
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี 
สมัยวิสามัญ สมัยที ่1 ครั้งที่ ๑/๒๕62 

วันพฤหัสบดีที ่19 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา ๐๙.๓๐ น.เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี 

*************************************** 
ผู้มาประชุม 
๑.  นายประสงค์   จันต๊ะกอง ต าแหน่ง ประธานสภาเทศบาลต าบลสารภี 
๒.  นายปิยะ  ทรงสุภา  ต าแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลต าบลสารภี 
๓.  นายวิทยา   เมืองลือ  ต าแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสารภี 
๔.  นางศรีนวล  สุภาวัฒน ์ ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภี 
๕.  นายวิรัตน ์  ปัญเจริญ ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภี 
6.  นายนิกร  จันต๊ะก๋อง ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภี   
7.  นายสมพล  ศรีฝั้น  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภี 
8.  นายสมศักดิ ์  ปัญเจริญ ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภี 
9.  นายกฤศ  แก้วมา  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภี 

          พ้นสมาชิกภาพ 
1. นายสมบูรณ์  บุญชู  เสียชีวิต 
2. นายปริญญา  ศิริอ้าย  ลาออก 
3. นายพิชัย  อินต๊ะ  ลาออก 

ขาด -ไม่มี- 
ลา -ไม่มี- 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายสัญญา  พรหมศาสตร์  ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลสารภี 
๒. นายศุภกร  สุวรรณมณี  ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรีต าบลสารภี 
3. นางเตือนใจ  สุรินทรามนต์  ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรีต าบลสารภี 
4. นายปริญญา  ศิริอ้าย   ต าแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลสารภี 
5. นายวิโรจน ์  เลาหกุล   ต าแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลสารภี 
6. นายพิพัฒน์  วรสิทธิด ารง  ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลต าบลสารภี 
7. นางสาวศิริกานดา รัตนงาม   ต าแหน่ง รองปลัดเทศบาลต าบลสารภี 
8. นายนิพนธ์    กันทาใจ   ต าแหน่ง ผอ.กองช่าง 
9. สิบเอกวิมล  รู้ท านอง   ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด 
10. นางสาวณิชากานต ์ ปิ่นแก้ว   ต าแหน่ง นิติกรช านาญการ 

ผู้ไม่มาประชุม  
1. นางขนิษฐา  พุ่มประทีป  ต าแหน่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
2. นางสาวปารชญา มาแก้ว   ต าแหน่ง ผอ.กองคลัง 
3. นางสาวพลับพลึง  ไชยเมธา  ต าแหน่ง ผอ.กองการศึกษา  

/เริ่มประชุม….. 
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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 

  เมื่อถึงเวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิทยา เมืองลือ  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสารภี             
ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุมที่ได้ลงลายมือชื่อไว้ เพ่ือตรวจนับองค์ประชุม  ปรากฏว่าสมาชิก
สภาเทศบาลอยู่ในต าแหน่ง 9 คน เข้าร่วมประชุม 9 คน ครบองค์ประชุม จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาฯ  
เข้าห้องประชุมและเชิญประธานสภาฯกล่าวเปิดการประชุมสภาฯ 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -สวัสดีท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภี ท่านนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาลฯ           คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
                                        วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 
                                        ครั้งที่ 1/๒๕62 ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุม 
                                        ขอเชิญเลขานุการสภาฯอ่านประกาศอ าเภอสารภี 

นายวิทยา เมืองลือ    (อ่านประกาศอ าเภอสารภี) 
เลขานุการสภาฯ 

ประกาศอ าเภอสารภี 
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 

................................................ 
  ด้วยประธานสภาเทศบาลต าบลสารภี ขออนุมัติเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี       
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 เพ่ือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการจัดซื้อเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง และขออนุมัติขยายระยะเวลา    
กันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการจัดซื้อเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง 
รวมทั้งพิจารณาข้อราชการต่าง ๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภาเทศบาลต าบลสารภี ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 
2562 เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๖ แห่ง พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ประกอบกับค าสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 4250/๒๕61 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เรื่อง การมอบ
อ านาจให้นายอ าเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2562 เป็นต้นไป 
  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ   ณ  วันที่  13 เดือน  กันยายน พ.ศ.  ๒๕62 
พัฒนพงษ์ สร้อยอินทรากุล 

 (นายพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรากุล) 
  นายอ าเภอสารภี 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง       -ข้าพเจ้าขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 
ประธานสภาเทศบาลฯ      
 
 
 

/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

    1.1 เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ตามท่ีนายอ าเภอสารภีได้ลงนามในเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาลฯ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 

เรียบร้อยแล้ว และเทศบาลต าบลสารภีได้ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  256 3 เมื่อวันที่          
13 กันยายน 2562 จึงขอรายงานการประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้สภาเทศบาล
ต าบลสารภี  ได้รับทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป   

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  -รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี สมัยสามัญ  
สมัยทีส่าม ครั้งที่ 2/๒๕62 เมื่อวันที่  26 สิงหาคม 2562 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ขอให้สมาชิกฯ ทุกคนได้ตรวจดูส าเนาบันทึกรายงานการประชุมฯ 
ประธานสภาเทศบาลฯ            สมัยสามัญ สมัยทีส่าม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562  

ครั้ งที่ผ่านมา ซึ่ งได้ส าเนาให้สมาชิกสภาฯล่วงหน้าไปแล้ว ทุกหน้า         
ทุกตัวอักษรว่ามีข้อความใดที่จะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมหรือไม่ หากที่ประชุมไม่มี
ผู้ใดจะแก้ไขข้อความในบันทึกประชุมครั้งที่ผ่านมา จะขอมติที่ประชุมว่า 
ผู้ใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี สมัยสามัญ สมัยที่ 
สาม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา โปรดยกมือ 
(มีผู้ยกมือ 8 คน) ผู้ใดไม่รับรองรายงานการประชุม โปรดยกมือ (ไม่มี)  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล
สารภี สมัยสามัญ สมัยท่ีสาม ครั้งที่ 2/๒๕62  
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 
จ านวน 8 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 

    1.นายประสงค์  จันต๊ะกอง ประธานสภาเทศบาลฯ 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

3.1 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.  2561 ในโครงการจัดซื้อ เสียงตามสายพร้อมติดตั้ ง  งบประมาณ 1,806,900 บาท               
(หนึ่งล้านแปดแสนหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

นายประสงค์... 
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นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ด้วยนายกเทศมนตรีต าบลสารภีไดเ้สนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 
ประธานสภาเทศบาลฯ ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการ

จัดซื้อเสียงตามสายพร้อมติดตั้ ง  งบประมาณ 1,806,900 บาท               
(หนึ่ งล้านแปดแสนหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)ตั้ งจ่ายจากส านักปลัด         
ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ  

นายสัญญา พรหมศาสตร์ -ด้ ว ย ส า นั ก ปลั ด  ไ ด้ มี บั นทึ ก ข้ อ ค ว าม ที่  ช ม  5 61 01 /1 19 6 
นายกเทศมนตรีต าบลสารภี ลงวันที่ 9 กันยายน 2562 ขอเสนอญัตติเพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลสารภี 

อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ในโครงการจัดซื้อเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง งบประมาณ 
1,806,900 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
ตามท่ี สภาเทศบาลต าบลสารภี ได้มีมติเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และกันเงิน
งบประมาณ ในโครงการจัดซื้อเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง งบประมาณ 
1,839,000 บาท ในครั้ งการประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี           
สมัยวิสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 
ต่อมา ส านักปลัด เทศบาลต าบลสารภี ได้ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ
จัดซื้อเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง และนายกเทศมนตรีต าบลสารภี ได้มีค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์ในโครงการดังกล่าว ตามค าสั่ง
เทศบาลต าบลสารภี ที่ 1050/2561 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ต่อมา
ได้มีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายฯ ในโครงการนี้
และสภาเทศบาลต าบลสารภีได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงฯ ในครั้ง
การประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2561 
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เป็นโครงการจัดซื้อเสียงตามสายพร้อม
ติดตั้ ง งบประมาณ 1,806,900 บาท เทศบาลต าบลสารภีจึงได้
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จ านวน 3 ครั้ง แต่ยังไม่
สามารถด าเนินการจัดหาผู้ รับจ้างได้  โดยคณะกรรมการฯเห็นควร
ด าเนินการจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
และราคากลางครุภัณฑ์ในโครงการดังกล่าวใหม่ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 
เป็นธรรม ถือประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและหน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ 
จึงได้เสนอความเห็นต่อนายกเทศมนตรีให้ยกเลิกประกาศประกวดราคา
จัดซื้อโครงการจัดซื้อเสียงตามสายพร้อมติดตั้งด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ จึงมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
ร า ย จ่ า ย  ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะม า ณ  พ . ศ .  2 5 6 1  ใ น โ ค ร ง ก า ร นี้                 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

เดิม... 
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เดิม 

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 2) โครงการจัดซื้อเสียง
ตามสายพร้อมติดตั้ง จ านวน 1,806,900 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุตามโครงการ
จัดซื้อเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) และ
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หน้า 29 ตั้งจ่ายจากส านักปลัด 
รายละเอียดโครงการจัดซื้อเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง 
1. Fiber Distribution panal (FDU)      จ านวน   5    ชุด 
2. ชุดรับ-ส่ง ถอดรหัสสัญญาณเสียงผ่านเครือข่าย (Network Audio Adapter)   จ านวน   7    ชุด 
3. เครื่องเลือกโซนประกาศ (Speaker Selectors)      จ านวน   1    ชุด 
4. เครื่องปรับแต่งสัญญาณเสียงไมโครโฟน (Digital Karaoke Processer)   จ านวน   1    ชุด 
5. เครื่องขยายสัญญาณเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า 500 วัตต์  (Power Amplifiers)   จ านวน   1    ชุด 
6. เครื่องขยายสัญญาณเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า 1000 วัตต์ (Power Amplifiers)  จ านวน   4    ชุด 
7. ไมโครโฟนระบบประกาศ แบบมีเสียงดนตรี  (Microphone)         จ านวน   1    ชุด 
8. เครื่องเล่นดีวีดี (DVD Player)         จ านวน   1    ชุด 
9. ล าโพงฮอร์น พร้อมยูนิต  ขนาดไม่น้อยกว่า 50 วัตต์  (Horn Speakers)      จ านวน   64  ชุด 
10. อุปกรณ์แปลงสัญญาณ Fiberoptic  (media converter)          จ านวน   4    ชุด 
11. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด UTP 24 ช่อง + SFP 4 ช่อง   จ านวน   1    ชุด 
12. เครื่องควบคุมและส ารองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 VA (UPS)        จ านวน   5    ชุด 
13. อุปกรณ์ป้องกันฟ้าฝ่า (Safeguard)        จ านวน   5    ชุด 
14. สายน าสัญญาณโครงข่ายใยแก้วน าแสงแบบภายนอกอาคาร ขนาด  6 Core   จ านวน  4,750  เมตร 
15. สายน าสัญญาณโครงข่ายใยแก้วน าแสงแบบภายนอกอาคาร ขนาด  12 Core จ านวน  2,600  เมตร 
16. สายน าสัญญาณชนิดภายนอกอาคาร (Dropwire)       จ านวน 14,680 เมตร 
17. ตู้ส าหรับใส่อุปกรณ์ห้องควบคุมพร้อมอุปกรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า  19 นิ้ว 27U   จ านวน   1    ชุด 
18. ตู้ส าหรับใส่อุปกรณ์ห้องควบคุมพร้อมอุปกรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า  19 นิ้ว 15U    จ านวน   4    ชุด 
19. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าระบบ ประกอบด้วย      จ านวน   1    ระบบ 

19.1 ค่าโยงสายสัญญาณและติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ (จ านวน  22,030 เมตร) 
19.2 ค่า Fuion Spice  สายใยแก้วน าแสง และค่าเชื่อมต่องานระบบสายต่าง ๆ 
19.3 ค่าวัสดุ อุปกรณ์สิ้นเปลือง 
19.4 ค่าเชื่อมต่อระบบสัญญาณ และทดสอบระบบ 

เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเป็น   

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 2) โครงการจัดซื้อเสียง
ตามสายพร้อมติดตั้ง จ านวน 1,806,900 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุตามโครงการ
จัดซื้อเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) และ
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หน้า 29 ตั้งจ่ายจากส านักปลัด 

รายการที่จะท าการ... 
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รายการที่จะท าการติดตั้งดังต่อไปนี้ 

1. Fiber Distribution Panel (FDU) จ านวน     5      ชุด 
2. ชุดรับ – ส่ง ถอดรหัสสัญญาณเสียงผ่านเครือข่าย  (Network Audio Adapter) จ านวน     7      ชุด 
3. เครื่องเลือกโซนประกาศ  (Speaker Selectors) จ านวน     1      ชุด 
4. เครื่องปรับแต่งสัญญาณเสียงไมโครโฟน  (Digital Karaoke Processer) จ านวน     1      ชุด 
5. เครื่องขยายสัญญาณเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า 500 วัตต์  (Power Amplifiers) จ านวน     1      ชุด 
6. เครื่องขยายสัญญาณเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า 1000 วัตต์  (Power Amplifiers) จ านวน     4      ชุด 
7. ไมโครโฟนระบบประกาศ แบบมีเสียงดนตรี  (Microphone) จ านวน     1      ชุด 
8. เครื่องเล่นดีวีดี  (DVD Player) จ านวน     1      ชุด 
9. ล าโพงฮอร์น พร้อมยูนิต ขนาดไม่น้อยกว่า 50 วัตต์  (Horn Speakers) จ านวน    64    ชุด 
10. อุปกรณ์แปลงสัญญาณ Fiber Optic  (media converter) จ านวน     4      ชุด 
11. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด UTP 24 ช่อง + SFP 4 ช่อง จ านวน     1      ชุด 
12. เครื่องควบคุมและส ารองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 VA (UPS) จ านวน     5      ชุด 
13. อุปกรณ์ป้องกันฟ้าฝ่า (SAFEGUARD) จ านวน     5      ชุด 
14. สายน าสัญญาณโครงข่ายใยแก้วน าแสงแบบภายนอกอาคาร ขนาด 6 Core  จ านวน  4,750   เมตร 
15. สายน าสัญญาณโครงข่ายใยแก้วน าแสงแบบภายนอกอาคาร ขนาด 12 Core    จ านวน  2,600   เมตร 
16. สายน าสัญญาณชนิดภายนอกอาคาร (Drop-Wire)                            จ านวน  14,680  เมตร 
17. ตู้ส าหรับใส่อุปกรณ์ห้องควบคุมพร้อมอุปกรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า  19 นิ้ว 27U จ านวน      1      ชุด 
18. ตู้ส าหรับใส่อุปกรณ์ห้องควบคุมพร้อมอุปกรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า  19 นิ้ว 15U จ านวน      4      ชุด 
19. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าระบบ ประกอบด้วย  จ านวน      1    ระบบ 

19.1  ค่าโยงสายสัญญาณและติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ จ านวน  22,030  เมตร 
19.2  ค่า Fuion Spice  สายใยแก้วน าแสง และค่าเชื่อมต่องานระบบสายต่าง ๆ 
19.3  ค่าวัสดุ อุปกรณ์สิ้นเปลือง 
19.4  ค่าเชื่อมต่อระบบสัญญาณ และทดสอบระบบ 

 

คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
1. Fiber Distribution Panel (FDU)       จ านวน     5     ชุด 

- Full Moon ส าหรับเก็บสายหรือจัดสาย 
- แผ่นพลาสติกด้านบนสามารถถอดออกได้เพื่อความสะดวกในการใช้ติดตั้ง 
- มี Label และช่องใส่ Label 
- ต้องมีการตรวจเช็คสัญญาณสาย ต้นทางและปลายทาง 

2. รับ – ส่ง ถอดรหัสสัญญาณเสียงผ่านเครือข่าย (Network Audio Adapter)  จ านวน     7     ชุด 
- ช่องสัญญาณเสียงขาเข้าไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องสัญญาณเสียงขาออกไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องควบคุมสัญญาณขาเข้าไม่น้อยกว่า 4 ช่อง 

-มีช่องควบคุม... 
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- มีช่องควบคุมสัญญาณขาออกไม่น้อยกว่า 4 ช่อง  
- มีค่าความถี่ตอบสนองอยู่ในช่วงระหว่าง 20 Hz – 16 kHz   
- มีค่าความผิดเพี้ยนต่ ากว่า 0.3% 
- มีช่องส าหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครือข่าย Network I/F ที่รองรับ 10BASE-T หรือ 100BASE-T หรือ 

1000BASE-T หรือ Auto-Negotiation หรือดีกว่า อย่างใดอย่างหนึ่ง  
- การรับส่งแบบ TCP/IP, UDP, IGMP เป็นอย่างน้อย 
- มีไฟแสดงสถานะด้านหน้าเครื่อง 
- ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารยืนยันแสดงการเป็นตัวแทนจ าหน่ายอย่างถูกต้องในจังหวัดเชียงใหม่

และต้องมีการรับรองอะไหล่ไม่น้อยกว่า  5 ปี  จากบริษัทผู้ผลิตที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
ส านักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย โดยต้องมีเอกสารยืนยันการรับประกันระบุถึงหน่วยงานและเลขที่
ประกาศโดยตรง เพ่ือรับรองการรับประกันงานนี้อย่างชัดเจน แนบมาในวันที่เสนอราคามาแสดงเพ่ือ
รองรับการรับประกันและในการบริการหลังการขาย 

3. เครื่องเลือกโซนประกาศ  (Speaker Selectors) จ านวน     1     เครื่อง 
- ตัวเลือกโซนได้ไม่น้อยกว่า 10 โซน  
- มีไฟ LED แสดงสถานะด้านหน้าเครื่อง 
- มีช่อง 1 ช่องส าหรับต่อกับเครื่องควบคุมเพ่ือช่วยให้ท างานได้สะดวกขึ้น 
- ใช้ไฟ  24 V.DC 
- ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารยืนยันแสดงการเป็นตัวแทนจ าหน่ายอย่างถูกต้องในจังหวัดเชียงใหม่

และต้องมีการรับรองอะไหล่ไม่น้อยกว่า  5 ปี  จากบริษัทผู้ผลิตที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
ส านักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย โดยต้องมีเอกสารยืนยันการรับประกันระบุถึงหน่วยงานและเลขที่
ประกาศโดยตรง เพ่ือรับรองการรับประกันงานนี้อย่างชัดเจน แนบมาในวันที่เสนอราคามาแสดงเพ่ือ
รองรับการรับประกันและในการบริการหลังการขาย 

4. เครื่องปรับแต่งสัญญาณเสียงไมโครโฟน (Digital Karaoke Processer) จ านวน     1     เครื่อง 
- ความถี่ 96 KHz, มีตัวแปลงสัญญาณอนาล็อค-ดิจิตอล หรือ ดิจิตอล-อนาล็อคแบบ 24 bit และหน่วย

ประมวลผลสัญญาณแบบ 32 bit 
- มีค่าความผิดเพี้ยนต่ ากว่า 0.1% 
- การตอบสนองต่อความถี่ในช่วงระหว่าง 10Hz - 40KHz 
- สามารถควบคุมผ่านปุ่มควบคุมที่หน้าเครื่องได้ หรือควบคุมผ่านคอมพิวเตอร์ได้ ผ่านพอร์ต RS232 

หรือ USB หรอืพอร์ตชนิดอื่นๆ  
- หน้าจอของเครื่องต้องสามารถแสดงสถานะสัญญาณขาออกได้อย่างครบถ้วน เช่น สถานะขาเข้า-ขา

ออก, สถานะเปิด-ปิดเสียง และแก้ไขได้ 
- สามารถตั้งค่า DELAY, PHASE และ  MUTE ได้ ในแต่ละสัญญาณขาเข้าและขาออก 
- สามารถควบคุม ปรับค่าเอฟเฟ็คต์เสียง , ระดับเสียงของไมค์โครโฟน และระดับเสียงเพลงได ้

-สามารถ... 
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- สามารถปรับแต่งอัตราส่วนระหว่าง ECHO กับ REVERB ได ้

5. เครื่องขยายสัญญาณเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า 500 วัตต์ (Power Amplifiers) จ านวน    1     เครื่อง 
- เป็นเครื่องขยายเสียง สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องผสมสัญญาณเสียงได้อย่างดี 
- มีขนาดก าลังขยายไม่น้อยกว่า 500 วัตต์ 
- มีข้ัวต่อแบบ XLR (Balance) ส าหรับต่อพ่วงกับเครื่องขยายเสียงภายนอก 
- มีจุดต่อล าโพงแบบ 70 / 100 โวลท์ เอซี พร้อมสวิทซ์เลือกใช้งาน 
- ตอบสนองความถี่ไม่แคบกว่า 80 – 16 kHz 
- มีค่าความเพ้ียนน้อยกว่า 1% ที่ 1 kHz 
- มีอัตราส่วนสัญญาณเสียงต่อสัญญาณรบกวน 90 ดีบีหรือดีกว่า 
- มีโวลลุ่มปรับระดับสัญญาณเสียงด้านหน้าเครื่อง 
- มีวงจรป้องกัน Clip, Short Circuit, Overheat และ Overload 
- มีไฟแสดงสถานะการท างานของ  Signal, Clip, Protection , 70 โวลท์และ 100 โวลท์เป็นอย่าง

น้อย          
- ตัวเครื่องออกแบบส าหรับติดตั้งในตู้เครื่องเสียงมาตรฐาน 19 นิ้ว 
- มีพัดลมระบายความร้อนเพ่ือยืดอายุการใช้งานของเครื่อง 
- ใช้แรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 220 โวลท์เอซี , 50/60 Hz 
- สามารถควบคุมผ่านเครือข่ายระยะไกลได้ 

6. เครื่องขยายสัญญาณเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า 1000 วัตต์ (Power Amplifiers) จ านวน     4     ชุด 
- เป็นเครื่องขยายเสียง สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องผสมสัญญาณเสียงได้อย่างดี 
- มีขนาดก าลังขยายไม่น้อยกว่า 1000 วัตต์ 
- มีข้ัวต่อแบบ XLR (Balance) ส าหรับต่อพ่วงกับเครื่องขยายเสียงภายนอก 
- มีจุดต่อล าโพงแบบ 70 / 100 โวลท์ เอซี พร้อมสวิทซ์เลือกใช้งาน 
- ตอบสนองความถี่ไม่แคบกว่า 80 – 16 kHz 
- มีค่าความเพ้ียนน้อยกว่า 1% ที่ 1 กิโลเฮิร์ท 
- มีอัตราส่วนสัญญาณเสียงต่อสัญญาณรบกวน 90 ดีบีหรือดีกว่า 
- มีโวลลุ่มปรับระดับสัญญาณเสียงด้านหน้าเครื่อง 
- มีวงจรป้องกัน Clip, Short Circuit, Overheat และ Overload 
- มีไฟแสดงสถานะการท างานของ  Signal, Clip, Protection , 70 โวลท์และ 100 โวลท์เป็นอย่าง

น้อย          
- ตัวเครื่องออกแบบส าหรับติดตั้งในตู้เครื่องเสียงมาตรฐาน 19 นิ้ว 
- มีพัดลมระบายความร้อนเพ่ือยืดอายุการใช้งานของเครื่อง 
- ใช้แรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 220 โวลท์เอซี , 50/60 Hz 
- สามารถควบคุมผ่านเครือข่ายระยะไกลได้ 

7.ไมโครโฟน... 
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7. ไมโครโฟนระบบประกาศแบบมีเสียงดนตรี (Microphone)   จ านวน     1     ชุด 
- เป็นไมโครโฟนส าหรับประกาศเสียงแบบตั้งโต๊ะ มีปุ่มกดพูดและมีเสียง Chime Tone 
- เป็นไมโครโฟนชนิดก้านอ่อนมีแสงไฟรอบคอก้านไมโครโฟนสามารถถอดได้ 
- มีช่องต่อสาย OUT PUT ชนิด Balanced XLR และ TRS 
- มีปุ่มปรับความดังเสียงไมโครโฟนและเสียง Chime Tone แยกอิสระ 
- มีการรับประกันสินค้า ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

8. เครื่องเล่นดีวีดี (DVD Player)      จ านวน     1     เครื่อง 
- เป็นเครื่องเล่นดีวีดี ที่สามารถ รองรับการเล่นแผ่นประเภท DVD, VCD, MP3, CD ได ้
- สามารถควบคุมการท างานได้ด้วยรีโมทคอลโทรล 
- มีการรับประกันสินค้า ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

9. ล าโพงฮอร์น พร้อมยูนิต ขนาดไม่น้อยกว่า 50 วัตต์ (Horn Speakers) จ านวน     64     ชุด 
ปากฮอร์น 

- เป็นปากฮอร์นขนาดไม่น้อยกว่า 12.5 นิ้ว 
- ใช้ร่วมกับตัวขับเสียง  (DRIVER UNIT) 
- ความดังเสียงที่ 1 วัตต์ /1 เมตร 100 dB หรือมากกว่า 
- ตอบสนองความถี่ในช่วง 150 Hz – 7 kHz (ใช้ร่วมกับตัวขับเสียง) 
- ท าด้วยอลูมิเนียม 
- ได้รับมาตรฐาน IP65 เป็นอย่างน้อย 
- มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายและรับรองอะไหล่ไม่น้อยกว่า 5 ปี จากบริษัทผู้ผลิตที่จดทะเบียน

ถูกต้องตามกฎหมายส านักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย มาแสดงเพ่ือความม่ันใจในการบริการหลังการ
ขาย 

ยูนิตฮอร์น 
- ก าลังขยายไม่น้อยกว่า 50 Watts ที่  Rated input Power  
- สามารถกันน้ าได้ตามมาตรฐาน  IP-65 เป็นอย่างน้อย 
- ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารยืนยันแสดงการเป็นตัวแทนจ าหน่ายอย่างถูกต้องในจังหวัด

เชียงใหม่และต้องมีการรับรองอะไหล่ไม่น้อยกว่า  5 ปี  จากบริษัทผู้ผลิตที่จดทะเบียนถูกต้องตาม
กฎหมายส านักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย โดยต้องมีเอกสารยืนยันการรับประกันระบุถึงหน่วยงาน
และเลขท่ีประกาศโดยตรง เพื่อรับรองการรับประกันงานนี้อย่างชัดเจน แนบมาในวันที่เสนอราคา
มาแสดงเพ่ือรองรับการรับประกันและในการบริการหลังการขาย 

10. อุปกรณ์แปลงสัญญาณ Fiber optic (media converter)   จ านวน     4     ชุด 
- เป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณแบบ Single Mode 
- มีพอร์ตเชื่อมต่อแบบ Fiber Optic SC ไม่น้อยกว่า 1 คู ่
- มีพอร์ตเชื่อมต่อแบบ RJ45 แบบ Auto MDI/MDI-X ไม่น้อยกว่า 1 พอร์ต 

-สามารถท างานได้... 
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- สามารถท างานได้ที่ระยะทางไม่น้อยกว่า 20 กิโลเมตร 

11. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด UTP 24 ช่อง + SFP 4 ช่อง จ านวน     1     ชุด 
- มีลักษณะการท างานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 

จ านวน ไม่น้อยกว่า 24 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบใยแก้วน าแสง (Fiber Optic) แบบ SFP 1000 Mbps หรือ

ดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง   
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการท างานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง 
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได ้

12. เครื่องควบคุมและส ารองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 VA (UPS)  จ านวน     5     ชุด 
- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1kVA (600Watts) 
- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
- เป็นเครื่องส ารองไฟฟ้า ชนิด LINE INTERACTIVE WITH STABILIZER 
- ควบคุมการท างานด้วย Microprocessor 
- มีระบบปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ 
- มีหน้าจอแสดงผลแบบ LED DIGITAL 

13. อุปกรณ์ป้องกันฟ้าฝ่า (Safeguard)    จ านวน     5     ชุด 
- เป็นอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ากระชาก ไฟฟ้าตก ไฟฟ้าเกิน 
- มีวงจรตัดไฟฟ้าออกเม่ือแรงดันมากกว่า 245 V หรือ 195V ได้หรือดีกว่า 
- มีไฟ  LED  แสดงสถานะการท างานได้แก่ ไฟฟ้าปกติไฟฟ้าเกิน  ไฟฟ้าตก  ก าลังหน่วงเวลา  และ

สวิทช์ควบคุม 
14. สายน าสัญญาณโครงข่ายใยแก้วน าแสงแบบภายนอกอาคาร ขนาด 6 Core (Fiber optic) จ านวน  4,750     
เมตร 

- เป็นสายใยแก้วน าแสงชนิด Singlemode ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 11801: 
2002, ANSI/TIA/EIA-568-.3, ANSI/TIA-568-C3, Telcordia (Bellcore) GR-20-CORE, GR-
409-CORE, ANSI/ICEA 696, ANSI/ICEA 596, ITU-T G.651 (Multimode), ITU-T G.652D 
(Singlemode), IEC 60332-3, IEC60332-1, IEC 61034-2, IEC60754-2, IEC 60793, 
IEC60794-1-2, EIA-455, EN 50173-1, RoHS Compliant 

- ได้รับรองมาตรฐาน มอก.2166-2548 โดยต้องแนบส าเนาใบอนุญาตประกอบการพิจารณา 
- สายใยแก้วน าแสงสามารถติดตั้งภายนอกอาคารแบบแขวนกับเสาไฟฟ้าและร้อยท่อได้ 
- รองรับการใช้งาน IEEE802.3,40/100Gbps, 10GEthernet,Gigabit Ethernet, ATM,FDDI, Fiber 

Channel ได้ 
- เป็นสายใยแก้วน าแสงจ านวน 6 Core 

-มีคุณสมบัติ... 
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- มีคุณสมบัติ Geometrical Performance ดังนี้ 
-  

- มีโครงสร้างเป็นแบบ Multi-tube ซึ่ง Loose tube ท าด้วยวัสดุ PBT ( Polybutylene  
Terephthalate) และภายใน Loose tube มี Jelly Compound เพ่ือป้องกันความชื้น 

-มีcentral… 

Items Specifications 
Fiber Type 9/125 µm (OS2) 

Max.  /  Typ. 
Attenuation 

1310 nm ≤0.35 / ≤ 0.33 dB/km 
1383 nm ≤ 0.35 / ≤ 0.31 dB/km 
1550 nm ≤ 0.21 / ≤ 0.19 dB/km 
1625 nm ≤ 0.23 / ≤ 0.20 dB/km 

Core 
Mode Field 
Diameter 

9.2 ± 0.4 µm @ 1310 nm 
10.4 ± 0.5 µm @ 1550 nm 

Cladding Diameter 125 ± 0.7µm 
Coating Diameter, Primary 242 ± 5 µm 
Coating Diameter, Secondary 250 ± 5 µm 
Cladding Non-circularity ≤ 0.7 % 
Core/Cladding Concentricity error ≤ 0.5 µm 

Coating/Cladding Concentricity error  12 m 
Zero Dispersion Wavelength 1300 ~ 1324 nm 
Zero Dispersion Slope ≤ 0.092 ps/(nm2.km) 

Cut-off 
Wavelength 

λo (Fiber) 1150 ~ 1330 nm 

λ (Cable) ≤1260nm 

Proof Test Stress 100 Kpsi 

Chromatic 
Dispersion 
 

λ ; 1285~1340nm ≤ 3.5 ps/nm.km 

λ = 1550nm ≤ 18 ps/nm.km 

λ = 1625nm ≤ 22 ps/nm.km 

Polarization mode dispersion (PMD) ≤0.20 ps/√km 
Fiber Curl ≥ 4M 
Numerical Aperture 0.130 ± 0.010 
Group refractive 
index  

1310nm 1.4676 
1550nm 1.4682 
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- มี central Strength Member ท าด้วยวัสดุ FRP 
- มี Water blocking yarn และ Water blocking tape เพ่ือป้องกันความชื้น 
- เปลือกนอกของสายท าด้วยวัสดุ  HDPE ความหนาไม่น้อยกว่า 1.6 mm เพ่ือป้องกันรังสี UVและ

ทนต่อสภาพแวดล้อม 
- สามารถทนอุณหภูมิขณะใช้งาน, ขณะติดตั้งตั้งแต่ -40°C ถึง 70°Cและขณะเก็บรักษาตั้งแต่ -40°C 

ถึง 75°C 
- สามารถแขวนกับเสาระยะไม่น้อยกว่า 40 เมตรและรับแรงลมได้ 126 km/hr 
- สามารถรับแรงดึงขณะติดตั้งได้ 1,800 N, ขณะใช้งาน 1,000 N และสามารถทนแรงกดทับได้ 

2,200N/10cm 
- มีรัศมีการโค้งงอของสายขณะติดตั้งไม่เกิน 20 เท่าและขณะใช้งานไม่เกิน 10 เท่า 
- มีรหัสสีบอก Fiber และ Loose tube ตามมาตรฐาน TIA/EIA-598-Cเพ่ือสะดวกในการเรียงสาย 
- สายใยแก้วน าแสงต้องได้รับการทดสอบตามมาตรฐาน อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

 Tensile loading Test  TIA/EIA-455-33A and IEC 60794-1-2-E1A 

 Compression Test   TIA/EIA-455-41A and IEC 60794-1-2-E3 

 Repeated Bending Test TIA/EIA-455-104A and IEC 60794-1-2-E6 

 Impact Test    TIA/EIA-455-25B and IEC 60794-1-2-E4  

 Cable Bending Test   IEC 60794-1-2-E11B 

 Cable Twist or Torsion Test  TIA/EIA-455-85A and IEC 60794-1-2-E7 

 Temperature Cycling Test  TIA/EIA-455-3A and IEC 60794-1-2-F1 

 Water Penetration Test  TIA/EIA-455-82B and IEC 60794-1-2-F5 
- มีการรับประกันผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 20 ปี และต้องได้รับหนังสือแต่งตั้งจากตัวแทนจ าหน่ายใน

ประเทศไทยที่ได้รับรอง ISO9001:2015 โดยมีเอกสารรับรองการรับประกันระบุถึงหน่วยงานและ
เลขที่ประกาศโดยตรง เพ่ือรับรองการรับประกันอย่างชัดเจน แนบมาในวันที่เสนอราคา 

15. สายน าสัญญาณโครงข่ายใยแก้วน าแสงแบบภายนอกอาคาร ขนาด 12 Core (Fiber optic)  
จ านวน  2,600   เมตร 

- เป็นสายใยแก้วน าแสงชนิด Singlemode ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 11801: 
2002, ANSI/TIA/EIA-568-.3, ANSI/TIA-568-C3, Telcordia (Bellcore) GR-20-CORE, GR-
409-CORE, ANSI/ICEA 696, ANSI/ICEA 596, ITU-T G.651 (Multimode), ITU-T G.652D 
(Singlemode), IEC 60332-3, IEC60332-1, IEC 61034-2, IEC60754-2, IEC 60793, 
IEC60794-1-2, EIA-455, EN 50173-1, RoHS Compliant 

- ได้รับรองมาตรฐาน มอก.2166-2548 โดยต้องแนบส าเนาใบอนุญาตประกอบการพิจารณา 
- สายใยแก้วน าแสงสามารถติดตั้งภายนอกอาคารแบบแขวนกับเสาไฟฟ้าและร้อยท่อได้ 

-รองรับการ... 



/มีโครงสร้าง… 
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- รองรับการใช้งาน IEEE802.3,40/100Gbps, 10GEthernet,Gigabit Ethernet, ATM,FDDI, Fiber 

Channel ได้ 
- เป็นสายใยแก้วน าแสงจ านวน 12 Core 
- มีคุณสมบัติ Geometrical Performance ดังนี้  

 
 
 

Items Specifications 
Fiber Type 9/125 µm (OS2) 

Max.  /  Typ. 
Attenuation 

1310 nm ≤0.35 / ≤ 0.33 dB/km 
1383 nm ≤ 0.35 / ≤ 0.31 dB/km 
1550 nm ≤ 0.21 / ≤ 0.19 dB/km 
1625 nm ≤ 0.23 / ≤ 0.20 dB/km 

Core 
Mode Field 
Diameter 

9.2 ± 0.4 µm @ 1310 nm 
10.4 ± 0.5 µm @ 1550 nm 

Cladding Diameter 125 ± 0.7µm 
Coating Diameter, Primary 242 ± 5 µm 
Coating Diameter, Secondary 250 ± 5 µm 
Cladding Non-circularity ≤ 0.7 % 
Core/Cladding Concentricity error ≤ 0.5 µm 

Coating/Cladding Concentricity error  12 m 
Zero Dispersion Wavelength 1300 ~ 1324 nm 
Zero Dispersion Slope ≤ 0.092 ps/(nm2.km) 

Cut-off 
Wavelength 

λo (Fiber) 1150 ~ 1330 nm 

λ (Cable) ≤1260nm 

Proof Test Stress 100 Kpsi 

Chromatic 
Dispersion 
 

λ ; 1285~1340nm ≤ 3.5 ps/nm.km 

λ = 1550nm ≤ 18 ps/nm.km 

λ = 1625nm ≤ 22 ps/nm.km 

Polarization mode dispersion (PMD) ≤0.20 ps/√km 
Fiber Curl ≥ 4M 
Numerical Aperture 0.130 ± 0.010 
Group refractive 
index  

1310nm 1.4676 
1550nm 1.4682 



- มีโครงสร้างเป็นแบบ Multi-tube ซึ่ง Loose tube ท าด้วยวัสดุ PBT ( Polybutylene  
Terephthalate) และภายใน Loose tube มี Jelly Compound เพ่ือป้องกันความชื้น 

- มี central Strength Member ท าด้วยวัสดุ FRP 
- มี Water blocking yarn และ Water blocking tape เพ่ือป้องกันความชื้น 
- เปลือกนอกของสายท าด้วยวัสดุ  HDPE ความหนาไม่น้อยกว่า 1.6 mm เพ่ือป้องกันรังสี UVและ

ทนต่อสภาพแวดล้อม 
- สามารถทนอุณหภูมิขณะใช้งาน, ขณะติดตั้งตั้งแต่ -40°C ถึง 70°Cและขณะเก็บรักษาตั้งแต่ -40°C ถึง 

75°C 
- สามารถแขวนกับเสาระยะไม่น้อยกว่า 40 เมตรและรับแรงลมได้ 126 km/hr 
- สามารถรับแรงดึงขณะติดตั้งได้ 1,800 N, ขณะใช้งาน 1,000 N และสามารถทนแรงกดทับได้ 

2,200N/10cm 
- มีรัศมีการโค้งงอของสายขณะติดตั้งไม่เกิน 20 เท่าและขณะใช้งานไม่เกิน 10 เท่า 
- มีรหัสสีบอก Fiber และ Loose tube ตามมาตรฐาน TIA/EIA-598-Cเพ่ือสะดวกในการเรียงสาย 
- สายใยแก้วน าแสงต้องได้รับการทดสอบตามมาตรฐาน อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

 Tensile loading Test  TIA/EIA-455-33A and IEC 60794-1-2-E1A 

 Compression Test   TIA/EIA-455-41A and IEC 60794-1-2-E3 

 Repeated Bending Test TIA/EIA-455-104A and IEC 60794-1-2-E6 

 Impact Test   TIA/EIA-455-25B and IEC 60794-1-2-E4  

 Cable Bending Test   IEC 60794-1-2-E11B 

 Cable Twist or Torsion Test TIA/EIA-455-85A and IEC 60794-1-2-E7 

 Temperature Cycling Test  TIA/EIA-455-3A and IEC 60794-1-2-F1 

 Water Penetration Test  TIA/EIA-455-82B and IEC 60794-1-2-F5 
- มีการรับประกันผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 20 ปี และต้องได้รับหนังสือแต่งตั้งจากตัวแทนจ าหน่ายใน

ประเทศไทยที่ได้รับรอง ISO9001:2015 โดยมีเอกสารรับรองการรับประกันระบุถึงหน่วยงานและ
เลขที่ประกาศโดยตรง เพ่ือรับรองการรับประกันอย่างชัดเจน แนบมาในวันที่เสนอราคา 

16. สายน าสัญญาณชนิดภายนอกอาคาร (Drop-Wire) จ านวน     14,680     เมตร 
- เป็นสายสัญญาณส าหรับใช้งานภายนอกอาคารจ านวน   2 Core 
- มีตัวน าเป็นทองแดง (Copper  conductor) ขนาด  19 AWG หรือ 0.9 mm. 
- มี Messenger Wire  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ 1.2 mm. ท าด้วยวัสดุ Extra High strength 

Galvanize Steel Wire 
- มี Jacket เป็น PVC สีด า เพ่ือป้องกันรังสี UV 
- มีค่า Conductor Resistance ที่ อุณหภูมิ 20°C ไม่เกินกว่า 28.5 Ohm/km 
- มีค่า  Min. insulation resistance ที่ อุณหภูมิ 20°C ไม่น้อยกว่า 400 Mega ohm-km. 

-มีการรับประกัน... 
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- มีการรับประกันผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 30 ปีและต้องได้รับหนังสือแต่งตั้งจากตัวแทนจ าหน่ายใน

ประเทศไทยที่ได้รับรอง ISO9001:2015 โดยมีเอกสารรับรองการรับประกันระบุถึงหน่วยงานและ
เลขที่ประกาศโดยตรง เพ่ือรับรองการรับประกันอย่างชัดเจน แนบมาในวันที่เสนอราคา 

17. ตู้ส าหรับใส่อุปกรณ์ห้องควบคุมพร้อมอุปกรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 27U      จ านวน    1     ชุด 
- ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 27U มีความกว้าง 60 ซม. ขนาดความลึก 60 ซม. ออกแบบและผลิตตรงตาม 

มาตรฐาน ANSI/EIA-310D-1992 (Rev.EIA-310-C), IEC 60297-1, IEC 60297-2, BS 5954:Part 2 , 
DIN 41494 เป็นอย่างน้อย 
- ตู้ออกแบบเป็นระบบ MODULAR KNOCK DOWN  เพ่ือสะดวกในการประกอบและเปลี่ยนแปลง 

เพ่ิมเติม อุปกรณ์ และการขนส่ง 
- ผลิตจากเหล็ก ELECTRO GALVANIZE SHEET STEEL มีความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 mm. 
- โครงสร้างของตัวตู้, เสายึดอุปกรณ์ และตัวฐานของตู้ ผลิตจากเหล็ก ELECTRO GALVANIZE หนา 2 

mm.ด้านบนเป็นแบบทึบ มีช่องส าหรับติดตั้งพัดลมระบายอากาศขนาด 4 นิ้วได้สูงสุด 6 ตัว 
- ประตูหน้าเป็นเหล็กเจาะช่องฝังแผ่นกระจก หรือ ACYLIC สีชาหนา 5 มม. ขอบประตูฝังครีบยางกัน

ฝุ่นสีเทาแบบ 3 ครีบ เพ่ือป้องกันฝุ่น  
- สามารถสลับปรับเปลี่ยนการเปิดจากซ้ายไปขวา หรือเปิดจากขวาไปซ้ายได้ พร้อมกุญแจล็อค  แบบ 

Master Key แบบ Cam Lock ฝังเสมอหน้าตู้ 
- ฝาด้านข้างมีกุญแจล็อค พร้อมกลอนสลักสปริงมีเครื่องหมายการค้าปั๊มนูนเดียวกันกับตู้  RACK เพ่ือ

สะดวกในการถอดฝาอุปกรณ์ 
- ฐานตู้มีขนาดเท่ากับตัวตู้ มีบานสไลด์ (Shutter) พร้อมฟองน้ าสีเทาบริเวณที่ร้อยสายสัญญาณเพ่ือ

ป้องกันสัตว์เล็ดลอดเข้าไปในตู้ 
- มีชุดน็อตสกรูชนิดมาตรฐานสากล ประกอบด้วยสกรู , แป้นยึดตัวเมีย แหวนรองพลาสติก โดยสกรู

และแป้นยึดตัวเมียชุบด้วย Nickel เป็นเกลียวมาตรฐานแบบ M6 มีจ านวนตาม U ของตู ้
- ขาตั้ง สามารถปรับขึ้น – ลงได้ โดยฐานขาตั้งทั้ง 4 ขา ปรับเอียงความลาดชันได้โดยอิสระ 180 องศา 

ฐานขา ตั้งท าจากวัสดุ ABS สีด า เพ่ือป้องกันไฟฟ้าสถิต และป้องกันการรั่วของกระแสไฟฟ้าลงพ้ืน 
- กุญแจเป็นแบบ Master key เพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์ภายในตู้ โดยลูกกุญแจมี

เครื่องหมายการค้า เดียวกับตู้ RACK  
- ลูกล้อ เป็นแบบแป้นหมุน 360 องศา สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย ท าจากวัสดุ Nylon Six สีด า รับ

น้ าหนัก Static load ได้ 150 kgs/ล้อ มีเครื่องหมายการค้าเดียวกับตู้ RACK 
- ใช้กระบวนการพ่นสีและอบสี Electro Static Powder Coating สี New Shine Two Tone(ขาว

เทา-เทาเข้ม) 
- มีสายต่อ Grounding สีเขียวแถบเหลืองขนาด 2.5 mm. 
- มีสกรีนติดที่เสาตู้ด้านหน้าบอกขนาดความสูงตามจ านวน U ของตู้เพ่ือให้สะดวกในการติดตั้งอุปกรณ์ 
- มีเครื่องหมายการค้าปั๊มตัวนูนบนประตูหน้า 

-มีรางไฟ... 
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- มีรางไฟ 6 ช่อง จ านวนอย่างน้อย 2 อัน 
- มีพัดลม 2X4” จ านวนอย่างน้อย 2 ชุด 
- มีการรับประกันผลิตภัณฑ์ปลอดสนิมอย่างน้อย 30 ปี 
- มีการรับประกันผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 30 ปีและต้องได้รับหนังสือแต่งตั้งจากตัวแทนจ าหน่ายใน

ประเทศไทยที่ได้รับรอง ISO9001:2015 โดยมีเอกสารรับรองการรับประกันระบุถึงหน่วยงานและ
เลขทีป่ระกาศโดยตรง เพ่ือรับรองการรับประกันอย่างชัดเจน แนบมาในวันที่เสนอราคา 

18. ตู้ส าหรับใส่อุปกรณ์ห้องควบคุมพร้อมอุปกรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 15U  จ านวน     4     ชุด 
- ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 19 นิ้ว 15U มีความกว้าง 60 ซม. ขนาดความลึก 60 ซม. และออกแบบและผลิต

ตรงตาม มาตรฐาน ANSI/EIA-310D-1992 (Rev.EIA-310-C), IEC 60297-1, IEC 60297-2, BS 
5954:Part 2 , DIN 41494 เป็นอย่างน้อย 
- ตู้ออกแบบเป็นระบบ MODULAR KNOCK DOWN เพ่ือสะดวกในการประกอบและการเปลี่ยนแปลง

เพ่ิมเติมอุปกรณ์และการขนส่ง 
- ผลิตจากเหล็ก ELECTRO GALVANIZE SHEET STEEL มีความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 mm. 
- โครงสร้างของตัวตู้, เสายึดอุปกรณ์ และตัวฐานของตู้ ผลิตจากเหล็ก ELECTRO GALVANIZE หนา 2 

mm. 
- ด้านบนเป็นแบบทึบ มีช่องส าหรับติดตัง้พัดลมระบายอากาศขนาด 4นิ้วได้สูงสุด 6 ตัว 
- ประตูหน้าเป็นเหล็กเจาะช่องฝังแผ่นกระจก หรือ ACYLIC สีชาหนา 5 มม. ขอบประตูฝังครีบยางกัน

ฝุ่นสีเทาแบบ 3 ครีบ เพ่ือป้องกันฝุ่น 
- สามารถสลับปรับเปลี่ยนการเปิดจากซ้ายไปขวา หรือเปิดจากขวาไปซ้ายได้ พร้อมกุญแจล็อคแบบ 

Master Key แบบ Cam Lock ฝังเสมอหน้าตู้ 
- ฝาด้านข้างมีกุญแจล็อค พร้อมกลอนสลักสปริงมีเครื่องหมายการค้าปั๊มนูนเดียวกันกับตู้  RACK เพ่ือ

สะดวกในการถอดฝาอุปกรณ์ 
- ฐานตู้มีขนาดเท่ากับตัวตู้ มีบานสไลด์ (Shutter) พร้อมฟองน้ าสีเทาบริเวณที่ร้อยสายสัญญาณเพ่ือ

ป้องกันสัตว์เล็ดลอดเข้าไปในตู้ 
- มีชุดน็อตสกรูชนิดมาตรฐานสากล ประกอบด้วยสกรู , แป้นยึดตัวเมีย แหวนรองพลาสติก โดยสกรู

และแป้นยึดตัวเมียชุบด้วย Nickel เป็นเกลียวมาตรฐานแบบ M6 มีจ านวนตาม U ของตู ้
- ขาตั้ง สามารถปรับขึ้น – ลงได้ โดยฐานขาตั้งทั้ง 4 ขา ปรับเอียงความลาดชันได้โดยอิสระ 180 องศา 

ฐานขาตั้งท าจากวัสดุ ABS สีด า เพ่ือป้องกันไฟฟ้าสถิต และป้องกันการรั่วของกระแสไฟฟ้าลงพ้ืน 
- กุญแจเป็นแบบ Master key เพ่ือความปลอดภัยของอุปกรณ์ภายในตู้ โดยลูกกุญแจมีเครื่องหมาย

การค้า เดียวกับตู้ RACK ลูกล้อ เป็นแบบแป้นหมุน 360 องศา สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย ท าจากวัสดุ 
Nylon Six สีด ารับน้ าหนัก Static load ได้ 150 kgs/ล้อมีเครื่องหมายการค้าเดียวกับตู้ RACK 
- ใช้กระบวนการพ่นสีและอบสี Electro Static Powder Coating สี New Shine Two Tone (ขาว

เทา-เทาเข้ม) 
-มีสายต่อ... 
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- มีสายต่อ Grounding สีเขียวแถบเหลืองขนาด 2.5 mm. 
- มีสกรีนติดที่เสาตู้ด้านหน้าบอกขนาดความสูงตามจ านวน U ของตู้เพ่ือให้สะดวกในการติดตั้งอุปกรณ์ 
- มีเครื่องหมายการค้าปั๊มตัวนูนบนประตูหน้า 
- มีรางไฟ 6 ช่อง จ านวนอย่างน้อย 2 อัน 
- มีพัดลม 2X4” จ านวนอย่างน้อย 2 ชุด 
- มีการรับประกันผลิตภัณฑ์ปลอดสนิมอย่างน้อย 30 ปี 
- บริษัทผู้ผลิตต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ; 2015 หรือได้รับหนังสือแต่งตั้งจากผู้ผลิตและ

ผู้จ าหน่ายที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 
19. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าระบบ ประกอบด้วย จ านวน   1   งาน 

19.1  ค่าโยงสายสัญญาณและติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ จ านวน  22,030  เมตร 
19.2  ค่า Fuion Spice  สายใยแก้วน าแสง และค่าเชื่อมต่องานระบบสายต่าง ๆ 
19.3  ค่าวัสดุ อุปกรณ์สิ้นเปลือง 

  19.4  ค่าเชื่อมต่อระบบสัญญาณ และทดสอบระบบ 
- ผู้เสนอราคาต้องท าการติดตั้งอุปกรณ์และโครงข่ายสายสัญญาณท้ังหมด 
- ผู้เสนอราคาต้องท าการเข้าระบบและทดสอบระบบให้ใช้งานได้ดี 
- จะต้องท าการเชื่อมต่อระบบ สายใยแก้วเพ่ือเข้าระบบกับเสียงประกาศชนิด IP และอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ 
- จะต้องท าการติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในเอกสาร เพ่ือให้ระบบเครือข่าย และ

ระบบ เสียงประกาศสามารถใช้งานได้ทันที เมื่อมีการส่งมอบแล้ว 
- จะต้องท าการทดสอบสัญญาณสาย Fiber-Optic / Drop-Wire และรายงานผลส่งมอบให้กับทาง

เทศบาล 
- พิมพ์กราฟผลการทดสอบ ระยะสายใยแก้วน าแสงส่งมอบให้กับทางเทศบาล 

ข้อตกลงในการเดินระบบเครือข่าย มีรายละเอียดดังนี้ 
1. ผู้เสนอราคาสามารถส ารวจสภาพพ้ืนที่ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริง โดยให้พิจารณาถึงความเสถียรและอายุ

การใช้งานของระบบโครงข่ายสายที่ยาวนานกว่าอุปกรณ์ภายในที่จะต้องเปลี่ยนทุก ๆ ช่วงอายุการใช้
งาน ตามชนิดของอุปกรณ์นั้น ๆ และการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายใยแก้วน าแสง ทางเทศบาลฯ จะใช้
โครงข่ายใยแก้วน าแสงนี้เพ่ือเป็นโครงข่ายข้อมูลความเร็วสูงในอนาคต เพ่ือประโยชน์ของเทศบาลเป็น
ส าคัญ โดยอายุการใช้งานของระบบโครงข่ายใยแก้วน าแสงที่จะมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าอุปกรณ์
ภายในที่จะต้องเปลี่ยนทุก ๆ ช่วงอายุการใช้งานตามชนิดของอุปกรณ์นั้น ๆ และการใช้ประโยชน์จาก
โครงข่ายใยแก้วน าแสงแต่ละ Core เพ่ือเชื่อมต่อกับระบบงานอ่ืนในอนาคตเพ่ือให้เกิดประโยชน์กับงาน
ราชการเป็นส าคัญ 

2. อุปกรณ์ท้ังหมดที่ติดตั้งจะต้องท างานเข้ากันได้ 
3. ผู้รับจ้างต้องท าการแขวนล าโพง สายน าสัญญาณพาดบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าหรือที่เทศบาลก าหนด

จุดตามความเหมาะสม โดยทางเทศบาลจะเป็นผู้ขออนุญาตพาดสายให้ ตามแบบปริมาณการติดตั้ง 
4.หากมีการ... 
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4. หากมีการเปลี่ยนแปลงการติดตั้งจากที่ได้ระบุไว้ จะต้องท าการแจ้งให้ผู้ออกแบบหรือคณะกรรมการ

ทราบก่อนการติดตั้งทุกครั้ง 
5. การตรวจสอบอุปกรณ์เบื้องต้นก่อนการติดตั้ง ให้ผู้รับจ้างน าวัสดุ อุปกรณ์ที่จะด าเนินการติดตั้งมาส่ง

มอบแก่ผู้ว่าจ้าง พร้อมตรวจสอบเบื้องต้นก่อน และให้ผู้รับจ้างเบิกอุปกรณ์กับผู้ว่าจ้าง เพ่ือน าไปติดตั้ง
ทุกครั้ง 

6. ระยะเวลาด าเนินงาน 60 วัน 
ขอบเขตการด าเนินงาน 

1. จัดการฝึกอบรมผู้รับผิดชอบ/ก ากับดูแล ภายหลังการติดตั้งแล้วเสร็จให้มีความรู้สามารถใช้งานได้อย่าง
เหมาะสมและมีความรู้ในการดูแลบ ารุงรักษาระบบในเบื้องต้น 

2. จัดท าคู่มือการใช้งานและการดูแลรักษาระบบอย่างน้อย 1 ชุด 
3. ผู้เสนอราคาต้องมีส านักงานใหญ่และเปิดท าการอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ (มีแสดงเอกสารยืนยันในวันยื่น

เสนอราคา) และมีช่างประจ าที่ได้ผ่านการอบรมทางด้านเทคนิคของครุภัณฑ์ที่เสนอ สามารถท าหน้าที่
เข้ามาแก้ไข ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับครุภัณฑ์ดังกล่าวให้กับหน่วยงาน
โดยตรง ณ สถานที่ติดตั้งเครื่อง (On Site Service) ภายในวันท าการถัดไป หรือไม่เกิน 48 ชั่วโมง นับ
จากการแจ้งซ่อม (โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น) เป็นระยะเวลาไม่น้อยว่า 1 ปี ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ต่อ
หน่วยงานในการเรียกเข้าดูแล บ ารุงรักษา บริการ ทั้งก่อนและหลังการขายจนถึงกรณีเร่งด่วนอ่ืน ๆ ที่
เกีย่วข้อง 

ความต้องการงานติดตั้ง 
1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้จัดหาสายสัญญาณ สายไฟฟ้า อุปกรณ์ติดตั้ง วัสดุสิ้นเปลือง ขายึดล าโพง หรือ

อุปกรณ์เพ่ิมเติมอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการติดตั้งอุปกรณ์และระบบต่าง ๆ เพ่ือให้ระบบสามารถท างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหากอุปกรณ์ใดที่ไม่อยู่ในข้อก าหนดนี้ แต่มีความจ าเป็นต้องจัดหาเพ่ือให้
ระบบทั้งหมดท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา ในการจัดหา
อุปกรณ์ดังกล่าว โดยให้ถือรวมอยู่ในใบเสนอราคานี้ 

2. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ติดตั้งล าโพง แขวนยึดล าโพง พร้อมตู้ควบคุม ตลอดจนจัดหาและติดตั้งวัสดุ 
สายไฟ อุปกรณ์ต่าง ๆ จนท าให้ระบบเสียงประกาศชนิด IP สามารถใช้งานได ้

3. การติดตั้งเคเบิ้ลแบบแขวนอากาศ ให้แขวนไปกับเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือที่เทศบาลก าหนด
จุด ตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่  

4. หากการติดตั้งสายเคเบิ้ลหรือจุดติดตั้งล าโพงไม่สามารถด าเนินการตามแบบแปลน ผู้เสนอราคาจะต้อง
แจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบ เพ่ือขอความเห็นชอบจากหน่วยงาน ก่อนที่จะด าเนินการต่อไปได้ 

5. การดูแลและการรับประกันภายหลังการติดตั้งอุปกรณ์และระบบตามที่ผู้เสนอราคาได้เสนอให้แก่
หน่วยงาน จะต้องรับประกันถึงความเสียหายของอุปกรณ์และระบบจากการใช้งานตามปกติ ยกเว้นภัย
ธรรมชาติ และการใช้งานผิดประเภทและความเสียหายที่ไม่ได้เกิดจากความช ารุดหรือเสียหายของ
อุปกรณ์เอง 

6.ผู้รับจ้าง... 
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6. ผู้รับจ้างจะต้องรับประกัน วัสดุ อุปกรณ์ ที่ท าการประกอบเป็นระบบเสียงตามสาย ต้องมีการรับประกัน

อย่างน้อย 2 ปี หลังการส่งมอบ 
7. การเดินสาย Fiber Optic และ Drop-Wire ให้ผู้รับจ้างจะต้องเผื่อระยะสายส าหรับการบ ารุงรักษา 

บริเวณจุดเชื่อมต่อ โครงข่าย (Hub) และบริเวณจุดตัดของสายที่ตัดผ่านหม้อแปลงไฟฟ้าตลอดจุดตัดของ
สายกับถนน ไม่ต่ ากว่า 20 เมตร 

8. ให้ผู้รับจ้างติดตั้งป้ายบอกระดับความสูงของสายไฟ บริเวณจุดตัดของสายกับถนนทุกจุด และท าสัญลักษณ์
เครื่องหมายแสดงให้เห็นว่าเป็นของหน่วยงาน ทุก 50 เมตร  

9. ต้องท าสัญลักษณ์และก ากับโดยการตอกรหัสติดไว้กับล าโพงฮอร์น ตามที่ผู้รับจ้างก าหนด 
10. ต้องมีจุดเชื่อมต่อกับเครือข่ายของเทศบาล 

   ข้อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543  
ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวด       
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ดังนั้น คณะผู้บริหารจึงขอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภีได้
ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบในญัตติดังกล่าวข้างต้น 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ  
ประธานสภาเทศบาลฯ และพิจารณาขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ในโครงการจัดซื้อเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง    
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้ใดจะซักถามและอภิปรายหรือไม่ 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  -รับทราบและไม่มีผู้อภิปรายหรือซักถาม 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -หากไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือซักถาม ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ใน 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ต าแหน่ง 9 คน อยู่ในที่ประชุม ๙ คน ครบองค์ประชุม ข้าพเจ้าจะขอมต ิ

ในที่ประชุมว่าผู้ใดเห็นควรอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ในโครงการจัดซื้อเสียงตามสาย
พร้อมติดตั้ง งบประมาณ 1,806,900 บาท โปรดยกมือ (มีผู้ยกมือ ๘ คน) 
ผู้ใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ  (ไม่มี) 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ -มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ในโครงการจัดซื้อเสียงตามสายพร้อม
ติดตั้ง งบประมาณ 1,806,900 บาท 
จ านวน ๘ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
1. นายประสงค์  จันต๊ะกอง  ประธานสภาฯ 

3.2ญัตติเรื่อง... 
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3.2 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลากันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 จ านวน 1 โครงการ 

   3.2.1 โครงการจัดซื้อเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง งบประมาณ 1,806,900 บาท 
(หนึ่งล้านแปดแสนหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ด้วยนายกเทศมนตรีไดเ้สนอญัตติขออนุมัติขยายระยะเวลากันเงิน  
ประธานสภาเทศบาลฯ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 ในโครงการจัดซื้อเสียงตามสาย

พร้อมติดตั้ง งบประมาณ 1,806,900 บาท จึงขอเชิญนายกเทศมนตรีได้
ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ 

นายสัญญา  พรหมศาสตร์ -ด้วย ส านักปลัด เทศบาลต าบลสารภี ได้มีบันทึกข้อความ 
นายกเทศมนตรีต าบลสารภี ที่ ชม 56101/1195 ลงวันที่ 9 กันยายน 2562 รายงานว่า ตามที่

ส านักปลัดได้ด าเนินการโอนและกันเงินงบประมาณเหลือจ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้งเป็นรายการ
ใหม่ ในโครงการจัดซื้อเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง งบประมาณ 1,839,000 
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อและติดตั้งเสียงตามสาย ในครั้งการประชุมสภา
เทศบาลต าบลสารภี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 25 
กันยายน 2561 ต่อมา คณะกรรมการจัดท าร่างขอบข่ายงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะและก าหนดราคากลางไดพิ้จารณาทบทวนขอบข่าย
งานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ และก าหนดราคากลางให้เป็น
ปัจจุบันเพ่ือใช้ในการด าเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างใหม่ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ E bidding จึงได้มีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายและปรับลดงบประมาณเป็น 1,806,900 บาท ใน
ครั้งการประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี สมัยสามัญ สมัยที่สี่  ครั้งที่ 
1/2561 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561  และงบประมาณตามโครงการฯ 
ดังกล่าว ยังมีความจ าเป็นต้องใช้ในการแก้ไขปัญหาช่องทางสื่อสารระหว่าง
หน่วยงานรัฐกับประชาชน และสนองนโยบายรัฐบาลในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ
การค้าของประเทศ โดยมีแนวทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงานของกระทรวงและรัฐบาล เพ่ือสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้กับสาธารณะ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่  มท 
0810.4/ว 4335  ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561 เรื่อง การด าเนินงานหอ
กระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0810.4/ว 5562  ลงวันที่  28 กันยายน 2561 เรื่อง การ
ด าเนินงานหอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชน  บัดนี้ ใกล้สิ้นสุดระยะเวลากัน
เงินแล้ว แต่มีความจ าเป็นต้องขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561 ที่ได้กันไว้ ตามแผนงาน 

 
บริหารงานทั่วไป... 
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บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  2) โครงการจัดซื้อเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง 
จ านวน 1,806,900 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
ตามโครงการจัดซื้อเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง  

    ข้อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน      
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561  
ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้  
ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี 
 กรณี เมื่ อสิ้ นสุดระยะเวลาการกัน เ งินตามวรรคหนึ่ งแล้ ว         
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความ
จ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
และหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ ไม่ เกินอีกหนึ่ งปีต่อสภาท้องถิ่น         
แล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติ
ให้กันเงินไว้ 
 กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่าย
ได้ตามข้อผูกพัน 
 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลากันเงินตามวรรคหนึ่ งหรือขยายเวลา        
เบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแล้ว หากยังไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือ     
มีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม   

ดังนั้น คณะผู้บริหารจึงขอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภีได้
ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบในญัตติดังกล่าวข้างต้น 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง -ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ 
ประธานสภาเทศบาลฯ และพิจารณาขออนุมัติขยายระยะเวลากันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามรายละเอียดข้างต้น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว     
มีผู้ใดจะซักถามและอภิปราย หรือไม่ 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  -รับทราบและไม่มีผู้อภิปรายหรือซักถาม 

นายประสงค์ จันต๊ะกอง  -หากไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือซักถาม ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ใน 
ประธานสภาเทศบาลฯ ต าแหน่ง 9 คน อยู่ในที่ประชุม 9 คน ครบองค์ประชุม ข้าพเจ้าจะขอมติใน

ที่ประชุมว่าผู้ใดเห็นชอบว่าอนุมัติให้ขยายระยะเวลากันเงินงบประมาณ 
 

รายจ่ายประจ าปี... 
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รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการจัดซื้อเสียงตามสาย
พร้อมติดตั้ง งบประมาณ 1,806,900 บาท โปรดยกมือ (มีผู้ยกมือ 8 คน) 
ผู้ใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ (ไม่มี)  

 
มติที่ประชุมฯ -ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ขยายระยะเวลากันเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการจัดซื้อเสียงตามสาย
พร้อมติดตั้ง งบประมาณ 1,806,900 บาท  
จ านวน 8 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
1. นายประสงค์ จันต๊ะกอง  ประธานสภาฯ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืนๆ 

4.1 หารือการจัดซื้อที่ดินเพื่อเตรียมการก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาลแห่งใหม่ 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ขอเชิญ นายกเทศมนตรีต าบลสารภีได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุม  
ประธานสภาเทศบาลฯ  ได้รับทราบ  
 
นายสัญญา  พรหมศาสตร์ -ตามท่ีผู้แทนประชาคมต าบลสารภี ได้มีมติในการประชุมเม่ือวันที่   
นายกเทศมนตรีต าบลสารภี 9 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลและคณะผู้บริหาร

เทศบาลต าบลสารภีเข้าร่วมประชุมด้วยพร้อมมีมติให้จัดซื้อที่ดินแปลงที่   
ติดกับป่าช้าเม็ง ซึ่งปัจจุบันเทศบาลต าบลสารภีขอใช้เพ่ือการกีฬาและ    
ส่วนหนึ่งได้ให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของส านักปลัดเทศบาล  
ไปประจ าอยู่ในพื้นท่ีนั้นด้วย นั้น  

-ต่อมานายพิพัฒน์ วรสิทธิด ารง ปลัดเทศบาลต าบลสารภี ประธาน 
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงในโครงการจัดซื้อที่ดินเพ่ือ
ก่อสร้างอาคารส านักงาน ตามค าสั่งเทศบาลต าบลสารภี ที่ 786/2562   
ลงวันที่ 16 กันยายน 2562 ได้รายงานต่อข้าพเจ้าว่าหลังจากได้ไป
ตรวจสอบที่ ดิ นแปลงดั งกล่ า ว  เ มื่ อ วั นที่  ๑๘  กันย ายน  ๒๕๖๒                
ได้มีข้อพิจารณาที่จ าเป็นต้องแจ้งต่อที่ประชุมสภาเพ่ือร่วมกันพิจารณา    
อีกครั้ง อันเป็นข้อมูลที่มิได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้แทนประชาคมต าบลสารภี   
มาก่อน ประกอบด้วย 

ประเด็นที่ ๑ ทางเข้าด้านทิศใตซ้ึ่งเป็นทางเข้าหลักสู่ป่าช้าเม็ง และงาน 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบลสารภี ซึ่งจะเป็นเส้นทางหลัก
ที่เข้าสู่ที่ดินแปลงดังกล่าว หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลต าบลสารภี สิบเอก
วิมล รู้ท านอง ได้รายงานให้ปลัดเทศบาลทราบว่า เป็นที่ดินที่มีข้อพิพาท
ระหว่างเทศบาลต าบลสารภี กับ นายวิวัฒน์ จ าปาทอง ผู้มีกรรมสิทธิ์ใน 
 

โฉนดที่... 
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โฉนดที่ 1970 เล่ม 80ง หน้า 70 เลขที่ดิน 662 หน้าส ารวจ 1030    
หมู่ที่  3 โดยนายวิวัฒน์ จ าปาทองได้ฟ้องเทศบาลต าบลสารภีและ
นายกเทศมนตรีต าบลสารภีต่อศาลปกครองเชียงใหม่ในคดีหมายเลขด าที่ 
309/2558 โดยฟ้องว่าได้สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้างาน
ป้องกันฯ ซอย ๘  ถนนเลียบทางรถไฟ พร้อมหินคลุกไหล่ทาง บุกรุกที่ดิน
ของตน ยาว 12,000 ซม. กว้าง 2,000 ซม. รุกล้ า 1 เมตร ตลอด
แนวทางเข้า ซึ่งคดีดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล
ปกครองเชียงใหม่และคดียังไม่ถึงที่สุด ดังนั้น จึงเป็นประเด็นส าคัญว่า    
หากศาลปกครองพิพากษาภายหลังว่า เทศบาลต าบลสารภีได้บุกรุกที่ดิน
ของผู้ฟ้องคดีจริง จะท าให้เทศบาลต าบลสารภีต้องชดใช้ค่าเสียหายและให้   
ผู้ฟ้องคดีเข้าครอบครองที่ดินของตน อันจะส่งผลให้ถนนทางเข้าสู่ที่ดินแปลง
ดังกล่าว มีขนาดเล็กลงและไม่อาจใช้รถยนต์ผ่านเข้า-ออกได้ หากเทศบาลฯ
ได้ซื้อที่ดินเพ่ือก่อสร้างอาคารส านักงานแห่งใหม่ซึ่งอยู่ด้านในของถนนแปลง
ดังกล่าว 
ประเด็นที่ ๒ ทางเข้าอีกเส้นทางหนึ่งอยู่ทางทิศเหนือของที่ดินแปลงดังกล่าว
นั้น เป็นถนนซอยที่ค่อนข้างแคบและคดเคี้ยว มิใช่เป็นเส้นทางตรง ท าให้
การใช้เส้นทางนี้จะเป็นอุปสรรคต่อการสัญจรของประชาชนที่มารับบริการ 
รวมทั้งผู้ที่มาติดต่อราชการในวันข้างหน้า 
ประเด็นที่ ๓ ที่ดินแปลงดังกล่าว ติดกับทางสาธารณะจริง แต่มิได้ติดกับ
ถนนเลียบทางรถไฟที่จะท าให้ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา สามารถมองเห็น
ได้และเป็นที่สังเกตได้ยาก อันจะเป็นปัญหาต่อการประชาสัมพันธ์องค์กร
และปฏิสัมพันธ์กับประชาชนในอนาคตได้ 
ประเด็นที่ ๔ ที่ดินแปลงดังกล่าว มีล าเหมืองสาธารณะไหลผ่านโดยไม่มี
ทางออก หรือเป็นล าเหมืองที่รับน้ าเพียงอย่างเดียวแต่ไม่มีทางไป เนื่องจาก
มีการปิดเส้นทางน้ าจากการถมที่ของเอกชน และประชาชนที่เคยใช้เพ่ือ
การเกษตรก็เลิกใช้แล้ว จึงท าให้ที่แปลงดังกล่าวกลายเป็นที่รับน้ า เนื่องจาก
เป็นพื้นที่ลุ่มต่ า ซึ่งสอดคล้องกับค าให้การของเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯแจ้งให้
ทราบว่า บริเวณที่งานป้องกันฯได้ใช้อยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งที่ส่วนราชการ
ต่างๆของเทศบาลได้ใช้พ้ืนที่ดังกล่าวส าหรับจัดเก็บเอกสารและพัสดุ
ครุภัณฑ์ ได้รับความเสียหายบางส่วนจากน้ าท่วมขังในช่วงฤดูฝน เนื่องจาก
น้ าจะท่วมเอ่อมาจนถึงพ้ืนที่ของงานป้องกันฯ  

เนื่องจากการจัดซื้อที่ดินในครั้งนี้เป็นเรื่องที่ส าคัญมากต่อเทศบาลและ
ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลสารภี ดังนั้น จากเหตุผลข้างต้นที่ปลัดเทศบาล
ต าบลสารภีได้รายงานต่อข้าพเจ้าข้างต้นนี้ ข้าพเจ้าจึงขอให้สภาเทศบาล
ต าบลสารภี ได้ร่วมพิจารณาทบทวนการจัดซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวอีกครั้ง
หนึ่ง เพ่ือความรอบคอบและมิให้เกิดความเสียหายต่อราชการในอนาคตได้ 

เพราะการก่อสร้าง... 
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เพราะการก่อสร้างส านักงานเทศบาลอันเป็นศูนย์กลางของการให้บริการแก่
ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลสารภีในอนาคตข้างหน้านั้น มีความส าคัญอย่างยิ่ง 
เพราะการเปลี่ยนแปลงหรือก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาลมิอาจ
เปลี่ยนแปลงไปมาได้บ่อยครั้ง โดยต้องมีเหตุผลที่หนักแน่นเพียงพอ ดังนั้น 
ในเมื่อข้าพเจ้าได้รับรายงานข้อมูลนี้จากปลัดเทศบาลต าบลสารภี จึง
จ าเป็นต้องน ามารายงานให้กับสภาเทศบาลเพื่อร่วมกันพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง -ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ 
ประธานสภาเทศบาลฯ เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าขอให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภี        

ได้อภิปรายและเสนอความเห็นในประเด็นที่นายกเทศมนตรีได้หารือ 

นายปิยะ ทรงสุภา  -ข้าพเจ้าเห็นว่าในการประชุมผู้แทนประชาคมครั้งก่อนนั้น มีหลายท่าน 
รองประธานสภาเทศบาลฯ ที่ไม่ค่อยเห็นด้วยที่จะจัดซื้อที่ดินแปลงดังกล่าว แต่ไม่อาจเสนอเป็นอย่างอ่ืน

ได้ เนื่องจากติดขัดในเรื่องงบประมาณ เพราะฝ่ายบริหารไม่สามารถชี้แจง
เกี่ยวกับจ านวนเงินที่สามารถจะใช้จ่ายเพื่อน ามาจัดซื้อที่ดินได้อย่าง
ครบถ้วน จึงท าให้ที่ประชุมต้องสนับสนุนให้จัดซื้อที่ดินแปลงที่เป็นปัญหา
ดังกล่าว ดังนั้น จึงขอสอบถามนายกเทศมนตรีต าบลสารภีว่า หากมีการ
เปลี่ยนแปลงที่จะจัดซื้อที่ดินในพื้นที่อ่ืนๆ นั้น เทศบาลมีเงินงบประมาณ
เท่าใดที่จะสามารถด าเนินการได้ตามโครงการจัดซื้อที่ดินนี้ นอกจากท่ีตั้งไว้
แล้วในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒ 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ขอเชิญ นายกเทศมนตรีต าบลสารภีได้ตอบข้อซักถามดังกล่าว  
ประธานสภาเทศบาลฯ    

นายสัญญา  พรหมศาสตร์ -ข้าพเจ้าขออนุญาตต่อประธานสภาฯให้รองปลัดเทศบาลต าบลสารภีและ   
นายกเทศมนตรีต าบลสารภี หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลต าบลสารภีเป็นผู้ชี้แจง 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ขอเชิญหัวหน้าส านักปลัดได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

สิบเอกวิมล รู้ท านอง  -ข้าพเจ้าขออนุญาตประธานฯชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯโดยสรุปความได้ 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลฯ ดังนี้ ในการประชุมผู้แทนประชาคมต าบลสารภีครั้งก่อน ทางเจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบยังไม่มีข้อมูลว่า จะสามารถจ่ายขาดเงินสะสมและใช้เงินทุน
ส ารองเงินสะสม เพ่ือจัดซื้อที่ดินได้หรือไม่ ต่อมาเมื่อวานนี้ (๑๘ กันยายน 
๒๕๖๒) ข้าพเจ้าได้ประสานข้อมูลจากเทศบาลต าบลหนองหอย อ าเภอ
เมืองเชียงใหม่      ซึ่งได้จัดซื้อที่ดินไปก่อนหน้านี้ ทราบว่า เทศบาลต าบล
หนองหอยได้หารือประเด็นการจ่ายขาดเงินสะสมและการใช้เงินส ารองทุน
สะสมเพ่ือการจัดซื้อที่ดินต่อจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงใหม่ได้ตอบ
ข้อหารือมาแล้วว่า สามารถจ่ายขาดเงินสะสมและใช้เงินทุนส ารองเงิน
สะสมเพ่ือการจัดซื้อที่ดินได้ จึงขอน าเรียนต่อที่ประชุมเพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณา 

นางสาวศิริกานดา... 
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นางสาวศิริกานดา รัตนงาม -ข้าพเจ้าขออนุญาตต่อประธานฯชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ  
รองปลัดเทศบาลต าบลสารภี  ข้าพเจ้าได้ประสานกับกองคลังทราบว่า ปัจจุบันเทศบาลต าบลสารภี

สามารถจ่ายขาดเงินสะสมได้ประมาณ ๗ ล้านบาท และสามารถจ่ายจาก
เงินทุนส ารองเงินสะสมได้ประมาณอีก ๗ ล้านบาท ซึ่งตัวเลขดังกล่าว
จะต้องได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองคลังอีกครั้งหนึ่ง     
หลังวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ หลังจากสิ้นปีงบประมาณแล้ว ซึ่งรวมกับ
เงินงบประมาณท่ีตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒ 
อีกจ านวน ๕.๕ ล้านบาท จึงจะท าให้เทศบาลมีเงินส าหรับโครงการจัดซื้อ
ที่ดินประมาณ ๑๙.๕ ล้านบาท 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -มีสมาชิกสภาฯผู้ใดจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาลฯ    

นางศรีนวล สุภาวัฒน์ -ข้าพเจ้าขออภิปรายสนับสนุนนายกเทศมนตรีต าบลสารภี  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เมื่อข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลคนหนึ่ง    

จึงขอสนับสนุนให้มีการทบทวนการจัดซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวใหม่อีกครั้ง
หนึ่ง 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  - ข้าพเจ้าได้สรุปความเห็นของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภีแล้ว 
ประธานสภาเทศบาลฯ เห็นว่า ทุกคนมีความเห็นสอดคล้องต้องกันว่า หากมีข้อมูลใหม่ตามท่ี

นายกเทศมนตรีต าบลสารภีชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ จึงขอสรุปว่า          
ให้นายกเทศมนตรีต าบลสารภีน าเรื่องดังกล่าวเข้าหารือกับผู้แทนประชาคม
ต าบลสารภีอีกครั้งหนึ่ง ก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมสภาให้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป 

มติที่ประชุมฯ -ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้นายกเทศมนตรีต าบลสารภี    
น าประเด็นปัญหาทั้งหมดหารือต่อท่ีประชุมผู้แทนประชาคมต าบลสารภี
อีกครั้งหนึ่ง และรายงานผลการประชุมและมติที่ประชุมเสนอให้สภา
เทศบาลต าบลสารภีได้พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ผู้ใดมีเรื่องเสนอต่อไปอีกหรือไม่ หากไม่มีจะขอปิดการประชุมสภาฯ 
ประธานสภาเทศบาลฯ    

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  -รับทราบ/ไม่มีเรื่องเสนอต่อไปอีก 

นายประสงค์ จันต๊ะกอง             -ขอปิดประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ปิดประชุมเวลา  ๑1.30   น.   
ลงชื่อ                                        ผู้จดบันทึกการประชุม 

       (นายวิทยา เมืองลือ) 
                 เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสารภี 



คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี  
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งที่ 1/๒๕62 แล้ว เมื่อวันที ่    19     กันยายน  ๒๕62  

เห็นว่าถูกต้อง จึงได้ลงนามไว้ 

 

ศรีนวล สุภาวัฒน ์
 (นางศรีนวล สุภาวัฒน์) 

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

วิรัตน์ ปัญเจริญ 
 (นายวิรัตน์  ปัญเจริญ) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

นิกร จันต๊ะก๋อง 
 (นายนิกร  จันต๊ะก๋อง) 

เลขานุการ/คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
  สภาเทศบาลต าบลสารภี ได้รับรองรายงานการประชุมนี้ ในการประชุมสมัย วิสามัญ      
สมัยที่     1     ครั้งที ่    2    /      2562 เมื่อวันที่        27 กันยายน 2562 
ประธานสภาเทศบาลต าบลสารภี จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
 
 
 
  (ลงชื่อ)                         ประสงค์ จันต๊ะกอง 

(นายประสงค์ จันต๊ะกอง) 
ประธานสภาเทศบาลต าบลสารภี 

  
 

                                  


