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ส่วนที่ 1 
ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ของ 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลยางเนิ้ง 

อ าเภอสารภี จังหวดัเชียงใหม ่
 

 

 



 

 

 
ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

       

ทํานประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลยางเนิ้ง    

 
                   ตามที่สภาเทศบาลต าบลยางเนิ้งได๎พิจารณาอนุมัติ งบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561  ไปแล๎วนั้น  
 

                   บัดนี้ปรากฏวํา   เทศบาลต าบลยางเนิ้ง     มีความจ าเป็นต๎องตั้งงบประมาณรายจํายเพ่ิมขึ้น  
เนื่องจากมีรายรับบางประเภทเพ่ิมมากขึ้น  ประกอบกับ  เทศบาลต าบลยางเนิ้ง   มีรายรับเกินยอดรวมทั้งสิ้น
ของประมาณการรายรับ   เป็นเงินทั้งสิ้น  3,157,828.99  บาท ท าให๎มีความจ าเป็นต๎องตั้งงบประมาณรายจําย
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1  เป็นเงินทั้งสิ้น 2,713,500 บาท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ค าแถลงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เทศบาลต าบลยางเนิ้ง 
อ าเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

2.1  รายรับ 

รายรับ ประมาณการ 
ปี 2561 

รับจริงระหว่างปี 
ถึง 24 ส.ค  2561 

ส่วนต่าง (+/-) 

รายได้จัดเก็บเอง    
หมวดภาษีอากร 7,200,000 8,172,997.90 972,997.90 
หมวดคําธรรมเนียม คําปรับ และใบอนุญาต 876,500 1,558,536.10 682,036.10 
หมวดรายได๎จากทรัพย์สิน 1,230,500 1,263,462.99 32,962.99 
หมวดรายได๎จากสาธารณูปโภค               
และการพาณิชย์ 

900,000 686,169.55 -213,830.45 

หมวดรายได๎เบ็ดเตล็ด 1,029,000 914,796.00 -114,204.00 
รวมรายได้จัดเก็บเอง 11,236,000 12,595,962.54 1,359,962.54 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

หมวดภาษีจัดสรร 39,964,000 43,462,906.45 3,498,906.45 
รวมรายได้จัดสรรให้องค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น 

39,964,000 43,462,906.45 3,498,906.45 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 40,800,000 39,098,960.00 -1,701,040.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

40,800,000 39,098,960.00 -1,701,040.00 

รวม 92,000,000 95,157,828.99 3,157,828.99 
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ค าแถลงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
เทศบาลต าบลยางเนิ้ง 

อ าเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

2.2  รายจ่าย 

รายจ่าย ประมาณการ 
ปี 2561 

รายจ่ายจริง 
ปี 2561 

ณ วันที่  24 ส.ค  2561 
 

ประมาณการ 
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1  

ปี 2561 

จ่ายจากงบประมาณ    
งบกลาง 22,125,456 20,094,746.59 54,300 
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน 
คําจ๎างประจ า และคําจ๎างชั่วคราว) 

28,220,686 23,552,767.00 - 

งบด าเนินงาน (หมวดคําตอบแทน
,ใช๎สอย,วัสดุ,คําสาธารณูปโภค) 

25,062,487 18,379,769.49 - 

งบลงทุน (หมวดคําครุภัณฑ์ที่ดิน 
และสิ่งกํอสร๎าง) 

9,965,871 4,975,950.00 2,659,200 

งบรายจ่ายอ่ืน (หมวดรายจํายอื่น) 40,000 - - 
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 6,585,500 6,303,500.00 - 

รวมรายจ่ายตามงบประมาณ 92,000,000 73,306,733.08 2,713,500 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 



 

 

 

 

 
ส่วนที่ 2 

 

เทศบัญญัต ิ

     เรื่อง   

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ฉบับที ่1 

 
 
 
 

 

    ของ 
 
 
 

 
 

  

เทศบาลต าบลยางเนิ้ง 

อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
 



 

 

บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ของเทศบาลต าบลยางเนื้ง 

อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ด้าน รวม 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 1,960,700 

 
แผนงานสาธารณสุข 87,500 

 
แผนงานเคหะและชุมชน 590,000 

ด้านการด าเนนิงานอ่ืน 
 

      แผนงานการเกษตร 21,000 

ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 54,300 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 2,713,500 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลยางเนิ้ง 

อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
 

แผนงานการศึกษา 

งาน 
งบ 

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

รวม 

งบลงทุน 1,960,700 1,960,700 
   คําครุภัณฑ์ 1,333,700 1,333,700 
   คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง 627,000 627,000 

รวม 1,960,700 1,960,700 
 

แผนงานสาธารณสุข 

งาน 
งบ 

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

รวม 

งบลงทุน 87,500 87,500 
   คําครุภัณฑ์ 87,500 87,500 

รวม 87,500 87,500 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 

งาน 
งบ 

งานไฟฟ้าและถนน รวม 

งบลงทุน 590,000 590,000 
   คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง 590,000 590,000 

รวม 590,000 590,000 
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แผนงานการเกษตร 

งาน 
งบ 

งานส่งเสริมการเกษตร รวม 

งบลงทุน 21,000 21,000 
   คําครุภัณฑ์ 21,000 21,000 

รวม 21,000 21,000 
 

งบกลาง 

งาน 
งบ 

งบกลาง รวม 

งบกลาง 54,300 54,300 
   งบกลาง 54,300 54,300 

รวม 54,300 54,300 
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เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  ฉบับท่ี  1 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ของเทศบาลต าบลยางเนิ้ง 

อ าเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

โดยที่มีความจ าเป็นต๎องตั้งงบประมาณรายจํายเพิ่มข้ึนจากเดิม เนื่องจากมีรายรับบางประเภทเพ่ิมมาก
ขึ้น ประกอบกับมีรายรับเกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับ จึงตราเทศบัญญัติฉบับนี้ไว๎ โดยความ
เห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลยางเนิ้ง และโดยความเห็นชอบของผู๎วําราชการจังหวัดเชียงใหมํ  ดังตํอไปนี้ 

ข๎อ  1. เทศบัญญัติ นี้เรียกวํา เทศบัญญัติงบประมาณรายจํายเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

ข๎อ  2. ให๎ใช๎เทศบัญญัตินี้ ภายหลังที่ได๎ประกาศใช๎เทศบัญญัติ 
ข๎อ  3. ให๎เพ่ิมรายจํายในงบประมาณรายจํายทั่วไปอีก จ านวน  2,713,500 บาท   จ าแนกเป็น 
 

ด้าน รวม 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 1,960,700 

 
แผนงานสาธารณสุข 87,500 

 
แผนงานเคหะและชุมชน 590,000 

ด้านการด าเนนิงานอ่ืน 
 

      แผนงานการเกษตร 21,000 

ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 54,300 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 2,713,500 
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ข๎อ  4.  ให๎นายกเทศมนตรีต าบลยางเนิ้ง มีหน๎าที่รักษาการให๎เป็นไปตามเทศบัญญัติ และมีหน๎าที่
ปฏิบัติการเบิกจํายเงินงบประมาณที่ได๎รับอนุมัติตามระเบียบการเบิกจํายเงิน 

            ประกาศ  ณ  วันที่  12  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2561 

 

 

 (นายมนูญ  บูรณพัฒนา) 
  นายกเทศมนตรีต าบลยางเนิ้ง 

               เห็นชอบ 
 
 
 
 

      (นางสุภาพรรณ  บุญถนอม) 
 นายอ าเภอสารภี  ปฏิบัติราชการแทน 
     ผูว้่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
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รายงานประมาณการรายรับ 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดประมาณการรายรับ 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 

เทศบาลต าบลยางเนิ้ง 
อ าเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  2,713,500.00  บาท  แยกเป็น 
 
 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

หมวดภาษีจัดสรร        รวม      2,713,500.00  บาท    
 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  จ านวน   2,713,500.00  บาท 
          ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 
ค าชี้แจง มีรายได๎เกินประมาณการทีต่ั้งรับไว๎ 
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รายงานประมาณการรายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

รายละเอียดประมาณการรายจา่ย 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
เทศบาลต าบลยางเนิ้ง 

อ าเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่ 
งบประมาณรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,713,500 บาท  

จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอดุหนุนท่ัวไป แยกเป็น 
 

แผนงานงบกลาง (00410) 

  งบกลาง (100000) รวม 54,300 บาท 

    งบกลาง (110000) รวม 54,300 บาท 

      งบกลาง (110000) รวม 54,300 บาท 

      เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จ านวน 54,300 บาท 

        

เพ่ือสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น ในอัตราร๎อยละ 2 
ของประมาณการรายรับไมํรวมเงินอุดหนุน ตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญ
ข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2548 และกฎกระทรวง (ฉบับที่ 4)  
พ.ศ.2542 ออกตามความในพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการสํวน
ท๎องถิ่น  พ.ศ. 2500   เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลต าบลยางเนิ้ง      
(พ.ศ.2561-2564) หน๎า 124 ข๎อ 6  
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แผนงานการศึกษา (00210) 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)    รวม  1,960,700  บาท 

 งบลงทุน (400000)      รวม  1,960,700  บาท 
ค่าครุภัณฑ์ (410000)     รวม  1,333,700  บาท 
ครุภัณฑ์ส านักงาน (410100)     รวม    303,700 บาท 

 โต๊ะพร้อมเก้าอ้ีครูและบุคลากร     จ านวน  82,500 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อโต๏ะพร๎อมเก๎าอ้ีครูและบุคลากร จ านวน 15 ชุดๆละ 5,500 

บาท   มีคุณลักษณะดังนี้ 
- มีขนาดกว๎าง 80 เซนติเมตร ยาว 150 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร 
- มี 1 ลิ้นชัก และมีตู๎เก็บเอกสารอยูํด๎านขวา และด๎านซ๎าย 
- โต๏ะท าจากโครงไม๎จริง ปิดด๎วยไม๎อัดสัก 
- ขาเป็นเหล็กแป๊บกลวงสี่เหลี่ยม 
- ทาสีธรรมชาติ 

 เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชี เนื่องจากมิได๎ก าหนดไว๎ โดยจัดซื้อตามราคาท๎องถิ่น หนํวยงานที่
รับผิดชอบ    กองการศึกษา  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลต าบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2561-2564) 
หน๎า 141 ข๎อ 3 (2) 

 
 - โต๊ะและเก้าอี้คอมพิวเตอร์ (ส าหรับนักเรียน)    จ านวน 75,000 บาท 
 เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อโต๏ะและเก๎าอ้ีคอมพิวเตอร์ (ส าหรับนักเรียน)  ราคาชุดละ 

2,500 บาท จ านวน 30 ชุด มีคุณลักษณะดังนี้ 
1) โต๏ะคอมพิวเตอร์ 
- มีขนาดไมํน๎อยกวํา 80*60*75 เซนติเมตร 
- มีแผํนชั้นวางคีย์บอร์ดมีรางสามารถเลื่อนได๎ 
- มีชํอง CPU จ านวน 1 ชํอง ด๎านลําง 
- โครงสร๎างมีความแข็งแรงทนทาน 

2) เก๎าอ้ีมีโครงขาเหล็ก ปลายขามีจุกพลาสติกทั้ง 4 ด๎าน ป้องกันการลื่นและรอยขีดขํวน
บนพื้นเบาะผลิตจากหนัง PVC คุณภาพดีสามารถเก็บซ๎อนได๎   และเคลื่อนย๎ายสะดวก 

เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชี เนื่องจากมิได๎ก าหนดไว๎ โดยจัดซื้อตามราคาท๎องถิ่น หนํวยงานที่ 
รับผิดชอบ    กองการศึกษา  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลต าบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2561-2564) 
หน๎า 144 ข๎อ 3 (27) 
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- โต๊ะและเก้าอี้คอมพิวเตอร์ (ส าหรับครู)     จ านวน 3,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อโต๏ะและเก๎าอ้ีคอมพิวเตอร์ (ส าหรับครู) ราคาชุดละ 3,000  

บาท จ านวน 1 ชุด มีคุณลักษณะดังนี้ 
1) โต๏ะคอมพิวเตอร์ 
- มีขนาดไมํน๎อยกวํา 80*60*75 เซนติเมตร 
- มีแผํนชั้นวางคีย์บอร์ดมีรางสามารถเลื่อนได๎ 
- มีชํอง CPU จ านวน 1 ชํอง ด๎านลําง 
- โครงสร๎างมีความแข็งแรงทนทาน 

2) เก๎าอ้ีมีพนักพิงไหลํ และมีที่ส าหรับวางแขน เบาะหุ๎มด๎วย PVC สีด า ขา 5 แฉก         
มีล๎อเลื่อน 

เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชี เนื่องจากมิได๎ก าหนดไว๎ โดยจัดซื้อตามราคาท๎องถิ่น หนํวยงาน          
ที่รับผิดชอบ กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลต าบลยางเนิ้ง   (พ.ศ.2561-2564) 
หน๎า 143  ข๎อ 3 (26) 

 

 ตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บานเปิด      จ านวน 82,500 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อตู๎เอกสาร 2 บานเปิด มอก. จ านวน 15 ใบๆละ 5,500 บาท                          

มีคุณลักษณะดังนี้ 
- มีขนาดกว๎าง 91.4 เซนติเมตร ลึก 45.7 เซนติเมตร สูง 183 เซนติเมตร 
- มีมือจับชนิดบิด 
- มีประตู 2 บาน มีแผํนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
- วัสดุเป็นเหล็กหนา เคลือบผิวด๎วยฟอสเฟต 
- สีเทาสลับ   

เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ ประกาศ ณ เดือนมกราคม  
2561 หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลต าบลยางเนิ้ง     
(พ.ศ.2561-2564)  หน๎า 141 ข๎อ 3 (4) 
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 ตู้เก็บเอกสารแบบ 4 ลิ้นชัก      จ านวน 31,600 บาท  
 เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อตู๎เอกสารแบบ 4 ลิ้นชัก จ านวน 4 ใบๆละ 7,900 บาท                          

มีคุณลักษณะดังนี้ 
 - มีขนาดกว๎าง 46.4 เซนติเมตร ลึก 30 เซนติเมตร สูง 100 เซนติเมตร 
 - มีฐานในตัว 
 - โครงตู๎ท าจากเหล็กแผํน 
 - รางลิ้นชักเป็นรางลูกล๎อคํูแบบ 1 ตอน รับน้ าหนักได๎ถึง 30 กิโลกรัม 
 
 - มีหูจับเป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูป 

เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ ประกาศ ณ เดือนมกราคม  
2561 หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลต าบลยางเนิ้ง     
(พ.ศ.2561-2564)  หน๎า 141 ข๎อ 3 (4) 
 

 ตู้ล็อคเกอร์ไม้ 30 ช่อง      จ านวน 29,100 บาท 
 เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อตู๎ล็อคเกอร์ไม๎ 30 ชํอง   ส าหรับเก็บประเป๋านักเรียน

ระดับชั้นอนุบาล จ านวน 3 หลังๆละ 9,700 บาท  มีคุณลักษณะดังนี้ 
 - มีขนาดกว๎าง 300 เซนติเมตร ลึก 30 เซนติเมตร สูง 100 เซนติเมตร 
 - วัสดุเป็นโครงเหล็ก และไมป๎าร์ติเกิลบอร์ด (particleboard) 

เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชี เนื่องจากมิได๎ก าหนดไว๎ โดยจัดซื้อตามราคาท๎องถิ่น หนํวยงาน          
ที่รับผิดชอบ กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลต าบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2561-2564)    
หน๎า 141 ข๎อ 3 (6) 

 

 ครุภัณฑ์การศึกษา (410200)     รวม 99,900 บาท 

 โต๊ะเก้าอ้ีรับประทานอาหารชั้นอนุบาล   จ านวน  43,500 บาท 
 เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อโต๏ะเก๎าอ้ีรับประทานอาหารชั้นอนุบาล จ านวน 15 ชุดๆละ                         

2,900 บาท มีคุณลักษณะดังนี้ 
 - โต๏ะขาเหลี่ยมขนาดกว๎าง 60 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร สูง 55 เซนติเมตร 
 - เก๎าอ้ีขนาดกว๎าง 30 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร สูง 32 เซนติเมตร 
 - โครงโต๏ะเก๎าอ้ี ผลิตจากเหล็กอยํางหนา 
 - หน๎าพื้นโต๏ะและเก๎าอ้ีผลิตจากโฟเมก๎าขาว 

เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชี เนื่องจากมิได๎ก าหนดไว๎ โดยจัดซื้อตามราคาท๎องถิ่น หนํวยงาน          
ที่รับผิดชอบ กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลต าบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2561-2564)    
หน๎า 142 ข๎อ 3 (10) 
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 โต๊ะเก้าอ้ีส าหรับนักเรียนชั้นอนุบาล      จ านวน 20,400 บาท 
 เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อโต๏ะเก๎าอ้ีส าหรับนักเรียนชั้นอนุบาล มอก. จ านวน 12 ชุดๆ 

ละ 1,700 บาท มีคุณลักษณะดังนี้ 
- โต๏ะขนาด กว๎าง 60 เซนติเมตร ยาว 40 เซนติเมตร สูง 54 เซนติเมตร หน๎าไม๎ยางพารา                         

โครงเหล็กกลมพํนสีด า 
- เก๎าอ้ีขนาด กว๎าง 30 เซนติเมตร ยาว 34 เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร หน๎าไม๎ยางพารา                                 

โครงเหล็กกลมพํนสีด า 
เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชี เนื่องจากมิได๎ก าหนดไว๎ โดยจัดซื้อตามราคาท๎องถิ่น หนํวยงาน          

ที่รับผิดชอบ กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลต าบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2561-2564)    
หน๎า 142 ข๎อ 3 (9) 
 

 โต๊ะเก้าอ้ีส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา    จ านวน 36,000 บาท 
 เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อโต๏ะเก๎าอ้ีส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษามอก.จ านวน 20 

ชุดๆละ 1,800 บาท มีคุณลักษณะดังนี้ 
  - โต๏ะขนาด กว๎าง 60 เซนติเมตร ยาว 40 เซนติเมตร สูง 67.5 เซนติเมตร หน๎าไม๎ยางพารา                    

โครงเหล็กกลมพํนสีด า  
  - เก๎าอ้ีขนาด กว๎าง 38 เซนติเมตร ยาว 38 เซนติเมตร สูง 38.5 เซนติเมตร หน๎าไม๎ยางพารา 

โครงเหล็กกลมพํนสีด า 
เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชี เนื่องจากมิได๎ก าหนดไว๎ โดยจัดซื้อตามราคาท๎องถิ่น หนํวยงาน          

ที่รับผิดชอบ กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลต าบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2561-2564)    
หน๎า 142 ข๎อ 3 (11) 
 

  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (410300)    รวม    40,800 บาท 

 รถจักรยานยนต์      จ านวน 40,800 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ จ านวน 1 คัน ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ                    

110 ซีซี   แบบเกียร์ธรรมดา เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ  ประกาศ ณ 
เดือนมกราคม 2561 หนํวยงานที่รับผิดชอบ   กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เทศบาลต าบล
ยางเนิ้ง (พ.ศ.2561-2564) หน๎า 142 ข๎อ 3 (13) 
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 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (410600)                  รวม    70,000 บาท  

 ชุดขยายเสียง ล าโพงพร้อมอุปกรณ์             จ านวน   70,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อชุดขยายเสียง ล าโพงพร๎อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด                

มีรายละเอียดดังนี้ 
1) ชุดขยายเสียง ประกอบด๎วย 
- ตู๎ล าโพง 8 นิ้ว 250 วัตต์ จ านวน 12 ตัว 
- มิกเซอร์ 8 ชํอง 1 เครื่อง 
- เครื่องพาวเวอร์แอมป์ก าลังขับไมํน๎อยกวํา 800 วัตต์ จ านวน 1 เครื่อง 
- ไมค์ลอยย๎ายคลื่นได๎ 
- สายล าโพง 1 ม๎วน 
- ขาแขวนล าโพง จ านวน 12 อัน 
- เครื่องเลํน CD DVD MP3 จ านวน 1 เครื่อง 

เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชี เนื่องจากมิได๎ก าหนดไว๎ โดยจัดซื้อตามราคาท๎องถิ่น  หนํวยงานที่รับผิดชอบ  
กองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลต าบลยางเนิ้ง  (พ.ศ.2561-2564) หน๎า 142 ข๎อ 3 
(17) 

 

 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (410700)    รวม    30,300 บาท 

 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์พร้อมจอ    จ านวน 30,300 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์พร๎อมจอ จ านวน 1 เครื่อง                         

มีคุณลักษณะดังนี้ 
 - เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถตํอกับอุปกรณ์เพ่ือฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ       
 - ใช๎ LCD Panel หรือระบบ DLP 
 - ระดับความละเอียด (พิกเซล) 1024X768 (XGA) 
 - ขนาดคําความสํองสวําง 3,500 ANSI Lumens 
 - คํา Contrast 20,000:1 
 - VGA input และ 1 VGA Output 
 - 2 ชํอง HDMI 
 - จอโปรเจคเตอร์  (Wall screen)  เส๎นทแยงมุม 100 นิ้ว ขนาดของจอ (Size) 63X83 นิ้ว 

เนื้อจอรับภาพ (Fabric) แบบ MATT WHITE Ratio 4:3 
เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ ประกาศ ณ เดือนมกราคม 2561 หนํวยงานที่
รับผิดชอบ กองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลต าบลยางเนิ้ง  (พ.ศ.2561-2564) หน๎า 143 ข๎อ 3 
(21) 
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 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (410900)     รวม    21,500 บาท 

 เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง      จ านวน  9,500 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อเครื่องตัดหญ๎า จ านวน 1 เครื่อง เพ่ือใช๎ในโรงเรียนเทศบาล                    

ต าบลยางเนิ้ง และสนามหญ๎าหมูํที ่5 ต าบลยางเนิ้ง  
เครื่องตัดหญ๎าแบบข๎อแข็ง มีคุณลักษณะดังนี้ 
- เป็นเครื่องตัดหญ๎าแบบสะพาย 
- เครื่องยนต์ขนาดไมํน๎อยกวํา 1.4 แรงม๎า 
- ปริมาตรกระบอกสูบไมํน๎อยกวํา 30 ซีซี 
- พร๎อมใบมีด 

เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ ประกาศ ณ เดือนมกราคม 2561หนํวยงานที่
รับผิดชอบ กองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลต าบลยางเนิ้ง  (พ.ศ.2561-2564) หน๎า 143 ข๎อ 3 
(23) 

 เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน            จ านวน  12,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อเครื่องตัดหญ๎า จ านวน 1 เครื่อง เพ่ือใช๎ในโรงเรียนเทศบาล                    

ต าบลยางเนิ้ง และสนามหญ๎าหมูํที่ 5 ต าบลยางเนิ้ง 
   เครื่องตัดหญ๎าแบบล๎อจักรยาน มีคุณลักษณะดังนี้ 

- เป็นเครื่องตัดหญ๎าแบบเข็น 
 - เครื่องยนต์ขนาดไมํน๎อยกวํา 5 แรงม๎า 
-  ขนาดเส๎นผําศูนย์กลางของล๎อ ประมาณ 26 นิ้ว 
- รัศมีตัดหญ๎ากว๎างไมํน๎อยกวํา 20 นิ้ว 
- ความจุถังน้ ามันเครื่องยนต์ ไมํน๎อยกวํา 1.50 ลิตร 

เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ ประกาศ ณ เดือนมกราคม 2561หนํวยงานที่
รับผิดชอบ กองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลต าบลยางเนิ้ง  (พ.ศ.2561-2564) หน๎า 143 ข๎อ 3 
(23) 
 

 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)     รวม   767,500 บาท 
 - เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1        จ านวน  660,000 บาท 
 เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์นักเรียนส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 

จอขนาดไมํน๎อยกว่า 19 นิ้ว ราคาเครื่องละ 22,000 บาท จ านวน 30 เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้ 

 มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวํา 4 แกนหลัก (4 core) จ านวน 1 หนํวย       
มีหนํวยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไมํน๎อยกวํา 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พ้ืนฐานไมํน๎อยกวํา 3.0 GHz 
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 มีหนํวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยํางใดอยํางหนึ่งหรือดีกวํา  
ดังนี้   

1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนํวยความจ า ขนาด
ไมํน๎อยกวํา 2 GB หรือ 

2) มีหนํวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูํภายในหนํวยประมวลผลกลาง 
แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช๎หนํวยความจ าหลักในการ
แสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 2 GB หรือ 

3) มีหนํวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช๎หนํวยความจ า 
หลักในการแสดงภาพ ขนาดไมํน๎อยกวํา 2 GB 

 มีหนํวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวํา มีขนาดไมํน๎อยกวํา 4 GB 

 มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกวํา ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 
1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 120 GB จ านวน 1 หนํวย 

 มี DVD-RW หรือดีกวํา จ านวน 1 หนํวย 

 มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกวํา จ านวน ไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง 

 มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวํา ไมํน๎อยกวํา 3 ชํอง 

 มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 

 มีจอภาพแบบ LED หรือดีกวํา มี Contrast Ratio ไมํน๎อยกวํา 600 : 1 และมีขนาด                             
ไมํน๎อยกวํา 19 นิ้ว จ านวน 1 หนํวย  

เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 ล าดับที่ 61      
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561  หนํวยงานที่
รับผิดชอบ ส านักปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลต าบลยางเนิ้ง   (พ.ศ.2561-2564) หน๎า 143-144 
ข๎อ 3 (27) 
 

-  เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2  จ านวน 30,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ครูส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 

จอภาพไมํน๎อยกวํา 19 นิ้ว ราคาเครื่องละ 30,000 บาท จ านวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้ 

  มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวํา 4 แกนหลัก (4 core) จ านวน 1 หนํวย                     
มีหนํวยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไมํน๎อยกวํา 8 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พ้ืนฐานไมํน๎อยกวํา 3.2 GHz 
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 มีหนํวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยํางใดอยํางหนึ่ง หรือดีกวํา 
ดังนี้ 

1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนํวยความจ าขนาด
ไมํน๎อยกวํา 2 GB 

2) มีหนํวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูํภายในหนํวยประมวลผลกลาง        
แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช๎หนํวยความจ าหลักในการ
แสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 2 GB หรือ 

3) มีหนํวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช๎หนํวยความจ า
หลักในการแสดงภาพ ขนาดไมํน๎อยกวํา 2 GB 

 มีหนํวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวํา มีขนาดไมํน๎อยกวํา 8 GB 

 มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวํา ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 
2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 240 GB จ านวน 1 หนํวย 

 มี DVD-RW หรือดีกวํา จ านวน 1 หนํวย 

 มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T                  
หรือดีกวํา จ านวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง 

 มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวํา ไมํน๎อยกวํา 3 ชํอง 

 มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 

 มีจอภาพแบบ LED หรือดีกวํา มี Contrast Ratio ไมํน๎อยกวํา 600 : 1 และมีขนาด                 
ไมํน๎อยกวํา 19 นิ้ว จ านวน 1 หนํวย 

เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561  หนํวยงานที่รับผิดชอบ  
กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลต าบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2561-2564) หน๎า 144 ข๎อ 3 (26) 
 

 - เครื่องส ารองไฟ              จ านวน   77,500 บาท 
 เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA ราคาเครื่องละ 2,500 บาท 

จ านวน 31 เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้ 

 มีก าลังไฟฟ้าด๎านนอกไมํน๎อยกวํา  800 VA (480 Watts) 

 สามารถส ารองไฟฟ้าได๎ไมํน๎อยกวํา 15 นาท ี
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี  พ.ศ.2561 ล าดับที่ 61  
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561  หนํวยงานที่
รับผิดชอบ กองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลต าบลยางเนิ้ง  (พ.ศ.2561-2564) หน๎า 143    
ข๎อ 3 (26) 
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (420000)        รวม     627,000 บาท 
 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (421100)        รวม      627,000  บาท 

 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. บริเวณโรงเรียนเทศบาลต าบลยางเนิ้ง  
            จ านวน    387,000 บาท 

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการกํอสร๎างรางระบายน้ า ค.ส.ล. เพ่ือระบายน้ าทิ้งจากอาคารเรียน 
ขนาดกว๎าง 0.30 เมตร ยาว 189 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.25 เมตร  ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาลต าบล
ยางเนิ้ง หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองชําง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)                 
(พ.ศ.2561-2564) หน๎า 4 ข๎อ 2 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์ การสร๎างความมั่นคง ปลอดภัย                   
และความสงบสุขของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหมํ 

 

 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนเทศบาลต าบลยางเนิ้ง      จ านวน 240,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนเทศบาลต าบลยางเนิ้ ง 

ประกอบด๎วย เสาธง สูง 15 เมตร ประตูทางเข๎า-ออก มีความสูง 1.95 เมตร ความยาว 5.50 เมตร ตามแบบ
แปลนรายละเอียดของเทศบาลต าบลยางเนิ้ง หนํวยงานที่รับผิดชอบ กองชําง ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) (พ.ศ.2561-2564) หน๎า 5 ข๎อ 6 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์ การสร๎าง
ความมั่นคง ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหมํ 
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แผนงานสาธารณสุข (00220) 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)    รวม    87,500 บาท 

 งบลงทุน (400000)      รวม    87,500 บาท 
ค่าครุภัณฑ์ (410000)     รวม    87,500 บาท 

 ครุภัณฑ์การเกษตร (410400)     รวม    59,000 บาท 

 เครื่องพ่นหมอกควัน     จ านวน 59,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อเครื่องพํนหมอกควัน จ านวน 1 เครื่อง ปริมาณการฉีดพํน 

น้ ายาไมํน๎อยกวํา  40 ลิตรตํอชั่วโมง ถังบรรจุน้ ายาไมํน๎อยกวํา 6 ลิตร ก าลังเครื่องยนต์ไมํน๎อยกวํา 25 แรงม๎า 
เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ ประกาศ ณ เดือนมกราคม 2561  หนํวยงานที่
รับผิดชอบ  กองสาธารณสุข เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลต าบลยางเนิ้ง  (พ.ศ.2561-2564) เทศบาล
ต าบลยางเนิ้ง หน๎า 144 ข๎อ 4 

 

 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (410900)    รวม    28,500 บาท 

 เครื่องตัดหญ้า      จ านวน 28,500 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อเครื่องตัดหญ๎า   เครื่องตัดหญ๎าแบบสะพาย   แบบข๎อแข็ง  

เครื่องยนต์ขนาดไมํน๎อยกวํา 1.4 แรงม๎า ปริมาตรกระบอกสูบไมํน๎อยกวํา 30 ซีซี พร๎อมใบมีด จ านวน 3 เครื่อง 
เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ ประกาศ ณ เดือนมกราคม 2561  หนํวยงานที่
รับผิดชอบ  กองสาธารณสุข เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลต าบลยางเนิ้ง  (พ.ศ.2561-2564) เทศบาล
ต าบลยางเนิ้ง หน๎า 144 ข๎อ 4 
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แผนงานเคหะและชุมชน  (00240) 

งานไฟฟ้าถนน  (00242)           รวม       590,000   บาท 

งบลงทุน (400000)                รวม       590,000   บาท 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (420000)                                        รวม       590,000   บาท 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (421100)                                   รวม       590,000   บาท 

ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปากซอยเทศบาล 15 ถึงสามแยกหลังวัดเวฬุวัน 
– ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสารภี หมู่ที่ 2 ต าบลยางเนิ้ง 

                              จ านวน  590,000   บาท 

เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างปรับปรุงผิวจราจร ขนาดกว๎าง 4.50 – 5.00 เมตร ยาว 380 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพ้ืนที่ไมํน๎อยกวํา 1,839 ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลยางเนิ้ง   หนํวยงานที่รับผิดชอบ     
กองชําง เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี   เทศบาลต าบลยางเนิ้ง 
(พ.ศ.2561-2564) หน๎า 101 ข๎อ 59 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์การสร๎างความมั่นคง ปลอดภัย และ
ความสงบสุขของประชาชน ของจังหวัดเชียงใหมํ 
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แผนงานการเกษตร  (00320) 

งานส่งเสริมการเกษตร  (00321)           รวม    21,000    บาท 

งบลงทุน  (400000)            รวม    21,000    บาท 

ค่าครุภัณฑ์  (410000)           รวม     21,000   บาท 

 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (411200)         รวม     21,000  บาท 

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล     จ านวน     21,000  บาท 

เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๎ตบุ๏ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะ
พ้ืนฐานดังนี้ 

1. มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวํา 2 แกนหลัก (2 core) จ านวน 1 หนํวย โดยมี
คุณลักษณะอยํางใดอยํางหนึ่ง หรือดีกวํา ดังนี้  
1.1 ในกรณีที่มีหนํวยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไมํน๎อยกวํา 2 MB ต๎องมีความเร็ว 

สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมํน๎อยกวํา 3.0 GHz และมีหนํวยประมวลผลด๎านกราฟิก 
(Graphics Processing Unit) ไมํน๎อยกวํา 8 แกน หรือ 

1.2 ในกรณีที่มีหนํวยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไมํน๎อยกวํา 3 MB ต๎องมีความเร็ว 
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมํน๎อยกวํา 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได๎ใน
กรณีท่ีต๎องใช๎ความสามารถในการประมวลผลสูง 

2. มีหนํวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวํา ขนาดไมํน๎อยกวํา 8 GB มีหนํวยจัดเก็บ
ข๎อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความ
จุไมํน๎อยกวํา 120 GB จ านวน 1 หนํวย 

3. มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมํน๎อยกวํา 1,366x768 Pixel และมีขนาดไมํน๎อยกวํา 12 นิ้ว 
4. มี DVD-RW หรือดีกวํา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จ านวน 1 

หนํวย 
5. มีชํองเชื่อตํอระบบเครือขําย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวํา 

จ านวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวํา ไมํน๎อยกวํา 3 ชํอง 
6. มีชํองเชื่อมตํอแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง สามารถใช๎งานได๎ไมํน๎อยกวํา  

Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth 
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561       

ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561  หนํวยงานที่
รับผิดชอบ ส านักปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1 ) (พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลยางเนิ้ง หน๎า 28 ข๎อ 1 (7)   
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