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คํานํา 

ตามที่เทศบาลตําบลยางฮอมไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561–2564)    
ของเทศบาลตําบลยางฮอม  เมื่อวันที่  31  ตุลาคม  2559  และมีการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ทองถิ่นของเทศบาลตําบลยางฮอม ครั้งที่ 4 วันที่ 4  สิงหาคม  2561  น้ัน 

เนื่องจากงานแผนและงบประมาณไดรับแจงจากงานปองกันฯ และกองชางขอเปลี่ยนชื่อและ
รายละเอียดโครงการ จํานวน 2  โครงการ ไดแก 1. โครงการสรางรางระบายน้ํา รูปตัว V ไมมีฝาปด (เสนวัด
บานชมภู ขนาดกวาง 1.10 เมตร ยาว 280 เมตร งบประมาณ 200,000 บาท  2.โครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อ
ปองกันและชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย เชน กระสอบฟาง ทราย ฯลฯ จึงมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลง
โครงการ/กิจกรรม ใหสอดคลองกับขอเท็จจริง  ทั้งนี้เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 (แกไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ขอ 22/1 เพื่อ
ประโยชนของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  

เมื่อแผนพัฒนาทองถิ่นตามวรรคหนึ่งไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถิ่นดังกลาว
ใหผูบริหารทองถิ่นประกาศใช พรอมทั้งปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน นับ
แตวันที่ผูบริหารทองถิ่นประกาศใช 

ฉะนั้น เทศบาลตําบลยางฮอม จึงไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปเทศบาลตําบลยางฮอม 
(พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 5 เพื่อใชเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ 2562 ในการพัฒนาทองถิ่นตอไป 

 
 
 
 

      เทศบาลตําบลยางฮอม 
              พฤศจิกายน  2561 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปเทศบาลตําบลยางฮอม 

(พ.ศ.2561 – 2564) 
เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 5 

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

ตามที่เทศบาลตําบลยางฮฮม  ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปเทศบาลตําบลยางฮอม       
(พ.ศ.2561 – 2564) เมื่อวันที่  31  ตุลาคม  2559  และเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น 
ครั้งที่ 3  วันที่ 28  กุมภาพันธ  2561 นั้น 

เนื่องจากงานแผนและงบประมาณไดรับแจงจากงานปองกันฯ และกองชางขอเปลี่ยนชื่อและ
รายละเอียดโครงการ จํานวน 2  โครงการ ไดแก 1. โครงการสรางรางระบายน้ํา รูปตัว V ไมมีฝาปด (เสนวัด
บานชมภู ขนาดกวาง 1.10 เมตร ยาว 280 เมตร งบประมาณ 200,000 บาท  2.โครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อ
ปองกันและชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย เชน กระสอบฟาง ทราย ฯลฯ จึงมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลง
โครงการ/กิจกรรม ใหสอดคลองกับขอเท็จจริง  ทั้งนี้เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 (แกไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ขอ 22/1 เพื่อ
ประโยชนของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  

เมื่อแผนพัฒนาทองถิ่นตามวรรคหนึ่งไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถิ่นดังกลาว
ใหผูบริหารทองถิ่นประกาศใช พรอมทั้งปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน นับ
แตวันที่ผูบริหารทองถิ่นประกาศใช 

ฉะนั้น เทศบาลตําบลยางฮอม  จึงไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปเทศบาลตําบลยางฮอม 
(พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 5 เพื่อใชเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ 2562 ในการพัฒนาทองถิ่นตอไป 
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บทนํา 

1. ลักษณะของแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สอดคลองกบั
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา ซึ่งเปนแผนที่กําหนดรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนาที่จะดําเนินการใน
ปงบประมาณของแตละป โดยมีความตอเนื่องเปนระยะเวลาสี่ป  

ลักษณะสําคัญของแผนพัฒนาทองถิ่นสีป่โดยสรปุ 
1. เปนแผนที่สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดที่กําหนดใหมรีะยะเวลาสีป่ 
2. การจัดทํา เพิม่เติม หรอืเปลี่ยนแปลงแผนพฒันาทองถิ่นสีป่ ใหผานกระบวนการประชาคมทองถิ่น 

เพื่อสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 
3. กําหนดใหเทศบาลจัดทําหรือทบทวนแผนพฒันาทองถิ่นสีป่ ใหแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคมกอน

ปงบประมาณถัดไป 
4. ใชเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจาก

เงินสะสมแตละปงบประมาณในชวงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาที่กําหนดไวในแผนพัฒนาสี่ป 

5. เปนแผนพัฒนาทองถิ่นที่แสดงโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลาสี่ป 
6. เปนแผนพัฒนาทีเ่ชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพฒันากับขอบญัญัติงบประมาณรายจาย

ประจําป 
 

2. วัตถุประสงคของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564)  
1. เพื่อเปนแผนที่แสดงความสอดคลองกบัยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลยางฮอม 
2. เพื่อสนองแนวทางการพฒันาและวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและลักษณะ

เฉพาะเจาะจงที่ดําเนินการ 
3. เพื่อใหการพฒันาทองถิ่นใหครอบคลมุและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนตรงกับความ

ตองการของชุมชนอยางแทจรงิ 
4. เพื่อแสดงความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพฒันาของเทศบาลตําบลยางฮอมกบั

งบประมาณรายจายประจําป 
5. เปนการจัดเตรียมโครงการ/กจิกรรม ใหอยูในลกัษณะที่พรอมจะเปลี่ยนแปลงเทศบัญญัติ

งบประมาณ รายจายประจําป และนําไปปฏิบัติไดทันท ี

3. ขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 

2548 และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ขอ 22 ไดกําหนดขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปเพื่อให
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นมีความชัดเจนและเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติราชการที่เกี่ยวของ  โดย
มีขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ดังนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปที่เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง พรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลยางฮอม 

2. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลยางฮอม พิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปที่เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง เพื่อเสนอตอผูบริหารทองถิ่น 

3. ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปที่เพิ่มเติมและและเปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

4.  
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เพื่อประโยชนของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ เปนอํานาจของคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  

เมื่อแผนพัฒนาทองถิ่นตามวรรคหนึ่งไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถิ่นดังกลาวให
ผูบริหารทองถิ่นประกาศใช พรอมทั้งปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน นับแตวันที่
ผูบริหารทองถิ่นประกาศใช 

 
เพื่อประโยชนของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการ

พัฒนาทองถิ่น  
เมื่อแผนพัฒนาทองถิ่นตามวรรคหนึ่งไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถิ่นดังกลาวให

ผูบริหารทองถิ่นประกาศใช พรอมทั้งปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน นับแตวันที่
ผูบริหารทองถิ่นประกาศใช 

 
แผนภาพแสดงขั้นตอนการจัดทําแผนทองถิ่นสี่ป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
4. ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  
1. เทศบาลตําบลยางฮอมนํามาใชเปนแนวทางการดําเนินโครงการ/กจิกรรมของตําบลยางฮอม 
2. ชุมชนไดรับการพฒันาและตอบสนองความตอง แกไขปญหาความเดือดรอนของชุมชนอยางแทจริง 
3. ผูบริหาร พนักงานของเทศบาลตําบลทุกระดับมีศักยภาพและประสิทธิภาพทํางานใหบรรลุตาม

วัตถุประสงคของแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทําราง
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปที่เพิ่มเติมพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลยางฮอม 

คณะกรรมการพัฒนา ฯ และประชาคมทองถ่ินพิจารณา 
รางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปที่เพ่ิมเติม 

ผูบริหารเทศบาลตําบลยางฮอม 
 

เสนอ 

อนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปที่เพ่ิมเติม 

เสนอ 



 
 

 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป เทศบาลตําบลยางฮอม  (พ.ศ. 2561-2564) สวนท่ีเปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 5 

ยุทธศาสตร 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาระบบคมนาคมโครงสราง
พื้นฐานการบริหารจัดการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

1 

 
 

150,000 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 

 
- 

 

 
1 

 

 
150,000 

รวมยุทธศาสตรที่ 1  - - 1 150,000 - - - - 1 150,000 
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมและการเมือง
เตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 
   แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 
   

 
 
- 

 
 
- 

 
 
1 

 
 

500,000 

 
 
1 

 
 

500,000 

 
 
1 

 
 

500,000 

 
 
3 

 
 

1,500,000 

รวมยุทธศาสตรที่ 3  - - 1 500,000 1 500,000 1 500,000 3 1,500,000 
รวมท้ังสิ้น - - 2 650,000 1 500,000 1 500,000 4 1,650,000 
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แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการคาการลงทุน และบริการโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด เชียงราย ที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน +6 และ GMS

เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร 1 การพัฒนาระบบคมนาคมโครงการสรางพื้นฐานการบริหารจัดการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

   1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปเดิม
 สรางรางระบายน้ํา รูปตัว 
V  ไมมีฝาปด (เสนวัดบาน
ชมภู)

เพื่อใหการระบายน้ํา
ในชุมชนรวดเร็วและ
สะดวกปองกันนํ้าทวม

ขนาดปากวาง 1.10 
เมตร ลึก 0.60 เมตร 
ยาว 280 เมตร

 - 200,000       -  - รางระบายน้ํา รูปตัว
 V ไดมาตราฐาน 
กวาง 1.10 เมตร ลึก
 0.60 เมตร ยาว 
280 เมตร

การระบายน้ําใน
ชุมชนรวดเร็วและ
สะดวกปองกันนํ้า
ทวม

 กองชาง

เปลี่ยนแปลงเปน        
สรางรางระบายน้ํา รูปตัว V
 ไมมีฝาปด (เสนวัดบาน
ชมภู)

เพื่อใหการระบายน้ํา
ในชุมชนรวดเร็วและ
สะดวกปองกันนํ้าทวม

ขนาดปากวาง 1.20 
เมตร ลึก 0.60 เมตร 
ยาว 197 เมตร

  - 150,000  -  - รางระบายน้ํา รูปตัว
 V ไดมาตราฐาน 
กวาง 1.20 เมตร ลึก
 0.60 เมตร ยาว 
197 เมตร

การระบายน้ําใน
ชุมชนรวดเร็วและ
สะดวกปองกันนํ้า
ทวม

 กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) สวนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5

เทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิตเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด เชียงราย ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

   ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมและการเมืองเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน

 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปเดิม 
โครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อ
ปองกันและชวยเหลือผู
ประสบสาธารณภัย เชน 
กระสอบฟาง ทราย ฯลฯ

เพื่อปองกันและ
ชวยเหลือผูประสบภัย
ในพื้นที่ตําบลยางฮอม

จัดซื้อวัสดุเพื่อปองกัน
และชวยเหลือ
ผูประสบภัยในพื้นที่
ตําบลยางฮอม

50,000      50,000        50,000       50,000       ประชาชนในพื้นที่
ไดรับประโยชน รอย
ละ 100

มีการปองกันและ
ชวยเหลือเกี่ยวกับ
สาธารณภัยตางๆ 
ไดทันเวลา

สํานักปลัด

เปลี่ยนแปลงเปน        
โครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อ
ปองกันและชวยเหลือผู
ประสบสาธารณภัย เชน 
อุทกภัย วาตภัย ดินโคลน
ถลม ภัยแลง ฯลฯ

เพื่อปองกันและ
ชวยเหลือผูประสบภัย
ในพื้นที่ตําบลยางฮอม

จัดซื้อวัสดุเพื่อปองกัน
กอนเกิดภัย และ
ชวยเหลือผูประสบภัย
กรณีฉุกเฉิน ในพื้นที่
ตําบลยางฮอม เชน 
กระสอบฟาง ทราย ฯลฯ

  - 500,000       500,000       500,000 ประชาชนในพื้นที่
ไดรับประโยชน รอย
ละ 100

มีการปองกันและ
ชวยเหลือเกี่ยวกับ
สาธารณภัยตางๆ 
ไดทันเวลา

สํานักปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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แบบ ผ. 08

เปาหมาย หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง 
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
24,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง
 -เพื่อใชในหองประชุมเทศบาล
ตําบลยางฮอม

เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มี
ระบบฟอกอากาศ)                     
1.ขนาด ที่กําหนดเปนขนาดไมกวา 
24,000 บีทียู                           
2.ราคาท่ีกําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง

3.เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถ
ในการทําความเย็นขนาดไมเกิน 
40,000 บีทียู ตองไดรับการรองรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
และฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5

4.ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่
ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสง
ความเย็นและหนวยระบายความรอน
จากโรงงานเดียวกัน

5.เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอก
อากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุน
ละออง และอุปกรณสามารถทําความ
สะอาดได

- ชนิดติดผนัง
6.มีความหนวงเวลาการทํางานของ
คอมเพรสเซอร

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปเดิม

(ผลผลิตของโครงการ)

28,0001 บริหารทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน

28,000

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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7.การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

(1) แบบแยกสวน ประกอบดวย
อุปกรณ ดังนี้สวิตช 1 ตัว ทอทองแดง
ไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟ
ยาวไมเกิน 15 เมตร

8.คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณี
ตองการแสดงคาติดตั้งแยกจากราคา
เครื่องปรับอากาศ)

(1) ชนิดติดผนัง

- ขนาด 12,000 - 24,000 บีทียู 
3,000 บาท

บริหารทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง 
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
24,000 บีทียู     จํานวน 2 
เครื่อง            -เพื่อใชในหอง
ประชุมเทศบาลตําบลยางฮอม

เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มี
ระบบฟอกอากาศ)                     
1.ขนาด ที่กําหนดเปนขนาดไมกวา 
24,000  บีทียู                          
2.ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคา
ติดตั้ง                                    
 3.เครื่องปรับอากาศที่มี
ความสามารถในการทําความเย็น
ขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับ
การรองรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลาก
ประหยัดไฟฟาเบอร 5

28,000 28,000

4.ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่
ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสง
ความเย็นและหนวยระบายความรอน
จากโรงงานเดียวกัน

เปลี่ยนแปลงเปน
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5.เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอก
อากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุน
ละออง และอุปกรณสามารถทําความ
สะอาดได

- ชนิดติดผนัง

6.มีความหนวงเวลาการทํางานของ
คอมเพรสเซอร

7.การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

(1) แบบแยกสวน ประกอบดวย
อุปกรณ ดังนี้สวิตช 1 ตัว ทอทองแดง
ไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟ
ยาวไมเกิน 15 เมตร

8.คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณี
ตองการแสดงคาติดตั้งแยกจากราคา
เครื่องปรับอากาศ)

(1) ชนิดติดผนัง

- ขนาด 12,000 - 24,000 บีทียู 
3,000 บาท
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