิวรรณ  ซ่ือตระกูล   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
๘. นางสาวพรรณอร สารสืบ    สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
๙. ร.ต.วิเชียร  ฝนมณีวรรณ   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
๑๐. ร.ต.มานพ  กิตตะวงค   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
๑๑. นายสงา  กันทะ    สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
๑๒. นายสุพัฒ  อูเงิน    สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
๑๓. นายโสดา  ตะโกสีย    สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
๑๔. นายกิตติวัฒน ฝนสุตา    สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
๑๕. นายอินถา  ปนตาติ๊บ   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
๑๖. นายสมนึก  ตันชุม    สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
๑๗. นายบุญศรี  ศรียอด    สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
18.นายวิทยา  ธิมา    เลขานุการสภาเทศบาลเมืองพิชัย 

ผูเขารวมประชุม 
๑. นายสองเมือง วงคไชย    นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย 
๒. นายอรุณ    พีระเชื้อ            รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย 
3. นายอํานวย   เสนาวรรณ        รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย 
4. นายนิธิ    อุณหเลขจิตร      รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย 
5. นางสุภาษร    คําเครือ        เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย 
6. นางสาวจิตรลดา   มาเร็ว        เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย 
7. นายวิทยา    โพธินคร          ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองพิชัย 
8. นายธัชนะ  โตวิยานนท   ผอ.กองชาง รักษาราชการแทนปลัดฯ 
9. นางวาสนา  มงคลสิทธิ์   หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
10. นางนิดา  นันตะกูล   ผูอํานวยการกองสาธารณสุข 
11. นางวิศัลยา  สุภาโม    ผูอํานวยการกองการศึกษา 
12. นางรําพึง  พันธุระ    หัวหนาฝายพัสดุและทรัพยสิน 
13. นางนวรัตน  ศิริผัด    หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
14. นายประเสรฐิ ศรีไชยมูล   หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง 
15. นางสาวศิริกร ธรรมสิทธิ์   หัวหนาฝายสวัสดิการสังคม 
16.นางสาวลัดดาวัลย    ปนทะโชติ   นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
17.นายโอฬาร   ศิลปสนธยานนท   ผูชวยเจาหนาท่ีประชาสัมพันธ 
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เริ่มประชุมเวลา  ๑3.๐๐ น. 

 
นายวิทยา  ธิมา -    เรียนทานประธานสภาเทศบาลเมืองพิชัยและสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ 
เลขานุการสภาฯ  วันนี้เปนวันประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยสามัญ สมัยแรก   ประจําป  

พ.ศ. ๒๕๖5   ประธานสภาฯ ไดกําหนดใหมีการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย                   
ในวันท่ี  11 กุมภาพันธ  ๒๕๖5   เวลา ๑3.๐๐ น.  ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
ไดมาประชุมครบองคประชุมแลว จึงขอเรียนเชิญทานประธานสภาเทศบาล                 
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป  

  
ประกาศสภาเทศบาลเมืองพิชัย 

เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ.๒๕๖5 

 ตามท่ี สภาเทศบาลเมืองพิชัย ไดมีมติในการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยสามัญ ครั้งแรก     
ประจําป พ.ศ. 2564  เม่ือวันท่ี  ๑1  พฤษภาคม  2564  กําหนดใหมีการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย                    
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  ประจําป พ.ศ.๒๕๖5   ตั้งแตวันท่ี  7  กุมภาพันธ  ๒๕๖5   เปนตนไป  มีกําหนด                
ไมเกิน  ๓๐ วัน 

  ฉะนั้น อาศัยอํานาจความในมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  และ                     
ท่ีแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑4) พ.ศ. ๒๕6๒  จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย  
สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจําป พ.ศ.๒๕๖5  ตั้งแตวันท่ี  7  กุมภาพันธ  ๒๕๖5  เปนตนไป  มีกําหนด                      
ไมเกิน  ๓๐ วัน 
   ประกาศ  ณ  วันท่ี   1   กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖5 

       ธนานันท  เท่ียงฟู 
    (นายธนานันท  เท่ียงฟู) 
ประธานสภาเทศบาลเมืองพิชัย 

    
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู  - สํานักปลัดเทศบาล  
ประธานสภาฯ  ตามท่ีเทศบาลเมืองพิชัย ไดประกาศเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพิชัย  

(พ.ศ.2566 – 257) ครั้งท่ี /2565  เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2564  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 หมวด 5 การนาํแผนพัฒนา
ไปปฏิบัติ ขอ 24 ใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใชแผนพัฒนาท่ีอนุมัติแลวและนําไป
ปฏิบัติ รวมท้ังแจงสภาทองถ่ิน คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
องคการบริหารสวนจังหวัด อําเภอ หนวยงานท่ีเก่ียวของและประกาศใหประชาชน 
ในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน ภายในสิบหาวัน นับแตวันท่ีประกาศใชและปดประกาศ 
โดยเปดเผย ไมนอยกวาสามสิบวัน เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จึงขอแจงใหท่ีประชุม
สภาเทศบาลเมืองพิชัย ทราบโดยท่ัวกัน 
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กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองพิชัย 
- วันจันทรท่ี  14  กุมภาพันธ 2565 เวลา 13.30 น. ศูนยพิทักษสิทธิผูบริโภคจังหวัดลําปาง โดยการ

สนับสนุนของสํานักงาน สาธารณสุขจังหวัดลําปาง ท่ีไดรวมลงนาม  บันทึกขอตกลงกับเทศบาล                            

ท้ัง 9 แหง  ในการเฝาระวังตูน้ําดื่มหยอดเหรียญปลอดภัย ป 2565  

- วันท่ี 23 กุมภาพันธ 2565 เวลา 09.00 น.  จะมีพิธีเปดโครงการพัฒนาและรักษาความสะอาด

ถนนในเขตเทศบาลเมืองพิชัย ประจําป 2565 ( โครงการถนนไรฝุน หนาบาน นามอง ) ซ่ึงจะทําพิธี

เปดบริเวณสะพานเชื่อมบานฝายนอยและบานทาโทก 

 จึงขอเรียนเชิญ คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน และหัวหนาสวนราชการ เขารวม

กิจกรรมดังกลาว โดยพรอมเพรียงกัน 

ระเบียบวาระท่ี  ๒    เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยสามัญ สมัยท่ีส่ี 
ประจําป  ๒๕๖4   เม่ือวันท่ี 29  พฤศจิกายน  2564 
 

นายธนานันท  เท่ียงฟู   - ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเสนอผลการพิจารณา 
ประธานสภาฯ          ตอท่ีประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
 
นางศศิวรรณ ซ่ือตระกูล  -  เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน    
สมาชิกสภาฯ       ดวยในวันท่ี  3 ธันวาคม 2564  เวลา ๑๐.0๐ น.  ณ สํานักงานเทศบาลเมือง                     
                            พิชัยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ไดพิจารณาตรวจรายงานการประชุม                             
                              สภาเทศบาลเมืองพิชัย จํานวน  ๑  ฉบับ  คือ สมัยสามัญ สมัยท่ีสี่ ประจาํป      
                              ๒๕๖4   เม่ือวันท่ี 29  พฤศจิกายน  2564   เห็นวารายงานการประชุมสภาเทศบาล    
                              เมืองพิชัย สมัยสามัญ สมัยท่ีสี่  ประจําป  ๒๕๖4    เปนการถูกตอง  จึงมีมติ    
                              ใหนาํเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาล เพ่ือใหสภาเทศบาลรับรองรายงานการประชุม        
                              ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๗      
                              ขอ ๓๓  ตอไป 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู - คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ไดเสนอรายงานการประชุมของ 
ประธานสภาฯ คณะกรรมการเรียบรอยแลว จะมีสมาชิกสภาฯ ทานใดขอแกไขรายงานการประชุม

หรือไม 
 
สมาชิกสภาฯ  - ไมมี 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู - เม่ือไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย จึงขอใหเลขานุการสภาฯ ดําเนินการ 
ประธานสภาฯ  ตรวจสอบวามีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมครบเปนองคประชุมหรือไม      
 

 
นายวิทยา  ธิมา        - จากการตรวจสอบแลว มีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุม                       
เลขานุการสภาฯ  จํานวน 18  ทาน  เปนอันครบองคประชุม 
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นายธนานันท  เท่ียงฟู   - เม่ือไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย และมีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ี 
ประธานสภาฯ            ประชุมครบเปนองคประชุม จึงขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
          ทานใดใหความเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
                             สมัยสามัญ สมัยท่ีสี่  ประจําป  ๒๕๖4   เม่ือวันท่ี  29  พฤศจิกายน  2564   
                             ขอไดโปรดยกมือ 
 
มติท่ีประชุม     - มีมติรับรองเปนเอกฉันท เห็นชอบ 16 เสียง  ไมเห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง  การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญ ประจําป ๒๕๖5 ระยะเวลาเริ่มตน

ประชุม สมัยประชุมสามัญประจําป ๒๕๖5 ของแตละสมัยและวันเริ่มสมัยประชุม
สามัญ สมัยแรก ประจําป ๒๕๖6 

 
นายธนานันท  เท่ียงฟู  - ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงระเบียบท่ีเก่ียวของใหท่ีประชุมรับทราบ 
ประธานสภาฯ 
   
นายวิทยา ธิมา -    เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองพิชัย และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน ตาม 
เลขานุการสภาฯ  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๑4) พ.ศ. ๒๕6๒ 

มาตรา ๒๔ กําหนดใหในปหนึ่ง ใหมีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญ               
ครั้งแรก และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจําปใหสภาเทศบาลกําหนด และวรรค ๔ 
กําหนดใหสมัยประชุมสามัญสมัยหนี่ง ๆ ใหมีกําหนดไมเกินสามสิบวัน   
แตถาจะขยายเวลาออกไปอีกจะตองไดรับอนุญาตจากผูวาราชการจังหวัด และ                
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๗  
(แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554  ขอ  ๑๑  (๒)  สําหรับเทศบาลใหสมาชิก
สภาเทศบาลกําหนดวาการประชุมสมัยสามัญประจําปแตละสมัยในปนั้น  จะเริ่ม
เม่ือใด  แตละสมัยในปนั้นมีกําหนดก่ีวันกับใหกําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ
ประจําป  สมัยแรกของปถัดไป  และมีกําหนดก่ีวัน   ขอ 21 การกําหนดจํานวนสมัย
ประชุมสามัญประจําป ระยะเวลาและวันเริ่มตนประชุมสมัยประชุมสามัญประจําป
ของแตละสมัยในปนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปของปถัดไปและระยะเวลา
ของสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไป ใหประธานสภาทองถ่ินนําปรึกษา
ในท่ีประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของแตละป โดยใหนําความในขอ 11 มาใชบังคับ
โดยอนุโลม 
 

นายธนานันท  เท่ียงฟู  - ขอเชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล เสนอตอสภาเทศบาลในการกําหนดใหมี 
ประธานสภาฯ   สมัยประชุมสามัญประจําป ๒๕๖5  จํานวนก่ีสมัย และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ 

ประจําป ๒๕๖5  ควรจะเปนวันใด ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลไดเสนอ 
 
สท.สงา กันทะ             -  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ              
สมาชิกสภาฯ  ขาพเจา นายสงา กันทะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย ขอเสนอให                     

มีกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําป ๒๕๖5   มีจํานวน  ๔ สมัย  ดังนี้ 
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สมัยท่ีสอง  เริ่มประชุมตั้งแต วันท่ี 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖5 
เปนตนไป มีกําหนดไมเกิน ๓๐ วัน 

สมัยท่ีสาม  เริ่มประชุมตั้งแต วันท่ี   19 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖5 
เปนตนไป มีกําหนดไมเกิน ๓๐ วัน 

   สมัยท่ีสี่   เริ่มประชุมตั้งแต วันท่ี  14  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖5 
เปนตนไป มีกําหนดไมเกิน ๓๐ วัน 

 
นายธนานันท  เท่ียงฟู  - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม 
ประธานสภาฯ     
 
สมาชิกสภา - ไมมี  
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู - เม่ือไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย จึงขอใหเลขานุการสภาฯ ดําเนินการ 
ประธานสภาฯ  ตรวจสอบวามีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมครบเปนองคประชุมหรือไม      

 
นายวิทยา  ธิมา        - จากการตรวจสอบแลว มีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุม                       
เลขานุการสภาฯ  จํานวน 18  ทาน  เปนอันครบองคประชุม 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู   - เม่ือไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย และมีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ี 
ประธานสภาฯ            ประชุมครบเปนองคประชุม จึงขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
          ทานใดใหความเห็นชอบใหมีการประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุมสามัญประจําป ๒๕๖5       
                             มีจํานวน ๔ สมัย  ดังนี้  

สมัยท่ีสอง  เริ่มประชุมตั้งแต วันท่ี 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖5 
เปนตนไป มีกําหนดไมเกิน ๓๐ วัน 
สมัยท่ีสาม  เริ่มประชุมตั้งแต วันท่ี   19 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖5 
เปนตนไป มีกําหนดไมเกิน ๓๐ วัน 
สมัยท่ีสี่   เริ่มประชุมตั้งแต วันท่ี  14  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖5 
เปนตนไป มีกําหนดไมเกิน ๓๐ วัน / ขอไดโปรดยกมือ 

 
มติท่ีประชุม     - มีมติรับรองเปนเอกฉันท เห็นชอบ 16 เสียง  ไมเห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู  - ตอไป ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอตอสภาเทศบาล ในการกําหนด 
ประธานสภาฯ  วันเริ่มและระยะเวลา สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. ๒๕๖6                              

ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอ 
 
สท.พรรณอร สารสบื  - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาฯ  ขาพเจา นางสาวพรรณอร  สารสืบ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย ขอเสนอใหกําหนด    
                               วันเริ่มประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ.๒๕๖6       
                               ตั้งแต วันท่ี  6  กุมภาพันธ  พ.ศ.๒๕๖6  เปนตนไป  มีกําหนดระยะเวลาไมเกิน                   
                               ๓๐ วัน 
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นายธนานันท  เท่ียงฟู  - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม 
ประธานสภาฯ     
 
สมาชิกสภา - ไมมี  
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู - เม่ือไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย จึงขอใหเลขานุการสภาฯ ดําเนินการ 
ประธานสภาฯ  ตรวจสอบวามีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมครบเปนองคประชุมหรือไม      

 
นายวิทยา  ธิมา        - จากการตรวจสอบแลว มีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุม                       
เลขานุการสภาฯ  จํานวน 18  ทาน  เปนอันครบองคประชุม 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู   - เม่ือไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย และมีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ี 
ประธานสภาฯ            ประชุมครบเปนองคประชุม จึงขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
          ทานใดใหความเห็นชอบใหกําหนดวันเริ่ม สมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยสามัญ      
                             สมัยแรก ประจําป ๒๕๖6  ตั้งแต วันท่ี  6  กุมภาพันธ   พ.ศ. ๒๕๖6  เปนตนไป                    
                             มีกําหนดระยะเวลาไมเกิน ๓๐ วัน / ขอไดโปรดยกมือ 
 
มติท่ีประชุม     - มีมติรับรองเปนเอกฉันท เห็นชอบ 16 เสียง  ไมเห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔    เรื่อง    การแตงตั้งคณะกรรมการสามัญประจําสภาทองถิ่น   
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู   - ตอไปเปนการแตงตั้งคณะกรรมการสามัญประจําสภาทองถ่ิน ขอเชิญเลขานุการ
ประธานสภาฯ  สภาชี้แจงเก่ียวกับระเบียบท่ีเก่ียวของ  ขอเรียนเชิญ 
 
นายวิทยา  ธิมา  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน 
เลขานุการสภาฯ  พ.ศ. ๒๕๔๗  (แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554)  หมวด ๘        
                               คณะกรรมการสภาทองถ่ิน  ขอ ๑๐๓,  ขอ๑๐๔,  ขอ๑๐๕   และขอ ๑๐๗ 
                               กําหนดใหคณะกรรมการสภาทองถ่ิน มี ๒ ประเภท คือ 

๑. คณะกรรมการสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ิน มีจํานวน                                
ไมนอยกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗  คน 
๒. คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือบุคคลท่ีไมไดเปน 
สมาชิกสภาทองถ่ิน มีจํานวนไมนอยกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน 
โดยคณะกรรมการสภาทองถ่ินมีหนาท่ีกระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใด ๆ  
อันอยูในกิจการสภาทองถ่ินแลวรายงานตอสภาทองถ่ิน และสภาทองถ่ินมีอํานาจเลือก
สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือบุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการสภา
ทองถ่ินชุดตาง ๆ ตามความจําเปนแกกิจการในหนาท่ีของสภาทองถ่ิน ดังนี้ 
        คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมวิธีเลือกคณะกรรมการสภาทองถ่ิน ให
สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ินหรือบุคคลท่ีไมได 
 
 
 



 
-7- 

 
เปนสมาชิกสภาทองถ่ินแลวแตกรณีในกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินเปนผูเสนอตองมี
สมาชิกสภาทองถ่ินรับรองไมนอยกวาสองคน  สวนกรณีท่ีผูบริหารทองถ่ินเปนผูเสนอ
ไมตองมีผูรับรองการเสนอชื่อใหเสนอไดโดยไมจํากัดจํานวน เวนแตท่ีประชุมมีมติเปน
อยางอ่ืน และใหนําวิธีการเลือกตามขอ ๑๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม โดยกําหนดให
สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ินแตละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ิน 
หรือบุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ินคนหนึ่งท่ีตนเห็นควรใหเปน ผูดํารงตําแหนง 
และใหสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินลงคะแนนเลือกจากชื่อเหลานั้น โดยวิธี
เขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผูท่ีถูกเสนอคนละหนึ่งชื่อ 

เม่ือตรวจนับแลวใหประธานสภาประกาศคะแนนตอท่ีประชุมสภาทองถ่ิน               
ผูไดคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับเลือก ถาไดคะแนนสูงสุดเทากันหลายคนใหเลือกใหม 
เฉพาะคนท่ีไดคะแนนเทากันโดยใชวิธีเดิม แตถาไดคะแนนสูงสุดเทากันอีกใหใชวิธี             
จับฉลาก และตามขอ ๑๔ กําหนดวาถามีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งเพียง
ตําแหนงละหนึ่งคนใหถือวาผูนั้นไดรับเลือก 

 
นายธนานันท  เท่ียงฟู     - เม่ือสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกทานไดรับทราบระเบียบขอบังคับเก่ียวกับ 
ประธานสภาฯ การเลือกคณะกรรมการสภาทองถ่ินแลว  ขอเชิญเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเสนอ   

วาจะเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ  จํานวนก่ีคน   
 

                                
นายอินถา  ปนตาติ๊บ       - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ              
สมาชิกสภาฯ  ขาพเจา  นายอินถา  ปนตาติ๊บ    สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย  ขอเสนอ  
                               ใหมีจํานวนของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ  รวมจํานวน   ๓  คน 
 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู    - ขอผูรับรอง /  มีผูรับรองเปนการถูกตอง  ไดแก 1. นางก่ิงแกว  แสงรุง                
ประธานสภาฯ      2. นายโสดา  ตะโกสีย    3. นางลัดดา หอมโกศล  

  -  มีทานใดจะเสนอจํานวนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ เปนอยางอ่ืน 
     หรือไม  ขอเรียนเชิญ 

- เม่ือไมมี ทานใดเสนอเปนอยางอ่ืนแลว จึงมีมติใหคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
สภาฯ  มีจํานวนรวมท้ังหมด  จํานวน  ๓  คน 

- ตอไปขอเรียนเชิญ ทานสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผูท่ีเห็นสมควรเปนคณะกรรมการสภาฯ    
     ในสวนของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ คนท่ี ๑ 

 
นายสงา  กันทะ  - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ               
สมาชิกสภาฯ ขาพเจา นายสงา  กันทะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย ขอเสนอรายชื่อสมาชิกสภา

เทศบาล  เพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนท่ี ๑   
คือ  ร.อ.ประเสริฐ  เพ่ิมพูล   ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลฯ  
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นายธนานันท  เท่ียงฟู  - ขอผูรับรอง /  มีผูรับรองเปนการถูกตอง  ไดแก 1. นายสุทิน  โลกคําลือ 
ประธานสภาฯ  2. นายสุพัฒน  อูเงิน   3. นายสมนึก  ตันชุม 
   - มีทานใดจะเสนอทานอ่ืน เปนคณะกรรมการฯ คนท่ี ๑ อีกหรือไม  ขอเรียนเชิญ 
 
สมาชิกสภาฯ  -  ไมมี  
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู  - หากไมมีทานใดจะเสนอชื่อ คณะกรรมการตรวจรายงาน คนท่ี ๑ เพ่ิมเติมอีก 
ประธานสภาฯฯ               เปนอันวาท่ีประชุมมีมติให รอ.ประเสริฐ  เพ่ิมพูล    เปนคณะกรรมการตรวจ    
                รายงานการประชุมสภาฯ คนท่ี ๑ 
   - ตอไป ขอเรียนเชิญสมาชิกฯ  เสนอชื่อผูท่ีเห็นสมควรเปนคณะกรรมการสภา      

            เทศบาลเมืองพิชัย ในสวนของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ        
            คนท่ี ๒  ขอเรียนเชญิ 
 

นายกิตติวัฒน  ฝนสุตา  - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ               
สมาชิกสภาฯ  ขาพเจา นายกิตติวัฒน    ฝนสุตา  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย ขอเสนอรายชื่อ    

สมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
คนท่ี ๒  คือ  นายสุทิน  โลกคําลือ    ตําแหนง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

                                         
 

นายธนานันท  เท่ียงฟู   - ขอผูรับรอง   มีผูรับรองเปนการถูกตอง ไดแก 1.นางสาวพรรณอร สารสบื                  
ประธานสภาฯ             2. นายบุญศรี  ศรียอด  3. รต.วิเชียร  ฝนมณีวรรณ 
   - มีทานใดจะเสนอทานอ่ืน เปนคณะกรรมการฯ คนท่ี ๒ อีกหรือไม  ขอเรียนเชิญ 
 
สมาชิกสภาฯ  -  ไมมี  
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู   - หากไมมีทานใดจะเสนอชื่อ คณะกรรมการตรวจรายงานฯ คนท่ี ๒ เพ่ิมเติมอีก 
ประธานสภาฯ    เปนอันวาท่ีประชุมมีมติให  นายสทิุน  โลกคําลือ   เปนคณะกรรมการตรวจ        

           รายงานการประชุมสภาฯ  คนท่ี ๒ 
   - ตอไป เรียนเชิญสมาชิกฯ  เสนอชื่อผูท่ีเห็นสมควรเปนคณะกรรมการสภา      

          เทศบาลเมืองพิชัย ในสวนของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ        
          คนท่ี ๓   ขอเรียนเชิญ 

 
นางลัดดา หอมโกศล  - กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ               
สมาชิกสภาฯ  ขาพเจา  นางลัดดา  หอมโกศล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย ขอเสนอรายชื่อ    
                               สมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

คนท่ี ๓  คือ  นางนฤมล  ปุณะศิริ   ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลฯ  
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นายธนานันท  เท่ียงฟู   - ขอผูรับรอง   / มีผูรับรองเปนการถูกตอง ไดแก 1. นางศศิวรรณ ซ่ือตระกูล                 
ประธานสภาฯ           2. นายสมนึก  ตันชุม  3. ร.ต.มานพ   กิตตะวงค  
   - มีทานใดจะเสนอทานอ่ืน เปนคณะกรรมการฯ คนท่ี ๓ อีกหรือไม  ขอเรียนเชิญ 
 
สมาชิกสภาฯ  -  ไมมี  
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู   - หากไมมีทานใดจะเสนอชื่อ คณะกรรมการตรวจรายงานฯ คนท่ี 3 เพ่ิมเติมอีก 
ประธานสภาฯ    เปนอันวาท่ีประชุมมีมติให  นางนฤมล  ปุณะศิริ   เปนคณะกรรมการตรวจ        

           รายงานการประชุมสภาฯ  คนท่ี 3  
   - เม่ือไมมีสมาชิกทานใดเสนอเพ่ิมอีก จึงขอใหเลขานุการสภาฯ ดําเนินการ 
                      ตรวจสอบวามีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมครบเปนองคประชุมหรือไม      

 
นายวิทยา  ธิมา        - จากการตรวจสอบแลว มีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุม                       
เลขานุการสภาฯ  จํานวน 18  ทาน  เปนอันครบองคประชุม 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู   - เม่ือไมมีสมาชิกทานใดเสนอ และมีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ี 
ประธานสภาฯ            ประชุมครบเปนองคประชมุ จึงขอสรุปผลการคัดเลือก ดังนี้ 

๑.  รอ.ประเสริฐ  เพ่ิมพูล       ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
๒.  นายสุทิน โลกคําลือ         ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
๓. นางนฤมล  ปุณะศิริ         ตาํแหนง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย 
เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย ตอไป 

                               ทานใดใหความเห็นชอบ / ขอไดโปรดยกมือ 
 
มติท่ีประชุม     - มีมติรับรองเปนเอกฉันท เห็นชอบ 16 เสียง  ไมเห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 

 
 
ระเบียบวาระท่ี  5     ญัตติ  เรื่อง  การขอรับความเห็นชอบเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง คาครุภัณฑคอมพิวเตอร  
                           ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564   
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู   - ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ตอท่ีประชุมสภา 
ประธานสภาฯ    

 
นายสองเมือง  วงคไชย   - เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ  
นายกเทศมนตรีฯ             ขาพเจา นายสองเมือง  วงคไชย  ตําแหนง นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย            
                                  ขอเสนอญัตติ ดังนี้  
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ญัตติ 

เรื่อง  การขอรับความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง คาครุภัณฑคอมพิวเตอร  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564   

หลักการ 
การขอรับความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง คาครุภัณฑคอมพิวเตอร  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564   
เหตุผล 

  ตามท่ีสภาเทศบาลเมืองพิชัย ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 เม่ือ
วันท่ี  23  กันยายน 2564  ไดมีมติเห็นชอบขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจายรายการใหม หมวดคาครุภัณฑ
และคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 และขออนุมัติกันเงิน รายจายหมวดคา
ครุภัณฑและคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน นั้น  

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑราคาและคุณลักษณะพ้ืนฐาน ตามบัญชีราคามาตรฐาน 
ครุภัณฑ ฉบับเดือน ธันวาคม  2564   ดังนั้น เพ่ือใหการจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร เปนไปดวยความเรียบรอย 
มีประสิทธิภาพและถูกตองตามท่ีระเบียบกฎหมายกําหนดไว จึงมีความจําเปนขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
รายละเอียดของครุภัณฑคอมพิวเตอร ตามรายละเอียดดังนี้  
แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป   (สํานักปลัดเทศบาล) 
งบลงทุน        
คาครุภัณฑ        

ครุภัณฑคอมพิวเตอร  

ขอความเดิม 
1.เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก     จํานวน  66,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือ เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก   จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ  22,000 บาท             

เปนเงิน 66,000  บาท คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core)จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
 1) ในกรณีท่ีมีหนวยความจําแบบCache Memory รวมในระดับ (Level )เดียวกันขนาดไมนอยกวา   
4 MB    ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 2.3 GHz  และมีหนวยประมวลผลดานกราฟฟก 
(Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา 10 แกน หรือ 
 2) ในกรณีท่ีมีหนวยความจําแบบCache Memory รวมในระดับ(Level)เดียวกันขนาดไมนอยกวา                 
6 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 1.8  GHz  และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาไดใน
กรณีท่ีตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 8 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive 
ขนาด ความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 X 768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา                           
จํานวนไมนอยกวา    1 ชอง 
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-สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.1 1b,g,n,ac) และ Bluetooth 
(ตามราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)  
(สํานักปลัดเทศบาล) 
โดยขอเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงรายละเอียดของครุภัณฑ  ดังนี้ 

1.เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก  สําหรับงานประมวลผล*  จํานวน  66,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือ เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล*  จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ  

22,000 บาท   เปนเงิน 66,000  บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) และ  8  แกนเสมือน (8 Thread) และมี
เทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีท่ีตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ MaX 
Boost)  โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 4 GHz  จํานวน 1 หนวย   
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ  Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด
ไมนอยกวา  8 MB     
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 8 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive 
ขนาด ความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 X 768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา                     
  แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวนไมนอยกวา  1 ชอง 
-สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth 
(ตามราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 2564) 
(สํานักปลัดเทศบาล) 

ขอความเดิม 
2.เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED สี ชนิด Network แบบท่ี 1 (18 หนา/นาที)  

จํานวน 30,000 บาท  
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED สี ชนิด Network แบบท่ี 1               

(18 หนา/นาที)  จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 10,000 บาท  เปนเงิน  30,000  บาท 
 คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 -มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600 x 600dpi 
 -มีความเร็วในการพิมพขาวดํา สําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนาตอนาที (ppm) 

-มีความเร็วในการพิมพสี สําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนาตอนาที (ppm) 
-สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได 

 -มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB 
 -มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)  แบบ 10/100 Base-T  หรือดีกวา      
 จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไรสาร Wi-Fi  
 (IEEE 802.11b, g, n) ได 
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 -มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน 
 -สามารถใชไดกับ A4, Letter,Legalและ Custom 
(ตามราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563) 
(สํานักปลัดเทศบาล) 

 
โดยขอเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงรายละเอียดของครุภัณฑ  ดังนี้ 

2.เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network แบบท่ี 1 (20 หนา/นาที)  
จํานวน 30,000 บาท  

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network แบบท่ี 1   (20 หนา/นาที)                 
จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 10,000 บาท  เปนเงิน  30,000  บาท 
 คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 -มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600 x 600 dpi 
 -มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 20 หนาตอนาที (ppm) 

-มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 20 หนาตอนาที (ppm) 
-สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได 

 -มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB 
 -มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)  แบบ 10/100 Base-T  หรือดีกวา   
 จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง และสามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi  
 (IEEE 802.11b, g, n) ได 

 -มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน 
 -สามารถใชไดกับ A4, Letter,Legal และสามารถกําหนดขนาดของกระดาษเองได 
(ตามราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 2564)  
(สํานักปลัดเทศบาล) 

ขอความเดิม 
3.เครื่องพิมพ แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)  จํานวน   4,300 บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพิมพ แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ  Ink Tank Printer  
จํานวน  1 เครื่อง ๆ ละ 4,300  บาท  เปนเงิน  4,300  บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ(Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 19 หนาตอนาที(ppm) หรือ  8.8 
ภาพตอนาที 
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 15 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพ   
ตอนาที (ipm) 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
-  มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน 
-  สามารถใชไดกับ A4,Letter,Legal และ Custom   
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน  พฤษภาคม
2563) (สํานักปลัดเทศบาล) 
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โดยขอเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงรายละเอียดของครุภัณฑ  ดังนี้   
3.เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)  จํานวน   4,300 บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพิมพ แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ  Ink Tank Printer  
จํานวน  1 เครื่อง ๆ ละ 4,300  บาท  เปนเงิน  4,300  บาท  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 - เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ(Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 19 หนาตอนาที(ppm) หรือ  8.8 
ภาพตอนาที 
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 15 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพ   
ตอนาที (ipm) 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
-  มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 50 แผน 
-  สามารถใชไดกับ A4,Letter,Legal และสามารถกําหนดขนาดของกระดาษเองได 
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 
2564)  (สํานักปลัดเทศบาล) 
 

ขอความเดิม 
4. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA    จํานวน  ๑๗,๕00  บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน  ๗  เครื่องๆ ละ 2,500 บาท   
เปนเงิน  ๑๗,๕00  บาท 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 -มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts) 
 -สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 
(ตามราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563) 
(สํานักปลัดเทศบาล) 
 
โดยขอเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงรายละเอียดของครุภัณฑ  ดังนี้ 
 

4. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA    จํานวน  ๑๗,๕00  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน  ๗  เครื่องๆ ละ 2,500 บาท   
เปนเงิน  ๑๗,๕00  บาท 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 -มีกําลังไฟฟาขาออก (Output) ไมนอยกวา 800 VA (480 Watts) 
 -สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 
(ตามราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 2564) 
(สํานักปลัดเทศบาล) 
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ขอความเดิม 
5.เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)  

       จํานวน  1๒0,000 บาท  
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 (จอแสดงภาพขนาด 

ไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน ๔ เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท เปนเงิน 1๒0,000 บาท  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
-  มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม
นอยกวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีท่ีตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง 
จํานวน 1 หนวย 
-  หนวยประมวลผลกลาง (CPU)มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 12 MB 
-  มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา  ดังนี้ 
1)  เปนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
2)  มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ GraphicsProcessing Unit  
ท่ีสามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
3)  มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพ  
ขนาดไมนอยกวา  2 GB 
-  มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 8 GB 
-  มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 2 TB หรือชนิด Solid State Drive  
ขนาดความจุไมนอยกวา 480 GB จํานวน 1 หนวย 
-  มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
-  มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000  Base-T หรือดีกวา  
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
-  มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 
-  มีแปนพิมพและเมาส 
-  มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอรฉบับเดือนพฤษภาคม 
2563) (สํานักปลัดเทศบาล) 
โดยขอเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงรายละเอียดของครุภัณฑ  ดังนี ้
5. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2* (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)  

       จํานวน 1๒0,000 บาท  
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2* (จอแสดงภาพขนาด 

ไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน ๔ เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท เปนเงิน 1๒0,000 บาท  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
-  มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 8 แกนหลัก (8 core) และ 16 แกนเสมือน (16Thread) 
และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีท่ีตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost  
หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 4.3 GHz  จํานวน 1 หนวย 
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-  หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาด
ไมนอยกวา 8 MB 
-  มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา  ดังนี้ 
1)  เปนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
2)  มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit 
ท่ีสามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
3)  มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพ  
ขนาดไมนอยกวา  2 GB 
-  มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 8 GB 
-  มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 2 TB หรือชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไมนอยกวา 480 GB จํานวน 1 หนวย 
-  มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
-  มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000  Base-T หรือดีกวา  
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
-  มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 
-  มีแปนพิมพและเมาส 
-  มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอรฉบับเดือนธันวาคม 
2564) (สํานักปลัดเทศบาล) 

ขอความเดิม 
6. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน   จํานวน 16,000 บาท  
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงานจํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท 
เปนเงิน 16,000 บาท คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

-  มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พ้ืนฐานไมนอยกวา 1.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีท่ีตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จํานวน1 หนวย 

-  หนวยประมวลผลกลาง (CPU)มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB 

-  มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 
-  มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State 

Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
-  มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไมนอยกวา1,366 x 768 Pixelและมีขนาดไมนอยกวา12 นิ้ว 
-  มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 
-  มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
-  มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000Base-T หรือดีกวา  

จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
-  สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 

(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 
2563) (สํานักปลัดเทศบาล) 
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โดยขอเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงรายละเอียดของครุภัณฑ  ดังนี้ 
6. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน*   จํานวน 16,000 บาท  
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงานจํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ  
16,000 บาท เปนเงิน 16,000 บาท  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  

-  มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) และ 4 แกนเสมือน (4Thread) 
และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีท่ีตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ 
Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 3.5  GHz                    จํานวน 1 หนวย 

 -  หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB 

-  มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 4 GB 
-  มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State 

Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
-  มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไมนอยกวา1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 
-  มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 
-  มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
-  มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา 

แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวนไมนอยกวา  1 ชอง 
-  สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth 

(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 
2564) (สํานักปลัดเทศบาล) 

ขอความเดิม 
7.เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED ขาวดํา   จํานวน 20,000 บาท  
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED ขาวดํา จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ  
10,000 บาท เปนเงิน  20,000 บาท  

คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
-  เปนอุปกรณท่ีมีความสามารถเปน Printer, Copier, Scanner และ Fax  
   ภายในเครื่องเดียวกัน 
-  มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi 
-  มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 28 หนาตอนาที (ppm) 
-  มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB 
-  สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได 
-  มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
-  มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
-  สามารถถายสําเนาเอกสารได 
-  สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา 
-  สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 

(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 
2563) (สํานักปลัดเทศบาล) 
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โดยขอเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงรายละเอียดของครุภัณฑ  ดังนี ้
7. เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED ขาวดํา  จํานวน 20,000 บาท  
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED ขาวดํา จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 10,000 
บาท เปนเงิน  20,000 บาท  

คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
-  เปนอุปกรณท่ีมีความสามารถเปน Printer, Copier, Scanner และ Fax  

   ภายในเครื่องเดียวกัน 
-  มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi 
-  มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 28 หนาตอนาที (ppm) 
-  มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB 
-  สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได 
-  มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi 
-  มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
-  สามารถถายสําเนาเอกสารได 
-  สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา 
-  สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 
-  มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา  1 ชอง 
-  มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ10/100 Base-T  หรือดีกวา  
   จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
-  มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน 
-  สามารถใชไดกับ A4, Letter,Legal และสามารถกําหนดขนาดของกระดาษเองได 
     

(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 
2564)  (สํานักปลัดเทศบาล) 

ขอความเดิม 
8.อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader)  จํานวน   2,100 บาท  

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ืออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) 
จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 700 บาท เปนเงิน 2,100 บาท  

คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
-  สามารถอานและเขียนขอมูลในบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) 
   ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได 
-  มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 4.8 MHz 
-  สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได 
-  สามารถใชกับบตัรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ท่ีใชแรงดันไฟฟาขนาด  
5 Volts, 3 volts และ 1.8 Volts ไดเปนอยางนอย 

(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 
2563) (สํานักปลัดเทศบาล) 
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โดยขอเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงรายละเอียดของครุภัณฑ  ดังนี้ 

8. อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader)  จํานวน   2,100 บาท  
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ืออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) 

จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 700 บาท เปนเงิน 2,100 บาท  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  

-  สามารถอานและเขียนขอมูลในบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) 
   ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได 
-  มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 4.8 MHz 
-  สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได 
-  สามารถใชกับบตัรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ท่ีใชแรงดันไฟฟาขนาด  
5 Volts, 3 volts และ 1.8 Volts ไดเปนอยางนอย 

(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 
2564)  (สํานักปลัดเทศบาล) 

     

แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
งบลงทุน        
คาครุภัณฑ        

ครุภัณฑคอมพิวเตอร  

ขอความเดิม     
1.1 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน *(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

จํานวน  51,000   บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน *(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)   

จํานวน  3  เครื่อง ราคาเครื่องละ 17,000 บาท เปนเงิน 51,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้  
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพ้ืนฐาน ไมนอยกวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย   
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA  หรือ ดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด 
Solid State  Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มี DVD-RW  หรือดีกวา จํานวน  1  หนวย  
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกวา   จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อม (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 

  - มีแปนพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว  จํานวน  1  หนวย 

(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร  ฉบับเดือนพฤษภาคม 
2563) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)  
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โดยขอเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงรายละเอียดของครุภัณฑ  ดังนี ้
1.1 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน *(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)   

จํานวน  51,000   บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)   
จํานวน 3  เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท เปนเงิน 51,000 บาท  โดยมี 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core)  และ 8 แกนเสมือน               
(8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีท่ีตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม
นอยกวา 4 GHz   จํานวน 1 หนวย   
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA  หรือ ดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด 
Solid State  Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มี DVD-RW  หรือดีกวา จํานวน  1  หนวย  
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกวา   จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 

  - มีแปนพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว  จํานวน  1  หนวย 
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร  ฉบับ
เดือนธันวาคม  2564) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)  

ขอความเดิม 
1.2 เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (InkTank  Printer)   
      จํานวน        12,900     บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (InkTank Printer)        
จํานวน  3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 4,300 บาท เปนเงิน 12,900 บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้  

-  เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (InkTank Printer)จากโรงงานผูผลิต 
-  มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200 x 1,200dpi 
-  มีความเร็วในพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 19 หนาตอนาที 
(ppm)หรือ 8.8 ภาพตอนาที  
-  มีความเร็วในพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 15 หนาตอนาที (ppm)หรือ 
5 ภาพ ตอนาที (ipm) 
-  มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
-  มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน 
-  สามารถใชไดกับ A4,Letter,Legal และ Custom   
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร      
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)  
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โดยขอเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงรายละเอียดของครุภัณฑ  ดังนี ้
1.2 เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)  จํานวน   12,900 บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพิมพ แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ  Ink Tank Printer                         
จํานวน  3 เครื่อง ๆ ละ  4,300  บาท  เปนเงิน  12,900  บาท    
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 - เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ(Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 19 หนาตอนาที(ppm) หรือ  8.8 
ภาพตอนาที 
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 15 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพ   
ตอนาที (ipm) 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
-  มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 50 แผน 
-  สามารถใชไดกับ A4,Letter,Legal และสามารถกําหนดขนาดของกระดาษเองได 
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 
2564)  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

ขอความเดิม 

1.3 เครื่องสํารองไฟฟา  ขนาด 1 kVA  จํานวน   17,400   บาท 
เ พ่ือจายเปนคาจัด ซ้ือเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ  5,800 บาท                          
เปนเงิน 17,400 บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังนี้  

-  มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 1 kVA (600 Watts) 
-  สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา  15  นาที 
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอรฉบับ
เดือนพฤษภาคม 2563) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)  

โดยขอเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงรายละเอียดของครุภัณฑ  ดังนี้ 

1.3 เครื่องสํารองไฟฟา  ขนาด 1 kVA  จํานวน   17,400   บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA จํานวน 3 เครื่อง  
ราคาเครื่องละ  5,800 บาท เปนเงิน 17,400 บาท  โดยมี 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน   
-  มีกําลังไฟฟาขาออก (Output) ไมนอยกวา 1 kVA (600 Watts) 
-  สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา  15  นาที 
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร  ฉบับ
เดือนธันวาคม  2564) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)  
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แผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
งบลงทุน       
คาครุภัณฑ   

ครุภัณฑคอมพิวเตอร  

ขอความเดิม    
 1.1 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน *(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

จํานวน  ๑๗,000   บาท 
เ พ่ือจายเปนคาจัด ซ้ือเครื่องคอมพิว เตอร  สําหรับงานสํานักงาน * (จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ ว )                        
จํานวน  ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ 17,000 บาท เปนเงิน ๑๗,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้  

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพ้ืนฐาน ไมนอยกวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย   
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA  หรือ ดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด 
Solid State  Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มี DVD-RW  หรือดีกวา จํานวน  1  หนวย  
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกวา  
  จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อม (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 

  - มีแปนพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว  จํานวน  1  หนวย 
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอรฉบับ
เดือนพฤษภาคม 2563) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)  

โดยขอเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงรายละเอียดของครุภัณฑ  ดังนี ้
1.1 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน *(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)   

จํานวน  17,000   บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน *(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)  
จํานวน  1  เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท เปนเงิน 17,000 บาท  โดยมี 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core)  และ 8 แกนเสมือน (8 
Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีท่ีตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม
นอยกวา 4 GHz   จํานวน 1 หนวย   
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA  หรือ ดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด 
Solid State  Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
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- มี DVD-RW  หรือดีกวา จํานวน  1  หนวย  
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกวา   จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 

  - มีแปนพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว  จํานวน  1  หนวย 
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร                 
ฉบับเดือนธันวาคม  2564) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)  

ขอความเดิม 
1.2 เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (InkTank  Printer) จํานวน   ๔,๓00   บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (InkTank Printer)        
จํานวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ 4,300 บาท เปนเงิน ๔,๓00 บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้  

-  เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (InkTank Printer) จากโรงงานผูผลิต 
-  มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi 
-  มีความเร็วในพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 19 หนาตอนาที (ppm) 
หรือ 8.8 ภาพตอนาที  
-  มีความเร็วในพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 15 หนาตอนาที (ppm) หรือ 
5 ภาพ ตอนาที (ipm) 
-  มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
-  มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน 
-  สามารถใชไดกับ A4,Letter,Legal และ Custom 
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอรฉบับ
เดือนพฤษภาคม 2563) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)  

โดยขอเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงรายละเอียดของครุภัณฑ  ดังนี้ 
1.2 เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (InkTank  Printer) จํานวน   ๔,300  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (InkTank Printer)        
จํานวน ๑  เครื่อง  ๆ ละ 4,300 บาท เปนเงิน ๔,300 บาท  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 - เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 19 หนาตอนาที(ppm) หรือ  8.8 
ภาพตอนาที 
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 15 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพ   
ตอนาที (ipm) 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
-  มีถาดใสกระดาษรวมกันไดไมนอยกวา 50 แผน 
-  สามารถใชไดกับ A4,Letter,Legal และสามารถกําหนดขนาดของกระดาษเองได 
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร                                            
ฉบับเดือนธันวาคม 2564)  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
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ขอความเดิม 
1.3 เครื่องสํารองไฟฟา  ขนาด 1 kVA  จํานวน   ๕,๘00   บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA จํานวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ  5,800 บาท  
เปนเงิน ๕,๘00 บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังนี้  

-  มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 1 kVA (600 Watts) 
-  สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา  15  นาที 
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร       
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)  

โดยขอเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงรายละเอียดของครุภัณฑ  ดังนี้ 

1.3 เครื่องสํารองไฟฟา  ขนาด 1 kVA  จํานวน   5,800   บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ  5,800 บาท  
เปนเงิน 5,800 บาท โดยมี 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน   
-  มีกําลังไฟฟาขาออก (Output) ไมนอยกวา 1 kVA (600 Watts) 
-  สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา  15  นาที 
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร  ฉบับ
เดือนธันวาคม  2564) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)  
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารงานคลัง (กองคลัง) 
งบลงทุน  คาครุภณัฑ    

ครุภัณฑคอมพิวเตอร  

ขอความเดิม      
1. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผลแบบท่ี 2* (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 
         จํานวน 240,000   บาท 
 เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผลแบบท่ี 2 (จอแสดงภาพ  
 ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 8 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท เปนเงิน  240,000 บาท 
  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พ้ืนฐานไมนอยกวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีท่ีตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย 
 - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกันขนาดไมนอยกวา 12 MB 
 - มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
 1) เปนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
 2) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบGraphics  
Processing Unit ท่ีสามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
 3) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 2 GB 
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 - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 8 GB 
 - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 2 TB หรือ ชนิด  
 Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 480 GB จํานวน 1 หนวย 
 - มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T  
 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 
 - มีแปนพิมพและเมาส 
 - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
 (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร   
 ฉบับเดือน  พฤษภาคม2563) (กองคลัง)  
โดยขอเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงรายละเอียดของครุภัณฑ  ดังนี ้
1.  เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผลแบบท่ี 2* (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 
         จํานวน    240,000   บาท 
 เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผลแบบท่ี 2 (จอแสดงภาพขนาดไม   
 นอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 8 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท เปนเงิน  240,000 บาท โดยมี 
 คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
          - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 8 แกนหลัก (8 core) และ 16 แกนเสมือน (16  
Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีท่ีตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo 
Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 4.3 GHz จํานวน 1 หนวย 
 - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)   
   เดียวกันขนาดไมนอยกวา 8 MB 
 - มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
     1) เปนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 2 GB 
         หรือ 
     2) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลางแบบ Graphics   
         Processing Unit ท่ีสามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB 
         หรือ 
     3) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใชหนวยความจําหลักในการแสดง
         ภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB 
 - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 8 GB 
 - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 2 TB หรือ ชนิด Solid State  
Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 480 GB จํานวน 1 หนวย 
 - มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา 
   จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 
 - มีแปนพิมพและเมาส 
 - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
   (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร    
             ฉบับเดือน  ธันวาคม  2564)  (กองคลัง) 
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ขอความเดิม 
๒. เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบท่ี 1(28 หนา/นาที)   
                                                                                           จํานวน  17,800  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบท่ี 1(28 หนา/นาที)    
จํานวน 2เครื่อง ๆ ละ 8,900 บาท เปนเงิน 17,800 บาท  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 28 หนาตอนาที (ppm) 
- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได 
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 
ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi   (IEEE 802.11b, g, n) ได 
- มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร  ฉบับเดือนพฤษภาคม 
2563) (กองคลัง) 

 
โดยขอเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงรายละเอียดของครุภัณฑ  ดังนี้ 
2.  เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบท่ี 1(28หนา/นาที) จํานวน 17,800 บาท      
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบท่ี 1(28 หนา/นาที)    จํานวน 
2 เครื่อง ๆ ละ 8,900 บาท เปนเงิน 17,800 บาท  โดยมี 
     คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
 - มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 28 หนาตอนาที (ppm) 
 - สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได 
 - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB 
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา  
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได 
 - มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน 
 - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ สามารถกําหนดขนาดของกระดาษเองได 
 (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร  ฉบับเดือน   
 ธันวาคม  2564) (กองคลัง) 
  

ขอความเดิม 
๓. เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED สีชนิด Network แบบท่ี 1 (18 หนา/นาที)จํานวน  10,000บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED สีชนิด Network แบบท่ี 1 (18 หนา/นาที                    
จํานวน  1  เครื่อง ๆ ละ 10,000 บาท เปนเงิน 10,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
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- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนาตอนาที (ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนาตอนาที (ppm) 
- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได 
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 
ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได 
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอรฉบับเดือน  พฤษภาคม
2563) (กองคลัง) 
 
โดยขอเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงรายละเอียดของครุภัณฑ  ดังนี้ 
3.  เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED สี ชนิด Network แบบท่ี 1 (20 หนา/นาที)  จํานวน  10,000  บาท 
     เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED สีชนิด Network แบบท่ี 1 (20 หนา/นาที)   
จํานวน  1 เครื่องๆ ละ 10,000 บาท เปนเงิน 10,000 บาท โดยมี 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi 
 - มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 20 หนาตอนาที (ppm) 
 - มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 20 หนาตอนาที (ppm) 
 - สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได 
 - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB 
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา  
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง และสามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได 
 - มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน 
 - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ สามารถกําหนดขนาดของกระดาษเองได 
 (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร  ฉบับเดือน   
 ธันวาคม  2564) (กองคลัง) 

ขอความเดิม 
๔. เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)   
         จํานวน  30,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ  (Ink Tank Printer)  
จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 7,500 บาท เปนเงิน 30,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- เปนอุปกรณท่ีมีความสามารถเปน Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงาน ผูผลิต 
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- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 27 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8                   
ภาพตอนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5ภาพ ตอนาที(ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-ส)ี ได 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi 
- มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) 
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดท้ังสีและขาวดํา 
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา 
- สามารถยอและขยายได25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา1 
ชอง หรือ สามารถใชงานผาน เครือขายไรสาย Wi-Fi(IEEE  802.11b, g, n) ได 
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม
2563) (กองคลัง) 

 
โดยขอเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงรายละเอียดของครุภัณฑ  ดังนี้ 
4.  เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)   
         จํานวน  30,000  บาท 
     เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank  
     Printer)  จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 7,500 บาท เปนเงิน 30,000 บาท โดยมี 
     คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 - เปนอุปกรณท่ีมีความสามารถเปน Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน 
 - เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต 
 - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi 
 - มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 27 หนาตอนาที (ppm) หรือ                         
            8.8 ภาพตอนาที (ipm) 
 - มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพ 
            ตอนาที (ipm) 
 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-ส)ี ได 
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi 
 - มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
 - สามารถถายสําเนาเอกสารไดท้ังสีและขาวดํา 
 - สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา 
 - สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา  
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผาน เครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE  802.11b, g, n) ได 
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 - มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 100 แผน 
 - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ สามารถกําหนดขนาดของกระดาษเองได 
   (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร    
   ฉบับเดือน  ธันวาคม  2564) (กองคลัง) 

ขอความเดิม 
๕. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA     จํานวน  5,800บาท 
 เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟาขนาด 1 kVA จํานวน  1  เครื่อง ๆ ละ 5,800  บาท                     
เปนเงิน  5,800  บาท 
 โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
-  มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 1 kVA  (600 Watts) 
-  สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 
 (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอรฉบับเดือน พฤษภาคม 
2563) (กองคลัง) 
โดยขอเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงรายละเอียดของครุภัณฑ  ดังนี ้
5.  เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA     จํานวน      5,800  บาท 
     เพ่ือจายเปนคาเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 5,800  บาท เปนเงิน 5,800   
บาท โดยมี 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 -  มีกําลังไฟฟาขาออก (Output) ไมนอยกวา 1 kVA (600 Watts) 
 -  สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 
   (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร    
             ฉบับเดือน ธันวาคม  2564) (กองคลัง)  

ขอความเดิม 
๖. เครื่องสํารองไฟฟา  ขนาด 800 VA                          จํานวน    ๒๗,๕00  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน  1๑ เครื่อง ๆ ละ 2,500  บาท  เปนเงิน         
๒๗,๕00  บาท โดยมี 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 -  มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts) 
-  สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร  ฉบับเดือน พฤษภาคม
2563) (กองคลัง) 
 
โดยขอเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงรายละเอียดของครุภัณฑ  ดังนี ้
6.  เครื่องสํารองไฟฟา  ขนาด 800 VA                          จํานวน    27,500  บาท 
     เพ่ือจายเปนคาเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน  11 เครื่อง ๆ ละ 2,500  บาท  เปนเงิน     
     27,500  บาท  โดยมี 
    คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 



-29- 
 
 -  มีกําลังไฟฟาขาออก (Output) ไมนอยกวา 800 VA (480 Watts) 
 -  สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 
    (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร    
    ฉบับเดือน  ธันวาคม  2564) (กองคลัง)  

ขอความเดิม 
7.เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล*  จํานวน   22,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล*  จํานวน 1 เครื่อง ๆละ 22,000 บาท  
เปนเงิน  22,000  บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย  
โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 

1) ในกรณีท่ีมีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมในระดบั (Level)เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 
MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 2.3 GHz และมีหนวยประมวลผลดานกราฟก  
(Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา 10 แกน หรือ 

      2) ในกรณีท่ีมีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)    
 เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม   
 นอยกวา 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีท่ีตองใช   
 ความสามารถในการประมวลผลสงู 
 - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 8 GB 
 - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB    
 หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
 - มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixelและมีขนาดไมนอยกวา12นิ้ว 
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 
 - มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1ชอง 
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000   
 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
 - สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และBluetooth   
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอรฉบับเดือน พฤษภาคม
2563) (กองคลัง) 
โดยขอเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงรายละเอียดของครุภัณฑ  ดังนี ้
7.  เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล*   จํานวน   22,000  บาท 
     เพ่ือจายเปนคาเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล* จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 22,000          
     บาท  เปนเงิน  22,000  บาท โดยมี 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
      - มีหนวยประมวลผลกลาง(CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน                    
(8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีท่ีตองใชความสามารถในการ    
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด  ไมนอยกวา 4 GHz  
จํานวน  1 หนวย 
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      - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 8 MB 
      - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 8 GB 
      - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
      - มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไมนอยกวา1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12นิ้ว 
      - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 
      - มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
      - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา  
            แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
 - สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth 
   (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร    
   ฉบับเดือน ธันวาคม  2564) (กองคลัง) 
  

ท้ังนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน 
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๓๐ การแกไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการท่ีไดกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจายเงินไวแลวจะกระทําได
ตอเม่ือไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจใหกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจายเงิน 

     เพื่อใหเปนตามระเบียบฯ ดังกลาว จึงขออนุมัติจากผูมีอํานาจใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณ คาครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 

จึงขอไดโปรดนําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

                                          ขอแสดงความนับถือ 
   ลงชื่อ   สองเมือง  วงคไชย    ผูเสนอ 

              (นายสองเมือง  วงคไชย) 
                                                            นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย  
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู  -  ขอขอบคุณ  นายกเทศมนตรีเมืองพิชัยท่ีไดเสนอ ญัตติ   เรื่อง 
ประธานสภาฯ        การขอรับความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง คาครภุัณฑคอมพิวเตอร  
                         ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ทานใดจะอภิปรายหรือไม 
                         ขอเรียนเชิญ 

 
สมาชิกสภาเทศบาล  -    ไมมี 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู        - เม่ือไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย จึงขอใหเลขานุการสภาฯ ดําเนินการ 
ประธานสภาฯ  ตรวจสอบวามีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมครบเปนองคประชุมหรือไม                                
 
นายวิทยา  ธิมา        - จากการตรวจสอบแลว มีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุม                       
เลขานุการสภาฯ  จํานวน 18  ทาน  เปนอันครบองคประชุม 
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นายธนานันท  เท่ียงฟู        - เม่ือไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย และมีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ี 
ประธานสภาฯ         ประชุมครบเปนองคประชุม จึงขอมติท่ีประชุมวาเห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง                         
                          คาครุภณัฑคอมพิวเตอร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  หรือไม   
                          ขอไดโปรดยกมือ 
 
มติท่ีประชุม     - มีมติเสียงขางมาก เห็นชอบ 16  เสียง  ไมเห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  6     ญัตติ เรื่อง การขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายการท่ีไดกันเงิน 
             หรือขยายเวลาการเบิกจายเงินไวแลว (สํานักปลัดเทศบาล/ปองกัน) 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู    - ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ตอท่ีประชุมสภา 
ประธานสภาฯ    

 
นายอรุณ  พีระเชื้อ   - เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ  
รองนายกเทศมนตรีฯ      ขาพเจา นายอรุณ  พีระเชื้อ    ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย            
                               ในนามของ นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย   ขอเสนอญัตติ ดังนี้     

ญัตติ 
เรื่อง การขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการท่ีไดกันเงิน 

หรือขยายเวลาการเบิกจายเงินไวแลว (สํานักปลัดเทศบาล) 

หลักการ 
เรื่อง ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๓ 

 ท่ีไดกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจายเงินไวแลว  (สํานักปลัดเทศบาล) 

เหตุผล 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สํานักปลัดเทศบาล        

ไดตั้งงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑและสิ่งกอสราง งบลงทุน   คาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ  กลอง
วงจรปดพรอมติดตั้ง รวมเปนเงินท้ังสิ้น ๑,๑๗๘,๐๐๐.- บาท 

ส ภ า เ ท ศ บ า ล เ ม ือ ง พ ิช ัย  ม ีม ต ิใ ห ข ย า ย เ ว ล า เ บ ิก จ า ย เ ง ิน ไ ด ไ ม เ ก ิน อ ีก ห นึ ่ง ป                            
ในคาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ กลองวงจรปด พรอมติดตั้ง ตามการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยสามัญ 
สมัยท่ี ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

สภาเทศบาลเมืองพิชัย มีมติเห็นชอบใหอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่ไดกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจายเงินไวแลว ในหมวดคาครุภัณฑ และ
สิ่งกอสราง งบลงทุน คาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ กลองวงจรปด พรอมติดตั้ง  ตามการประชุมสภาเทศบาล
เมืองพิชัย สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําป ๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

สํานักงบประมาณ ไดแจงเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ทําใหรายละเอียดในงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๓ มีความคลาดเคลื ่อนและมีความจําเปนตองจัดซื ้อและแกไขใหเปนไปตามเกณฑ                        
ราคากลางฯ ฉบับเดือนธันวาคม  ๒๕๖๔ ตามรายละเอียด ดังนี้  
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ขอความเดิม 
คาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 
กลองวงจรปด        

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือกลองวงจรปดพรอมติดตั้ง รายละเอียด ดังนี้ 
1.กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงท่ี สําหรับติดตั้ง 
ภายนอกอาคาร สําหรับใชงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป และงานอ่ืน ๆ  
 จํานวน  ๑๘ ตัว ๆ ละ ๒๒,๐๐๐ บาท เปนเงิน ๓๙๖,๐๐๐ บาท 
 มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
-มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 1,920x1,080 pixel  
หรือไมนอยกวา 2,073,600 pixel  
-มี frame rate ไมนอยกวา 25 ภาพตอวินาที (frame per second)  
-ใชเทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR)  
สําหรับการบันทึกภาพไดท้ังกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ  
- มีความไวแสงนอยสุด ไมมากกวา 0.2 LUX สําหรับการแสดงภาพสี (Color)  

และไมมากกวา 0.03 LUX สําหรับการแสดงภาพขาวดํา (Black/White)  

-มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอยกวา 1/3  

-มีผลตางคาความยาวโฟกัสต่ําสุดกับคาความยาวโฟกัสสูงสุดไมนอยกวา 4.5 มิลลิเมตร  

-สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได  

-สามารถแสดงรายละเอียดของภาพท่ีมีความแตกตางของแสงมาก 

 (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได  

-สามารถสงสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงไดอยางนอย 2 แหลง  

-ไดรับมาตรฐาน Onvif(Open Network Video Interface Forum)  

-สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.264 เปนอยางนอย  

-สามารถใชงานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได  

-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T  

หรือดีกวา และ สามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ  

IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในชองเดียวกันได  

-ตัวกลองไดมาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณเพ่ิมเติมสาหรับหุมกลอง (Housing)        

ท่ีไดมาตรฐาน IP66  

-สามารถทํางานไดท่ีอุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เปนอยางนอย  

-สามารถใชงานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, 

SNMP , RTSP , IEEE802.1X ไดเปนอยางนอย  

-มีชองสําหรับบันทึกขอมูลลงหนวยความจําแบบ SD Card หรือ 

MicroSD Card หรือ Mini SD Card  

-ตองมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming  

Interface (API) ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตอง  
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-ไดรับมาตรฐานดานความปลอดภัยตอผูใชงาน  

- ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม  

-ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานท่ีมีคุณภาพ  
(ราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด  
ฉบับเดือนมิถุนายน 2564) 

2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย (Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง  
จํานวน  ๕ เครื่องๆ ละ ๒๒,๐๐๐ บาทเปนเงิน ๑๑๐,๐๐๐ บาท 
มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- เปนอุปกรณท่ีผลิตมาเพ่ือบันทึกภาพจากกลองโทรทัศนวงจรปดโดยเฉพาะ  
-สามารถบันทึกและบีบอัดภาพไดตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกวา  
-ไดรับมาตรฐาน Onvif(Open Network Video Interface Forum)  
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
-สามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at  
(Power over Ethernet) ในชองเดียวกันได จํานวนไมนอยกวา 8 ชอง  
- สามารถบันทึกภาพและสงภาพเพ่ือแสดงผลท่ีความละเอียดของภาพสูงสุด          
ไมนอยกวา 1,920x1,080 pixel หรือ ไมนอยกวา 2,073,600 pixel  
-สามารถใชงานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS”, SMTP, “NTP หรือ  
SNTP”, SNMP , RTSP ไดเปนอยางนอย  
-มีหนวยจัดเก็บขอมูลสําหรับกลองวงจรปดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) 
ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไมนอยกวา 8 TB  
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB      จํานวนไมนอยกวา 2 ชอง  
-สามารถใชงานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได  
-ตองมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application  
Programming Interface (API) ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตอง  
-สามารถแสดงภาพท่ีบันทึกจากกลองโทรทัศนวงจรปดผานระบบเครือขายได  
-ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานท่ีมีคุณภาพ  
(ราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกลองโทรทัศน 
วงจรปด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564) 

3. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ชอง  
จํานวน ๕ เครื่อง ๆ ละ ๘,๓๐๐ บาทเปนเงิน ๔๑,๕๐๐ บาท มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- มีลักษณะการทํางานไมนอยกวา Layer 2 ของ OSI Model  
-มี Switching Capacity ไมนอยกวา16 Gbps  
-รองรับ Mac Address ไดไมนอยกวา 8,000 Mac Address  
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)  
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา และสามารถทํางานไดตามมาตรฐาน  
IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในชองเดียวกันได  
จํานวนไมนอยกวา 8 ชอง 
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-สามารถบริหารจดัการอุปกรณผานโปรแกรม Web Browser ได  

-มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานชองเชื่อมตอระบบเครือขายทุกชอง  
(ราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกลองโทรทัศน 
วงจรปด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564) 
4. เครื่องสํารองไฟฟา  ขนาดไมนอยกวา1kVAจํานวน ๕ เครื่อง ๆ ละ ๕,๘๐๐ บาท 
เปนเงิน ๒๙,๐๐๐ บาท มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 1 kVA (600 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 
(ตามมาตรฐานครุภัณฑตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและ 
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓) 

5. อุปกรณตาง ๆ ท่ีจําเปน เปนเงิน  420,000 บาท 
อาทิ ตูควบคุมกันน้ําสําหรับใสอุปกรณกลองวงจรปด, หนวยจัดเก็บขอมูล, 
สายนําสัญญาณไฟเบอรออปติก, สายนําสัญญาณ, เสาปูนยึดกลองวงจรปด, 
อุปกรณแปลงสัญญาณไฟเบอรออฟติกเคเบิ้ล, อุปกรณไฟฟากําลัง,  
คาดําเนินการขออนุญาตติดตั้งมิเตอรไฟฟา ฯลฯ 
(ราคาตามทองถ่ินเนื่องจากไมมีมาตรฐานครุภัณฑ) 
เปนไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพิชัย (2561-2565) หนา 221 
ขอ 13  (สํานักปลัดเทศบาล) ตั้งจายจากเงินรายได 

ขอความใหมท่ีขอเปล่ียนแปลง 
คาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 
กลองวงจรปด        

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือกลองวงจรปดพรอมติดตั้ง รายละเอียด ดังนี้ 
1.กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงท่ี สําหรับติดตั้ง 
ภายนอกอาคาร สําหรับใชงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป และงานอ่ืน ๆ  
 จํานวน  ๑๘ ตัว ๆ ละ ๒๒,๐๐๐ บาท เปนเงิน ๓๙๖,๐๐๐ บาท 
 มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
-มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 1,920x1,080 pixel  
หรือไมนอยกวา 2,073,600 pixel  
-มี frame rate ไมนอยกวา 25 ภาพตอวินาที (frame per second)  
-ใชเทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR)  
สําหรับการบันทึกภาพไดท้ังกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ  
- มีความไวแสงนอยสุด ไมมากกวา 0.2 LUX สําหรับการแสดงภาพสี (Color)  

และไมมากกวา 0.03 LUX สําหรับการแสดงภาพขาวดํา (Black/White)  

-มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอยกวา 1/3  

-มีผลตางคาความยาวโฟกัสต่ําสุดกับคาความยาวโฟกัสสูงสุดไมนอยกวา 4.5 มิลลิเมตร  

-สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได  

-สามารถแสดงรายละเอียดของภาพท่ีมีความแตกตางของแสงมาก 

 (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได  
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-สามารถสงสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงไดอยางนอย 2 แหลง  

-ไดรับมาตรฐาน Onvif(Open Network Video Interface Forum)  

-สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.264 เปนอยางนอย  

-สามารถใชงานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได  

-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T  

หรือดีกวา และ สามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ  

IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในชองเดียวกันได  

-ตัวกลองไดมาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณเพ่ิมเติมสาหรับหุมกลอง (Housing)        

ท่ีไดมาตรฐาน IP66  

-สามารถทํางานไดท่ีอุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เปนอยางนอย  

-สามารถใชงานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, 

SNMP , RTSP , IEEE802.1X ไดเปนอยางนอย  

-มีชองสําหรับบันทึกขอมูลลงหนวยความจําแบบ SD Card หรือ 

MicroSD Card หรือ Mini SD Card  

-ตองมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming  

Interface (API) ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตอง  

-ไดรับมาตรฐานดานความปลอดภัยตอผูใชงาน  

- ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม  

-ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานท่ีมีคุณภาพ  
     (ราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกลองโทรทัศน 
     วงจรปด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564) 

2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย (Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง  
จํานวน  ๕ เครื่องๆ ละ ๒๒,๐๐๐ บาทเปนเงิน ๑๑๐,๐๐๐ บาท 
มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
-    เปนอุปกรณท่ีผลิตมาเพ่ือบันทึกภาพจากกลองโทรทัศนวงจรปดโดยเฉพาะ  
-สามารถบันทึกและบีบอัดภาพไดตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกวา  
-ไดรับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
-สามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at  
(Power over Ethernet) ในชองเดียวกันได จํานวนไมนอยกวา 8 ชอง  
- สามารถบันทึกภาพและสงภาพเพ่ือแสดงผลท่ีความละเอียดของภาพสูงสุด          
ไมนอยกวา 1,920x1,080 pixel หรือ ไมนอยกวา 2,073,600 pixel  
-สามารถใชงานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS”, SMTP, “NTP หรือ  
SNTP”, SNMP , RTSP ไดเปนอยางนอย  
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-มีหนวยจัดเก็บขอมูลสําหรับกลองวงจรปดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) 
ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไมนอยกวา 8 TB  
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB   จํานวนไมนอยกวา 2 ชอง  
-สามารถใชงานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได  
-ตองมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application  
Programming Interface (API) ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตอง  
-สามารถแสดงภาพท่ีบันทึกจากกลองโทรทัศนวงจรปดผานระบบเครือขายได  
-ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานท่ีมีคุณภาพ  
    (ราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกลองโทรทัศน 
    วงจรปด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564) 

3. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ชอง  
จํานวน ๕ เครื่อง ๆ ละ ๘,๓๐๐ บาทเปนเงิน ๔๑,๕๐๐ บาท มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
-    มีลักษณะการทํางานไมนอยกวา Layer 2 ของ OSI Model  
-มี Switching Capacity ไมนอยกวา16 Gbps  
-รองรับ Mac Address ไดไมนอยกวา 8,000 Mac Address  
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)  
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา และสามารถทํางานไดตามมาตรฐาน  
IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในชองเดียวกันได  
จํานวนไมนอยกวา 8 ชอง 
-สามารถบริหารจดัการอุปกรณผานโปรแกรม Web Browser ได  

-มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานชองเชื่อมตอระบบเครือขายทุกชอง  
(ราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด  
ฉบับเดือนมิถุนายน 2564) 
4. เครื่องสํารองไฟฟา   ขนาด1kVA จํานวน  ๕  เครื่อง ๆ ละ ๕,8๐๐ บาท 
เปนเงิน ๒9,0๐๐ บาท  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
-มีกําลังไฟฟาขาออก (Output)ไมนอยกวา 1 kVA (600 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน 
ธันวาคม ๒๕๖4) 

5. อุปกรณตาง ๆ ท่ีจําเปน เปนเงิน  ๔๒๐,๐๐๐ บาท 
อาทิ ตูควบคุมกันน้ําสําหรับใสอุปกรณกลองวงจรปด, หนวยจัดเก็บขอมูล, 
สายนําสัญญาณไฟเบอรออปติก, สายนําสัญญาณ, เสาปูนยึดกลองวงจรปด, 
อุปกรณแปลงสัญญาณไฟเบอรออฟติกเคเบิ้ล, อุปกรณไฟฟากําลัง,  
คาดําเนินการขออนุญาตติดตั้งมิเตอรไฟฟา ฯลฯ 
(ราคาตามทองถ่ินเนื่องจากไมมีมาตรฐานครุภัณฑ) 
เปนไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพิชัย (2561-2565) หนา 221 
ขอ 13  (สํานักปลัดเทศบาล) ตั้งจายจากเงินรายได 
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ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแกไขเปลี ่ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๓๐ การแกไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการที่ไดกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจายเงินไวแลวจะกระทําได
ตอเม่ือไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจใหกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจายเงิน 

 เพื่อใหเปนตามระเบียบฯ ดังกลาว สํานักปลัดเทศบาล จึงขออนุมัติจากผูมีอํานาจใหขยาย
เวลาการเบิกจายเงิน ใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ ในหมวดคาครุภัณฑและสิ่งกอสราง งบลงทุน 
คาครุภ ัณฑไฟฟาและว ิทย ุ กล องวงจรปด พร อมติดตั ้ง  ประจําป งบประมาณ ๒๕๖๓ รายละเอียด                         
ตามท่ีแนบมาพรอมนี้ 

 ขอไดโปรดนําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัยเพ่ือพิจารณาตอไป 

    สองเมือง  วงคไชย 

     (นายสองเมือง  วงคไชย) 
     นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย  
 

 
นายธนานันท  เท่ียงฟู -  ขอขอบคุณ  รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัยท่ีไดเสนอ ญัตติ   เรื่อง 
ประธานสภาฯ             การขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการท่ีไดกันเงิน 
                หรือขยายเวลาการเบิกจายเงินไวแลว   มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายหรือไม   
                              ขอเรียนเชิญ 

 
สมาชิกสภาเทศบาล  -    ไมมี 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู        - เม่ือไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย จึงขอใหเลขานุการสภาฯ ดําเนินการ 
ประธานสภาฯ  ตรวจสอบวามีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมครบเปนองคประชุมหรือไม      
                                
 
นายวิทยา  ธิมา        - จากการตรวจสอบแลว มีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุม                       
เลขานุการสภาฯ  จํานวน 18  ทาน  เปนอันครบองคประชุม 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู        - เม่ือไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย และมีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ี 
ประธานสภาฯ         ประชุมครบเปนองคประชุม  จึงขอมติ ท่ีประชุมวาจะเห็นชอบอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลง            
                          คําชี้แจงงบประมาณรายการท่ีไดกันเงิน หรือขยายเวลาการเบิกจายเงินไวแลว   หรือไม   
                          ขอไดโปรดยกมือ 
 
มติท่ีประชุม     - มีมติเสียงขางมาก เห็นชอบ 16  เสียง ไมเห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี 7       ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  



                          งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ  ครุภัณฑสํานักงาน (สํานักปลัดเทศบาล) 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู    - ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ตอท่ีประชุมสภา 
ประธานสภาฯ    

 
นายอํานวย  เสนาวรรณ   - เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ  
รองนายกเทศมนตรีฯ      ขาพเจา  นายอํานวย  เสนาวรรณ  ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย            
                               ในนามของ นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย   ขอเสนอญัตติ ดังนี้  
  

ญัตต ิ
เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ  ครภุัณฑสํานักงาน (สํานักปลัดเทศบาล) 

หลักการ 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ  ครุภัณฑสํานักงาน (สํานักปลัดเทศบาล) 

เหตุผล 
  ตามท่ีสภาเทศบาลเมืองพิชัย ไดมีมติเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  และใหผูวาราชการจังหวัดลําปางเห็นชอบและประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  ตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔  และสํานักปลัดเทศบาล ไดตั้ง
งบประมาณ แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป  หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑสํานักงาน  นั้น 

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง  เกณฑราคาและคุณลักษณะพ้ืนฐาน ตามบัญชีราคามาตรฐาน 
ครุภัณฑ ฉบับเดือน ธันวาคม  2564  ดังนั้น เพ่ือใหการจัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน  เปนไปดวยความเรียบรอย                       
มีประสิทธิภาพ และถูกตองตามท่ีระเบียบกฎหมายกําหนดไว จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๕  ดังนี้ 
โอนเพ่ิม  
แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป   
หมวดคาวัสดุ   

วัสดุสํานักงาน      จํานวน   ๑00,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงานตาง ๆ เชน แบบพิมพ น้ําดื่ม สิ่งพิมพ ท่ีไดจากการซ้ือหรือจางพิมพ 

กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ เปนตน  (สํานักปลัดเทศบาล) 
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒  
๒. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๐๔๔๔ ลงวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ 
๔. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๕๔๕ ลงวันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

ขอโอนเพ่ิม  1,0๐๐  บาท 
รวมขอโอนเพ่ิม   1,0๐๐ บาท 
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โอนลด 



  แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป  หมวดคาครุภัณฑ   
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน   
- เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเขาออกงาน    จํานวน  9,000 บาท 

เพ่ือจัดซ้ือเครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเขา – ออกงาน จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 9,000 บาท                        
เปนเงิน 9,000 บาท 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 

1. รองรับลายนิ้วมือ 3,000 ลายนิ้วมือ 
2. สามารถบันทึกขอมูลได 100,000 รายการ 
3. หนาจอ LCD 
4. สามารถเชื่อมตอไดหลายรูปแบบ 
5. มาพรอมโปรแกรมบริหารจัดการเวลาทํางาน 
6. ราคาไมรวมคาติดตั้ง 

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ  ฉบับเดือนธันวาคม 2563) (สํานักปลัดเทศบาล)   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง 

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว0444 ลงวันท่ี 24  

มกราคม 2561 
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1989 ลงวันท่ี 22   

มิถุนายน 2552 
4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1545 ลงวันท่ี 27  

พฤษภาคม 2563  
5. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1095  ลงวันท่ี 28  

พฤษภาคม 2564  
-เปนไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 หนา 99 ขอ 46   

ขอโอนลด  1,0๐๐  บาท 
รวมขอโอนลด   1,0๐๐ บาท 

ท้ังนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน    พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทําให ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

จึงขอไดโปรดนําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

 
ลงชื่อ    สองเมือง  วงคไชย    ผูเสนอ 

               (นายสองเมือง  วงคไชย) 
                                                             นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย  
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นายธนานันท  เท่ียงฟู -  ขอขอบคุณ  รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัยท่ีไดเสนอ ญัตติ   เรื่อง 



ประธานสภาฯ             ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ  ครุภัณฑสํานักงาน (สํานักปลัดเทศบาล) 

   มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายหรือไม   ขอเรียนเชิญ 
 

สมาชิกสภาเทศบาล  -    ไมมี 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู        - เม่ือไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย จึงขอใหเลขานุการสภาฯ ดําเนินการ 
ประธานสภาฯ  ตรวจสอบวามีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมครบเปนองคประชุมหรือไม                              
 
นายวิทยา  ธิมา        - จากการตรวจสอบแลว มีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุม                       
เลขานุการสภาฯ  จํานวน 18  ทาน  เปนอันครบองคประชุม 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู        - เม่ือไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย และมีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ี 
ประธานสภาฯ         ประชุมครบเปนองคประชุม  จึงขอมติ ท่ีประชุมวาจะเห็นชอบใหอนุมัติโอนเงิน 

     งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ       
      ครุภัณฑสํานักงาน   หรือไม   ขอไดโปรดยกมือ 

 
มติท่ีประชุม     - มีมติเสียงขางมาก เห็นชอบ 16  เสียง ไมเห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  8    ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจาย 
                         ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕ งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ (สํานักปลัดเทศบาล) 

 
นายธนานันท  เท่ียงฟู   - ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ตอท่ีประชุมสภา 
ประธานสภาฯ    

 
นายนิธิ  อุณหเลขจิตร   - เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ  
รองนายกเทศมนตรีฯ      ขาพเจา นายนิธิ  อุณหเลขจิตร    ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย            
                             ในนามของ นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย   ขอเสนอญัตติ ดังนี้     
 

ญัตต ิ
เรื่อง ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง ประกอบ งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ (สํานักปลัดเทศบาล) 

หลักการ 
ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชีแ้จง ประกอบ งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ (สํานักปลัดเทศบาล) 
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เหตุผล 



  ตามท่ีสภาเทศบาลเมืองพิชัย ไดมีมติเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และใหผูวาราชการจังหวัดลําปางเห็นชอบและประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  ตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔  และสํานักปลัดเทศบาล ไดตั้ง
งบประมาณ แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป  หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑสํานักงาน  นั้น 

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง  เกณฑราคาและคุณลักษณะพ้ืนฐาน ตามบัญชีราคามาตรฐาน 
ครุภัณฑ ฉบับเดือน ธันวาคม  2564  ดังนั้น เพ่ือใหการจัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน  เปนไปดวยความเรียบรอย                       
มีประสิทธิภาพ และถูกตองตามท่ีระเบียบกฎหมายกําหนดไว จึงขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง ประกอบ 
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้ 

ขอความเดิม 
แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป  งบลงทุน  คาครุภัณฑ   
ครุภัณฑสํานักงาน   

- เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเขาออกงาน    จํานวน  9,000 บาท 
เพ่ือจัดซ้ือเครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเขา – ออกงาน จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 9,000 บาท                        
เปนเงิน 9,000 บาท 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 

1. รองรับลายนิ้วมือ 3,000 ลายนิ้วมือ 
2. สามารถบันทึกขอมูลได 100,000 รายการ 
3. หนาจอ LCD 
4. สามารถเชื่อมตอไดหลายรูปแบบ 
5. มาพรอมโปรแกรมบริหารจัดการเวลาทํางาน 
6. ราคาไมรวมคาติดตั้ง 

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ  ฉบับเดือนธันวาคม 2563) (สํานักปลัดเทศบาล)   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง 

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว0444 ลงวันท่ี 24  

มกราคม 2561 
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1989 ลงวันท่ี 22   

มิถุนายน 2552 
4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1545 ลงวันท่ี 27  

พฤษภาคม 2563  
5. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1095  ลงวันท่ี  28  

พฤษภาคม 2564  
 

ขอความใหมท่ีขอเปล่ียนแปลง 
แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป  งบลงทุน  คาครุภัณฑ   
ครุภัณฑสํานักงาน   

- เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเขาออกงาน    จํานวน  8,000 บาท 
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เพ่ือจัดซ้ือเครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเขา – ออกงาน จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 8,000 บาท                        
เปนเงิน 8,000 บาท 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 

1. รองรับลายนิ้วมือ 3,000 ลายนิ้วมือ 
2. สามารถบันทึกขอมูลได 100,000 รายการ 
3. หนาจอ LCD 
4. สามารถเชื่อมตอไดหลายรูปแบบ 
5. มาพรอมโปรแกรมบริหารจัดการเวลาทํางาน 
6. ราคาไมรวมคาติดตั้ง 

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณฉบับเดือนธันวาคม 2564) (สํานักปลัดเทศบาล)   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 

2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว0444 ลงวันท่ี 24  
มกราคม 2561 

3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1989 ลงวันท่ี 22   
มิถุนายน 2552 

4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1545 ลงวันท่ี 27  
พฤษภาคม 2563  

5. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1095  ลงวันท่ี 28  
พฤษภาคม 2564  
-เปนไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 หนา 99 ขอ 46   

ขอความเดิม 
แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป  งบลงทุน  คาครุภัณฑ   
ครุภัณฑสํานักงาน   

- เกาอ้ีอเนกประสงคขาเหล็ก จํานวน 59,900  บาท  
เพ่ือจัดซ้ือเกาอ้ีอเนกประสงคขาเหล็ก จํานวน 100 ตัว ตัวละ 599 บาท  เปน
เงิน 59,900 บาท  
(สํานักปลัดเทศบาล) 
-ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซ้ือตามราคาใน
ทองถ่ินดวยความประหยัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/
ว 1989 ลงวันท่ี  22  มิถุนายน  2552 
1. วัตถุประสงค :  
    1.1 ใชในกิจการของเทศบาล 
    1.2 สําหรับใชในหองประชุมภายในสํานักงาน 
    1.3 สําหรับใหบริการประชาชน หรือผูมาติดตอราชการนั่ง 
2. เหตุผลความจําเปน : ตองการทดแทนของเดิมท่ีชํารุดเนื่องจากมีอายุการใชงานเปนเวลานาน 
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3. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ :  
    3.1 เกิดความปลอดภัยในการใชงาน 
    3.2 ใชบริการรองรับผูมาติดตอราชการ 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง 

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว0444 ลงวันท่ี 24  

มกราคม 2561 
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1989 ลงวันท่ี 22   

มิถุนายน 2552 
4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1545 ลงวันท่ี 27  

พฤษภาคม 2563  
5. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1095  ลงวันท่ี 28  

พฤษภาคม 2564  
ขอความใหมท่ีขอเปล่ียนแปลง 
แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป  งบลงทุน  คาครุภัณฑ   
ครุภัณฑสํานักงาน   

- เกาอ้ีอเนกประสงคขาเหล็ก จํานวน 59,900  บาท  
เพ่ือจัดซ้ือเกาอ้ีอเนกประสงคขาเหล็ก จํานวน 100 ตัว ตัวละ 599 บาท  เปน
เงิน 59,900 บาท  
(สํานักปลัดเทศบาล) 
-ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซ้ือตามราคา                         
ในทองถ่ินดวยความประหยัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/
ว 1989  ลงวันท่ี  22  มิถุนายน  2552 
1. วัตถุประสงค :  
    1.1 ใชในกิจการของเทศบาล 
    1.2 สําหรับใชในหองประชุมภายในสํานักงาน 
    1.3 สําหรับใหบริการประชาชน หรือผูมาติดตอราชการนั่ง 
2. เหตุผลความจําเปน : ตองการทดแทนของเดิมท่ีชํารุดเนื่องจากมีอายุการใชงานเปนเวลานาน 
3. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ :  
    3.1 เกิดความปลอดภัยในการใชงาน 
    3.2 ใชบริการรองรับผูมาติดตอราชการ 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง 

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว0444 ลงวันท่ี 24  

มกราคม 2561 
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1989 ลงวันท่ี 22   

มิถุนายน 2552 
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4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1545 ลงวันท่ี 27  
พฤษภาคม 2563  

5. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1095  ลงวันท่ี 28  
พฤษภาคม 2564  

-เปนไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 หนา 99 ขอ 45  
ท้ังนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน    พ.ศ.  

๒๕๖๓  หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ขอ ๒๙ การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในงบลงทุน ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ 

คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

จึงขอไดโปรดนําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป                                           
ลงชื่อ    สองเมือง  วงคไชย     ผูเสนอ 

              (นายสองเมือง  วงคไชย) 
                                                            นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย  
 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู -  ขอขอบคุณ  รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัยท่ีไดเสนอ ญัตติ   เรื่อง 
ประธานสภาฯ             ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง ประกอบ งบประมาณรายจายประจําป    
                              งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ /มีสมาชิกสภาฯทานใด 
                              จะอภิปรายหรือไม   ขอเรียนเชิญ 

 
สมาชิกสภาเทศบาล  -    ไมมี 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู        - เม่ือไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย จึงขอใหเลขานุการสภาฯ ดําเนินการ 
ประธานสภาฯ  ตรวจสอบวามีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมครบเปนองคประชมุหรือไม      
                                
 
นายวิทยา  ธิมา        - จากการตรวจสอบแลว มีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุม                       
เลขานุการสภาฯ  จํานวน 18  ทาน  เปนอันครบองคประชุม 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู        - เม่ือไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย และมีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ี 
ประธานสภาฯ         ประชุมครบเปนองคประชุม  จึงขอมติ ท่ีประชุมวาจะเห็นชอบใหอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลง     

       คําชี้แจง ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
            งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ หรือไม / ขอไดโปรดยกมือ 
 
มติท่ีประชุม     - มีมติเสียงขางมาก เห็นชอบ 16  เสียง ไมเห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี  9      ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
                            งบลงทุน หมวด คาครุภัณฑ (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม) 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู   - ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ตอท่ีประชุมสภา 
ประธานสภาฯ    

 
นายอรุณ  พีระเชื้อ   - เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ  
รองนายกเทศมนตรีฯ      ขาพเจา นายอรุณ  พีระเชื้อ    ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย            
                               ในนามของ นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย   ขอเสนอญัตติ ดังนี้     

ญัตต ิ
เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

งบลงทุน หมวด คาครุภัณฑ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

หลักการ 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 งบลงทุนหมวด คาครุภัณฑ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

เหตุผล 
  ตามท่ีสภาเทศบาลเมืองพิชัย ไดมีมติเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และใหผูวาราชการจังหวัดลําปางเห็นชอบและประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  ตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔  และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
ไดต้ังงบประมาณ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข  และงานบริการสาธารณสุขและ         
งานสาธารณสุขอ่ืน งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส ตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร นั้น 

เนื่องจาก สํานักงบประมาณ ไดกําหนดรายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ         
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ 
ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔  ข้ึนใหม ทําใหราคาครุภัณฑคอมพิวเตอร ไมตรงตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ ดังนั้น เพ่ือใหการจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส เปนไปดวยความเรียบรอย                
มีประสิทธิภาพ และถูกตองตามท่ีระเบียบกฎหมายกําหนดไว  จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  ดังนี้ 

โอนเพ่ิม 
แผนงานสาธารณสุข  
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข        
หมวด คาใชสอย         

รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ    จํานวน        20,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ  เชน คาเย็บหรือเขาปกหนังสือ คาธรรมเนียมและคาถายเอกสาร 

และคาประกันภัยรถราชการทุกประเภท ฯลฯ  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)  
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- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2562  
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 

2564 
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 4044 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม  2563 
 

ขอโอนเพ่ิม   8๐๐  บาท 
รวมขอโอนเพ่ิม 8๐๐ บาท 

โอนลด 
แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   
หมวด คาครุภัณฑ  ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)    จํานวน  4,300   บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)  

จํานวน 1 เครื่อง เครื่องละ 4,300 บาท เปนเงิน 4,300 บาท  โดยคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 19 หนาตอนาที (ppm)      

หรือ 8.8 ภาพตอนาที 
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 15 หนาตอนาที (ppm)  

หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)  
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom  
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน 

พฤษภาคม 2563) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง          

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989  ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 
4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1545 ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2563  
5. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095  ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  
-เปนไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 หนา 94 ขอ 5 
 

ขอโอนลด  3๐๐  บาท 
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เครื่องสํารองไฟฟา        จํานวน      5,800   บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 5,800 บาท  

เปนเงิน 5,800 บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังนี้  
-  มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 1 kVA (600 Watts) 
-  สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา  15  นาที 
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน

พฤษภาคม 2563) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)  
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง          

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989  ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 
4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1545 ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2563  
5. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095  ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  
-เปนไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 หนา 94 ขอ 6 

ขอโอนลด  1๐๐  บาท 
 

แผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน   
หมวด คาครุภัณฑ  ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)     จํานวน  4,300   บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)  

จํานวน  1 เครื่อง เครื่องละ 4,300 บาท เปนเงิน 4,300 บาท  โดยคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 19 หนาตอนาที (ppm)      

หรือ 8.8 ภาพตอนาที 
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 15 หนาตอนาที (ppm)  

หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)  
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom  
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน 

พฤษภาคม 2563) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง          

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 
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2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989  ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 
4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1545 ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2563  
5. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095  ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  
-เปนไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 หนา 94 ขอ 5 

ขอโอนลด  3๐๐  บาท 
 

เครื่องสํารองไฟฟา       จํานวน      5,800   บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 5,800 บาท เปนเงิน 

5,800 บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังนี้  
-  มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 1 kVA (600 Watts) 
-  สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา  15  นาที 
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน

พฤษภาคม 2563) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)  
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง          

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989  ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 
4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1545 ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2563  
5. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095  ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  
-เปนไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 หนา 94 ขอ 6 
 

 ขอโอนลด   1๐๐   บาท 
      รวมขอโอนลด   8๐๐   บาท 

 
ท้ังนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทําให ลักษณะ 

ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

จึงขอไดโปรดนําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 
 

      ลงชื่อ    สองเมือง  วงคไชย     ผูเสนอ 
               (นายสองเมือง  วงคไชย) 

         นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย 
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นายธนานันท  เท่ียงฟู  -  ขอขอบคุณ  รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัยท่ีไดเสนอ ญัตติ   เรื่อง 
ประธานสภาฯ             ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
                              มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายหรือไม /ขอเรียนเชิญ 

 
สมาชิกสภาเทศบาล -    ไมมี 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู        - เม่ือไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย จึงขอใหเลขานุการสภาฯ ดําเนินการ 
ประธานสภาฯ  ตรวจสอบวามีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมครบเปนองคประชุมหรือไม      
                                
นายวิทยา  ธิมา        - จากการตรวจสอบแลว มีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุม                       
เลขานุการสภาฯ  จํานวน 18  ทาน  เปนอันครบองคประชุม 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู        - เม่ือไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย และมีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ี 
ประธานสภาฯ         ประชุมครบเปนองคประชุม  จึงขอมติ ท่ีประชุมวาจะเห็นชอบใหอนุมัติโอนเงิน        
                          งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ  
                         (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)  หรือไม  /ขอไดโปรดยกมือ 
 
มติท่ีประชุม     - มีมติเสียงขางมาก เห็นชอบ 16  เสียง ไมเห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  10  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง ประกอบปงบประมาณ 
                          พ.ศ. ๒๕๖๕  งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ  (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม) 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู    - ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ตอท่ีประชุมสภา 
ประธานสภาฯ    

 
นายอํานวย เสนาวรรณ   - เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ  
รองนายกเทศมนตรีฯ      ขาพเจา นายอํานวย เสนาวรรณ  ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย            
                               ในนามของ นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย   ขอเสนอญัตติ ดังนี้     
 

ญัตต ิ
เรื่อง ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง ประกอบ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบลงทุน หมวด คาครุภัณฑ 

หลักการ 
ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชีแ้จง ประกอบ งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 งบลงทุนหมวด คาครุภัณฑ 
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เหตุผล 
  ตามท่ีสภาเทศบาลเมืองพิชัย ไดมีมติเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และใหผูวาราชการจังหวัดลําปางเห็นชอบและประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  ตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔  และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
ไดต้ังงบประมาณ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข และงานบริการสาธารณสุขและ         
งานสาธารณสุขอ่ืน งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส ตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร นั้น 

เนื่องจาก สํานักงบประมาณ ไดกําหนดรายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ          
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ 
ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ข้ึนใหม ทําใหรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ไมตรงตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ดังนั้น เพ่ือใหการจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร
หรืออิเล็กทรอนิกส เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และถูกตองตามท่ีระเบียบกฎหมายกําหนดไว       
จึงขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ดังนี้ 

ขอความเดิม 
แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   
หมวด คาครุภัณฑ  ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน *(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)   
          จํานวน     17,000   บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน *(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)  
จํานวน   1 เครื่อง เครื่องละ 17,000 บาท เปนเงิน 17,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้  

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พ้ืนฐานไมนอยกวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย   

- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB  

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA  หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State  

Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB  จํานวน 1 หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน  1  หนวย  
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network  Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา 

จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อม (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 

 - มีแปนพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว  จํานวน  1  หนวย 
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน

พฤษภาคม 2563) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง          

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 
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2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989  ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 
4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1545 ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2563  
5. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095  ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  
-เปนไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 หนา 93 ขอ 4 

 
เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)     จํานวน  4,300   บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)  

จํานวน  1 เครื่อง เครื่องละ 4,300 บาท เปนเงิน 4,300 บาท  โดยคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 19 หนาตอนาที (ppm)      

หรือ 8.8 ภาพตอนาที 
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 15 หนาตอนาที (ppm)  

หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)  
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom  
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน 

พฤษภาคม 2563) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง          

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989  ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 
4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1545 ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2563  
5. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095  ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  
-เปนไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 หนา 94 ขอ 5 
 
เครื่องสํารองไฟฟา        จํานวน      5,800   บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 5,800 บาท เปนเงิน 

5,800 บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังนี้  
- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 1 kVA (600 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา  15  นาที 
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน

พฤษภาคม 2563) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)  
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง          

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 
 
 
 
 

-52- 



 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989  ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 
4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1545 ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2563  
5. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095  ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  
- เปนไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 หนา 94 ขอ 6 

 
ขอความใหมท่ีขอเปล่ียนแปลง 
แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   
หมวด คาครุภัณฑ  ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน *(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)   
          จํานวน     17,000   บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน *(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)  
จํานวน  1 เครื่อง เครื่องละ 17,000 บาท เปนเงิน 17,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้  

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread)
และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีท่ีตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ 
Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 4 GHz จํานวน 1 หนวย   

- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB  

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA  หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State  

Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB  จํานวน 1 หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1  หนวย  
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network  Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา 

จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 

 - มีแปนพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว  จํานวน  1  หนวย 
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน

ธันวาคม 2564) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง          

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989  ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 
4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1545 ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2563  
5. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095  ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  
-เปนไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 หนา 93 ขอ 4 
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เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)     จํานวน  4,000   บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)  

จํานวน 1 เครื่อง เครื่องละ 4,000 บาท เปนเงิน 4,000 บาท  โดยคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 19 หนาตอนาที (ppm)      

หรือ 8.8 ภาพตอนาที 
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 15 หนาตอนาที (ppm)  

หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)  
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 50 แผน 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาดของกระดาษเองได 
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน 

ธันวาคม 2564) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง          

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989  ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 
4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1545 ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2563  
5. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095  ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  
-เปนไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 หนา 94 ขอ 5 
 
เครื่องสํารองไฟฟา  ขนาด 1 kVA    จํานวน   5,700   บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 5,700 บาท เปนเงิน 

5,700 บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังนี้  
-  มีกําลังไฟฟาขาออก (Output) ไมนอยกวา 1 kVA (600 Watts) 
-  สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา  15  นาที 
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน

ธันวาคม 2564) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)  
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง          

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989  ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 
4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1545 ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2563  
5. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095  ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  
-เปนไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 หนา 94 ขอ 6 
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ขอความเดิม 
แผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน   
หมวด คาครุภัณฑ  ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน *(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)   
          จํานวน     17,000   บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน *(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)  
จํานวน  1 เครื่อง เครื่องละ 17,000 บาท เปนเงิน 17,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้  

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พ้ืนฐานไมนอยกวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย   

- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB  

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA  หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State  

Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB  จํานวน 1 หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน  1  หนวย  
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network  Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา 

จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อม (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 

 - มีแปนพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว  จํานวน  1  หนวย 
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน

พฤษภาคม 2563) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง          

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989  ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 
4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1545 ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2563  
5. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095  ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  
-เปนไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 หนา 93 ขอ 4 
 
เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)      จํานวน  4,300   บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)  

จํานวน  1  เครื่อง เครื่องละ 4,300 บาท เปนเงิน 4,300 บาท  โดยคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 19 หนาตอนาที (ppm)      

หรือ 8.8 ภาพตอนาที 
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- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 15 หนาตอนาที (ppm)  

หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)  
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom  
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน 

พฤษภาคม 2563) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง          

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989  ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 
4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1545 ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2563  
5. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095  ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  
-เปนไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 หนา 94 ขอ 5 
 
เครื่องสํารองไฟฟา        จํานวน      5,800   บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 5,800 บาท เปนเงิน 

5,800 บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังนี้  
- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 1 kVA (600 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา  15  นาที 
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน

พฤษภาคม 2563) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)  
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง          

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989  ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 
4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1545 ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2563  
5. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095  ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  
- เปนไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 หนา 94 ขอ 6 

 
ขอความใหมท่ีขอเปล่ียนแปลง 
แผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน   
หมวด คาครุภัณฑ  ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน *(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)   
          จํานวน     17,000   บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน *(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน   
1 เครื่อง เครื่องละ 17,000 บาท เปนเงิน 17,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้  
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- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread)

และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีท่ีตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ 
Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 4 GHz จํานวน 1 หนวย   

- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB  

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA  หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State  

Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB  จํานวน 1 หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1  หนวย  
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network  Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา 

จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 

 - มีแปนพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว  จํานวน  1  หนวย 
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน

ธันวาคม 2564) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง          

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989  ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 
4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1545 ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2563  
5. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095  ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  
-เปนไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 หนา 93 ขอ 4 

 
เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)     จํานวน  4,000   บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)  

จํานวน  1 เครื่อง เครื่องละ 4,000 บาท เปนเงิน 4,000 บาท  โดยคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 19 หนาตอนาที (ppm)      

หรือ 8.8 ภาพตอนาที 
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 15 หนาตอนาที (ppm)  

หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)  
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 50 แผน 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาดของกระดาษเองได 
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน 

ธันวาคม 2564) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
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- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง          

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989  ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 
4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1545 ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2563  
5. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095  ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  
-เปนไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 หนา 94 ขอ 5 
 
เครื่องสํารองไฟฟา  ขนาด 1 kVA    จํานวน   5,700   บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 5,700 บาท เปนเงิน 

5,700 บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังนี้  
-  มีกําลังไฟฟาขาออก (Output) ไมนอยกวา 1 kVA (600 Watts) 
-  สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา  15  นาที 
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน

ธันวาคม 2564) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)  
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง          

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444  ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989  ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 
4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1545 ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2563  
5. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095  ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  
-เปนไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 หนา 94 ขอ 6 

 
ท้ังนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน   พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ขอ ๒๙ การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในงบลงทุน ท่ีทําใหลักษณะ 

ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 
 

จึงขอไดโปรดนําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 
 
      ลงชื่อ   สองเมือง  วงคไชย   ผูเสนอ 
               (นายสองเมือง  วงคไชย) 

          นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย 
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นายธนานันท  เท่ียงฟู -  ขอขอบคุณ  รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัยท่ีไดเสนอ ญัตติ   เรื่อง 
ประธานสภาฯ             ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง ประกอบ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕           
                              งบลงทุน หมวด คาครุภัณฑ  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
                              มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายหรือไม  / ขอเรียนเชิญ 

 
สมาชิกสภาเทศบาล -    ไมมี 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู        - เม่ือไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย จึงขอใหเลขานุการสภาฯ ดําเนินการ 
ประธานสภาฯ  ตรวจสอบวามีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมครบเปนองคประชุมหรือไม      
                                
 
นายวิทยา  ธิมา        - จากการตรวจสอบแลว มีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุม                       
เลขานุการสภาฯ  จํานวน  18  ทาน  เปนอันครบองคประชุม 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู        - เม่ือไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย และมีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ี 
ประธานสภาฯ             ประชุมครบเปนองคประชุม  จึงขอมติ ท่ีประชุมวาจะเห็นชอบใหอนุมัติแกไข    
                              เปลีย่นแปลงคําชี้แจง ประกอบ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  งบลงทุน  
                              หมวดคาครุภัณฑ  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) หรือไม /  ขอไดโปรดยกมือ 
 
มติท่ีประชุม     - มีมติเสียงขางมาก เห็นชอบ 16  เสียง ไมเห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  11     ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
                             งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ  (กองชาง) 

 
นายธนานันท  เท่ียงฟู    - ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ตอท่ีประชุมสภา 
ประธานสภาฯ    

 
นายนิธิ  อุณหเลขจิตร   - เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ  
รองนายกเทศมนตรีฯ      ขาพเจา นายนิธิ  อุณหเลขจิตร   ตําแหนง  รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย            

 ในนามของ นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย   ขอเสนอญัตติ ดังนี้     
ญัตต ิ

เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
งบลงทุน หมวด คาครุภัณฑ   (กองชาง) 

หลักการ 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 งบลงทุน  หมวด คาครุภัณฑ  (กองชาง) 
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เหตุผล 
  ตามท่ีสภาเทศบาลเมืองพิชัย ไดมีมติเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และใหผูวาราชการจังหวัดลําปางเห็นชอบและประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔  และกองชาง ไดตั้งงบประมาณ                    
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน  หมวดคา
ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง  รถบรรทุก (ดีเซล)  จํานวน  ๑,๐๗๕,๐๐๐ บาท (ราคาตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ สํานักงบประมาณฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๓)  และ ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส  
เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)  ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๓  นั้น 

เนื่องจาก สํานักงบประมาณ ไดกําหนดรายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ เกณฑ 
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ 
ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔  ข้ึนใหม ทําใหราคาครุภัณฑยานพาหนะและขนสงและครุภัณฑ
คอมพิวเตอร   ไมตรงตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  ดังนั้น เพ่ือใหการจัดซ้ือครุภัณฑดังกลาว  เปนไปดวย
ความเรียบรอย     มีประสิทธิภาพ และถูกตองตามท่ีระเบียบกฎหมายกําหนดไว จึงขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ดังนี้ 

โอนเพ่ิม 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา   
งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 
รถบรรทุก (ดีเซล)       จํานวน  ๑,๐๗๕,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน ๑ คัน ขนาด ๓ ตัน ๖ ลอ 
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา ๓,๐๐๐ ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา ๘๐ กิโลวัตต 

๑. น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุกไมต่ํากวา ๕,๐๐๐ กิโลกรัม 
๒. พรอมกระบะ และเครื่องปรับอากาศ 

(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓) (กองชาง) 
 -เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง       
สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒  

๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๐๔๔๔ ลงวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ 
๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลงวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ 
๔. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๕๔๕ ลงวันท่ี ๒๗ พฤษภาคม 

๒๕๖๓ 
๕. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

-เปนไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๓ หนา ๑๐๒ ขอ ๖๔ 
 

ขอโอนเพ่ิม  ๑๗,๐๐๐  บาท 
รวมขอโอนเพ่ิม  ๑๗,๐๐0 บาท 
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โอนลด 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบลงทุน  หมวด คาครุภัณฑ  ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 
เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)   จํานวน ๔,๓00  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)  
จํานวน ๑ เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท  เปนเงิน ๔,๓00 บาท   โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 19 หนาตอนาที  (ppm)      

หรือ 8.8 ภาพตอนาที 
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 15 หนาตอนาที(ppm)  

หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)  
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
-มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน  
-สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom  
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน

พฤษภาคม ๒๕๖๓) (กองชาง) 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง 

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว0444 ลงวันท่ี 24  

มกราคม 2561 
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1989 ลงวันท่ี 22   

มิถุนายน 2552 
4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1545 ลงวันท่ี 27  

พฤษภาคม 2563  
5. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1095  ลงวันท่ี 28  

พฤษภาคม 2564  
-เปนไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 หนา 102 ขอ 90   

ขอโอนลด  ๓๐๐  บาท 
 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบบุคลากร  หมวด เงินเดือน (ฝายประจํา) 
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน           จํานวน ๑,๙๐๒,๐๐๐ บาท 
(โอนลด จํานวน  ๑๓๘,๐๐๐ บาท  คงเหลืองบประมาณตั้งไว  ๑,๗๖๔,๐๐๐ บาท) 
เพ่ือจายเปนเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล จํานวน ๔ อัตรา เปนเงิน ๑,๙๐๒,๐๐๐ บาท  
พรอมปรับปรุงเงินเดือน (กองชาง) 
-เปนไปตามแผนอัตรากําลัง ๓ ป เทศบาลเมืองพิชัย 
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-เปนไปตามระเบียบ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกาประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
๑. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒. หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท., ก.อบต. ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๙.๒/ว ๑๓๘ ลงวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

ขอโอนลด  ๑๖,๗๐๐  บาท 
รวมขอโอนลด   ๑๗,๐๐๐ บาท 

 
ท้ังนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทําใหลักษณะ 

ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

จึงขอไดโปรดนําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 
สองเมือง  วงคไชย 

(นายสองเมือง  วงคไชย) 
นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย 

 
นายธนานันท  เท่ียงฟู -  ขอขอบคุณ  รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัยท่ีไดเสนอ ญัตติ   เรื่อง 
ประธานสภาฯ            ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
                             งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ  (กองชาง)  มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายหรือไม   
                             ขอเรียนเชิญ 

 
สมาชิกสภาเทศบาล -    ไมมี 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู        - เม่ือไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย จึงขอใหเลขานุการสภาฯ ดําเนินการ 
ประธานสภาฯ  ตรวจสอบวามีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมครบเปนองคประชุมหรือไม      
                                
 
นายวิทยา  ธิมา        - จากการตรวจสอบแลว มีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุม                       
เลขานุการสภาฯ  จํานวน 18  ทาน  เปนอันครบองคประชุม 
 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู        - เม่ือไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย และมีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ี 
ประธานสภาฯ         ประชุมครบเปนองคประชุม  จึงขอมติ ท่ีประชุมวาจะเห็นชอบใหอนุมัติโอนเงิน         
                          งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ   
                          (กองชาง)  หรือไม  / ขอไดโปรดยกมือ 
 
มติท่ีประชุม     - มีมติเสียงขางมาก เห็นชอบ 16  เสียง ไมเห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี  12     ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง ประกอบปงบประมาณ 
                            พ.ศ. ๒๕๖๕ งบลงทุน หมวด คาครุภัณฑ  (กองชาง) 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู  - ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ตอท่ีประชุมสภา 
ประธานสภาฯ    

 
นายอรุณ  พีระเชื้อ   - เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ  
รองนายกเทศมนตรีฯ      ขาพเจา นายอรุณ  พีระเชื้อ    ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย            
                               ในนามของ นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย   ขอเสนอญัตติ ดังนี้     

ญัตต ิ
เรื่อง ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง ประกอบ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

งบลงทุน หมวด คาครุภัณฑ  (กองชาง) 

หลักการ 
ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชีแ้จง ประกอบ งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 งบลงทุน  หมวด คาครุภัณฑ (กองชาง) 

เหตุผล 
  ตามท่ีสภาเทศบาลเมืองพิชัย ไดมีมติเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และใหผูวาราชการจังหวัดลําปางเห็นชอบและประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  ตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔  และกองชาง ไดตั้งงบประมาณ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน  หมวดคา
ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง  รถบรรทุก (ดีเซล)  จํานวน  ๑,๐๗๕,๐๐๐ บาท (ราคาตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ สํานักงบประมาณฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๓)  และ ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส  
เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)  ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ นั้น 

เนื่องจาก สํานักงบประมาณ ไดกําหนดรายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ เกณฑ 
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ 
ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔  ข้ึนใหม ทําใหรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ     พ.ศ. ๒๕๖๕ ไมตรงตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ   ดังนั้น เพ่ือใหการจัดซ้ือครุภัณฑดังกลาว  
เปนไปดวยความเรียบรอย  มีประสิทธิภาพ และถูกตองตามท่ีระเบียบกฎหมายกําหนดไว จึงขออนุมัติแกไข
เปลี่ยนแปลงคําชีแ้จงประกอบงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ดังนี้ 
ขอความเดิม 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา   
งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 
รถบรรทุก (ดีเซล)       จํานวน  ๑,๐๗๕,๐๐๐ บาท 
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เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล)  จํานวน ๑ คัน ขนาด ๓ ลอ ๖ ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา ๓,๐๐๐ ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา ๘๐ กิโลวัตต 

๑. น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุกไมต่ํากวา ๕,๐๐๐ กิโลกรัม 
๒. พรอมกระบะ และเครื่องปรับอากาศ 

(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓) (กองชาง) 
 -เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง       
สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒  

๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๐๔๔๔ ลงวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ 
๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลงวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ 
๔. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๕๔๕ ลงวันท่ี ๒๗ พฤษภาคม 

๒๕๖๓ 
๕. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

-เปนไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๓ หนา ๑๐๒ ขอ ๖๔ 

ขอความใหมท่ีขอเปล่ียนแปลง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา   
งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 
รถบรรทุก (ดีเซล)      จํานวน  ๑,๐๙๒,๐๐๐  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน ๑ คัน ขนาด ๓ ตัน ๖ ลอ 
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา ๓,๐๐๐ ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา ๘๐ กิโลวัตต 

๑. น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุกไมต่ํากวา ๕,๐๐๐ กิโลกรัม 
๒. พรอมกระบะ และเครื่องปรับอากาศ 

(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔) (กองชาง) 
 -เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง       
สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒  

๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๐๔๔๔ ลงวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ 
๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลงวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ 
๔. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๕๔๕ ลงวันท่ี ๒๗ พฤษภาคม 

๒๕๖๓ 
๕. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

-เปนไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๓ หนา ๑๐๒ ขอ ๖๔ 

ขอความเดิม 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบลงทุน  หมวด คาครุภัณฑ  ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 
เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)   จํานวน ๔,๓00  บาท 
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เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)  
จํานวน ๑ เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท  เปนเงิน ๔,๓00 บาท   โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 19 หนาตอนาที  (ppm)      

หรือ 8.8 ภาพตอนาที 
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 15 หนาตอนาที(ppm)  

หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)  
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
-มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน 
-สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom  
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน

พฤษภาคม ๒๕๖๓) (กองชาง) 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง 

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว0444 ลงวันท่ี 24  

มกราคม 2561 
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1989 ลงวันท่ี 22   

มิถุนายน 2552 
4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1545 ลงวันท่ี 27  

พฤษภาคม 2563  
5. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1095  ลงวันท่ี 28  

พฤษภาคม 2564  
-เปนไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 หนา 102 ขอ 90   
 

ขอความใหมท่ีขอเปล่ียนแปลง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบลงทุน  หมวด คาครุภัณฑ  ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 
เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)    จํานวน ๔,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)  
จํานวน ๑ เครื่อง ๆ ละ 4,๐00 บาท  เปนเงิน ๔,๐00 บาท   โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 19 หนาตอนาที (ppm)     

หรือ 8.8 ภาพตอนาที 
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 15 หนาตอนาที (ppm)  

หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)  
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-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
-มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 50 แผน  
-สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาดของกระดาษเองได  

 (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๔)  

- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง 

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว0444 ลงวันท่ี 24  

มกราคม 2561 
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1989 ลงวันท่ี 22   

มิถุนายน 2552 
4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1545 ลงวันท่ี 27  

พฤษภาคม 2563  
5. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1095  ลงวันท่ี 28  

พฤษภาคม 2564  
-เปนไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 หนา 102 ขอ 90   

 
ท้ังนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน    พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ขอ ๒๙ การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในงบลงทุน ท่ีทําใหลักษณะ 

ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

จึงขอไดโปรดนําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

 
                                  สองเมือง  วงคไชย 

(นายสองเมือง  วงคไชย) 
นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย 

 
นายธนานันท  เท่ียงฟู -  ขอขอบคุณ  รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัยท่ีไดเสนอ ญัตติ   เรื่อง 
ประธานสภาฯ           ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง ประกอบปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

        งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ   มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายหรือไม   
                             ขอเรียนเชิญ 

 
สมาชิกสภาเทศบาล  -    ไมมี 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู        - เม่ือไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย จึงขอใหเลขานุการสภาฯ ดําเนินการ 
ประธานสภาฯ  ตรวจสอบวามีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมครบเปนองคประชุมหรือไม      
                                
 
 
 
 
 



-66- 
 
นายวิทยา  ธิมา        - จากการตรวจสอบแลว มีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุม                       
เลขานุการสภาฯ  จํานวน 18  ทาน  เปนอันครบองคประชุม 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู        - เม่ือไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย และมีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ี 
ประธานสภาฯ         ประชุมครบเปนองคประชุม  จึงขอมติ ท่ีประชุมวาจะเห็นชอบใหอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลง    
                          คําชี้แจง ประกอบปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ (กองชาง)         
                          หรือไม  / ขอไดโปรดยกมือ 
 
มติท่ีประชุม     - มีมติเสียงขางมาก เห็นชอบ 16  เสียง ไมเห็นชอบ - เสยีง  งดออกเสียง  2  เสียง 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 13      ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
                             งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ (กองการศึกษา) 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู    - ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ตอท่ีประชุมสภา 
ประธานสภาฯ    

 
นายอํานวย เสนาวรรณ   - เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ  
รองนายกเทศมนตรีฯ      ขาพเจา นายอํานวย เสนาวรรณ   ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย            
                               ในนามของ นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย   ขอเสนอญัตติ ดังนี้    

ญัตต ิ
เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

งบลงทุน หมวด คาครุภัณฑ (กองการศึกษา) 

หลักการ 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 งบลงทุนหมวด คาครุภัณฑ  (กองการศึกษา) 

เหตุผล 
  ตามท่ีสภาเทศบาลเมืองพิชัย ไดมีมติเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และใหผูวาราชการจังหวัดลําปางเห็นชอบและประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔  และกองการศึกษา ไดตั้งงบประมาณ 
แผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร
หรืออิเล็กทรอนิกส ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร นั้น 

เนื่องจาก สํานักงบประมาณ ไดกําหนดรายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ          
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ 
ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔  ข้ึนใหม ทําใหราคาครุภัณฑคอมพิวเตอร ไมตรงตามบัญชีราคา 
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มาตรฐานครุภัณฑ  ดังนั้น เพ่ือใหการจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส เปนไปดวยความเรียบรอย 
มีประสิทธิภาพ และถูกตองตามท่ีระเบียบกฎหมายกําหนดไว จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ดังนี้ 

โอนเพ่ิม 
แผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
หมวด คาวัสดุ 

วัสดุกอสราง       จํานวน   ๑๕,๐๐๐ บาท 
(โอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพ่ิม จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท             

รวมงบประมาณท่ีตั้งไว ๒๕,๐๐๐ บาท) 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุกอสรางตาง ๆ เชน ไม แปรงทาสี ปูนซีเมนต กระเบื้อง อิฐ ปูน ทราย วัสดุท่ีใชใน

งานกอสรางอ่ืน ๆ ฯลฯ (กองการศึกษา) 
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒  
๒. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
๓. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๐๔๔๔ ลงวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ 
๔. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๕๔๕ ลงวันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

ขอโอนเพ่ิม  ๖๐๐  บาท 
รวมขอโอนเพ่ิม  ๖๐๐ บาท 

 
โอนลด 
แผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
หมวด คาครุภัณฑ  ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 
เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)   จํานวน 8,๖00 บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) สําหรับใชใน
สํานักงานและศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสามัคคี  จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท เปนเงิน 8,600 บาท   
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 19 หนาตอนาที(ppm)      

หรือ 8.8 ภาพตอนาที 
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 15 หนาตอนาที(ppm)  

หรือ 5 ภาพตอนาที(ipm)  
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
-มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน 
-สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom  
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร)  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
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1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินพ.ศ. 2562 

2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว0444 ลงวันท่ี 24  
มกราคม 2561 

3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1989 ลงวันท่ี 22   
มิถุนายน 2552 

4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1545 ลงวันท่ี 27  
พฤษภาคม 2563  

5. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1095  ลงวันท่ี 28  
พฤษภาคม 2564  

-เปนไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 หนา 105 ขอ 80 
ขอโอนลด  ๖๐๐  บาท 

รวมขอโอนลด   ๖๐๐ บาท 
 

ท้ังนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง                       
สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทําให ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

จึงขอไดโปรดนําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 
 

     ลงชื่อ     สองเมือง  วงคไชย    ผูเสนอ 
                (นายสองเมือง  วงคไชย) 
               นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู -  ขอขอบคุณ  รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัยท่ีไดเสนอ ญัตติ   เรื่อง 
ประธานสภาฯ             ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
                             งบลงทุน หมวด คาครุภัณฑ (กองการศึกษา) มีสมาชิกสภาฯทานใดจะ 

         อภิปรายหรอืไม   ขอเรียนเชิญ 
 

สมาชิกสภาเทศบาล  -    ไมมี 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู        - เม่ือไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย จึงขอใหเลขานุการสภาฯ ดําเนินการ 
ประธานสภาฯ  ตรวจสอบวามีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมครบเปนองคประชุมหรือไม      
                                
 
นายวิทยา  ธิมา        - จากการตรวจสอบแลว มีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุม                       
เลขานุการสภาฯ  จํานวน 18  ทาน  เปนอันครบองคประชุม 
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นายธนานันท  เท่ียงฟู        - เม่ือไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย และมีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ี 
ประธานสภาฯ         ประชุมครบเปนองคประชุม  จึงขอมติ ท่ีประชุมวาจะเห็นชอบใหอนุมัติโอนเงิน 

     งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ  
     (กองการศึกษา)  หรือไม  / ขอไดโปรดยกมือ 

 
มติท่ีประชุม     - มีมติเสียงขางมาก เห็นชอบ 16  เสียง ไมเห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  14     ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง ประกอบ ปงบประมาณ  
                            พ.ศ. ๒๕๖๕  งบลงทุน หมวด คาครุภัณฑ  (กองการศึกษา) 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู    - ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ตอท่ีประชุมสภา 
ประธานสภาฯ    

 
นายนิธิ  อุณหเลขจิตร   - เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ  
รองนายกเทศมนตรีฯ      ขาพเจา นายนิธิ  อุณหเลขจิตร   ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย            
                               ในนามของ นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย   ขอเสนอญัตติ ดังนี้     
 

ญัตต ิ
เรื่อง ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง ประกอบ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบลงทุน หมวด คาครุภัณฑ 

หลักการ 
ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชีแ้จง ประกอบ งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 งบลงทุนหมวด คาครุภัณฑ 

เหตุผล 
  ตามท่ีสภาเทศบาลเมืองพิชัย ไดมีมติเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และใหผูวาราชการจังหวัดลําปางเห็นชอบและประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔  และกองการศึกษา ไดตั้งงบประมาณ 
แผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษางบลงทุนหมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร
หรืออิเล็กทรอนิกสตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอรนั้น 

เนื่องจาก สํานักงบประมาณ ไดกําหนดรายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ เกณฑ 
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ 
ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ข้ึนใหม ทําใหรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ     พ.ศ. ๒๕๖๕ ไมตรงตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  ดังนั้น เพ่ือใหการจัดซ้ือครุภัณฑ
คอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และถูกตองตามท่ีระเบียบกฎหมาย
กําหนดไว จึงขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ ดังนี้ 
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ขอความเดิม 
แผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
หมวด คาครุภัณฑ  ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)   จํานวน 8,๖00 บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) สําหรับใชใน
สํานักงานและศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสามัคคี  จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท เปนเงิน 8,600 บาท   
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 19 หนาตอนาที(ppm)      

หรือ 8.8 ภาพตอนาที 
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 15 หนาตอนาที(ppm)  

หรือ 5 ภาพตอนาที(ipm)  
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
-มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน 
-สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom  
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร)  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง 

สวนทองถ่ินพ.ศ. 2562 
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว0444 ลงวันท่ี 24  

มกราคม 2561 
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1989 ลงวันท่ี 22   

มิถุนายน 2552 
4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1545 ลงวันท่ี 27  

พฤษภาคม 2563  
5. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1095  ลงวันท่ี 28  

พฤษภาคม 2564 
-เปนไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 หนา 105 ขอ 80 

 
ขอความใหมท่ีขอเปล่ียนแปลง 
แผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
หมวด คาครุภัณฑ  ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 
เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)   จํานวน 8,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) สําหรับใชใน
สํานักงานและศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสามัคคี  จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 4,000 บาท เปนเงิน 8,000 บาท  
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  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 19 หนาตอนาที(ppm)  

หรือ 8.8 ภาพตอนาที 
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 15 หนาตอนาที(ppm)  

หรือ 5 ภาพตอนาที(ipm)  
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
-มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 50 แผน 
-สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาดของกระดาษเองได 

 (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๔)  
 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง 

สวนทองถ่ินพ.ศ. 2562 
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว0444 ลงวันท่ี 24  

มกราคม 2561 
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1989 ลงวันท่ี 22   

มิถุนายน 2552 
4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1545 ลงวันท่ี 27  

พฤษภาคม 2563  
5. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1095  ลงวันท่ี 28  

พฤษภาคม 2564  
-เปนไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 หนา 105 ขอ 80 

 
ท้ังนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง                      

สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด  ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ขอ ๒๙ การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในงบลงทุน ท่ีทําใหลักษณะ 

ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

จึงขอไดโปรดนําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 
       ลงชื่อ   สองเมือง  วงคไชย   ผูเสนอ 
                (นายสองเมือง  วงคไชย) 
               นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย 
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นายธนานันท  เท่ียงฟู -  ขอขอบคุณ  รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัยท่ีไดเสนอ ญัตติ   เรื่อง 
ประธานสภาฯ             ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง ประกอบ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕           
                             งบลงทุน หมวด คาครุภัณฑ  (กองการศึกษา)  

         มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายหรือไม   ขอเรียนเชิญ 
 

สมาชิกสภาเทศบาล  -    ไมมี 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู        - เม่ือไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย จึงขอใหเลขานุการสภาฯ ดําเนินการ 
ประธานสภาฯ  ตรวจสอบวามีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมครบเปนองคประชุมหรือไม      
                                
 
นายวิทยา  ธิมา        - จากการตรวจสอบแลว มีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุม                       
เลขานุการสภาฯ  จํานวน 18  ทาน  เปนอันครบองคประชุม 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู        - เม่ือไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย และมีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ี 
ประธานสภาฯ         ประชุมครบเปนองคประชุม  จึงขอมติ ท่ีประชุมวาจะเห็นชอบใหอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลง       
                          คําชี้แจง ประกอบ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบลงทุน หมวด คาครุภัณฑ   
                          (กองการศึกษา)  หรือไม  / ขอไดโปรดยกมือ 
 
มติท่ีประชุม     - มีมติเสียงขางมาก เห็นชอบ 16  เสียง ไมเห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  15   ญัตติ  เรื่อง  ขอรับความเห็นชอบการนําขยะมูลฝอยไปกําจัด ณ ศูนยจัดการ                   

ขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร และการจายคาใชจายในการจัดการขยะมูลฝอย 
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ใหกับองคการบริหารสวนจังหวัดลําปางพรอมท้ังนํา
บันทึกขอตกลงความรวมมือกันจัดทําบริการสาธารณะดานการจัดการขยะมูลฝอย 
เสนอตอสภาเทศบาลเมืองพิชัย   (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม) 

 
นายธนานันท  เท่ียงฟู    - ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ตอท่ีประชุมสภา 
ประธานสภาฯ    

 
 

นายสองเมือง วงคไชย   - เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ  
นายกเทศมนตรีฯ          ขาพเจา นายสองเมือง วงคไชย  ตําแหนง นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย            
                               ขอเสนอญัตติ ดังนี้     
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ญัตติ 
 ขอรับความเห็นชอบการนําขยะมูลฝอยไปกําจดั ณ ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร  
และการจายคาใชจายในการจัดการขยะมูลฝอย ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ใหกับองคการบริหารสวนจังหวัด
ลําปาง   พรอมท้ังนําบันทึกขอตกลงความรวมมือกันจัดทําบริการสาธารณะดานการกําจัดขยะมูลฝอย 
เสนอตอสภาเทศบาลเมืองพิชัย  
 

หลักการ 
 เพ่ือขอรับความเห็นชอบการนําขยะมูลฝอยไปกําจัด ณ ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร และ
การจายคาใชจายในการจัดการขยะมูลฝอย ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ใหกับองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง  
พรอมท้ังนําบันทึกขอตกลงความรวมมือกันจัดทําบริการสาธารณะดานการกําจัดขยะมูลฝอย เสนอตอสภา
เทศบาลเมืองพิชัย 
 

เหตุผล 
 

 ตามท่ี จังหวัดลําปาง จัดการประชุมชี้แจงเก่ียวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย                     
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน วันจันทร ท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุมอาลัมภางค 
ชั้น  ๔  ศาลากลางจังหวัดลําปาง โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงไดรวมกันพิจารณาและมีมติเห็นชอบ                
เอกฉันท ในการขอปรับเพ่ิมอัตราคาธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอยตามท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง
กําหนดในป งบประมาณ พ.ศ .๒๕๖๕ ปรับ เ พ่ิม อัตราค าธรรมเนี ยมเปน อัตรา ตันละ ๒๒๐ บาท                                    
(-สองรอยยี่สิบบาทถวน-) นั้น 
 
 ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๑4) พ.ศ.๒๕6๒                  
มาตรา ๕(๓) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินท่ีสาธารณะ รวมถึงการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ หมวด ๓ การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย    ตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖(๑๘)               
การกําจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย 
 
 คณะผูบริหารจึงขอเสนอญัตติ ตอท่ีประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัยเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ การนําขยะมูล
ฝอยไปกําจัด ณ ศูนยจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร และการจายคาใชจายในการจัดการขยะมูลฝอย 
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ใหกับองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง อัตราตันละ ๒๒๐ บาท (-สองรอยยี่สิบบาท
ถวน-) ตามมติการประชุมชี้แจงเก่ียวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยขององคกรปกครอง                      
สวนทองถ่ิน ตอไป 
 
           ลงชื่อ      สองเมือง  วงคไชย     ผูเสนอ 
            (นายสองเมือง  วงคไชย) 
           นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย 
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นายธนานันท  เท่ียงฟู -  ขอขอบคุณ  นายกเทศมนตรีเมืองพิชัยท่ีไดเสนอ ญัตติ   เรื่อง 
ประธานสภาฯ             ขอรับความเห็นชอบการนําขยะมูลฝอยไปกําจัด ณ ศูนยจัดการ                   
                              ขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร และการจายคาใชจายในการจัดการขยะมูลฝอย  

          ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ใหกับองคการบริหารสวนจังหวัดลําปางพรอมท้ังนําบันทึก    
         ขอตกลงความรวมมือกันจัดทําบริการสาธารณะดานการจัดการขยะมูลฝอย เสนอตอ    
         สภาเทศบาลเมืองพิชัย  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)   
         มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายหรือไม  / ขอเรียนเชิญ 
 

 
สมาชิกสภาเทศบาล  -    ไมมี 
 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู        - เม่ือไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย จึงขอใหเลขานุการสภาฯ ดําเนินการ 
ประธานสภาฯ  ตรวจสอบวามีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมครบเปนองคประชุมหรือไม      
                                
 
นายวิทยา  ธิมา        - จากการตรวจสอบแลว มีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุม                       
เลขานุการสภาฯ  จํานวน 18  ทาน  เปนอันครบองคประชุม 
 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู        - เม่ือไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย และมีสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ี 
ประธานสภาฯ             ประชุมครบเปนองคประชุม  จึงขอมติท่ีประชุมวาจะเห็นชอบใหนําขยะมูลฝอย 
                              ไปกําจัด ณ ศูนยจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร และการจายคาใชจายในการ    
                              จัดการขยะมูลฝอย ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ใหกับองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง    
                              พรอมท้ังนําบันทึกขอตกลงความรวมมือกันจัดทําบริการสาธารณะดานการจัดการขยะ    
                              มูลฝอย  เสนอตอสภาเทศบาลเมืองพิชัย  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)  หรือไม   
                              ขอไดโปรดยกมือ 
 
 
มติท่ีประชุม     - มีมติเสียงขางมาก เห็นชอบ 16  เสียง ไมเห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี  16 เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 
 
นายธนานันท  เท่ียงฟู      -   มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทานใด จะเสนอเรื่องอ่ืนใด อีกหรือไม 
ประธานสภาฯ  หากไมมีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทานใด เสนอเรื่องอ่ืนอีก จึงขอปดการประชุมสภา 
                               สมัยสามัญ   สมัยแรก   ประจาํป พ.ศ.๒๕๖5   ณ  บัดนี้  และขอขอบคุณสมาชิก 
                               สภาเทศบาลฯ  เจาหนาท่ีและผูเขารวมประชุมทุกทาน  ท่ีเขารวมประชุมสภาในวันนี้  

 
 

เลิกประชุม  เวลา  15.30 น. 
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