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 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

เทศบาลเมืองแม่โจ้  
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ่

 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้ งสิ้น  167,000,000 บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร             
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

 

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน (รหัส 00120)  

รวมงบประมาณรายจา่ยแผนงานรักษาความสงบภายใน ทั้งสิ้น 3,297,744.-บาท 
 
งานเทศกิจ (รหัส 00122) รวม 898,500 บาท 
     
 งบบุคลากร (รหัสบญัชี 520000) รวม 495,000 บาท 
       
  หมวดเงินเดือนฝา่ยประจ า (รหัสบัญชี 522000) รวม 495,000 บาท 
       
   ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบญัชี 220600) รวม 430,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างช่ัวคราวให้แก่พนักงานจ้างชั่วคราว ได้แก่ 

1) ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามอัตราที่ก าหนด        
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน จ านวน  

2) ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ตามอัตราที่ก าหนด โดย
ค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน จ านวน  

   

       
   ประเภทเงินเพิม่ต่างๆ ของพนักงานจา้ง รวม 65,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพให้แก่พนักงานจ้าง พนักงาน

จ้างชั่วคราว ได้แก ่
1) เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามอัตราที่
ก าหนด โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  

2) เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป ตามอัตราที่ก าหนด        
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
ตามประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่  เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการให้พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
เทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่  2)       
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ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 
    

 
 
 
 

   

 งบด าเนินงาน (รหัสบัญชี 530000) รวม 380,000 บาท 
       
  หมวดค่าตอบแทน (รหัสบญัชี 531000) รวม 50,000 บาท 
       
   ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

(รหัสบัญชี 310300) 
จ านวน 50,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง
ชั่วคราว ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วน
นอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจท าในเวลาราชการ 
ฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

   

       
  หมวดค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000) รวม 120,000 บาท 
       
   ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  

(รหัสบัญชี 320100) 
จ านวน 20,000 บาท 

   1) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือค่าเข้าปกหนังสือ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือค่าเข้าปก
หนังสือ ในการจัดท าเอกสารต่างๆ ของเทศบาล เช่น  
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี แผนพัฒนาเทศบาล 
แผนยุทธศาสตร์ฯ ระเบียบและค าสั่งต่างๆ ฯลฯ  
 
2) ค่าซักฟอก 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซักฟอกต่างๆ เช่น ค่าซักฟอกผ้าคลุมโต๊ะ        
ค่าซักฟอกผ้าคลุมเก้าอี้ ฯลฯ  
 

จ านวน 
 
 
 
 
 

จ านวน 
 
 
 

2,000 
 
 
 
 
 

1,000 
 
 
 

บาท 
 
 
 
 
 

บาท 
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3) ค่าโฆษณา เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณา เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างใน
ก ารจั ด ท าสื่ อ ป ระ เภ ท ต่ า งๆ  เช่ น  ท าป้ าย โฆ ษ ณ า
ประชาสัมพันธ์ แผงปิดประกาศ ค่าท าโปสเตอร์ ค่าท าแผ่น
พับ ค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย ค่าบันทึกเทปวีดีโอ ภาพยนตร์   
วีดีทัศน์ วิทยุกระจายเสียง ค่าจ้างโฆษณา เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ภารกิจต่างๆ ของเทศบาล ฯลฯ 
 
4) ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมในการเข้า
ร่วมการฝึกอบรม การสัมมนา การประชุมต่างๆ ของผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้าง ค่าธรรมเนียมที่ดิน ค่าธรรมเนียมใดๆ  
ที่สามารถเบิกจา่ยได้ในประเภทรายจ่ายน้ี  
 
5) ค่าจ้างเหมาบริการ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใด
อย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่การประกอบดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้าง
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการขนส่ง
และจัดส่งแบบพิมพ์ ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาระบบโทรศัพท์
และอินเตอร์เน็ตส านักงาน ค่าจ้างเหมาดูแลและรักษาระบบ
เครื่องปรับอากาศ ค่าจ้างเหมาล้างท าความสะอาด ค่าจ้าง
เหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า ค่าจ้างเหมาดูแล
รักษาต้นไม้ สวนไม้ดอกไม้ประดับ สวนหย่อม สนามหญ้า  
ในพื้นที่สาธารณะ และค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่ เป็นภารกิจใน
อ านาจหน้าที่ของเทศบาล ที่สามารถเบิกจ่ายได้ในประเภท
รายจ่ายนี ้

จ านวน 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวน 
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   ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซอ่มแซม (รหัสบัญชี 320400) จ านวน 100,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ เช่น 

เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ  
ที่ช ารุดเสียหายให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ  

   

       
  หมวดค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000) รวม 210,000 บาท 
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   ประเภทวสัดุยานพาหนะและขนส่ง (รหสับัญชี 330700) จ านวน 100,000 บาท 
   เพื่ อจ่ ายเป็นค่ าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่ างๆ เช่น 

แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฟิล์มกรองแสง หัวเทียน อะไหล่
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ฯลฯ 

   

       
   ประเภทวสัดุเครื่องแต่งกาย (รหัสบัญชี 331200) จ านวน 100,000 บาท 
   เพื่ อจ่ ายเป็นวัสดุ เครื่องแต่ งกาย เช่น  เครื่องแบบ ชุด

ปฏิบัติงาน ถุงเท้า รองเท้า หมวก เข็มขัด ถุงมือ แว่นตา ฯลฯ 
ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0307/
ว384 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2536 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าวัสดุ
เครื่องแต่งกาย 

   

       
   วัสดุอื่นๆ (รหสับัญชี 331700) จ านวน 10,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ่งของอื่นๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภท

วัสดุกลุ่มใดๆ ได้ 
   

 งบลงทุน (รหสับัญชี 540000) รวม 23,500 บาท 
       
  หมวดค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000) รวม 23,500 บาท 
       
   ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน (รหัสบัญชี 410100)  รวม 3,500 บาท 
   1) จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 1 ตู ้ จ านวน 3,500 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บานเลื่อน จ านวน 1 ตู้  

มีรายละเอียดดังนี ้
*มีมือจับชนิดบิด 
*มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น 
*คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
ราคาและคุณลักษณะเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ส านักงบประมาณ เดือน มกราคม 2561 สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่   6 ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้  
(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่  1 ) ยุทธศาสตร์ที่  6  
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี หน้า 88 ข้อ 1 
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   ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 
411800) 

จ านวน 20,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ช ารุด
เสียหายให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ  

   

       
งานป้องกันภยัฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (รหัส 00123) รวม 2,399,244 บาท 
    
 งบบุคลากร (รหัสบญัชี 520000) รวม 894,244 บาท 
       
  หมวดเงินเดือนฝา่ยประจ า (รหัสบัญชี 522000) รวม 894,244 บาท 
       
   ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจ า (รหัสบัญชี 220400) จ านวน 272,784 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจ าให้แก่ลูกจ้างประจ าสังกัดส านัก

ปลัด พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ตามต าแหน่งและ
อัตราที่ ก.ท. ก าหนด โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

   

       
   ประเภทเงินเพิม่ต่างๆ ของลูกจ้างประจ า  

(รหัสบัญชี 220500) 
จ านวน 30,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพและเงินค่าตอบแทนพิเศษ
ให้แก่ลูกจ้างประจ า ผูไ้ดร้ับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูง 
 
ขอ งอั น ดั บ  โด ยค าน วณ ตั้ งจ่ าย ไว้ ไม่ เกิ น  12  เดื อ น  
ตามประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่  เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการให้พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้า งของ
เทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่  2)  
ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 

   

       
   ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบญัชี 220600) รวม 513,720 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างช่ัวคราวให้แก่พนักงานจ้างชั่วคราว ได้แก่ 

1) ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามอัตราที่ก าหนด          
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  

2) ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ตามอัตราที่ก าหนด โดย
ค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
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   ประเภทเงินเพิม่ต่างๆ ของพนักงานจา้ง จ านวน 67,740 บาท 
   เพื่ อจ่ าย เป็น เงิน เพิ่ มการครองชีพ ให้ แก่พนักงานจ้ าง   

พนักงานจ้างช่ัวคราว ได้แก ่
1) เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามอัตราที่
ก าหนดโดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  

2) เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป ตามอัตราที่ก าหนด        
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
ตามประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่  เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการให้พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
เทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  (ฉบับที่  2)       
ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 

   

       
   ประเภทเงินอืน่ๆ (รหัส 221100) จ านวน 10,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษอื่นๆ ซึ่งมีค าสั่งให้เบิกจ่ายได้

ตามอัตราที่ก าหนดตามระเบียบที่สามารถเบิกจ่ายได้ตาม
ประเภทรายจ่ายนี ้

   

       
 งบด าเนินงาน (รหัสบัญชี 530000) รวม 1,255,000 บาท 
       
  หมวดค่าตอบแทน (รหัสบญัชี 531000) รวม 80,000 บาท 
       
   ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

(รหัสบัญชี 310300) 
จ านวน 50,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง
ชั่วคราว ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วน
นอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจท าในเวลาราชการ 
ฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

   

       
   ประเภทเงินชว่ยเหลือการศกึษาบุตร (รหสับัญชี 310500) จ านวน 30,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานเทศบาล

สามัญ และพนักงานจ้างประจ าสังกัดส านักปลัดเทศบาล ซึ่งมี
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สิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 

       
  หมวดค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000) รวม 495,000 บาท 
      
   ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

(รหัสบัญชี 320100) 
จ านวน 195,000 บาท 

   1) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือค่าเข้าปกหนังสือ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือค่าเข้าปก
หนังสือ ในการจัดท าเอกสารต่างๆ ของเทศบาล เช่น  
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี แผนพัฒนาเทศบาล 
แผนยุทธศาสตร์ฯ ระเบียบและค าสั่งต่างๆ ฯลฯ  
 
2) ค่าซักฟอก 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซักฟอกต่างๆ เช่น ค่าซักฟอกผ้าคลุมโต๊ ะ        
ค่าซักฟอกผ้าคลุมเก้าอี้ ฯลฯ  
 
3) ค่าโฆษณา เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณา เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างใน
ก ารจั ด ท าสื่ อ ป ระ เภ ท ต่ า งๆ  เช่ น  ท าป้ าย โฆ ษ ณ า
ประชาสัมพันธ์ แผงปิดประกาศ ค่าท าโปสเตอร์ ค่าท าแผ่น
พับ ค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย ค่าบันทึกเทปวีดีโอ ภาพยนตร์   
วีดีทัศน์ วิทยุกระจายเสียง ค่าจ้างโฆษณา เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ภารกิจต่างๆ ของเทศบาล ฯลฯ  
 
4) ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมในการเข้า
ร่วมการฝึกอบรม การสัมมนา การประชุมต่างๆ ของผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจ า 
 
และพนักงานจ้าง ค่าธรรมเนียมที่ดิน ค่าธรรมเนียมใดๆ 
ที่สามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี ้ 
 

จ านวน 
 
 
 
 
 

จ านวน 
 
 
 

จ านวน 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวน 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 

5,000 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 
 
 
 

บาท 
 
 
 
 
 

บาท 
 
 
 

บาท 
 
 
 
 
 
 
 

บาท 
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5) ค่าจ้างเหมาบริการ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใด
อย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่การประกอบดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้าง
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการขนส่ง
และจัดส่งแบบพิมพ์ ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาระบบโทรศัพท์
และอินเตอร์เน็ตส านักงาน ค่าจ้างเหมาดูแลและรักษาระบบ
เครื่องปรับอากาศ ค่าจ้างเหมาล้างท าความสะอาด ค่าจ้าง
เหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า ค่าจ้างเหมาดูแล
รักษาต้นไม้ สวนไม้ดอกไม้ประดับ สวนหย่อม สนามหญ้า  
ในพื้นที่สาธารณะ และค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่ เป็นภารกิจ 
ในอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ที่สามารถเบิกจ่ายได้ในประเภท
รายจ่ายนี ้
 
6) ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าท าประกันภัยรถยนต์ราชการ ภาคสมัครใจ  
ในกลุ่มที่ 2 ส าหรับรถยนต์ส่วนกลางของ อปท. ที่มีลักษณะ
การใช้งานที่ก่อให้ เกิดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติ เหตุได้
มากกว่ารถยนต์ส่วนกลางของ อปท. ตามปกติ และเมื่อเกิด
อุบัติเหตุแล้วมีโอกาสจะก่อให้เกิดความเสียหาย ผลกระทบ
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลอื่นในวงกว้างและหรือจ านวน
มากดังนี ้
- รถยนต์ส่วนกลางของ อปท. ที่มีลักษณะการใช้งาน
ในสถานการณ์ฉุกฉินหรือสถานการณ์พิเศษซึ่งมีโอกาสเกิด
ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เช่น รถพยาบาล รถยนต์
ฉุกเฉิน รถยนต์บรรเทาสาธารณภัย รถยนต์ดับเพลิง เป็นต้น 
- รถยนต์ส่วนกลางของ อปท. ที่ใช้เพื่อการบรรทุกวัตถุ
และหรือวัสดุอันตราย เช่น รถยนต์บรรทุกน้ ามัน รถยนต์
บรรทุกสารเคมี รถยนต์บรรทุกก๊าซ เป็นต้น 
- รถยนต์ส่วนกลางของ อปท. ในลักษณะที่เป็นรถยนต์
โดยสารและหรือรถยนต์บัสโดยสาร จ านวนตั้งแต่ 20 ที่นั่ง  
ขึ้นไป  

จ านวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 
 
 

บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บาท 
 
 

       
   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 320300) 
รวม 150,000 บาท 
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   1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจ าปี 2562 

จ านวน 50,000 บาท 

   เพื่อใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองแม่โจ้ ปะจ าปี 
2562 เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าป้าย
ไวนิล ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุส านักงาน 
ค่าจัดท าเอกสารอบรม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก 
ค่ าวัสดุอื่ นๆที่ เกี่ ยวข้อง ฯลฯ ถือปฏิบั ติ ตาม ระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาล
เมืองแม่โจ้(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์
ที่ 7 ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการ
ระเบียบชุมชน  หน้า 103 ข้อ 1  
  

   

   2. โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และระงับอัคคีภัยให้กับบุคลากรและประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองแม่โจ้ประจ าปี 2562     

จ านวน 50,000 บาท 

   เพื่อใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยและระงับอัคคีภัยให้กับบุคลากรและประชาชนใน
เขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ปะจ าปี 2562 เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร  ค่าป้ายไวนิล ค่าอาหาร อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุส านักงาน ค่าจัดท าเอกสารอบรม 
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
ฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่   4  
ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย และการจัดการระเบียบชุมชน  หน้า 103 ข้อ 2
      

   

   3. โครงการเสริมสร้างความรู้ ความปลอดภัย ด้านอัคคีภัย จ านวน 50,000 บาท 
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ให้กับนักเรียน โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจ าปี 
2562     

   เพื่อใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างความรู้ความปลอดภัย ด้าน
อัคคีภัย ให้กับนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
ประจ าปี 2562  เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าพาหนะ
วิทยากร ค่าป้ายไวนิล ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุส านักงาน ค่าจัดท าเอกสารอบรม ค่าถ่ายเอกสาร     
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 ในแผนพัฒนา 4 ปี
เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการ
จัดการระเบียบชุมชน  หน้า 104 ข้อ 3  
      

   

   ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซอ่มแซม (รหัสบัญชี 320400) จ านวน 150,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ เช่น 

เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ  
ที่ช ารุดเสียหายให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ  

   

       
  หมวดค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000) รวม 680,000 บาท 
       
   ประเภทวสัดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี 330200) จ านวน 50,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น ถ่านไฟฉาย 

ปลั๊กไฟ หลอดไฟ ล าโพง ไมโครโฟน ฯลฯ 
   

       
   ประเภทวสัดุยานพาหนะและขนส่ง (รหสับัญชี 330700) จ านวน 100,000 บาท 
   เพื่ อจ่ ายเป็นค่ าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่ างๆ เช่น 

แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฟิล์มกรองแสง หัวเทียน อะไหล่
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ฯลฯ 

   

       
   ประเภทวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ (รหัสบญัชี 330800) จ านวน 300,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันเบนซิน    
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น้ ามันดีเซล น้ ามันเครื่อง ฯลฯ 
       
   ประเภทวสัดุวทิยาศาสตร์หรอืการแพทย์  

(รหัสบัญชี 330900) 
จ านวน 50,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ผงเคมี
ส าหรับเครื่องดับเพลิง และน้ ายาดับเพลิงเคมี ชนิดโฟมคอม
ปาวล์ ฯลฯ 

   

       
   ประเภทวสัดุเครื่องแต่งกาย (รหัสบัญชี 331200) จ านวน 50,000 บาท 
   เพื่ อ จ่ าย เป็ น วั ส ดุ เค รื่ อ งแ ต่ งก าย  เช่ น  เค รื่ อ งแ บ บ  

ชุดปฏิบัติ งาน ชุดปฏิบัติ งานดับเพลิงและการบรรเทา  
สาธารณภัย ชุดปฏิบัติการกู้ชีพ-กู้ภัย เสื้อแขนยาวหรือ 
แขนสั้น กางเกงขายาวหรือชุดหมี รองเท้าบู๊ท ถุงมือยางหรือ
หนัง ผ้าปิดปาก – ปิดจมูก แว่นตาป้องกันสารเคมี เสื้อกั๊กสี
สะท้อนแสง เสื้อกันฝน ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทยที่  มท  0307/ว384 ลงวันที่  16 
กุมภาพันธ์ 2536 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย  

   

       
   ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง (รหัส 331600) จ านวน 100,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิงต่างๆ เช่น ท่อดูดน้ า 

ดับเพลิง หัวฉีดน้ าดับเพลิง เชือกพันท่อดูดน้ าดับเพลิง      
ข้อแยกดับเพลิงและวัสดุอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
ในที่สูง เช่น เชือกโรยตัว ถุงมือโรยตัว สแน็บลิ้ง และ อุปกรณ์
ที่ใช้ในที่สูงอื่นๆ หละส าหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ า เช่น หน้ากาก ด าน้ า ท่อหายใจ
ผิวน้ า มีดด าน้ า ไฟฉายด าน้ า สายอัด แรงดันอากาศ และ
อุปกรณ์อ่ืนๆ ที่ใช้ในการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยทางน้ า ฯลฯ 

   

       
   ประเภทวสัดุอืน่ๆ (รหัสบัญชี 331700) จ านวน 30,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ่งของอื่นๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภท

วัสดุกลุ่มใดๆ ได้ 
   

       
 งบลงทุน (รหสับัญชี 540000) รวม 230,000 บาท 
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  หมวดค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000) รวม 230,000 บาท 
      
   ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน (รหัสบัญชี 410100) รวม 12,000 บาท 
   1) ค่าจัดซื้อตู้ลอ็กเกอร์ 9 ช่อง จ านวน 12,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ล็อกเกอร์แบบ 9 ช่อง จ านวน 2 ตู้    

ตู้ละ 6,000 บาท 
* ผลิตจากเหล็ก SPCC คุณภาพด ี   
* มือจับชนิดฝัง    
* ล็อคตู้ด้วยกุญแจ ระบบล็อคอิสระ   
* ขนาดสินค้า (กว้าง x ลึก x สูง) 90x45x185 ซม. 
* ตามมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
ใช้ส าหรับงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัยซึ่งไม่มี
ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ 
เดือน มกราคม 2561 และมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้
ส าหรับ เก็บสัมภาระของพนักงานอย่างเพียงพอ และ         
ถูกสุขลักษณะ จึงขอจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่น สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่  6 ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 
2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี หน้า 88 ข้อ 2  

   

       
   ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี 410600) รวม 60,000 บาท 
   1) ค่าจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทย ุ จ านวน 60,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิด

มือถือ 5 วัตต์จ านวน 5 เครื่อง ใช้ส าหรับงานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย ราคาและคุณลักษณะเป็นไปตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ส านักงบประมาณ เดือน 
มกราคม 2561 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6 ในแผนพัฒนา 4 ปี
เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  หน้า 
89 ข้อ 3  

   

       
   ประเภทครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร ่(รหัสบัญชี 410700) รวม 35,000 บาท 
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   1) ค่าจัดซื้อกล้องดิจิตอล ระบบ DSLR จ านวน 35,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องดิจิตอล ระบบ DSLR จ านวน  

1 ตัว รายละเอียดดังนี ้   
* น้ าหนัก 540 g 
* ขนาด 131.0x99.9x76.2 mm 
* ความละเอียดภาพสูงสุด 6000 x 4000 
* พิกเซล 24.2 Megapixel 
* เซลล์รับภาพ ( Image Sensor) APS-C Z22.3  x 14.9 
mm)/CMOS/DIGIC 7 
* ความไวแสง (ISO Rating) Auto ,100-25600 (expands 
to 51200) 
* Optical Zoom n/a 
* Digital Zoom No 
* การเช่ือมต่อไร้สายที่มี NFC และ Bluetooth LE 
* ระบบป้องกันภาพสั่น 
* ระบบโฟกัสปกติ n/a, Auto & Manual 
* ระยะมาโคร n/a 
* มีแฟลซภายใน 
* มีช่องต่อแฟลซภายนอก 
* ระบบเฟลซ eTTL 
* ถ่ายภาพต่อเนื่อง/ถ่ายภาพเคลื่อนไหว/ตั้งเวลาถ่ายภาพ 
* ประเภทหน่วยความจ า SD/SDHC/SDXC 
* ขนาด LED 3 แบบสัมผัสได้ และพับได้ 
* Video Out 1/8 
* ประเภทแบตเตอรี่ Lithium-Ion 1040 mAh 
ใช้ซึ่งไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านัก
งบประมาณ เดือน มกราคม 2561 และมีความจ าเป็นต้อง
จัดซื้อเพื่อใช้ส าหรับการเก็บรูปภาพและข้อมูลส าหรับงาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย จึงขอจัดซื้อตาม
ราคาในท้องถิ่น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6 ในแผนพัฒนา 4 ปี
เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้า 89 
ข้อ 4  
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   ประเภทครุภณัฑ์เครื่องดับเพลิง (รหสับัญชี 411100) รวม 65,000 บาท 
   1) ค่าจัดซื้อถังจ่ายอากาศ SCBA จ านวน 50,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังจ่ายอากาศ SCBA จ านวน 1 ถัง

รายละเอียดดังนี้    
* วัสดุคาร์บอนคอมโพสิต 
* ความดัน 45 นาที 300 bar 
* ขนาดไม่น้อยกว่า 6 ลิตร 
* มาตรฐานที่ได้รับ ถังคาร์บอนคอมโพสิต : EN12245 ชนิด
เกลียวใน 
ซึ่งไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านัก
งบประมาณ เดือน มกราคม 2561 และมีความจ าเป็นต้อง
จัดซื้อเพื่อใช้ส าหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานป้องกันและระงับอัคคีภัย จึงขอจัดซื้อตามราคาใน
ท้องถิ่น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาล
เมื อ งแ ม่ โจ้  (พ .ศ . 2561-2564) เพิ่ ม เติ ม  (ฉ บั บ ที่  1 ) 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการ
จัดการระเบียบชุมชน  หน้า 104 ข้อ 4 

   

       
   2) ค่าจัดซื้อกระบอกฉีดน้ ายาโฟม จ านวน 15,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระบอกฉีดน้ ายาโฟม แบบ LOW 

EXPANSION จ านวน 1 อัน รายละเอียดดังนี ้  
* ใช้พร้อมกับน้ ายาโฟมประเภท AFFF<AFFF-AR และ FFFP 
* ใช้พร้อมกับชุดผสมโฟม 
* กระบอกฉีดพร้อมระบบผสมน้ ายาโฟม 
* ทางเข้าขนาด 2.5 นิ้ว แบบสวมเร็ว 
* มาตรฐาน DOT & LLOYDS 
ใช้ส าหรับงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัยซึ่งไม่มี
ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  และมีความ
จ าเป็นต้องจัดซื้อ ส านักงบประมาณ เดือน มกราคม 2561 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่       
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาล
เมืองแม่โจ้(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์
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ที่ 7 ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการ
ระเบียบชุมชน หน้า 105 ข้อ 5 
 

   ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัสบัญช ี411600) รวม 38,000 บาท 
   1) ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จ านวน 21,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน

ประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี ้  
* มีหน่วยประมวลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 
Core) จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาด 
ไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน 
ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก 
(Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ 
2) ในกรณที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาด
ไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน 
ไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญานนาฬิกาได้
ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
* มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาด
ไม่น้อยกว่า 8 GB 
* มี ห น่ วย จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล  (Hard Drive) ขน าด ค วาม จุ 
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1หน่วย 
* มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,3600 x 768 
Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 น้ิว 
* มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือ
ภายนอก (External) จ านวน 1 หน่วย 
* มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
* มีช่องเชื่อมต่อ ( Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า  
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
 
* มีช่องเช่ือมต่อ แบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 
ช่อง 
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* สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) 
และ Bluetooth 
ใช้ส าหรับงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย      
ราคาและคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปี 2561 ณ 
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่   4  
ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย และการจัดการระเบียบชุมชน  หน้า 105 ข้อ 6 

       
   2) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ

ชนิด LED ส ี
จ านวน 17,000 บาท 

   เพื่ อจ่ ายเป็นค่ าจัดซื้ อ เครื่องพิมพ์  Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED ส ี จ านวน 1 เครื่อง  รายละเอียดดังนี ้
*เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier,Scanner 
และ Fax 
* มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
* มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อ
นาที (ppm) 
* มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที 
(ppm) 
* มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB 
* สามารถแสกนเอกสาร ขนาด A4  (ขาวด า และ สี) ได้ 
*  มี ค ว าม ล ะ เอี ย ด ใน ก ารส แ ก น สู งสุ ด  ไม่ น้ อ ย ก ว่ า 
1,200x1,200 dpi 
* มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
* สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
* สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
* สามารถย่อ และ ขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
* มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
* มีช่องเชื่อต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100 Bese-T หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
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* มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
* สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom 
ใช้ส าหรับงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย      
ราคาและคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปี 2561 ณ 
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่   4  
ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย และการจัดการระเบียบชุมชน  หน้า 106  ข้อ 7 

       
   ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 

411800) 
จ านวน 20,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ช ารุด
เสียหายให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ  

   

       
 งบเงนิอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000) รวม 20,000 บาท 
       
  หมวดเงินอุดหนุน (รหัสบญัชี 561000) รวม 20,000 บาท 
       
   ประเภทเงินอดุหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รหัสบัญชี 

610100) 
จ านวน 20,000 บาท 

   1) อุดหนุนเทศบาลต าบลหนองหาร จ านวน 20,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่เทศบาลต าบลหนองหาร อ าเภอ 

สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้ในการจัดท าโครงการ
บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอ าเภอ  จังหวัด
เชียงใหม่ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวั ดเชียงใหม่  
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาล
เมืองแม่โจ้(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์
ที่ 7 ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการ
ระเบียบชุมชน  หน้า 107  ข้อ 1 
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