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แนวทำงกำรบร ิหำรครุ ภั ณ ฑ์ โครงกำรพั ฒ นำพื้ น ที่ ต้ นแบบกำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพชีว ต
ิ ตำมหลั ก

ทฤษฎี ใหม่ ประยุ ก ต์ สู่ “โคก หนอง นำ โมเดล” ฉบั บ นี้ จัด ท ำขึ้ น เพื่ อ เสร ิมสร้ำงควำมรู ้ ควำมเข้ ำใจ และ
ให้แนวทำงในกำรพิจำรณำจัดหำและกำรบร ิหำรจัดกำรครุ ภัณฑ์ สำหรับพื้นที่เร ียนรูช้ ุมชนต้ นแบบกำรพัฒนำ

คุณภำพชีว ิตระดั บตำบล (Community Lab Model for quality of life : CLM) เพื่อ ให้ เป็นศู นย์ เร ียนรู ้
ที่มีศักยภำพในกำรขับเคลื่อนภำรกิ จยกระดั บ กำรพัฒ นำคุ ณ ภำพชีว ิตของคนในชุมชน โดยมี กำรเชือ
่ มโยง
กระบวนกำรเร ียนรูแ
้ ละกระบวนกำรมีส่ วนร่วมของชุมชน เพื่อมุ่งไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง สร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได้
ให้ชุมชน โดยใช้ครุภัณฑ์ที่จด
ั ซือ
้ มำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่ อประชำชน

คณะผู้จ ัดทำ หวังเป็นอย่ำงยิ่ งว่ำแนวทำงฉบับนี้จ ะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ปฏิบัติงำนและผู้เกี่ ยวข้อ ง

สำมำรถใช้ส นั บ สนุ น กำรด ำเนิ น งำนของพื้ น ที่ เร ียนรู ช
้ ุ ม ชนต้ น แบบกำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพชีว ต
ิ ระดั บ ต ำบล
(Community Lab Model for quality of life : CLM) ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำรต่ อไป
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- 1ส่วนที่ ๑

ข้อมูลครุภัณฑ์
๑.๑ ควำมเป็นมำ
โครงกำรพัฒนำพื้นที่ต้นแบบกำรพัฒนำคุณภำพชีว ิตตำมหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์ สู่ "โคก หนอง นำ

โมเดล" วงเง ิน ๔,๗๘๗.๙๑๖๔ ล้ำนบำท กลุ่มเป้ำหมำย คื อ เกษตรกร บั ณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงำนที่อ พยพ
กลับท้องถิ่นและชุมชน ดำเนินกำรในพื้นที่ ๗๓ จังหวัด ๓,๒๔๖ ตำบล ประกอบด้วย ๗ กิจกรรม ดังนี้

๑. ฝึกอบรมเชิงปฏิ บัติกำรเพื่อ เพิ่มทัก ษะทั้งภำคทฤษฎี และภำคปฏิ บัติ ในด้ ำนกำรพัฒนำกสิ กรรม

สู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ "โคก หนอง นำ โมเดล" ให้แก่ผู้เข้ำร่วมโครงกำร และเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง

๒. สร้ำงพื้นที่เร ียนรูช้ ุมชนต้ นแบบกำรพัฒนำคุณภำพชีว ิต (Community Lab Model for quality

of life : CLM) ระดั บ ต ำบล ๓๓๗ ต ำบล และพั ฒ นำพื้ น ที่ ค รัว เร ือนต้ นแบบกำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพชีว ต
ิ

(Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดั บ ครัวเร ือน ๒๔,๘๔๒ ครัวเร ือน เพิ่ มพื้น ที่กั ก
เก็ บน้ำได้ ไม่ น้อยกว่ำ ๑๔๕ ล้ ำนลูก บำศก์ เมตร สร้ำงควำมมั่น คงทำงอำหำรให้ กั บชุม ชน เพิ่มพื้ นที่ ป่ำ และ
ฟื้ นฟูทรัพยำกรดิน ลดกำรชะล้ำงหน้ำดินที่ก่อให้เกิดตะกอนดิน

๓. สร้ำงงำนสร้ำงรำยได้รำยเดือน ให้แก่ เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงำนที่อพยพกลับท้องถิ่ น

และชุมชน จำนวน ๙,๑๘๘ คน

๔. กระตุ้นกำรบร ิโภคภำคครัวเร ือนและเอกชน ผ่ำนกิจกรรมกำรพัฒนำและสนับสนุนพื้ นที่ครัวเร ือน

ต้ นแบบกำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพชีว ิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดั บ ครัวเร ือน
ผ่ำนกิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนเร ียนรู ้ กิจกรรมจิตอำสำพัฒนำเอำมื้อสำมัคคี

๕. บู รณำกำรร่วมพั ฒ นำพื้ น ที่ระดั บ ต ำบล สร้ำงฐำนกำรเร ียนรูส
้ ู่ ก ำรพี่ งตนเอง เชือ
่ มโยงกั บ พื้ น ที่

ครัวเร ือนต้ น แบบกำรพัฒ นำคุ ณ ภำพชีว ิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดั บ
ครัวเร ือนที่ อยู่ โดยรอบ เพื่ อ แก้ ไขปัญ หำพื้ นฐำนด้ ำนกำรจัด กำรที่ดิ น และน้ ำ สร้ำงงำน สร้ำงอำชีพ สร้ำ ง
รำยได้ และสร้ำงคุณภำพชีว ิตที่ดีให้กับประชำชน

๖. พัฒนำกำรสร้ำงมำตรฐำนผลผลิต กำรแปรรูปและกำรตลำดตำมมำตรฐำนอินทร ีย์ว ิถีไทย

๗. พั ฒ นำระบบ Digital รองรับ Local Economy ด้ วยกำรสร้ำ งระบบโปรแกรมและระบบ
ฐำนข้อมูลเพื่อลงทะเบียน สำรวจ ติ ดตำม และประเมินผล

โดยในกิ จ กรรมที่ ๕ กำรบู ร ณำกำรร่ว มพั ฒ นำพื้ น ที่ ร ะดั บ ต ำบล เพื่ อ สร้ำ งฐำนเร ียน รู เ้ พื่ อ กำร

พึ่งตนเอง จ ำนวน ๙ ฐำนเร ียนรู ้ ประกอบด้ วย ฐำนกสิ กรรมธรรมชำติ ฐำนคนรัก ษ์น้ำ ฐำนคนรักษ์แม่ ธรณี

ฐำนคนรักษ์แม่โพสพ ฐำนคนติ ดดิ น ฐำนคนมีไฟ ฐำนคนเอำถ่ ำน ฐำนหั วคั นนำทองคำ ฐำนคนหั วเห็ ด โดย
เชือ
่ มโยงกับพื้นที่ครัวเร ือนต้ นแบบกำรพัฒนำคุณภำพชีว ิต (Household Lab Model for quality of life
: HLM) ระดั บครัว เร ือนที่ อยู่ โดยรอบเพื่อ เป็ นฐำนกำรเร ียนรู ้ ฐำนกำรผลิต วัส ดุ พื้ นฐำนที่ต้ อ งกำรใช้ในกำร
พั ฒ นำพื้ น ที่ และฐำนกำรแปรรูป ผลผลิ ต รวมไปถึ งนวั ต กรรมต่ ำง ๆ ที่ เหมำะสมกั บ กำรพั ฒ นำและสร้ำ ง

มำตรฐำนให้ ผ ลผลิ ต จำกพื้ น ที่ สร้ำงรูป แบบกำรท ำงำนร่ว มกั น แบบบู รณำกำร เพื่ อ แก้ ปั ญ หำว กิ ฤตของ
ประเทศ ในรูปแบบพหุ ภำคี

ในพื้นที่ ๓๓๗ ตำบล โดยแบ่งเป็น CLM ขั้นพื้นฐำน ๓๒๑ จุด และ CLM ขั้น

ก้ ำวหน้ำ ๑๖ จุ ด โดยสนั บสนุน ครุ ภัณ ฑ์ ส ำหรับ CLM ขั้ นพื้ นฐำน จำนวน ๖ รำยกำร และครุภัณ ฑ์ส ำหรับ

CLM ขั้นก้ำวหน้ำ จำนวน ๑๐ รำยกำร (เพิ่มเติ มจำกขั้นพื้นฐำนอีก ๔ รำยกำร) ได้ แก่ ๑) เครอื่ งผสมอำหำร
สัตว์ ๒) เครอื่ งสั บย่ อยอำหำรสัตว์ ๓) เครอื่ งบำบั ดน้ำเสี ยแบบเติ มอำกำศ ๔) เครอื่ งสกั ดน้ำมันจำกพืช ๕)

เครอื่ งบรรจุ กระป๋อง ๖) เครอื่ งขึ้นรูปภำชนะจำกวัส ดุ ธรรมชำติ ๗) เครอื่ งคั่ วอเนกประสงค์ ๘) เครอื่ งกลั่น
แอลกอฮอล์ ๙) เครอื่ งหีบน้ำอ้อย ๑๐) ระบบ Solar off Grid Inverter

- 2๑.๒ ข้อพิจำรณำในกำรจัดซือ
้ ครุภัณฑ์
๑. สร้ำ งควำมเข้ำ ใจกั บ เจ้ำ ของแปลง CLM ให้ ชด
ั เจนว่ำ ครุภั ณ ฑ์ ที่ จัด ซื้อ เป็ น ทรัพ ย์ สิ น ของทำง

รำชกำร มิใช่ของเจ้ำแปลง CLM ดั งนั้น เจ้ำของแปลงที่จะนำครุภั ณฑ์ไปใช้ต้อ งทำเรอื่ งยื มจำกหน่วยงำนที่
จัดซือ
้ และเจ้ำของแปลงไม่สำมำรถนำครุภัณฑ์ไปให้ผู้อื่นยืมต่ อได้ แต่ สำมำรถให้ผู้อื่นมำใช้ประโยชน์ได้

๒. มี ก ำรประเมิ น ควำมจ ำเป็ น และเหมำะสมก่ อ นที่ จ ะด ำเนิ น กำรตั ด สิ น ใจจัด ซื้อ ครุภั ณ ฑ์ แ ต่ ละ

รำยกำร เช่น ประเภทผลผลิต จำนวนผลผลิตทั้งของแปลง CLM และเคร ือข่ำย จำนวนผู้มำเร ียนรู ้ เป็นต้ น ไม่
จำเป็นต้ องจัดซือ
้ ครุภัณฑ์ทุกรำยกำร หำกประเมินแล้วไม่มีควำมจำเป็นก็ไม่ควรจัดซือ
้

๓. กำรจัด ซื้อ วัส ดุ ในกิ จกรรมที่ ๒ (พัน ธุ์พื ช พั นธุ์สั ต ว์) ควรสอดคล้อ งกั บครุภั ณ ฑ์ ที่ จะจัดซื้อ ด้ ว ย

เพื่อให้ ผลผลิตที่เกิ ดขึ้นสำมำรถนำมำใช้กับครุภัณฑ์ ที่จัดซื้อ ได้ เช่น กำรจัดซื้อ เครอื่ งหี บน้ำอ้ อ ยไฟฟ้ำ ควร
จะต้ องมีอ้อยในแปลง CLM หร ือ HLM ในพื้นที่

๔. มีอำคำรหร ือสถำนที่จัดเก็บที่เหมำะสม ปลอดภั ยทั้งจำกสภำพอำกำศ (แดด ฝน) สภำพแวดล้อม

(ต้ นไม้ กิ่ งไม้) และกำรโจรกรรม เนื่อ งจำกรำยกำรครุภัณ ฑ์มีรำคำค่ อ นข้ำงสู ง ยกเว้น เครอื่ งบำบั ดน้ำเสี ย

แบบเติ มอำกำศใช้พ ลั ง งำน Solar cell ที่ ต้ องอยู่ ใ นหนองน้ ำ ระบบ Solar off Grid Inverter ต้ อ งอยู่
กลำงแจ้ง

๕. มีควำมพร้อมในกำรรับผิ ดชอบค่ ำใช้จ่ำยที่ จะเกิ ดขึ้น จำกกำรใช้ครุภั ณ ฑ์ดังกล่ำว เช่น ค่ ำไฟ ค่ ำ

น้ำมัน ค่ำแก๊ส ค่ำบำรุงรักษำครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภำพที่สำมำรถใช้งำนได้ตลอดเวลำ

๖. พื้นที่เร ียนรูช้ ุมชนต้ นแบบกำรพัฒนำคุ ณภำพชีว ิต (Community Lab Model for quality of

life: CLM) ระดั บต ำบล ยิ น ยอมและเปิ ดโอกำส ให้ พื้ นที่ ค รัว เร ือนต้ นแบบ กำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพชีว ต
ิ

(Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดั บ ครัว เร ือน ประชำชนในชุ ม ชนและพื้ นที่
ใกล้เคี ยง เข้ำมำใช้ประโยชน์จำกครุภัณฑ์ภำยในแปลงได้ โดยให้ กลุ่มเป้ำหมำยทั้ง CLM และ HLM รวมถึ ง
คนในชุมชนออกข้อกำหนดกำรใช้งำน กำรบร ิหำรจัดกำรครุภัณฑ์รว่ มกัน โดยมีสำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอ
เป็นผู้รบ
ั รองข้อกำหนดกำรใช้งำนดังกล่ำว

๗. พื้นที่เร ียนรูช้ ุมชนต้ นแบบกำรพัฒนำคุ ณภำพชีว ิต (Community Lab Model for quality of

life: CLM) ระดั บตำบล ร่วมกับพื้นที่ครัวเร ือนต้ นแบบกำรพัฒนำคุ ณภำพชีว ิต (Household Lab Model
for quality of life : HLM) ระดั บ ครัว เร ือน และประชำชนในชุ ม ชน พั ฒ นำผลผลิ ต ที่เกิ ด จำกแปลงแล้ ว

รวมตั วกั นจดทะเบี ยนในรูปแบบของกลุ่ม เช่น กลุ่มอำชีพ กลุ่ม ผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร OTOP กลุ่ม ว ิสำหกิ จ
ชุมชน

๘. ครุภัณฑ์บำงรำยกำร สำมำรถใช้กับฐำนกำรเร ียนรูไ้ ด้หลำยฐำน จึงควรพิจำรณำกำรใช้ประโยชน์ให้

เหมำะสม คุ้ ม ค่ ำ เกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด เช่น เครอื่ งผสมอำหำรสั ต ว์ เคร อื่ งสั บ ย่ อ ยอำหำรสั ต ว์ แ ละกิ่ ง ไม้
สำมำรถใช้กับฐำนกำรเร ียนรูค
้ นรักษ์แม่ธรณี ฐำนกำรเร ียนรูค
้ นมีไฟ ฐำนกำรเร ียนรูค
้ นหัวเห็ด เป็นต้ น

- 3๑.๓ ประเภทครุภัณฑ์
กำรพิ จ ำรณำเพื่ อ จัด ซื้ อ หำครุ ภั ณ ฑ์ ส ำหรับ พื้ น ที่ เร ียนรู ช
้ ุ ม ชนต้ นแบบกำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพชีว ต
ิ
(Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดั บต ำบล สำมำรถแบ่ งครุ ภัณ ฑ์ เป็ น ๓ กลุ่ ม
ดังนี้

กลุ่มที่ ๑ ครุภัณฑ์พื้นฐำน เป็นครุภัณฑ์กำรเกษตร ๒ รำยกำร ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและว ิทยุ ๑ รำยกำร

๑) เครอื่ งผสมอำหำรสั ตว์ DC Motor ๓ HP (ครุภัณฑ์กำรเกษตร) เป็นเครอื่ งผสมอำหำรแนวนอน
(Horizontal Mixer or Ribbon Mixer) สำมำรถใช้ผสมปุ๋ยหมัก ปุ๋ย ชีวภำพ สำมำรถผสมได้ ทั้ งกำรผสม
แบบแห้งและกำรผสมแบบเปียก ใช้สำหรับผสมวัตถุติบชนิดต่ ำง ๆ ให้เข้ำกัน สำมำรถผสมวัตถุดิบให้ เข้ำกั น

ภำยในเวลำ ๑๕ - ๓๐ นำที เหมำะส ำหรับ ผสมอำหำรสั ตว์ , ผสมแป้ง, ผสมปุ๋ย , ผสมกำแฟ, ผสมสมุ นไพร,
ผสมเครอื่ งปรุงรส, ผสมอำหำรต่ ำง ๆ เป็นต้ น

ข้อ พิ จำรณำจัด ซื้อ ครุภั ณ ฑ์ รำยกำรนี้ ควรพิ จำรณำถึ งพื ช ในแปลง CLM หร ือพื้ นที่ ใกล้เคี ย งที่ จ ะ

นำมำใช้ประโยชน์ และควำมต้ องกำรหร ือควำมจำเป็นของประชำชนในพื้นที่รว่ มด้วย

๒) เครอื่ งสับย่อยอำหำรสั ตว์ (ครุภัณฑ์กำรเกษตร) และกิ่งไม้ ใช้น้ำมันเบนซิน สำมำรถย่อยวัสดุทำง

กำรเกษตร เช่น กิ่ งไม้ ใบไม้, ทะลำยปำล์ม, ลูกมะพร้ำวสด-แห้ ง, กำบมะพร้ำว, ต้ นไผ่, ต้ นกล้วย, ผักตบชวำ
ฯลฯ สำมำรถสั บ ย่ อยพืชที่ เป็น อำหำรสั ตว์ เช่น กระถิ น, หญ้ ำเนเปีย , ต้ นอ้ อ ย, ต้ น ข้ำวโพด, ต้ น กล้วย ฯลฯ
สำมำรถสั บย่ อ ยก ำจั ด วั ช พื ช เช่น ปอ , ตั นกก, ผั ก ตบชวำ ฯลฯ และสำมำรถย่ อ ยอเนกประสงค์ เช่น
แกนกระดำษ, เศษกระดำษ, กระดำษอัด, เปลือกหอย เป็นต้ น

ข้อ พิ จำรณำจัด ซื้อ ครุภั ณ ฑ์ รำยกำรนี้ ควรพิ จำรณำถึ งพื ช ในแปลง CLM หร ือพื้ นที่ ใกล้เคี ย งที่ จ ะ

นำมำใช้ประโยชน์ และควำมต้ องกำรหร ือควำมจำเป็นของประชำชนในพื้นที่รว่ มด้วย

๓) เครอื่ งบำบั ดน้ำ เสี ย แบบเติ ม อำกำศ (ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและว ิทยุ ) ใช้พลังงำน Solar cell กังหั นน้ำ

ชัยพัฒนำพลังงำนแสงอำทิตย์ แบบ RX๒ ใช้เติ มอำกำศให้ กับแหล่งน้ำส ำหรับกำรเกษตรและเลี้ยงสัตว์น้ำ
เพื่อให้สอดคล้องและรักษำระบบนิเวศน์ตำมธรรมชำติ

ข้อพิจำรณำจัดซือ
้ ครุภัณฑ์รำยกำรนี้ ควรพิจำรณำถึงควำมจำเป็นและควำมต้ องกำรของประชำชนใน

พื้นที่ และปร ิมำณกำรเลี้ยงสัตว์น้ำของประชำชนในพื้นที่

กลุ่มที่ ๒ ครุภัณฑ์เกี่ ยวกั บอำหำร เป็นครุภัณฑ์กำรเกษตร ๓ รำยกำร
๔) เคร อื่ งสกั ดน้ ำ มั น จำกพื ช (ครุ ภั ณ ฑ์ ก ำรเกษตร) คื อ เคร อื่ งหี บ น้ ำ มั น แบบเย็ น (COLD OIL

SCREW PRESS) กำรสกัดเย็นคือกำรแยกส่ วนของน้ำมันออกมำจำกส่วนต่ ำง ๆ ของพืชอย่ำง เมล็ด หั ว ใบ

ดอก ผล และเปลือ ก โดยกำรบี บ อั ด ที่อุณ ภู มิป รกติ โดยพืช ที่น ำมำสกั ดเย็ น จะต้ อ งไม่ผ่ ำนควำมร้อ นหร ือ
สำรเคมีมำก่อน แล้วตั้ งทิ้งไว้จนตกตะกอน จำกนั้นจึงกรองเอำเฉพำะส่วนของน้ำมันที่บร ิสุทธิม
์ ำใช้ น้ำมันที่ได้
จะใส สะอำด

ไม่มีกลิ่นหืน และยั งคงสภำพว ิตำมินต่ ำง ๆ ตำมธรรมชำติ ไว้อย่ำงครบถ้วน ผลิตภัณฑ์หลำย

อย่ ำงไม่ว่ำจะเป็นเครอื่ งส ำอำง แชมพู คร ีมนวดผม และผลิตภั ณฑ์เสร ิมอำหำรชนิดแคปซู ลบำงอย่ ำงทำมำ

จำกน้ำมันสกัดเย็น พืชที่นำมำสกัดเย็นจะเป็นพวกมะพร้ำว งำ กระเทียม และมะกรูด กำรบีบสกัดเย็นนิยมใช้
กับเมล็ดพืชที่มีปร ิมำณน้ำมันสูง เช่น ถั่วลิส ง มะกอก มะพร้ำว และไม่ควรเก็บน้ำมันสกัดเย็นไว้ที่อุณภูมิที่ต่ำ
กว่ำ ๒๕ องศำเซลเซียสเพรำะจะทำให้เป็นไข

น้ำหร ือน้ำมันที่ได้ จำกกำรสกั ดเย็ นจะมีคุณสมบั ติที่ส ำคั ญ คื อ ประกอบไปด้ วยสำรต้ ำนอนุมูลอิ ส ระ

มีกรดไขมันอิ่มตั วที่ชว่ ยลดไขมันพวกไตรกร ีเซอไรด์ ช่วยลดคอเลสเตอรอล ซึง่ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชผัก
และผลไม้ที่นำมำสกั ดด้วย เช่น หำกสกัดเย็ นงำ แล้วนำมำทำผิวหนังก็จะช่วยลดอำกำรคั นตำมผิวหนัง บ ำรุง

และให้ ค วำมชุ ่ม ชื้น แก่ ผิ ว หำกสกั ด เย็ น ขมิ้ น ชัน แล้ ว รับ ประทำนเป็ น ยำจะช่ว ยในกำรขั บ ลมแก้ ป วดท้ อ ง
หำกน ำมำทำแผลก็ จะช่ว ยสมำนแผล และยั งมี อีก พื ช หลำยชนิ ดที่ นิ ย มนำมำสกั ด เย็ น เช่น จมู กข้ ำว ไพล

- 4มะกรูด ตะไคร้ กำนพลู เป็นต้ น โดยสรุป กำรสกัดเย็นนิยมใช้เพื่อทำผลิตภัณฑ์ประเภทสมุนไพรเพื่อนำมำใช้
เพื่อกำรดูแลรักษำในหลำย ๆ ด้ำน ทั้งเพื่อกำรบร ิโภคและเครอื่ งสำอำง

ข้อพิจำรณำจัดซือ
้ ครุภัณฑ์รำยกำรนี้ ควรพิจำรณำถึงพืชในแปลง CLM หร ือพื้นที่ใกล้เคียงที่จะนำมำ

สกัดเย็ น ค่ ำขนส่ ง (ในกรณี ที่แปลงปลูกอยู่ไกล) รวมทั้งช่องทำงกำรจำหน่ำยสินค้ำด้ วย เนื่องจำกเป็นสิ นค้ ำ
เพื่อสุขภำพ และมีตลำดเฉพำะกลุ่ม

๕) เครอื่ งบรรจุ กระป๋ อง (ครุภัณฑ์กำรเกษตร) เป็นเครอื่ งปิดฝำกระป๋อ งอั ตโนมัติแบบกระป๋องไม่

หมุน รองรับกำรทำงำนสำหรับกำรปิดฝำกระป๋องพลำสติก กระป๋องกระดำษ ผลิตภัณฑ์อำหำรที่จะนำมำบรรจุ

กระป๋ อ ง ควรจะมี ลั ก ษณะเป็ น อำหำรแห้ ง (ค่ ำวอเตอร์แ อคติ ว ต
ิ ี้ น้ อ ยกว่ ำ ๐.๘๕) เช่น เมล็ ด ธัญ พื ช คั่ ว
หร ืออบ ผงเครอื่ งเทศ หร ืออำหำรที่เน่ำเสี ยยำกตำมธรรมชำติ (อำหำรที่มีควำมเป็นกรดสู ง) เช่น เต้ ำเจี้ยว
น้ำมะขำมเปียก น้ำสั บปะรด ผักผลไม้ดอง เป็นต้ น เพื่อที่จะได้ รบ
ั กำรยกเว้นกำรขออนุญำตผลิตภั ณฑ์อ ำหำร

จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ตำมประกำศประกำศกระทรวงสำธำรณสุข ฉบั บที่ ๓๕๕ ข้อ ๑๔
และ ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข ฉบับที่ ๔๒๐ ข้อ ๒ และ ข้อ ๔ (๓) (โปรดศึกษำรำยละเอียดข้อกฎหมำยใน
เอกสำรแนบด้วย)

ข้อพิจำรณำจัดซือ
้ ครุภัณฑ์รำยกำรนี้ ควรพิจำรณำถึงผลิตภัณฑ์ที่จะนำมำบรรจุกระป๋อง และช่องทำง

กำรจำหน่ำย เป็นหลัก

๖) เครอื่ งขึน
้ รูปภำชนะจำกวัสดุ ธรรมชำติ (ครุภัณฑ์กำรเกษตร) เช่น ใบบัว ใบกล้วย กำบไผ่

หมำก ผักตบชวำ เพื่อแปรรูปเป็นภำชนะบรรจุอำหำรหร ือของใช้ในครัวเร ือน

กำบ

ข้ อ พิ จ ำรณำจั ด ซื้อ ครุ ภั ณ ฑ์ ร ำยกำรนี้ ควรพิ จ ำรณำถึ ง วั ส ดุ ธ รรมชำติ ที่ มี ใ นพื้ น ที่ และช่อ งทำง

กำรจำหน่ำย เป็นหลัก

กลุ่ม ที่ ๓ ครุภั ณฑ์ ส ำหรับ CLM ขั้น ก้ ำ วหน้ำ จำนวน ๔ รำยกำร ประกอบด้วย ครุภัณฑ์ กำรเกษตร

จำนวน ๓ รำยกำร ได้แก่ รำยกำรที่ ๗ – ๙ และครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและว ิทยุ ๑ รำยกำร ได้แก่ รำยกำรที่ ๑๐ ดังนี้

๗) เครอื่ งคั่ ว อเนกประสงค์ (ครุภัณ ฑ์กำรเกษตร) ใช้คั่วชำ/กำแฟ/ถั่ ว/ธัญพืช/โกโก้ /เกำลัด ขนำด

๕ กิโลกรัม ใช้แก๊ส LPG เป็นเชือ
้ เพลิง

ข้อพิจำรณำจัดซื้อครุภัณฑ์รำยกำรนี้ ควรพิจำรณำถึ งพืชในแปลง CLM หร ือพื้นที่ใกล้เคี ยงที่จะนำ

มำคั่ว รวมถึงช่องทำงกำรจำหน่ำยสินค้ำด้วย

๘) เคร อื่ งกลั่ น แอลกอฮอล์ (ครุภัณ ฑ์กำรเกษตร) สำมำรถใช้กลั่นได้ ทั้งแอลกอฮอล์ น้ำและน้ำมัน

เช่น กลั่นแอลกอฮอล์จำกกำรหมักน้ำอ้อย กำรกลั่นน้ำมันสมุนไพร (มะกรูด, ไพล, ตะไคร้หอม) และกำรกลั่น
น้ำสมุนไพร (น้ำใบย่ำนำง) โดยใช้แก๊ส LPG เป็นเชือ
้ เพลิง

ข้อพิจำรณำจัดซือ
้ ครุภัณฑ์รำยกำรนี้ ควรพิจำรณำถึงพืชในแปลง CLM หร ือพื้นที่ใกล้เคียงที่จะนำมำ

กลั่นน้ำมันสมุนไพร รวมถึงช่องทำงกำรจำหน่ำยสินค้ำด้วย

๙) เครอื่ งหี บน้ำอ้ อยไฟฟ้ำ+แบตเตอร ี่ (ครุภัณฑ์กำรเกษตร) ใช้ได้ทั้งไฟบ้ำนและไฟจำกแบตเตอร ี่

ข้อพิจำรณำจัดซือ
้ ครุภัณฑ์รำยกำรนี้ ควรพิจำรณำถึงปร ิมำณอ้อยในพื้นที่ที่พร้อมจะนำมำหีบน้ำอ้อย
๑๐) ระบบ Solar off Grid Inverter (ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและว ิทยุ ) ขนำด ๑๐ KW พร้อ มแบตเตอร ี่

Lithium ion ขนำด ๒๐ KW และมี Inverter แปลงไฟจำกไฟฟ้ ำกระแสตรงมำเป็ น ไฟฟ้ ำ กระแสสลั บ

สำหรับกำรใช้งำนกั บเครอื่ งใช้ไฟฟ้ำทั่วไป เพื่อ ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบกำรใช้พลังงำนทำงเลือ กให้กับพื้นที่ CLM
และเป็นแหล่งเร ียนรูด
้ ้ำนพลังงำนของชุมชน

ข้อพิจำรณำจัดซือ
้ ครุภัณฑ์รำยกำรนี้ ควรพิจำรณำถึงกำรใช้ประโยชน์จำกไฟฟ้ำที่ผลิตได้ มีสถำนที่ตั้ง

เหมำะสมที่จะไม่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่ อครุภัณฑ์ จำกต้ นไม้ใหญ่ หร ือ กิ่งไม้ ฯลฯ

- 5๑.๔ ข้อกฎหมำยที่ต้องนำมำพิจำรณำในกำรใช้ประโยชน์จำกครุภัณฑ์ ผลิตภั ณฑ์ อ ำหำร
เนื่ องจำก ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จำกค รุ ภั ณ ฑ์ บ ำงรำยก ำรเป็ น อำห ำร ก ำห น ดคุ ณ ภ ำพ มำต รฐำนต ำม
พระรำชบั ญ ญั ติ อำหำร พ.ศ. ๒๕๒๒ เช่น น้ ำ มั น ชนิ ด ต่ ำง ๆ อำหำรและเคร อื่ งดื่ ม ในภำชนะที่ ปิ ด สนิ ท
ผู้ป ระกอบกำรจึงควรมี ค วำมพร้อมในกำรขออนุ ญ ำตผลิต ภั ณ ฑ์ อ ำหำรเพื่ อ ขอรับ เลขสำรบบอำหำร จำก

ส ำนั ก งำนคณ ะกรรมกำรอำหำรและยำ หร ือ ส ำนั ก งำนสำธำรณสุ ข จั ง หวั ด ตำมกฎหมำยที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ดังต่ อไปนี้

(๑) ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข ฉบับที่ ๙๒ พ.ศ. ๒๕๒๘ เรอื่ ง กำหนดคุณภำพหร ือมำตรฐำนของ

ภำชนะบรรจุ กำรใช้ภำชนะบรรจุ และกำรห้ำมใช้วัตถุใดเป็นภำชนะบรรจุอำหำร

(๒) ประกำศกระทรวงสำธำรณสุ ข ฉบับที่ ๓๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรอื่ ง อำหำรในภำชนะที่ปิดสนิท
(๓) ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข ฉบับที่ ๓๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรอื่ ง เครอื่ งดื่มในภำชนะที่ปิดสนิท

(๔) ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข ฉบั บที่ ๔๒๐ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรอื่ ง ว ิธีกำรผลิต เครอื่ งมือ เครอื่ งใช้ใน
กำรผลิต และกำรเก็บรักษำอำหำร

ข้ อ ๒ ให้ อ ำหำรที่ ผ ลิ ต เพื่ อ จ ำหน่ ำ ยในสถำนที่ ใด ๆ เป็ น อำหำรที่ ก ำหนดว ธิ ี ก ำรผลิ ต เคร อื่ งมื อ

เครอื่ งใช้ในกำรผลิต กำรเก็บรักษำอำหำร ยกเว้นสถำนที่ ดังต่ อไปนี้

- อำคำร สถำนที่ หร ือบร ิเวณใด ๆ ที่มิใช่ที่หร ือทำงสำธำรณะ ที่จด
ั ไว้เพื่อประกอบอำหำรหร ือ

ปรุงอำหำรจนสำเร็จ และจำหน่ำยให้ผู้บร ิโภคสำมำรถบร ิโภคได้ทันที ทั้งนี้ ไม่ว่ำจะเป็นกำรจำหน่ำยโดยจัดให้

มีบร ิเวณไว้ส ำหรับกำรบร ิโภค ณ ที่นั้น หร ือนำไปบร ิโภคที่อื่นก็ตำม เว้นแต่ เป็นกำรผลิตอำหำรควบคุมเฉพำะ

อำหำรกำหนดคุ ณภำพหร ือมำตรฐำนอำหำร หร ืออำหำรที่ต้องมีฉลำก แล้วแต่ ก รณี ที่ใช้เครอื่ งจักรมีกำลัง
รวมตั้ ง แต่ ห้ ำ แรงม้ ำหร ือก ำลั งเที ย บเท่ ำ ตั้ ง แต่ ห้ ำ แรงม้ ำขึ้ น ไป หร ือ ใช้ค นงำนตั้ ง แต่ เจ็ด คนขึ้ น ไปโดยใช้
เครอื่ งจักรหร ือไม่ก็ตำม

- สถำนที่จำหน่ำยอำหำร ณ ที่หร ือทำงสำธำรณะ

ข้อ ๔ ผู้ผลิตอำหำรดังต่ อไปนี้ ต้ องจัดให้มีผู้ควบคุมกำรผลิตอำหำรที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมตำมหลักสูตร
ที่ได้รบ
ั กำรรับรองจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

- อำหำรในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีควำมเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด ได้แก่ อำหำรที่

ผ่ำนกรรมว ิธีที่ใช้ทำลำยหร ือยับยั้ งกำรขยำยพันธุข์ องจุ ลินทร ีย์ด้วยควำมร้อน ภำยหลังหร ือก่อนบรรจุหร ือปิด
ผนึก และให้หมำยควำมรวมถึ งอำหำรอื่นที่มีกระบวนกำรผลิตในทำนองเดี ยวกันนี้ ที่มีค่ำพีเอชมำกกว่ำ ๔.๖
และมีค่ำวอเตอร์แอคติ ว ิตี้ (Water activity) มำกกว่ำ ๐.๘๕ ซึง่ เก็บรักษำไว้ในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่เป็น
โลหะหร ือวัตถุอื่นที่ คงรูปหร ือไม่ค งรูป ที่ส ำมำรถป้อ งกั น มิให้ อ ำกำศภำยนอกเข้ำไปในภำชนะบรรจุ ได้ และ
สำมำรถเก็บรักษำไว้ได้ในอุณหภูมิปกติ
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(๕) ร่ำงกฎกระทรวงกำรกำหนดให้ ผลิตภั ณฑ์ อุตสำหกรรม กระดำษสั มผัส อำหำร ต้ อ งเป็นไปตำม
มำตรฐำน โดยภำชนะกระดำษ หมำยถึ ง ภำชนะซึ่งใช บรรจุหร ือรองรับอำหำร เช น จำน ชำม ถำด ถ วย
กล อง ถุง ที่ทำจำกกระดำษหร ือกระดำษแข็ง รวมถึ งภำชนะทำจำกเยื่ อกระดำษ (molded pulp article)
และเยื่อบร ิสุทธิ์ (virgin pulp) หมำยถึง เยื่ อซึง่ ทำจำกเส้นใยพืชที่ยังไม่เคยใช้ทำกระดำษ กระดำษแข็ง หร ือ
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ มำก่อน

โดยสรุปคื อ จะยกเว้นกำรขออนุญำตผลิตภั ณฑ์อ ำหำรเพื่อขอรับเลขสำรบบอำหำร อำหำรกำหนด

คุณภำพมำตรฐำน น้ำมันชนิดต่ ำง ๆ อำหำรและเครอื่ งดื่มในภำชนะที่ปิดสนิท ได้ ในกรณีผลิตและจำหน่ำยเอง
โดยมี ค นงำนไม่ ถึ ง ๗ คน และต้ องเป็ น อำหำรแห้ ง หร ืออำหำรที่ มี ค วำมเป็ น กรดสู ง เช่น เต้ ำเจี้ ย ว

น้ำมะขำมเปี ยก น้ำ สั บ ปะรด ผั กผลไม้ด อง เท่ ำนั้ น หำกไม่เข้ ำข่ ำย จ ำเป็ น ต้ อ งด ำเนิ น กำรตำมที่ก ฎหมำย
กำหนด

ในกรณีที่อำเภอใดมีพื้นที่เร ียนรูช้ ุมชนต้ นแบบกำรพัฒนำคุ ณภำพชีว ิตระดั บตำบล (CLM) มำกกว่ำ

๑ แห่ ง ควรพิจำรณำถึ งกำรใช้ประโยชน์ครุภัณฑ์ให้ เกิ ดควำมคุ้ มค่ ำ รวมถึ งช่อ งทำงกำรจำหน่ำยสิ นค้ ำด้ วย
เพื่อไม่ให้เกิดควำมซ้ำซ้อน และมีผลิตภัณฑ์มำกเกินควำมต้ องกำรของตลำด

กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

- 7ส่วนที่ ๒

แนวทำงกำรยืม กำรบำรุงรักษำ และกำรคืนครุภัณฑ์
กำรควบคุ ม ครุภั ณ ฑ์ เป็ น ส่ วนหนึ่งของกำรบร ิหำรงำนพั ส ดุ มีวั ต ถุ ประสงค์ เพื่ อ ให้ ท รำบถึ งจ ำนวน
ครุภัณฑ์ที่หน่วยงำนมีไว้ใช้ในรำชกำร โดยจัดทำบั ญชี หร ือทะเบี ยนคุ ม จำแนกรำยกำรตำมประเภทและชนิด

ของครุ ภั ณ ฑ์ ซึ่ง ต้ อ งจัด ท ำหลั ก ฐำนกำรยื ม – คื น ครุ ภั ณ ฑ์ ไว้ เพื่ อ ประกอบกำรควบคุ ม และตรวจสอบ
เป็นข้อมูลทำงกำรบร ิหำรต้ นทุนผลผลิตของหน่วยงำน ประวัติของกำรบำรุงดู แลรักษำ ทำให้ ทรำบว่ำครุภัณฑ์ใด
หำกใช้ต่อไปจะทำให้ เกิดควำมสูญ เสี ยค่ ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซม หร ือครุภัณฑ์ใดหมดควำมจำเป็นในกำรใช้
งำนสมควรจำหน่ำย โดยมีระเบียบ กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ดังต่ อไปนี้

พระรำชบัญญัติ กำรจัดซือ
้ จัดจ้ำงและกำรบร ิหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
หมวด ๑๓ กำรบร ิหำรพัสดุ

มำตรำ ๑๑๒ ให้ หน่วยงำนของรัฐจัดให้ มีกำรควบคุมและดูแลพัสดุที่อยู่ในควำมครอบครองให้มีกำร

ใช้และกำรบร ิหำรพัสดุที่เหมำะสม คุ้มค่ำ และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงำนของรัฐมำกที่สุด

มำตรำ ๑๑๓ กำรดำเนินกำรตำมมำตรำ ๑๑๒ ซึ่งรวมถึ งกำรเก็ บ กำรบั นทึ ก กำรเบิ กจ่ำย กำรยื ม

กำรตรวจสอบ กำรบำรุงรักษำ และกำรจำหน่ำยพัสดุ ให้เป็นไปตำมระเบียบที่รฐั มนตร ีกำหนด

ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซือ
้ จัดจ้ำงและกำรบร ิหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒.๑ กำรเก็ บและกำรบั นทึก
ข้อ ๒๐๓ เมื่อเจ้ำหน้ำที่ได้รบ
ั มอบพัสดุแล้ว ให้ดำเนินกำร ดังต่ อไปนี้

(๑) ลงบั ญ ชีห ร ือทะเบี ย นเพื่ อ ควบคุ ม พั ส ดุ แล้ว แต่ ก รณี แยกเป็ น ชนิ ด และแสดงรำยกำรตำม
ตั วอย่ ำงที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำหนด โดยให้มีหลักฐำนกำรรับเข้ำบั ญชีหร ือทะเบียนไว้ประกอบรำยกำร
ด้วย

ทะเบียน

(๒) เก็ บรักษำพัส ดุ ให้ เป็นระเบี ยบเร ียบร้อ ย ปลอดภั ย และให้ ครบถ้ วนถูกต้ อ งตรงตำมบั ญ ชีหร ือ

๒.๒ กำรยืม-คืน
ข้อ ๒๐๗ กำรให้ยืม หร ือนำพัสดุไปใช้ในกิจกำร ซึง่ มิใช่เพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำร จะกระทำมิได้
ข้อ ๒๐๘ กำรยื มพัสดุประเภทใช้คงรูป ให้ผู้ยืมทำหลักฐำนกำรยืมเป็นลำยลักษณ์ อักษร แสดงเหตุ ผล

และกำหนดวันส่งคืน โดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่ อไปนี้

(๑) กำรยืมระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐ จะต้ องได้รบ
ั อนุมัติจำกหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐผู้ให้ยืม

(๒) กำรให้ บุ คคลยื มใช้ภำยในสถำนที่ของหน่วยงำนของรัฐเดี ยวกั น จะต้ องได้ รบ
ั อนุ มัติ จำกหั วหน้ ำ

หน่วยงำนซึง่ รับผิดชอบพัสดุนั้น แต่ ถ้ำยืมไปใช้นอกสถำนทีข่ องหน่วยงำนของรัฐ จะต้ องได้ รบ
ั อนุมัติจำกหั วหน้ำ
หน่วยงำนของรัฐ (รำชกำรส่ วนภูมิภำค หมำยถึ ง ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ตำมข้อ ๔ แห่ งระเบี ยบนี้)

ข้อ ๒๐๙ ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปจะต้ องนำพัสดุนั้นมำส่งคืนให้ในสภำพที่ใช้กำรได้เร ียบร้อย หำกเกิ ด

ชำรุดเสี ยหำย หร ือใช้กำรไม่ได้ หร ือสูญหำยไป ให้ ผู้ยืมจัดกำรแก้ ไขซ่อมแซมให้คงสภำพเดิม โดยเสี ยค่ ำใช้จำ่ ย
ของตนเอง หร ือชดใช้เป็ นพั ส ดุ ประเภท ชนิ ด ขนำด ลั กษณะและคุ ณ ภำพอย่ ำงเดี ยวกั น หร ือชดใช้เป็ นเง น
ิ
ตำมรำคำที่เป็นอยู่ในขณะยืม โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

- 8(๑) รำชกำรส่วนกลำง และรำชกำรส่วนภูมิภำค ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กระทรวงกำรคลังกำหนด
(๒) รำชกำรส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ทก
ี่ ระทรวงมหำดไทย กรุงเทพมหำนคร หร ือ เมือง

พัทยำ แล้วแต่ กรณี กำหนด

(๓) หน่วยงำนของรัฐอื่น ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่หน่วยงำนของรัฐนั้นกำหนด
ข้อ ๒๑๑ เมือ
่ ครบกำหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมหรอผู
ื ้รบ
ั หน้ำทีแ
่ ทนมีหน้ำที่ติดตำมทวงพัสดุทใี่ ห้ยืมไปคืน

ภำยใน ๗ วัน นับแต่ วันครบกำหนด

ในกรณีที่มีกำรมอบอำนำจให้ดำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซือ
้ จัดจ้ำงและกำร

บร ิหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗
๒.๓ กำรบำรุงรักษำ

ข้อ ๒๑๒ ให้ หน่วยงำนของรัฐจัดให้ มีผู้ควบคุ มดู แลพัส ดุ ที่อ ยู่ ในควำมครอบครองให้ อ ยู่ ในสภำพที่
พร้อมใช้งำนได้ตลอดเวลำ โดยให้ มีกำรจัดทำแผนกำรซ่อ มบำรุงที่เหมำะสมและระยะเวลำในกำรซ่อ มบำรุง
ด้วย

ในกรณีที่พัส ดุเกิ ดกำรชำรุด ให้หน่วยงำนของรัฐดำเนินกำรซ่อมแซมให้ กลับมำอยู่ในสภำพพร้อ มใช้

งำนโดยเร็ว

๒.๔ กำรทำสั ญญำยื ม
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด/อำเภอ สนับสนุนพื้นที่เร ียนรูช้ ุมชนต้ นแบบกำรพัฒนำคุ ณภำพชีว ิต
(Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล ให้มีกำรจดทะเบียนจัดตั้ งกลุ่มฯ และ
จั ด ประชุ ม ใหญ่ สมำชิก กลุ่ ม ฯ เพื่ อ แต่ งตั้ งคณ ะกรรมกำรบร ิหำรกลุ่ ม เพื่ อ ท ำหน้ ำ ที่ บ ร ิหำรกลุ่ ม และ

ควบคุมดูแลกำรใช้งำน กำรซ่อมแซมและบำรุงรักษำพัสดุ ให้ เป็นไปตำมข้อกำหนดด้ำนเทคนิค พร้อมที่จะใช้
งำนตลอดเวลำ มีควำมปลอดภัย มีจำนวนครบถ้วน และมอบอำนำจให้ประธำนกลุ่มหร ือผู้ แทนเป็นผู้รบ
ั มอบ

อำนำจในกำรทำสั ญญำยื มครุภัณฑ์ กำรทำสั ญญำยื มครุภัณฑ์ ให้ มีระยะเวลำกำรทำสัญ ญำทุก ๆ ๑ ปี โดย
ต้ องนำครุภัณฑ์ไปใช้ให้ตรงตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรเท่ำนั้น และต้ องจัดทำสัญญำค้ำประกันตำมมูลค่ ำ

ของครุภัณ ฑ์ โดยใช้สั ญ ญำตำมตั วอย่ ำงรูปแบบที่กรมกำรพั ฒนำชุมชนกำหนด (อยู่ ในภำคผนวก) และไม่
สำมำรถนำครุภัณฑ์ไปให้ผู้อื่นยืมต่ อได้

สมำชิกกลุ่มจะต้ องร่วมกันลงนำมรับผิดชอบครุภัณฑ์ที่ยืมไปในกรณีที่มีกำรเสียหำยหร ือสูญหำยตำม

ข้อ กำหนดในสั ญ ญำ รวมถึ งร่วมกั นรับ ผิดชอบค่ ำใช้จ่ำยสมทบใด ๆ ที่ จ ะเกิ ดขึ้นในกำรใช้งำนครุภั ณฑ์ เช่น

ค่ำไฟ ค่ำน้ำมัน ค่ำแก๊ส และค่ำใช้จำ่ ยในกำรบำรุงรักษำซ่อมแซม เป็นต้ น สมำชิกกลุ่มจะต้ องนำครุภัณฑ์ไปใช้
ประโยชน์รว่ มกั นของกลุ่มผู้ยืมเสมือนผู้ยืมเป็นเจ้ำของพัสดุ เอง โดยจัดให้ มีเจ้ำหน้ำที่ผู้รบ
ั ผิดชอบดู แลและ
ควบคุมกำรใช้งำนของครุภัณฑ์ตำมควำมเหมำะสม

- 9ส่วนที่ ๓
กำรใช้ประโยชน์จำกครุภัณฑ์ให้เกิดควำมคุ้มค่ำ
พื้นที่เร ียนรูช้ ุมชนต้ นแบบกำรพัฒนำคุณภำพชีว ิต (Community Lab Model for quality of life
: CLM) ระดั บตำบล จะได้ รบ
ั กำรพัฒนำเป็นศูนย์เร ียนรู ้ โคก หนอง นำ พัฒนำชุมชน ระดับตำบล ซึง่ จะมีกำร
เชือ
่ มโยงกระบวนกำรเร ียนรูแ
้ ละกระบวนกำรมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อมุ่งไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง สร้ำงอำชีพ สร้ำง

รำยได้ให้ชุมชน และสร้ำงควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ โดยใช้ครุภัณ ฑ์ที่จัดซือ
้ มำให้เกิดประโยชน์ สู งสุ ด ซึ่ง
ศูนย์เร ียนรูฯ้ นี้สำมำรถเป็นแหล่งรวบรวม แลกเปลี่ยน แปรรูป จำหน่ำยผลผลิต และเชือ
่ มโยงเคร ือข่ำยด้ำน
กำรตลำด จึงควรมีกำรดำเนินกำร ดังนี้
ครุภัณฑ์

๑) กำรจัดทำแผนกำรผลิต/แผนกำรดำเนินงำนของแปลง CLM ซึ่งจะนำไปสู่ แผนกำรใช้ประโยชน์
๒) กำรเป็ นศู นย์ เร ียนรูช้ ุมชนต้ นแบบ กำรใช้ป ระโยชน์ พิจำรณำจำกจำนวนผู้ม ำเร ียนรู ้ มีว ิทยำกร

ส่งเสร ิมกำรเร ียนรูท
้ ี่ปฏิบัติจร ิงจนเกิ ดผลส ำเร็จ โดยต้ องมีกำรบันทึกผู้มำเร ียนรูแ
้ ละกำรนำควำมรูก
้ ลับไปใช้
ประโยชน์ โดยเฉพำะส่วนที่เกี่ยวข้องกับครุภัณฑ์

๓) มีกำรให้บร ิกำรกับคนในชุมชน และกำรเชือ
่ มโยงผลผลิตของชุมชนกั บ ศู นย์ เร ียนรูช้ ุมชนต้ นแบบ

และครุภัณฑ์ที่ได้จด
ั ซือ
้

๔) สนับสนุนให้เกิดกำรสร้ำงอำชีพและรำยได้จำกกำรใช้ประโยชน์ครุภัณฑ์
๓.๑ กำรบร ิหำรจัดกำรกำรใช้ประโยชน์ครุภัณฑ์ ในศู นย์ เร ียนรู ้
โดยมี ค ณะกรรมกำรบร ิหำรจัด กำรและขั บ เคลื่ อ นกำรด ำเนิ นงำนศู น ย์ เร ียนรู ้ มี โ ครงสร้ำ งคณะ

กรรมกำรฯ และแบ่ งอำนำจหน้ ำที่ช ัดเจนเกี่ ย วกั บ กำรใช้/ดู แ ลครุภัณ ฑ์ ตำมควำมเหมำะสมของภู มิสั งคม
ทำหน้ำที่ออกกฎเกณฑ์ ระเบียบหร ือข้อตกลงที่ใช้ในกำรบร ิหำรจัดกำรครุภัณฑ์ในศูนย์เร ียนรู ้ จัดทำแผนกำร
ดำเนินงำนและขับเคลื่อนศูนย์เร ียนรูท
้ ี่เกิดจำกกำรมีส่วนร่วมของสมำชิก ผู้เกี่ยวข้อง และผู้มีส่ วนได้ส่วนเสี ย

มีกำรจัดสถำนที่ สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ที่เอื้อต่ อกำรเร ียนรู ้ มีว ิทยำกรประจำศูนย์/ฐำน/จุดเร ียนรู ้ ตำมควำม

พร้อ มของพื้ น ที่ มี ข้ อ มู ล และองค์ ค วำมรูท
้ ี่ เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ให้ บ ร ิกำรและค้ น คว้ ำ มี ก ำรประชำสั ม พั น ธ์แ ละ

เผยแพร่ กิจกรรมของศู นย์กำรเร ียนรู ้ โดยกำรจัดทำสื่ อ เพื่อ กำรประชำสั มพันธ์ เช่น แผ่นพับประชำสัมพันธ์
หร ือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Social Media ต่ ำง ๆ เชือ
่ มโยงเคร ือข่ำยกั บศูนย์เร ียนรูช้ ุมชนอื่ นและภำคี กำรพัฒนำ
เพื่อต่ อยอดขยำยผลกำรเร ียนรู ้ แลกเปลี่ยนองค์ควำมรู ้ และกำรประชำสัมพันธ์
๓.๒ สมุดบันทึกกำรใช้ครุภัณฑ์
ครุภั ณ ฑ์ ทั้ ง ๑๐ รำยกำรจะต้ อ งท ำแฟ้ ม หร ือสมุ ด บั น ทึ ก กำรใช้งำนครุภั ณ ฑ์ จัด เก็ บ ไว้ ในสถำนที่
ที่เหมำะสมใกล้เคียงกับครุภัณฑ์ โดยควรมีรำยละเอียดดังต่ อไปนี้
๑. เครอื่ งผสมอำหำรสัตว์ DC Motor ๓ HP
(๑) ชือ
่ ผู้ใช้งำน

(๒) วัตถุดิบที่นำมำใช้งำน แยกเป็นรำยประเภท

(๓) ปร ิมำณวัตถุดิบที่นำมำใช้งำน แยกเป็นรำยประเภท (กิโลกรัม)
(๔) ผลิตภัณฑ์ที่ได้

(๕) ปร ิมำณผลิตภัณฑ์ที่ได้ (กิโลกรัม)
(๖) วันและเวลำที่ใช้งำน (เรมิ่ ต้ นใช้งำนจนถึงเลิกใช้งำน)

- 10 ๒. เครอื่ งสับย่อยอำหำรสัตว์ และกิ่งไม้
(๑) ชือ
่ ผู้ใช้งำน

(๒) วัตถุดิบที่นำมำใช้งำน แยกเป็นรำยประเภท

(๓) ปร ิมำณวัตถุดิบที่นำมำใช้งำนโดยประมำณ แยกเป็นรำยประเภท (กิโลกรัม)
(๔) ปร ิมำณเชือ
้ เพลิงน้ำมันเบนซินที่ใช้ (ลิตร)

(๕) วันและเวลำที่ใช้งำน (เรมิ่ ต้ นใช้งำนจนถึงเลิกใช้งำน)
๓. เครอื่ งบำบัดน้ำเสียแบบเติ มอำกำศ ใช้พลังงำน Solar cell
(๑) ชือ
่ ผู้ใช้งำน

(๒) สถำนที่ที่นำไปใช้งำน
(๓) วันและเวลำที่ใช้งำน (เรมิ่ ต้ นใช้งำนจนถึงเลิกใช้งำน)

๔. เครอื่ งสกัดน้ำมันจำกพืช
(๑) ชือ
่ ผู้ใช้งำน

(๒) วัตถุดิบที่นำมำใช้งำน
(๓) ปร ิมำณวัตถุดิบที่นำมำใช้งำน (กิโลกรัม)
(๔) ผลิตภัณฑ์ที่ได้

(๕) ปร ิมำณผลิตภัณฑ์ที่ได้ (มิลลิลิตร/ลิต ร)

(๖) วันและเวลำที่ใช้งำน (เรมิ่ ต้ นใช้งำนจนถึงเลิกใช้งำน)

๕. เครอื่ งบรรจุกระป๋อง
(๑) ชือ
่ ผู้ใช้งำน

(๒) อำหำรที่นำมำบรรจุกระป๋อง
(๓) ปร ิมำณอำหำรที่นำมำใช้บรรจุ (หำกเป็นของแข็งให้ระบุเป็นกิโลกรัม หำกเป็นของเหลวให้ระบุ

เป็นมิลลิลิตร/ลิตร)

(๔) จำนวนกระป๋องที่บรรจุ

(๕) วันและเวลำที่ใช้งำน (เรมิ่ ต้ นใช้งำนจนถึงเลิกใช้งำน)

๖. เครอื่ งขึ้นรูปภำชนะจำกวัสดุธรรมชำติ
(๑) ชือ
่ ผู้ใช้งำน

(๒) วัสดุที่นำมำขึ้นรูปภำชนะ
(๓) จำนวนภำชนะที่ได้ แยกเป็นรำยประเภท จำน ชำม ถ้วย ฯลฯ
(๔) วันและเวลำที่ใช้งำน (เรมิ่ ต้ นใช้งำนจนถึงเลิกใช้งำน)
(๕) อุณหภูมิที่ใช้งำน

๗. เครอื่ งคั่วอเนกประสงค์
(๑) ชือ
่ ผู้ใช้งำน

(๒) วัตถุดิบที่นำมำใช้งำน

(๓) ปร ิมำณวัตถุดิบที่นำมำใช้งำน (กิโลกรัม)
(๔) ปร ิมำณผลผลิตที่ได้ (กิโลกรัม)

(๕) วันและเวลำที่ใช้งำน (เรมิ่ ต้ นใช้งำนจนถึงเลิกใช้งำน)
(๖) ปร ิมำตรของถังเชือ
้ เพลิง LPG ที่ใช้ และบันทึกวันเวลำที่เปลี่ยนถังเชือ
้ เพลิงทุกครัง้

- 11 ๘. เคลื่อนกลั่น

(๑) ชือ
่ ผู้ใช้งำน
(๒) วัตถุดิบที่นำมำใช้งำน (เช่น ใบย่ำนำง ใบตะไคร้หอม)
(๓) ปร ิมำณวัตถุดิบที่นำมำใช้งำน (กรัม/ขีด/กิโลกรัม)
(๔) ผลิตภัณฑ์ที่ได้

(๕) ปร ิมำณผลิตภัณฑ์ที่ได้ (มิลลิลิตร/ลิตร)
(๖) วันและเวลำที่ใช้งำน (เรมิ่ ต้ นใช้งำนจนถึงเลิกใช้งำน)

(๗) ปร ิมำตรของถังเชือ
้ เพลิง LPG ที่ใช้ และบันทึกวันเวลำที่เปลี่ยนถังเชือ
้ เพลิงทุกครัง้

๙. เครอื่ งหีบน้ำอ้อยไฟฟ้ำ+แบตเตอร ี่
(๑) ชือ
่ ผู้ใช้งำน

(๒) ปร ิมำณอ้อยที่นำมำหีบ (กิโลกรัม)
(๓) ปร ิมำณน้ำอ้อยที่ได้ (ลิตร)

(๔) วันและเวลำที่ใช้งำน (เรมิ่ ต้ นใช้งำนจนถึงเลิกใช้งำน)
๑๐. ระบบ Solar off Grid Inverter ขนำด ๑๐ KW
(๑) ชือ
่ ผู้ใช้งำน

(๒) สถำนที่ที่นำไปใช้งำน

(๓) วันและเวลำที่ใช้งำน (เรมิ่ ต้ นใช้งำนจนถึงเลิกใช้งำน)
(๔) รำยละเอียดกิจกรรมที่นำไปใช้งำน
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สัญญำยืมพัสดุ
สัญญำเลขที่…………./…………..

ทำที่.......................................................

วันที่..........เดือน.............................พ.ศ. .............
สัญญำฉบับนี้ทำขึ้นระหว่ำง..........................(ชือ
่ ส่วนรำชกำรเจ้ำของพัสดุ) โดย (๑) ...............................

ตำแหน่ง..........................................................................ซึ่ง ต่ อ ไปในสั ญ ญำนี้ เร ย
ี กว่ ำ “ผู้ ให้ ยื ม ” ฝ่ ำยหนึ่งกั บ กลุ่ ม
......................................(กลุม
่ ผูย
้ ืม)(๒).............................................. ตำบล.......................... อำเภอ......................
จังหวัด......................................... โดย (๓) ............................................. ตำแหน่ง..................................................

และ(๔)............................................... ตำแหน่ง .................................... รับมอบอำนำจตำมหนังสือ มอบอำนำจ ลงวันที่
(๕)

.............. เดือน........................ พ.ศ. ............... ทีแ
่ นบท้ำยสัญญำนีซ
้ ง่ึ ต่ อไปนีใ้ นสัญญำเร ียกว่ำ “ผู้ยืม”

อีกฝ่ำยหนึง่ ทั้งสองฝ่ำยตกลงกันดังต่ อไปนี้
พัสดุที่ยืม

กำรปฏิบัติตำมระเบียบ

ข้อ ๑ ผู้ให้ ยืมตกลงให้ ยืมและผู้ ยืมตกลงยื มพัสดุ ที่ ยังสำมำรถใช้งำนได้ โดยมี รำยกำร
ตำมเอกสำรแนบท้ ำยสั ญ ญำหมำยเลข ๑ และผู้ ยื ม ได้ รบ
ั พั ส ดุ ที่ ยื ม จำกผู้ ให้ ยื มไว้
ครบถ้วนถูกต้ องทุกรำยกำรในวันทำสัญญำนี้แล้ว

ข้อ ๒ ผู้ ยืม จะต้ อ งปฏิ บัติ ตำมข้อ ตกลงตำมเอกสำรแนบท้ำยสั ญ ญำหมำยเลข ๒
โดยเคร่งครัดทุกประกำร และให้ถือเป็นส่วนหนึง่ ของสัญญำฉบับนี้

กำรซ่อมแซมดูแลรักษำ ข้อ ๓ ผู้ยืมและสมำชิกทุกคนจะร่วมกั นรับผิดชอบพัส ดุ ที่ยืมเหมือ นหนึ่งเป็นพัส ดุ
ของตนเอง โดยจะช่วยกั นบ ำรุ งรักษำและซ่ อมแซมพั ส ดุ ที่ ยื มทุ กส่ วนให้ มี ส ภำพดี
สำมำรถ

และซ่อมแซมเอง

ใช้งำนได้ทันที โดยฝ่ำยผู้ยืมเป็นผู้ออกค่ำใช้จำ่ ยในกำรบำรุงรักษำ

ระยะเวลำยืม

ข้ อ ๔ ผู้ ให้ ยื มตกลงให้ ยื มพั ส ดุ ตำมสั ญ ญำฉบั บนี้ เป็ นระยะเวลำ ๑ ปี งบประมำณ

กำรมอบพัสดุที่ยืม

ข้อ ๕ เมื่อครบกำหนดเวลำยืมตำมข้อ ๔ แล้ว ผู้ยืมจะต้ องคืนพัสดุที่ยืมให้แก่ผู้ให้ยืม

นับแต่ วันที่ทำสัญญำและสิ้นสุดในวันที่(๖)............. เดือน..................... พ.ศ. ...............

ภำยในก ำหนด ๗ วัน นับแต่ วันครบกำหนดเวลำที่ผู้ยืมจะต้ อ งส่ งคื นพัส ดุ ที่ ยืมให้

ครบถ้วนทุกรำยกำร และพัสดุที่ส่งคืนจะต้ องอยู่ในสภำพดีสำมำรถใช้งำนได้ทันทีไม่

ชำรุดเสียหำย หำกผู้ยืมส่ งคืนพัสดุที่ยืมในสภำพชำรุดเสียหำย ผู้ให้ยืมมีสิทธิ์เร ียกให้
ผู้ยืมซ่อมแซมพัสดุ ที่ ยืมให้ มีสภำพดี ดั งเดิ มได้ ผู้ยืมจะต้ อ งดำเนิน กำรให้ แล้วเสร็จ

ภำยใน ๗ วัน หร ือผู้ให้ ยืมจะดำเนินกำรซ่อ มแซมพัส ดุ ที่เสี ยหำยแล้ว เร ียกให้ ผู้ยืม
ชดใช้เง ินค่ ำซ่อมที่เสียไปพร้อมด้ วยค่ำเสี ยหำยอื่ น ๆ ได้ หำกผู้ยืมส่ งคื นพัสดุ ล่วงเลย

ระยะเวลำที่กำหนดในสัญญำข้อ นี้ผู้ยืมยิ นยอมชำระค่ำปรับให้แก่ผู้ให้ยืมเป็นรำยวัน
ในอัตรำร้อยละ ๐.๑๐ ของรำคำพัส ดุ ณ วันที่ยืม ของรำยกำรพัส ดุ ที่ยังไม่ได้ส่ งคื น
ควำมสูญเสีย เสียหำย

จนกว่ำจะส่งคืนพัสดุที่ยืม

ข้อ ๖ หำกพัส ดุ ที่ ยืมเกิ ดสู ญ หำย เสี ยหำย หร ือบุ บสลำย ไม่ว่ำจำกสำเหตุ ใดหร ือ

จำกกำรกระทำของบุคคลใดก็ ตำม ผู้ยืมและสมำชิกทุกคนจะต้ องร่วมกันรับผิดชอบ
ชดใช้เป็นพัส ดุประเภท ชนิด ขนำด ลักษณะ และคุ ณภำพอย่ำงเดี ยวกั นหร ือชดใช้
เป็นเง ินตำมรำคำที่เป็นอยู่ในขณะยืมตำมหลักเกณฑ์ที่กระทรวงกำรคลังกำหนด

กำรใช้ประโยชน์จำกพัสดุ ข้อ ๗ ผู้ยืมจะต้ อ งน ำพั สดุ ที่ยืมไปใช้เพื่ อประโยชน์ รว่ มกั นของกลุ่มผู้ยืมเสมือนผู้ยื ม
เป็นเจ้ำของพัสดุ เอง โดยผู้ยืมจะเป็นผู้จัดหำเจ้ำหน้ำที่ควบคุ มกำรทำงำนของพัสดุ ที่

ยื มใช้เองทุ กประกำร กำรยื มต้ อ งเป็นไปตำมวั ตถุ ประสงค์ ของโครงกำรและผู้ยื มจะ
นำไป

ลงชือ
่ ……………………(๑)…………………ผู้ให้ยืม
(..............................................)

ทำสัญญำยืมกับผู้อื่นอีกมิได้

ลงชือ
่ ..........................(๓)........................ผู้ยืม
(....................................................)
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กำรใช้และควบคุม

ข้อ ๘ ผู้ ยื ม จะใช้แ ละควบคุ ม ดู แ ลให้ มี ก ำรใช้พั ส ดุ ที่ ยื ม อย่ ำ งระมั ด ระวั ง มิ ให้ เกิ ด

กำรตรวจสภำพ

ข้อ ๙ ผู้ยืมยินยอมให้ เจ้ำหน้ำที่หร ือตั วแทนของผู้ให้ ยืมเข้ำตรวจสภำพของพัสดุที่ยืม

กำรชำรุดเสียหำย โดยจะปฏิบัติตำมข้อกำหนดในสัญญำยืมทุกประกำร

ทุกรำยกำร ผู้ยืม จะต้ อ งอำนวยควำมสะดวกแก่ ผู้ตรวจสภำพหำกพบว่ำพั ส ดุ ที่ยื ม

เกิ ด ควำมช ำรุ ดเสี ย หำยหร ือเสื่ อ มสภำพ ผู้ ต รวจสภำพมี สิ ทธิ์แ จ้งให้ ผู้ ยืม ท ำกำร
แก้ไขซ่อมแซมได้ ผู้ยืมจะต้ องร ีบดำเนินกำรแก้ไขซ่อมแซมให้เสร็จเร ียบร้อยภำยใน
๑๕ วัน นับแต่ วันที่ได้รบ
ั แจ้งจำกผู้ตรวจสภำพ
กำรเร ียกคืนพัสดุที่ยืม

ข้อ ๑๐ หำกผู้ให้ ยืมเห็ นว่ำกลุ่มผู้ใช้พั ส ดุ ไม่ส ำมำรถดำเนินกิ จกำรให้ เกิ ดประโยชน์

กับสมำชิกเท่ำที่ควรจะเป็นก็ ดี หร ือคณะกรรมกำรบร ิหำรกลุ่มกระทำกำรทุจร ิตก็ ดี

หร ือ ไม่ใช้พัสดุให้เกิดประโยชน์ก็ดี ผู้ให้ยืมมีสิทธิบ
์ อกเลิกสัญญำได้ทันทีแม้จะยังไม่
ครบกำหนดเวลำยืมตำมข้อ ๔ และเร ียกให้ผู้ยืมและสมำชิกมอบพัสดุทย
ี่ ืมคืน พร้อม

ทั้งเร ียกให้ชดใช้ค่ำเสียหำยที่เกิดขึ้นได้ โดยผู้ยืมไม่มีสิทธิเร ียกค่ำเสียหำยใด ๆ จำกผู้
ให้ยืม ผู้ยืมจะต้ องคื นพัสดุ ที่ยืมแก่ ผู้ให้ ยืมภำยในกำหนด ๑๐ วัน นับแต่ วันที่ผู้ยืมคน
ใดคนหนึง่ ได้รบ
ั แจ้งกำรบอกเลิกสัญญำจำกผู้ให้ยืม และในกำรคืนพัสดุผู้ยืมจะต้ อง
กำรให้ควำมร่วมมือ

กำรบอกเลิกสัญญำ
กำรค้ำประกันสัญญำ

ปฏิบัติ

ตำมสัญญำข้อ ๕ ด้วย

ข้อ ๑๑ หำกผู้ให้ ยืมมีกิจกรรมส ำคั ญอื่ นที่จำเป็นต้ อ งใช้พั ส ดุ ที่ยืมเป็น กำรชัว่ ครำว

และไม่มีผลกระทบกับควำมต่ อ เนื่องของกำรใช้งำนพัสดุของผู้ยืม ผู้ยืมต้ องให้ควำม
ร่วมมือในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมตำมที่ผู้ให้ยืมร้องขอ

ข้อ ๑๒ หำกผู้ยืมผิดสัญญำข้อ ใดข้อหนึง่ ผู้ให้ ยืมมีสิทธิบอกเลิกสัญญำและเร ียกให้
ผู้ยืมและสมำชิกชดใช้ค่ำเสียหำยที่พึงมีแก่ผู้ให้ยืมได้

ข้ อ ๑๓ ใน กำรท ำสั ญ ญ ำฉ บั บ นี้ ผู้ ยื มได้ น ำค ณ ะกรรมก ำรด ำเนิ นงำนก ลุ่ ม
................................................... ทุกคนกั บสมำชิกอี ก ................. คน รวมเป็น ........... คน มำเป็นผู้ค้ำ

(๒)

ประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำยืมด้วย

สัญญำฉบั บนี้ทำขึ้น ๓ ฉบับ มีข้อควำมถูกต้ องตรงกัน ทั้งสองฝ่ำยได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำมโดยตลอด

จึงลงลำยมือชือ
่ ต่ อหน้ำพยำนเป็นสำคัญ

ลงชือ
่ ……………………(๑)…………………ผู้ให้ยืม

ลงชือ
่ ..........................(๓)........................ผู้ยืม

ลงชือ
่ ……………...……(๖)…………………พยำน

ลงชือ
่ ..........................(๗)........................พยำน

(....................................)

(....................................)

(.................................................)

(.................................................)

หมำยเหตุ

(1) ให้ หัวหน้ำส่ วนรำชกำรเจ้ำของพั ส ดุ หร ือผู้ที่ ได้ รบ
ั มอบอำนำจจำกหั วหน้ ำส่ วนรำชกำรเจ้ำของ
พัสดุ

(2) ชือ
่ กลุ่มผู้ยืมตำมควำมหมำยที่กำหนดในคำนิยำม
(๓) ผู้รบ
ั มอบอำนำจตำมหนังสือมอบอำนำจ
(๔) วันทีต
่ รงตำมหนังสือมอบอำนำจ

(๕) วันสิ้นสุดกำรยืมพัสดุ รวมระยะเวลำ ๑ ปี หรอน้
ื อยกว่ำ นับแต่ วันทำสัญญำยืม

(๖)–(๗) เจ้ำหน้ำที่ของส่วนรำชกำรผู้ให้ยืม
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รำยกำรที่ ๑

-

รำยกำรครุภัณฑ์

เอกสำรแนบท้ำยสัญญำหมำยเลข ๑

ชนิด เครอื่ ง............................................................................ จำนวน...........................................เครอื่ ง
ชือ
่ ทำงกำรค้ำ (ยี่ห้อ) .............................................................................................................................

หมำยเลขผลิต (Serial Number) ..........................................................................................................

หมำยเลขเครอื่ ง (Engine Number)......................................................................................................

คุณ

ลักษณะ............................................................................................................................................
รำยกำรที่ ๒

ชนิด เครอื่ ง............................................................................ จำนวน...........................................เครอื่ ง
ชือ
่ ทำงกำรค้ำ (ยี่ห้อ) .............................................................................................................................

หมำยเลขผลิต (Serial Number) ..........................................................................................................
หมำยเลขเครอื่ ง (Engine Number)......................................................................................................

ลักษณะ............................................................................................................................................

คุณ

รำยกำรที่ ๓

ชนิด เครอื่ ง............................................................................ จำนวน...........................................เครอื่ ง
ชือ
่ ทำงกำรค้ำ (ยี่ห้อ) .............................................................................................................................

หมำยเลขผลิต (Serial Number) ..........................................................................................................

หมำยเลขเครอื่ ง (Engine Number)......................................................................................................

คุณ

ลักษณะ............................................................................................................................................
รำยกำรที่ ๔

ชนิด เครอื่ ง............................................................................ จำนวน...........................................เครอื่ ง
ชือ
่ ทำงกำรค้ำ (ยี่ห้อ) .............................................................................................................................

หมำยเลขผลิต (Serial Number) ..........................................................................................................

หมำยเลขเครอื่ ง (Engine Number)......................................................................................................

ลักษณะ............................................................................................................................................

รวมทั้งสิ้นจำนวน .................................. รำยกำร จำนวนพัสดุ (หน่วยนับ).....................................

ลงชือ
่ ……………………(๑)…………………ผู้ให้ยืม
(..............................................)

ลงชือ
่ ..........................(๓)........................ผู้ยืม
(....................................................)

คุณ
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เอกสำรแนบท้ำยสัญญำหมำยเลข ๒

ข้อตกลงในกำรยืมใช้พส
ั ดุ

๑. ข้อปฏิบัติของกลุ่มผู้ยืมใช้พัสดุ

๑.๑ กลุ่มฯ จะคั ดเลื อกสมำชิกภำยในกลุ่ มฯ เป็ นคณะกรรมกำรบร ิหำรกลุ่มเพื่ อท ำหน้ำที่ บร ิหำร

กลุ่มฯ อย่ำงมีประสิทธิภำพ

๑.๒ ควบคุ ม ดู แ ลกำรใช้ง ำนกำรซ่อ มแซมและบำรุ งรัก ษำพั ส ดุ ให้ เป็ น ไปตำมข้ อ ก ำหนดด้ ำ น

เทคนิคพร้อมที่จะใช้งำนตลอดเวลำ มีควำมปลอดภัย และมีจำนวนครบถ้วน
๑.๓ จัดทำบัญชี หร ือทะเบียนพัสดุ

๑.๔ จัดทำบันทึกกำรใช้งำนและปัญหำของกำรใช้พัสดุ

๑.๕ กลุ่มฯ จะต้ องจัดหำสถำนที่ที่เก็บรักษำพัสดุในสภำพที่ปลอดภัยจำกฝน แสงแดดและกำรสูญหำย
๑.๖ ต้ องมีก ำรประชุมคณะกรรมกำรบร ิหำรกลุ่มอย่ ำงน้อ ยปีล ะ ๒ ครัง้ โดยมีเจ้ำหน้ ำที่ระดั บ
จังหวัดซึง่ เป็นส่วนรำชกำรผู้ให้ยืมหร ือหน่วยงำนที่ได้รบ
ั มอบหมำยร่วมประชุมด้วย

๑.๗ กลุ่ม ฯ โดยสมำชิกกลุ่มฯ ร่วมกั นลงนำมรับ ผิด ชอบพั ส ดุ ที่ยื ม ในกรณี มีก ำรเสี ยหำยหร ือ

สูญหำยตำมข้อกำหนดในสัญญำ

๑.๘ กลุ่มฯ จะรับผิดชอบค่ำใช้จำ่ ยสมทบใด ๆ ที่อำจเกิดขึน
้ เช่น แรงงำนในกำรติ ดตั้ งเครอื่ งจักรฯ

กำรปรับปรุงสภำพพื้นที่หร ือแหล่งน้ำ ฯลฯ

๑.๙ กลุ่ ม ฯ จะให้ ค วำมร่ว มมื อ กั บ ผู้ ให้ ยื ม ในกำรให้ เ กษตรกรในพื้ น ที่ อื่ น มำทั ศ นศึ ก ษำหร ือ

ฝึกอบรมในแปลงสำธิตหร ือกำรนำพัสดุไปสำธิต ณ สถำนที่ที่ผู้ให้ยืมกำหนด

๑.๑๐ กลุ่ มฯ จะได้ รบ
ั กำรต่ อ สั ญ ญำหร ือข้อ ตกลงทุก ๑ ปี ทั้ง นี้ขึ้ นอยู่ กับ ผลกำรประเมิ น กำร

ดำเนินงำนว่ำประสบควำมสำเร็จเป็นไปตำมแนวทำงของกำรโครงกำรหร ือไม่

๑.๑๑ กลุ่มฯ สละสิ ทธิ์ที่จ ะเร ียกร้องค่ำเสียหำยใด ๆ ในกรณี ที่ผู้ให้ ยืมงดให้ควำมช่วยเหลือใด ๆ

อีกต่ อไปเนื่องจำกไม่ประสบควำมสำเร็จในกำรดำเนินงำนหร ือไม่ปฏิ บัติตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสัญญำ
หร ือข้อตกลงหร ือเหตุผลอันควรอื่น ๆ

๑.๑๒ กลุ่มฯ จะจัดประชุมใหญ่ส มำชิกกลุ่มฯ ทั้งหมดอย่ ำงน้อ ยปีละ ๑ ครัง้ โดยทำกำรประชุม

พร้อมกำรประชุมสรุปผลกำรทำงำน โดยมีวำระกำรทบทวนคณะกรรมกำรบร ิหำรกลุ่มและกำรต่ อ สัญญำยื ม
พัสดุอยู่ในครำวเดียวกัน

๑.๑๓ กลุ่มฯ จะส่งเจ้ำหน้ำที่ในคณะกรรมกำรบร ิหำรและสมำชิกกลุ่มฯ เข้ำรับกำรฝึกอบรมตำมที่

ผู้ให้ยืมกำหนด

๒. กำรใช้งำน ซ่อมแซมและบำรุงรักษำพัสดุที่ยืมใช้
๒.๑ กลุ่มฯ จะต้ องทำกำรบำรุงรักษำพัส ดุที่ยืมใช้เป็นรำยวัน และต้ องบันทึกข้อ มูลดังกล่ำวเพื่อ

กำรติ ดตำมประเมินผล

๒.๒ ในกรณี ที่ พั ส ดุ เกิ ด กำรเสี ย หำยเนื่ อ งจำกควำมประมำทเลิ น เล่ อ หร ือใช้อ ย่ ำงไม่ ถู ก ว ธิ ี

หร ือสูญหำยขณะใช้เครอื่ ง ผู้ยืมใช้พัสดุนั้นจะต้ อ งเป็นผู้ชดใช้ค่ำเสียหำยทั้งหมด

๒.๓ กลุ่มฯ จะเป็นผู้รบ
ั ผิดชอบค่ำใช้จำ่ ยในกำรที่จะทำให้พัสดุอยู่ในสภำพดีดังเดิม

คำแนะนำในกำรจัดทำสั ญญำ

๑. หำกมีกำรขูด ลบ ฆ่ำหร ือแก้ไขข้อควำมในเอกสำรสัญญำ ต้ องให้คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยลงลำยมือชือ
่

กำกับไว้ทุกแห่ง

๒. สัญญำฉบั บเดี ยวกั นไม่ควรเขียนโดยบุคคลหลำยคนหลำยลำยมือ หร ือด้วยปำกกำต่ ำงสีน้ำหมึก

หร ือทั้งพิมพ์เขียนคละเคล้ำกัน เพรำะจะทำให้สัญญำดูไม่เร ียบร้อยและอำจมีข้อสงสัยว่ำมีกำรปลอมสัญญำได้
ลงชือ
่ ……………………(๑)…………………ผู้ให้ยืม
(..............................................)

ลงชือ
่ ..........................(๓)........................ผู้ยืม
(....................................................)
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๓. คู่ สั ญญำต้ องลงลำยมือชือ
่ ในสั ญญำต้ นฉบั บและคู่ ฉบับทุกสั ญญำ ต้ อ งไม่ลงลำยมือชื่ อ กระดำษ
คำร์บอน (ก็อปปี้ ) เพรำะจะทำให้สัญญำไม่สมบูรณ์ ฟ้องบังคับคดีไม่ได้

๔. กรณีลงลำยมือชือ
่ ผิด ไม่ควรใช้ยำขำวป้ำย ให้ขีดฆ่ำข้อควำมที่ผิดแล้วเซ็นชือ
่ กำกับ

๕. ให้ ใช้แบบสั ญญำต้ นฉบั บในกำรทำสั ญญำ ไม่จำเป็นต้ อ งนำไปพิมพ์ใหม่เพรำะจะมีปัญหำในกำร
พิมพ์ผิดพลำด ตกหล่น ข้อควำมไม่ครบถ้วนเป็นที่เสียหำยได้

๖. ในแต่ ละอำเภอและจังหวัดที่จด
ั ทำสัญญำ ให้ระบุเลขที่สั ญญำเร ียงตำมลำดับให้ถูกต้ อ ง อย่ ำระบุ

เลขที่สัญญำซ้ำซ้อน

๗. เอกสำรสั ญ ญำที่จัด ทำให้ ส ะอำดไม่ส กปรกเลอะเทอะ เอกสำรไม่ เก่ ำ ยั บ ยู่ ยี่มี ข้อ ควำมถูก ต้ อ ง

สมบูรณ์ เพื่อให้สำมำรถเป็นเอกสำรหลักฐำนในกำรฟ้องร้องดำเนินคดีต่อไปภำยหน้ำได้

๘. กรอกข้อ ควำมในส่ ว นค ำยิ น ยอมของคู่ ส มรสให้ ค รบถ้ วนเพื่อ ให้ ทรำบสถำนภำพกำรสมรสของ

คู่สัญญำ เช่น ม่ำย หย่ำ โสด

๙. ท ำสั ญ ญำให้ ถู กต้ อ งตำมแบบฟอร์ม คำแนะน ำ และตั วอย่ ำงที่ ให้ ไว้ เพรำะถ้ ำ ต้ อ งมีก ำรแก้ ไ ข

เพิ่มเติ มสั ญญำให้ ถูกต้ องจะทำให้ เสี ยเวลำ เกิ ดผลกระทบกั บบุ คคลจำนวนมำกในกรณี ที่ต้องเปลี่ยนสั ญญำ
แล้วลงลำยมือชือ
่ ใหม่

๑๐. ให้จด
ั เตร ียมเอกสำรแนบท้ำยสัญญำให้ครบถ้วน คือ
- หลักฐำนกำรจดทะเบียนจัดตั้ งกลุ่ม

- บันทึกกำรประชุม กำรมอบอำนำจให้ยืม รำยละเอียดกำรค้ำประกัน
- หนังสือมอบอำนำจให้ตัวแทนกลุ่มเป็นผู้ยืม

- หลักฐำนแสดงหลักทรัพย์ของผู้ค้ำประกัน (ถ้ำมี)

- สำเนำบัตรประชำชน/ทะเบียนบ้ำนของผู้ยืม และผู้ค้ำประกัน
กำรทำสั ญญำยื มใช้พัส ดุ

๑. ให้ หัวหน้ำส่วนรำชกำรเจ้ำของพัสดุ หร ือผู้ ที่ได้รบ
ั มอบอำนำจจำกหัวหน้ำส่ วนรำชกำรเจ้ำของพัส ดุ

ลงนำมในสัญญำร่วมกับผู้รบ
ั มอบอำนำจจำกกลุ่มฯ

๒. ให้ หัวหน้ำส่ วนรำชกำรเจ้ำของพัสดุ หร ือผู้ที่ได้รบ
ั มอบหมำยนัดหมำยกลุ่มฯ ที่ต้องกำรยืมใช้พัส ดุ

เพื่อทำสัญญำยืมพัสดุที่จงั หวัดหร ืออำเภอก็ได้แล้วแต่ กรณี

๓. ให้ จังหวั ดใช้เอกสำรสั ญญำตำมแบบที่กำหนด โดยจัดท ำสั ญญำยื ม ๓ ฉบั บ และสั ญญำค้ ำประกั นอี ก ๓

ฉบับ
สัญญำ

๔. กำรท ำสั ญ ญำยื ม พั ส ดุ ให้ ค ณะกรรมกำรกลุ่ มฯ ที่ ได้ ร บ
ั มอบอำนำจจำกกลุ่ มฯ เป็น ผู้ ลงนำมใน
๕. กำรค้ำประกัน จำนวนบุคคลที่ค้ำประกันจะแตกต่ ำงกันตำมมูลค่ำรวมของพัสดุที่ยืม ดังนี้

๕.๑ มูลค่ำรวมน้อยกว่ำ ๕๐,๐๐๐ บำท ผู้ค้ำประกันรวมทั้งหมด ๓ คน โดยกรรมกำรเป็นผู้ค้ำประกัน
๕.๒ มูลค่ำรวมมำกกว่ำ ๕๐,๐๐๐ บำท ผู้ค้ำประกันรวมทั้งหมด ๕ คน โดยกรรมกำรทุกคนและสมำชิก

(หำกจำนวนกรรมกำรมีน้อยกว่ำ ๕ คน) เป็นผู้ค้ำประกัน

๕.๓ มู ล ค่ ำ รวมมำกกว่ ำ ๑๐๐,๐๐๐ บำท ผู้ค้ ำประกั นรวมทั้ งหมด ๑๕ คน โดยกรรมกำรทุ ก คน

และสมำชิกเป็นผู้ค้ำประกัน

๕.๔ มู ลค่ ำรวมมำกกว่ำ ๕๐๐,๐๐๐ บำท ผู้ ค้ ำประกั นรวมทั้ง หมด ๒๐ คน โดยกรรมกำรทุ ก คน

และสมำชิกเป็นผู้ค้ำประกัน

*กรณี กรรมกำรหร ือสมำชิกมีจำนวนไม่ ครบตำมมูล ค่ ำรวมของพัส ดุ ที่ยืม อำจใช้บุคคลอื่ นเป็นผู้ค้ ำ

ประกันร่วมหร ืออยู่ในดุลพินิจของผู้ให้ยืม ทั้งนี้ส ำมำรถนำไปปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนโดยให้คำนึงถึงประโยชน์
ของทำงรำชกำรเป็นสำคัญ

ลงชือ
่ ……………………(๑)…………………ผู้ให้ยืม
(..............................................)

ลงชือ
่ ..........................(๓)........................ผู้ยืม
(....................................................)
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หนังสือสัญญำค้ำประกัน
ทำที่………………………………………
วันที.่ .....................................................

ข้ำพเจ้ำทั้ งหลำยผู้ มี รำยชือ
่ ท้ำยสั ญ ญำฉบั บนี้ เป็น สมำชิกกลุ่ม (กลุ่ มยื ม).......................... ...................
.........................................ตำบล..........................อำเภอ.................................จังหวัด........................................ขอทำหนังสื อ
สัญญำค้ำประกันให้ไว้ต่อส่วนรำชกำรผู้ให้ยืมมีข้อควำมดังต่ อไปนี้
ข้อ ๑ ตำมที่ คณะกรรมกำรบร ิหำรกลุ่ ม

(๑)

.............................................................................................., ได้ ท ำ

สัญญำยื มพัสดุ จำกส่วนรำชกำรผู้ให้ยืม ตำมสั ญญำลงวันที่...........เดือ น.....................พ.ศ. ........... นั้น ข้ำพเจ้ำทุก
คนได้รบ
ั และมอบอำนำจให้คณะกรรมกำรบร ิหำรกลุ่ม(๑)..................................................................... เป็นผู้ทำสัญญำยืม
ดังกล่ำวแทนสมำชิกทุกคน และข้ำพเจ้ำทุกคนยิ นยอมผูกพันตนเองเป็น*ผู้ค้ำประกั นคณะกรรมกำรบร ิหำร

กลุ่ม(๑)...............................................................................................ตำมสั ญญำยื มลงวันที่(๒)...........เดื อน....................พ.ศ.
................กล่ำวคือหำกผูย
้ ืมไม่ปฏิบัติตำมเงอื่ นไขในสัญญำยืมทีท
่ ำไว้กั บ

ผู้ ใ ห้ ยื ม หร ือปฏิ บั ติ ผิ ด เง อื่ นไข

ข้ อ ใดข้ อ หนึ่ง ของสั ญ ญำยื ม ซึ่ง ผู้ ยื ม จะต้ อ งคื น พั ส ดุ ที่ ยื มก็ ดี ชำระค่ ำปรับหร ือค่ ำเสี ยหำยใด ๆ ตำมสั ญญำ
ยืมแก่ผู้ให้ ยืมก็ ดี ข้ำพเจ้ำทุกคนยิ นยอมรับผิดชอบโดยจะร่วมกับผู้ยืมคื น พั ส ดุ ที่ยืมรวมทั้งชดใช้ค่ำปรับและ

ค่ำเสียหำยทั้งหมดแก่ ผู้ให้ ยืม โดยผู้ให้ ยืมไม่ต้อ งใช้สิ ทธิท
์ ำงศำลก่ อ นอีกทั้งผู้ให้ ยืมไม่มีหน้ำที่ต้องพิสู จน์ถึง
ข้อบกพร่องดังกล่ำวของผู้ยืมแต่ ประกำรใดอีกด้วย

ข้อ ๒ ข้ำพเจ้ำยอมรับรูแ
้ ละยินยอมด้ วยในกรณี ที่ผู้ให้ ยืมได้ยินยอมให้ ผัดหร ือผ่อ นเวลำหร ือผ่อนผัน

กำรปฏิบัติตำมเงอื่ นไขในสัญญำให้แก่ผู้ยืม

ข้อ ๓ ข้ำพเจ้ำจะไม่เพิก ถอนกำรค้ ำประกั นในระหว่ำงเวลำที่ผู้ยื มยั งต้ อ งรับ ผิดชอบอยู่ ต ำมเงอื่ นไข

ในสัญญำดังกล่ำว
ให้ยืม

ข้ำพเจ้ำทุ กคนเข้ำใจข้อควำมในสั ญญำนี้เป็นอย่ ำงดี แล้ว จึงได้ ลงลำยมือชือ
่ ไว้เป็ นหลักฐำนต่ อหน้ ำผู้

(ลงชือ
่ )(๓)..............................................ผู้ค้ำประกัน
(............................................)

(ลงชือ
่ ) ..............................................ผู้ค้ำประกัน
(๓)

(............................................)

(ลงชือ
่ ) ..............................................ผู้ค้ำประกัน
(๓)

(............................................)

(ลงชือ
่ )(๔)..............................................

(............................................)

เจ้ำหน้ำที่ของส่วนรำชกำรผู้ให้ยืม

หรอผู
ื ้ที่ได้รบ
ั มอบหมำยในระดับจังหวัด
(ลงชือ
่ )(๕)..............................................ผู้ค้ำประกัน
(............................................)

เจ้ำหน้ำทีข่ องส่วนรำชกำรผู้ให้ยืม

หมำยเหตุ

หร ือผู้ที่ได้รบ
ั มอบหมำยในระดับอำเภอ/ตำบล

(๑) ชือ
่ กลุม
่ ผู้ยืมตำมควำมหมำยที่กำหนดในคำนิยำม
(๒) วันที่ตรงตำมหนังสือสัญญำยืม

(๓) กรรมกำรบร ิหำรกลุม
่ ผู้ยืม/สมำชิกตำมเงอื่ นไขที่กำหนด

(๔) เจ้ำหน้ำที่ของส่วนรำชกำรผู้ให้ยืมหร ือผู้ที่ได้รบ
ั มอบหมำยระดับจังหวัด ๑ คน เป็นผู้ค้ำประกันร่วม

(๕) เจ้ำหน้ำที่ของส่วนรำชกำรผู้ให้ยืมหร ือผู้ที่ได้รบ
ั มอบหมำยระดับอำเภอ/ตำบล ๑ คน เป็นผู้ค้ำประกันร่วม
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แบบประเมินควำมจำเป็น / ควำมเหมำะสมก่อนจัดซือ
้ ครุภัณฑ์

ชือ
่ ผูเ้ ข้ำร่วมโครงกำร.........................................................หมูท
่ .ี่ .......... ตำบล.......................อำเภอ..........................จังหวัด..................................
ที่

ชือ
่ ครุภัณฑ์

ควำมรู/้ ควำมเข้ำใจ

ปร ิมำณวัตถุดิบทีจ
่ ะ

ที่มำของแหล่ง

จำนวนครัง้ /คน ที่

สถำนทีจ
่ ด
ั เก็บ

ค่ำใช้จำ่ ย

สรุปควำมจำเป็น/

ของ CLM

ใช้กับครุภัณฑ์/เดือน

วัตถุดิบ

จะใช้ประโยชน์/

(เหมำะสม/ไม่เหมำะสม)

ในกำรดูแล/เดือน

เหมำะสม

เดือน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
หมำยเหตุ ผู้ประเมินประกอบด้วย เจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชน ผู้นำชุมชน แปลง CLM และ HLM ในตำบล/อำเภอ หร ือ ภำคีเคร ือข่ำยตำมควำมเหมำะสม
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บันทึกกำรใช้งำนครุภัณฑ์ เครอื่ งผสมอำหำรสัตว์ DC Motor ๓ HP
เลขครุภัณฑ์___________________________________วันที่ได้รบ
ั ครุภัณฑ์_______________________สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอ_______________จังหวัด_____________
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

ชือ
่ ผูใ้ ช้งำน

วัตถุดบ
ิ

ปร ิมำณ

ผลิตภัณฑ์ที่ได้

ปร ิมำณ

วันที่

เวลำ

หมำยเหตุ
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บันทึกกำรใช้งำนครุภัณฑ์ เครอื่ งสับย่อยอำหำรสัตว์ และกิ่งไม้
เลขครุภัณฑ์___________________________________วันที่ได้รบ
ั ครุภัณฑ์_______________________สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอ_______________จังหวัด_____________
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

ชือ
่ ผูใ้ ช้งำน

วัตถุดิบ

ปร ิมำณ

ปร ิมำณน้ำมันเบนซินทีใ่ ช้

วันที่

เวลำ

หมำยเหตุ
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บันทึกกำรใช้งำนครุภัณฑ์ เครอื่ งบำบัดน้ำเสียแบบเติ มอำกำศ ใช้พลังงำน Solar cell
เลขครุภัณฑ์___________________________________วันที่ได้รบ
ั ครุภัณฑ์_______________________สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอ_______________จังหวัด_____________
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

ชือ
่ ผูใ้ ช้งำน

สถำนทีท
่ ี่นำไปใช้งำน

วันที่

เวลำ

หมำยเหตุ
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บันทึกกำรใช้งำนครุภัณฑ์ เครอื่ งสกัดน้ำมันจำกพืช
เลขครุภัณฑ์___________________________________วันที่ได้รบ
ั ครุภัณฑ์_______________________สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอ_______________จังหวัด_____________
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

ชือ
่ ผูใ้ ช้งำน

วัตถุดิบ

ปร ิมำณ

ผลิตภัณฑ์ที่ได้

ปร ิมำณ

วันที่

เวลำ

หมำยเหตุ
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บันทึกกำรใช้งำนครุภัณฑ์ เครอื่ งบรรจุกระป๋อง
เลขครุภัณฑ์___________________________________วันที่ได้รบ
ั ครุภัณฑ์_______________________สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอ_______________จังหวัด_____________
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

ชือ
่ ผูใ้ ช้งำน

อำหำรทีน
่ ำมำบรรจุ

ปร ิมำณ

จำนวนกระป๋องทีบ
่ รรจุ

วันที่

เวลำ

หมำยเหตุ
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บันทึกกำรใช้งำนครุภัณฑ์ เครอื่ งขึ้นรูปภำชนะจำกวัสดุธรรมชำติ
เลขครุภัณฑ์___________________________________วันที่ได้รบ
ั ครุภัณฑ์_______________________สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอ_______________จังหวัด_____________
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

ชือ
่ ผูใ้ ช้งำน

วัสดุที่นำมำขึ้นรูป

ประเภทของภำชนะ

จำนวน

อุณหภูมท
ิ ใี่ ช้

วันที่

เวลำ

หมำยเหตุ
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บันทึกกำรใช้งำนครุภัณฑ์ เครอื่ งคั่วอเนกประสงค์
เลขครุภัณฑ์___________________________________วันที่ได้รบ
ั ครุภัณฑ์_______________________สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอ_______________จังหวัด_____________
ที่

ชือ
่ ผูใ้ ช้งำน

วัตถุดิบ

ปร ิมำณ

ปร ิมำณผลผลิต

วันที่

เวลำ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
ใช้ ถังเชือ
้ เพลิง LPG ขนำด_______กิโลกรัม วันที่เปลีย
่ นถังเชือ
้ เพลิงครัง้ ล่ำสุด ________________เวลำ_______________ (ให้บันทึกไว้ในช่องหมำยเหตุด้วย)

หมำยเหตุ
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บันทึกกำรใช้งำนครุภัณฑ์ เคลือ
่ นกลัน
่
เลขครุภัณฑ์___________________________________วันที่ได้รบ
ั ครุภัณฑ์_______________________สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอ_______________จังหวัด_____________
ที่

ชือ
่ ผูใ้ ช้งำน

วัตถุดิบ

ปร ิมำณ

ผลิตภัณฑ์ที่ได้

ปร ิมำณ

วันที่

เวลำ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
ใช้ ถังเชือ
้ เพลิง LPG ขนำด_______กิโลกรัม วันที่เปลีย
่ นถังเชือ
้ เพลิงครัง้ ล่ำสุด ________________เวลำ_______________ (ให้บันทึกไว้ในช่องหมำยเหตุด้วย)

หมำยเหตุ
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บันทึกกำรใช้งำนครุภัณฑ์ เครอื่ งหีบน้ำอ้อยไฟฟ้ำ+แบตเตอร ี่
เลขครุภัณฑ์___________________________________วันที่ได้รบ
ั ครุภัณฑ์_______________________สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอ_______________จังหวัด_____________
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

ชือ
่ ผูใ้ ช้งำน

ปร ิมำณอ้อยทีใ่ ช้

ปร ิมำณน้ำอ้อยที่ได้

วันที่

เวลำ

หมำยเหตุ
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บันทึกกำรใช้งำนครุภัณฑ์ ระบบ Solar off Grid Inverter ขนำด ๑๐ KW
เลขครุภัณฑ์___________________________________วันที่ได้รบ
ั ครุภัณฑ์_______________________สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอ_______________จังหวัด_____________
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

ชือ
่ ผูใ้ ช้งำน

สถำนทีท
่ ใี่ ช้งำน

กิจกรรมทีใ่ ช้งำน

วันที่

เวลำ

หมำยเหตุ

รำยกำรครุภัณฑ์
โครงกำรพัฒนำพื้นทีต
่ ้นแบบกำรพัฒนำคุณภำพชีว ิตตำมหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นำ โมเดล”
กิจกรรมที่ 5 บูรณำกำรร่วมพัฒนำพืน
้ ที่ระดับตำบล
ที่
1.

ประเภท/ชือ
่ ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์กำรเกษตร

เครอื่ งสกัดน้ำมันจำกพืช
Bio diesel

ลักษณะกำรใช้งำน

คุณลักษณะเบือ
้ งต้น

เครอื่ งหีบน้ำมันแบบ
เย็น

COLD PRESS OIL
EXTRACTION
MACHINE )

เป็นเครอื่ งสกัด

(

เครอื่ งหีบน้ำมันแบบเย็น
-

โครงเครอื่ งทำจำกโลหะสเตนเลส

-

มอเตอร์กระแสสลับ AC มำตรฐำน

น้ำมันแบบเย็น

-

เกลียวเพื่อสกัด

-

โดยแรงบีบอัดแบบ
น้ำมันออกจำกพืช

-

น้ำมัน พร้อมชุด

กรองน้ำมันแบบ
Filter Press

เครอื่ งผสมอำหำรสัตว์ DC
Motor 3แรงม้ำ

เครอื่ งผสมอำหำร

สัตว์ขับเคลื่อนด้วย

-

-

-

คุณค่ำทำงอำหำรที่

-

ใช้เลี้ยงสัตว์

ตัวเครอื่ งทำจำกสเเตนเลส

อัตรำกำรหีบน้ำมันแบบเย็น
(CAPACITY) ไม่น้อยกว่ำ

เครอื่ งกรองน้ำมัน แบบใช้ไฟฟ้ำ

ควำมละเอียดกำรกรอง ไม่น้อยกว่ำ
25 ไมครอน

เครอื่ งมือสำหรับซ่อมบำรุง 1 ชุด
( Maintenance Tool Kit)

ใบผสมเป็นแบบแบบร ิบบอน

(Ribbon mixer หร ือ Ribbon

blender) ทำจำกเหล็กควำมหนำไม่

สำหรับผสมอำหำร

สำหรับสัตว์เพื่อเพิ่ม

ชุดเฟืองขับเป็นแบบ Helical Gear

เครอื่ งกรองน้ำมันแบบ Filter Press

มอเตอร์แบบแกน
หมุนแนวนอนใช้

ไม่น้อยกว่ำ 1/4 HP

ทีป
่ ้อน)

ครุภัณฑ์กำรเกษตร

กำรป้องกันน้ำและฝุน
่ IP55 ขนำด

15 กิโลกรัมต่อชัว่ โมง (สำหรับวัสดุ

-

2.

304 ป้องกันสนิม

-

น้อยกว่ำ 4.5 มม.

สำมำรถผสมวัตถุดิบให้เข้ำกัน
ภำยใน 15-30 นำที

ปร ิมำตรควำมจุถังผสมไม่น้อยกว่ำ
200 ลิตร

โครงสร้ำงเครอื่ งส่วนทีส
่ ัมผัสอำหำร
สัตว์ (Wet Part) ทำจำกเหล็กทำสี
ปำกทำงออกอำหำรสัตว์ผสมเสร็จ

แล้วมีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงไม่น้อย
กว่ำ 6 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์สำหรับ

-

ปิด-เปิด

มีชุด DC Power Supply ตัวแปลง
ไฟฟ้ำกระแสสลับ AC 220 VAC
(ไฟบ้ำน) เป็นไฟฟ้ำกระแสตรง

ขนำดไม่เกิน 48 VDC เพื่อจ่ำยให้

มอเตอร์กระแสตรง (DC Motor 3
แรงม้ำ)

หมำยเหตุ

ที่

ประเภท/ชือ
่ ครุภัณฑ์

ลักษณะกำรใช้งำน

คุณลักษณะเบือ
้ งต้น
-

-

มอเตอร์กระแสตรง (DC)

ระบบกันน้ำ กันฝุ่น ตำม IP55
กำลังขับไม่เกิน 3 แรงม้ำ

มีล้อ 4 ล้อทีเ่ หมำะสมกับเครอื่ งและ
มีควำมแข็งแรง สำมำรถรับน้ำหนัก
ตัวเครอื่ งเพื่อสะดวกในกำร

เคลื่อนย้ำย และมีอุปกรณ์สำหรับ
ล็อคล้อ
3.

ครุภัณฑ์กำรเกษตร

เครอื่ งสับย่อยอำหำรสัตว์
และกิ่งไม้

เครอื่ งสับย่อยอำหำร

-

มีอัตรำกำรสับย่อยอย่ำงน้อย 700

สำมำรถย่อยวัสดุ

-

มีจำนวนใบมีดตัดอย่ำงน้อย 2 ใบ

สับย่อยอำหำรสัตว์

-

สัตว์และกิ่งไม้

ทำงกำรเกษตร

สับย่อยกำจัดวัชพืช

-

-

4.

ครุภัณฑ์กำรเกษตร

กิโลกรัม/ชัว่ โมง

มีใบมีดตีจำนวนไม่น้อยกว่ำ 8 ใบ
ใบมีดทำจำกวัสดุแข็งแรงพิเศษ

โครงสร้ำงเครอื่ งทำจำกเหล็กทีไ่ ด้รบ
ั
มำตรฐำนและเคลือบสีเพื่อป้องกัน
สนิม (Powder Coating)

เครอื่ งยนต์เบนซิน 4 จังหวะ กำลัง
เครอื่ งยนต์ไม่น้อยกว่ำ 13 แรงม้ำ /
3600 รอบต่อนำที

ระบบวำวล์เหนือสูบ (OHV) ระบำย
ควำมร้อนด้วยอำกำศ

ระบบสตำร์ทแบบเชือกดึงสตำร์ท

เครอื่ งคั่วอเนกประสงค์

เครอื่ งคั่ว

-

ควำมสำมำรถในกำรคั่ว 15-20

โกโก้/เกำลัด)

(ใช้คั่วชำ/กำแฟ/ถั่ว/

-

เวลำในกำรคั่วหนึง่ ชุด (5 กิโลกรัม)

เกำลัด) 5 กิโลกรัม

-

(ใช้คั่วชำ/กำแฟ/ถั่ว/ธัญพืช/
5 กิโลกรัม

อเนกประสงค์
ธัญพืช/โกโก้/

-

-

นำที/ครัง้ หร ือ 15 กิโลกรัม / ชัว่ โมง
15-20 นำที

ระบบระบำยควำมร้อนอำกำศ (Air
Cooler)

ให้ควำมร้อนด้วยระบบเตำแก๊สอิน
ฟำเรด หร ือระบบกำรให้ควำมร้อน
แบบอื่น

ใช้กับไฟฟ้ำ 220-240v. 50/60Hz
Single phase

กำลังมอเตอร์ของ Blower ขนำดไม่
น้อยกว่ำ 1/2 แรงม้ำ สำหรับระบบ
หล่อเย็น (Cooling)

หมำยเหตุ

ที่

ประเภท/ชือ
่ ครุภัณฑ์

ลักษณะกำรใช้งำน

คุณลักษณะเบือ
้ งต้น
-

กำลังมอเตอร์ขับถังคั่วมีขนำดไม่
น้อยกว่ำ 1/2 แรงม้ำ มอเตอร์
กระแสสลับ AC มำตรฐำนกำร

5.

ครุภัณฑ์กำรเกษตร

เครอื่ งกลั่นแอลกอฮอล์จำก
น้ำอ้อย 40 ลิตร

ป้องกันน้ำและฝุ่น IP55

เตำคั่วใช้แก๊ส LPG เป็นเชือ
้ เพลิง
ถังคั่วทำจำกสเตนเลส

- เครอื่ งกลัน
่

-

ผลิตจำก เหล็กกล้ำปลอดสนิม

หอมระเหยจำก

-

ขนำดควำมจุ ถังต้มไม่น้อยกว่ำ 50

น้ำจำกใบย่ำนำง

-

ควำมร้อน

-

แอลกอฮอล์ น้ำมัน
น้ำสมุนไพร เช่น
แบบใช้แก๊สให้

- สำมำรถใช้กลั่นได้

ทัง้ แอลกอฮอล์ น้ำ

สแตนเลส 304
ลิตร

ระบบให้ควำมร้อนด้วยแก๊ส LPG
พร้อมชุดควบคุมแรงดัน

ใช้พลังงำนไฟฟ้ำ 220-240 โวลท์
50 เฮิรต
์ Single phase

และน้ำมัน เช่น

กลัน
่ แอลกอฮอล์

จำกกำรหมักน้ำอ้อย
กำรกลั่นน้ำมัน

สมุนไพร (มะกรูด,
ไพล, ตะไคร้) และ

กำรกลั่นน้ำสมุนไพร
(น้ำใบย่ำนำง)
6.

ครุภัณฑ์กำรเกษตร

เครอื่ งหีบน้ำอ้อยไฟฟ้ำ+
แบตเตอร ี่

เครอื่ งหีบน้ำอ้อย

-

ระบบ 3 ลูกร ีด พร้อมระบบดึงท่อน

บ้ำนและไฟจำก

-

กำลังกำรผลิตป้อนอ้อยอย่ำงน้อย

ไฟฟ้ำทีใ่ ช้ได้ทงั้ ไฟ
แบตเตอร ี่

-

-

อ้อยอัตโนมัติ

150 กิโลกรัม/ชัว่ โมง

โครงเครอื่ งทำจำกโลหะสเตนเลส
304

เพลำและโรเลอร์เป็นแบบตันและ
ทำจำกสเตนเลส SUS304

แท่นโต๊ะ มีล้อ มีล็อคกเกอร์ มีลิ้นชัก
เป็นโต๊ะเคำน์เตอร์ในตัว

ใช้กับไฟฟ้ำ 220-240v. 50 Hz.
Single Phase

มอเตอร์กระแสสลับ AC มำตรฐำน
กำรป้องกันน้ำและฝุน
่ IP55 ขนำด
ไม่น้อยกว่ำ 750W
แบบเตอร ี่ 12 V

หมำยเหตุ

ที่

ประเภท/ชือ
่ ครุภัณฑ์

7.

ครุภัณฑ์กำรเกษตร

เครอื่ งบรรจุกระป๋อง

ลักษณะกำรใช้งำน
เครอื่ งสำหรับผนึก
ฝำกระป๋อง

กึ่งอัตโนมัติ

แบบล็อคกระป๋อง

คุณลักษณะเบือ
้ งต้น
-

-

-

-

มีควำมสำมำรถในกำรผนึกกระป๋อง
อย่ำงน้อย 10 กระป๋อง/นำที
(600 กระป๋อง/ชัว่ โมง)

รองรับกำรทำงำนสำหรับกำรผนึกฝำ
ทัง้ กระป๋องพลำสติกและกระป๋อง
กระดำษ

รองรับกำรบรรจุกระป๋อง ทีม
่ ีขนำด
เส้นผ่ำนศูนย์กลำงกระป๋องได้
ตั้งแต่ 50 – 110 มม.

รองรับกำรบรรจุกระป๋อง ทีม
่ ีควำม

สูงกระป๋อง ตั้งแต่ 40 - 200 มม.
โครงสร้ำงเครอื่ งทำจำกโลหะ
สเตนเลส

หัวผนึกฝำและลูกร ีด ผลิตจำกเหล็ก
ชุบแข็ง

ใช้กับไฟฟ้ำ 220-240v. 50 Hz.
Single Phase

มอเตอร์กระแสสลับ AC มำตรฐำน
กำรป้องกันน้ำและฝุน
่ IP55 ขนำด
ไม่น้อยกว่ำ 370 W

8.

ครุภัณฑ์กำรเกษตร

เครอื่ งขึ้นรูปภำชนะจำกวัสดุ
ธรรมชำติ

เครอื่ งอัดร้อนขึ้นรูป
วัสดุธรรมชำติ

-

มี 2 หัวปั๊ม แยกกันทำงำนแบบ

-

ขนำดแม่พิมพ์อลูมิเนียม 180 มม. x

-

-

-

อิสระ

260 มม.

สำมำรถตัดขอบรอบชิน
้ งำนได้

โครงเครอื่ งทำจำกโลหะเคลือบสี
เพื่อป้องกันสนิม (Powder
Coating

ชุดแม่พิมพ์ทำจำกอลูมิเนียม

ชุดซุม
้ ฮีตเตอร์ทำจำกสเตนเลส

สำมำรถตั้งอุณหภูมิควำมร้อนได้
สูงสุด 200 องศำเซลเซียส

ใช้กับไฟฟ้ำ 220-240v. 50 Hz.
Single Phase

มอเตอร์กระแสสลับ AC มำตรฐำน

กำรป้องกันน้ำและฝุน
่ IP55 ไม่น้อย
กว่ำ 1 แรงม้ำ

ชุดต้นกำลังไฮดรอลิกต้องสำมำถให้
แรงกดไม่น้อยกว่ำ 4 ตัน

หมำยเหตุ

ที่

9.

ประเภท/ชือ
่ ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและว ิทยุ

ลักษณะกำรใช้งำน

คุณลักษณะเบือ
้ งต้น
-

ใช้กำลังไฟฟ้ำ 220V 50Hz Single

-

ชุดหัวปั๊ม 2 หัว มีแม่พิมพ์ จำนวน

Phase

2 ชุด (สำมำรถเลือกชุดแม่พิมพ์ได้)

เครอื่ งบำบัดน้ำเสีย

เครอื่ งเติมอำกำศผิว

-

เป็นเครอื่ งกลเติมอำกำศทีผ
่ ิวน้ำ

ใช้พลังงำน Solar cell

Solar cell ใช้

-

โครงสร้ำงเครอื่ งเป็นโลหะ

แบบเติมอำกำศ

แบบใช้แผงพลังงำน
พลังงำนจำก

แสงอำทิตย์ 100%

ไม่ใช้แบตเตอร ี่ เพื่อ
ใช้เติมอำกำศให้กับ
แหล่งน้ำสำหรับ

กำรเกษตร และ

ระบบนิเวศในแหล่ง
น้ำธรรมชำติ

-

-

-

แบบทุน
่ ลอย

ทุน
่ ลอยทำจำกพลำสติกทีส
่ ำมำรถ
รับน้ำหนักโครงสร้ำงและอุปกรณ์
ของเครอื่ งกลเติมอำกำศได้

สำมำรถทนแรงลมในสภำวะทีป
่ กติ

(ไม่ใช่ภัยธรรมชำติ) โดยไม่พลิกคว่ำ
ได้

Motor กระแสตรง (DC)
อย่ำงน้อย 1 แรงม้ำ

แผงโซล่ำเซลล์แบบโมโน

คร ิสตัลไลน์ (Monocrystalline
Silicon Solar Cells) ทีเ่ มื่อ
ประกอบรวมกัน ต้องสำมำรถ
ให้กำลังไฟไม่น้อยกว่ำ 1 KW

10.

ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและว ิทยุ

ระบบ Solar off Grid

Inverter ขนำด 10 KW

ระบบ Solar off
Grid Inverter

-

ขนำด 10 kw พร้อม

กำลังกำรผลิตรวมไม่น้อยกว่ำ 10

Iron ขนำด 20KW

kWp 1 ชุด แผงเซลล์แสงอำทิตย์

และมี Inverter

ชนิดผลึกซิลิคอน Mono

แปลงไฟจำกไฟฟ้ำ

Crystalline Silicon แบบ Half-

กระแสตรง มำเป็น
สำหรับกำรใช้งำน กับ
เครอื่ งใช้ไฟฟ้ำใน
ครัวเร ือนทัว่ ไป

ผลึกซิลิคอนแบบโมโนคร ิสตัลไลน์
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 540W โดยมี

แบตเตอร ี่ Lithium

ไฟฟ้ำกระแสสลับ

แผงโซล่ำเซลล์ แผงโซล่ำเซลล์ชนิด

Cell PERC ขนำดกำลังวัตต์ต่อ
-

แผงต้องไม่น้อยกว่ำ 540 Wp
อินเวอร์เตอร์(Inverter)

อินเวอร์เตอร์ 2 เครอื่ ง ขนำด

ไม่น้อยกว่ำ 5 KW เป็นชนิดที่
สำมำรถทำงำนแบบ Hybrid

Inverter หร ือ Bi Directional

และสำมำรถใช้งำนร่วมกับกำรไฟฟ้ำ
ได้ กำรทำงำนเป็นระบบ On grid
และ Off grid เป็นชนิด Single

Phase 220/230 VAC และต้อง

หมำยเหตุ

ที่

ประเภท/ชือ
่ ครุภัณฑ์

ลักษณะกำรใช้งำน

คุณลักษณะเบือ
้ งต้น

หมำยเหตุ

สำมำรถรองรับแรงดันไฟฟ้ำตั้งแต่

80% - 115% ของแรงดันทำงำนที่

ระบุ เพื่อให้สำมำรถรับพลังงำนไฟฟ้ำ
จำกแหล่งจ่ำยอื่น ๆ ได้

- Input (DC)

1. แรงดันไฟฟ้ำขำเข้ำจำกแผงเซลล์

แสงอำทิตย์ Nominal input Voltage
175-500 VDC

2. แรงดันไฟฟ้ำขำเข้ำสูงสุดไม่เกิน

(Max. input voltage) 600 V

3. แรงดันไฟฟ้ำขำเข้ำต่ำสุดต้องไม่น้อย

กว่ำ(Min. input voltage ) 100 V

4. ค่ำกระแสไฟฟ้ำขำสูงสุดต่อ string

ไม่เกิน (Max. input current per string)
15A

- Output (AC)

1. แรงดันไฟฟ้ำขำออก (Nominal

output voltage) เป็นชนิด 220/230 V 50
Hz. และ THDI รวมไม่เกิน 5%

2. ค่ำกระแสไฟฟ้ำขำออกสูงสุด

(Max. output current) ต้องไม่เกิน 22 A
- แบตเตอร ี่

1. ควำมจุพลังงำนไฟฟ้ำรวมไม่น้อยกว่ำ

20 KWH

2. เป็นแบตเตอร ี่ Lithium Iron

Phosphate (LiFePO4) หร ือชนิดอืน
่ ทีม
่ ีค่ำ
Cycle Life เทียบเท่ำหร ือดีกว่ำ
- ระบบควบคุม

1. มีแผงควบคุมไฟฟ้ำย่อย (Load

Panel) แยกระหว่ำงระบบไฟฟ้ำกระแสสลับ
และกระแสตรง

2. วัสดุ อุปกรณ์ ทีใ่ ช้ยึดชุดแผงเซลล์

แสงอำทิตย์ ต้องเป็นวัสดุทท
ี่ ำจำก
สเตนเลสหร ืออลูมิเนียม

3. ตู้บรรจุแบตเตอรที่ ำด้วยโลหะหร ือ

วัสดุทแ
ี่ ข็งแรง

4. ตู้ควบคุมเป็นตู้โลหะทำจำก แผ่น

โลหะควำมหนำไม่น้อยกว่ำ

2

มิลลิเมตร ทำสีกันสนิมและพ่นสีพน
ื้ เป็นสีเทำ
หร ือสีโทนสีอ่อน

หมำยเหตุ กรมกำรพัฒนำชุมชนกำหนดคุณลักษณะเบื้องต้นของครุภัณฑ์ประกอบกำรจัดสรรเง ิน ทัง้ นี้ ในกำรกำหนด
คุณลักษณะครุภัณฑ์ในกำรจัดหำครุภัณฑ์ให้หน่วยงำนทีไ่ ด้รบ
ั จัดสรรเง ินดำเนินกำรตำมระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง

คณะผูจ
้ ด
ั ทำ

คณะทีป
่ ร ึกษำ

นำยสุทธิพงษ์ จุลเจรญ
ิ

อธิบดีกรมกำรพัฒนำชุมชน

นำยนิวัติ น้อยผำง

รองอธิบดีกรมกำรพัฒนำชุมชน

นำงสุมำลี ศิร ิจินดำ

ผู้อำนวยกำรกองคลัง

นำงสำวนิภำ ทองก้อน

คณะผูจ
้ ด
ั ทำ

ผู้อำนำยกำรสำนักเสร ิมสร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชน

นำงวรรณำ ลิม
่ พำนิชย์

นักว ิชำกำรพัฒนำชุมชนเชีย
่ วชำญ

นำงสำวพรสุดำ ณ สงขลำ

นักว ิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร

นำยศุภวัฒน์ เสำเง ิน

นักว ิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร

นำงสำวเยำวมำลย์ เศรษฐำ
นำงสำวณัฐกำนต์ กงแก้ว
นำยชัยทัศน์ จิตแย้ม

ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนประสำนแผนและยุทธศำสตร์
นักว ิชำกำรพัสดุชำนำญกำร

นักว ิชำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร

พัฒนาคือสร้างสรรค์

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B)
ชัน 5 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี กทม. 10210
โทรศัพท์: 0 - 2141 -6047. โทรสาร : 0 - 2143 -8905-7

