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รายงานการประชุม 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1 

29  พฤษภาคม  2563 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม 
 

ผู้มาประชุม 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสมบัติ  ประหมู่ประถัมย์ ประธานสภา สมบัติ  ประหมู่ประถัมย์  
2 นายสมบัติ  ชาวนา รองประธานสภา สมบัติ  ชาวนา  
3 นายศักดิ์  สติพา สมาชิก อบต. ม.1 ศักดิ์  สติพา  
4 นายวงศ์  ปรังประโคน สมาชิก อบต. ม.2 วงศ์  ปรังประโคน  
5 นายอิทธิพร  ปลีนารัมย์ สมาชิก อบต. ม.2 อิทธิพร  ปลีนารัมย์  
6 นายศิริวัฒน์  มุเขวา สมาชิก อบต. ม.3 ศิริวัฒน์  มุเขวา  
7 นายสัมฤทธิ์  บุตรสาลี สมาชิก อบต. ม.3 สัมฤทธิ์  บุตรสาลี  
8 นางปราณี  สายกระสุน สมาชิก อบต. ม.4 ปราณี  สายกระสุน  
9 นายสุพันธ์  การัมย์ สมาชิก อบต. ม.4 สุพันธ์  การัมย์  

10 นางนงค์  นวลปักศรี สมาชิก อบต. ม.5 นงค์  นวลปักศรี  
11 นายณัฐพล  ค าพันชนะ สมาชิก อบต. ม.5 ณัฐพล  ค าพันชนะ  
12 นายบุญจันทร์  แม้นประโคน สมาชิก อบต. ม.6 บุญจันทร์  แม้นประโคน  
13 นายสายัน  พวงแก้ว สมาชิก อบต. ม.7 สายัน  พวงแก้ว  
14 นายหวย  วุธวงศ์ สมาชิก อบต. ม.8 หวย  วุธวงศ์  
15 นายเจ็ด  เชิญรัมย์ สมาชิก อบต. ม.9 เจ็ด  เชิญรัมย์  
16 นายลิน  แก้วกล้า สมาชิก อบต. ม.9 ลิน  แก้วกล้า  
17 นายเฉลิมวิทย์  ปรังประโคน สมาชิก อบต. ม.10 เฉลิมวิทย์  ปรังประโคน  
18 นายอิทธิพงษ์  เพ็งเพชร สมาชิก อบต. ม.10 -  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสมบรูณ์  สิทธิสังข์ นายก อบต. สมบรูณ์  สิทธิสังข์  
2 นายจ ารัส  ดุจจานุทัศน์ รองนายก อบต. จ ารัส  ดุจจานุทัศน์  
3 นายชัย  โกยรัมย์ รองนายก อบต. ชัย  โกยรัมย์  
4 นางวิภารัตน์  ปานเกิด เลขานุการ อบต. วิภารัตน์  ปานเกิด  
5 นางสาวฉัตรชนก  พิมชัยโชค จพง.สาธารณสุขช านาญการ ฉัตรชนก  พิมชัยโชค  
6 นายปุรินทร์  บุรีภักดี ปลัด อบต. ปุรินทร์  บุรีภักดี  
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สมาชิกครบองค์ประชุม  นายสมบัติ  ประหมู่ประถัมย์  ประธานสภา ในฐานะประธานในที่ประชุม   
ได้กล่าวเปิดประชุม  ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
    ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ประธานสภา ได้ให้  นายปุรินทร์  บุรีภักดี  อ่านรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  
ครั้งที่ ๑ วันที่ 24 มีนาคม 2563  ให้แก่สมาชิกฟัง 

    สมาชิกท่านใด จะขอแก้ไข  หรือขอเปลี่ยนแปลงข้อความใด ให้เสนอมา 

สมาชิก    ไม่มี 

ประธานสภา   ขอมติในที่ประชุม 
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ ๑ วันที่ 24 
มีนาคม 2563 ไม่รับรอง    -   เสียง 

    รับรอง  16  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องกระทู้ถาม 
    ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
    ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

5.1  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.
2561- 2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2563 

ประธานสภา  ได้ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจงเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561- 2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 ประจ าปี 
พ.ศ. 2563 

นายก  ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2563 

 ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2563 
 ขององค์การบริหารส่วนต าบลของเรา ได้ด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ทุกขั้นตอน และได้ตอบข้อซักถามของสมาชิกจนเป็นที่พอใจ 

ประธานสภา เมื่อสมาชิกทุกท่านได้รับทราบหลักการ และเหตุผล ในเรื่องดังกล่าวข้างต้นแล้ว 
ในขั้นตอนนี้เป็นการพิจารณาในวาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ มีสมาชิกท่านใดจะ
อภิปราย ขอเชิญอภิปรายได้ 

ที่ประชุม ไม่มี 
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ประธานสภา ในเมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก ต่อไปผมขอมติที่ประชุมว่า มีสมาชิก
ท่านใดไม่รับหลักการในวาระที่ ๑  ขอให้ยกมือขึ้น 

ที่ประชุม   ไม่มี 

ประธานสภา   สมาชิกท่านใดรับหลักการในวาระท่ี  ๑  ขอให้ยกมือขึ้น 

ที่ประชุม   รับหลักการ  ๑6 เสียง 

ประธานสภา   ได้ตั้งให้ที่ประชุมเป็นอนุกรรมการเต็มสภา เพื่อที่จะได้แปรญัตติ ในวาระท่ี ๒  

ประธานสภา   ตามท่ีสมาชิกรับหลักการในวาระท่ี  ๑ แล้วต่อไปนี้จะเป็นการแปรญัตติใน
    วาระท่ี ๒  จะมีผู้ใดขอแปรญัตติให้เสนอมา 

ที่ประชุม   ไม่มี 

ประธานสภา   ต่อไปนี้เป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 
(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2563 

  ในวาระท่ี ๓ ขั้นลงมติ 

ประธานสภา  ต่อไปนี้ ผมขอถามที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูมว่าจะให้ความ
 เห็นชอบให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561- 2565) เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2563 หรือไม ่ 

ที่ประชุม   สมาชิก  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
    เห็นชอบ  ๑6  เสียง 

ผลการลงมติ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลให้ความเห็นชอบให้ใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 เป็นเอกฉันท์ 

5.2  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติการโอนเงินงบประมาณ    
รายจ่าย ของ หน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ หมวดรายจ่าย ค่าสาธารณูปโภค 
ประเภท ค่าไปรษณีย์ จ านวน 4,300.-บาท มายัง หน่วยงานกองสวัสดิการ
สังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)  จ านวน  1  เครื่องๆ ละ  4,300.-บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200×1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 
หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที  
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้า
ต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 
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- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 
ช่อง 

     - มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
     - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
     รวมเป็นเงิน 4,300.- บาท 

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ และระบบ
คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  

ประธานสภา   ไดใ้ห้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจง 

นายก ชี้แจงดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้เนื่องจาก  เราไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ของ หน่วยงานกองสวัสดิการ
สังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)  จ านวน  1  เครื่องๆ ละ  4,300.-บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200×1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 
หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที  
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้า
ต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 
ช่อง 

     - มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
     - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
     รวมเป็นเงิน 4,300.- บาท 

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ และระบบ
คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  
จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องโอนเงิน จ านวน 4,300 บาท จาก หน่วยงาน กอง
สวัสดิการสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห ์หมวดรายจ่าย ค่าสาธารณูปโภค ประเภท ค่าไปรษณีย์ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2541 ข้อ 27 จึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคก
ตูมพิจารณาอนุมัติด้วย 

ประธานสภา   เมื่อสมาชิกทุกท่านได้รับทราบหลักการ และเหตุผล ในเรื่องดังกล่าวข้างต้น
    แล้ว ในขั้นต้นนี้เป็นการพิจารณาในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ มีสมาชิกท่าน
    ใดจะอภิปราย ขอเชิญอภิปรายได้ 

ที่ประชุม   ไม่มี 
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ประธานสภา   ในเมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย ต่อไปผมขอมติที่ประชุมว่า มีสมาชิก
    ท่านใดไม่รับหลักการในวาระที่ 1 ขอให้ยกมือขึ้น 

ที่ประชุม   ไม่มี 

ประธานสภา   สมาชิกท่านใดรับหลักการในวาระท่ี 1 ขอให้ยกมือขึ้น 

ที่ประชุม   รับหลักการ  16  เสียง 

ประธานสภา   ตามท่ีสมาชิกรับหลักการในวาระท่ี 1 แล้ว 
    ต่อไปนี้จะเป็นการแปรญัตติในวาระท่ี 2 
    จะมีผู้ใดขอแปรญัตติให้เสนอมา 

ที่ประชุม   ไม่มี 

ประธานสภา ต่อไปนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติให้โอนเงินจาก หน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ หมวด
รายจ่าย ค่าสาธารณูปโภค ประเภท ค่าไปรษณีย์ จ านวน 4,300.-บาท มายัง 
หน่วยงานกองสวัสดิการสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ งบลงทุน  หมวด
ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  จ านวน  1  เครื่องๆ ละ  
4,300.-บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200×1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 
หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที  
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้า
ต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 
ช่อง 

     - มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
     - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
     รวมเป็นเงิน 4,300.- บาท 

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ และระบบ
คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 หรือไม่ 

ที่ประชุม   สมาชิก  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
    เห็นชอบ  16  เสียง 
     ผลการลงมติสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูมเห็นชอบในการ
     อนุมัติการโอนเงินงบประมาณตามท่ีได้เสนอมา 
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5.3  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติการโอนเงินงบประมาณ    
รายจ่าย ของ หน่วยงาน กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  แผนงาน
การศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบลงทุน  หมวดค่า
ครุภัณฑ ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายละเอียดดังนี้ 
1. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จ านวน  16,000  บาท  ดังนี้ 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์  Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  จ านวน  2  เครื่อง ๆ  ละ  8,000  
บาท  เป็นเงิน  16,000.- บาท    

    คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax 
ภายในเครื่องเดียวกัน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผู้ผลิต 

          - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 8 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที 
(ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที  (ipm) 

         - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้ 
         - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi 
         - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) 
          - สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
         - สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 

 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจ าปี  
2562  ณ  วันที่  15  มีนาคม  2562 
มาเป็นของ  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  แผนงานการศึกษา  งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายละเอียดดังนี้ 
1. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จ านวน  15,000  บาท  ดังนี้ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  จ านวน  2  เครื่อง ๆ  ละ  7,500  
บาท  เป็นเงิน  15,000.- บาท    

    คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้ 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax 
ภายในเครื่องเดียวกัน  
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผู้ผลิต  



 7 

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด า ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ ต่อนาที (ipm)  
- มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที 
(ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)  
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้  
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 หรือ 600 x 
1,200 dpi  
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)  
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า  
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา  
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 
ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-
T หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้
สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได ้

         - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ และระบบ
คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  

ประธานสภา   ได้ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจง 

นายก ชี้แจงดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้เนื่องจาก  เราไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ของ กองการศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม  แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายละเอียดดังนี้ 
1. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จ านวน  15,000  บาท  ดังนี้ 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  จ านวน  2  เครื่อง ๆ  ละ  7,500  
บาท  เป็นเงิน  15,000.- บาท    

    คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้ 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax 
ภายในเครื่องเดียวกัน  
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผู้ผลิต  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด า ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ ต่อนาที (ipm)  
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- มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที 
(ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)  
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้  
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 หรือ 600 x 
1,200 dpi  
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)  
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า  
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา  
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 
ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-
T หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้
สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได ้

         - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ และระบบ
คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  
จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องโอนเงิน จ านวน 15,000 บาท จาก หน่วยงาน กอง
การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
รายละเอียดดังนี้ 
1. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จ านวน  16,000  บาท  ดังนี้ 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์  Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  จ านวน  2  เครื่อง ๆ  ละ  8,000  
บาท  เป็นเงิน  16,000.- บาท    

    คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax 
ภายในเครื่องเดียวกัน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผู้ผลิต 

          - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 8 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที 
(ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที  (ipm) 

         - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้ 
         - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi 
         - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) 
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          - สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
         - สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 

 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจ าปี  
2562  ณ  วันที่  15  มีนาคม  2562 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 27 จึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคก
ตูมพิจารณาอนุมัติด้วย 

ประธานสภา   เมื่อสมาชิกทุกท่านได้รับทราบหลักการ และเหตุผล ในเรื่องดังกล่าวข้างต้น
    แล้ว ในขั้นต้นนี้เป็นการพิจารณาในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ มีสมาชิกท่าน
    ใดจะอภิปราย ขอเชิญอภิปรายได้ 

ที่ประชุม   ไม่มี 

ประธานสภา   ในเมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย ต่อไปผมขอมติที่ประชุมว่า มีสมาชิก
    ท่านใดไม่รับหลักการในวาระที่ 1 ขอให้ยกมือขึ้น 

ที่ประชุม   ไม่มี 

ประธานสภา   สมาชิกท่านใดรับหลักการในวาระท่ี 1 ขอให้ยกมือขึ้น 

ที่ประชุม   รับหลักการ  16  เสียง 

ประธานสภา   ตามท่ีสมาชิกรับหลักการในวาระท่ี 1 แล้ว 
    ต่อไปนี้จะเป็นการแปรญัตติในวาระท่ี 2 
    จะมีผู้ใดขอแปรญัตติให้เสนอมา 

ที่ประชุม   ไม่มี 

ประธานสภา ต่อไปนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติให้โอนเงินจาก หน่วยงาน กองการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม  แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
รายละเอียดดังนี้ 
1. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จ านวน  16,000  บาท  ดังนี้ 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์  Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  จ านวน  2  เครื่อง ๆ  ละ  8,000  
บาท  เป็นเงิน  16,000.- บาท    

    คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax 
ภายในเครื่องเดียวกัน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผู้ผลิต 

          - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 8 ภาพต่อนาที (ipm) 
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- มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที 
(ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที  (ipm) 

         - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้ 
         - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi 
         - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) 
          - สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
         - สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 

 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจ าปี  
2562  ณ  วันที่  15  มีนาคม  2562 
มาเป็นของ  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  แผนงานการศึกษา  งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายละเอียดดังนี้ 
1. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จ านวน  15,000  บาท  ดังนี้ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  จ านวน  2  เครื่อง ๆ  ละ  7,500  
บาท  เป็นเงิน  15,000.- บาท    

    คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้ 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax 
ภายในเครื่องเดียวกัน  
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผู้ผลิต  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด า ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ ต่อนาที (ipm)  
- มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที 
(ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)  
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้  
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 หรือ 600 x 
1,200 dpi  
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)  
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า  
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา  
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 
ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-
T หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้
สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได ้



 11 

         - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ และระบบ
คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  หรือไม่ 

ที่ประชุม   สมาชิก  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
    เห็นชอบ  16  เสียง 
     ผลการลงมติสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูมเห็นชอบในการ
     อนุมัติการโอนเงินงบประมาณตามท่ีได้เสนอมา 

5.4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
เงินงบประมาณ ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.2563  กอง
การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
จาก   
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผล  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 2 เครื่อง ๆ  ละ 22,000 บาท เป็นเงนิ 44,000  บาท   

    คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จ านวน 

1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
1. ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 

เดียวกัน ขนาดไม่น้อย กว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่
น้อยกว่า 2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผล ด้านกราฟิก (Graphics 
Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ  
2. ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อย กว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่
น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิม สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง  
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 
หน่วย  
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว  

           - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง - มีช่อง
เชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-
T หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ 
Bluetooth 
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เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจ าปี  
2562 ณ  วันที่  15  มีนาคม  2562  

    เปลี่ยนแปลงเป็น 
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผลเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน  2  
เครื่อง ๆ  ละ  22,000  บาท  เป็นเงิน  44,000.-  บาท   
คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จ านวน 
1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่ น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่
น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วย ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics 
Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ 
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่ น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่
น้อยกว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง  
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 
หน่วย  
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ 
Bluetooth 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ และระบบ
คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  

ประธานสภา   ได้ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจง 

นายก    ชี้แจงดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 เนื่องจาก  มีความจ าเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงของงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.2563 กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบลงทุน  หมวด
ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        
 จาก   
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผล  
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เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 2 เครื่อง ๆ  ละ 22,000 บาท เป็นเงนิ 44,000  บาท   

    คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จ านวน 

1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
1. ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 

เดียวกัน ขนาดไม่น้อย กว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่
น้อยกว่า 2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผล ด้านกราฟิก (Graphics 
Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ  
2. ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อย กว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่
น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิม สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง  
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 
หน่วย  
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว  

           - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง - มีช่อง
เชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-
T หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ 
Bluetooth 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจ าปี  
2562 ณ  วันที่  15  มีนาคม  2562  

    เปลี่ยนแปลงเป็น 
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผลเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน  2  
เครื่อง ๆ  ละ  22,000  บาท  เป็นเงิน  44,000.-  บาท   
คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จ านวน 
1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่ น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่
น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วย ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics 
Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ 
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่ น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่
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น้อยกว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง  
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 
หน่วย  
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ 
Bluetooth 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ และระบบ
คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563     
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 29 จึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคก
ตูมพิจารณาอนุมัติด้วย 

ประธานสภา   เมื่อสมาชิกทุกท่านได้รับทราบหลักการ และเหตุผล ในเรื่องดังกล่าวข้างต้น
    แล้ว ในขั้นต้นนี้เป็นการพิจารณาในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ มีสมาชิกท่าน
    ใดจะอภิปราย ขอเชิญอภิปรายได้ 

ที่ประชุม   ไม่มี 

ประธานสภา   ในเมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย ต่อไปผมขอมติที่ประชุมว่า มีสมาชิก
    ท่านใดไม่รับหลักการในวาระที่ 1 ขอให้ยกมือขึ้น 

ที่ประชุม   ไม่มี 

ประธานสภา   สมาชิกท่านใดรับหลักการในวาระท่ี 1 ขอให้ยกมือขึ้น 

ที่ประชุม   รับหลักการ  16  เสียง 

ประธานสภา   ตามท่ีสมาชิกรับหลักการในวาระท่ี 1 แล้ว 
    ต่อไปนี้จะเป็นการแปรญัตติในวาระท่ี 2 
    จะมีผู้ใดขอแปรญัตติให้เสนอมา 

ที่ประชุม   ไม่มี 

ประธานสภา  ต่อไปนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงของงบประมารายจ่าย               
ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.2563 กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม  แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
 จาก   
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ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผล  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 2 เครื่อง ๆ  ละ 22,000 บาท เป็นเงนิ 44,000  บาท   

    คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จ านวน 

1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
1. ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 

เดียวกัน ขนาดไม่น้อย กว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่
น้อยกว่า 2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผล ด้านกราฟิก (Graphics 
Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ  
2. ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อย กว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่
น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิม สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง  
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 
หน่วย  
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว  

           - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง - มีช่อง
เชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-
T หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ 
Bluetooth 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจ าปี  
2562 ณ  วันที่  15  มีนาคม  2562  

    เปลี่ยนแปลงเป็น 
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผลเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน  2  
เครื่อง ๆ  ละ  22,000  บาท  เป็นเงิน  44,000.-  บาท   
คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จ านวน 
1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่ น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่
น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วย ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics 
Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ 
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2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่ น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่
น้อยกว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง  
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 
หน่วย  
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ 
Bluetooth 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ และระบบ
คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563       
 หรือไม่ 

ที่ประชุม   สมาชิก  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
    เห็นชอบ  16  เสียง 

 ผลการลงมติสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูมเห็นชอบในการ
 อนุมัติการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเงินงบประมาณตามที่ได้เสนอมา   

ระเบียบวาระท่ี  6        เรื่องอ่ืน ๆ 

นางสาวฉัตรชนก พิมชัยโชค 1. ขอเสนอโครงการที่เกี่ยวกับอุปกรณ์การออกก าลังกายของชุมชนต่างๆ 
    2. อยากฝากทางสภาช่วยดูแลสภาพแวดล้อมของ รพ.สต.โคกรัง ด้วยค่ะ 

นายอิทธิพร  ปลีนารัมย์  1. อยากให้ท่านนายกช่วยดูแลทางระบายน้ าข้างโรงเรียนบ้านโคกตูมด้วยครับ 
    2. ท่านนายกช่วยดูแลฝาท่อระบายน้ าที่ช ารุดในหมู่ 2 ด้วยครับ 

นายสายัน  พวงแก้ว  1. โครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติจะด าเนินการได้เมื่อไหร่ครับ 
    2. ไฟแสงสว่างถนนจะด าเนินการได้เมื่อไหร่ครับ 

นายบุญจันทร์  แม้นประโคน 1. ป้ายยินดีต้อนรับของต าบลเราช ารุดมากแล้ว ขอให้ท่านนายกช่วยดูแลด้วย
ครับ     

ปิดประชุมเวลา  12.30 น.  
 
(ลงชื่อ)     ปุรินทร์  บุรีภักดี   เลขานุการสภา อบต. 

      (นายปุรินทร์  บุรีภักด)ี  
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1. นงค์ นวลปักศรี  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นางนงค์ นวลปักศรี) 
 

2. เจ็ด เชิญรัมย์  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                  (นายเจ็ด เชิญรมัย์) 
 
  3.      บุญจันทร์  แม้นประโคน เลขานุการและกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
       (นายบุญจันทร์  แม้นประโคน)       
      ตรวจถูกต้องแล้ว 
        สมบัติ  ประหมู่ประถัมย์  ประธานสภา อบต. โคกตูม 
              (นายสมบัติ  ประหมู่ประถัมย์) 
      ส าเนาถูกต้อง 
         ประธานสภา อบต. โคกตูม 
              (นายสมบัติ  ประหมู่ประถัมย์) 
 

 

 

 

 

 


