
 
 

 

ขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่นต าบล 
 
 
 

เรือ่ง งบประมาณรายจา่ยเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่1) 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2558 

 
 
 
 
 
 
 

ของ 
 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสนัทราย 
อ าเภอแมจ่นั   จงัหวดัเชียงราย 

 



 

 

 

 

 

 

 

สว่นที ่1 

 

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจา่ยเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่1) 

 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

 

ของ 

 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสนัทราย 

อ าเภอแมจ่นั  จงัหวดัเชียงราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิ ฉบบัที ่1 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

 

ทา่นประธานสภาฯและสมาชกิองค์การบรหิารสว่นต าบลสนัทราย 

  ตามที ่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสนัทราย ไดพ้ิจารณาอนุมตัิขอ้บญัญตัอิงค์การบริหารสว่นต าบล 

เรือ่ง งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไปแลว้ นัน้  

  บดัน้ี ปรากฏวา่องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสนัทราย มีความจ าเป็นตอ้งต ัง้งบประมาณรายจา่ยเพิม่มากขึน้  

ประกอบกบัมีรายรบัเกินยอดรวมท ัง้สิ้นของประมาณการรายรบั  เป็นเงินท ัง้สิ้น 1,348,895.34 บาท ท าให้มีความ

จ าเป็นตอ้งต ัง้งบประมาณรายจา่ยเพิม่เตมิ ฉบบัที ่1 เป็นเงนิท ัง้สิน้ 1,010,000 บาท  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

สว่นที ่2 

 

ขอ้บญัญตั ิ

 

เรือ่ง 

งบประมาณรายจา่ยเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่1) 

 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

 

ของ 

 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสนัทราย 

อ าเภอแมจ่นั  จงัหวดัเชียงราย 

 

 

 

 

 

 

 

 



ของ องคการบรหิารสวนตาํบลสนัทราย

อาํเภอแมจนั  จงัหวดัเชียงราย

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ประกอบรางขอบญัญตั ิ งบประมาณรายจาย

แผนงานงบกลาง 10,100

แผนงานเคหะและชุมชน 413,500

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 30,000

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป 556,400





 

ขอ้บญัญตั ิ

งบประมาณรายจา่ยเพิม่เตมิ ฉบบัที ่1  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

ขององค์การบรหิารสว่นต าบลสนัทราย 

อ าเภอแมจ่นั จงัหวดัเชียงราย 

 

  โดยมีความจ าเป็นตอ้งต ัง้งบประมาณรายจา่ยเพิม่ขึน้จากเดมิเน่ืองจาก มีรายรบับางประเภทเพิม่มากขึน้  

ประกอบกบัมีรายรบัเกินยอดรวมท ัง้สิ้นของประมาณการรายรบัประจ าปี 2558 จึงตราข้อบญัญตัิองค์การบริหารส่วน

ต าบล ฉบบัน้ีขึน้ไว ้ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบรหิารสว่นต าบลสนัทราย  และโดยอนุมตัขิองนายอ าเภอแมจ่นั

ดงัตอ่ไปน้ี 

ขอ้ 1. ขอ้บญัญตัอิงค์การบรหิารสว่นต าบลน้ี เรียกวา่ งบประมาณรายจา่ยเพิม่เตมิ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2558  ฉบบัที ่1  

ขอ้ 2. ใหใ้ช้ขอ้บญัญตัอิงค์การบริหารสว่นต าบลฉบบัน้ี ภายหลงัทีอ่งค์การบริหารสว่นต าบลสนัทราย 

ไดป้ระกาศ  

ข้อ 3. ให้เพิ่มรายจ่ายในงบประมาณรายจ่ายท ั่วไปอีก เป็น จ านวน 1,010,000 บาท จ าแนกเป็น

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารงบประมาณทีเ่สนอมาพรอ้มน้ี 

ขอ้ 5. ใหน้ายกองค์การบรหิารสว่นต าบลสนัทราย มีหน้าทีร่กัษาการใหเ้ป็นไปตามขอ้บญัญตัน้ีิ  และมี

หน้าทีป่ฏบิตักิารเบกิจา่ยเงนิงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตั ิตามระเบียบการเบกิจา่ยเงนิ 

  

ประกาศ ณ วนัที ่  25  เดือน กนัยายน  พ.ศ. 2558  

 

         

 

                                                                             อนิทอน   เมืองมาหลา้ 

                                              (นายอนิทอน   เมืองมาหลา้) 

                                    นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลสนัทราย 

 

 

 

                   อนุมตั/ิเห็นชอบ 

 

                   สมศกัดิ ์  คณาค า 

               (นายสมศกัดิ ์  คณาค า) 

        นายอ าเภอแมจ่นั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                        รายงานประมาณการรายรบั (เพิม่เตมิ) ฉบบัที ่1     

 
              ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558     

องค์การบรหิารสว่นต าบลสนัทราย 

อ าเภอ แมจ่นัจงัหวดัเชียงราย 

  
  
 

    

                        

รายการ ยอดประมาณการเดิม รบัจรงิระหวา่งปี 
รบัจรงิ 

เกนิประมาณการ 
ยอดประมาณการ     

หมวดภาษีอากร       
 

    

ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ 45,000 34,406.00 -10,594.00 -     

ภาษีบ ารุงทอ้งที ่ 68,000 70,749.35 2,749.35 -     

ภาษีป้าย 4,000 1,000.00 -3,000.00 -     

รวมหมวดภาษีอากร 117,000 106,155.35 10,844.65 -     

หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต     
  

    

คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตการขายสรุา 500 0.00 -500.00 -     

คา่ธรรมเนียมในการออกหนงัสือรบัรองการแจง้สถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 4,000 2,700.00 -1,300.00 -     

คา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนพาณิชย์ 500 200.00 -300.00 -     

คา่ธรรมเนียมอืน่ ๆ 1,000 2,578.20 1,578.20 -     

คา่ปรบัผู้กระท าผดิกฎหมายจราจรทางบก 1,000 0.00 -1,000.00 -     

คา่ปรบัการผดิสญัญา 4,000 0.00 -4,000.00 -     

คา่ใบอนุญาตประกอบการคา้ส าหรบักจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 4,000 3,500.00 -500.00 -     

คา่ใบอนุญาตเกีย่วกบัการควบคมุอาคาร 3,000 200.00 -2,800.00 -     

รวมหมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต 18,000 9,178.20 -8,821.80 -     

หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ     
  

    

ดอกเบีย้ 100,000 162,506.75 62,506.75 -     

รวมหมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ 100,000 162,506.75 62,506.75 -     

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด     
  

    

คา่ขายแบบแปลน 50,000 97,900.00 47,900.00 -     

รายไดเ้บ็ดเตล็ดอืน่ๆ 20,000 817.00 -19183.00 -     

รวมหมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 70,000 98,717.00 28,717.00 -     



รายการ ยอดประมาณการเดิม รบัจรงิระหวา่งปี 
รบัจรงิ 

เกนิประมาณการ 
ยอดประมาณการ     

       

หมวดรายไดจ้ากทุน       
 

    

คา่ขายทอดตลาดทรพัย์สนิ 10,000 630.00 -9,370.00 -     

รวมหมวดรายไดจ้ากทุน 10,000 630.00 -9,370.00 -     

หมวดภาษีจดัสรร       
 

    

ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือ่น 0 237,209.30 237,209.30 -     

ภาษีมลูคา่เพิ่มตามพ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 6,500,000 7,945,235.94 1,445,235.94 1,010,000.00     

ภาษีมลูคา่เพิ่มตามพ.ร.บ.จดัสรรรายไดฯ้ 950,000 818,452.07 -131,547.93 -     

ภาษีธุรกจิเฉพาะ 42,000 37,559.85 -4,440.15 -     

ภาษีสรุา 420,000 475,795.61 55,795.61 -     

ภาษีสรรพสามติ 910,000 809,128.87 -100,871.13 -     

ภาษีการพนนั 0 0.00 0 -     

ภาษียาสบู 0 0.00 0 -     

อากรประมง 0 0.00 0 -     

คา่ภาคหลวงและคา่ธรรมเนียมตามกฎหมายวา่ดว้ยป่าไม้ 0 0.00 0 -     

คา่ภาคหลวงแร่ 12,000 7,011.44 -4,988.56 -     

คา่ภาคหลวงปิโตรเลียม 40,000 25,520.96 -14,479.04 -     

เงนิทีเ่ก็บตามกฎหมายวา่ดว้ยอทุยานแหง่ชาติ 0 0.00 0 -     

คา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมตามประมวลกฎหมายทีด่นิ 610,000 824,176.00 214,176.00 -     

อากรประทานบตัรและอาชญาบตัรประมง 0 0.00 0 -     

คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้น ้าบาดาล 500 0.00 0 -     

คา่ธรรมเนียมสนามบนิ(ยงัไมม่กีฎหมายรองรบั) 0 0.00 0 -     

ภาษีจดัสรรอืน่ๆ 500 582.00 82.00 -     

รวมหมวดภาษีจดัสรร 9,485,000 11,180,672.04 1,695,672.04 1,010,000.00     

หมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป       
 

    

เงนิอดุหนุนท ั่วไปส าหรบัด าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่ละภารกจิถา่ยโอนเลือกท า 4,200,000 3,790,275.00 -409,725.00 -     

รวมหมวดเงินอดุหนุนท ั่วไป 4,200,000 3,790,275.00 -409,725.00 -     

รวมทุกหมวด 14,000,000 15,348,895.34 1,348,895.34 1,010,000.00     
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อาํเภอ แมจนั  จงัหวดัเชียงราย

องคการบรหิารสวนตาํบลสนัทราย

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เพือ่เป็นคาใชจายในการจดัซ้ือพดัลมเพดานชนิด
โคจร ขนาด 16 น้ิว จาํนวน 6 ตวั พรอมตดิต ัง้ จดัซ้ือตามราคาทองตลาด
ปจัจุบนั เน่ืองจากไมปรากฏในบญัชีมาตรฐานครุภณัฑของสาํนกังบ
ประมาณ(ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2558-2560 หนา 68 ลาํดบั
ที่ 8 )

จดัซ้ือพดัลมเพดานชนิดโคจร ขนาด 16 น้ิว จาํนวน 10,000บาท

เพือ่เป็นคาจดัซ้ือโตะพบัชนิดโฟเมกา
ขาว ขนาด กวาง 0.6 เมตร ยาว 1.80 เมตร สูงไมนอย
กวา 0.70 เมตร จาํนวน 6 ตวั จดัซ้ือตามราคาทองตลาดปจัจุบนั เน่ืองจาก
ไมปรากฏในบญัชีมาตรฐานครุภณัฑของสาํนกังบประมาณ(ปรากฏในแผน
พฒันาสามปี พ.ศ.2558-2560 หนา 68 ลาํดบัที่ 7 )

จดัซ้ือโตะพบัชนิดโฟเมกาขาว จาํนวน 7,800บาท

เพือ่เป็นคาจดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศชนิดแขวน ขนาดไมนอย
กวา 24,000 บีทยีู จาํนวน 1 เครือ่ง โดยมีคณุลกัษณะท ั่วไป ดงัน้ี
- ขนาดไมนอยกวา 24,000 บีทยีู
- ราคาทีก่าํหนดเป นราคาทีร่วมคาตดิต ัง้
- มีระบบฟอกอากาศทีส่ามารถดกัจบัฝ นุละอองและสามารถถอดลางทาํ
ความสะอาดได
- มีความหนวงเวลาการทาํงานของคอมเพรสเซอร
- ตองไดรบัการรบัรองมาตรฐานอุตสาหกรรม และมีฉลากประหยดัไฟ
เบอร 5
โดยจดัซ้ือตามราคามาตรฐานครุภณัฑของสาํนกังบประมาณ ปี พ.ศ.2558
(ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2558-2560 หนา 68 ลาํดบัที่ 10 )

จดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศชนิดแขวน จาํนวน 33,000บาท

เพือ่เป็นคาจดัซ้ือเครือ่งโทรสาร แบบใชกระดาษ
ธรรมดา จาํนวน 1 เครือ่ง โดยมีคณุลกัษณะพ้ืนฐาน ดงัน้ี
- สามารถสงเอกสารไดคร ัง้ละไมนอยกวา 20 แผน
- ความเร็วในการสงเอกสารไมเกนิกวา 6 วนิาทตีอแผน
จดัซ้ือตามเกณฑบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑทีส่าํนกังบประมาณ
กาํหนด ปี พ.ศ.2558 (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2558-
2560 หนา 68 ลาํดบัที่ 9 )

จดัซ้ือเครือ่งโทรสาร แบบใชกระดาษธรรมดา จาํนวน 18,000บาท

ครุภณัฑสาํนกังาน
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เพือ่เป็นคาใชจายในการตดิต ัง้กลองโทรทศันวงจรปิด (CCTV) อาคาร
สาํนกังานองคการบรหิารสวนตาํบลสนัทราย และอาคารศนูยพฒันาเด็ก
เล็ก ประกอบดวย
1) กลองโทรทศันวงจรปิดชนิดไอพี แบบมุมมองคงทีส่าํหรบัตดิต ัง้ภายใน
อาคาร (Indoor IP Fixed Camera) แบบที่ 1 จาํนวน 3 ตวั ราคาตวั
ละ 23,000 บาท สาํหรบัตดิต ัง้ ภายในอาคารสาํนกังานองคการบรหิาร
สวนตาํบลสนัทรายจาํนวน 2 จุด และภายในอาคารศนูยพฒันาเด็ก
เล็ก จาํนวน 1 จุด โดยมีคณุลกัษณะพ้ืนฐาน ดงัน้ี
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 1,280x720 pixel หรือไม
นอยกวา 921,600 pixel
- มี frame rate ไมนอยกวา 25 ภาพตอวนิาที (frame per second)
- ใชเทคโนโลยี Day/Night สาํหรบัการแสดงภาพไดท ัง้กลางวนัและ
กลางคนืโดยอตัโนมตัิ
- มีความไวแสงนอยสดุ ไมมากกวา 0.8 LUX สาํหรบัการแสดงภาพ
สี (Color) และไมมากกวา 0.3 LUX สาํหรบัการแสดงภาพขาว
ดาํ (Black/White)
- มีขนาดตวัรบัภาพ (Image Sensor) ไมนอยกวา 1/3 น้ิว
- มีผลตางคาความยาวโฟกสัตํ่าสุดกบัคาความยาวโฟกสัสงูสดุไมนอย
กวา 4.5 มลิลเิมตร
- สามารถตรวจจบัความเคลือ่นไหวอตัโนมตัิ (Motion Detector) ได
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพทีม่ีความแตกตางของแสง
มาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได
- สามารถสงสญัญาณภาพไปแสดงไดอยางนอย 2 แหลง
- ไดรบัมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถสงสญัญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.264 เป็นอยางนอย
- สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได
- มีชองเชือ่มตอระบบเครือ
ขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดี
กวา และ สามารถทาํงานไดตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethern
et) ในชองเดยีวกนัได
- มีชองสาํหรบับนัทกึขอมูลลงหนวยความจาํ
แบบ SD Card หรือ MicroSD Card
- ไดร ับ้มาตรฐานดานความปลอดภยัตอผใูชงาน
- ผผูลติตองไดรบัมาตรฐานดานระบบการจดัการสิง่แวดลอม
- ผผูลติตองไดรบัมาตรฐานดานการบรหิารจดัการหรือบรหิารงานทีม่ี
คณุภาพ

2) กลองโทรทศันวงจรปิดชนิดไอพี แบบอนิฟราเรดสาํหรบัตดิต ัง้ภายนอก
อาคาร (Outdoor IP InfraredCamera) แบบที่ 1 จาํนวน 5 ตวั ราคา
ตวัละ 22,000 บาท สาํหรบัตดิต ัง้ ภายนอกอาคารสาํนกังานองคการ
บรหิารสวนตาํบลสนัทราย จาํนวน 3 จุด และภายนอกอาคารศนูยพฒันา
เด็กเล็ก จาํนวน 2 จุด โดยมีคณุลกัษณะพ้ืนฐาน ดงัน้ี
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 1,280x720 pixel หรือไม
นอยกวา 921,600 pixel
- มี frame rate ไมนอยกวา 25 ภาพตอวนิาที (frame per second)
- ใชเทคโนโลยี Infrared (IR) สาํหรบัการแสดงภาพไดท ัง้กลางวนัและ
กลางคนืโดยอตัโนมตัิ

โครงการตดิต ัง้กลองโทรทศันวงจรปิด (CCTV) อาคารสาํนกังานองคการ
บรหิารสวนตาํบลสนัทราย

จาํนวน 278,000บาท

ครุภณัฑโฆษณาและเผยแพร
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- มีความไวแสงนอยสดุ ไมมากกวา 0.3 LUX สาํหรบัการแสดงภาพ
สี (Color) และ 0 LUX สาํหรบัการแสดงภาพอนิฟราเรด (Infrared)

- มีขนาดตวัรบัภาพ (Image Sensor) ไมนอยกวา 1/3 น้ิว
- มีผลตางคาความยาวโฟกสัตํ่าสุดกบัคาความยาวโฟกสัสงูสดุไมนอย
กวา 4.5 มลิลเิมตร
- สามารถตรวจจบัความเคลือ่นไหวอตัโนมตัิ (Motion Detector) ได
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพทีม่ีความแตกตางของแสง
มาก (Wide Dynamic Range หรือSuper Dynamic Range) ได
- สามารถสงสญัญาณภาพไปแสดงไดอยางนอย 2 แหลง
- ไดรบัมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถสงสญัญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.264 เป็นอยางนอย
- สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได
- มีชองเชือ่มตอระบบเครือ
ขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดกีวา และ
สามารถทาํงานไดตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethern
et) ในชองเดยีวกนัได
- มีชองสาํหรบับนัทกึขอมูลลงหนวยความจาํ
แบบ SD Card หรือ MicroSD Card
- ตวักลองไดมาตรฐาน IP66 หรือตดิต ัง้อุปกรณเพิม่เตมิสาํหรบัหมุ
กลอง (Housing) ทีไ่ดมาตรฐาน IP66 หรือดกีวา
- ไดร ับ้มาตรฐานดานความปลอดภยัตอผใูชงาน
- ผผูลติตองไดรบัมาตรฐานดานระบบการจดัการสิง่แวดลอม
- ผผูลติตองไดรบัมาตรฐานดานการบรหิารจดัการหรือบรหิารงานทีม่ี
คณุภาพ

3) อุปกรณบนัทกึภาพผานเครือขาย (NVR-
Network VideoRecorder) แบบ 16 ชอง ราคา 79,000 บาท
คณุลกัษณะพ้ืนฐาน
- เป็นอุปกรณทีผ่ลติมาเพือ่บนัทกึภาพจากกลองวงจรปิดโดยเฉพาะ
- สามารถบนัทกึและบีบอดัภาพไดตาม
มาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดกีวา
- มีชองเชือ่มตอระบบเครือ
ขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T จาํนวนไมนอยกวา 1
ชอง
- สามารถบนัทกึภาพและสงภาพเพือ่แสดงผลทีค่วามละเอียดของภาพสงูสดุ
ไมนอยกวา1,920x1,080 pixel หรือไมนอยกวา2,073,600 pixel
- สามารถใชงานกบั
มาตรฐาน HTTP, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, TCP/IP ไดเป็นอยาง
นอย
- สามารถตดิต ัง้หนวยจดัเก็บขอมูล (Hard Disk) จาํนวนไมนอย 4 หนวย
- มีหนวยจดัเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม
นอยกวา 8 TB
- มีชองเชือ่มตอ (Interface) แบบ USB จาํนวนไมนอยกวา 2 ชอง
- สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได
- สามารถแสดงภาพทีบ่นัทกึจากกลองโทรทศันวงจรปิดผานระบบเครือขาย
ได?
- ผผูลติตองไดรบัมาตรฐานดานการบรหิารจดัการหรือบรหิารงานทีม่ี
คณุภาพ

4) คาตดิต ัง้และวสัด/ุอปุกรณทีเ่กีย่วของอืน่ ๆ เชน สายสือ่สญัญาณ
ตาง ๆ หรือ เสาตดิต ัง้กลอง จาํนวน 20,000 บาท

เกณฑราคากลางและคณุลกัษณะพ้ืนฐานทีก่าํหนดเป็นไป ตามทีก่ระทรวง
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เพือ่เป็นคาใชจายในการปรบัปรุงอาคารเอนกประสงคหลงัทีท่าํการองคการ
บรหิารสวนตาํบลสนั
ทราย ขนาด กวาง 3 เมตร ยาว 12 เมตร สงู 2.7 เมตร หรือมีพ้ืนทีใ่ช
สอยไมนอยกวา 36 ตารางเมตร(ตามแบบ อบต.สนัทรายกาํหนด) (ปรากฏ
ในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2558-2560 หนา 68 ลาํดบัที่ 3 )

โครงการปรบัปรุงอาคารเอนกประสงคหลงัทีท่าํการองคการบรหิารสวน
ตาํบลสนัทราย

จาํนวน 122,900บาท

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอสราง

เพือ่เป็นคาใชจายในการกอสรางร ัว้คอนกรีตเสรมิเหล็กบรเิวณแนวเขต
ทีด่นิขององคการบรหิารสวนตาํบลสนัทราย(ดานทศิตะวนั
ออก) ขนาด สงู 1.90 เมตร ยาว 18 เมตร (ตามแบบมาตรฐาน อบต.สนั
ทรายกาํหนด)
(ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2558-2560 หนา 68 ลาํดบัที่ 5 )

โครงการกอสรางร ัว้คอนกรีตเสรมิเหล็กบรเิวณแนวเขตทีด่นิขององคการ
บรหิารสวนตาํบลสนัทราย(ดานทศิตะวนัออก)

จาํนวน 70,700บาท

คากอสรางสิง่สาธารณูปโภค

เพือ่เป็นคาจดัซ้ือเครือ่งทาํน้ํารอน - น้ําเย็น จาํนวน 1 เครือ่ง โดยมี
คณุลกัษณะท ั่วไป ดงัน้ี
- มีหวักอกจายน้ํา โดยเป็นน้ํารอน 1 หวั และน้ําเย็น 1 หวั
- ถงัเก็บน้ําผลติโดยการปั๊มขึน้รูป
- สามารถใชท ัง้แบบควํ่าถงัน้ําดืม่ หรือเทน้ําดืม่ในถงัเก็บน้ําพรอมฝาปิด
- ใชสารทาํความเย็นทีไ่มมีสวนผสมของสาร CFC
- ตวัเครือ่งท ัง้ภายนอกและภายในทาํดวยวสัดไุมเป็นสนิม
- มีระบบตดัไฟอตัโนมตัิ
จดัซ้ือตามราคาทองตลาดปจัจุบนั เน่ืองจากไมปรากฏในบญัชีมาตรฐาน
ครุภณัฑของสาํนกังบประมาณ
(ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2558-2560 หนา 69 ลาํดบัที่ 11 )

จดัซ้ือเครือ่งทาํน้ํารอน - น้ําเย็น จาํนวน 6,000บาท

ครุภณัฑงานบานงานครวั

เพือ่เป็นคาจดัซ้ือกลองถายภาพน่ิงระบบดจิติอล ความละเอียดไมนอย
กวา 16 ลานพกิเซล จาํนวน 1 ตวั โดยมีคณุลกัษณะท ั่วไป ดงัน้ี
1) เป็นกลองคอมแพค (Compact Digital Camera)
2) ความละเอียดทีก่าํหนดเป็นความละเอียดทีเ่ซ็นเซอร
ภาพ (Image Sensor)
3) มีระบบแฟลชในตวั
4) สามารถถอดเปลีย่นสือ่บนัทกึขอมูลไดอยางสะดวกเมือ่ขอมลูเต็มหรอื
เมือ่ตองการเปลีย่น
5) สามารถโอนถายขอมูลจากกลองไปยงัเครือ่งคอมพวิเตอรได
6) มีกระเป าบรรจุกลอง
โดยจดัซ้ือตามราคามาตรฐานครุภณัฑของสาํนกังบประมาณ ปี พ.ศ.2558
(ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2558-2560 หนา 68 ลาํดบัที่ 11)

จดัซ้ือกลองถายภาพน่ิงระบบดจิติอล จาํนวน 10,000บาท

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารกาํหนด ประจาํปี พ.
ศ. 2558 ฉบบั ณ วนัที่ 25 สงิหาคม 2558 (ปรากฏในแผนพฒันาสาม
ปี พ.ศ.2558-2560 หนา 54 ลาํดบัที่ 2 )
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เพือ่จายเป็นเงนิสมทบกองทนุบาํเหน็จบาํนาญขาราชการสวนทองถิน่ (กบ
ท.) ในอตัรารอยละ 1 ของประมาณการรายรบังบประมาณรายจายเพิม่เตมิ

เงนิสมทบกองทนุบาํเหน็จบาํนาญขาราชการสวนทองถิน่ (กบท.) จาํนวน 10,100บาท

เพือ่เป็นคาใชจายในการปรบัปรุงถนนสาธารณะประโยชนดวยการถมหนิ
คลุกในเขตพ้ืนทีอ่งคการบรหิารสวนตาํบลสนัทราย (ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.สนัทรายกาํหนด)(ปรากฏในแผนพฒันาสาม
ปี หนา 39 ลาํดบัที่ 13)

โครงการปรบัปรุงถนนสาธารณะประโยชนดวยการถมหนิคลุกในเขตพ้ืนที่
องคการบรหิารสวนตาํบลสนัทราย

จาํนวน 413,500บาท

คากอสรางสิง่สาธารณูปโภค

เพือ่เป็นคาจดัซ้ือสายสงน้ําดบัเพลงิ จาํนวน 2 เสน โดยมีคณุลกัษณะท ั่ว
ไป ดงัน้ี
- เป็นสายสงน้ําดบัเพลงิ ชนิด 3 ชัน้ ทอดวยใยสงัเคราะห(FIBER) ตลอด
ท ัง้เสน
- มีขนาดเสนผาศนูยกลาง 2.5 น้ิว ยาวไมนอยกวา 30 เมตร ปลายท ัง้สอง
ขางของสายมีขอตอแบบสวมเร็วขนาด 2.5 น้ิว ทาํดวยทองเหลืองยดึตดิ
แนนกบัสาย
- เป็นผลติภณัฑทีผ่ลติจากโรงงานทีไ่ดรบัรองมาตรฐานอตุสาหกรรม
จดัซ้ือตามราคาทองตลาดปจัจุบนั เน่ืองจากไมปรากฏในบญัชีมาตรฐาน
ครุภณัฑของสาํนกังบประมาณ
(ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2558-2560 หนา 54 ลาํดบัที่ 4)

จดัซ้ือสายสงน้ําดบัเพลงิ จาํนวน 30,000บาท

ครุภณัฑเครือ่งดบัเพลงิ
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