แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ
รวม
1,649,580 บาท
งบบุคลากร
รวม 1,269,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม 1,269,480 บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน
จานวน 402,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ให้แก่พนักงานเทศบาล
ค่าจ้างประจา
จานวน 188,640 บาท
ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจา
จานวน 188,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง ให้แก่ลูกจ้างประจา
ค่าจ้างชั่วคราว
จานวน 678,840 บาท
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน 621,960 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้าง
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
จานวน 56,880 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้าง
งบดาเนินงาน
รวม 380,100 บาท
ค่าตอบแทน
รวม
90,000 บาท
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
ค่าใช้สอย
รวม 105,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดี
ตามคาพิพากษา ฯลฯ
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของงานเทศกิจ
จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและทัศนศึกษาดูงานของงานเทศกิจและผู้ประกอบการค้า เช่น ค่าใช้จ่ายใน
การเปิด-ปิดโครงการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าที่พัก อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าของขวัญของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็น (นามาจากแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองกาญจนบุรี)
ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ค่าวัสดุ
รวม 126,000 บาท
ประเภทวัสดุสานักงาน
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ แบบพิมพ์ ตรายาง น้าดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์

ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ
ประเภทวัสดุก่อสร้าง
จานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ามันทาไม้ สี แปรงทาสี จอบ เสียม เหล็กเส้น ฯลฯ
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันก๊าด ถ่าน แก๊สหุงต้ม ฯลฯ
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี เมมโมรี่การ์ด รูปสีหรือขาวดาที่
ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม เครื่องกรอเทป ฯลฯ
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เมนบอร์ด
เม้าส์ เครื่องกระจายสัญญาณ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค
รวม
59,100 บาท
ประเภทค่าไฟฟ้า
จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในสานักงานของงานเทศกิจ
ประเภทค่าบริการโทรศัพท์
จานวน 1,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ซึ่งใช้ประจาของงานเทศกิจ
ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จานวน 7,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
รวม 9,163,430 บาท
งบบุคลากร
รวม 5,871,030 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม 5,871,030 บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน
จานวน 1,927,320 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ให้แก่พนักงานเทศบาล
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จานวน
2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงิน ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าตอบแทนเพิ่ม และ และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล
ค่าจ้างประจา
จานวน 1,752,910 บาท
ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจา
จานวน 1,737,430 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจา
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจา
จานวน 15,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ ค่าตอบแทนเพิ่ม และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ลูกจ้างประจา
ค่าจ้างชั่วคราว
จานวน 2,188,800 บาท
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน 2,042,040 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้าง
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
จานวน 146,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
รวม 2,855,400 บาท
ค่าตอบแทน
รวม 150,000 บาท
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
ค่าใช้สอย
รวม 930,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดี
ตามคาพิพากษา ฯลฯ
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ
โครงการตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
จานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน เทศบาลเมืองกาญจนบุรี เช่น ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิด -ปิด ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสานักงาน ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนัก งานจ้าง และอาสาสมัครป้องกั นภัยฝ่ายพลเรือน
(อปพร.) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็น (นามาจากแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองกาญจนบุรี)
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและเจ้าหน้าที่
จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและเจ้าหน้าที่
เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุสานักงาน และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็น (นามาจากแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองกาญจนบุรี)
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในศาสนสถาน (วัด) จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในศาสนสถาน เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิด
ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุสานักงาน และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จาเป็น (นามาจากแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองกาญจนบุรี)
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและทัศนศึกษาดูงาน
จานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิด-ปิด ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุสานักงาน ค่า
อุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม ค่าน้ายาเคมีดับเพลิงฯ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็น
(นามาจากแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองกาญจนบุรี)

ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ค่าวัสดุ
รวม 1,407,000 บาท
ประเภทวัสดุสานักงาน
จานวน
30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ แบบพิมพ์ ตรายาง น้าดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์
ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า, ปลั๊กไฟฟ้า, เทปพันสายไฟฟ้า ฯลฯ
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม แก้วน้าจานรอง ฯลฯ
ประเภทวัสดุก่อสร้าง
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ามันทาไม้ สี แปรงทาสี จอบ เสียม เหล็กเส้น ฯลฯ
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน 600,000 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
ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย
จานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ รองเท้า ถุงเท้า หมวก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เมนบอร์ด
เม้าส์ เครื่องกระจายสัญญาณ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ
ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง
จานวน
200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น เครื่องดับเพลิง ฯลฯ
ประเภทวัสดุอื่นๆ
จานวน
2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอร์น้า-ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค
รวม 368,400 บาท
ประเภทค่าไฟฟ้า
จานวน 250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ
ประเภทค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
จานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาที่ใช้ในอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ
ประเภทค่าบริการโทรศัพท์
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ซึ่งใช้ประจาที่อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จานวน
8,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่า ใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ
งบลงทุน
รวม 437,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
รวม
437,000 บาท
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จานวน
33,000 บาท
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
จานวน
33,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens พร้อมจอมือดึง
ขนาด 100 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
- เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ
- ใช้ LCD Panel หรือ ระบบ DLP
- ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True
- ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่า
ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ (นามาจากแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองกาญจนบุรี)
ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
จานวน
320,000 บาท
สายส่งน้าดับเพลิงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว
จานวน
150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายส่งน้าดับเพลิงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร ทาจากยางสังเคราะห์ทั้ง
เส้น ชั้นในสุดผิวเรียบ ชั้นนอกมีสันนูนตลอดเส้น ทนความร้อนสูง ทนสารเคมี กรด ด่าง ทุกชนิด เคลือบสาร
สังเคราะห์ซินเธติคตลอดเส้นทั้งภายนอกและภายใน พร้อมข้อต่อสวมเร็วทองเหลือง จานวน 10 เส้น เนื่องจาก
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ จึงตั้งตามราคาท้องถิ่น
(นามาจากแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองกาญจนบุรี)
สายส่งน้าดับเพลิงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว
จานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายส่งน้าดับเพลิงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร ทาจากยางสังเคราะห์ทั้ง
เส้นชั้นในสุดผิวเรียบ ชั้นนอกมีสันนูนตลอดเส้น ทนความร้อนสูง ทนสารเคมี กรด ด่าง ทุกชนิด เคลือบสาร
สังเคราะห์ซินเธติคตลอดเส้นทั้งภายนอกและภายใน พร้อมข้อต่อสวมเร็วทองเหลือง จานวน 10 เส้น เนื่องจาก
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ จึงตั้งตามราคาท้องถิ่น
(นามาจากแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองกาญจนบุรี)
เครื่องผสมน้ายาโฟม
จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องผสมน้ายาโฟมสาหรับดับไฟ Class A,B อัตราผสม 1% - 6% อัตราไหล 450 ลิตร/
นาที จ านวน 1 เครื่ อ ง เนื่ อ งจากเป็ น ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ม่ ไ ด้ ก าหนดไว้ ใ นบั ญ ชี ร าคามาตรฐานครุ ภั ณ ฑ์ ข องส านั ก
งบประมาณ จึงตั้งตามราคาท้องถิ่น (นามาจากแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองกาญจนบุรี)
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จานวน 84,000 บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์
จานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับประมวลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 2
เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดย
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing
Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่ า 2 TB หรือ ชนิด
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จานวน 1 หน่วย
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อย กว่า 19 นิ้ว
จานวน 1 หน่วย
ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(นามาจากแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองกาญจนบุรี)
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LEDสี แบบ Network
จานวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LEDสี แบบ Network จานวน 2 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
-มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
-สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติ
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
-สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิ จและสังคม
(นามาจากแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองกาญจนบุรี)

