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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตาบลทุง่ สัง
อาเภอ ทุง่ ใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้ สิน
้ 9,959,960 บาท จ่ายจากรายได้จดั เก็บเอง
หมวดภาษี จดั สรรและหมวดเงินอุดหนุ นทั่วไป แยกเป็ น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
รวม
งบบุคลากร
รวม
เงินเดือน (ฝ่ ายการเมือง)
รวม
เงินเดือนนายก/รองนายก
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเดือนของผูบ
้ ริหารท้องถิน
่ ได้แก่
1. เงินเดือนนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 27,600.- บาท
เป็ นเงิน 331,200.-บาท
2. เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 15,180.-บาท
จานวน 2 อัตรา เป็ นเงิน 364,320.-บาท โดยคานวณตัง้ จ่าย
ไว้ไม่เกิน12 เดือน
เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่ งนายก/รองนายก
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนประจาตาแหน่ งนายก/รองนายก ฯ
ได้แก่
1. ค่าตอบแทนประจาตาแหน่ งนายกเทศมนตรี
อัตราเดือนละ 4,000.-บาท เป็ นเงิน 48,000.-บาท
2. ค่าตอบแทนประจาตาแหน่ งรองนายกเทศมนตรี อัตรา
เดือนละ 3,000.-บาท จานวน 2 อัตรา เป็ นเงิน 72,000.-บาท
โดยคานวณตัง้ จ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนพิเศษผูบ
้ ริหารท้องถิน
่ ได้แก่
1. ค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ
4,000.-บาท เป็ นเงิน 48,000.-บาท
2. ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ
3,000.-บาท จานวน 2 อัตราเป็ นเงิน 72,000.-บาท
โดยคานวณตัง้ จ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีป
่ รึกษานายกเทศมนตรี นายก
จานวน
องค์การบริหารส่วนตาบล
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี/ที่
ปรึกษานายกเทศบาล
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี
ในอัตราเดือน 9,660.-บาท จานวน 1 อัตรา เป็ นเงิน 115,920.-บาท
และทีป
่ รึกษานายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 6,900.-บาท
จานวน 1 อัตราเป็ นเงิน 82,800.-บาท โดยคานวณตัง้ จ่ายไว้
ไม่เกิน 12 เดือน
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งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายการเมือง)
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
1,490,400
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท.ได้แก่
1 ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล อัตราเดือนละ
15,180.- บาท เป็ นเงิน 182,160.-บาท
2. ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาลอัตราเดือนละ
12,420.-บาท เป็ นเงิน 149,040.-บาท
3. ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล อัตราเดือนละ
9,660.-บาท จานวน 10 อัตรา เป็ นเงิน 1,159,200.-บาท
โดยคานวณตัง้ จ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
3,074,760
รวม
เงินเดือนพนักงาน
1,923,300
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญของสานัก
ปลัดเทศบาล จานวน 7 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงประจาปี
โดยคานวณตัง้ จ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
เงินประจาตาแหน่ ง
126,000
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินประจาตาแหน่ งของปลัดเทศบาล รอง
ปลัดเทศบาล และหัวหน้าสานักปลัดเทศบาลทีค
่ วรได้รบั
ตามทีร่ ะเบียบกาหนด จานวน 3 อัตรา โดยคานวณตัง้ จ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
229,200
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเดือนของลูกจ้างประจา(นักพัฒนาชุมชน)ของ
สานักปลัดเทศบาลจานวน 1 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงประจาปี
โดยคานวณตัง้ จ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
711,960
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป จานวน 6 อัตรา โดยคานวณตัง้ จ่ายไม่เกิน
12 เดือน
เงินเพิม
่ ต่าง ๆของพนักงานจ้าง
84,300
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเพิม
่ ต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป จานวน 6 อัตรา เช่น เงินเพิม
่ ค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ
งบดาเนินงาน
1,965,500
รวม
ค่าตอบแทน
370,000
รวม
ค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชน์ แก่องค์กร
270,000
จานวน
ปกครองส่วนท้องถิน
่
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนผูป
้ ฎิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชน์ แก่ อปท.
เช่นคณะกรรมการตรวจงานจ้าง, กรรมการผูต
้ รวจและประเมินผลงาน
ของพนักงานเพือ
่ เลือ
่ นและแต่งตัง้ พนักงานเทศบาลให้ดารงตาแหน่ ง
้ เงินประโยชน์ ตอบแทนอืน
ในระดับทีส
่ งู ขึน
่ เป็ นกรณี พเิ ศษ
ค่าตอบแทนอืน
่ ๆทีส
่ ามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ ฯลฯ
ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
10,000
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างทีม
่ าปฏิบตั งิ าน
แก่นอกเวลาราชการซึง่ เป็ นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ
หรืองานทีไ่ ม่อาจทาในเวลาราชการ ฯลฯ
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึง่ มีสท
ิ ธิเบิกค่า
เช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ
ค่าใช้สอย
รวม
รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ย ดังนี้
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
ค่าโฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าพื้นทีจ่ ดั ทาเว็บไซด์
ค่าจัดทาประกันภัยรถยนต์ราชการ ค่าติดตัง้ โทรศัพท์ ค่าระวางบรรทุก
ค่าซักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สน
ิ ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา
ค่าติดตัง้ ไฟฟ้ า ค่าติดตัง้ ประปาและค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ
รายจ่ายเกีย่ วกับการรับรองและพิธีการ
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ น
1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร
ค่าเครือ
่ งดืม
่ ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วเนื่อง
ในการเลี้ยงรับรองรวมทัง้ ค่าบริการ ซึง่ จาเป็ นต้องจ่ายทีเ่ กีย่ วกับ
การรับรองเพือ
่ เป็ นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ทีม
่ านิเทศตรวจงานหรือเยีย่ มชมหรือศึกษาดูงาน ฯลฯ เจ้าหน้าที่
ร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล รวมทัง้ จานวน 20,000.-บาท
2. ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิน
่ จานวน 20,000.- บาท
3. ค่าใช้จา่ ยในพิธีทางศาสนาและรัฐพิธีตา่ งๆ พิธีการทางศาสนา
งานประเพณี ตา่ งๆ เช่น ราชพิธี งานรัฐพิธี และงานวันสาคัญต่างๆ
ฯลฯ จานวน 7,000.- บาท
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน
่ ๆ
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการในราชฯ
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการของผูบ
้ ริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และ
ลูกจ้างประจา โดยจ่ายเป็ นเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ค่าเบีย้ เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ
่ กั ค่าบริการจอดรถ
ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน รวมไปถึงค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ฯลฯ
ค่าใช้จา่ ยสาหรับลงทะเบียนฝึ กอบรมและสัมมนา
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าลงทะเบียนในการฝึ กอบรม ประชุมหรือสัมมนา
ต่างๆ ของผูบ
้ ริหารท้องถิน
่ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
พนักงานจ้างและลูกจ้างประจาและค่าลงทะเบียนต่างๆ รวมไป
ถึงค่าใช้จา่ ยอืน
่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
โครงการจัดการเลือกตัง้
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการเลือกตัง้ นายกเทศมนตรี สมาชิกสภา
เทศบาล หรือเลือกตัง้ ซ่อมนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลและ
เลือกตัง้ ทั่วไป เช่น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าอาหาร เครือ
่ งดืม
่
ค่าวัสดุอป
ุ กรณ์ เกีย่ วกับการเลือกตัง้ ตลอดจนค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆทีเ่ กีย่ ว
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ข้องกับในการจัดการเลือกตัง้ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 –2561)
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน
่ ๆ
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล
55,000 บาท
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดกิจกรรมวันเทศบาล ในวันที่ 24 เมษายน 2559
ประกอบด้วยการประชาสัมพันธ์งานวันเทศบาล การทาบุญตักบาตร
การสวดพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ สงฆ์
กิจกรรมรณรงค์เพือ
่ ทาความสะอาดสานักงานฯ และพื้นทีใ่ นเขต
เทศบาลการพบปะระหว่างผูบ
้ ริหารพนักงานและลูกจ้าง ฯลฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 –2561)
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส มหามงคล
50,000 บาท
จานวน
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาส มหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เช่น ค่าประดับดอกไม้เทียนชัย
ค่าจัดพานดอกไม้สด เทียน ป้ ายเฉลิมระเกียรติ ค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงการ ฯลฯ(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 –2561)
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล
100,000 บาท
จานวน
วันเฉลิมพระพรรษา 5 ธันวา มหาราช
เพือ
่ เป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติเนื่อง
ในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระพรรษา 5 ธันวา มหาราช สาหรับ
ค่าธงชาติ ธงตราสัญญาลักษณ์ เทียน โคมถวายพระพร ค่าดอกไม้
ป้ ายเฉลิมพระเกียรติ ชุดแสดงถวายพระพร รวมไปถึงค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง ฯลฯ(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 –2561)
โครงการพัฒนาบุคลากรส่งเสริมการเรียนรูใ้ นองค์กรของ
จานวน
เทศบาลตาบลทุง่ สังให้มป
ี ระสิทธิภาพ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนวิทยากรในการบรรยายให้ความรู ้ ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครือ
่ งดืม
่ ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ ค่าจัดทาเอกสาร
ค่าจัดทาเอกสาร อุปกรณ์ อน
ื่ ๆและค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนา
บุคลากรของเทศบาล(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 –2561)
โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหาคอร์รปั ชั่น
จานวน
เพือ
่ เป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินการกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน
ปัญหาคอร์รปั ชั่นสาหรับค่าป้ ายรณรงค์ ค่าตอบแทน ค่าเอกสาร
ค่าอาหารว่าง เครือ
่ งดืม
่ รวมไปถึงค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ฯลฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 –2561)
โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะผูบ
้ ริหาร,สมาชิกสภา จานวน
เทศบาล และพนักงาน เทศบาลและพนักงานจ้าง ของเทศบาล
เพือ
่ เป็ นค่าใช้จา่ ยสาหรับค่าพาหนะในการเดินทาง ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่าง เครือ
่ งดืม
่ ค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าเอกสาร รวมไปถึงค่า
ใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ฯลฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 –2561)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สน
ิ เพือ
่ ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สน
ิ
ครุภณ
ั ฑ์ตา่ งๆ ค่าบารุงรักษาทรัพย์สน
ิ เป็ นต้น
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(วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)
ค่าวัสดุ
282,500 บาท
รวม
วัสดุสานักงาน
90,000 บาท
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดหาวัสดุสานักงานต่างๆทีจ่ าเป็ นต้องใช้ในสานักงาน
เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด คลิป ยางลบ กาว แฟ้ ม
น้าดืม
่ สาหรับบริการประชาชน ทีถ
่ ูกพื้น กุญแจ สมุดประวัตข
ิ า้ ราชการ
ม่านปรับแสง เครือ
่ งคานวนเลข พระบรมฉายาลักษณ์ ธงชาติ โต๊ะเก้าอี้ ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
30,000 บาท
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ชุดกาแฟ แก้วน้า ถังแก๊ส
แปรง น้าจืดทีซ
่ ื้อจากเอกชน ถังน้า กระติกน้า ไม้กวาด ถังขยะ
ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ผงซักฟอก น้ายาล้างห้องน้า น้ายาล้างจาน ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
120,000 บาท
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่ เช่น น้ามันเบนซิน
น้ามันดีเซล น้ามันเครือ
่ ง น้ามันจารบี ก๊าซหุงต้ม น้ามันก๊าด ฯลฯ
สาหรับยานพาหนะของเทศบาลหรือสาหรับใช้ในงานต่างๆ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
5,000 บาท
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์พก
ู่ น
ั และสี ฟิ ล์ม สไลด์ แมมโมรีการ์ด แถบบันทึก
เสียงหรือภาพ (วีดโี อเทป,แผ่นซีด)ี ภาพถ่ายดาวเทียม รูปสี
หรือขาวดาทีไ่ ด้จากการล้างอัดขยายฯลฯ สาหรับใช้ในกิจการ
ของเทศบาล
วัสดุคอมพิวเตอร์
30,000 บาท
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผงหมึก ตลับผงหมึก เมาส์
แผ่นกรองแสง แป้ นพิมพ์( Key Board )แผ่นหรือจาน
ิ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
บันทึกข ้อมูล เมนบอร์ด เมมโมรีช
่ ป

กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ สาหรับใช้ในกิจการของเทศบาล
วัสดุอน
ื่
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุทไี่ ม่ได้กาหนด ซึง่ มีความจาเป็ นและมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งทีไ่ ม่ได้กาหนดตัง้ ไว้ในข้างต้น
ค่าสาธารณู ปโภค
รวม
ค่าไฟฟ้ า
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าไฟฟ้ าของสานักงานเทศบาล ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
โรงเรียนเทศบาลตาบลทุง่ สัง และลานกีฬาเทศบาล รวมถึงค่า
ใช้จา่ ยทีต
่ อ
้ งชาระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี
ค่าบริการโทรศัพท์
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าโทรศัพท์ทใี่ ช้ในการติดต่อราชการ ตลอดทัง้ ค่า
โทรศัพท์ทางไกลในการติดต่อราชการระหว่างจังหวัด ในกรณี
งานเร่งด่วนหรือทีม
่ ป
ี ญ
ั หาต้องปรึกษาหารือในทางปฏิบตั ิ รวมถึง
ค่าใช้จา่ ยทีต
่ อ
้ งชาระพร้อมกัน เช่น ค่าเช่าเครือ
่ ง ค่าเช่าหมายเลข
โทรศัพท์คา่ บารุงรักษาสาย ค่าภาษี ฯลฯ สาหรับใช้ในกิจการของเทศบาล
ค่าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ
หรือโทรสาร ค่าวิทยุตด
ิ ตามตัว ค่าวิทยุสอ
ื่ สาร และค่าใช้จา่ ยเ
เกีย่ วกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ ต โดยจ่ายเป็ นค่าเช่าสัญญาณ
อินเตอร์เน็ ต และให้หมายความรวมทัง้ ค่าใช้จา่ ยเพือ
่ ให้ได้มา
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้ เกีย่ วกับการใช้บริการ
ซึง่ บริการดังกล่าวและค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน
งบลงทุน
127,200
รวม
ค่าครุภณ
ั ฑ์
127,200
รวม
ครุภ ัณฑ์สานักงาน
ตูเ้ หล็กเก็บเอกสารขนาด 2 บาน
6,500
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ประเภทตูเ้ หล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน
่
จานวน 1 ตู้ ซึงเป็ นครุภ ัณฑ์ทไี่ ม่มก
ี าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณ
ั ฑ์ และมีความจาเป็ นต้องจัดซื้อตามราคาทีเ่ คยจัดซื้อในท้องถิน
่
โดยประหยัด
ครุภ ัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจต
ิ อล
10,000
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจต
ิ อล ซึง่ มีรายละเอียด
ดังนี้
1) เป็ นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
2) ความละเอียดทีก
่ า้ หนดเป็ นความละเอียดทีเ่ ซ็นเซอร์ภาพ
(Image Sensor)
3) มีระบบแฟลชในตัว
4) สามารถถอดเปลีย่ นสือ่ บันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมือ่ ข้อมูลเต็ม
หรือเมือ่ ต้องการเปลีย่ น
5) สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครือ
่ งคอมพิวเตอร์ได้
6) มีกระเป๋ าบรรจุกล้อง
หมายเหตุ : จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภ ัณฑ์ของสานักงบประมาณ ปี 2558
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
เครือ
่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
30,000
จานวน
เพือ
่ จัดซื้อเครือ
่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่ วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
ิ า
หรือ 8 แกนเสมือน(8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬก
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.4 GHz จานวน 1 หน่ วย
- หน่ วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่ วยความจาขนาดไม่
น้อยกว่า 8 MB สาหรับแบบ L3 CacheMemory หรือ แบบ
Smart Cache Memory
- มีหน่ วยประมวลผลเพือ
่ แสดงภาพ โดยมีคณ
ุ ลักษณะอย่างใด
หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็ นแผงวงจรเพือ
่ แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีม
่ ห
ี น่ วย
ความจาขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
2) มีหน่ วยประมวลผลเพือ
่ แสดงภาพติดตัง้ อยูภ
่ ายในหน่ วย
ประมวลผลกลาง แบบ GraphicsProcessing Unit ทีส
่ ามารถใช้
หน่ วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3) มีหน่ วยประมวลผลเพือ
่ แสดงภาพติดตัง้ อยูบ
่ นแผงวงจรหลัก
แบบ Onboard Graphics ทีม
่ ค
ี วามสามารถในการใช้
หน่ วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่ วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า
มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
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- มีหน่ วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จานวน1 หน่ วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่ วย
- มีชอ
่ งเชือ
่ มต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
มีแป้ นพิมพ์และเมาส์
มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1
และมีขนาดไม่น้อยกว่า18.5 นิ้วจานวน 1 หน่ วย
หมายเหตุ : ทัง้ นี้ตง้ ั ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ทุกรายการให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบ ัติทค
ี่ ณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
กาหนดก่อนการจัดซื้อ
เครือ
่ งพิมพ์แบบฉี ดหมึก (INKJET Printer)
จานวน
เพือ
่ จัดซื้อเครือ
่ งพิมพ์แบบฉี ดหมึก (INKJET Printer)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดาไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความละเอียดในการพิมพ์สไี ม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์รา่ งขาวดาไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที
หรือ 15 ภาพต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์รา่ งสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
หรือ 10 ภาพต่อนาที
- มีชอ
่ งเชือ
่ มต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0
หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กบั A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
หมายเหตุ : ทัง้ นี้ตง้ ั ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ทุกรายการให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบ ัติทค
ี่ ณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
กาหนดก่อนการจัดซื้อ
เครือ
่ งสารองไฟฟ้ า
จานวน
เพือ
่ จัดซื้อเครือ
่ งสารองไฟฟ้ า ขนาด 800 VA
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกาลังไฟฟ้ าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้ าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
หมายเหตุ : ทัง้ นี้ตง้ ั ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ทุกรายการให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และแนว
ทางปฏิบตั ท
ิ ค
ี่ ณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์กาหนด
ก่อนการจัดซื้อ

หน้า : 1/1

4,300 บาท

3,100 บาท

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 3/9/2558 14:15:53

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
จอภาพแบบ LCD หรือ LED
จานวน
เพือ
่ จัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,366 X 768 Pixel
- มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz
หมายเหตุ : ทัง้ นี้ตง้ ั ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ทุกรายการให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และแนว
ทางปฏิบตั ท
ิ ค
ี่ ณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์กาหนด
ก่อนการจัดซื้อ
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์ทช
ี่ ารุดเสียหาย
หรือสภาพชารุดทรุดโทรมและจาเป็ นต้องบารุงรักษาให้อยูใ่ นสภาพทีด
่ ี
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินเกิน 5,000 บาท)
งบเงินอุดหนุ น
รวม
เงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
จานวน
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตาบลกุแหระในการดาเนินการโครงการ
จัดตัง้ ศูนย์ขอ
้ มูลข่าวสารการจัดซื้อ – จัดจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน
่ ระดับอาเภอ จานวน 25,000.-บาท
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 –2561) ซึง่ ได้รบั ความเห็น
ชอบจากคณะอนุกรรมการอานวยการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
่ ระดับจังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช)
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
จานวน
1.อุดหนุนทีท
่ าการปกครองอาเภอทุง่ ใหญ่ ในการดาเนินการโครงการ
จัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห
่ วั
10,000.-บาท(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 –2561)
ซึง่ ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอานวยการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ ระดับจังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช
2.อุดหนุนทีท
่ าการปกครองอาเภอทุง่ ใหญ่ ในการดาเนินการโครงการ
จัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิรก
ิ ต
ิ ิ์
พระบรมราชินีนาถ 5,000.-บาท
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 –2561)ซึง่ ได้รบั ความเห็นชอบ
จากคณะอนุกรรมการอานวยการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน
่ ระดับจังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช
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3,300 บาท

70,000 บาท

40,000 บาท
40,000 บาท
25,000 บาท

15,000 บาท
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งานบริหารงานคลัง
รวม
งบบุคลากร
รวม
เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
รวม
เงินเดือนพนักงาน
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญกองคลัง จานวน 4
อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงประจาปี โดยคานวณตัง้ จ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
เงินเพิม
่ ต่าง ๆ ของพนักงาน
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเพิม
่ ต่างๆ ของพนักงานเทศบาลกองคลัง ได้แก่
1. เงินเพิม
่ ค่าครองชีพชั่วคราว ของเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
1 อัตรา เป็ นเงิน 24,000.-บาท
2. เงินสูร้ บ ของเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา เป็ น 18,000.- บาท
โดยคานวณตัง้ จ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
เงินประจาตาแหน่ ง
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินประจาตาแหน่ งของผูอ
้ านวยการกองคลัง จานวน
1 อัตราทีค
่ วรได้รบั ตามทีร่ ะเบียบกาหนด โดยคานวณตัง้ จ่าย
ไว้ไม่เกิน 12 เดือน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจของกองคลัง
จานวน 3 อัตรา
เงินเพิม
่ ต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเพิม
่ ต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจของ
กองคลัง จานวน 3 อัตราเช่น เงินเพิม
่ ค่าครองชีพชั่วคราว เป็ นต้น
งบดาเนินงาน
รวม
ค่าใช้สอย
รวม
รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าระวางรถบรรทุก ค่าซักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สน
ิ ค่าธรรมเนียม
ค่าจัดทาป้ ายประชาสัมพันธ์ในการจัดเก็บภาษี หรือประชาสัมพันธ์อน
ื่ ๆ
เกีย่ วกับการเงินและการคลัง ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ
รวมถึงค่าใช้จา่ ยต่างๆทีม
่ ค
ี วามจาเป็ น ฯลฯ
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง โดยจ่ายเป็ นค่าลงทะเบียน
ฝึ กอบรมและสัมนาค่าเบีย้ เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ
่ กั
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ฯ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
รวมไปถึงค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆทีเ่ กีย่ วข้อง ฯลฯ
โครงการแผนทีภ
่ าษี และทะเบียนทรัพย์สน
ิ
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการปรับปรุงโครงสร้างฐานภาษี ออกสารวจ
พื้นทีภ
่ าคสนาม โดยแบ่งเขตและค่าใช้จา่ ยอืน
่ ทีเ่ กีย่ วข้องและจาเป็ น
ในโครงการ(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 –2561)

2,127,860
1,523,760
1,523,760
999,900

บาท
บาท
บาท
บาท

42,000 บาท

42,000 บาท

371,160 บาท

68,700 บาท

565,000 บาท
445,000 บาท
25,000 บาท

130,000 บาท

250,000 บาท

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 3/9/2558 14:15:53

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สน
ิ เพือ
่ ให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าบารุงรักษา ซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์ตา่ งๆ
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สน
ิ เช่นวัสดุตา่ งๆ
(วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)
ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุสานักงาน
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดหาวัสดุสานักงานต่างๆทีจ่ าเป็ นต้องใช้ในสานักงาน
เช่น กระดาษ สมุดบัญชี แบบพิมพ์ ตะแกรงวางเอกสารหมึก ดินสอ
ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ กาว แฟ้ ม โต๊ะเก้าอี้ สิง่ พิมพ์ทไี่ ด้จากการ
ซื้อหรือจ้างพิมพ์ เครือ
่ งดืม
่ สาหรับบริการประชาชน ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวสาหรับใช้ให้บริการประชาชน
เช่น กระดาษทิชชู แปรง ไม้กวาด ถังขยะ ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม
ช้อนส้อม ผงซักฟอกน้ายาล้างห้องน้า น้ายาล้างจาน ถุงขยะ ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผงหมึก ตลับผงหมึกแผ่น
กรองแสง แป้ นพิมพ์ ( Key Board ) เมาส์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
เมนบอร์ด เมมโมรีช
่ ป
ิ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ
ค่าสาธารณู ปโภค
รวม
ค่าบริการไปรษณี ย์
จานวน
ค่าบริการไปรษณี ย์ เช่น ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณี ยากร ฯลฯ
งบลงทุน
รวม
ค่าครุภณ
ั ฑ์
รวม
ครุภ ัณฑ์สานักงาน
ตูเ้ หล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ประเภทตูเ้ หล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2
บาน จานวน 1 ตู้ ซึง่ เป็ นครุภณ
ั ฑ์ทไี่ ม่มก
ี าหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภ ัณฑ์ และมีความจาเป็ นต้องจัดซื้อตามราคาทีเ่ คยจัดซื้อ
ในท้องถิน
่ โดยประหยัด
ตูเ้ หล็กเก็บเอกสาร 4 ลิน
้ ชัก
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ประเภทตูเ้ หล็ก 4 ลิน
้ ชัก จานวน 1 ตู้
ซึง่ เป็ นครุภ ัณฑ์ทไี่ ม่มก
ี าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์
และมีความจาเป็ นต้องจัดซื้อตามราคาทีเ่ คยจัดซื้อในท้องถิน
่ โดย
ประหยัด
ครุภ ัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครือ
่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดเครือ
่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่ วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
หรือ 8 แกนเสมือน
ิ าพื้นฐานไม่น้อยกว่า
(8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬก
3.0 GHz จานวน 1 หน่ วย
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40,000 บาท

95,000 บาท
50,000 บาท

15,000 บาท

30,000 บาท

25,000 บาท
25,000 บาท
39,100 บาท
39,100 บาท
6,500 บาท

6,500 บาท

23,000 บาท
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หน้า : 1/1

งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
- หน่ วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่ วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB
สาหรับแบบ L3 CacheMemory หรือ แบบ Smart Cache Memory
- มีหน่ วยประมวลผลเพือ
่ แสดงภาพ โดยมีคณ
ุ ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็ นแผงวงจรเพือ
่ แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีม
่ ห
ี น่ วยความจา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
2) มีหน่ วยประมวลผลเพือ
่ แสดงภาพติดตัง้ อยูภ
่ ายในหน่ วยประมวล
ผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีส
่ ามารถใช้
หน่ วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3) มีหน่ วยประมวลผลเพือ
่ แสดงภาพติดตัง้ อยูบ
่ นแผงวงจรหลัก แบบ
Onboard Graphics ทีม
่ ค
ี วามสามารถในการใช้หน่ วยความจาหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่ วยความจาหลัก (RAM) ชนิด T465 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่ วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จานวน 1 หน่ วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่ วย
- มีชอ
่ งเชือ
่ มต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้ นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้วจานวน 1 หน่ วย
หมายเหตุ : ทัง้ นี้ตง้ ั ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ทุกรายการให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั ิ
ทีค
่ ณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์กาหนดก่อนการจัดซื้อ
เครือ
่ งสารองไฟฟ้ า
3,100 บาท
จานวน
เพือ
่ จาเป็ นค่าจัดซื้อเครือ
่ งสารองไฟฟ้ า ขนาด 800 VA
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกาลังไฟฟ้ าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้ าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
หมายเหตุ : ทัง้ นี้ตง้ ั ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ทุกรายการให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั ิ
ทีค
่ ณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์กาหนดก่อนการจัดซื้อ
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