
  

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๒ 

วันอังคารที ่ ๑๔  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 

ผู้มาประชุม 

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง 
1 นำยสมชัย  โพธิ์สำมต้น ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ 

2 นำยสมนึก   สวนกัน    รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ  

3 นำงน  ำค้ำง  คิดควร สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ  หมู่ที่ ๑ 

๔ นำงกัลยำ  พ่ึงค ำ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ  หมู่ที่ ๒ 

๕ นำยสมนึก   ศรีดี สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ  หมู่ที่ ๓ 

๖ นำยบุญภำ  แก้วสุก สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ  หมู่ที่ ๕ 

๗ นำงวำสนำ   เจริญสุข สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ  หมู่ที่ ๕ 

๘ นำยประเชิญ  กล่อมจิตร สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ  หมู่ที่ ๖ 

๙ นำงปรำณี  คุ้มจั่น   สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ  หมู่ที่ ๖   

๑๐ นำยอนุชำ  จินดำวณิชย์ 
 

เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ/  
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ 

 
ผู้ไม่มาประชุม    

-  
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง 

1 นำยบ ำรุง  โพธิ์ศิลำ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ   

2 นำยวันชัย  ถึงสีปั้น รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ   

3 นำงสำวศิริพร  ศิรินรเศรษฐ์ รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ   

๔ 
 

นำยอัครพล  กุศลสร้ำง หัวหน้ำส ำนักปลัด  

 
ผู้มำประชุม       ๑๐   คน   
ผู้ลำประชุม          -   คน  
ผู้ขำดประชุม         -  คน   
ผู้เข้ำร่วมประชุม    ๔  คน 



  

-๒- 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 
   เมื่อได้เวลำอันสมควร เลขำนุกำรสภำฯ ได้ตรวจรำยชื่อผู้มำประชุม พบว่ำครบองค์
ประชุมแล้ว จึงได้เชิญประธำนสภำฯ จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย และประธำนสภำฯ ได้ด ำเนินกำรประชุมตำม
ระเบียบวำระ  ดังนี  
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ที่ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
ประธำนสภำ ฯ ได้มีกำรปรับปรุงกฎหมำย ๒ ฉบับ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ได้                                

ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้วเมื่อวันที่  ๑๖ เมษำยน ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ                           
ตั งแต่วันที่ 17 เมษำยน ๒๕๖๒  คือ  
๑. พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (ฉบับที่7) พ.ศ.2562  
๒. พระรำชบัญญัติกำรเลือกตั งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ.2562 

ขอเชิญเลขำนุกำรสภำฯ ชี แจง 
เลขำนุกำรสภำฯ   ไดช้ี แจงเกี่ยวกับ 

๑. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่7) พ.ศ.
2562 

สรุปสำระส ำคัญ  ดังนี  
1. สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ประกอยด้วยสมำชิก เขตเลือกตั งละ 1 คน ให้ถือ
เขตหมู่บ้ำนเป็นเขตเลือกตั ง ถ้ำหมู่บ้ำนใดมีประชำกรไม่ถึง 25  คนให้รวมกับหมู่
ข้ำงเคียง (นับจ ำนวน ณ.วันที่ 1 มกรำคมของปีที่มีกำรเลือกตั ง) 
2. สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีวำระครำวละ 4 ปี 
3. กรณีสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลใดมีเขตเลือกตั งไม่ถึง 6 เขตให้เพ่ิมจ ำนวน
สมำชิกในแต่ละเขตจนครบ  จ ำนวน 6 คน 
4. ถ้ำไม่อำศัยอยู่ในเขตเลือกตั งติดต่อกันเกิน 6 เดือนให้พ้นสมำชิกภำพ 
5. ผู้สมัครนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ต้องมีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 35 ปีและมี
กำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำมัธยมปลำยหรือเทียบเท่ำหรือเคยเป็นสมำชิกสภำต ำบล สมำชิก
สภำท้องถิ่น ผู้บริหำรท้องถิ่น หรือสมำชิกรัฐสภำ 
6. นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีวำระครำวละ 4 ปีและเป็นติดต่อกันได้ไม่เกิน 
2 สมัย กรณีอยู่ไม่ครบ 4 ปีก็ให้นับเป็น 1 วำระและเมื่อครบ  2 วำระต้องเว้น 4 ป ี
7.เพ่ิมหน้ำที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้มีหน้ำที่รักษำควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ดูแลกำรจรำจรและสนับสนุนหน่วยงำนอ่ืนในกำรปฏิบัติดังกล่ำว จัด ส่งเสริม 
สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรมและกำรฝึกอบรมให้แก่ประชำชน จัด
หรือสนับสนุนกำรดูแลและพัฒนำเด็กเล็ก 
8. ห้ำมใช้จ่ำยกำรฝึกอบรมดูงำนต่ำงประเทศยกเว้นเป็นควำมร่วมมือกับหน่วยงำน
ในต่ำงประเทศหรือกำรจัดโดยหน่วยงำนของรัฐ 

/9.ยังคงให้ผู้บริหำร... 



  

-๓- 

9.ยังคงให้ผู้บริหำรและสมำชิกสภำท้องถิ่นด ำรงต ำแหน่งต่อไปจนกว่ำคณะกรรมกำร
เลือกตั งประกำศให้มีกำรเลือกตั ง 

   ๒.พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 
สรุปสำระส ำคัญ  ดังนี  

     (๑) หน้าที่และอ านาจการจัดการเลือกตั้ง 
ก ำหนดให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั งมีหน้ ำที่ และอ ำนำจในกำรจัดกำร                           

เลือกตั งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมกำรกำรเลือกตั ง                           
มีอ ำนำจมอบหมำยให้องค์กรปกครอ งส่ วนท้องถิ่ น เป็นผู้ รั บผิ ดชอบในกำ ร                           
จัดกำรเลือกตั งหรือจัดกำรเลือกตั งเอง หรือมอบหมำยให้หน่วยงำนอ่ืนของรัฐ                           
ซึ่งมิใช่องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรแทน  

(๒) ก าหนดระยะเวลาการจัดการเลือกตั้ง 
     ก ำหนดให้จัดกำรเลือกตั งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น ภำยใน ๔๕ วัน 
นับแต่วันที่สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นด ำรงต ำแหน่งครบวำระหรือภำยใน 
๖๐ วัน นับแต่วันที่สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นพ้นจำกต ำแหน่งเพรำะเหตุ
อ่ืนนอกจำกครบวำระ 
 (๓) การประกาศให้มีการเลือกตั้ง 
    เมื่อมีกรณีที่ต้องมีกำรเลือกตั ง ให้ผู้อ ำนวยกำรเลือกตั งประจ ำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยควำมเห็นชอบของผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั งประจ ำจังหวัด ประกำศให้มีกำร
เลือกตั ง 
(๔) การด าเนินการเลือกตั้ง 
     (๑) ผู้ด าเนินการเลือกตั้ง ก ำหนดให้หัวหน้ำพนักงำนส่วนท้องถิ่นเป็นผู้อ ำนวยกำร
กำรเลือกตั งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั น โดยมีหน้ำที่และอ ำนำจดังต่อไปนี   
         ๑) รับสมัครเลือกตั ง 
         ๒) ก ำหนดหน่วยเลือกตั งและท่ีเลือกตั ง 

                                        ๓) แต่งตั งและจัดอบรมเจ้ำพนักงำนผู้ด ำเนินกำรเลือกตั ง 
         ๔) ตรวจสอบบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั งและด ำเนินกำรเพ่ิมชื่อหรือถอนชื่อของ
ผู้มีสิทธิเลือกตั ง 
         ๕) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรลงคะแนนเลือกตั ง กำรนับคะแนน กำรประกำศผล
คะแนนเลือกตั ง 
         ๖) ด ำเนินกำรอ่ืนอันจ ำเป็นเกี่ยวกับกำรเลือกตั ง 
     (๒) คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดังนี  
          ๑) คณะกรรมกำรกำรเลือกตั งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
              มีหน้ำที่เสนอแนะและให้ควำมเห็นชอบในกำรก ำหนดหน่วยเลือกตั งและ 

/ที่เลือกตั ง... 
 



  

                                  -๔- 

ที่เลือกตั ง และกำรแต่งตั งเจ้ำพนักงำนผู้ด ำเนินกำรเลือกตั ง  
          ๒) คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั ง ไม่น้อยกว่ำ ๕ คน ซึ่งได้รับกำรแต่งตั ง
จำกผู้อ ำนวยกำรเลือกตั งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยควำมเห็นชอบของ 
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้ำที่ด ำเนินกำร
เกี่ยวกับกำรออกเสียงลงคะแนนและกำรนับคะแนนของหน่วยเลือกตั ง  
          ๓) เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย อย่ำงน้อย ๒ คน มีหน้ำที่รักษำควำม
ปลอดภัยและสนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั งประจ ำหน่วย
เลือกตั ง 
    (๓) เขตเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้งและท่ีเลือกตั้ง 
         ๑) เขตเลือกตั ง  
             กรณีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถือเขตหมู่บ้ำนเป็นเขตเลือกตั ง  ส ำหรับกำร
เลือกตั งผู้บริหำรท้องถิ่นให้ใช้เขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเขตเลือกตั ง 
         ๒) หน่วยเลือกตั งและท่ีเลือกตั ง  
             ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก ำหนดหน่วย
เลือกตั งและที่เลือกตั ง ก่อนวันเลือกตั งไม่น้อยกว่ำ ๒๕ วัน และกำรเปลี่ยนแปลงเขตของ
หน่วยเลือกตั งและท่ีเลือกตั งให้กระท ำก่อนวันเลือกตั งไม่น้อยกว่ำ ๑๐ วัน  

๓) กำรเปลี่ยนแปลงเขตของหน่วยเลือกตั งหรือที่เลือกตั ง กรณีเกิดจลำจล 
อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจ ำเป็นอย่ำงอ่ืน จะประกำศเปลี่ยนแปลงก่อนวัน
เลือกตั งน้อยกว่ำ ๑๐ วัน ก็ได้  
   (๔) การรับสมัครเลือกตั้ง 
        ๑) ให้ผู้สมัครรับเลือกตั งยื่นต่อผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั งประจ ำองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พร้อมหลักฐำนกำรสมัครและค่ำธรรมเนียมกำรสมัครตำมที่ก ำหนด และให้
ตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรสมัครและสิทธิกำรสมัครรับเลือกตั ง คุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ำม รวมทั งให้ประกำศจัดท ำบัญชีรำยชื่อผู้สมัครรับเลือกตั ง ภำยใน ๗ วัน 
นับแต่วันปิดรับสมัคร ทั งนี  หลักฐำนกำรสมัครรับเลือกตั ง ผู้สมัครต้องยื่นหลักฐำนแสดง
กำรเสียภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ เป็นเวลำติดต่อกัน ๓ ปี นับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั ง
ของผู้สมัคร เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภำษีเงินได้ให้ท ำหนังสือยืนยันกำรไม่ได้เสียภำษีพร้อม
ทั งสำเหตุของกำรไม่ได้เสียภำษี 

๒) ก ำหนดห้ำมผู้ สมัครรับ เลือกตั งที่ สมัครรับ เลือกตั งแล้ วจะถอน กำร                          
สมัครมิได้ 

๓) ให้ก ำหนดหมำยเลขประจ ำตัวผู้สมัครเรียงตำมล ำดับก่อนหลัง 
   (๕) การจัดท าบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
       ๑) ให้ผู้อ ำนวยกำรทะเบียนกลำงมีหน้ำที่จัดท ำบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั งของแต่ 

/ละหน่วยเลือกตั ง.. 
 



  

                                     -๕- 
ละหน่วยเลือกตั งจำกทะเบียนรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั งให้ถูกต้องตำมควำมจริง 
      ๒) ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบบัญชี
รำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั งของแต่ละหน่วยเลือกตั งที่ผู้อ ำนวยกำรทะเบียนกลำงจัดท ำขึ น 
และประกำศบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั งก่อนวันเลือกตั งไม่น้อยกว่ำ ๒๕ วัน และแจ้ง
รำยชื่อให้เจ้ำบ้ำนทรำบก่อนวันเลือกตั งไม่น้อยกว่ำ ๑๕ วัน  
     ๓) บัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั งที่ประกำศโดยเปิดเผย มิให้ระบุ เลขประจ ำตัวบัตร
ประช ำชนของผู้มีสิทธิเลือกตั ง   
  (๖) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
      ๑) คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั ง  
          (๑) มีสัญชำติไทยโดยกำรเกิด 
          (๒) ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั งเป็นสมำชิกสภำท้องถิ่นต้องมีอำยุ ไม่ต่ ำกว่ำยี่สิบห้ำ
ปีนับถึงวันเลือกตั ง ส ำหรับผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั งเป็นผู้บริหำรท้องถิ่นให้มีอำยุตำมที่
กฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก ำหนด 
          (๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สมัครรับ
เลือกตั งในวันสมัครรับเลือกตั งเป็นเวลำติดต่อกันไม่น้อยกว่ำหนึ่งปี นับถึงวันสมัครรับ
เลือกตั ง 
          (๔) คุณสมบัติอ่ืนตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก ำหนด 
       ๒) ลักษณะต้องห้ำมของผู้สมัครรับเลือกตั ง  
          (๑) ติดยำเสพติดให้โทษ 
          (๒) เป็นบุคคลล้มละลำยหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลำย 
          (๓) เป็นเจ้ำของหรือผู้ถือหุ้นในกิจกำรหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ 
          (๔) เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ำมมิให้ใช้สิทธิเลือกตั งตำมมำตรำ ๓๙ (๑) (๒) 
หรือ (๔) ซึ่งได้แก่ 
               (ก) เป็นภิกษุ สำมเณร นักพรตหรือนักบวช 
               (ข) อยู่ในระหว่ำงถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั งไม่ว่ำคดีนั นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 
               (ค) วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
          (๕) อยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั งเป็นกำรชั่วครำวหรือถูกเพิก
ถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั ง 
          (๖) ต้องค ำพิพำกษำให้จ ำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมำยศำล 
          (๗) เคยได้รับโทษจ ำคุกโดยได้พ้นโทษมำยังไม่ถึงห้ำปีนับถึงวันเลือกตั ง เว้นแต่
ในควำมผิดอันได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
 

/(๘) เคยถูกสั่งให.้.. 
 



  

                           -๖- 

(๘) เคยถูกสั่งให้พ้นจำกรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจเพรำะทุจริต
ต่อหน้ำที ่

 (๙) เคยต้องค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งของศำลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของ
แผ่นดินเพรำะร่ ำรวยผิดปกติ หรือเคยต้องค ำพิพำกษำอันถึงที่สุด ให้ลงโทษจ ำคุกเพรำะ
กระท ำควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรปอองกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
          (๑๐) เคยต้องค ำพิพำกษำอันถึงที่สุดว่ำกระท ำควำมผิด ต่อต ำแหน่งหน้ำที่
รำชกำรหรือต ำแหน่งหน้ำที่ในกำรยุติธรรม หรือกระท ำควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วย
ควำมผิดของพนักงำนในองค์กำรหรือหน่วยงำนของรัฐ หรือควำมผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่
กระท ำโดยทุจริตตำมประมวลกฎหมำยอำญำ    
         (๑๑) เคยต้องค ำพิพำกษำอันถึงที่สุดว่ำกระท ำกำรอันเป็นกำรทุจริตในกำร
เลือกตั ง 
         (๑๒) เป็นข้ำรำชกำรซึ่งมีต ำแหน่งหรือเงินเดือนประจ ำ 
         (๑๓) เป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร สมำชิกวุฒิสภำ สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหำรท้องถิ่น 
         (๑๔) เป็นพนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ
หรือรำชกำรส่วนท้องถิ่น หรือเป็นเจ้ำหน้ำที่อ่ืนของรัฐ 
         (๑๕) เป็นตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งในองค์กรอิสระ 
         (๑๖) อยู่ในระหว่ำงต้องห้ำมมิให้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง 
         (๑๗) เคยพ้นจำกต ำแหน่งเพรำะศำลฎีกำหรือศำลฎีกำแผนกคดีอำญำของผู้ด ำรง
ต ำแหน่งทำงกำรเมืองมีค ำพิพำกษำว่ำเป็นผู้มีพตติกำรณ์ร่ ำรวยผิดปกติ หรือกระท ำ
ควำมผิดฐำนทุจริตต่อหน้ำที่หรือจงใจปฏิบัติหน้ำที่  
         (๑๘) ต้องค ำพิพำกษำถึงที่สุดว่ำกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัตินี ไม่ว่ำจะ
ได้รับโทษหรือไม่ โดยได้พ้นโทษหรือต้องค ำพิพำกษำมำยังไม่ถึงห้ำปีนับถึงวันเลือกตั ง 
แล้วแต่กรณี 
         (๑๙) เคยถูกถอดถอนออกจำกต ำแหน่งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร สมำชิกวุฒิสภำ 
สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น ตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย หรือกฎหมำยว่ำด้วยกำรลงคะแนนเสียง เพ่ือถอดถอนสมำชิกสภำ
ท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น แล้วแต่กรณี มำยังไม่ถึงห้ำปีนับถึงวันเลือกตั ง 
         (๒๐) อยู่ในระหว่ำงถูกจ ำกัดสิทธิสมัครรับเลือกตั งเป็นสมำชิก สภำท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหำรท้องถิ่น ตำมมำตรำ ๔๒ หรือตำมกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำร
เลือกตั งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 
         (๒๑) เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั งและยังไม่พ้นห้ำปีนับแต่วันที่พ้นจำกกำรถูก
เพิกถอนสิทธิเลือกตั งจนถึงวันเลือกตั ง 

/(๒๒) เป็นผูส้มัคร... 
 



  

                                -๗- 

         (๒๒) เป็นผู้สมัครรับเลือกตั งเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือ รับเลือกตั งเป็น
สมำชิกวุฒิสภำ หรือเป็นผู้สมัครรับเลือกตั งเป็นสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

(๒๓) เคยพ้นจำกต ำแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพรำะเหตุมีส่วน
ได้เสียโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมในสัญญำหรือกิจกำรที่กระท ำ หรือจะกระท ำหรือให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั น  
         (๒๔) เคยถูกสั่งให้พ้นจำกต ำแหน่งใดๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพรำะจง
ใจไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยกฎ ระเบียบของทำงรำชกำร หรือมติคณะรัฐมนตรีอันเป็นเหตุ
ให้เสียห ำ 
    (๗) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
         ๑) ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั งประจ ำจังหวัดประกำศก ำหนดจ ำนวนเงิน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั งของผู้สมัครรับเลือกตั งตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรและระยะเวลำที่
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั งก ำหนด รวมทั งก ำหนดให้ผู้สมัครต้องจัดท ำบัญชีรำยรับและ
รำยจ่ำยให้ถูกต้อง ครบถ้วนตำมควำมเป็นจริง และยื่นต่อผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั ง
ประจ ำจังหวัด พร้อมหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง 
        ๒) ก ำหนดขนำดและจ ำนวนของกำรปิดประกำศหรือติดแผ่นปอำยเกี่ยวกับกำรหำ
เสียงเลือกตั ง ไม่เกินที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมกำรกำรเลือกตั ง
มอบหมำยก ำหนด  
   (๘) การออกเสียงลงคะแนน 
        ๑) ก ำหนดให้กำรลงคะแนนเสียงเลือกตั งโดยใช้บัตรเลือกตั ง หรือกำรลงคะแนน
โดยใช้วิธีกำรอ่ืนที่มีใช่กำรใช้บัตรเลือกตั ง  
       ๒) กรณีคณะกรรมกำรกำรเลือกตั งก ำหนดให้มีกำรออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีอ่ืน
ซึ่งมิใช่กำรใช้บัตรเลือกตั ง ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำหรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือใน
กำรออกเสียงลงคะแนนให้อยู่ในควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั ง โดย
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั งจะก ำหนดค่ำใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือจำกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีน ำไปใช้ตำมอัตรำที่ก ำหนดด้วยก็ได้ 
   (๙) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง    
      ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั งทั งหมด 
เว้นแต่ค่ำใช้จ่ำยของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั งและผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั งประจ ำ
จังหวัด ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีรำยได้ไม่เพียงพอส ำหรับค่ำใช้จ่ำยใน
กำรเลือกตั งให้คณะรัฐมนตรีจัดสรรเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั นตำม
ควำมจ ำเป็น 
 

/(๑๐) ระยะเวลำ... 



  

 
                                -๘- 

   (๑๐) ระยะเวลาการออกเสียงลงคะแนนและการไปลงคะแนน 
          ๑) ให้เปิดกำรออกเสียงลงคะแนนตั งแต่เวลำ ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลำ ๑๗.๐๐ น.  
          ๒) ใช้บัตรประจ ำตัวประชำชน บัตรหรือหลักฐำนอ่ืนใดของทำงรำชกำรหรือ
หน่วยงำนของรัฐที่มีรูปถ่ำยและเลขประจ ำตัวประชำชน กรณีบัตรประจ ำตัวประชำชน
แม้หมดอำยุแล้วก็ให้สำมำรถใช้แสดงตนเพื่อออกเสียงลงคะแนนได้ 
   (๑๑) การเสียสิทธิเนื่องจากการไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้
สิทธิเลือกตั้ง 
        ๑) ก ำหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั งและมิได้แจ้งเหตุที่ไม่อำจไปใช้
สิทธิเลือกตั ง หรือแจ้งเหตุแล้วแต่เหตุนั นมิใช่เหตุอันสมควร ผู้นั นถูก ำกัดสิทธิ ดังนี   
            (๑) สมัครรับเลือกตั งเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร หรือสมำชิกสภำท้องถิ่น
และผู้บริหำรทอ้งถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็นสมำชิกวุฒิสภำ 
            (๒) สมัครรับเลือกเป็นก ำนันและผู้ใหญ่บ้ำน 
           (๓) เข้ำชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 
           (๔) ด ำรงต ำแหน่งข้ำรำชกำรกำรเมืองฯ และข้ำรำชกำรรัฐสภำฝ่ำยกำรเมืองฯ 
           (๕) ด ำรงต ำแหน่ งรองผู้บริหำรท้องถิ่น  เลขำนุกำรผู้บริหำรท้องถิ่น 
ผู้ช่วยเลขำนุกำรผู้บริหำรท้องถิ่น ประธำนที่ปรึกษำหรือที่ปรึกษำหรือคณะที่ปรึกษำ
ผู้บริหำรท้องถิ่น 

(๖) เลขำนุกำรประธำนสภำท้องถิ่น  
           กำรจ ำกัดสิทธิให้มีก ำหนดเวลำครั งละ ๒ ปี นับแต่วันเลือกตั งที่ไม่ไปใช้สิทธิ
เลือกตั ง 
       ๒) ผู้มีสิทธิเลือกตั งที่เสียสิทธิเนื่องจำกไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั ง ตำมพระรำชบัญญัติ
กำรเลือกตั งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ก่อนวันที่
พระรำชบัญญัตินี ใช้บังคับ ให้กำรเสียสิทธิของผู้นั นเป็นอันสิ นสุดลง  นับแต่
พระรำชบัญญัตินี ใช้บังคับ 
     (๑๒) การนับคะแนนเลือกตั้งและการประกาศผลการเลือกตั้ง 
           ๑) กำรนับคะแนน ให้นับคะแนนเมื่อเสร็จสิ นกำรลงคะแนนเลือกตั งแล้วโดย
เปิดเผย ณ ที่เลือกตั งของแต่ละหน่วยเลือกตั ง ห้ำมมิให้เลื่อนหรือประวิงเวลำนับคะแนน 
และเม่ือรวมผลกำรนับคะแนน ณ ที่เลือกตั ง เสร็จสิ นแล้วให้คณะกรรมกำรประจ ำหน่วย
เลือกตั งประกำศผลกำรนับคะแนนเลือกตั ง ของหน่วยเลือกตั งนั น และรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทันที เพ่ือรวบรวมผล
กำรนับคะแนนของทุกหน่วยเลือกตั งและประกำศผลกำรนับคะแนนเลือกตั งและรำยงำน
แสดงผลกำรนับคะแนนเลือกตั งต่อผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั งประจ ำจังหวัดโดยเร็ว 

/(๒) กำรประกำศ... 
 



  

                                -๙- 

         ๒) กำรประกำศผลกำรเลือกตั ง เมื่อผู้อ ำนวยกำรกำเลือกตั ง ประจ ำจังหวัดเห็น
ว่ำกำรเลือกตั งและกำรนับคะแนนเลือกตั งเป็นไปโดยสุจริต และเที่ยงธรรมให้รำยงำนผล
กำรนับคะแนนเลือกตั งต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั งเพ่ือประกำศผลกำรเลือกตั ง  และ
เมื่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั งตรวจสอบเบื องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่ำผลกำรเลือกตั ง
เป็นไปโดยสุจริต และเที่ยงธรรม ให้ประกำศผลกำรเลือกตั งภำยใน ๓๐ วัน นับแต่วัน
เลือกตั ง  

๓) ก ำหนดให้บัตรปลอมถือเป็นบัตรเสีย  
        (๕) การตรวจสอบการเลือกตั้งและการฟ้องคดี 

๑) ผู้มีสิทธิเลือกตั ง หรือผู้สมัคร มีสิทธิยื่นคัดค้ำนต่อคณะกรรมกำรกำร
เลือกตั งว่ำกำรเลือกตั งในเขตเลือกตั งที่ตนมีสิทธิเลือกตั ง หรือที่ตนสมัครรับเลือกตั ง 
แล้วแต่กรณี มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือไม่ชอบด้วยกฎหมำย ผู้มีสิทธิยื่น
คัดค้ำนกำรเลือกตั งดังกล่ำวอำจยื่นคัดค้ำนได้ตั งแต่วันที่ประกำศ ให้มีกำรเลือกตั งจนถึง 
๓๐ วัน นับแต่วันประกำศผลกำรเลือกตั ง  

๒)  คณะกรรมกำรกำร เลื อกตั ง พิ จ ำ รณำแล้ ว มี เ หตุ อั นควร เชื่ อ ว่ ำ                           
กำรเลือกตั งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั ง                           
ด ำเนินกำรสืบสวนหรือไต่สวนให้แล้วเสร็จและประกำศผลกำรเลือกตั ง หรือจัด                           
ให้มีกำรเลือกตั งใหม่ หรือ ด ำเนินกำรอ่ืนตำมที่จ ำเป็นโดยเร็ว ก ำหนดเวลำ                           
ด ำเนินกำร ต้องไม่ช้ำกว่ำ ๖๐ วัน นับแต่วันเลือกตั ง  
  ๓) กำรพิจำรณำและค ำวินิจฉัยของศำลอุทธรณ์และศำลอุทธรณ์ภำคเกี่ยวกับ
กำรเลือกตั งท้องถิ่นให้เป็นไปตำมระเบียบของที่ประชุมใหญ่ศำลฎีกำฯ  
และให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ของศำลอุทธรณ์และศำลอุทธรณ์ภำคมีสิทธิได้รับเบี ยประชุม
หรือค่ำตอบแทนตำมระเบียบที่คณะกรรมกำรบริหำรศำลยุติธรรมฯ ก ำหนด 

 (๖) บทก าหนดโทษที่มีการแก้ไขใหม่ให้สอดคล้องกับบทก าหนดโทษในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

      ๑) ควำมผิดฐำนขัดขวำง หน่วงเหนี่ยว ไม่ให้ควำมสะดวกในกำรไปใช้สิทธิเลือกตั ง 
ต้องระวำงโทษจ ำคุก ๒ ปี หรือปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บำท หรือทั งจ ำทั งปรับ 

๒) ควำมผิดฐำนรู้ว่ำตนเองขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำม ในกำรสมัครรับ
เลือกตั ง ต้องระวำงโทษจ ำคุกตั งแต่ ๑ ปี ถึง ๑๐ ปี และปรับตั งแต่ ๒๐,๐๐๐ บำท ถึง 
๒๐๐,๐๐๐ บำท และให้ศำลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั งของผู้นั นมีก ำหนด ๒๐ ปี 
     ๓) ควำมผิดฐำนกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั งจงใจนับบัตรเลือกตั ง อ่ำนบัตร
เลือกตั งนับคะแนนเลือกตั ง รวมคะแนนเลือกตั ง ให้ผิดจำกควำมเป็นจริง หรือกระท ำ
กำรใด ให้บัตรเลือกตั งช ำรุดเสียหำย หรือให้เป็นบัตรเสีย หรือกระท ำให้บัตรเสียเป็น
บัตรที่ใช้ได้ ต้องระวำงโทษจ ำคุกตั งแต่ ๑ ปี ถึง ๑๐ ปี หรือปรับตั งแต่ ๒๐,๐๐๐ บำท  

/ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บำท... 
 



  

                                         -๑๐- 

ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บำท หรือทั งจ ำทั งปรับ และให้ศำลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั งมีก ำหนด  
๒๐ ปี  

๔) ควำมผิดฐำนเจ้ำหน้ำที่ของรัฐใช้ต ำ แหน่งหน้ำที่กระท ำกำรใด ๆ อัน                           
เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครต้องระวำงโทษจ ำคุกตั งแต่ ๑ ปี ถึง ๑๐ ปีหรือ                           
ปรับตั งแต่ ๒๐,๐๐๐บำท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บำท หรือทั งจ ำทั งปรับ และให้ศำล                           
สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั งมีก ำหนด ๒๐ ปี  

๕) ควำมผิดฐำนผู้สมัครไม่ยื่นบัญชีรำยรับและรำยจ่ำยต่อคณะกรรมกำร                           
กำรเลือกตั งภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด หรือจงใจยื่นเอกสำรหรือหลักฐำนไม่                            
ถูกต้องครบถ้วน ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐                            
บำทหรือทั งจ ำทั งปรับ และให้ศำลสั่ งเพิกถอนสิทธิ เลือกตั งของผู้นั นมีก ำหนด                           
๕ ปี  

๖) ควำมผิดฐำนจ่ำย แจก หรือให้ เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อ่ืนใดแก่                            
ผู้มีสิทธิ เลือกตั ง  ต้องระวำงโทษจ ำคุก ไม่ เกิน ๑๐ ปี  หรือปรับไม่ เกิน                             
๒๐๐ ,๐๐๐ บำท หรือทั งจ ำทั งปรับ และให้ศำลสั่ ง เ พิกถอนสิทธิ เลือกตั งของ                           
ผู้นั นมีก ำหนด ๑๐ ปี 

ที่ประชุม  รับทรำบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เ รื่ อ ง  รั บ รองร ำย งำนกำรประชุ มสภำองค์ กำ รบริ ห ำรส่ วนต ำ บลบำง เดื่ อ                               

สมัยสำมัญ สมัยที่ ๑ ครั งที ่๑ ประจ ำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่  ๑๓ กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ 
ประธำนสภำฯ ตำมที่สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ ได้ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

บำงเดื่อ สมัยสำมัญ สมัยที่ ๑ ครั งที่ ๑ ประจ ำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่  ๑๓ กุมภำพันธ์ พ.ศ.
๒๕๖๒  ซึ่งสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อได้ท ำส ำเนำรำยงำน กำรประชุมสภำ
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมได้ตรวจสอบแล้ว ส่งให้สมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล ได้มีโอกำสตรวจดูได้ก่อนเวลำประชุมเพ่ือให้สภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลบำงเดื่อรับรองรำยงำนกำรประชุม นั น 
มีท่ำนใดจะขอแก้ไข เกี่ยวกับรำยงำนกำรประชุมหรือไม่ถ้ำไม่มีก็ถือว่ำที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบด้วย 

มติที่ประชุม  -เห็นชอบ  จ ำนวน      ๘    คน 
-ไม่เห็นชอบ จ ำนวน       -    คน 
-ไม่ออกเสียง จ ำนวน       -    คน 

ประธำนสภำฯ ขอประกำศให้ทุกท่ำนทรำบว่ำ มติที่ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ ครั งนี  
มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ สมัยที่ ๑ 
ประจ ำปี ๒๕๖๒ ครั งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่  ๑๓  กุมภำพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีมติ
รับรอง  ๘  เสียง  ไม่รับรอง   -  เสียง  งดออกเสียง  -   เสียง 

/ระเบียบวำระที่ ๓... 
 



  

                                         -๑๑- 

ระเบียบวาระท่ี ๓  ญัตตินำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี ๒๕๖๒  ครั งที่ ๑๒   

ประธำนสภำฯ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อขออนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำย   ประจ ำปี
งบประมำณ  ๒๕๖๒ ครั งที่ ๑๒  จ ำนวน ๔ รำยกำร ดังนี  

                               รายการที่ ๑  โอนเพิ่ม 
                               แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป  งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์  ประเภท 
                               รำยจ่ำยครุภัณฑ์ส ำนักงำน   เป็นค่ ำจั ดซื อซุ้ ม เฉลิ มพระเกีย รติ  พระบำทสมเด็ จ                               

พระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณฯพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที1่0 
                               จ ำนวน 2 ซุ้ม รำคำซุ้มละ ๙๙,๐๐๐บำท รวมเป็นเงิน ๑๙๘,๐๐๐ บำท (รำคำและ  
                               คุณลักษณะเฉพำะตำมรำคำท้องตลำด) มีคุณลักษณะดังต่อไปนี   

1. กรอบไฟเบอร์กลำส ขนำดกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 2.๓0 เมตร สูงไม่น้อยกว่ำ ๓.๕0 เมตร 
2. รูปภำพพระบรมฉำยำลักษณ์   ขนำดกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 1.๒๐ เมตร สูงไม่น้อยกว่ำ  
2.๔๐ เมตร   

                               3. ตรำสัญลักษณ์ วปร.(ร.10) สูงไม่น้อยกว่ำ 1.00 เมตร  
                               4. ฐำนไฟเบอร์กลำส  ขนำดกว้ำงไม่น้อยกว่ำ ๑.๒0 เมตร สูงไม่น้อยกว่ำ๓.30 เมตร  
                               5. พำนพุ่ม  ทอง – เงิน ขนำดสูงไม่น้อยกว่ำ 1.๐0 เมตร  
                               6. ครุฑไฟเบอร์กลำส ขนำดไม่น้อยกว่ำ 0.๖0 เมตร  
                               7. ปอำยทรงพระเจริญ 
                                  โอนลดจาก  
                                  ๑. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป งบลงทุน  หมวดค่ำครุภัณฑ์  
                               ประเภทรำยจ่ำยครุภัณฑ์ส ำนักงำน–ค่ำจัดซื อซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  
                               มหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร รัชกำลที่ 10 จ ำนวนเงิน 99,000.00บำท 
                                  ๒. แผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน งบบุคลำกร 
                               หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) ประเภทรำยจ่ำยเงินเดือนพนักงำน  จ ำนวนเงิน  
                               99,000.00บำท    
                       รายการที่ ๒  โอนเพิ่ม 

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป งบลงทุน  หมวดค่ำครุภัณฑ์  ประเภท
รำยจ่ำยครุภัณฑ์ส ำนักงำน เป็นค่ำจัดซื อเครื่องปรับอำกำศ  แบบแยกส่วน แบบติดผนัง 
ขนำด 12,000บีทียู จ ำนวน 1 เครื่อง รำคำ 17,000.00บำท (รำคำและ คุณลักษณะ
เฉพำะตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ส ำนักงบประมำณ) โดยมีคุณลักษณะเฉพำะ
สังเขป เป็นเครื่องปรับอำกำศ  แบบแยกส่วน  แบบติดผนัง   

                                 1) ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดไม่ต่ ำกว่ำ  12,000 บีทียู    
                                 2) รำคำที่ก ำหนดเป็น รำคำท่ีรวมค่ำติดตั ง 

                                                                               /3) เครื่องปรับอำกำศ... 
 



  

                                         -๑๒- 

                                 3) เครื่องปรับอำกำศที่มีควำมสำมำรถในกำรท ำควำมเย็นขนำดไม่เกิน 40,000บีทียู  
                                 ต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม และฉลำกประหยัดไฟฟอำ 
                                 เบอร์ 5 

  4) ต้องเป็นเครื่องปรับอำกำศท่ีประกอบส ำเร็จรูปทั งชุด ทั งหน่วยส่งควำมเย็นและ 
 หน่วยระบำยควำมร้อนจำกโรงงำนเดียวกัน 

                                 5) มีควำมหน่วงเวลำกำรท ำงำนของคอมเพรสเซอร์ 
  6) กำรจัดซื อเครื่องปรับอำกำศขนำดอ่ืนๆ(นอกจำกข้อ 3) นอกเหนือจำก                                 
กำร พิจ ำรณำด้ ำนรำคำแล้ ว  เ พ่ื อ เป็ นกำรประหยั ดพลั ง ง ำนควร พิจำรณำ                                  
จั ดซื อ เค รื่ อ งปรั บอำกำศที่ มี ค่ ำประสิ ทธิ ภ ำพพลั ง ง ำนตำมตดู กำล  ( SEER)                                  
สูงกว่ำ 

                                 7) กำรติดตั งเครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี  สวิตช์ 1 ตัว  
ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยำว 4 เมตร สำยไฟยำวไม่เกิน 15 เมตร 

                                8) ค่ำติดตั งเครื่องปรับอำกำศ  (กรณีต้องกำรแสดงค่ำติดตั งแยกจำกรำคำ 
                                เครื่องปรับอำกำศ) ชนิดติดผนัง  ขนำด 12,000-24,000 บีทียู 3,000 บำท        
                                โอนลดจาก  
                                    แผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลำกร 

 หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) ประเภทรำยจ่ำยเงินเดือนพนักงำน จ ำนวนเงิน  
17,000.00 บำท      

                               รายการที่ ๓  โอนเพิ่ม 
                                 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรงำนคลัง งบลงทุน  หมวดค่ำครุภัณฑ์  ประเภท 
   รำยจ่ำยครุภัณฑ์ส ำนักงำน เป็นค่ำจัดซื อเครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง  

ขนำด 1๘,000 บีทียู จ ำนวน 1 เครื่อง รำคำ ๒๑,000.00 บำท  (รำคำและ                                
คุณลักษณะเฉพำะตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ส ำนักงบประมำณ)  โดยมี 
คุณลักษณะเฉพำะสังเขป เป็นเครื่องปรับอำกำศ  แบบแยกส่วน  แบบติดผนัง   

                                 1) ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดไม่ต่ ำกว่ำ  ๑๘,000 บีทียู    
                                 2) รำคำท่ีก ำหนดเป็น รำคำที่รวมค่ำติดตั ง 
                                 3) เครื่องปรับอำกำศท่ีมีควำมสำมำรถในกำรท ำควำมเย็นขนำดไม่เกิน 40,000 บีทยีู  
   ต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมและฉลำกประหยัดไฟฟอำ เบอร์ 5 

4) ต้องเป็นเครื่องปรับอำกำศที่ประกอบส ำเร็จรูปทั งชุด ทั งหน่วยส่งควำมเย็นและ   
หน่วยระบำยควำมร้อนจำกโรงงำนเดียวกัน 

                                 5) มีควำมหน่วงเวลำกำรท ำงำนของคอมเพรสเซอร์ 
  6) กำรจัดซื อเครื่องปรับอำกำศขนำดอ่ืนๆ (นอกจำกข้อ 3) นอกเหนือจำกกำร
พิจำรณำด้ำนรำคำแล้ว เพ่ือเป็นกำรประหยัดพลังงำนควรพิจำรณำจัดซื อ 

/เครื่องปรับอำกำศ... 
 



  

                                         -๑๓- 

เครื่องปรับอำกำศท่ีมีค่ำประสิทธิภำพพลังงำนตำมตดูกำล(SEER) สูงกว่ำ 
7) กำรติดตั งเครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี  สวิตช์ 1 ตัว  

ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยำว 4 เมตร สำยไฟยำวไม่เกิน 15 เมตร 
                                8) ค่ำติดตั งเครื่องปรับอำกำศ  (กรณีต้องกำรแสดงค่ำติดตั งแยกจำกรำคำ 
                               เครื่องปรับอำกำศ) ชนิดติดผนัง  ขนำด 12,000-24,000 บีทียู  3,000 บำท        
                                โอนลดจาก  

    แผนง ำน เคหะและชุ ม ชน  ง ำนบริ ห ำ รทั่ ว ไป เกี่ ย ว กั บ เ คหะและชุ ม ชน                              
งบบุคลำกร หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) ประเภทรำยจ่ำยเงินเดือนพนักงำน                              
จ ำนวนเงิน  ๒๑,000.00 บำท   
รายการที่ ๔  โอนเพิ่ม 
   แผนงำนเคหะและชุมชน งำนไฟฟอำถนน งบลงทุน ค่ ำ ที่ ดิ น แ ล ะ สิ่ ง ก่ อ ส ร้ ำ ง  ค่ ำ
บ ำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง โครงกำรซ่อมแซมผิวจรำจรแอสฟัลท์สติก 
หมู่ที่ 1 วิธีกำรขุดซ่อมผิวทำงแบบ (Deep patching) จ ำนวน 2 จุด งบประมำณ
165,000.00 บำท  
โอนลดจาก 
  แผนงำนงบกลำง งำนงบกลำง หมวดรำยจ่ำยงบกลำง ประเภทรำยจ่ำยส ำรองจ่ำย
จ ำนวนเงิน 165,000.00 บำท เพ่ือเป็นกำรบรรเทำควำมเดือดร้อนของประชำชนใน
พื นที่ต ำบลบำงเดื่อ 
กำรโอนงบประมำณครั งนี เป็นอ ำนำจของสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2541  และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2543 ข้อ ๒๗ กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย
ในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ที่ท ำให้ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน หรือ
โอนไปตั งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น  

ประธำนสภำฯ    จึงขอมติที่ประชุมสภำในกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒   
ครั งที่ ๑๒ จ ำนวน ๔ รำยกำร   

มติที่ประชุม  -เห็นชอบ  จ ำนวน    ๘    คน 
-ไม่เห็นชอบ จ ำนวน     -    คน 
-ไม่ออกเสียง จ ำนวน     -    คน 

ประธำนสภำฯ ขอประกำศให้ทุกท่ำนทรำบว่ำ มติที่ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ ครั งนี  
มีมติอนุมัตใิห้โอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ๒๕๖๒  ครั งที่ ๑๒  โดยมีมติรับรอง  ๘  
เสียง  ไม่รับรอง   -  เสียง  งดออกเสียง  -   เสียง 

ประธำนสภำฯ มีสมำชิกสภำท่ำนใดจะเสนอควำมคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้ำไม่มีขอปิดกำรประชุมสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ สมัยสำมัญ สมัยที่ ๒  ครั งที่ ๑ ประจ ำปี ๒๕๖๒ 

/ปิดประชุม… 
 



  

-๑๔- 

 
ปิดประชุม เวลำ ๑๐.๓๕ น. 

ลงชื่อ                        ผู้จดบันทึกกำรประชุม 
                               (นำยอนุชำ  จินดำวณิชย์) 
                ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล/เลขำนุกำรสภำฯ 
 

 

 คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อได้ตรวจรำยงำนกำรประชุมแล้ว 
 
          ลงชื่อ                   ผู้ตรวจบันทึกรำยงำนกำรประชุม 
                            (นำงน  ำค้ำง   คิดควร) 
                 สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  หมู่ที่ ๑ 

 
 

                                                ลงชื่อ                    ผู้ตรวจบันทึกรำยงำนกำรประชุม      
                                                            (นำงกัลยำ   พ่ึงค ำ) 
                                               สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  หมู่ที่ ๒ 
 
 
                                              ลงชื่อ                   ผู้ตรวจบันทึกรำยงำนกำรประชุม      
                                                         (นำงวำสนำ    เจริญสุข) 
                                              สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  หมู่ที่ ๕ 
                                        คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำฯ อบต.บำงเดื่อ 

 
                สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ ได้รับรองรำยงำนกำรประชุมนี  ในกำรประชุมสภำองค์กำร 
บริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ สมัยวิสำมัญ สมัยที่ ……..ประจ ำปี  ๒๕๖๒  ครั งที่..... /๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ……..มิถุนำยน  
พ.ศ.๒๕๖๒  ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำนระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔  
 
     
                                                   ลงชื่อ               ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                               (นำยสมชัย โพธิ์สำมต้น) 
        ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ 

 


