บันทึกการประชุมสภาองคการสวนตําบลแมพริก
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจําป% ๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๒๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ ห1องประชุมองคการบริหารสวนตําบลแมพริก
22222222222222222222222222222
ผู1มาประชุม
ลําดับที่

ชื่อ 2 สกุล

ตําแหนง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗

นายประจักษ ฮอธิวงศ
นายอดุลย เกษรพรม
นายยิ่ง
พอยะ
นายวิทยา กองใจ
นายสงา
ป=ญญาดิษวงศ
นายชาญกิจ ป=ญญาดิบวงศ
นายจรัญ ดีหล1า
นายสุข
ยศวงศ
นายพิสิฐ
วงศสี
นายสายันต แก1วกองเครือ
นายสมใจ ชาวงษ
นางสาววิยะดา โม1จันทร
นางสาคร อุปาละ
นายนิต
ปาเป%Aยม
นายเชิด
ป=ญญาชัย
นายอBอด คําภิระเตรียมวงศ
นายสมศักดิ์ เมืองเหมอะ
นายสุคนธ สุรินทรบาง
นายวิญDู ทิพยพิมพวงศ
นายไพรัตน คันธชุมภู
นายถนอม เมืองเหมอะ
นายวราวุฒิ เสนจุ1ม
นายกิตติคุณ เสนสุวรรณ
นายศิลปHชัย ทิพยมา
นายสมัก
เกตเพ็ช
นายสามารถ ไชยอาษา
นายนันทวัฒน เตชะ

ประธานสภา อบต.แมพริก
รองประธานสภา อบต.แมพริก
สมาชิกสภา อบต. ม. ๓ ต.แมพริก
สมาชิกสภา อบต. ม. ๓ ต.แมพริก
สมาชิกสภา อบต. ม. ๔ ต.แมพริก
สมาชิกสภา อบต. ม. ๔ ต.แมพริก
สมาชิกสภา อบต. ม. ๖ ต.แมพริก
สมาชิกสภา อบต. ม. ๖ ต.แมพริก
สมาชิกสภา อบต. ม. ๗ ต.แมพริก
สมาชิกสภา อบต. ม. ๗ ต.แมพริก
สมาชิกสภา อบต. ม. ๘ ต.แมพริก
สมาชิกสภา อบต. ม. ๘ ต.แมพริก
สมาชิกสภา อบต. ม. ๙ ต.แมพริก
สมาชิกสภา อบต. ม. ๙ ต.แมพริก
สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๐ ต.แมพริก
สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๐ ต.แมพริก
สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๑ ต.แมพริก
สมาชิกสภา อบต. ม. ๑ ต.ผาป=ง
สมาชิกสภา อบต. ม. ๑ ต.ผาป=ง
สมาชิกสภา อบต. ม. ๒ ต.ผาป=ง
สมาชิกสภา อบต. ม. ๒ ต.ผาป=ง
สมาชิกสภา อบต. ม. ๓ ต.ผาป=ง
สมาชิกสภา อบต. ม. ๔ ต.ผาป=ง
สมาชิกสภา อบต. ม. ๔ ต.ผาป=ง
สมาชิกสภา อบต. ม. ๕ ต.ผาป=ง
สมาชิกสภา อบต. ม. ๕ ต.ผาป=ง
เลขานุการสภา อบต.แมพริก

ลายมือชื่อ
ประจักษ ฮอธิวงศ
อดุลย เกษรพรม
ยิ่ง
พอยะ
วิทยา กองใจ
2ลาปJวย2
ชาญกิจ ป=ญญาดิบวงศ
จรัญ ดีหล1า
สุข
ยศวงศ
พิสิฐ วงศสี
สายันต แก1วกองเครือ
สมใจ ชาวงษ
วิยะดา โม1จันทร
สาคร อุปาละ
นิต
ปาเป%Aยม
เชิด
ป=ญญาชัย
อBอด
คําภิระเตรียมวงศ
สมศักดิ์ เมืองเหมอะ
สุคนธ
สุรินทรบาง
วิญDู
ทิพยพิมพวงศ
ไพรัตน คันธชุมภู
ถนอม
เมืองเหมอะ
วราวุฒิ เสนจุ1ม
กิตติคุณ เสนสุวรรณ
ศิลปHชัย ทิพยมา
สมัก
เกตเพ็ช
สามารถ ไชยอาษา
นันทวัฒน เตชะ
๒/ ผู1เข1ารวม....

2๒2
ผู1เข1ารวมประชุม
คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลแมพริก
ลําดับที่
๑
๒
๓

ชื่อ " สกุล
นายถนอมชัย ทิชัย
นายทองคํา จินะสะทุง
นางสาวกรรณิกา แก1วน1อย

ตําแหนง
นายก อบต.
รองนายก อบต.
เลขานุการนายก อบต.

ลายมือชื่อ
ถนอมชัย ทิชัย
ทองคํา จินะสะทุง
กรรณิกา แก1วน1อย

ผู1เข1ารวมประชุม
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบลแมพริก/ผูเขารวมรับฟ*ง
ลําดับที่

ชื่อ 2 สกุล

ตําแหนง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

นางสาวสมหมาย ฟ=กเป%Mยม
นางกฤตธีรา คําภิธรรม
นายสมคิด ฮอธิวงศ
นายโสฬส มุยแดง
นายนิรันดร ยะฟู
นางสาววันวิสาข โพธิ
นายอุทัย ปลัดนู
นางสาวนฤมล ปPอเครือ
นางสาวชนันธร ปวงดี
นางสาวกาญจนี ศรีวิชัยวงค
นางสาวปราณีต เครือคําวัง
นายศรัณย มะหลีแก1ว

๑๓
๑๔

นายสงัด สุยะทา
นายโอฬาร กันทะวงศ

๑๕

นายทองสุข อุดบัววงศ

หัวหน1าสํานักปลัด
ผู1อํานวยการกองคลัง
นายชางโยธา
นักพัฒนาชุมชน
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นักวิชาการศึกษา
นายชางโยธา
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักทรัพยากรบุคคล
เจ1าพนักงานธุรการ(กองชาง)
เจ1าพนักงานธุรการ(สํานักปลัด)
เจ1าพนักงานปPองกันฯ
(จนท.รักษาความสงบเรียบร1อย)
จนท.รักษาความสงบเรียบร1อย
ผู1ใหญบ1าน หมูที่ ๓ บ1านแมเชียงรายลุม
ตําบลแมพริก
ประชาคม หมูที่ ๓ บ1านผาป=งกลาง
ตําบลผาป=ง

ลายมือชื่อ
สมหมาย ฟ=กเป%Mยม
กฤตธีรา คําภิธรรม
สมคิด ฮอธิวงศ
โสฬส มุยแดง
นิรันดร ยะฟู
วันวิสาข โพธิ
อุทัย ปลัดนู
นฤมล ปPอเครือ
ชนันธร ปวงดี
กาญจนี ศรีวิชัยวงค
ปราณีต เครือคําวัง
ศรัณย มะหลีแก1ว
สงัด สุยะทา
โอฬาร กันทะวงศ
ทองสุข อุดบัววงศ

2๓2
บันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแมพริก
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจําป% ๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๒๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ ห1องประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแมพริก
ตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
…………………………….
ครบองคประชุม
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
นายนันทวัฒน เตชะ ได1 ต รวจรายชื่ อ แล1 ว ครบองคประชุ ม มี ผู1 ม ารวมประชุ ม จํ า นวน ๒๕ ทาน ผู1 ไ มมา
เลขานุการสภาฯ
รวมประชุม จํานวน ๑ ทาน คือ นายสงา ป=ญญาดิษวงศ โดยมีนายประจักษ ฮอธิวงศ
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแมพริก ทําหน1าที่เปUนประธาน ในที่ประชุม และ
ได1เรียนเชิญ ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแมพริก จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
และขอให1สมาชิกทุกทานพนมมือบูชาพระรัตนตรัย ประธานประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบลแมพริก กลาวเปVดประชุ มและ ดําเนินการประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตํ า บลแมพริ ก สมั ย วิ ส ามั ญ สมั ย ที่ ๓ ครั้ ง ที่ ๑ ประจํ า ป% ๒๕๕๙ จึ งได1 เ ริ่ ม
ดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ ดังนี้
เรื่องที่ประธานแจ1งให1ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑
นายประจักษ ฮอธิวงศ เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลแมพริก รองทองคํา จินะสะทุง เลขานุการ
ประธานสภาฯ
นายกองคการบริหารสวนตําบลแมพริก ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
แมพริก ผู1ทรงเกียรติ และผู1เข1ารวมประชุมทุกทาน วันนี้เปUนการประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตําบลแมพริก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจําป% ๒๕๕๙ ทางสภา
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก ไมมีเรื่องที่จะแจ1งให1ทราบ ทานนายกองคการบริหาร
สวนตําบลแมพริก จะมีเรื่องแจ1งให1ที่ประชุมทราบหรือไม เชิญครับ
นายถนอมชัย ทิชัย
2ไมมีครับ2
นายก อบต.แมพริก
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแมพริก สมัยสามัญ
สมัยที่ ๓ ประจําป% ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
นายประจักษ ฮอธิวงศ มีทานสมาชิก ทานใดมีข1อสงสัย หรือ จะแก1ไข เพิ่มเติม รายงานการประชุมสภา
ประธานสภาฯ
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําป% ๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ หรือไม
นายประจักษ ฮอธิวงศ มีทานใดจะแก1ไขเพิ่มเติมอีกหรือไม ถ1าไมมี ผมขอมติที่ประชุม วาจะรับรองรายงาน
ประธานสภาฯ
การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําป% ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม
๒๕๕๙ โดยการยกมือขึ้น
มีสมาชิกทานใดเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓
ครั้งที่ ๒ ประจําป% ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ โปรดยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม
2เห็นชอบ รับรอง จํานวน ๒๕ เสียง
๔/ นายประจักษ.....

2๔2
นายประจักษ ฮอธิวงศ
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

มีสมาชิกทานใดไมเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓
ครั้งที่ ๒ ประจําป% ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ โปรดยกมือขึ้นครับ
2ไมเห็นชอบ รับรอง จํานวน ๐ เสียง
เรื่อง พิจารณาขอความเห็นชอบกันเงินงบประมาณรายจายประจําป%งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ จํานวน ๑๐ รายการ
นายประจักษ ฮอธิวงศ กอนที่จะได1ดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม เรียนเชิญทานปลัด อบต. ชี้แจง
ประธานสภาฯ
รายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบและข1อกฎหมายที่เกี่ยวข1อง เชิญครับ
นายนันทวัฒน เตชะ เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแมพริก ทานผู1บริหารท1องถิ่น
ปลัด อบต.แมพริก
ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแมพริก และผู1เข1ารวมประชุม ทุกทานการกัน
เงินงบประมาณรายจายมีระเบียบที่เกี่ยวข1องดังนี้
2ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด1วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนท1องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวดที่ ๕
การกันเงิน ข1อ ๕๙ ในกรณีที่องคกรปกครองสวนท1องถิ่นได1กอหนี้ผูกพันไว1กอนสิ้นป% โดย
สั่งซื้อหรือสั่งจ1าง หรือการเชาทรัพยสิน ถ1าเห็นวาการเบิกจายเงินไปชําระหนี้ผูกพันไมทัน
สิ้นป%ให1ผู1บริหารท1องถิ่นอนุมัติให1กันเงินไว1เบิกในป%ถัดไปได1อีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป%
หากดําเนินการตามวรรคหนึ่งไมแล1วเสร็จ ให1ขอขยายเวลาเบิกจายตอสภา
ท1องถิ่นได1อีกไมเกินหกเดือน
2ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสร1าง ยังมิได1กอหนี้ผูกพันแต
มีความจําเปUนจะต1องใช1จายเงินนั้นตอไปอีก ให1องคกรปกครองสวนท1องถิ่นรายงานอนุมัติ
กันเงินตอสภาท1องถิ่นได1อีกระยะไมเกินระยะเวลาหนึ่งป%
หากองคกรปกครองสวนท1องถิ่นยังมิได1ดําเนินการกอหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขใน
วรรคหนึ่งให1ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินได1ไมเกินอีกหนึ่งป%ตอสภาท1องถิ่น หรือกรณีมี
ความจําเปUนต1องแก1ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกลาวที่ทําให1 ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสร1าง ให1ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและขยายเวลาเบิก
จายเงินได1ไมเกินอีกหนึ่งป%ตอสภาท1องถิ่นแล1วแตกรณี
กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงินแล1ว หากไมได1
ดําเนินการหรือมีเงินเหลือจายจากเงินดังกลาว ให1เงินจํานวนนั้นตกเปUนเงินสะสม
นายประจักษ ฮอธิวงศ เพื่อให1เปUนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด1วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การ
ประธานสภาฯ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนท1องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
หมวดที่ ๕ การกันเงิน ข1อ ๕๙ เชิญทานนายกองคการบริหารสวนตําบลแมพริกได1ชี้แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับการกันเงินประจําป%งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เชิญครับ
นายถนอมชัย ทิชัย
เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแมพริกที่เคารพ ทานสมาชิกสภาองค
นายก อบต.แมพริก
การบริหารสวนตําบลแมพริกผู1ทรงเกียรติ และแขกผู1เข1ารวมประชุมทุกทาน สําหรับ
โครงการที่ยังไมได1กอหนี้ผูกพันแตมีความจําเปUนจะต1องใช1จายเงิน ในป%งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๙ มีดังนี้
๕/ ๑.คาจัดซื้อ....
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๑. คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ2ก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน ๑
เครื่อง ตั้งไว ๑๗,๐๐๐ บาท เพื่อใช1ในงานกิจการสภาองคการบริหารสวนตําบลแมพริก
ตามรายละเอียด ดังนี้
2 มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน1อยกวา ๒ แกนหลัก (๒ core) จํานวน ๑ หนวย
โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
๑) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ L๒ Cache Memory ขนาดไมน1อยกวา ๒ MB ต1องมี
ความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน1อยกวา ๒.๕ GHz หรือ
๒) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Smart Cache Memory ขนาดไมน1อยกวา
๓ MB ต1องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน1อยกวา ๑.๖ GHz
2 มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกวา ขนาดไมน1อยกวา ๔ GB
2 มีหนวยจัดเก็บข1อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไมน1อยกวา ๕๐๐ GB จํานวน ๑ หนวย
2 มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกวา มีขนาดไมน1อยกวา ๑๒ นิ้ว
2 มี DVD2RW หรือดีกวา จํานวน ๑ หนวย
2 มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base2T
หรือดีกวา จํานวนไมน1อยกวา ๑ ชอง
2 สามารถใช1งานได1ไมน1อยกวา Wi2Fi (๘๐๒.๑๑b, g, n) และ Bluetooth
โดยจัดซื้อตามมาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และแผนพัฒนา
สามป% ( พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ) หน1า ๑๔๐
๒. คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร ขาวดํา(๑๘ หนา/นาที)
จํานวน ๑ เครื่อง
ตั้งไว ๓,๕๐๐ บาท ตามรายละเอียด ดังนี้
2 มีความละเอียดในการพิมพไมน1อยกวา ๖๐๐x๖๐๐ dpi
2 มีความเร็วในการพิมพไมน1อยกวา ๑๘ หน1า/นาที
2 มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน1อยกวา ๒ MB
2 มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือUSB ๒.๐ หรือดีกวา จํานวนไมน1อย
กวา ๑ ชอง
2 สามารถใช1ได1กับ A๔,Letter,Legal และ Customโดยมีถาดใสกระดาษได1ไมน1อยกวา
๑๕๐ แผน
โดยจั ด ซื้ อ ตามมาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร และ
แผนพัฒนาสามป% ( พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ) หน1า ๑๔๐
๓. คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ2ก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน ๑
เครื่อง ตั้งไว ๑๗,๐๐๐ บาท เพื่อใช1ในกองชางองคการบริหารสวนตําบลแมพริก ตาม
รายละเอียด ดังนี้
2 มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน1อยกวา ๒ แกนหลัก (๒ core) จํานวน ๑ หนวย
โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
๖/ ๑) ในการ.......

2๖2
๑) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ L๒ Cache Memory ขนาดไมน1อยกวา ๒ MB ต1องมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน1อยกวา ๒.๕ GHz หรือ
๒) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Smart Cache Memory ขนาดไมน1อยกวา ๓ MB
ต1องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน1อยกวา ๑.๖ GHz
2 มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกวา ขนาดไมน1อยกวา ๔ GB
2 มีหนวยจัดเก็บข1อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไมน1อยกวา ๕๐๐ GB จํานวน ๑ หนวย
2 มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกวา มีขนาดไมน1อยกวา ๑๒ นิ้ว
2 มี DVD2RW หรือดีกวา จํานวน ๑ หนวย
2 มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base2T
หรือดีกวา จํานวนไมน1อยกวา ๑ ชอง
2 สามารถใช1งานได1ไมน1อยกวา Wi2Fi (๘๐๒.๑๑b, g, n) และ Bluetooth
โดยจัดซื้อตามมาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และแผนพัฒนา
สามป% ( พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ) หน1า ๑๔๐
๔. โครงการปรับปรุงหอกระจายขาวประจําหมูบาน ตั้งไว ๕๔,๐๐๐ บาท เพื่อ
จายเปUนคาจ1างเหมาปรับปรุงระบบหอกระจายขาวประจําหมูบ1าน บ1านแมพริกบน หมูที่
๔ ตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง ปริมาณงาน ติดตั้งลําโพงฮอรนปากกลม
ขนาด ๑๔ นิ้ว จํา นวน ๙ ตัว พร1อมติด ตั้งระบบเครื่องเสี ยง รายละเอี ยดตามเอกสาร
รายการประกอบแบบขององคการบริหารสวนตําบลแมพริก เลขที่ มพ. ๐๐๘/๒๕๕๘
และแผนพัฒนาสามป% ( พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ) หน1า ๙๗
๕. คาจัดซื้อรถบรรทุกน้ําดับเพลิง แบบอเนกประสงค จํานวน ๑ คัน ตั้งไว
๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกน้ําดับเพลิงแบบอเนกประสงคขนาด ชนิด ๖ ล1อ ขนาดบรรทุกน้ําไม
น1อยกวา ๘,๐๐๐ ลิตร ขนาดเครื่องยนตไมน1อยกวา ๒๔๐ แรงม1า พร1อมชุดอุปกรณ
ดับเพลิง (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามเอกสารประกอบการโอนงบประมาณ
ตามที่แนบ)
๖. โครงการขุดบอน้ําตื้นพรอมระบบประปาแกไขป*ญหาภัยแลง
ตั้งไว ๙๓,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปUนคาจ1า งเหมาขุด บอน้ําตื้น พร1อมระบบประปาแก1ไขป=ญหาภัยแล1ง หมูที่ ๔
ตํา บลแมพริก อํ า เภอแมพริ ก จังหวั ด ลํา ปาง ปริมาณงาน ขุ ด วางบอซีเ มนตขนาด Ø
๑.๒๐ เมตร ๔ แถวๆละ ๒๔ ทอน รวม ๙๖ ทอน รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนตําบลแมพริก เลขที่ มพ.๐๑๙/๒๕๕๙ และตามแผนพัฒนาสามป% (พ.ศ.
๒๕๕๙2๒๕๖๑) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒ หน1า ๔
๗. โครงการติดตั้งถังกรองน้ําระบบประปาหมูบาน ตั้งไว ๙๖,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปUนคาจ1างเหมาติดตั้งถังกรองน้ําระบบประปาหมูบ1าน หมูที่ ๘ ตําบลแมพริก
อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง ปริมาณงาน ติดตั้งถังกรองน้ําระบบประปาหมูบ1าน จํานวน
๑ ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลแมพริก เลขที่ มพ.๐๓๒/
๒๕๕๙ และตามแผนพัฒนาสามป% (พ.ศ. ๒๕๕๙2๒๕๖๑) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ ๓ หน1า ๔
๗/ ๘. โครงการ......
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๘. โครงการขุดลอกเขื่อนแมกDองจาง ตั้งไว ๒๑,๗๐๐ บาท
เพื่อจายเปUนคาจ1างเหมาขุดลอกเขื่อนแมกŠองจาง หมูที่ ๒ ตําบลผาป=ง อําเภอแมพริก
จังหวัดลําปาง ปริมาณงาน ขนาดก1นขุดลอกกว1างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ลึก
เฉลี่ย ๑ เมตร ปริมาณดินขุดไมน1อยกวา ๖๖๐ ลูกบาศกเมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบริหารสวนตําบลแมพริก เลขที่ มพ.๐๑๓/๒๕๕๙ และตามแผนพัฒนาสาม
ป% (พ.ศ. ๒๕๕๙2๒๕๖๑) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒ หน1า ๘
๙. โครงการขุดลอกหนาฝายทุงตีนดอย ตั้งไว ๗๙,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปUนคาจ1างเหมาขุดลอกหน1าฝายทุงตีนดอย หมูที่ ๕ ตําบลผาป=ง อําเภอแมพริก
จังหวัดลําปาง ปริมาณงาน ขนาดก1นขุดลอกกว1างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร ลึก
เฉลี่ย ๒ เมตร ปริมาณดินขุดไมน1อยกวา ๒,๔๐๐ ลูกบาศกเมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบริหารสวนตําบลแมพริก เลขที่ มพ.๐๐๙/๒๕๕๙ และตามแผนพัฒนาสาม
ป% (พ.ศ. ๒๕๕๙2๒๕๖๑) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒ หน1า ๖
๑๐. โครงการขุดลอกหนาฝายทุงหลาย ตั้งไว ๗๙,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปUนคาจ1างเหมาขุด ลอกหน1าฝายทุงหลาย หมูที่ ๕ตําบลผาป=ง อําเภอแมพริ ก
จังหวัดลําปาง ปริมาณงาน ขนาดก1นขุดลอกกว1างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร ลึก
เฉลี่ย ๒ เมตร ปริมาณดินขุดไมน1อยกวา ๒,๔๐๐ ลูกบาศกเมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบริหารสวนตําบลแมพริก เลขที่ มพ.๐๑๐/๒๕๕๙ และตามแผนพัฒนาสาม
ป% (พ.ศ. ๒๕๕๙2๒๕๖๑) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒ หน1า ๖
รวมกันเงินงบประมาณรายจายประจําปFงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
จํานวนทั้งสิ้น ๓,๘๖๐,๒๐๐ บาท
รายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ รถยนตบรรทุกน้ําดับเพลิงแบบอเนกประสงค
ขนาดความจุไมนอยกวา ๘,๐๐๐ ลิตร
คุณลักษณะทั่วไป
เปUนรถยนตบรรทุกน้ําดับเพลิง แบบอเนกประสงค ตัวรถชนิด ๖ ล1อ เครื่องยนตดีเซล มี
กําลังแรงม1าสูงสุดไมน1อยกวา ๒๔๐ แรงม1า ตอนท1ายหลังเกŠงติดตั้งตู1บรรทุกน้ํามีปริมาตรความจุไม
น1อยกวา ๘,๐๐๐ ลิตร ตัวชุด ถังบรรจุน้ํา เปU นผลิต ภัณฑที่ มีคุณภาพสูง ผลิต และประกอบจาก
โรงงานที่ได1รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑และ ๑๔๐๐๑ จากหนวยงาน
ราชการหรือหนวยงานรัฐวิสาหกิจ ในขอบขายการออกแบบและพัฒนา การผลิต การบํารุงรักษา
และซอมแซม โดยมีหนังสือแตงตั้งตัวแทนจําหนายพร1อมนําเอกสารรับรองมาแสดงในวันยื่นซอง
เสนอราคา (ทั้งนี้การกําหนดมาตรฐานตางๆ เพื่อให1ได1ครุภัณฑที่มีประสิทธิภาพในการใช1งานและ
เกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการ) และอุปกรณทุกชนิดเปUนของใหมไมเคยใช1งานมากอน
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ตัวรถยนต
1.1.1.ตัวรถและโครงสร1างตามมาตรฐานของโรงงานผู1ผลิต
1.1.2.ความยาวชวงล1อไมน1อยกวา ๔,๒๐๐ มิลลิเมตร
๘/ ๑.๑.๓ เปUนรถ......
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1.1.3.เปUนรถชนิดไมน1อยกวา ๖ ล1อ ขับเคลื่อนไมน1อยกวา ๑ เพลา และมีล1ออะไหลพร1อม
กะทะล1อ ๑ ชุดโดยมีอุปกรณที่สําคัญตามมาตรฐานผู1ผลิตครบถ1วน
1.1.4. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ น้ํายาแอรชนิด ๑๓๔ A และติดตั้งวิทยุ CD พร1อมลําโพง
ฟVลมกรองแสงหรือเปUนรถยนตใหมลาสุด
2. เครื่องยนต
2.1.1.เครื่องยนตดีเซลขนาดไมน1อยกวา ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร1อนด1วยนํ้าเปUน
เครื่องยนตดีเซลที่ได1มาตรฐานไมตํ่ากวา มอก.๒๓๑๕2๒๕๕๑
2.1.2.มีกําลังสูงสุดไมน1อยกวา ๒๔๐ แรงม1า ที่รอบไมเกิน ๓,๓๐๐ รอบ/นาที
2.1.3.มีระบบการเผาไหม1แบบไดเร็คอินเจคชั่น
3. ระบบสงกําลัง
3.1.1.คลัทชเปUนแบบตามมาตรฐานผู1ผลิต
3.1.2.เกียรเปUนแบบกระปุกเดินหน1าไมน1อยกวา ๖ เกียร เกียรถอยหลังไมน1อยกวา ๑
เกียร
4. ระบบบังคับเลี้ยว
4.1.1.พวงมาลัยขับทางขวามีระบบชวยผอนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING)
5. ระบบนํ้ามันเชื้อเพลิง
5.1.1.ามันเชื้อเพลิงมีความจุไมน1อยกวา ๒๐๐ ลิตร ฝาปVดมีกุญแจ
6. ระบบกันสะเทือน
6.1.1.ตามมาตรฐานผู1ผลิต
7. ระบบหามลอ
7.1.1.มาตรฐานผู1ผลิต
8. สมรรถนะรถ
8.1.1.สามารถรั บ นํ้ า หนั ก ตั ว รถ สวนประกอบ เครื่ อ งมื อและอุ ป กรณประจํ า รถขณะ
บรรทุกเต็มสมรรถนะ (GROSS VEHICLE WEIGHT) ได1ไมน1อยกวา ๑๕,๐๐๐
กิโลกรัม
9. ระบบไฟฟQา
9.1.1.ใช1ระบบไฟฟPา ๒๔ โวลท
9.1.2.มีอัลเทอรเนเตอรชนิด ๒๔ โวลท ขนาดไมน1อยกวา ๓๕ แอมแปร
9.1.3.มีมอเตอรสตารทชนิด ๒๔ โวลท
9.1.4.มีแบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลทขนาดความจุไมตํ่ากวา ๖๕ แอมแปร/ชั่วโมง
จํานวน ๒ ลูก
9.1.5.มีสัญญาณไฟถูกต1องครบถ1วนตามกฎจราจร
10. ถังบรรจุนํ้า
10.1 ถังบรรจุน้ํามีปริมาตรความจุไมน1อยกวา ๘,๐๐๐ ลิตร สร1างด1วยเหล็ก
อยางดีมีความหนาไมน1อยกวา ๓ มิลลิเมตร ภายในถังบรรจุน้ํากันเปUนชองๆ จํานวนไม
น1อยกวา ๓ ชอง เพื่อปPองกันการกระแทกของน้ําขณะรถวิ่ง
๙/ ๑๐.๒ ด1านบน....
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10.2 ด1านบนของถังบรรจุน้ํามีชองสําหรับให1พนักงานลงไปทําความสะอาด
ภายในถังบรรจุน้ํา ขนาดเส1นผาศูนยกลางไมน1อยกวา ๕๐๐ มม. จํานวน
ไมน1 อยกวา ๒ ชอง พร1 อมมี ฝ าเปV ด 2 ปV ด (ติ ด ตั้ งอยู ตอนหน1 า และ
ตอนท1ายของถังบรรจุน้ํา)
10.3 ติดตั้งที่เหยียบที่ด1านท1าย สําหรับขึ้นบันไดไปปฏิบัติงานควบคุมการฉีด
แทนป™ น ฉี ด น้ํ า ที่ เ หยี ย บบุ ด1 ว ยอลู มิ เ นี ย มดอกกั น ลื่ น หรื อ โลหะ
STAINLESS STEEL ที่มีดอกลายกันลื่น
10.4 มี บั น ไดเหล็ ก สํ า หรั บ ขึ้ น ไปปฏิ บั ติ ง านควบคุ ม การฉี ด แทนป™ น ฉี ด น้ํ า
ติดตั้งอยูด1านท1ายของตัวรถ
10.5 ด1านข1างของถังบรรจุน้ํา มีตู1เก็บสายสงน้ํา สามารถเปVด – ปVดได1 สร1าง
ด1วยเหล็กชุบซิ้งค ซึ่งเหล็กชุบซิ้งคต1องผานการทดสอบความทนการกัด
กรอน ไมน1อยกวา ๙๐๐ ชั่วโมง ได1รับการรับรองจากสถาบันยานยนต
หรือหนวยงานราชการที่มีขีดความสามารถในการทดสอบโดยมีหนังสือ
แตงตั้งจากโรงงานผู1ผลิตฉบับจริงมาแสดงในวันยื่นซอง
10.6 ถั ง บรรทุ ก น้ํ า ผลิ ต จากโรงงานที่ ไ ด1 รั บ การรั บ รองระบบบริ ห ารงาน
คุณภาพ ISO ๙๐๐๑และ๑๔๐๐๑ จากหนวยงานราชการหรือหนวยงาน
รัฐวิสาหกิจ โดยแนบ แคตตาล็อกหรือรูปแบบพร1อมเอกสารรับรองและ
หนังสือแตงตั้งตัวแทนจําหนายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา
10.7 มีที่บอกระดับน้ําภายในถังตามมาตรฐานผู1ผลิต
11. ระบบดับเพลิงประจํารถ
๑๑.๑ เครื่องสูบน้ําดับเพลิง
๑๑.๑.๑ เปUนป=šมสูบน้ําแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย ชนิดใบพัดเดียวและใบพัดของเครื่องสูบน้ํา
สามารถทําสุญญากาศดูดน้ําได1เองโดยไมต1องลอน้ําที่สายดูดน้ํา (SELF2PRIMING PUMP) และไม
ใช1ระบบสุญญากาศอื่นชวยในการสูบน้ํา มีสวนควบห1องเกียรติดตั้งอยูกับตัวป=šมสูบน้ํา
๑๑.๑.๒. ตัวป=šมทําด1วยเหล็กหลอ มีขนาดทอดูดน้ํา ๓ นิ้ว ขนาดทอสงน้ํา ๓ นิ้ว
11.1.3 ใบพัดชนิดใบพัดเดี่ยวทําด1วยอลูมินัมอัลลอยด มีขนาดเส1นผาศูนยกลางไมน1อย
กวา ๒๑๕ มิลลิเมตร
11.1.4 ประสิ ท ธิ ภ าพการทดสอบของป=š ม สู บ น้ํ า มี อั ต ราการสู บ สงสู ง สุ ด ไมน1 อ ยกวา
๑,๘๐๐ ลิตร/นาที ที่รอบไมเกิน ๑,๑๐๐ รอบตอนาที ทําแรงดันได1สูงสุดไมน1อย
กวา ๔๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว โดยมีเอกสารการรับรองประสิทธิภาพการทดสอบ
จากหนวยงานราชการที่มีขีดความสามารถในการรับรอง และหนังสือแตงตั้ง
ตัวแทนจําหนายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา
11.1.5 ป=šมสูบน้ําได1รับกําลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนตของรถผานระบบถายทอดกําลังซึ่ง
ตอออกมาจากข1างเกียรรถยนต (SIDE PTO) สามารถสูบสงน้ําได1ไมน1อยกวา
๑,๕๐๐ ลิตร/นาที ที่รอบที่เพลา PTO ไมเกิน ๘๐๐ รอบตอนาที
๑๐/ ๑๑.๑.๖ สามารถ....
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11.1.6 สามารถฉีดน้ําในขณะที่รถวิ่งได1
11.1.7 ป=šมสูบน้ํา เปUนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูง ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได1รับการ
รับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑และ๑๔๐๐๑ จากหนวยงาน
ราชการหรือหนวยงานรัฐวิสาหกิจ โดยแนบแคตตาล็อกพร1อมเอกสารรับรองและ
หนังสือแตงตั้งตัวแทนจําหนายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา
๑๑.๒ ระบบปรับปริมาณการสูบสงน้ํา
11.2.1 ระบบปรับปริมาณการสูบสงน้ํา เพิ่ม2ลด ด1วยระบบอิเล็กทรอนิกส ประกอบด1วย
11.2.1.1 สวิทซสําหรับเพิ่มรอบเครื่องยนต
11.2.1.2 สวิทซสําหรับลดรอบเครื่องยนต
11.2.1.3 สวิทซสําหรับปรับรอบเครื่องยนตให1เปUนรอบปกติอยางรวดเร็ว
11.3 ระบบทอน้ําดับเพลิง
11.3.1 มีทางสําหรับสูบน้ําจากแหลงน้ําภายนอกขนาดไมน1อยกวา ๓ นิ้ว พร1อมติดตั้ง
ระบบวาลว ปVด2เปVด แบบบอลวาลว ขนาดเส1นผานศูนยกลางภายในรูน้ําผานไม
น1อยกวา ๓ นิ้ว อยูด1านท1ายไมน1อยกวา ๑ ชุด
11.3.2 มีทางดูดน้ําจากถังบรรจุน้ําขนาดไมน1อยกวา ๓ นิ้ว พร1อมติดตั้งระบบวาลว ปVด2
เปVด แบบบอลวาลว ขนาดเส1นผานศูนยกลางภายในรูน้ําผานไมน1อยกวา ๓ นิ้ว
จํานวนไมน1อยกวา ๑ ชุด ติดตั้งตามมาตรฐานผู1ผลิต
11.3.3 ทางจายน้ําภายนอก ขนาดไมน1อยกวา ๒.๕ นิ้ว จํานวน ๒ ชุด พร1อมติดตั้งระบบ
วาลว ปVด2เปVด แบบบอลวาลว ขนาดเส1นผานศูนยกลางภายในรูน้ําผานไมน1อย
กวา ๒.๕ นิ้ว จํานวน ๒ ชุด ติดตั้งอยูด1านท1ายของชุดถัง
11.3.4 ทางจายน้ําแทนป™ นฉีดน้ํา ขนาดไมน1อยกวา ๒.๕ นิ้ ว พร1อมติดตั้งระบบวาลว
ปVด2เปVด แบบบอลวาลว ขนาดเส1นผานศูนยกลางภายในรูน้ําผานไมน1อยกวา ๒.๕
นิ้ว จํานวน ๑ ชุด
11.3.5 มีที่ราดน้ําติดตั้งด1านท1ายรถสําหรับปลอยราดน้ําพรมถนน จํานวน ๑ ชุด
11.3.6 มีที่ฉีดน้ําสําหรับรดน้ําต1นไม1ติดตั้งด1านขวา และซ1ายของถังน้ํา
จํานวน ๑ ชุด
11.3.7 บอลวาลว เปUนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูง ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได1รับ
การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑และ๑๔๐๐๑ จากหนวยงาน
ราชการหรือหนวยงานรัฐวิสาหกิจ โดยแนบแคตตาล็อกพร1อมเอกสารรับรองและ
หนังสือแตงตั้งตัวแทนจําหนายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา
11.4 แทนป™นฉีดน้ําดับเพลิง (WATER MONITOR)
11.4.1 ติดตั้งที่ด1านบนของตัวรถ ทําด1วยเหล็กกล1าไร1สนิม
11.4.2 สามารถหมุนฉีดในแนวนอนได1ไมน1อยกวา ๓๖๐ องศา (ตอเนื่องไมสิ้นสุด)
ปรับฉีดเปUนมุมต่ําลงได1ไมน1อยกวา ๑๐ องศาและยกมุมเงยได1ไมน1อยกวา ๘๐
องศา
11.4.3 สามารถทนแรงดันน้ําได1ไมน1อยกวา ๔๕ กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร โดยมี
เอกสารการรับรองประสิทธิภาพการทดสอบจากหนวยงานราชการที่มีขีด
ความสามารถในการรับรองมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๑๑/ ๑๑.๔.๕ แทนป™น....
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11.4.4 แทนป™นฉีดน้ําดับเพลิง เปUนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูง
11.5 ชุดสายดับเพลิง
๑๑.๕.๒ สายสงน้ํา จํานวน ๒ เส1น
๑๑.๕.๒.๑ เปUนสายสงน้ําดับเพลิงสีเหลืองพร1อมข1อตอ สามารถมองเห็นเดนชัดเวลา
กลางคืน ทอจากเส1นใยสังเคราะหโพลีเอสเตอร (Polyester) โดยชั้นในสุดของ
สายผลิตจากสารสังเคราะห (Synthetic) และภายนอกเคลือบด1วยโพลียูรีเธน
(PU) มีแรงดันใช1งาน (Working Pressure) ไมน1อยกวา ๒๐๐ ปอนดตอ
ตารางนิ้ว และสามารถทนแรงดันแตกระเบิด (Break Pressure) ไมน1อยกวา
๗๒๕ ปอนดตอตารางนิ้ว สายสงน้ํามีขนาดเส1นผาศูนยกลางไมน1อยกวา ๒.๕ นิ้ว
ยาวไมน1อยกวา ๒๐ เมตร และมีน้ําหนักของสายไมรวมข1อตอไมเกินกวา ๘
กิโลกรัม โดยแนบแคตตาล็อกและหนังสือแตงตั้งตัวแทนจําหนายมาแสดงในวัน
ยื่นซองเสนอราคา \
11.5.2 ทอยางดูดน้ํา จํานวน ๒ เส1น
๑๑.๕.๒.๑ เปUนทอดูดน้ําแบบผิวเปUนลอน ชั้นในทําจากยางธรรมชาติ
หรือยางสังเคราะหที่มีความยืดหยุนสูง เสริมแรงด1วยโครงสร1างเหล็ก ชั้นนอกหุ1ม
ด1วยยางสังเคราะห มีแรงดันใช1งาน (WORKING PRESSURE) ไมน1อยกวา ๑๕๐
ปอนดตอตารางนิ้ว
๑๑.๕.๒.๒ ตัวทอดูดมีคุณสมบัติทนตอสภาพอากาศ มีขนาด
เส1นผาศูนยกลางไมน1อยกวา ๓ นิ้ว ยาวไมน1อยกวา ๑๒ ฟุต พร1อมข1อตอชนิด
อลูมินั่มอัลลอยด
๑๑.๖ ชุดหัวฉีดดับเพลิง
11.6.1 หัวฉีดน้ําดับเพลิงชนิดใช1ฉีดน้ําเปUนลําตรงแบบสวมเร็วยาวไมน1อยกวา
๑๕ นิ้ว จํานวน ๑ อัน
11.6.2 หัวฉีดน้ําดับเพลิงชนิดปรับเปUนลําเปUนฝอยได1 จํานวน ๑ อัน
๑๒.ระบบไฟสัญญาณ/ไฟสองสวาง
๑๒.๑ ด1านบนหัวเกŠงรถยนตบรรทุก ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบหมุนชนิด
แผงสั้น
12.2 ด1านท1ายถังบรรจุน้ําติดตั้งไฟฉุกเฉินแบบหมุน จํานวน ๒ ดวง เพื่อให1
สัญญาณเตือนเมื่อมองจากด1านท1าย
12.3 ติดตั้งเครื่องขยายเสียงแบบอิเล็กทรอนิกสไซเรนมีกําลังขยายไมน1อย
กวา ๑๕๐ วัตต มีหน1าจอแสดงผลแบบ LCD พร1อมไมคพูด ตัวเครื่องมี
น้ําหนักไมเกินกวา ๔ กิโลกรัม โดยแนบแคตตาล็อก และหนังสือแตงตั้ง
ตัวแทนจําหนายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา
12.4 ไฟสองสวาง ขนาดไมน1อยกวา ๕๐ วัตต ติดอยูด1านท1ายรถปรับก1มเงย
ได1 จํานวน ๒ ดวง

๑๒/ ๑๓. เครื่องมือ......
2๑๒2
13. เครื่องมืออุปกรณดับเพลิง/กูภัยประจํารถ
13.1เครื่องมือซอมบํารุงประจํารถ จํานวน ๑ ชุด บรรจุในกลองโลหะ ตาม
มาตรฐานผู1ผลิต
13.2 เครื่องมือและอุปกรณในการถอดล1อ จํานวน ๑ ชุด
13.3 หัวกรองผง (STRAINER) ขนาดเส1นผาศูนยกลางไมน1อยกวา ๓ นิ้ว
จํานวน ๑ ชุด
13.4 ตะกร1าสวมหัวกรองผง จํานวน ๑ ชุด
13.5 ที่ขันข1อตอทอดูด จํานวน ๒ ชุด
13.6 ประแจขันหัวประปา (HYDRANT WRENCH) โดยที่สวนหัวของประแจ
มีรูสามารถสวมเข1ากับหัวประปาได1ทันที และสามารถปรับขนาดรูได1
จํานวน ๑ ชุด
13.7 กันความร1อน จํานวน ๒ ใบ
๑๓.๗.๑
เปUนหมวกแบบมีหน1ากาก
ตัวหน1ากากทําจากวัสดุ
Polycarbonate หรือเทียบเทา หน1ากากมีความหนาไมน1อยกวา ๐.๙ ม.ม. ขอบ
หน1ากากทําจากอลูมิเนียม มีระบบปรับที่สวมศีรษะของหมวกเปUนแบบหมุนล็อก
เพื่อปรับระดับได1สะดวกตัวหมวกต1องเปUนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูงโดยให1มี
คุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เลขที่ มอก.๓๖๘2๒๕๓๘ โดยแนบเอกสาร
รับรองแคตตาล็อก
และหนังสือแตงตั้งตัวแทนจําหนายจากบริษัทผู1ผลิตหรือ
ผู1แทนจําหนายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา
14. การพนสีและตราหนวยงาน
๑๔.๑ การพนสี ภายนอก พนด1 วยสีกัน สนิมอยางดีไมน1อยกวา ๒ ชั้ น
แล1วจึงพนทับด1วยสีจริง ชนิดโพลียูรีเทนไมน1อยกวา ๒ ชั้น
๑๔.๒ การพนสีภายในถังบรรจุน้ําพนสีกันสนิม EPOXY หรือเทียบเทา
ไมน1อยกวา๒ ชั้น
14.3 ตัวอักษรตางๆ ตามแตหนวยงานกําหนด
๑๕.ขอกําหนดอื่นๆ
๑๕.๑ ผู1เสนอราคาต1องเปUนผู1ประกอบผลิตโครงสร1างชุดถังบรรจุน้ํา ที่
ได1รับรองระบบ บริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑และ๑๔๐๐๑ จากหนวยงาน
ราชการหรือหนวยงาน รัฐวิสาหกิจ ในขอบขายการออกแบบและพัฒนา การ
ผลิต การบํารุงรักษาและซอมแซม ตัวถังสําหรับยานพาหนะบรรทุกน้ํา ต1องแนบ
เอกสารการได1รับการ รับรองมาตรฐานมาในวันเสนอราคา หรือเปUนตัวแทน
จําหนายที่ได1รับการแตงตั้ง โดยตรงจากผู1ประกอบ/ผลิตข1างต1น
๑๕.๒ ด1านท1ายติดแถบสะท1อนแสง เปUนแบบสะท1อนแสงสําหรับติด
ยานพาหนะ เพื่อความปลอดภัยเวลากลางคืนขาวสลับแดงเปUนผิวเรียบมัน
15.3 ศูนยบริการอยูหางจากสํานักงานไมเกิน ๑๐๐ กม.
๑๕.๔ เสื้อสะท1อนแสงจํานวน ๗ ชุด

๑๓/ นายประจักษ....
2๑๓2
นายประจักษ ฮอธิวงศ ตามที่ปลัดองคการบริหารสวนตําบลแมพริก ได1ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
ประธานสภาฯ
กฎหมายและตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด1วยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนท1องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวดที่ ๕ การกันเงิน ข1อ ๕๙ และ ทาน
นายกองคการบริหารสวนตําบลแมพริก ได1ชี้แจงโครงการที่องคการบริหารสวน
ตําบลแมพริก ขอกันเงินประจําป%งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไปแล1วนั้น มีสมาชิก
สภาทานใดจะมีข1อสงสัยหรือข1อซักถาม เชิญครับ
นายศิลปHชัย ทิพยมา
เรียน ทานประธานสภาสภาองคการบริหารสวนตําบลแมพริก ทานคณะผู1
ส.อบต. ม. ๔. ต.ผาป=ง บริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแมพริก ผู1ทรงเกียรติทุกทาน
กระผม นายศิลปHชัย ทิพยมา ขอสอบถามโครงการขุดลอกลําเหมืองแมขยาก
สายบ1านห1วยไร ตําบลแมปุ ไมปรากฏในการขอกันเงิน ประจําป%งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๙ ชวยชี้แจงด1วยครับ
นายถนอมชัย ทิชัย
เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแมพริกที่เคารพ ทานสมาชิก
นายก อบต.แมพริก
สภาองคการบริหารสวนตําบลแมพริกผู1ทรงเกียรติ และแขกผู1เข1ารวมประชุมทุก
ทาน สําหรับ โครงการที่ได1กอหนี้ผูกพันแล1ว อํานาจในการกันเงิน เปUนของคณะ
ผู1บริหารท1องถิ่น ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด1วยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนท1องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวดที่ ๕ การกันเงิน ข1อ ๕๗
นายประจักษ ฮอธิวงศ มีสมาชิกทานใดจะมีข1อสงสัยหรือซักถามอีกหรือไม เชิญครับ
ประธานสภาฯ
นายนิต ปาเป%Aยม
เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแมพริก ทานคณะผู1บริหาร และ
อบต. ม.๙ ต.แมพริก สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแมพริก ผู1ทรงเกียรติทุกทาน ขอสอบถาม
เรื่องการขุดบอบาดาลของบ1านรมไม1ยาง หมูที่ ๙ มีความคืบหน1าไปถึงไหนแล1ว
ครับ
นายถนอมชัย ทิชัย
เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแมพริกที่เคารพ ทานสมาชิก
นายก อบต.แมพริก
สภาองคการบริหารสวนตําบลแมพริกผู1ทรงเกียรติ สําหรับเรื่องการขุดเจาะบอ
น้ําบาล หมูที่ ๙ องคการบริหารสวนตําบลแมพริก ได1ดําเนินไปขุดเจาะแล1ว ขุด
เจาะไมได1ตามแบบแปลนซึ่งได1ดําเนินการไปแล1ว ๓ – ๔ ครั้งแล1วไมได1 ตอนนี้
ผู1รับจ1างกําลังเอาเครื่องจักรกลมาขุดเจาะบอน้ําบาดาล มาเจาะใหม คงเปUน
อาทิตยหน1า ซึ่งขุดได1ประมาณ ๔๐ เมตร ซึ่งตามแบบจะต1องได1อยางน1อย ๘๐
เมตร ขึ้นไป สําหรับขององคการบริหารสวนตําบลแมพริก ก็ขุดเจาะบอน้ําบาล
ไมได1เหมือนกัน
นายประจักษ ฮอธิวงศ มีสมาชิกทานใดจะมีข1อสงสัยหรือซักถามอีกหรือไม เชิญครับ
ประธานสภาฯ
๑๔/ นายศิลปHชัย.....

2๑๔2
นายศิลปHชัย ทิพยมา
ส.อบต. ม. ๔. ต.ผาป=ง

เรียน ทานประธานสภาสภาองคการบริหารสวนตําบลแมพริก ทานคณะผู1บริหาร
ท1องถิ่น และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแมพริก ผู1ทรงเกียรติทุกทาน
กระผม นายศิลปHชัย ทิพยมา ขอสอบถาม โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร ตาม
รายการที่ ๑ – ๓ จะทําการจัดซื้อจัดจ1างในป%งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยไม
กันเงินจะได1ไหมครับ
นายประจักษ ฮอธิวงศ ขอเชิญทานปลัดองคการบริหารสวนตําบลแมพริกชี้แจงรายละเอียดครับ
ประธานสภาฯ
นายนันทวัฒน เตชะ เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแมพริก ทานผู1บริหารท1องถิ่น
ปลัด อบต.แมพริก
ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแมพริก ทุกทาน สําหรับเหตุผลที่
ขอกันเงินงบประมาณรายจายประจําป% ๒๕๕๙ รายการที่ ๑ – ๓ นั้น ในการ
จัดซื้อจัดจ1างคอมพิวเตอร นั้นจะต1องผานคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร ระดับจังหวัด ซึ่งหนวยงานที่รับผิดชอบคือ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ป=จจุบันได1เปลี่ยนเปUน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ นี้ ให1ความเห็นชอบกอนถึงจะ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ1างได1 ซึ่งหนวยงานที่จะจัดซื้อจะต1องทําเรื่องไปให1
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร ระดับจังหวัด ให1ความ
เห็นชอบ/อนุมัติให1จัดซื้อคอมพิวเตอร ประกอบกับในป%งบประมาณ ๒๕๕๙ นี้
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก ได1รับจัดสรรงบประมาณน1อยกวาที่ตั้ง
ประมาณการรายรับไว1 จึงได1ขอกันเงินไว1 เพื่อจะได1ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวข1อง
ตอไป
นายประจักษ ฮอธิวงศ มีสมาชิกทานใดจะมีข1อสงสัยหรือข1อซักถามอีกหรือไม ถ1าไมมี และเพื่อให1เปUนไป
ประธานสภาฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด1วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนท1องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
หมวดที่ ๕ การกันเงิน ข1อ ๕๙ ขอมติที่ประชุม สมาชิกทานใดเห็นชอบให1อนุมัติ
กันเงินงบประมาณรายจายประจําป%งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จํานวน ๑๐
รายการ จํานวนทั้งสิ้น ๓,๘๖๐,๒๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น
ขอมติที่ประชุม สมาชิกทานใดเห็นชอบให1อนุมัติ กันเงินงบประมาณรายจาย
ประจําป%ประธานสภาฯ งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จํานวน ๑๐ รายการ
จํานวนทั้งสิ้น ๓,๘๖๐,๒๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น
มติที่ที่ประชุม
2 เห็นชอบให1อนุมัติ จํานวน ๒๕ เสียง
นายประจักษ ฮอธิวงศ
ขอมติที่ประชุม สมาชิกทานใดไมเห็นชอบให1อนุมัติ กันเงินงบประมาณ
ประธานสภาฯ
รายจาย ประจําป%งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จํานวน ๑๐ รายการ จํานวนทั้งสิ้น
๓,๘๖๐,๒๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น
มติที่ที่ประชุม
2 ไมเห็นชอบให1อนุมัติ จํานวน ๐ เสียง
๑๕/ ระเบียบ.....

2๑๕2
ระเบียบวาระที่ ๕
นายประจักษ ฮอธิวงศ
ประธานสภาฯ
นายถนอมชัย ทิชัย
นายก อบต.แมพริก

เรื่องอื่น ๆ
มีสมาชิกทานใดมีเรื่องที่เสนอที่ประชุมอีกหรือไม เชิญครับ
เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแมพริกที่เคารพ ทานสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลแมพริกผู1ทรงเกียรติ และแขกผู1เข1ารวมประชุม
ทุกทาน ผมมีเรื่องที่จะแจ1งให1ทราบดังนี้
เรื่องที่ ๑ ตามที่สภาองคบริหารสวนตําบลแมพริก ได1ไปรวมประชาคม
ที่ อ งคการบริ ห ารสวนจั ง หวั ด ลํ า ปาง และที่ ว าการอํ า เภอแมพริ ก เพื่ อ รวม
พิจารณา โครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาสามป%ขององคการบริหารสวนจังหวัด
ลํ า ปาง โดยเรี ย งลํ า ดั บ ที่ ๑2๓ ของอํ า เภอแมพริ ก แตก็ ไ ปเปU น ไปตามที่ ไ ด1
ประชาคม ตามความต1องการของประชาคมตําบลและจังหวัดแตอยางใด
เรื่องที่ ๒ ขอขอบคุณทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแมพริก
ทุกทาน ที่ไปรวมกันปลูกต1นไผ ถนนสาย ลป ๑๐๕๕ บ1านแมเชียงรายลุม ตาม
โครงการปลูกปJาเฉลิมพระเกียรติเทิดไท1องคราชัน ประจําป% ๒๕๕๙ และรวม
พิธีมอบบ1านนายไหล กาวิลเครือ บ1านแมเชียงรายลุม ซึ่งทั้งสองโครงการ ได1รับ
เกียรติจากทานคฑาสิทธิ์ เนื่องหล1า ทานนายอําเภอแมพริกมาเปUนประธานพิธี
สําหรับบ1านรมไม1ยาง ยังกอสร1างยังไมเสร็จยังขาด ประตู หน1าตาง และสีทาบ1าน
เรื่องที่ ๓ เรื่อง ป%นี้องคการบริหารสวนตําบลแมพริก ได1รับการจัดสรร
งบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองท1องถิ่น เปUนคาซอมบํารุงรักษาถนน
คอนกรีตเดิมด1วยการเสริมผิวแอสฟ=ลทติกคอนกรีต สาย ลป ๕๓๓๗
บ1านสันขี้เหล็ก หมูที่ ๑๐ ตําบลแมพริก กว1าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนา
๐.๐๔ เมตร งบประมาณ ๒,๖๖๙,๐๐๐ บาท
เรื่องที่ ๔ เรื่อง อุทกภัยบ1านสันขี้เหล็ก ได1ให1ชางออกไปสํารวจความ
เสียหายเรียบร1อยแล1ว เพื่อที่จะหาทางให1ความชวยเหลือตอไป
เรื่องที่ ๕ เงินเงินจัดสรรภาษีที่รัฐจัดสรรให1 ไมได1ตามที่องคการบริหาร
สวนตําบลแมพริกได1ประมาณการไว1 โดยเฉพาะเงินตามพ.ร.บ.กระจายอํานาจ
ค1างอีกประมาณ ๓ งวด และเงินอุดหนุนทั่วไป หายไปเกือบหนึ่งล1านกวาบาท
สําหรับรายรับจริงคงจะได1รู1ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
มีทานใดจะมีเรื่องที่จะเสนอที่ประชุมอีกหรือไม เชิญครับ

นายประจักษ ฮอธิวงศ
ประธานสภาฯ
นายนิต ปาเป%Aยม
เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแมพริก ทานคณะผู1บริหาร
ส.อบต. ม.๙ ต. แมพริก ท1องถิ่น และทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแมพริก ทุกทาน ผม
ขอสอบถามเรื่องลาดยางแอสฟ=สติก ถนนสายบ1านสันขี้เหล็ก ทําไมถึงลาดยาง
แคครึ่งเดียว ซึ่งจะให1เกิดอุบัติเหตุได1 เปUนเพราะเหตุใดครับ

๑๖/ นายถนอมชัย....

2๑๖2
นายถนอมชัย ทิชัย
นายก อบต.แมพริก

เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแมพริกที่เคารพ ทานสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลแมพริกผู1ทรงเกียรติทุกทาน เนื่องจากอยูขั้นตอน
การเปลี่ยนแปลงจากความกว1าง ๕.๐๐ เมตร เปUนความกว1าง ๔.๐๐ เมตร
อํานาจในการอนุมัติเปUนของผู1วาราชการจังหวัด ซึ่งอยูขั้นตอนเสนอผู1วาราชการ
จังหวัด คงเปUนอาทิตยนี้ คงจะอนุมัติให1
นายไพรัตน คันธชุมภู เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแมพริก ทานคณะผู1บริหาร
ส.อบต. ม.๒ ต. ผาป=ง ท1องถิ่น และทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแมพริก ทุกทาน ผม
อยากนําเรียนถามทานนายกองคการบริหารสวนตําบลแมพริก วาในการทํา
สิ่งกอสร1าง ฝายแก1มลิง ฝายชะลอความชุมชื้น ขุดสระ สร1างอางเก็บน้ํา และ
กอสร1างสิ่งที่เกี่ยวกับแหลงน้ํา ซึ่งชาวบ1านอยากได1สระน้ําการบริโภค อุปโภค
และเพื่อการเกษตร ขอให1ทางคณะผู1บริหารได1ทําเรื่องขออนุญาตขอใช1พื้นที่ปJา
กับหนวยงานที่เกี่ยวข1องตอไป วามีขั้นตอนอยางไรชาวบ1านฝากถามมาครับ
นายถนอมชัย ทิชัย
เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแมพริกที่เคารพ ทานสมาชิก
นายก อบต.แมพริก
สภาองคการบริหารสวนตําบลแมพริกผู1ทรงเกียรติทุกทาน ในการไปทําถนน
หรือสิ่งกอสร1างทุกอยาง จะได1ขอใช1พื้นที่ไมวาจะเปUนพื้นที่ปJา พื้นที่อุทยาน
จะต1องทําหนังสือขออนุญาตขอใช1พื้นพื้นที่ทุกครั้ง ไปที่กระทรวงทรัพยากรและ
สิ่งแวดล1อม และสภาองคการบริหารสวนตําบล ให1ความเห็นชอบ ซึ่งกอนจะไป
ดําเนินการจะต1องไปสํารวจพื้นที่กอนวาอยูในเขตพื้นที่ปJาหรือพื้นที่อุทยาน
หรือไม ถ1าอยูในพื้นที่ปJาก็จะต1องขออนุญาตขอใช1พื้นที่หนวยงานที่เกี่ยวข1อง
ตอไป ซึ่งจะต1องทําหนังสือไปยังหนวยงานที่เกี่ยวข1องกอนเข1าไปดําเนินการ
นายประจักษ ฮอธิวงศ มีทานใดจะมีเรื่องที่จะเสนอที่ประชุมอีกหรือไม เชิญครับ
ประธานสภาฯ
นายประจักษ ฮอธิวงศ มีทานใดจะมีเรื่องเสนออีกหรือไม ถ1าไมมี ผมขอปVดการประชุม และขอให1ทุก
ประธานสภาฯ
ทานเดินทางโดยสวัสดิภาพ
ปVดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
(ลงชื่อ)
(นายนันทวัฒน เตชะ)
เลขานุการสภา/ผู1บันทึก
๑๗/ นายพิสิฐ......

2๑๗2

(ลงชื่อ)
(นายพิสิฐ วงศสี)
ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)
(นายสงา ป=ญญาดิษวงศ)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)
(นายอBอด คําภิระเตรียมวงศ)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม
ทราบ

(ลงชื่อ)
(นายประจักษ ฮอธิวงศ)
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแมพริก

