รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
อาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 448,499,990 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
รวม 35,725,860 บาท
งบบุคลากร
รวม 20,795,260 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
รวม 6,208,560 บาท
ประเภทเงินเดือนนายก / รองนายก
จานวน 1,429,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
ประเภทเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก / รองนายก
จานวน 351,000 บาท
เพื่ อจ่ า ยเป็ น เงิน ค่ าตอบแทนประจ าต าแหน่ ง ให้ แ ก่น ายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2557
ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก / รองนายก
จานวน 351,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้ว ยเงิน เดือน เงิน ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2557
ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ / ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
จานวน 513,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงิน ค่าตอบแทน ให้แก่เลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2557
ประเภทค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน 3,563,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม 14,586,700 บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน
จานวน 10,329,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ให้แก่พนักงานเทศบาล
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จานวน 374,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจาตาแหน่ง ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าตอบแทนเพิ่ม และ
และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล
ประเภทเงินประจาตาแหน่ง
จานวน 410,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล
ค่าจ้างประจา
จานวน 229,200 บาท
ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจา
จานวน 229,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง ให้แก่ลูกจ้างประจา
ค่าจ้างชั่วคราว
จานวน 3,243,460 บาท
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน 2,940,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้าง
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
จานวน 302,620 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้าง
งบดาเนินงาน
รวม 14,535,400 บาท
ค่าตอบแทน
รวม 755,400 บาท
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ
ตามหนั ง สื อ กระทรวงการคลั ง ด่ ว นที่ สุ ด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวั น ที่ 19 กั น ยายน 2560 หรื อ ตามที่
กระทรวงการคลังกาหนด และจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจาปี) ให้กับ
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
ประเภทค่าเบี้ยประชุม
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภาเทศบาล ให้ทาหน้าที่เกี่ยวกับงานสภาเทศบาล
เช่น ประชุมพิจารณาคาขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติต่างๆ เป็นต้ น
โดยกรรมการจะได้รับเบี้ยประชุมในอัตรา
วันละ 250 บาทต่อคน และประธานกรรมการจะได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ใน 4 เท่าของอัตราเบี้ยประชุมที่
กรรมการได้รับ ตามระเบียบฯ
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
ประเภทค่าเช่าบ้าน
จานวน 291,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน 123,800 บาท
เพื่อจ่ ายเป็ น เงิน ช่ว ยเหลือการศึกษาบุ ตรให้แก่นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
พนักงานเทศบาล
และลูกจ้าง ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
ค่าใช้สอย
รวม 8,850,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน 3,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดี
ตามคาพิพากษา ฯลฯ
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จานวน 1,550,000 บาท
ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
จานวน 700,000 บาท
เพื่อจ่ ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่ องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ ยงรับรอง
รวมทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นเกี่ยวกับการรับรองฯ โดยคานวณตั้งจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ
1 ของรายได้จริงในปีงบประมาณที่ล่วงมา โดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงิน
ที่มีผู้อุทิศให้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ใน
ปีงบประมาณ 2560 เทศบาลมีรายได้จริง 433,507,663.99 บาท หักเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดจาก
เงินสะสม หรือเงินที่มีผู้ อุทิศให้ จานวน 38,281,333.90
บาท คงเหลือรายได้จริงที่จะนาไปคานวณ
395,226,330.09 บาท เป็นเงินจานวน 3,952,263.30 บาท ขอตั้งไว้ 700,000 บาท
ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการฯ
จานวน 50,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า อาหาร ค่ า เครื่ อ งดื่ ม การเลี้ ย งรั บ รองในการประชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น คณะกรรมการหรื อ
คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนั งสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือ
การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน และค่าบริการ
ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีต่าง ๆ
จานวน
800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีต่าง ๆ เช่น งานเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็ จพระเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ งานพิธีวันสาคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่ น วันจักรี งานเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ พวงมาลา ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ ค่าวัสดุต่างๆ
ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขั นกีฬาและ
การส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 100 ลาดับที่ 5
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ
ค่าใช้จ่ายสาหรับการเลือกตั้ง
จานวน 2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสาหรั บการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและ
หน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร และหรือวุฒิสภาตามความเหมาะสม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 100 ลาดับที่ 2
โครงการจัดงานวันเทศบาล
จานวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล เช่น ค่าเครื่ องไทยธรรม ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
สานักงาน ค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่ ค่าเช่าเต็นท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็น

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 100 ลาดับที่ 3
โครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
จานวน 500,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 3 และกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เช่น ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสานักงาน ค่าวัสดุ
โฆษณาเผยแพร่ ค่าเช่าเต็นท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 หน้าที่ 13 ลาดับที่ 17
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย (18 มีนาคม)
จานวน
30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันท้องถิ่นไทย เช่น ค่าวัสดุสานักงาน ค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจ้ าง
เหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 100 ลาดับที่ 6
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และลูกจ้าง
จานวน
700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและ
ลูกจ้าง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมายานพาหนะ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็ น ไปตามแผนพั ฒ นาสี่ ปี ข องเทศบาลเมื อ งกาญจนบุ รี (พ.ศ. 2561 -2564) หน้ า ที่ 100 ล าดั บ ที่ 1
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร
จานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 หน้าที่ 13 ลาดับที่ 14
โครงการเสริมสร้างความสมานฉันท์ปรองดอง
จานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ ายเป็น ค่าใช้จ่ ายในการจัดกิจ กรรมเสริมสร้างความสมานฉันท์ปรองดอง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 101 ลาดับที่ 7
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
จานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 116 ลาดับที่ 1
ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน 350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ค่าวัสดุ
รวม
1,250,000 บาท
ประเภทวัสดุสานักงาน
จานวน
300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ แบบพิมพ์ ตรายาง น้าดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์
ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า, ปลั๊กไฟฟ้า, เทปพันสายไฟฟ้า ฯลฯ
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม แก้วน้าจานรอง ฯลฯ
ประเภทวัสดุก่อสร้าง
จานวน
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ามันทาไม้ สี แปรงทาสี จอบ เสียม เหล็กเส้น ฯลฯ
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันก๊าด ถ่าน แก๊สหุงต้ม ฯลฯ
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี เมมโมรี่การ์ด รูปสีหรือขาวดาที่
ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม เครื่องกรอเทป ฯลฯ
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เมนบอร์ด
เม้าส์ เครื่องกระจายสัญญาณ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ
ประเภทวัสดุอื่นๆ
จานวน
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอร์น้า-ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค
รวม
3,680,000 บาท
ประเภทค่าไฟฟ้า
จานวน 3,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในอาคารสานักงานเทศบาล, ศาลา 60 พรรษามหาราช, ศาลาขุนแผน, บ่อน้าพุ, โรงเก็บ
พัสดุ, พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระญาณสังวร ฯลฯ

ประเภทค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
จานวน
500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาที่ใช้ในสานักงานเทศบาล, ศาลา 60 พรรษามหาราช, บ่อน้าพุ, สวนสมเด็จพระญาณ
สังวร, สวนสมเด็จพระญาณสังวร (ป้อมยาม), ศาลาอเนกประสงค์, ส้วมสาธารณะ (โรงยิม) ฯลฯ
ประเภทค่าบริการโทรศัพท์
จานวน
70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ซึ่งใช้ประจาที่สานักงานเทศบาล และค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่
ประเภทค่าบริการไปรษณีย์
จานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ฯลฯ
ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จานวน
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ
งบลงทุน
รวม
345,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์
รวม
345,200 บาท
ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
จานวน 226,000 บาท
ตู้เก็บเอกสารชนิดรางเลื่อน
จานวน 153,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจั ดซื้อตู้เก็บ เอกสารชนิ ดรางเลื่ อน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร สู งไม่น้อยกว่า 200
เซนติเมตร จานวน 3 ตู้
-เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ จึงตั้งตามราคาท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลเมืองกาญจนบุรี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 5 หน้าที่ 8 ลาดับที่ 1 (11)
โต๊ะทางาน
จานวน
21,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ โต๊ ะ ท างานขนาดไม่ น้ อ ยกว่ า 3.5 ฟุ ต จ านวน 3 ตั ว ส าหรั บ ใช้ ใ นงานธุ ร การ
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
- โต๊ะทางานมีจานวนลิ้นชักไม่น้อยกว่า 4 ลิ้นชัก
- มีความกว้างไม่น้อยกว่า 100 เซนติเมตร ความลึก ไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร และมีความ
สูงไม่น้อยกว่า 70 เซนติเมตร
- โครงสร้างใช้เหล็กแผ่นรีดเย็น
- หน้าโต๊ะ: ปิดทับด้วยพีวีซี มีความหนาไม่น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร
- ขอบโต๊ะ: ปิดขอบคิ้วด้วยอลูมิเนียม และปิดทับด้วยพีวีซีกันกระแทกรอบนอก
- ที่พักเท้าผลิตด้วยเหล็กพ่นสีดายึดด้วยน๊อต ปลายขาโต๊ะติดสกรูปุ่มพีวีซี
-เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ จึงตั้งตามราคาท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 หน้าที่ 8 ลาดับที่ 1 (12)
เก้าอี้ทางาน
จานวน
52,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทางาน เก้าอี้สานักงาน พนักพิงกลาง จานวน 13 ตัว สาหรับใช้ในงานธุรการ 3 ตัว และ
งานทะเบียนราษฎร 10 ตัว โดยมีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
- เก้าอี้ทางานมีความกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร
และความสูงไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร

- โครงเก้าอี้ทางานเป็นเบาะนั่งไม้วีเนียร์ยางพารา ขึ้นรูปหนาไม่น้อยกว่า 1.2 เซนติเมตร
ปิดครอบด้านล่างด้านแผ่นพลาสติ กฉีดขึ้นรูป พนักพิงแบบ 2 ชั้น คือ หนาไม่น้อยกว่า
1.2 เซนติเมตร และมีความหนาไม่น้อยกว่า 0.8 เซนติเมตร
- ใต้เบาะนั่งติดก้อนโยก พร้อมด้วยระบบ Back Lock ปรับความนุ่มนวลในการนั่ง ด้วย
ระบบสปริงโดยใช้มือหมุน
- สามารถปรับความสูง-ต่าด้วยระบบไฮโดรลิค
- ทีท่ ้าวแขนทาจากพลาสติกฉีดขึ้นรูปสีดา
- ขาเก้าอี้ผลิตจากพลาสติกฉีดขึ้นรูปสีดา แบบ 5 แฉก
- ล้อทาจากพลาสติกฉีดขึ้นรูปสีดา ยึดติดกับขา
- วัสดุหุ้มเบาะนั่งและพนักพิงหุ้มด้วยผ้าตาข่าย แบบมีซับ
-เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ จึงตั้งตามราคาท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 หน้าที่ 8 ลาดับที่ 1 (13)
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จานวน
20,000 บาท
ตู้กรองน้าดื่มร้อน-เย็น
จานวน
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้กรองน้าดื่มร้อน-เย็น มีระบบกรองน้าในตัวเครื่อง มีระบบควบคุมการทางานอัตโนมัติพร้อมไฟ
แสดง จานวน 1 เครื่อง สาหรับให้บริการประชาชนในงานทะเบียนราษฎรและงานทาบัตรประจาตัวประชาชน
-ตั้งไว้นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 หน้าที่ 10 ลาดับที่ 1 (27)
ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
จานวน
6,900 บาท
รถเข็นชนิดนั่ง
จานวน
6,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็นชนิดนั่ง จานวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้
- เป็นรถเข็นผู้ป่วยชนิดนั่ง
- โครงตัวรถทาด้วยโลหะไม่เป็นสนิม ขนาดไม่น้อยกว่า 7/8 นิ้ว
- พืน้ ที่นั่งและพนักพิงหลังทาด้วยแผ่นโลหะหนาไม่เป็นสนิม
- ที่นั่งขนาดไม่น้อยกว่า 18 x 18 นิ้ว
- มีที่วางเท้าทาด้วยอะลูมิเนียม
- มีที่วางแขน 2 ข้าง ทาด้วยแผ่นโลหะไม่เป็นสนิม
- มีล้อยางตัน 4 ล้อ
สาหรับให้บริการประชาชนในงานทะเบียนราษฎรและงานทาบัตรประจาตัวประชาชน
-ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 หน้าที่ 7 ลาดับที่ 1 (8)
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จานวน
92,300 บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์
จานวน
64,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 4 ชุด (งาน
ทะเบียนราษฎรฯ 1 ชุด หัวหน้าฝ่ายปกครอง 1 ชุด งานธุรการ 2 ชุด)
คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19
นิ้ว จานวน 1 หน่วย
-ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2561 ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีผล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 หน้าที่ 7 ลาดับที่ 1 (1)
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จานวน 4,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จานวน 1 เครื่อง
(สาหรับงานธุรการ)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
-ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2561 ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีผล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 หน้าที่ 7 ลาดับที่ 1 (2)
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สีแบบ Network
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สีแบบ Network จานวน 1 เครื่อง (งานทะเบียน
ราษฎร)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้

- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อย กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
-ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2561 ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีผล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 หน้าที่ 7 ลาดับที่ 1 (3)
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา
จานวน 9 , 0 0 0 บาท
เพื่อจ่ า ยเป็ น ค่ าจั ดซื้อ เครื่ องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์ห รือชนิด LED ขาวดา จานวน 1 เครื่ อ ง
(งานธุรการ)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้
- สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
-ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2561 ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีผล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 หน้าที่ 7 ลาดับที่ 1 (4)
เครื่องสารองไฟฟ้า
จานวน
5,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) จานวน 2 เครื่อง สาหรับใช้ใน
การสารองข้อมูลเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องของงานธุรการ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

-ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณ ฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2561 ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีผล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่5 หน้าที่10 ลาดับที่1(28)
งบเงินอุดหนุน
รวม
50,000 บาท
เงินอุดหนุน
รวม
50,000 บาท
ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
จานวน 50,000 บาท
โครงการอุดหนุนการดาเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ตามหนังสือสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
กาญจนบุรี ที่ ลช.กจ.ว. 49/2561 ลงวันที่ 20 เมษายน 2561 ตามโครงการการดาเนินงานตามภารกิจของเหล่า
กาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 118 ลาดับที่ 1
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
รวม
6,078,000 บาท
งบบุคลากร
รวม
5,005,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
5,005,800 บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน
จานวน 4,415,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ให้แก่พนักงานเทศบาล
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จานวน
67,200 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น ค่ า ตอบแทนรายเดื อ นเท่ า กับ อั ตราเงิน ประจ าต าแหน่ง เงิ น ประจ าตาแหน่ ง วิ ช าชี พ เฉพาะ
ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าตอบแทนเพิ่ม และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานเทศบาล
ประเภทเงินประจาตาแหน่ง
จานวน
85,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล
ค่าจ้างประจา
จานวน
229,200 บาท
ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจา
จานวน
229,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง ให้แก่ลูกจ้างประจา
ค่าจ้างชั่วคราว
จานวน 208,680 บาท
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน 208,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้าง
งบดาเนินงาน
รวม
1,072,200 บาท
ค่าตอบแทน
รวม
344,200 บาท
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
9,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง
ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
ประเภทค่าเช่าบ้าน
จานวน 273,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
61,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย
รวม
370,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
220,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา ฯลฯ
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ
โครงการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี การแก้ไข เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลงแผน เช่น ค่าวัสดุสานักงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 101 ลาดับที่ 10
โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในการปฏิบัติงานของเทศบาลเมือง
กาญจนบุรี
จานวน
30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในการปฏิบัติงานของ
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 หน้าที่ 12 ลาดับที่ 13
ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ค่าวัสดุ
รวม
320,000 บาท
ประเภทวัสดุสานักงาน
จานวน
150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ แบบพิมพ์ ตรายาง น้าดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์
ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า, ปลั๊กไฟฟ้า, เทปพันสายไฟฟ้า ฯลฯ
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันก๊าด ถ่าน แก๊สหุงต้ม ฯลฯ
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี เมมโมรี่การ์ด รูปสีหรือขาวดาที่
ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม เครื่องกรอเทป ฯลฯ

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เมนบอร์ด
เม้าส์ เครื่องกระจายสัญญาณ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค
รวม
38,000 บาท
ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จานวน
38,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ าย
เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ
งานบริหารงานคลัง
รวม 12,727,580 บาท
งบบุคลากร
รวม
9,371,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
9,371,880 บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน
จานวน 6,869,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปีให้แก่พนักงานเทศบาล
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จานวน
67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจาตาแหน่ง ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าตอบแทนเพิ่ม และ
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล
ประเภทเงินประจาตาแหน่ง
จานวน
103,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล
ค่าจ้างชั่วคราว
จานวน 2,332,320 บาท
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน 2,173,740 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
จานวน 158,580 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ ค่าตอบแทนเพิ่ม และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
งบดาเนินงาน
รวม
3,234,800 บาท
ค่าตอบแทน
รวม
484,800 บาท
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการการจ้างตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุฯ พ.ศ. 2535 ตามหนังสือสั่งการที่ มท 0808.3 / ว 4231 ลงวันที่
9 ธันวาคม 2546
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน 250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
ประเภทค่าเช่าบ้าน
จานวน 186,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน 38,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
ค่าใช้สอย
รวม 1,400,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
950,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดี
ตามคาพิพากษา ฯลฯ
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ
ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ค่าวัสดุ
รวม
1,280,000 บาท
ประเภทวัสดุสานักงาน
จานวน
420,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ แบบพิมพ์ ตรายาง น้าดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์
ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
25,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม แก้วน้าจานรอง ฯลฯ
ประเภทวัสดุก่อสร้าง
จานวน
75,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ามันทาไม้ สี แปรงทาสี จอบ เสียม เหล็กเส้น ฯลฯ
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
75,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
290,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันก๊าด ถ่าน แก๊สหุงต้ม ฯลฯ
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี เมมโมรี่การ์ด รูปสีหรือขาวดาที่
ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม เครื่องกรอเทป ฯลฯ
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
390,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เมนบอร์ด
เม้าส์ เครื่องกระจายสัญญาณ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค
รวม
70,000 บาท
ประเภทค่าบริการโทรศัพท์
จานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ซึ่งใช้ประจาที่กองคลัง
ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จานวน
45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ
งบลงทุน
รวม 120,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์
รวม 120,900 บาท
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จานวน 65,900 บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์
จานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับประมวลผล แบบที่2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า19นิ้ว) พร้อมอุปกรณ์
จานวน 2 ชุด เพื่อใช้ในงานผลประโยชน์ และ งานแผนที่ภาษีฯ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

-มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)ไม่น้อยกว่า 4แกนหลัก(4core) จานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจา
แบบ CacheMemory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MBมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า3.2
GHz
-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพโดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลางแบบGraphics
Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2GBหรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจาหลัก(RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) หรือ SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface ) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1และมีขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
-ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2561 ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีผล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 หน้าที่ 10 ลาดับที่ 3
(1)
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA
จานวน 5,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จานวน 1 เครื่อง ของงานพัสุดฯ เพื่อใช้ในการสารองข้อมูล
เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องขณะกาลังปฏิบัติงานการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นรองรับการ
ปฏิบัติงานในระบบบัญชี e-lassของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้า ได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
-ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2561 ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีผล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 หน้าที่ 10 ลาดับที่ 3
(6)
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน 5,000 บาท
เครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล
จานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล จานวน 1 เครื่องของงานธุรการ เพื่อใช้บันทึกข้อมูลสาคัญในการ
ประชุมต่างๆ มีหน่วยจัดเก็บภายใน 4 GB พร้อมช่องใส่ Micro SD

-เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ จึงตั้งตามราคา
ท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 หน้าที่ 10 ลาดับที่ 3
(4)
ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
จานวน 50,000 บาท
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น ยานพาหนะ เครื่องจักรกลฯลฯ เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 หน้าที่ 10 ลาดับที่ 3
(7)

