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คำแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันทรายหลวง 

    ตามที่สภาเทศบาลตำบลสันทรายหลวงได้พิจารณาอนุมัติเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปแล้วนั้น  

   บัดนี้ปรากฏว่า เทศบาลตำบลสันทรายหลวงมีความจำเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมขึ้น 
เนื่องจากมีรายรับบางประเภทเพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง มีรายรับเกินยอดรวม
ทั้งสิ้นของประมาณการรายรับ เป็นเงินทั้งสิ้น 9,932,752.31 บาท (เก้าล้านเก้าแสนสามหม่ืนสองพัน 
เจ็ดร้อยห้าสิบสองบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)   ทำให้มีความจำเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 9,900,000.00 บาท (เก้าล้านเก้าแสนบาทถ้วน) 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
 

ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับท่ี 1  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลสันทรายหลวง 

อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น      รวมยอด  9,900,000 บาท  

แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
 

ด้าน รวม 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานเคหะและชุมชน 7,298,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,502,000 
ด้านการดำเนนิงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 100,000 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 9,900,000 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลตำบลสันทรายหลวง 

อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
 

แผนงานงบกลาง          
    งาน 

งบกลาง รวม 
  

งบ 
  

  
    

  
      

  

งบกลาง 100,000 100,000 
  

    งบกลาง 100,000 100,000 
                  

แผนงานเคหะและชุมชน          
    งาน 

งาน
สวนสาธารณะ 

งานกำจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล 

รวม งบ 
  

    

      

งบลงทุน 2,563,000 4,735,000 7,298,000 

    ค่าครุภัณฑ์ 2,563,000 4,735,000 7,298,000 

รวม 2,563,000 4,735,000 7,298,000 
        

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา          
    งาน 

งานก่อสร้าง รวม 
  

งบ 
  

  
    

  
      

  

งบลงทุน 2,502,000 2,502,000 
  

    ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2,502,000 2,502,000 
  

รวม 2,502,000 2,502,000 
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(ร่าง) 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

*************************** 

   โดยที่มีความจำเป็นต้องตั้ งงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมขึ้นจากเดิม เนื่องจากมีรายรับ 
บางประเภทเพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับมีรายรับเกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับ จึงตราเทศบัญญัติ 
ฉบับนี้ขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลสันทรายหลวง และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการ 
จังหวัดเชียงใหม่ ดังต่อไปนี้ 

   ข้อ 1  เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

   ข้อ 2 ให้ใช้เทศบัญญัติภายหลังที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบล 
สันทรายหลวงแล้วทันที 

   ข้อ 3 ให้เพ่ิมรายจ่ายในงบประมาณรายจ่ายทั่วไปอีก จำนวน 9,900,000 บาท (เก้าล้าน 
เก้าแสนบาทถ้วน) จำแนกเป็นรายละเอียดปรากฏตามเอกสารงบประมาณที่เสนอมาพร้อมนี้ 
 

ด้าน รวม 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานเคหะและชุมชน 7,298,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,502,000 
ด้านการดำเนนิงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 100,000 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 9,900,000 
 

  ข้อ 4 ให้เพ่ิมรายจ่ายในงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการอีกเป็นจำนวน 0 บาท  

   ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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รายงานประมาณการรายรับ (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

 

รับจริงถึงวันที่ 14/9/2565      

รายการ ยอดประมาณการเดิม รับจริงระหว่างปี ยอดประมาณการ 

หมวดภาษีอากร       

      ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 8,500,000 8,108,494.08 0 

      ภาษีป้าย 3,800,000 4,074,202.00 0 

รวมหมวดภาษีอากร 12,300,000 12,182,696.08 0 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต       

      ค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม 0 0.00 0 

      ค่าธรรมเนียมการฉีดวัคซีน/ใบรับรองการฉีดวัคซีน 0 0.00 0 

      ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงาน 0 0.00 0 

      ค่าธรรมเนียมการแพทย์ 0 0.00 0 

      ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ 0 0.00 0 

      ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 0 0.00 0 

      ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย 0 0.00 0 

      ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 0 0.00 0 
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      ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 2,500,000 2,797,930.00 260,000 

      ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการขุดดินและถมดิน 0 1,500.00 0 

      ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 59,000 234,091.00 0 

      ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการบำบัดน้ำทิ้ง 0 0.00 0 

      ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการบำบัดน้ำเสีย 0 0.00 0 

      ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 0 0.00 0 

      ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ 8,000 8,690.00 0 

      ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร 15,000 0.00 0 

      ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับบัตรประจำตัวประชาชน 0 0.00 0 

      ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน 0 280.00 0 

      ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับโรคพิษสุนัขบ้า 0 0.00 0 

      ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับสุสานและฌาปนสถาน 20,000 30,000.00 0 

      ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม 0 0.00 0 

      ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ 0 0.00 0 

      ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ 0 0.00 0 

      ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ 0 0.00 0 

      ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9 0 0.00 0 
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      ค่าธรรมเนียมในการใช้เครื่องมือบังคับ ค่าเคลื่อนย้าย และค่าดูแลรักษารถ 0 0.00 0 

      ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 5,000 0.00 0 

      ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 20,000 15,209.60 0 

      ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ 0 0.00 0 

      ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง 0 0.00 0 

      ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก 0 0.00 0 

      ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม 0 0.00 0 

      ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม 0 0.00 0 

      ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา 0 0.00 0 

      ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ 0 0.00 0 

      ค่าธรรมเนียมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 0 0.00 0 

      ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ 0 0.00 0 

      ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 26,000 6,940.00 0 

      ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 6,000 8,036.00 0 

      ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 1,000 500.00 0 

      ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน 5,000 0.00 0 

      ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพ้ืนที่ใด ซึ่ง
มีพ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร 

0 0.00 0 
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      ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 0 0.00 0 

      ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 10,000 0.00 0 

      ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 0 0.00 0 

      ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 0 0.00 0 

      ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ 0 0.00 0 

      ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ 10,000 20,070.00 0 

      ค่าปรับการผิดสัญญา 300,000 0.00 0 

      ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจัดระเบียบการจอดรถ 0 0.00 0 

      ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์ 0 0.00 0 

      ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร 0 0.00 0 

      ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย 0 0.00 0 

      ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก 100,000 226,592.86 0 

      ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน 0 0.00 0 

      ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง 

0 0.00 0 

      ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า 0 0.00 0 

      ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น 0 0.00 0 

      ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข 0 0.00 0 
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      ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายหอพัก 0 0.00 0 

      ค่าปรับอ่ืน ๆ 0 0.00 0 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 3,085,000 3,349,839.46 260,000 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน       

      ค่าเช่าที่ดิน 0 0.00 0 

      ค่าเช่าหรือบริการ 0 0.00 0 

      ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด 0 0.00 0 

      เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ 0 500.00 0 

      ดอกเบี้ย 1,200,000 1,440,396.31 240,000 

      รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ 0 1,000.00 0 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,200,000 1,441,396.31 240,000 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด       

      ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง 0 0.00 0 

      ค่าขายเวชภัณฑ์ 0 0.00 0 

      ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 60,000 44,500.00 0 

      ค่าเขียนแบบแปลน 0 0.00 0 

      ค่าจำหน่ายเศษของ 0 0.00 0 
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      ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร 0 0.00 0 

      ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด 0 0.00 0 

      เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน 0 0.00 0 

      เงินที่มีผู้อุทิศให้ 0 519,211.00 500,000 

      รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 3,000 11,131.91 0 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 63,000 574,842.91 500,000 

หมวดรายได้จากทุน       

      ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 1,000 0.00 0 

รวมหมวดรายได้จากทุน 1,000 0.00 0 

หมวดภาษีจัดสรร       

      ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 22,000,000 20,368,845.00 0 

      ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์อิงสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน 0 0.00 0 

      ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล 0 0.00 0 

      ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 110,000 195,211.17 0 

      ค่าภาคหลวงแร ่ 200,000 189,162.33 0 

      ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 0 0.00 0 

      เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ 0 0.00 0 
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      ภาษีการพนัน 0 0.00 0 

      ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 0 0.00 0 

      ภาษีธุรกิจเฉพาะ 1,470,000 1,214,405.58 0 

      ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ 39,000,000 42,212,030.48 2,200,000 

      ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 14,000,000 15,895,574.74 100,000 

      ภาษีรถยนต์ 2,000,000 2,048,829.45 0 

      ภาษีสรรพสามิต 20,000,000 19,053,470.27 0 

      อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง 0 0.00 0 

      อากรประมง 0 0.00 0 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 98,780,000 101,177,529.02 2,300,000 

หมวดเงินอุดหนุน       

      เงินอุดหนุนทั่วไป 64,570,000 71,217,448.00 6,600,000 

รวมหมวดเงินอุดหนุน 64,570,000 71,217,448.00 6,600,000 

รวมทุกหมวด 179,999,000 189,943,751.78 9,900,000 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  9,900,000.00   บาท  แยกเป็น  
     

รายได้จัดเก็บเอง 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 260,000.00 บาท 

  ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จำนวน 260,000.00 บาท 

     
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ตั้งไว้ 2,500,000 บาท  
รับจริง 2,797,930 บาท นำตั้งประมาณการรายรับ (เพ่ิมเติม) 
260,000 บาท โดยตั้งรับไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง 

      

 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 240,000.00 บาท 

  ดอกเบี้ย จำนวน 240,000.00 บาท 

     
ดอกเบี้ย ตั้งไว้ 1,200,000 บาท รับจริง 1,440,396.31 บาท 
นำมาตั้งประมาณการรายรับจริง (เพ่ิมเติม) 240,000 บาท  
โดยตั้งรับไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง 

      

 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 500,000.00 บาท 

  เงินที่มีผู้อุทิศให้ จำนวน 500,000.00 บาท 

     
เงินที่มีผู้อุทิศให้ ตั้งไว้ 0.00 บาท รับจริง 519,211.31 บาท 
นำมาตั้งประมาณการรายรับจริง (เพ่ิมเติม) 500,000 บาท  
โดยตั้งรับไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง 

      

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดภาษีจัดสรร รวม 2,300,000.00 บาท 

  ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ จำนวน 2,200,000.00 บาท 

     
ภาษีมูลค่าเพิม่ตาม พ.ร.บ กำหนดแผนฯต้ังไว้ 39,000,000 บาท 
รับจริง 42,212,030.48 บาท นำมาตั้งประมาณการรายรับจริง 
(เพิ่มเติม) 2,200,000 บาท โดยต้ังรับไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง 

      

  ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จำนวน 100,000.00 บาท 

     

ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ จัดสรรรายได้ฯ ตั้งไว้ 
14,000,000 บาท รับจริง 15,895,574.74 บาท นำมาตั้ง
ประมาณการรายรับจริง (เพ่ิมเติม) 100,000 บาท โดยตั้งรับไว้
ตามท่ีคาดว่าจะได้รับจริง 
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดเงินอุดหนุน รวม 6,600,000.00 บาท 

  เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 6,600,000.00 บาท 

     

เงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งไว้ 64,570,000 บาท รับจริง 
71,217,448.00 บาท นำมาตั้งประมาณการรายรับ
จริง (เพ่ิมเติม) 6,600,000 บาท โดยตั้งรับไว้ตามที่คาดว่า 
จะได้รับจริง 
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รายงานประมาณการรายจ่าย (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 
 

รายการ ยอดประมาณการเดิม จ่ายจริงระหว่างปี ยอดประมาณการ 

แผนงานงบกลาง       

งบกลาง       

  งบกลาง       

  งบกลาง       

    รายจ่ายตามข้อผูกพัน       

      เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 3,462,870 3,234,189 100,000 

รวมงบกลาง 3,462,870 3,234,189 100,000 

รวมงบกลาง 3,462,870 3,234,189 100,000 

รวมงบกลาง 3,462,870 3,234,189 100,000 

รวมแผนงานงบกลาง 3,462,870 3,234,189 100,000 
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รายการ ยอดประมาณการเดิม จ่ายจริงระหว่างปี ยอดประมาณการ 

แผนงานเคหะและชมุชน       

งานสวนสาธารณะ       

  งบลงทุน       

  ค่าครุภัณฑ์       

    ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       

      
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไมต่่ำ
กว่า 6,000 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสดุ ไมต่่ำกว่า 170 กิโลวัตต์  แบบ
บรรทุกน้ำ 

0 0 2,563,000 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 2,563,000 

รวมงบลงทุน 0 0 2,563,000 

รวมงานสวนสาธารณะ 0 0 2,563,000 
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รายการ ยอดประมาณการเดิม จ่ายจริงระหว่างปี ยอดประมาณการ 

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกิูล       

  งบลงทุน       

  ค่าครุภัณฑ์       

    ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       

      
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไมต่่ำกว่า 
6,000 ซีซีหรือก้าลังเครื่องยนตส์ูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบเปิด
ข้างเทท้าย 

0 0 2,235,000 

      
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไมต่่ำกว่า 
6,000 ซีซีหรือก้าลังเครื่องยนตส์ูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัด
ท้าย 

0 0 2,500,000 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 4,735,000 

รวมงบลงทุน 0 0 4,735,000 

รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0 0 4,735,000 

รวมแผนงานเคหะและชมุชน 0 0 7,298,000 
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รายการ ยอดประมาณการเดิม จ่ายจริงระหว่างปี ยอดประมาณการ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา       

งานก่อสร้าง       

  งบลงทุน       

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       

      
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านสหไท ซอยสหไท 2 ข้าง
บ้านเลขที่ 211/1 ถึงข้างบ้านเลขที่ 385 หมู่ที่ 2 บา้นแมย่่อยใต้ ตำบลสันทรายน้อย 

0 0 692,000 

      
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนน คสล. บริเวณหลังโรงเรียนสวนองุ่นถึงหน้าคริสตจักร
รุ่งพระพร  หมู่ที่ 9 บ้านสันทรายน้อย ตำบลสันทรายน้อย 

0 0 350,000 

      
โครงการก่อสร้างพนังกันดิน คสล. บริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์ข้างบ้านนาย
เจริญ ระหงส์ หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งยาว ตำบลสันทรายหลวง 

0 0 260,000 

      
โครงการก่อสร้างพนังกันดิน คสล. บริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์เช่ือมต่อพนัง
เดิมข้างบ้านเลขที่ 152 หมู่ที่ 1 บา้นทุ่งยาว ตำบลสันทรายหลวง 

0 0 480,000 

      
โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้ คสล. แบบรางเปิด บริเวณลำเหมือง
สาธารณประโยชน์เช่ือมต่อรางระบายนำ้เดิมหน้าสุสานบ้านทุ่งยาว  หมู่ที่ 1 ตำบลสัน
ทรายหลวง 

0 0 720,000 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 2,502,000 

รวมงบลงทุน 0 0 2,502,000 

รวมงานก่อสร้าง 0 0 2,502,000 

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 2,502,000 

รวมทุกแผนงาน 3,462,870 3,234,189 9,900,000 
 



 

 

 
ส่วนที่ 3 

  

รายละเอียดประกอบ 

เทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1    

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
 
 

ของ 
 
 
 
 

เทศบาลตำบลสนัทรายหลวง 
อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม ่
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (เพ่ิมเติม) ฉบับที่ 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ่
 

  ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 9,900,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 
 

แผนงานงบกลาง 
 งบกลาง รวม 100,000 บาท 
  งบกลาง รวม 100,000 บาท 
   งบกลาง รวม 100,000 บาท 
   รายจ่ายตามข้อผูกพัน 

   

    
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(ก.บ.ท.) จำนวน 100,000 บาท 

    

- เพ่ือจ่ายเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(ก.บ.ท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพ่ิมเติม) ฉบับที ่1 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2500 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2556 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่4) พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามกฎกระทรวงการหักเงินจากงบประมาณรายรับใน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี สมทบเข้าเป็นกองทุนบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 22 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 
- โดยคำนวณจากประมาณการรายรับเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี และมิให้นำรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู ้เงินที่
มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนมารวมคำนวณให้เทศบาลคำนวณใน
อัตรา ร้อยละ 3 ซึ่งคำนวณได้ ดังนี้  
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ประมาณการรายรับ พ.ศ. 2565 (เพ่ิมเติม) ฉบับที ่1  
ตั้งรับ 9,900,000 บาท 
หัก  เงินอุดหนุน 6,600,000 บาท 
เงินที่มีผู้อุทิศให้  500,000 บาท 
รวมเงินอุดหนุน + ผู้อุทิศให้ 6,600,000 บาท 
เงินคงเหลือ 2,800,000 บาท 
คิดอัตราร้อยละ 3 ของเงินคงเหลือ 84,000 บาท 
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แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานสวนสาธารณะ รวม 2,563,000 บาท 
  งบลงทุน รวม 2,563,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 2,563,000 บาท 
   ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

   

    

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ  
ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี 
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์   
แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 2,563,000 บาท 

    

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 
ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์
สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์  แบบบรรทุกน้ำ สำหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานสวนสาธารณะ รดน้ำต้นไม ้และฉีดล้างพ้ืนที่ต่างๆ  
ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลสันทรายหลวงให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
- ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี 
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ 
(1) จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร 
(2) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม 
(3) เป็นราคาพร้อมปั๊มและอุปกรณ์    
- การจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ณ ธันวาคม 2564   
- ปรากฏในบัญชีครุภัณฑ์ แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพ่ิมเติมฉบับที ่1 ห้วงปี 2565 หน้าที่ 25 ลำดับที่ 5 
- ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
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 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 4,735,000 บาท 
  งบลงทุน รวม 4,735,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 4,735,000 บาท 
   ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

   

    

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ  
ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซีหรือก้าลังเครื่องยนต์สูงสุด  
ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 2,235,000 บาท 

    

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด  
ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน  
สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตรับผิดชอบ 
ของเทศบาลตำบลสันทรายหลวงให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
     (1) ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 
ลูกบาศก์เมตร สามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 
5,000 กิโลกรัม 
     (2) ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร พ้ืนหนา 
ไม่น้อยกว่า 4.50 มิลลิเมตร 
     (3) รถรับน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 6,000 กิโลกรัม และ
น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม 
     (4) ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดัน
สูงสุดไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 
     (5) มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง    
- การจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ณ ธันวาคม 2564 
- ปรากฏในบัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 ห้วงปี 2565 หน้าที่ 25 ลำดับที่ 6 
- ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอย 
และสิ่งปฏิกูล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
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จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่
ต่ำกว่า 6,000 ซีซีหรือก้าลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 
กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 2,500,000 บาท 

    

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด  
ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์  แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน สำหรับ 
ใช้ในการปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตรับผิดชอบของ
เทศบาลตำบลสันทรายหลวงให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
    (1) ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยว่า 10 
ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 
5,000 กิโลกรัม 
    (2) ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร พ้ืนหนา 
ไม่น้อยกว่า 4.50 มิลลิเมตร 
    (3) รถรับน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 6,000 กิโลกรัม และน้ำหนัก
ของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม 
    (4) ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดัน
สูงสุดไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 
    (5) มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง 
- การจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ณ ธันวาคม 2564 
- ปรากฏในบัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพ่ิมเติมฉบับที ่1 ห้วงปี 2565 หน้าที่ 26 ลำดับที่ 7 
- ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอย 
และสิ่งปฏิกูล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งานก่อสร้าง รวม 2,502,000 บาท 
  งบลงทุน รวม 2,502,000 บาท 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,502,000 บาท 
   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

   

    

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านสหไท 
ซอยสหไท 2 ข้างบ้านเลขที่ 211/1 ถึงข้างบ้านเลขที่ 385  
หมู่ที่ 2 บ้านแม่ย่อยใต้ ตำบลสันทรายน้อย จำนวน 692,000 บาท 

    

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายไหล่ถนน คสล. บริเวณหมู่บ้าน 
สหไท ซอยสหไท 2 ข้างบ้านเลขที่ 211/1 ถึงข้างบ้านเลขท่ี 385 
หมู่ที ่2 บ้านแม่ย่อยใต้ ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่ 
- โดยมีความกว้าง 1.50-2.70 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว
รวม 405.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 920.00 
ตารางเมตร 
- ตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลสันทรายหลวงกำหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม 
ฉบับที ่4 ห้วงปี 2565 หน้าที ่12 ลำดับ 40 

   

    

    

    

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนน คสล. บริเวณหลังโรงเรียน 
สวนองุ่นถึงหน้าคริสตจักรรุ่งพระพร  หมู่ที่ 9 บ้านสันทรายน้อย 
ตำบลสันทรายน้อย จำนวน 350,000 บาท 

    

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายไหล่ถนน คสล. บริเวณหลังโรงเรียน
สวนองุ่นถึงหน้าคริสตจักรรุ่งพระพร หมู่ที ่9 บ้านสันทรายน้อย 
ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
- โดยมีความกว้าง 1.70-4.90 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ความยาวรวม 115.00 เมตร. หรือมีพ้ืนที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 
439.00 ตารางเมตร 
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- ตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลสันทรายหลวงกำหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ 
ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม 
ฉบับที ่4 ห้วงปี 2565 หน้าที ่12 ลำดับ 36 

    

    

    

โครงการก่อสร้างพนังกันดิน คสล. บริเวณลำเหมือง
สาธารณประโยชน์ข้างบ้านนายเจริญ ระหงส์ หมู่ที่ 1  
บ้านทุ่งยาว ตำบลสันทรายหลวง จำนวน 260,000 บาท 

    

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างพนังกันดิน คสล. บริเวณลำเหมือง
สาธารณประโยชน์ข้างบ้านนายเจริญ ระหงส์ หมู่ที ่1 บ้านทุ่งยาว 
ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสนัทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
- โดยมีความหนา 0.20 เมตร ความสูง 1.75 เมตร  
ความยาวรวม 30.00 เมตร 
- ตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลสันทรายหลวงกำหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3749 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม 
ฉบับที ่4 ห้วงปี 2565 หน้าที ่12 ลำดับ 37 

   

    

    

    

โครงการก่อสร้างพนังกันดิน คสล. บริเวณลำเหมือง
สาธารณประโยชน์เชื่อมต่อพนังเดิมข้างบ้านเลขที่ 152  
หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งยาว ตำบลสันทรายหลวง จำนวน 480,000 บาท 

    

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างพนังกันดิน คสล. บริเวณลำเหมือง
สาธารณประโยชน์เชื่อมต่อพนังเดิมข้างบ้านเลขท่ี 152 หมู่ที ่1 
บ้านทุ่งยาว ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
- โดยมีความหนา 0.20 เมตร ความสูง 1.75 เมตร  
ความยาวรวม 60.00 เมตร 
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- ตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลสันทรายหลวงกำหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3749 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม 
ฉบับที ่4 ห้วงปี 2565 หน้าที ่12 ลำดับ 41 

    

    

    

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบรางเปิด บริเวณ 
ลำเหมืองสาธารณประโยชน์เชื่อมต่อรางระบายน้ำเดิม 
หน้าสุสานบ้านทุ่งยาว  หมู่ที่ 1 ตำบลสันทรายหลวง จำนวน 720,000 บาท 

    

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบรางเปิด  
บริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์เชื่อมต่อรางระบายน้ำเดิม 
หน้าสุสานบ้านทุ่งยาว หมู่ที ่1 ตำบลสันทรายหลวง  
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
- โดยมีขนาดกว้าง 1.00 เมตร ความลึก 1.00-1.20 เมตร  
ความยาวรวม 110.00 เมตร 
- ตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลสันทรายหลวงกำหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3749 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม 
ฉบับที ่4 ห้วงปี 2565 หน้าที ่12 ลำดับ 38 
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 เทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย 
 

              

แผนงานงบกลาง แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 

          

แผนงาน 

  

  งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย       

          

              

งบกลาง งบกลาง 
รายจ่ายตามข้อผูกพนั         

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (ก.บ.ท.) 100,000     100,000 

งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง         

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์  แบบบรรทุกน้ำ   2,563,000   2,563,000 

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซีหรือก้าลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย   2,235,000   2,235,000 

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซีหรือก้าลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย   2,500,000   2,500,000 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ         

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านสหไท ซอยสหไท 2 ข้างบ้านเลขท่ี 211/1 ถึงข้างบ้านเลขท่ี 385 หมู่ท่ี 2 บ้านแม่ย่อยใต้ ตำบลสันทรายน้อย     692,000 692,000 

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนน คสล. บริเวณหลังโรงเรียนสวนองุ่นถึงหนา้คริสตจักรรุ่งพระพร  หมู่ท่ี 9 บ้านสนัทรายน้อย ตำบลสนัทรายน้อย     350,000 350,000 

โครงการก่อสร้างพนังกนัดิน คสล. บริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์ข้างบ้านนายเจริญ ระหงส์ หมู่ท่ี 1 บ้านทุ่งยาว ตำบลสันทรายหลวง     260,000 260,000 

โครงการก่อสร้างพนังกนัดิน คสล. บริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์เชื่อมต่อพนังเดิมข้างบ้านเลขท่ี 152 หมู่ท่ี 1 บ้านทุ่งยาว ตำบลสันทรายหลวง     480,000 480,000 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบรางเปิด บริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์เชื่อมต่อรางระบายน้ำเดิมหน้าสสุานบ้านทุ่งยาว  หมู่ท่ี 1 ตำบลสันทรายหลวง     720,000 720,000 

รวม 100,000 7,298,000 2,502,000 9,900,000 


