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นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� 
นายอดุลย�     เกษรพรม 
นายยิ่ง          พ�อยะ 
นายวิทยา    กองใจ 
นายสง�า        ป=ญญาดิษวงศ� 
นายชาญกิจ   ป=ญญาดิบวงศ� 
นายจรัญ      ดีหล1า 
นายสุข        ยศวงศ� 
นายพิสิฐ       วงศ�สี 
นายสายันต�   แก1วกองเครือ 
นายสมใจ     ชาวงษ� 
นางสาววิยะดา  โม1จันทร� 
นางสาคร     อุปาละ 
นายนิต          ปาเป%Aยม 
นายเชิด         ป=ญญาชัย 
นายอBอด      คําภิระเตรียมวงศ� 
นายสมศักด์ิ    เมืองเหมอะ 
นายสุคนธ�      สุรินทร�บาง 
นายวิญDู      ทิพย�พิมพ�วงศ� 
นายไพรัตน�   คันธชุมภู 
นายถนอม    เมืองเหมอะ 
นายวราวุฒิ    เสนจุ1ม 
นายกิตติคุณ     เสนสุวรรณ 
นายศิลปHชัย    ทิพย�มา 
นายสมัก       เกตเพ็ช 
นายสามารถ     ไชยอาษา 
นายนันทวัฒน�  เตชะ 

ประธานสภา อบต.แม�พริก 
รองประธานสภา อบต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๓ ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๓ ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๔ ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๔ ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๖ ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๖ ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๗ ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๗ ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๘ ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๘ ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๙ ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๙ ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๐ ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๐ ต.แม�พริก 
สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๑ ต.แม�พริก 
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.แม�พริก 

ประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� 
อดุลย�     เกษรพรม      
ยิ่ง         พ�อยะ 
วิทยา     กองใจ 
2ลาปJวย2 
ชาญกิจ   ป=ญญาดิบวงศ� 
จรัญ      ดีหล1า 
สุข        ยศวงศ� 
พิสิฐ      วงศ�ส ี
สายันต�    แก1วกองเครือ 
สมใจ      ชาวงษ� 
วิยะดา    โม1จันทร� 
สาคร      อุปาละ 
นิต         ปาเป%Aยม 
เชิด         ป=ญญาชัย 
อBอด        คําภิระเตรียมวงศ�
สมศักด์ิ     เมืองเหมอะ 
สุคนธ�       สุรินทร�บาง 
วิญDู       ทิพย�พิมพ�วงศ� 
ไพรัตน�     คันธชุมภู 
ถนอม       เมืองเหมอะ  
วราวุฒิ      เสนจุ1ม 
กิตติคุณ     เสนสุวรรณ 
ศิลปHชัย     ทิพย�มา 
สมัก        เกตเพ็ช 
สามารถ     ไชยอาษา 
นันทวัฒน�   เตชะ  

๒/ ผู1เข1าร�วม.... 
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ผู1เข1าร�วมประชุม 
คณะผู�บริหารองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 

  

ลําดับท่ี ช่ือ " สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ 
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นายถนอมชัย    ทิชัย 
นายทองคํา     จินะสะทุ�ง 
นางสาวกรรณิกา   แก1วน1อย       

นายก อบต. 
รองนายก อบต. 
เลขานุการนายก อบต. 

ถนอมชัย  ทิชัย 
ทองคํา     จินะสะทุ�ง 
 กรรณิกา   แก1วน1อย       
 

ผู1เข1าร�วมประชุม 
พนักงานส�วนตําบล พนักงานจ�าง องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก/ผู�เข�าร�วมรับฟ*ง 

ลําดับท่ี ชื่อ 2 สกุล ตําแหน�ง ลายมือชื่อ 
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นางสาวสมหมาย     ฟ=กเป%Mยม 
นางกฤตธีรา คําภิธรรม 
นายสมคิด ฮ�อธิวงศ� 
นายโสฬส  มุ�ยแดง 
นายนิรันดร�    ยะฟู 
นางสาววันวิสาข�  โพธ ิ
นายอุทัย ปลัดนู 
นางสาวนฤมล  ปPอเครือ 
นางสาวชนันธร  ปวงดี 
นางสาวกาญจนี  ศรีวิชัยวงค� 
นางสาวปราณีต  เครือคําวัง 
นายศรัณย�  มะหลีแก1ว 
 
นายสงัด  สุยะทา 
นายโอฬาร  กันทะวงศ� 
 
นายทองสุข  อุดบัววงศ� 

หัวหน1าสํานักปลัด 
ผู1อํานวยการกองคลัง 
นายช�างโยธา  
นักพัฒนาชุมชน 
นักวิเคราะห�นโยบายและแผน  
นักวิชาการศึกษา  
นายช�างโยธา  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
นักทรัพยากรบุคคล 
เจ1าพนักงานธุรการ(กองช�าง) 
เจ1าพนักงานธุรการ(สํานักปลัด) 
เจ1าพนักงานปPองกันฯ  
(จนท.รักษาความสงบเรียบร1อย) 
จนท.รักษาความสงบเรียบร1อย 
ผู1ใหญ�บ1าน หมู�ท่ี ๓ บ1านแม�เชียงรายลุ�ม 
ตําบลแม�พริก 
ประชาคม หมู�ท่ี ๓ บ1านผาป=งกลาง 
ตําบลผาป=ง 

สมหมาย   ฟ=กเป%Mยม 
กฤตธีรา   คําภิธรรม 
 สมคิด    ฮ�อธิวงศ�    
โสฬส     มุ�ยแดง 
นิรันดร�    ยะฟู 
วันวิสาข�  โพธ ิ
อุทัย      ปลัดนู 
นฤมล   ปPอเครือ 
ชนันธร   ปวงดี 
กาญจนี  ศรีวิชัยวงค� 
ปราณีต  เครือคําวัง 
ศรัณย�  มะหลีแก1ว 
 
สงัด     สุยะทา 
โอฬาร  กันทะวงศ� 
 
ทองสุข  อุดบัววงศ� 
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                              บันทึกรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 

สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  ๓ ครั้งท่ี ๑  ประจําป%  ๒๕๕๙ 
วันอังคารท่ี  ๒๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  ณ  ห1องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  
     ตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 

……………………………. 
ครบองค�ประชุม         เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น. 
นายนันทวัฒน�  เตชะ ได1ตรวจรายชื่อแล1ว ครบองค�ประชุม มีผู1มาร�วมประชุม จํานวน ๒๕ ท�าน ผู1ไม�มา 
เลขานุการสภาฯ  ร�วมประชุม จํานวน ๑ ท�าน  คือ นายสง�า  ป=ญญาดิษวงศ� โดยมีนายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ�  

ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ทําหน1าท่ีเปUนประธาน ในท่ีประชุม และ 
ได1เรียนเชิญ ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
และขอให1สมาชิกทุกท�านพนมมือบูชาพระรัตนตรัย ประธานประธานสภาองค�การบริหาร
ส�วนตําบลแม�พริก กล�าวเปVดประชุมและ  ดําเนินการประชุมสภาองค�การบริหารส�วน
ตําบลแม�พริก   สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  ๓  ครั้งท่ี  ๑ ประจําป%  ๒๕๕๙     จึงได1เริ่ม
ดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ1งให1ท่ีประชุมทราบ 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� เรียน นายกองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก รองทองคํา จินะสะทุ�ง เลขานุการ
ประธานสภาฯ  นายกองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล 

แม�พริก ผู1ทรงเกียรติ และผู1เข1าร�วมประชุมทุกท�าน วันนี้เปUนการประชุมสภาองค�การ
บริหารส�วนตําบลแม�พริก สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑ ประจําป% ๒๕๕๙ ทางสภา
องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ไม�มีเรื่องท่ีจะแจ1งให1ทราบ  ท�านนายกองค�การบริหาร
ส�วนตําบลแม�พริก จะมีเรื่องแจ1งให1ท่ีประชุมทราบหรือไม� เชิญครับ 

นายถนอมชัย ทิชัย 2ไม�มีครับ2 
นายก อบต.แม�พริก   
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก สมัยสามัญ 
           สมัยท่ี ๓ ประจําป% ๒๕๕๙ ครั้งท่ี ๒  เม่ือวันท่ี  ๑๕  สิงหาคม ๒๕๕๙ 
นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ� มีท�านสมาชิก ท�านใดมีข1อสงสัย หรือ จะแก1ไข เพ่ิมเติม รายงานการประชุมสภา
ประธานสภาฯ  องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓  ครั้งท่ี ๒ ประจําป% ๒๕๕๙  

 เม่ือวันท่ี  ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙  หรือไม� 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� มีท�านใดจะแก1ไขเพ่ิมเติมอีกหรือไม� ถ1าไม�มี ผมขอมติท่ีประชุม ว�าจะรับรองรายงาน
ประธานสภาฯ  การประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๒ ประจําป% ๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑๕ สิงหาคม  

๒๕๕๙ โดยการยกมือข้ึน 
มีสมาชิกท�านใดเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓  

ครั้งท่ี  ๒  ประจําป%  ๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๙  โปรดยกมือข้ึนครับ 
มติท่ีประชุม  2เห็นชอบ รับรอง  จํานวน ๒๕ เสียง 
 

๔/ นายประจักษ�..... 
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นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ�   มีสมาชิกท�านใดไม�เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓
ประธานสภาฯ  ครั้งท่ี ๒  ประจําป% ๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙  โปรดยกมือข้ึนครับ 
มติท่ีประชุม  2ไม�เห็นชอบ รับรอง  จํานวน  ๐  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง  พิจารณาขอความเห็นชอบกันเงินงบประมาณรายจ�ายประจําป%งบประมาณ พ.ศ.

๒๕๕๙  จํานวน  ๑๐ รายการ    
นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ� ก�อนท่ีจะได1ดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม เรียนเชิญท�านปลัด อบต. ชี้แจง 
ประธานสภาฯ รายละเอียดเก่ียวกับระเบียบและข1อกฎหมายท่ีเก่ียวข1อง เชิญครับ 
นายนันทวัฒน�  เตชะ เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ท�านผู1บริหารท1องถ่ิน  
ปลัด อบต.แม�พริก ท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก และผู1เข1าร�วมประชุม ทุกท�านการกัน

เงินงบประมาณรายจ�ายมีระเบียบท่ีเก่ียวข1องดังนี้ 
2ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด1วยการรับเงิน การเบิกจ�ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค�กรปกครองส�วนท1องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวดท่ี ๕  
การกันเงิน ข1อ ๕๙ ในกรณีท่ีองค�กรปกครองส�วนท1องถ่ินได1ก�อหนี้ผูกพันไว1ก�อนสิ้นป% โดย
สั่งซ้ือหรือสั่งจ1าง หรือการเช�าทรัพย�สิน ถ1าเห็นว�าการเบิกจ�ายเงินไปชําระหนี้ผูกพันไม�ทัน
สิ้นป%ให1ผู1บริหารท1องถ่ินอนุมัติให1กันเงินไว1เบิกในป%ถัดไปได1อีกไม�เกินระยะเวลาหนึ่งป% 
 หากดําเนินการตามวรรคหนึ่งไม�แล1วเสร็จ ให1ขอขยายเวลาเบิกจ�ายต�อสภา
ท1องถ่ินได1อีกไม�เกินหกเดือน 
 2ในกรณีท่ีมีรายจ�ายหมวดค�าครุภัณฑ�ท่ีดินและสิ่งก�อสร1าง ยังมิได1ก�อหนี้ผูกพันแต�
มีความจําเปUนจะต1องใช1จ�ายเงินนั้นต�อไปอีก ให1องค�กรปกครองส�วนท1องถ่ินรายงานอนุมัติ
กันเงินต�อสภาท1องถ่ินได1อีกระยะไม�เกินระยะเวลาหนึ่งป% 
 หากองค�กรปกครองส�วนท1องถ่ินยังมิได1ดําเนินการก�อหนี้ผูกพันตามเง่ือนไขใน
วรรคหนึ่งให1ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ�ายเงินได1ไม�เกินอีกหนึ่งป%ต�อสภาท1องถ่ิน หรือกรณีมี
ความจําเปUนต1องแก1ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล�าวท่ีทําให1 ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีก�อสร1าง ให1ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและขยายเวลาเบิก
จ�ายเงินได1ไม�เกินอีกหนึ่งป%ต�อสภาท1องถ่ินแล1วแต�กรณี 
 กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ�ายเงินแล1ว หากไม�ได1
ดําเนินการหรือมีเงินเหลือจ�ายจากเงินดังกล�าว ให1เงินจํานวนนั้นตกเปUนเงินสะสม 

นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� เพ่ือให1เปUนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด1วยการรับเงิน การเบิกจ�ายเงิน การ 
ประธานสภาฯ  ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค�กรปกครองส�วนท1องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  

หมวดท่ี ๕ การกันเงิน ข1อ ๕๙  เชิญท�านนายกองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกได1ชี้แจง 
รายละเอียดเก่ียวกับการกันเงินประจําป%งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เชิญครับ 

นายถนอมชัย  ทิชัย เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกท่ีเคารพ ท�านสมาชิกสภาองค� 
นายก อบต.แม�พริก การบริหารส�วนตําบลแม�พริกผู1ทรงเกียรติ และแขกผู1เข1าร�วมประชุมทุกท�าน สําหรับ   
 โครงการท่ียังไม�ได1ก�อหนี้ผูกพันแต�มีความจําเปUนจะต1องใช1จ�ายเงิน ในป%งบประมาณ  

พ.ศ.๒๕๕๙ มีดังนี้ 
 

๕/ ๑.ค�าจัดซ้ือ.... 
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๑. ค�าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร�โน�ตบุ2ก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน ๑ 
เครื่อง ตั้งไว� ๑๗,๐๐๐ บาท  เพ่ือใช1ในงานกิจการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
ตามรายละเอียด ดังนี้  
2 มีหน�วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม�น1อยกว�า ๒ แกนหลัก (๒ core) จํานวน ๑ หน�วย 
โดยมีคุณลักษณะอย�างใดอย�างหนึ่ง หรือดีกว�า ดังนี้ 
๑) ในกรณีท่ีมีหน�วยความจํา แบบ L๒ Cache Memory ขนาดไม�น1อยกว�า ๒ MB ต1องมี
ความเร็ว 
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม�น1อยกว�า ๒.๕ GHz หรือ 

๒) ในกรณีท่ีมีหน�วยความจํา แบบ Smart Cache Memory ขนาดไม�น1อยกว�า 
๓ MB ต1องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม�น1อยกว�า ๑.๖ GHz 
2 มีหน�วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว�า ขนาดไม�น1อยกว�า ๔ GB 
2 มีหน�วยจัดเก็บข1อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม�น1อยกว�า ๕๐๐ GB จํานวน ๑ หน�วย 
2 มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว�า มีขนาดไม�น1อยกว�า ๑๒ นิ้ว 
2 มี DVD2RW หรือดีกว�า จํานวน ๑ หน�วย 
2 มีช�องเชื่อมต�อระบบเครือข�าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base2T        
  หรือดีกว�า จํานวนไม�น1อยกว�า ๑ ช�อง 
2 สามารถใช1งานได1ไม�น1อยกว�า Wi2Fi (๘๐๒.๑๑b, g, n) และ Bluetooth 
โดยจัดซ้ือตามมาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และแผนพัฒนา
สามป%    ( พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ) หน1า ๑๔๐ 

๒. ค�าจัดซ้ือเครื่องพิมพ�ชนิดเลเซอร� ขาวดํา(๑๘ หน�า/นาที)  
จํานวน ๑ เครื่อง     

                               ตั้งไว� ๓,๕๐๐ บาท  ตามรายละเอียด ดังนี้ 
   2  มีความละเอียดในการพิมพ�ไม�น1อยกว�า ๖๐๐x๖๐๐ dpi 
   2  มีความเร็วในการพิมพ�ไม�น1อยกว�า ๑๘ หน1า/นาที 
      2  มีหน�วยความจํา (Memory) ขนาดไม�น1อยกว�า ๒ MB 

2  มีช�องเชื่อมต�อ (Interface) แบบ Parallel หรือUSB ๒.๐ หรือดีกว�า จํานวนไม�น1อย 
    กว�า   ๑ ช�อง 
2  สามารถใช1ได1กับ A๔,Letter,Legal และ Customโดยมีถาดใส�กระดาษได1ไม�น1อยกว�า    
   ๑๕๐ แผ�น 
    โดยจัดซ้ือตามมาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
แผนพัฒนาสามป%    ( พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ) หน1า ๑๔๐ 

 ๓. ค�าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร�โน�ตบุ2ก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน ๑ 
เครื่อง ตั้งไว� ๑๗,๐๐๐ บาท เพ่ือใช1ในกองช�างองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  ตาม
รายละเอียด ดังนี้  
2 มีหน�วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม�น1อยกว�า ๒ แกนหลัก (๒ core) จํานวน ๑ หน�วย 
โดยมีคุณลักษณะอย�างใดอย�างหนึ่ง หรือดีกว�า ดังนี้ 
 

๖/ ๑) ในการ....... 
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๑) ในกรณีท่ีมีหน�วยความจํา แบบ L๒ Cache Memory ขนาดไม�น1อยกว�า ๒ MB ต1องมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม�น1อยกว�า ๒.๕ GHz หรือ 
๒) ในกรณีท่ีมีหน�วยความจํา แบบ Smart Cache Memory ขนาดไม�น1อยกว�า ๓ MB 
ต1องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม�น1อยกว�า ๑.๖ GHz 
2 มีหน�วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว�า ขนาดไม�น1อยกว�า ๔ GB 
2 มีหน�วยจัดเก็บข1อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม�น1อยกว�า ๕๐๐ GB จํานวน ๑ หน�วย 
2 มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว�า มีขนาดไม�น1อยกว�า ๑๒ นิ้ว 
2 มี DVD2RW หรือดีกว�า จํานวน ๑ หน�วย 
2 มีช�องเชื่อมต�อระบบเครือข�าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base2T  
หรือดีกว�า จํานวนไม�น1อยกว�า ๑ ช�อง 
2 สามารถใช1งานได1ไม�น1อยกว�า Wi2Fi (๘๐๒.๑๑b, g, n) และ Bluetooth 
โดยจัดซ้ือตามมาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และแผนพัฒนา
สามป%    ( พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ) หน1า ๑๔๐ 

๔. โครงการปรับปรุงหอกระจายข�าวประจําหมู�บ�าน ตั้งไว� ๕๔,๐๐๐ บาท เพ่ือ
จ�ายเปUนค�าจ1างเหมาปรับปรุงระบบหอกระจายข�าวประจําหมู�บ1าน บ1านแม�พริกบน หมู�ท่ี 
๔ ตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง ปริมาณงาน ติดต้ังลําโพงฮอร�นปากกลม
ขนาด ๑๔ นิ้ว จํานวน ๙ ตัว พร1อมติดต้ังระบบเครื่องเสียง รายละเอียดตามเอกสาร
รายการประกอบแบบขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก เลขท่ี มพ. ๐๐๘/๒๕๕๘ 
และแผนพัฒนาสามป% ( พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ) หน1า ๙๗ 

๕. ค�าจัดซ้ือรถบรรทุกน้ําดับเพลิง แบบอเนกประสงค� จํานวน ๑ คัน ตั้งไว� 
๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท  
เพ่ือจัดซ้ือรถบรรทุกน้ําดับเพลิงแบบอเนกประสงค�ขนาด ชนิด ๖ ล1อ ขนาดบรรทุกน้ําไม�
น1อยกว�า ๘,๐๐๐  ลิตร  ขนาดเครื่องยนต�ไม�น1อยกว�า ๒๔๐ แรงม1า พร1อมชุดอุปกรณ�
ดับเพลิง (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามเอกสารประกอบการโอนงบประมาณ 
ตามท่ีแนบ) 

๖. โครงการขุดบ�อน้ําตื้นพร�อมระบบประปาแก�ไขป*ญหาภัยแล�ง  
                              ตั้งไว� ๙๓,๐๐๐  บาท   

เพ่ือจ�ายเปUนค�าจ1างเหมาขุดบ�อน้ําต้ืนพร1อมระบบประปาแก1ไขป=ญหาภัยแล1ง  หมู�ท่ี ๔  
ตําบลแม�พริก อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง ปริมาณงาน ขุดวางบ�อซีเมนต�ขนาด Ø 
๑.๒๐ เมตร ๔ แถวๆละ ๒๔ ท�อน รวม ๙๖ ท�อน รายละเอียดตามแบบแปลนองค�การ
บริหารส�วนตําบลแม�พริก เลขท่ี มพ.๐๑๙/๒๕๕๙ และตามแผนพัฒนาสามป% (พ.ศ. 
๒๕๕๙2๒๕๖๑) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๒ หน1า ๔  

๗. โครงการติดตั้งถังกรองน้ําระบบประปาหมู�บ�าน  ตั้งไว� ๙๖,๐๐๐  บาท  
เพ่ือจ�ายเปUนค�าจ1างเหมาติดต้ังถังกรองน้ําระบบประปาหมู�บ1าน  หมู�ท่ี ๘  ตําบลแม�พริก 
อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง ปริมาณงาน ติดต้ังถังกรองน้ําระบบประปาหมู�บ1าน จํานวน 
๑ ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก เลขท่ี มพ.๐๓๒/
๒๕๕๙ และตามแผนพัฒนาสามป% (พ.ศ. ๒๕๕๙2๒๕๖๑) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ท่ี ๓ หน1า ๔  

๗/ ๘. โครงการ...... 
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๘. โครงการขุดลอกเข่ือนแม�กDองจาง  ตั้งไว� ๒๑,๗๐๐  บาท 
เพ่ือจ�ายเปUนค�าจ1างเหมาขุดลอกเข่ือนแม�ก�องจาง หมู�ท่ี ๒  ตําบลผาป=ง อําเภอแม�พริก  
จังหวัดลําปาง  ปริมาณงาน   ขนาดก1นขุดลอกกว1างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ลึก
เฉลี่ย ๑ เมตร ปริมาณดินขุดไม�น1อยกว�า ๖๖๐ ลูกบาศก�เมตร  รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก เลขท่ี มพ.๐๑๓/๒๕๕๙ และตามแผนพัฒนาสาม
ป% (พ.ศ. ๒๕๕๙2๒๕๖๑) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๒ หน1า ๘ 

๙. โครงการขุดลอกหน�าฝายทุ�งตีนดอย  ตั้งไว� ๗๙,๐๐๐  บาท 
เพ่ือจ�ายเปUนค�าจ1างเหมาขุดลอกหน1าฝายทุ�งตีนดอย หมู�ท่ี ๕ ตําบลผาป=ง อําเภอแม�พริก  
จังหวัดลําปาง  ปริมาณงาน ขนาดก1นขุดลอกกว1างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร ลึก
เฉลี่ย ๒ เมตร ปริมาณดินขุดไม�น1อยกว�า ๒,๔๐๐ ลูกบาศก�เมตร  รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก เลขท่ี มพ.๐๐๙/๒๕๕๙ และตามแผนพัฒนาสาม
ป% (พ.ศ. ๒๕๕๙2๒๕๖๑) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๒ หน1า ๖ 

๑๐. โครงการขุดลอกหน�าฝายทุ�งหล�าย  ตั้งไว�  ๗๙,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจ�ายเปUนค�าจ1างเหมาขุดลอกหน1าฝายทุ�งหล�าย หมู�ท่ี ๕ตําบลผาป=ง อําเภอแม�พริก  
จังหวัดลําปาง  ปริมาณงาน  ขนาดก1นขุดลอกกว1างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร ลึก
เฉลี่ย ๒ เมตร ปริมาณดินขุดไม�น1อยกว�า ๒,๔๐๐ ลูกบาศก�เมตร  รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก เลขท่ี มพ.๐๑๐/๒๕๕๙ และตามแผนพัฒนาสาม
ป% (พ.ศ. ๒๕๕๙2๒๕๖๑) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๒ หน1า ๖ 

รวมกันเงินงบประมาณรายจ�ายประจําปFงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
จํานวนท้ังส้ิน ๓,๘๖๐,๒๐๐  บาท 
รายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ รถยนต�บรรทุกน้ําดับเพลิงแบบอเนกประสงค� 

ขนาดความจุไม�น�อยกว�า ๘,๐๐๐ ลิตร 
คุณลักษณะท่ัวไป 
เปUนรถยนต�บรรทุกน้ําดับเพลิง แบบอเนกประสงค� ตัวรถชนิด ๖ ล1อ เครื่องยนต�ดีเซล มี

กําลังแรงม1าสูงสุดไม�น1อยกว�า ๒๔๐ แรงม1า ตอนท1ายหลังเก�งติดต้ังตู1บรรทุกน้ํามีปริมาตรความจุไม�
น1อยกว�า ๘,๐๐๐ ลิตร ตัวชุดถังบรรจุน้ํา เปUนผลิตภัณฑ�ท่ีมีคุณภาพสูง ผลิตและประกอบจาก
โรงงานท่ีได1รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑และ ๑๔๐๐๑ จากหน�วยงาน
ราชการหรือหน�วยงานรัฐวิสาหกิจ ในขอบข�ายการออกแบบและพัฒนา การผลิต การบํารุงรักษา
และซ�อมแซม โดยมีหนังสือแต�งต้ังตัวแทนจําหน�ายพร1อมนําเอกสารรับรองมาแสดงในวันยื่นซอง
เสนอราคา (ท้ังนี้การกําหนดมาตรฐานต�างๆ เพ่ือให1ได1ครุภัณฑ�ท่ีมีประสิทธิภาพในการใช1งานและ
เกิดประโยชน�สูงสุดแก�ทางราชการ) และอุปกรณ�ทุกชนิดเปUนของใหม�ไม�เคยใช1งานมาก�อน 
คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ตัวรถยนต� 

1.1.1.ตัวรถและโครงสร1างตามมาตรฐานของโรงงานผู1ผลิต 
1.1.2.ความยาวช�วงล1อไม�น1อยกว�า ๔,๒๐๐ มิลลิเมตร 

 
๘/ ๑.๑.๓ เปUนรถ...... 
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1.1.3.เปUนรถชนิดไม�น1อยกว�า ๖ ล1อ ขับเคลื่อนไม�น1อยกว�า ๑ เพลา และมีล1ออะไหล�พร1อม

กะทะล1อ ๑ ชุดโดยมีอุปกรณ�ท่ีสําคัญตามมาตรฐานผู1ผลิตครบถ1วน 
1.1.4. ติดต้ังเครื่องปรับอากาศ น้ํายาแอร�ชนิด ๑๓๔ A และติดต้ังวิทยุ CD พร1อมลําโพง 

ฟVล�มกรองแสงหรือเปUนรถยนต�ใหม�ล�าสุด 
2. เครื่องยนต� 

2.1.1.เครื่องยนต�ดีเซลขนาดไม�น1อยกว�า ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร1อนด1วยนํ้าเปUน
เครื่องยนต�ดีเซลท่ีได1มาตรฐานไม�ตํ่ากว�า มอก.๒๓๑๕2๒๕๕๑  

2.1.2.มีกําลังสูงสุดไม�น1อยกว�า ๒๔๐ แรงม1า ท่ีรอบไม�เกิน ๓,๓๐๐ รอบ/นาที 
2.1.3.มีระบบการเผาไหม1แบบไดเร็คอินเจคชั่น 

3. ระบบส�งกําลัง 
3.1.1.คลัทช�เปUนแบบตามมาตรฐานผู1ผลิต 
3.1.2.เกียร�เปUนแบบกระปุกเดินหน1าไม�น1อยกว�า ๖ เกียร� เกียร�ถอยหลังไม�น1อยกว�า ๑ 

เกียร� 
4. ระบบบังคับเล้ียว 

4.1.1.พวงมาลัยขับทางขวามีระบบช�วยผ�อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING) 
5. ระบบนํ้ามันเช้ือเพลิง 

5.1.1.ามันเชื้อเพลิงมีความจุไม�น1อยกว�า ๒๐๐ ลิตร ฝาปVดมีกุญแจ 
6. ระบบกันสะเทือน  

6.1.1.ตามมาตรฐานผู1ผลิต 
7. ระบบห�ามล�อ  

7.1.1.มาตรฐานผู1ผลิต 
8. สมรรถนะรถ 

8.1.1.สามารถรับนํ้าหนักตัวรถ ส�วนประกอบ เครื่องมือและอุปกรณ�ประจํารถขณะ
บรรทุกเต็มสมรรถนะ (GROSS VEHICLE WEIGHT) ได1ไม�น1อยกว�า ๑๕,๐๐๐ 
กิโลกรัม 

9. ระบบไฟฟQา 
9.1.1.ใช1ระบบไฟฟPา ๒๔ โวลท� 
9.1.2.มีอัลเทอร�เนเตอร�ชนิด ๒๔ โวลท� ขนาดไม�น1อยกว�า ๓๕ แอมแปร� 
9.1.3.มีมอเตอร�สตาร�ทชนิด ๒๔ โวลท� 
9.1.4.มีแบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลท�ขนาดความจุไม�ตํ่ากว�า ๖๕ แอมแปร�/ชั่วโมง 
       จํานวน ๒ ลูก 
9.1.5.มีสัญญาณไฟถูกต1องครบถ1วนตามกฎจราจร 

10. ถังบรรจุนํ้า 
10.1 ถังบรรจุน้ํามีปริมาตรความจุไม�น1อยกว�า ๘,๐๐๐ ลิตร สร1างด1วยเหล็ก 

อย�างดีมีความหนาไม�น1อยกว�า ๓ มิลลิเมตร ภายในถังบรรจุน้ํากันเปUนช�องๆ จํานวนไม�  
น1อยกว�า ๓ ช�อง เพ่ือปPองกันการกระแทกของน้ําขณะรถวิ่ง 

๙/ ๑๐.๒ ด1านบน.... 
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10.2 ด1านบนของถังบรรจุน้ํามีช�องสําหรับให1พนักงานลงไปทําความสะอาด

ภายในถังบรรจุน้ํา ขนาดเส1นผ�าศูนย�กลางไม�น1อยกว�า ๕๐๐ มม. จํานวน
ไม�น1อยกว�า ๒ ช�อง พร1อมมีฝาเปVด 2 ปVด (ติดต้ังอยู�ตอนหน1าและ
ตอนท1ายของถังบรรจุน้ํา) 

10.3  ติดต้ังท่ีเหยียบท่ีด1านท1าย สําหรับข้ึนบันไดไปปฏิบัติงานควบคุมการฉีด 
แท�นป�นฉีดน้ํ า ท่ี เหยียบบุด1วยอลู มิ เนียมดอกกันลื่น หรือ โลหะ 
STAINLESS STEEL ท่ีมีดอกลายกันลื่น 

10.4  มีบันไดเหล็กสําหรับข้ึนไปปฏิบัติงานควบคุมการฉีดแท�นป�นฉีดน้ํา 
ติดต้ังอยู�ด1านท1ายของตัวรถ 

10.5  ด1านข1างของถังบรรจุน้ํา มีตู1เก็บสายส�งน้ํา สามารถเปVด – ปVดได1 สร1าง
ด1วยเหล็กชุบซ้ิงค� ซ่ึงเหล็กชุบซ้ิงค�ต1องผ�านการทดสอบความทนการกัด
กร�อน ไม�น1อยกว�า ๙๐๐ ชั่วโมง ได1รับการรับรองจากสถาบันยานยนต�
หรือหน�วยงานราชการท่ีมีขีดความสามารถในการทดสอบโดยมีหนังสือ
แต�งต้ังจากโรงงานผู1ผลิตฉบับจริงมาแสดงในวันยื่นซอง 

10.6  ถังบรรทุกน้ํา ผลิตจากโรงงานท่ีได1รับการรับรองระบบบริหารงาน
คุณภาพ ISO ๙๐๐๑และ๑๔๐๐๑ จากหน�วยงานราชการหรือหน�วยงาน
รัฐวิสาหกิจ  โดยแนบ แคตตาล็อกหรือรูปแบบพร1อมเอกสารรับรองและ
หนังสือแต�งต้ังตัวแทนจําหน�ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา  

10.7 มีท่ีบอกระดับน้ําภายในถังตามมาตรฐานผู1ผลิต 
11. ระบบดับเพลิงประจํารถ 

๑๑.๑ เครื่องสูบน้ําดับเพลิง 
๑๑.๑.๑ เปUนป=�มสูบน้ําแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย� ชนิดใบพัดเดียวและใบพัดของเครื่องสูบน้ํา

สามารถทําสุญญากาศดูดน้ําได1เองโดยไม�ต1องล�อน้ําท่ีสายดูดน้ํา (SELF2PRIMING PUMP) และไม�
ใช1ระบบสุญญากาศอ่ืนช�วยในการสูบน้ํา มีส�วนควบห1องเกียร�ติดต้ังอยู�กับตัวป=�มสูบน้ํา 

๑๑.๑.๒. ตัวป=�มทําด1วยเหล็กหล�อ มีขนาดท�อดูดน้ํา ๓ นิ้ว ขนาดท�อส�งน้ํา ๓ นิ้ว 
11.1.3 ใบพัดชนิดใบพัดเด่ียวทําด1วยอลูมินัมอัลลอยด� มีขนาดเส1นผ�าศูนย�กลางไม�น1อย

กว�า ๒๑๕ มิลลิเมตร 
11.1.4 ประสิทธิภาพการทดสอบของป=�มสูบน้ํามีอัตราการสูบส�งสูงสุดไม�น1อยกว�า 

๑,๘๐๐ ลิตร/นาที ท่ีรอบไม�เกิน ๑,๑๐๐ รอบต�อนาที ทําแรงดันได1สูงสุดไม�น1อย
กว�า ๔๐๐ ปอนด�/ตารางนิ้ว โดยมีเอกสารการรับรองประสิทธิภาพการทดสอบ
จากหน�วยงานราชการท่ีมีขีดความสามารถในการรับรอง  และหนังสือแต�งต้ัง
ตัวแทนจําหน�ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา 

11.1.5 ป=�มสูบน้ําได1รับกําลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต�ของรถผ�านระบบถ�ายทอดกําลังซ่ึง
ต�อออกมาจากข1างเกียร�รถยนต� (SIDE PTO) สามารถสูบส�งน้ําได1ไม�น1อยกว�า 
๑,๕๐๐ ลิตร/นาที ท่ีรอบท่ีเพลา PTO ไม�เกิน ๘๐๐ รอบต�อนาที 

 
๑๐/ ๑๑.๑.๖ สามารถ.... 
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11.1.6 สามารถฉีดน้ําในขณะท่ีรถวิ่งได1 
11.1.7 ป=�มสูบน้ํา เปUนผลิตภัณฑ�ท่ีมีคุณภาพสูง ผลิตและประกอบจากโรงงานท่ีได1รับการ

รับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑และ๑๔๐๐๑ จากหน�วยงาน
ราชการหรือหน�วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยแนบแคตตาล็อกพร1อมเอกสารรับรองและ
หนังสือแต�งต้ังตัวแทนจําหน�ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา 

๑๑.๒ ระบบปรับปริมาณการสูบส�งน้ํา 
11.2.1 ระบบปรับปริมาณการสูบส�งน้ํา เพ่ิม2ลด ด1วยระบบอิเล็กทรอนิกส� ประกอบด1วย 

11.2.1.1 สวิทซ�สําหรับเพ่ิมรอบเครื่องยนต� 
11.2.1.2 สวิทซ�สําหรับลดรอบเครื่องยนต� 
11.2.1.3 สวิทซ�สําหรับปรับรอบเครื่องยนต�ให1เปUนรอบปกติอย�างรวดเร็ว 

11.3  ระบบท�อน้ําดับเพลิง 
11.3.1 มีทางสําหรับสูบน้ําจากแหล�งน้ําภายนอกขนาดไม�น1อยกว�า ๓ นิ้ว พร1อมติดต้ัง

ระบบวาล�ว ปVด2เปVด แบบบอลวาล�ว ขนาดเส1นผ�านศูนย�กลางภายในรูน้ําผ�านไม�
น1อยกว�า ๓ นิ้ว อยู�ด1านท1ายไม�น1อยกว�า ๑ ชุด 

11.3.2 มีทางดูดน้ําจากถังบรรจุน้ําขนาดไม�น1อยกว�า ๓ นิ้ว พร1อมติดต้ังระบบวาล�ว ปVด2
เปVด แบบบอลวาล�ว ขนาดเส1นผ�านศูนย�กลางภายในรูน้ําผ�านไม�น1อยกว�า ๓ นิ้ว 
จํานวนไม�น1อยกว�า ๑ ชุด ติดต้ังตามมาตรฐานผู1ผลิต 

11.3.3 ทางจ�ายน้ําภายนอก ขนาดไม�น1อยกว�า ๒.๕ นิ้ว จํานวน ๒ ชุด พร1อมติดต้ังระบบ
วาล�ว ปVด2เปVด แบบบอลวาล�ว ขนาดเส1นผ�านศูนย�กลางภายในรูน้ําผ�านไม�น1อย
กว�า ๒.๕ นิ้ว จํานวน ๒ ชุด ติดต้ังอยู�ด1านท1ายของชุดถัง 

11.3.4 ทางจ�ายน้ําแท�นป�นฉีดน้ํา ขนาดไม�น1อยกว�า ๒.๕ นิ้ว พร1อมติดต้ังระบบวาล�ว 
ปVด2เปVด แบบบอลวาล�ว ขนาดเส1นผ�านศูนย�กลางภายในรูน้ําผ�านไม�น1อยกว�า ๒.๕ 
นิ้ว จํานวน ๑ ชุด 

11.3.5 มีท่ีราดน้ําติดต้ังด1านท1ายรถสําหรับปล�อยราดน้ําพรมถนน จํานวน ๑ ชุด 
11.3.6 มีท่ีฉีดน้ําสําหรับรดน้ําต1นไม1ติดต้ังด1านขวา และซ1ายของถังน้ํา  

     จํานวน ๑ ชุด 
11.3.7 บอลวาล�ว เปUนผลิตภัณฑ�ท่ีมีคุณภาพสูง ผลิตและประกอบจากโรงงานท่ีได1รับ

การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑และ๑๔๐๐๑ จากหน�วยงาน
ราชการหรือหน�วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยแนบแคตตาล็อกพร1อมเอกสารรับรองและ
หนังสือแต�งต้ังตัวแทนจําหน�ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา 

11.4 แท�นป�นฉีดน้ําดับเพลิง (WATER MONITOR) 
11.4.1 ติดต้ังท่ีด1านบนของตัวรถ ทําด1วยเหล็กกล1าไร1สนิม 
11.4.2 สามารถหมุนฉีดในแนวนอนได1ไม�น1อยกว�า ๓๖๐ องศา (ต�อเนื่องไม�สิ้นสุด) 

ปรับฉีดเปUนมุมตํ่าลงได1ไม�น1อยกว�า ๑๐ องศาและยกมุมเงยได1ไม�น1อยกว�า ๘๐ 
องศา    

11.4.3 สามารถทนแรงดันน้ําได1ไม�น1อยกว�า ๔๕ กิโลกรัมต�อตารางเซนติเมตร โดยมี 

เอกสารการรับรองประสิทธิภาพการทดสอบจากหน�วยงานราชการท่ีมีขีด 
                                         ความสามารถในการรับรองมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา 
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11.4.4 แท�นป�นฉีดน้ําดับเพลิง เปUนผลิตภัณฑ�ท่ีมีคุณภาพสูง  

11.5 ชุดสายดับเพลิง 
๑๑.๕.๒ สายส�งน้ํา จํานวน ๒ เส1น 

๑๑.๕.๒.๑ เปUนสายส�งน้ําดับเพลิงสีเหลืองพร1อมข1อต�อ สามารถมองเห็นเด�นชัดเวลา 
กลางคืน ทอจากเส1นใยสังเคราะห�โพลีเอสเตอร� (Polyester) โดยชั้นในสุดของ
สายผลิตจากสารสังเคราะห� (Synthetic) และภายนอกเคลือบด1วยโพลียูรีเธน 
(PU) มีแรงดันใช1งาน (Working Pressure) ไม�น1อยกว�า ๒๐๐ ปอนด�ต�อ
ตารางนิ้ว และสามารถทนแรงดันแตกระเบิด (Break Pressure) ไม�น1อยกว�า 
๗๒๕ ปอนด�ต�อตารางนิ้ว สายส�งน้ํามีขนาดเส1นผ�าศูนย�กลางไม�น1อยกว�า ๒.๕ นิ้ว 
ยาวไม�น1อยกว�า ๒๐ เมตร และมีน้ําหนักของสายไม�รวมข1อต�อไม�เกินกว�า ๘ 
กิโลกรัม โดยแนบแคตตาล็อกและหนังสือแต�งต้ังตัวแทนจําหน�ายมาแสดงในวัน
ยื่นซองเสนอราคา \ 
11.5.2  ท�อยางดูดน้ํา จํานวน ๒ เส1น  

๑๑.๕.๒.๑ เปUนท�อดูดน้ําแบบผิวเปUนลอน ชั้นในทําจากยางธรรมชาติ 
หรือยางสังเคราะห�ท่ีมีความยืดหยุ�นสูง เสริมแรงด1วยโครงสร1างเหล็ก ชั้นนอกหุ1ม
ด1วยยางสังเคราะห� มีแรงดันใช1งาน (WORKING PRESSURE) ไม�น1อยกว�า ๑๕๐ 
ปอนด�ต�อตารางนิ้ว  

    ๑๑.๕.๒.๒  ตัวท�อดูดมีคุณสมบัติทนต�อสภาพอากาศ มีขนาด 
เส1นผ�าศูนย�กลางไม�น1อยกว�า ๓ นิ้ว ยาวไม�น1อยกว�า ๑๒ ฟุต พร1อมข1อต�อชนิด 
อลูมินั่มอัลลอยด�  

๑๑.๖ ชุดหัวฉีดดับเพลิง 
11.6.1 หัวฉีดน้ําดับเพลิงชนิดใช1ฉีดน้ําเปUนลําตรงแบบสวมเร็วยาวไม�น1อยกว�า 

๑๕ นิ้ว จํานวน ๑ อัน 
11.6.2 หัวฉีดน้ําดับเพลิงชนิดปรับเปUนลําเปUนฝอยได1 จํานวน ๑ อัน 

             ๑๒.ระบบไฟสัญญาณ/ไฟส�องสว�าง 
๑๒.๑  ด1านบนหัวเก�งรถยนต�บรรทุก ติดต้ังสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบหมุนชนิด 
          แผงสั้น  
12.2 ด1านท1ายถังบรรจุน้ําติดต้ังไฟฉุกเฉินแบบหมุน จํานวน ๒ ดวง เพ่ือให1  

   สัญญาณเตือนเม่ือมองจากด1านท1าย  
12.3  ติดต้ังเครื่องขยายเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส�ไซเรนมีกําลังขยายไม�น1อย  

    กว�า ๑๕๐ วัตต� มีหน1าจอแสดงผลแบบ LCD พร1อมไมค�พูด ตัวเครื่องมี  
    น้ําหนักไม�เกินกว�า ๔ กิโลกรัม โดยแนบแคตตาล็อก และหนังสือแต�งต้ัง 
    ตัวแทนจําหน�ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา 

12.4  ไฟส�องสว�าง ขนาดไม�น1อยกว�า ๕๐ วัตต� ติดอยู�ด1านท1ายรถปรับก1มเงย 
     ได1 จํานวน ๒ ดวง 

 
 



๑๒/ ๑๓. เครื่องมือ...... 
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13. เครื่องมืออุปกรณ�ดับเพลิง/กู�ภัยประจํารถ 
13.1 เครื่องมือซ�อมบํารุงประจํารถ จํานวน ๑ ชุด บรรจุในกล�องโลหะ ตาม 

     มาตรฐานผู1ผลิต 
13.2  เครื่องมือและอุปกรณ�ในการถอดล1อ จํานวน ๑ ชุด 
13.3  หัวกรองผง (STRAINER) ขนาดเส1นผ�าศูนย�กลางไม�น1อยกว�า ๓ นิ้ว    

     จํานวน ๑ ชุด 
13.4  ตะกร1าสวมหัวกรองผง จํานวน ๑ ชุด 
13.5  ท่ีขันข1อต�อท�อดูด จํานวน ๒ ชุด 
13.6  ประแจขันหัวประปา (HYDRANT WRENCH) โดยท่ีส�วนหัวของประแจ  

       มีรูสามารถสวมเข1ากับหัวประปาได1ทันที และสามารถปรับขนาดรูได1 
      จํานวน ๑ ชุด 

13.7  กันความร1อน จํานวน ๒ ใบ 
๑๓.๗.๑ เปUนหมวกแบบมีหน1ากาก ตัวหน1ากากทําจากวัสดุ 

Polycarbonate หรือเทียบเท�า หน1ากากมีความหนาไม�น1อยกว�า ๐.๙ ม.ม. ขอบ
หน1ากากทําจากอลูมิเนียม มีระบบปรับท่ีสวมศีรษะของหมวกเปUนแบบหมุนล็อก
เพ่ือปรับระดับได1สะดวกตัวหมวกต1องเปUนผลิตภัณฑ�ท่ีมีคุณภาพสูงโดยให1มี
คุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เลขท่ี มอก.๓๖๘2๒๕๓๘ โดยแนบเอกสาร
รับรองแคตตาล็อก และหนังสือแต�งต้ังตัวแทนจําหน�ายจากบริษัทผู1ผลิตหรือ
ผู1แทนจําหน�ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา 

14. การพ�นสีและตราหน�วยงาน 
          ๑๔.๑ การพ�นสีภายนอก พ�นด1วยสีกันสนิมอย�างดีไม�น1อยกว�า ๒ ชั้น 
แล1วจึงพ�นทับด1วยสีจริง ชนิดโพลียูรีเทนไม�น1อยกว�า ๒ ชั้น 
           ๑๔.๒ การพ�นสีภายในถังบรรจุน้ําพ�นสีกันสนิม EPOXY หรือเทียบเท�า
ไม�น1อยกว�า๒ ชั้น 

14.3 ตัวอักษรต�างๆ ตามแต�หน�วยงานกําหนด 
                   ๑๕.ข�อกําหนดอ่ืนๆ 

๑๕.๑ ผู1เสนอราคาต1องเปUนผู1ประกอบผลิตโครงสร1างชุดถังบรรจุน้ํา ท่ี
ได1รับรองระบบ บริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑และ๑๔๐๐๑ จากหน�วยงาน
ราชการหรือหน�วยงาน รัฐวิสาหกิจ ในขอบข�ายการออกแบบและพัฒนา การ
ผลิต การบํารุงรักษาและซ�อมแซม ตัวถังสําหรับยานพาหนะบรรทุกน้ํา ต1องแนบ
เอกสารการได1รับการ รับรองมาตรฐานมาในวันเสนอราคา หรือเปUนตัวแทน
จําหน�ายท่ีได1รับการแต�งต้ัง โดยตรงจากผู1ประกอบ/ผลิตข1างต1น 

                      ๑๕.๒ ด1านท1ายติดแถบสะท1อนแสง เปUนแบบสะท1อนแสงสําหรับติด   
          ยานพาหนะ เพ่ือความปลอดภัยเวลากลางคืนขาวสลับแดงเปUนผิวเรียบมัน 

15.3  ศูนย�บริการอยู�ห�างจากสํานักงานไม�เกิน ๑๐๐ กม. 
   ๑๕.๔  เสื้อสะท1อนแสงจํานวน ๗ ชุด 



๑๓/ นายประจักษ�.... 
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นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� ตามท่ีปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ได1ชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับ 
ประธานสภาฯ  กฎหมายและตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด1วยการรับเงิน การ 
    เบิกจ�ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค�กร 

ปกครองส�วนท1องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวดท่ี ๕ การกันเงิน ข1อ ๕๙  และ ท�าน 
นายกองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ได1ชี้แจงโครงการท่ีองค�การบริหารส�วน 
ตําบลแม�พริก ขอกันเงินประจําป%งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไปแล1วนั้น มีสมาชิก     
สภาท�านใดจะมีข1อสงสัยหรือข1อซักถาม เชิญครับ 

นายศิลปHชัย  ทิพย�มา       เรียน ท�านประธานสภาสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ท�านคณะผู1 
ส.อบต. ม. ๔. ต.ผาป=ง  บริหาร และสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ผู1ทรงเกียรติทุกท�าน  

กระผม นายศิลปHชัย  ทิพย�มา ขอสอบถามโครงการขุดลอกลําเหมืองแม�ขยาก 
สายบ1านห1วยไร� ตําบลแม�ปุ  ไม�ปรากฏในการขอกันเงิน ประจําป%งบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๙ ช�วยชี้แจงด1วยครับ 

นายถนอมชัย  ทิชัย เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกท่ีเคารพ ท�านสมาชิก 
นายก อบต.แม�พริก สภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกผู1ทรงเกียรติ และแขกผู1เข1าร�วมประชุมทุก

ท�าน สําหรับ  โครงการท่ีได1ก�อหนี้ผูกพันแล1ว อํานาจในการกันเงิน เปUนของคณะ
ผู1บริหารท1องถ่ิน ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด1วยการรับเงิน การ
เบิกจ�ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค�กร
ปกครองส�วนท1องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวดท่ี ๕ การกันเงิน ข1อ ๕๗ 

นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� มีสมาชิกท�านใดจะมีข1อสงสัยหรือซักถามอีกหรือไม� เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายนิต  ปาเป%Aยม เรียน  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ท�านคณะผู1บริหาร และ 
อบต. ม.๙ ต.แม�พริก สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ผู1ทรงเกียรติทุกท�าน ขอสอบถาม

เรื่องการขุดบ�อบาดาลของบ1านร�มไม1ยาง หมู�ท่ี ๙  มีความคืบหน1าไปถึงไหนแล1ว
ครับ 

นายถนอมชัย  ทิชัย เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกท่ีเคารพ ท�านสมาชิก 
นายก อบต.แม�พริก สภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกผู1ทรงเกียรติ สําหรับเรื่องการขุดเจาะบ�อ

น้ําบาล หมู�ท่ี ๙ องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ได1ดําเนินไปขุดเจาะแล1ว ขุด
เจาะไม�ได1ตามแบบแปลนซ่ึงได1ดําเนินการไปแล1ว ๓ –  ๔ ครั้งแล1วไม�ได1 ตอนนี้
ผู1รับจ1างกําลังเอาเครื่องจักรกลมาขุดเจาะบ�อน้ําบาดาล มาเจาะใหม� คงเปUน
อาทิตย�หน1า ซ่ึงขุดได1ประมาณ ๔๐ เมตร ซ่ึงตามแบบจะต1องได1อย�างน1อย ๘๐ 
เมตร ข้ึนไป สําหรับขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ก็ขุดเจาะบ�อน้ําบาล
ไม�ได1เหมือนกัน  

นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� มีสมาชิกท�านใดจะมีข1อสงสัยหรือซักถามอีกหรือไม� เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 

 
๑๔/ นายศิลปHชัย..... 
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นายศิลปHชัย  ทิพย�มา เรียน ท�านประธานสภาสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ท�านคณะผู1บริหาร 
ส.อบต. ม. ๔. ต.ผาป=ง ท1องถ่ิน และสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ผู1ทรงเกียรติทุกท�าน 

กระผม นายศิลปHชัย  ทิพย�มา ขอสอบถาม โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอร� ตาม
รายการท่ี ๑ – ๓  จะทําการจัดซ้ือจัดจ1างในป%งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยไม�
กันเงินจะได1ไหมครับ 

นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� ขอเชิญท�านปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ 
นายนันทวัฒน�  เตชะ เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ท�านผู1บริหารท1องถ่ิน  
ปลัด อบต.แม�พริก ท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ทุกท�าน สําหรับเหตุผลท่ี 

ขอกันเงินงบประมาณรายจ�ายประจําป% ๒๕๕๙ รายการท่ี ๑ – ๓ นั้น ในการ
จัดซ้ือจัดจ1างคอมพิวเตอร� นั้นจะต1องผ�านคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร� ระดับจังหวัด ซ่ึงหน�วยงานท่ีรับผิดชอบคือ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ป=จจุบันได1เปลี่ยนเปUน กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม เม่ือวันท่ี ๑๖ กันยายน  ๒๕๕๙ นี้ ให1ความเห็นชอบก�อนถึงจะ
ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ1างได1 ซ่ึงหน�วยงานท่ีจะจัดซ้ือจะต1องทําเรื่องไปให1
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร� ระดับจังหวัด ให1ความ
เห็นชอบ/อนุมัติให1จัดซ้ือคอมพิวเตอร�  ประกอบกับในป%งบประมาณ ๒๕๕๙ นี้ 
องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ได1รับจัดสรรงบประมาณน1อยกว�าท่ีตั้ง
ประมาณการรายรับไว1 จึงได1ขอกันเงินไว1  เพ่ือจะได1ดําเนินการในส�วนท่ีเก่ียวข1อง
ต�อไป 

นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� มีสมาชิกท�านใดจะมีข1อสงสัยหรือข1อซักถามอีกหรือไม� ถ1าไม�มี และเพ่ือให1เปUนไป
ประธานสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด1วยการรับเงิน การเบิกจ�ายเงิน การเงิน การ 

เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค�กรปกครองส�วนท1องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
หมวดท่ี ๕ การกันเงิน ข1อ ๕๙  ขอมติท่ีประชุม สมาชิกท�านใดเห็นชอบให1อนุมัติ 
กันเงินงบประมาณรายจ�ายประจําป%งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จํานวน ๑๐ 
รายการ จํานวนท้ังสิ้น ๓,๘๖๐,๒๐๐  บาท  โปรดยกมือข้ึน 
ขอมติท่ีประชุม สมาชิกท�านใดเห็นชอบให1อนุมัติ กันเงินงบประมาณรายจ�าย
ประจําป%ประธานสภาฯ งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จํานวน  ๑๐ รายการ 
จํานวนท้ังสิ้น ๓,๘๖๐,๒๐๐  บาท โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีท่ีประชุม  2 เห็นชอบให1อนุมัติ จํานวน  ๒๕ เสียง 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ�  ขอมติท่ีประชุม สมาชิกท�านใดไม�เห็นชอบให1อนุมัติ กันเงินงบประมาณ
ประธานสภาฯ  รายจ�าย ประจําป%งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จํานวน  ๑๐ รายการ จํานวนท้ังสิ้น  

๓,๘๖๐,๒๐๐  บาท  โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีท่ีประชุม  2 ไม�เห็นชอบให1อนุมัติ จํานวน   ๐  เสียง 
 

๑๕/ ระเบียบ..... 



 
 

2๑๕2 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� มีสมาชิกท�านใดมีเรื่องท่ีเสนอท่ีประชุมอีกหรือไม� เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายถนอมชัย  ทิชัย เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกท่ีเคารพ ท�านสมาชิก 
นายก อบต.แม�พริก สภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกผู1ทรงเกียรติ และแขกผู1เข1าร�วมประชุม 

ทุกท�าน ผมมีเรื่องท่ีจะแจ1งให1ทราบดังนี้ 
เรื่องท่ี ๑ ตามท่ีสภาองค�บริหารส�วนตําบลแม�พริก ได1ไปร�วมประชาคม 

ท่ีองค�การบริหารส�วนจังหวัดลําปาง และท่ีว�าการอําเภอแม�พริก เพ่ือร�วม
พิจารณา โครงการเพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาสามป%ขององค�การบริหารส�วนจังหวัด 
ลําปาง โดยเรียงลําดับท่ี ๑2๓ ของอําเภอแม�พริก แต�ก็ไปเปUนไปตามท่ีได1
ประชาคม ตามความต1องการของประชาคมตําบลและจังหวัดแต�อย�างใด 

เรื่องท่ี ๒ ขอขอบคุณท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก
ทุกท�าน ท่ีไปร�วมกันปลูกต1นไผ� ถนนสาย ลป ๑๐๕๕ บ1านแม�เชียงรายลุ�ม ตาม
โครงการปลูกปJาเฉลิมพระเกียรติเทิดไท1องค�ราชัน  ประจําป%  ๒๕๕๙ และร�วม
พิธีมอบบ1านนายไหล กาวิลเครือ บ1านแม�เชียงรายลุ�ม ซ่ึงท้ังสองโครงการ ได1รับ
เกียรติจากท�านคฑาสิทธิ์  เนื่องหล1า ท�านนายอําเภอแม�พริกมาเปUนประธานพิธี
สําหรับบ1านร�มไม1ยาง ยังก�อสร1างยังไม�เสร็จยังขาด ประตู หน1าต�าง และสีทาบ1าน 

     เรื่องท่ี ๓ เรื่อง ป%นี้องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ได1รับการจัดสรร 
    งบประมาณจากกรมส�งเสริมการปกครองท1องถ่ิน   เปUนค�าซ�อมบํารุงรักษาถนน 
    คอนกรีตเดิมด1วยการเสริมผิวแอสฟ=ลท�ติกคอนกรีต สาย ลป ๕๓๓๗  

บ1านสันข้ีเหล็ก หมู�ท่ี ๑๐ ตําบลแม�พริก กว1าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนา 
 ๐.๐๔ เมตร  งบประมาณ ๒,๖๖๙,๐๐๐  บาท   

     เรื่องท่ี ๔ เรื่อง อุทกภัยบ1านสันข้ีเหล็ก ได1ให1ช�างออกไปสํารวจความ 
    เสียหายเรียบร1อยแล1ว เพ่ือท่ีจะหาทางให1ความช�วยเหลือต�อไป 
     เรื่องท่ี ๕ เงินเงินจัดสรรภาษีท่ีรัฐจัดสรรให1 ไม�ได1ตามท่ีองค�การบริหาร 
    ส�วนตําบลแม�พริกได1ประมาณการไว1 โดยเฉพาะเงินตามพ.ร.บ.กระจายอํานาจ 
    ค1างอีกประมาณ ๓ งวด  และเงินอุดหนุนท่ัวไป หายไปเกือบหนึ่งล1านกว�าบาท 
    สําหรับรายรับจริงคงจะได1รู1ในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ� มีท�านใดจะมีเรื่องท่ีจะเสนอท่ีประชุมอีกหรือไม� เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 

 นายนิต  ปาเป%Aยม เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ท�านคณะผู1บริหาร
 ส.อบต. ม.๙ ต. แม�พริก   ท1องถ่ิน และท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ทุกท�าน ผม 
    ขอสอบถามเรื่องลาดยางแอสฟ=สติก ถนนสายบ1านสันข้ีเหล็ก ทําไมถึงลาดยาง 
    แค�ครึ่งเดียว ซ่ึงจะให1เกิดอุบัติเหตุได1 เปUนเพราะเหตุใดครับ 
 

๑๖/ นายถนอมชัย.... 



 
2๑๖2 

 
นายถนอมชัย  ทิชัย เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกท่ีเคารพ ท�านสมาชิก 
นายก อบต.แม�พริก สภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกผู1ทรงเกียรติทุกท�าน เนื่องจากอยู�ข้ันตอน 

การเปลี่ยนแปลงจากความกว1าง ๕.๐๐ เมตร เปUนความกว1าง ๔.๐๐ เมตร 
 อํานาจในการอนุมัติเปUนของผู1ว�าราชการจังหวัด ซ่ึงอยู�ข้ันตอนเสนอผู1ว�าราชการ
 จังหวัด คงเปUนอาทิตย�นี้ คงจะอนุมัติให1 

นายไพรัตน�   คันธชุมภู     เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ท�านคณะผู1บริหาร
 ส.อบต. ม.๒ ต. ผาป=ง    ท1องถ่ิน และท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ทุกท�าน ผม 
    อยากนําเรียนถามท�านนายกองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ว�าในการทํา 
    สิ่งก�อสร1าง ฝายแก1มลิง ฝายชะลอความชุ�มชื้น ขุดสระ  สร1างอ�างเก็บน้ํา และ 
    ก�อสร1างสิ่งท่ีเก่ียวกับแหล�งน้ํา ซ่ึงชาวบ1านอยากได1สระน้ําการบริโภค อุปโภค  
    และเพ่ือการเกษตร ขอให1ทางคณะผู1บริหารได1ทําเรื่องขออนุญาตขอใช1พ้ืนท่ีปJา  

กับหน�วยงานท่ีเก่ียวข1องต�อไป ว�ามีข้ันตอนอย�างไรชาวบ1านฝากถามมาครับ 
นายถนอมชัย  ทิชัย เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกท่ีเคารพ ท�านสมาชิก 
นายก อบต.แม�พริก สภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกผู1ทรงเกียรติทุกท�าน ในการไปทําถนน 
   หรือสิ่งก�อสร1างทุกอย�าง จะได1ขอใช1พ้ืนท่ีไม�ว�าจะเปUนพ้ืนท่ีปJา พ้ืนท่ีอุทยาน 

จะต1องทําหนังสือขออนุญาตขอใช1พ้ืนพ้ืนท่ีทุกครั้ง ไปท่ีกระทรวงทรัพยากรและ
สิ่งแวดล1อม และสภาองค�การบริหารส�วนตําบล ให1ความเห็นชอบ ซ่ึงก�อนจะไป
ดําเนินการจะต1องไปสํารวจพ้ืนท่ีก�อนว�าอยู�ในเขตพ้ืนท่ีปJาหรือพ้ืนท่ีอุทยาน
หรือไม� ถ1าอยู�ในพ้ืนท่ีปJาก็จะต1องขออนุญาตขอใช1พ้ืนท่ีหน�วยงานท่ีเก่ียวข1อง
ต�อไป ซ่ึงจะต1องทําหนังสือไปยังหน�วยงานท่ีเก่ียวข1องก�อนเข1าไปดําเนินการ 

 
นายประจักษ� ฮ�อธิวงศ� มีท�านใดจะมีเรื่องท่ีจะเสนอท่ีประชุมอีกหรือไม� เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ� มีท�านใดจะมีเรื่องเสนออีกหรือไม�  ถ1าไม�มี ผมขอปVดการประชุม และขอให1ทุก
ประธานสภาฯ  ท�านเดินทางโดยสวัสดิภาพ 

 
 

                                            ปVดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น. 
  

 
(ลงชื่อ)             

                      (นายนันทวัฒน�  เตชะ)         
                                    เลขานุการสภา/ผู1บันทึก 
 
 

๑๗/ นายพิสิฐ...... 



 
2๑๗2 

 
 
 

 (ลงชื่อ)             
         (นายพิสิฐ  วงศ�สี)      

               ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม      
 
 
 

(ลงชื่อ)          
    (นายสง�า  ป=ญญาดิษวงศ�) 

          กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

 
 (ลงชื่อ)         

    (นายอBอด  คําภิระเตรียมวงศ�) 
            กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
 
ทราบ 
 
 

 
(ลงชื่อ)        

   (นายประจักษ�  ฮ�อธิวงศ�)  
                                         ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
 

 
 


