
แบบ ผ03

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบติดผนัง                            

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป  

        1  ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา  12,000  บีทียู

        2  ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง

        3  เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไมเกิน 

 40,000  บีทียู  ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  และ

ฉลากประหยัดไฟฟาเบอร  5

        4  ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด  ทั้งหนวยสง

ความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน

        5 มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร

         6  การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ  (นอกจากขอ  3)  

นอกเหนือจากการพิจารณาดานราคาแลว เพื่อเปนการประหยัดพลังงานควร

พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล 

(SEER) สูงกวา

         7  การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

            (1)  แบบแยกสวน  ประกอบดวยอุปกรณ  ดังนี้  สวิตซ  1  ตัว  

ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว  4  เมตร  สายไฟยาวไมเกิน  15  เมตร

         8  คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  (กรณีตองการแสดงคาติดตั้งแยกจาก

ราคาเครื่องปรับอากาศ)

    (1)  ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน

     ขนาดไมต่ํากวา  13,000  บีทียู  4,000  บาท

     ขนาดไมต่ํากวา  40,000  บีทียู  5,500  บาท

    (2)  ชนิดตูตั้งพื้น

     ขนาดไมต่ํากวา  33,000  บีทียู  5,000  บาท

     ขนาดไมต่ํากวา  42,000  บีทียู  6,000  บาท

(3) ชนิดผนัง

  ขนาด 12,000-24,000 บีทียู 3,000 บาท

  จํานวน 1 เครื่อง

17,000 สํานักปลัด

เปาหมาย  (ผลผลิตครุภัณฑ)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.  2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ

ที่ แผนงาน ประเภท

งบประมาณและที่มา หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
หมวด
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2
รักษาความสงบ

ภายใน
ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน                       

          คุณลักษณะเฉพาะสังเขป                  

        1  ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา  24,000  บีทียู

        2  ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง

        3  เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไมเกิน 

 40,000  บีทียู  ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  และ

ฉลากประหยัดไฟฟาเบอร  5

        4  ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด  ทั้งหนวยสง

ความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน

        5 มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร

         6  การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ  (นอกจากขอ  3)  

นอกเหนือจากการพิจารณาดานราคาแลว เพื่อเปนการประหยัดพลังงานควร

พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล 

(SEER) สูงกวา

         7  การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

            (1)  แบบแยกสวน  ประกอบดวยอุปกรณ  ดังนี้  สวิตซ  1  ตัว  

ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว  4  เมตร  สายไฟยาวไมเกิน  15  เมตร

         8  คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  (กรณีตองการแสดงคาติดตั้งแยกจาก

ราคาเครื่องปรับอากาศ)

    (1)  ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน

     ขนาดไมต่ํากวา  13,000  บีทียู  4,000  บาท

     ขนาดไมต่ํากวา  40,000  บีทียู  5,500  บาท

    (2)  ชนิดตูตั้งพื้น

     ขนาดไมต่ํากวา  33,000  บีทียู  5,000  บาท

     ขนาดไมต่ํากวา  42,000  บีทียู  6,000  บาท

(3) ชนิดผนัง

  ขนาด 12,000-24,000 บีทียู 3,000 บาท

  จํานวน 2 เครื่อง

64,800 64,800 64,800 สํานักปลัด
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3
รักษาความสงบ

ภายใน
ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

พัดลมโคจร ขนาด 18 นิ้ว ขนาด 51.9 x 51.9 x 

42.4 CM พรอมปรับแรงลมไดถึง 3 ระดับ กําลังไฟ 

65 Watts

 จํานวน 10 เครื่อง

15,000 15,000 15,000 สํานักปลัด

4
รักษาความสงบ

ภายใน
ครุภัณฑ

ครุภัณฑโฆษณา

และเผยแพร

โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียด

จอภาพ 1336x768 พิกเซล  ขนาด 32 นิ้ว 1)  

ระดับความละเอียด เปนความละเอียดของจอภาพ 

(Resolution) 1336x768พิกเซล 2)  ขนําดที่

กําหนดเปนขนาดจอภาพขั้นต่ํา 32 นิ้ว  3)  แสดง

ภําพดวยหลอดภาพ  แบบ LED Backlight   4)  ชอง

ตอ  HDMI ไมนอยกวา 2 ชอง เพื่อการเชื่อมตอ 

สัญญาณภาพและเสียง   5)  ชองตอ USB ไมนอยกวา

 1 ชอง รองรับไฟล  ภาพ เพลง และภาพยนตร 6)  มี

ตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว

7,300 7,300 7,300 สํานักปลัด
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5 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

 เกาอี้ทํางานสําหรับพนักงานชนิดขาลอแฉก พรอมบุฟองน้ําหนังเทียมจํานวน 

4  ตัว ราคา  4,000 บาท

  คุณลักษณะพื้นฐาน

 -  วัสดุที่ใชทําพนักพิง วัสดุที่ใชทําที่นั่งและสี 

 -  โครงขาเหล็ก 5  แฉก มีลอเลื่อน บุฟองน้ําหุมหนังเทียม

 -  มีที่ทาวแขน

 -  ที่นั่งหมุนไดรอบตัว  ปรับระดับสูงต่ําได

16,000 16,000 16,000 สํานักปลัด

6 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ
ครุภัณฑงานบาน

งานครัว

ผามานพรอมอุปกรณ (มานปรับแสง)   พรอมติดตั้ง ราคา 

10,000 บาท ขนาดกวาง 180 เซนติเมตร ยาว 240 

เซนติเมตร

10,000 สํานักปลัด

7 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ
ครุภัณฑงานบาน

งานครัว

เครื่องตัดหญา แบบลอจักรยาน 1. เปนเครื่องตัดหญาแบบเข็น 

2. เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 5 แรงมา 3. ขนาด

เสนผาศูนยกลางของลอ ประมาณ 26 นิ้ว 4. มีรัสมีตัดหญาได

กวางไมนอยกวา 20 นิ้ว 5. ความจุถังน้ํามันเครื่องยนต ไมนอย

กวา 1.50 ลิตร

12,000 12,000 12,000 สํานักปลัด

8 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ
ครุภัณฑงานบาน

งานครัว

เครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง 1. เปนเครื่องตัดหญาแบบสะพาย 2.

 เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 1.4 แรงมา 3. ปริมาตรกระบอก

สูบไมนอยกวา30 ซีซี  4. พรอมใบมีด

9,500 9,500 9,500 สํานักปลัด

9 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ
ครุภัณฑไฟฟาและ

วิทยุ

เครื่องรับสงวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต จํานวน 

20 เครื่อง ประกอบดวย ตัวเครื่อง แทนชารท แบตเตอรี่ 1 กอน

 เสายาง เหล็กพับ

240,000 240,000 240,000 สํานักปลัด

10
งานรักษาความ

สงบภายใน
ครุภัณฑ

ครุภัณฑ

ยานพาหนะและ

ขนสง

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํา

กวา 6,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด ไมต่ํากวา 170 

กิโลวัตต แบบบรรทุกน้ํา 1 . จุน้ําไดไมนอยกวา 6,000 ลิตร 2.

 น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุกไมต่ํากวา 12,000 กิโลกรัม

 3. เปนราคาพรอมปมและอุปกรณ

2,500,000 2,500,000 2,500,000 สํานักปลัด
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11 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้จัดเลี้ยง ขาเกาอี้ทําจากเหล็กกลอง ขนาด 3/4 นิ้วx3/4 นิ้ว

หนา 1 มิล ชุปโครเมี่ยม ปลายขามียางรองกันกระแทก 

ที่นั่งทําดวยฟองน้ําหนา 2 นิ้ว หุม PVC หนา 0.6 มิล ขนาด 

กวาง 43 x ลึก 56 xสูง 90 cm หนังเทียมหนา 0.7 มิล. 

จํานวน 100 ตัว

50,000 50,000 50,000 สํานักปลัด

12 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ
ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED ขาวดํา ราคา 9,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน - เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer, Copier, 

Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน - มีความละเอียดในการพิมพไม

นอยกวา 600x600 dpi – มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไม

นอยกวา 28 หนาตอนาที (ppm) – มีหนวยความจํา(Memory) ขนาดไมนอย

กวา 256 MB - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได - มีความละเอียดในการ

สแกนสูงสุด ไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi - มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ 

(Auto Document Feed) – สามารถถายสําเนาเอกสารได – สามารถทํา

สําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา - สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 

เปอรเซ็นต - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม

นอยกวา 1 ชอง - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 

10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง - มีถาดใสกระดาษได

ไมนอยกวา 250 แผน - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom

จํานวน 3 เครื่อง เครื่องละ 9,000 บาท

27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 สํานักปลัด
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13 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ
ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล * ราคา 22,000 บาท   

คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก

 (4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะ อยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา 

ดังนี้  1. ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมในระดับ 

(Level) เดียวกัน ขนาดไมนอย กวา 4 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

พื้นฐานไมนอยกวา 2.2 GHz และมีหนวยประมวลผล ดานกราฟก (Graphics

 Processing Unit) ไมนอยกวา 10 แกน หรือ  2. ในกรณีที่มีหนวยความจํา 

แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอย กวา 6 

MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.6 GHz และมี

เทคโนโลยีเพิ่ม สัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ

ประมวลผลสูง – มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาด

ไมนอยกวา 8 GB  - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ

ไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 

120 GB จํานวน 1 หนวย - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 

1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว - มีชองเชื่อมตอ 

(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง - มีชองเชื่อมตอ

แบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง  - มีชองเชื่อมตอระบบ

เครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา 

จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง - สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 

802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth

22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 สํานักปลัด

14 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ
ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 

19 นิ้ว) ราคา 17,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหนวยประมวลผลกลาง 

(CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน 

ไมนอยกวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย  - มีหนวยความจําหลัก 

(RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB  - มีหนวยจัดเก็บ

ขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid

 State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย - มี 

DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย 

(Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไม

นอยกวา 1 ชอง - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม

นอยกวา 3 ชอง - มีแปนพิมพและเมาส - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19

 นิ้ว จํานวน 1 หนวย

17,000 17,000 17,000 สํานักปลัด
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15 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อโตะทํางานพนักงานสวนตําบล 3-6 โตะทํางาน 1 ตัว มี 1

 ลิ้นชัก , 1 ตูเก็บเอกสารดานขวา และตูเอกสารดานซาย โตะ

ทํางานเปนไมขาเหล็ก พรอมเกาอี้ทํางาน เบาะปุฟองน้ําหุมหนัง

เทียม จํานวน 1 ตัว ชุดละ 8,000 บาท

8,000 8,000 8,000 สํานักปลัด

16 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ
ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) 

คุณลักษณะพื้นฐาน

- สามารถอานและเขียนขอมูลในบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ตาม

มาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได

- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 4.8 MHz

- สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได

- สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ที่ใชแรงดันไฟฟาขนาด

 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ไดเปนอยางนอย ราคา 700 บาท 

จํานวน 2 เครื่อง 

1,400 1,400 1,400 1,400 กองคลัง

17 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ
ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 

19 นิ้ว) ราคา 17,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหนวยประมวลผลกลาง 

(CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน 

ไมนอยกวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย  - มีหนวยความจําหลัก 

(RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB  - มีหนวยจัดเก็บ

ขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid

 State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย - มี 

DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย 

(Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไม

นอยกวา 1 ชอง - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม

นอยกวา 3 ชอง - มีแปนพิมพและเมาส - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19

 นิ้ว จํานวน 1 หนวย

17,000 17,000 17,000 กองคลัง
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18 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน                                 

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป                  

        1  ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา  24,000  บีทียู

        2  ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง

        3  เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไมเกิน  40,000

  บีทียู  ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  และฉลากประหยัด

ไฟฟาเบอร  5

        4  ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด  ทั้งหนวยสงความเย็น

และหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน

        5 มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร

         6  การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ  (นอกจากขอ  3)  นอกเหนือจาก

การพิจารณาดานราคาแลว เพื่อเปนการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อ

เครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา

         7  การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

            (1)  แบบแยกสวน  ประกอบดวยอุปกรณ  ดังนี้  สวิตซ  1  ตัว  ทอทองแดง

ไปกลับหุมฉนวนยาว  4  เมตร  สายไฟยาวไมเกิน  15  เมตร

         8  คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  (กรณีตองการแสดงคาติดตั้งแยกจากราคา

เครื่องปรับอากาศ)

    (1)  ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน

     ขนาดไมต่ํากวา  13,000  บีทียู  4,000  บาท

     ขนาดไมต่ํากวา  40,000  บีทียู  5,500  บาท

    (2)  ชนิดตูตั้งพื้น

     ขนาดไมต่ํากวา  33,000  บีทียู  5,000  บาท

     ขนาดไมต่ํากวา  42,000  บีทียู  6,000  บาท

(3) ชนิดผนัง

  ขนาด 12,000-24,000 บีทียู 3,000 บาท

  จํานวน 1 เครื่อง

32,400 32,400 32,400 32,400 กองคลัง
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19 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ
ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล * ราคา 22,000 บาท   

คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก

 (4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะ อยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา 

ดังนี้  1. ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมในระดับ 

(Level) เดียวกัน ขนาดไมนอย กวา 4 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

พื้นฐานไมนอยกวา 2.2 GHz และมีหนวยประมวลผล ดานกราฟก (Graphics

 Processing Unit) ไมนอยกวา 10 แกน หรือ  2. ในกรณีที่มีหนวยความจํา 

แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอย กวา 6 

MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.6 GHz และมี

เทคโนโลยีเพิ่ม สัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ

ประมวลผลสูง – มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาด

ไมนอยกวา 8 GB  - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ

ไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 

120 GB จํานวน 1 หนวย - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 

1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว - มีชองเชื่อมตอ 

(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง - มีชองเชื่อมตอ

แบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง  - มีชองเชื่อมตอระบบ

เครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา 

จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง - สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 

802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth

44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 กองคลัง

20 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ
ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED ขาวดํา ราคา 9,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน - เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer, Copier, 

Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน - มีความละเอียดในการพิมพไม

นอยกวา 600x600 dpi – มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไม

นอยกวา 28 หนาตอนาที (ppm) – มีหนวยความจํา(Memory) ขนาดไมนอย

กวา 256 MB - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได - มีความละเอียดในการ

สแกนสูงสุด ไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi - มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ 

(Auto Document Feed) – สามารถถายสําเนาเอกสารได – สามารถทํา

สําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา - สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 

เปอรเซ็นต - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม

นอยกวา 1 ชอง - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 

10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง - มีถาดใสกระดาษได

ไมนอยกวา 250 แผน - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom

จํานวน 3 เครื่อง เครื่องละ 9,000 บาท

27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 กองคลัง
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21 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน
 ชั้นวางหนังสือชนิดไม  ขนาดกวาง 42 ซม.สูง 133ซม. ยาว 

120 ซม.จํานวน 5 ตู  ตูละ 5,000 บาท
25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 กองคลัง

22 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อโตะทํางานพนักงานสวนตําบล 3-6 โตะทํางาน 1 ตัว มี 1

 ลิ้นชัก , 1 ตูเก็บเอกสารดานขวา และตูเอกสารดานซาย โตะ

ทํางานเปนไมขาเหล็ก พรอมเกาอี้ทํางาน เบาะปุฟองน้ําหุมหนัง

เทียม จํานวน 1 ตัว ชุดละ 8,000 บาท

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 กองคลัง

23 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

 เกาอี้ทํางานสําหรับพนักงานชนิดขาลอแฉก พรอมบุฟองน้ําหนังเทียมจํานวน 

 3  ตัว ราคา  4,000 บาท

  คุณลักษณะพื้นฐาน

 -  วัสดุที่ใชทําพนักพิง วัสดุที่ใชทําที่นั่งและสี 

 -  โครงขาเหล็ก 5  แฉก มีลอเลื่อน บุฟองน้ําหุมหนังเทียม

 -  มีที่ทาวแขน

 -  ที่นั่งหมุนไดรอบตัว  ปรับระดับสูงต่ําได

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 กองคลัง

24 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ
ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด

 A3 

คุณลักษณะพื้นฐาน

- ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก (Inkjet)

- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi

- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม

นอยกวา 30 หนาตอนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพตอนาที 

(ipm)

- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอย

กวา 17 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.1 ภาพตอนาที (ipm)

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน

ไมนอยกวา 1 ชอง

- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน

- สามารถใชไดกับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom

ราคา 6,300 บาท จํานวน 1 เครื่อง

6,300 6,300 6,300 กองชาง
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25 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้ทํางานสําหรับพนักงาน ชนิดขาลอแฉก พรอมบุฟองน้ําหนัง

เทียม

 - วัสดุที่ใชทําพนักพิง วัสดุที่ใชทําที่นั่งและสี 

- โครงขาเหล็ก 5 แฉก มีลอเลื่อน บุฟองน้ําหุมหนังเทียม

- มีที่ทาวแขน

- ที่นั่งหมุนไดรอบตัว ปรับระดับสูงต่ําได

ราคาตัวละ 4,000 บาท จํานวน 3 ตัว รวมเปนเงิน 12,000 

บาท

12,000 กองชาง

26 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ
ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) 

คุณลักษณะพื้นฐาน

- สามารถอานและเขียนขอมูลในบัตรแบบอเนกประสงค (Smart

 Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได

- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 4.8 MHz

- สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได

- สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ที่ใช

แรงดันไฟฟาขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ไดเปน

อยางนอย ราคา 700 บาท จํานวน 1 เครื่อง 

700 700 700 กองชาง

98



27 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ
ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 

19 นิ้ว) ราคา 17,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหนวยประมวลผลกลาง 

(CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน 

ไมนอยกวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย  - มีหนวยความจําหลัก 

(RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB  - มีหนวยจัดเก็บ

ขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid

 State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย - มี 

DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย 

(Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไม

นอยกวา 1 ชอง - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม

นอยกวา 3 ชอง - มีแปนพิมพและเมาส - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19

 นิ้ว จํานวน 1 หนวย

17,000 17,000 17,000 17,000 กองชาง

28 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑสํารวจ

เครื่องเจาะคอนกรีต 1)มีระบบชวยขับ และชวยใหสตารทเครื่องงาย เรงงาย 

เบาแรง 2) มีระบบน้ําหลอเย็นในกระบอกเพชร 3) มีลอขับเคลื่อนพรอมตัว

ล็อคเบรค 4) มีถึงไวระบายความรอนกระบอกเพชร 5) เครื่องยนตระบบ 

OHV กําลังเต็ม

60,000 60,000 60,000 กองชาง
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29 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ
ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล * ราคา 22,000 บาท   

คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก

 (4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะ อยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา 

ดังนี้  1. ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมในระดับ 

(Level) เดียวกัน ขนาดไมนอย กวา 4 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

พื้นฐานไมนอยกวา 2.2 GHz และมีหนวยประมวลผล ดานกราฟก (Graphics

 Processing Unit) ไมนอยกวา 10 แกน หรือ  2. ในกรณีที่มีหนวยความจํา 

แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอย กวา 6 

MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.6 GHz และมี

เทคโนโลยีเพิ่ม สัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ

ประมวลผลสูง – มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาด

ไมนอยกวา 8 GB  - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ

ไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 

120 GB จํานวน 1 หนวย - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 

1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว - มีชองเชื่อมตอ 

(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง - มีชองเชื่อมตอ

แบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง  - มีชองเชื่อมตอระบบ

เครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา 

จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง - สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 

802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth จํานวน 2 เครื่อง

44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 กองชาง

30 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑอื่นๆ เครื่องขยายเสียง จํานวน 11 ชุด    200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กองชาง

31
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
ครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา

เครื่องออกกําลังกายกลางแจง  ประกอบดวย 1.เครื่องออกกําลัง

แขนลดหนาทอง 2. เครื่องซิทอัพหนาทอง 3. เครื่องแกปวดขอ

เขา 4. เครื่องบริหารขอเขา 5. เครื่องยกน้ําหนัก 6. เครื่องออก

กําลังกายแขนลดหนาทองเบาะสั้น 7. ลูวิ่งอเนกประสงค 8. 

เครื่องนวดหลังออกกําลังแขน และออกกําลังขาแบบถีบ 2 ระบบ

 9. เครื่องดึงไหลออกกําลังแขน และบริหารขอเขา(แบบคู) 10. 

เครื่องบริหารหลัง ไหล ขา สะโพก แบบเบาะยกไรสปง 11. 

เครื่องบริหารขอสะโพกแบบเหวี่ยงซาย-ขวา (แบบเดี่ยว) 12. 

จักรยานบริหารขอเขาแบบติดเบรก (บานพันชนะ หมูที่ 1)

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 กองชาง

100



32
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
ครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา

เครื่องสูบน้ําแบบขอยโขง มอเตอรไฟฟา -สูบน้ําได 450 ลิตร

ตอนาที (1) เปนเครื่องสูบน้ําแบบขอยโขง ใชมอเตอรไฟฟา (2) 

ขนาดทอสงน้ําไมนอยกวา 2 นิ้ว (50 มิลลิเมตร) (3) สูบน้ําได  

ไมนอยกวาตามปริมาณที่กําหนด (4) สงน้ําไดสูงไมนอยกวา 9 

เมตรหรือประมาณ 30 ฟุต (5) อุปกรณประกอบของเครื่องสูบ

น้ําและของมอเตอรไฟฟาตองมีครบชุด พรอมที่จะใชงานได 

(บานดอน หมูที่ 2)

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 กองชาง

33
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
ครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา

เครื่องออกกําลังกายกลางแจง  ประกอบดวย 1.เครื่องออกกําลัง

แขนลดหนาทอง 2. เครื่องซิทอัพหนาทอง 3. เครื่องแกปวดขอ

เขา 4. เครื่องบริหารขอเขา 5. เครื่องยกน้ําหนัก 6. เครื่องออก

กําลังกายแขนลดหนาทองเบาะสั้น 7. ลูวิ่งอเนกประสงค 8. 

เครื่องนวดหลังออกกําลังแขน และออกกําลังขาแบบถีบ 2 ระบบ

 9. เครื่องดึงไหลออกกําลังแขน และบริหารขอเขา(แบบคู) 10. 

เครื่องบริหารหลัง ไหล ขา สะโพก แบบเบาะยกไรสปง 11. 

เครื่องบริหารขอสะโพกแบบเหวี่ยงซาย-ขวา (แบบเดี่ยว) 12. 

จักรยานบริหารขอเขาแบบติดเบรก (บานดอน หมูที่ 2)

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 กองชาง

34
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
ครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา

เครื่องออกกําลังกายกลางแจง  ประกอบดวย 1.เครื่องออกกําลัง

แขนลดหนาทอง 2. เครื่องซิทอัพหนาทอง 3. เครื่องแกปวดขอ

เขา 4. เครื่องบริหารขอเขา 5. เครื่องยกน้ําหนัก 6. เครื่องออก

กําลังกายแขนลดหนาทองเบาะสั้น 7. ลูวิ่งอเนกประสงค 8. 

เครื่องนวดหลังออกกําลังแขน และออกกําลังขาแบบถีบ 2 ระบบ

 9. เครื่องดึงไหลออกกําลังแขน และบริหารขอเขา(แบบคู) 10. 

เครื่องบริหารหลัง ไหล ขา สะโพก แบบเบาะยกไรสปง 11. 

เครื่องบริหารขอสะโพกแบบเหวี่ยงซาย-ขวา (แบบเดี่ยว) 12. 

จักรยานบริหารขอเขาแบบติดเบรก (บานหนองพลวง หมูที่ 3)

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 กองชาง
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35
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
ครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา

เครื่องออกกําลังกายกลางแจง  ประกอบดวย 1.เครื่องออกกําลัง

แขนลดหนาทอง 2. เครื่องซิทอัพหนาทอง 3. เครื่องแกปวดขอ

เขา 4. เครื่องบริหารขอเขา 5. เครื่องยกน้ําหนัก 6. เครื่องออก

กําลังกายแขนลดหนาทองเบาะสั้น 7. ลูวิ่งอเนกประสงค 8. 

เครื่องนวดหลังออกกําลังแขน และออกกําลังขาแบบถีบ 2 ระบบ

 9. เครื่องดึงไหลออกกําลังแขน และบริหารขอเขา(แบบคู) 10. 

เครื่องบริหารหลัง ไหล ขา สะโพก แบบเบาะยกไรสปง 11. 

เครื่องบริหารขอสะโพกแบบเหวี่ยงซาย-ขวา (แบบเดี่ยว) 12. 

จักรยานบริหารขอเขาแบบติดเบรก (บึงพันชนะ)

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 กองชาง

36
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
ครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา

เครื่องออกกําลังกายกลางแจง  ประกอบดวย 1.เครื่องออกกําลัง

แขนลดหนาทอง 2. เครื่องซิทอัพหนาทอง 3. เครื่องแกปวดขอ

เขา 4. เครื่องบริหารขอเขา 5. เครื่องยกน้ําหนัก 6. เครื่องออก

กําลังกายแขนลดหนาทองเบาะสั้น 7. ลูวิ่งอเนกประสงค 8. 

เครื่องนวดหลังออกกําลังแขน และออกกําลังขาแบบถีบ 2 ระบบ

 9. เครื่องดึงไหลออกกําลังแขน และบริหารขอเขา(แบบคู) 10. 

เครื่องบริหารหลัง ไหล ขา สะโพก แบบเบาะยกไรสปง 11. 

เครื่องบริหารขอสะโพกแบบเหวี่ยงซาย-ขวา (แบบเดี่ยว) 12. 

จักรยานบริหารขอเขาแบบติดเบรก (บานมาบกราด หมูที่ 4)

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 กองชาง

37
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
ครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา

เครื่องออกกําลังกายกลางแจง  ประกอบดวย 1.เครื่องออกกําลัง

แขนลดหนาทอง 2. เครื่องซิทอัพหนาทอง 3. เครื่องแกปวดขอ

เขา 4. เครื่องบริหารขอเขา 5. เครื่องยกน้ําหนัก 6. เครื่องออก

กําลังกายแขนลดหนาทองเบาะสั้น 7. ลูวิ่งอเนกประสงค 8. 

เครื่องนวดหลังออกกําลังแขน และออกกําลังขาแบบถีบ 2 ระบบ

 9. เครื่องดึงไหลออกกําลังแขน และบริหารขอเขา(แบบคู) 10. 

เครื่องบริหารหลัง ไหล ขา สะโพก แบบเบาะยกไรสปง 11. 

เครื่องบริหารขอสะโพกแบบเหวี่ยงซาย-ขวา (แบบเดี่ยว) 12. 

จักรยานบริหารขอเขาแบบติดเบรก (บานมาบกระสัง หมูที่ 5)

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 กองชาง
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38
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
ครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา

เครื่องออกกําลังกายกลางแจง  ประกอบดวย 1.เครื่องออกกําลัง

แขนลดหนาทอง 2. เครื่องซิทอัพหนาทอง 3. เครื่องแกปวดขอ

เขา 4. เครื่องบริหารขอเขา 5. เครื่องยกน้ําหนัก 6. เครื่องออก

กําลังกายแขนลดหนาทองเบาะสั้น 7. ลูวิ่งอเนกประสงค 8. 

เครื่องนวดหลังออกกําลังแขน และออกกําลังขาแบบถีบ 2 ระบบ

 9. เครื่องดึงไหลออกกําลังแขน และบริหารขอเขา(แบบคู) 10. 

เครื่องบริหารหลัง ไหล ขา สะโพก แบบเบาะยกไรสปง 11. 

เครื่องบริหารขอสะโพกแบบเหวี่ยงซาย-ขวา (แบบเดี่ยว) 12. 

จักรยานบริหารขอเขาแบบติดเบรก (บานโนนสงา หมูที่ 6)

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 กองชาง

39
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
ครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา

เครื่องออกกําลังกายกลางแจง  ประกอบดวย 1.เครื่องออกกําลัง

แขนลดหนาทอง 2. เครื่องซิทอัพหนาทอง 3. เครื่องแกปวดขอ

เขา 4. เครื่องบริหารขอเขา 5. เครื่องยกน้ําหนัก 6. เครื่องออก

กําลังกายแขนลดหนาทองเบาะสั้น 7. ลูวิ่งอเนกประสงค 8. 

เครื่องนวดหลังออกกําลังแขน และออกกําลังขาแบบถีบ 2 ระบบ

 9. เครื่องดึงไหลออกกําลังแขน และบริหารขอเขา(แบบคู) 10. 

เครื่องบริหารหลัง ไหล ขา สะโพก แบบเบาะยกไรสปง 11. 

เครื่องบริหารขอสะโพกแบบเหวี่ยงซาย-ขวา (แบบเดี่ยว) 12. 

จักรยานบริหารขอเขาแบบติดเบรก (บึงน้ําเค็มบานมาบกราด)

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 กองชาง

40
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
ครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา

เครื่องออกกําลังกายกลางแจง  ประกอบดวย 1.เครื่องออกกําลัง

แขนลดหนาทอง 2. เครื่องซิทอัพหนาทอง 3. เครื่องแกปวดขอ

เขา 4. เครื่องบริหารขอเขา 5. เครื่องยกน้ําหนัก 6. เครื่องออก

กําลังกายแขนลดหนาทองเบาะสั้น 7. ลูวิ่งอเนกประสงค 8. 

เครื่องนวดหลังออกกําลังแขน และออกกําลังขาแบบถีบ 2 ระบบ

 9. เครื่องดึงไหลออกกําลังแขน และบริหารขอเขา(แบบคู) 10. 

เครื่องบริหารหลัง ไหล ขา สะโพก แบบเบาะยกไรสปง 11. 

เครื่องบริหารขอสะโพกแบบเหวี่ยงซาย-ขวา (แบบเดี่ยว) 12. 

จักรยานบริหารขอเขาแบบติดเบรก (บานโปงกระสัง หมูที่ 7)

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 กองชาง
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41
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
ครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา

เครื่องออกกําลังกายกลางแจง  ประกอบดวย 1.เครื่องออกกําลัง

แขนลดหนาทอง 2. เครื่องซิทอัพหนาทอง 3. เครื่องแกปวดขอ

เขา 4. เครื่องบริหารขอเขา 5. เครื่องยกน้ําหนัก 6. เครื่องออก

กําลังกายแขนลดหนาทองเบาะสั้น 7. ลูวิ่งอเนกประสงค 8. 

เครื่องนวดหลังออกกําลังแขน และออกกําลังขาแบบถีบ 2 ระบบ

 9. เครื่องดึงไหลออกกําลังแขน และบริหารขอเขา(แบบคู) 10. 

เครื่องบริหารหลัง ไหล ขา สะโพก แบบเบาะยกไรสปง 11. 

เครื่องบริหารขอสะโพกแบบเหวี่ยงซาย-ขวา (แบบเดี่ยว) 12. 

จักรยานบริหารขอเขาแบบติดเบรก (บานหนองมะคา  หมูที่ 8)

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 กองชาง

42
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
ครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา

เครื่องออกกําลังกายกลางแจง  ประกอบดวย 1.เครื่องออกกําลัง

แขนลดหนาทอง 2. เครื่องซิทอัพหนาทอง 3. เครื่องแกปวดขอ

เขา 4. เครื่องบริหารขอเขา 5. เครื่องยกน้ําหนัก 6. เครื่องออก

กําลังกายแขนลดหนาทองเบาะสั้น 7. ลูวิ่งอเนกประสงค 8. 

เครื่องนวดหลังออกกําลังแขน และออกกําลังขาแบบถีบ 2 ระบบ

 9. เครื่องดึงไหลออกกําลังแขน และบริหารขอเขา(แบบคู) 10. 

เครื่องบริหารหลัง ไหล ขา สะโพก แบบเบาะยกไรสปง 11. 

เครื่องบริหารขอสะโพกแบบเหวี่ยงซาย-ขวา (แบบเดี่ยว) 12. 

จักรยานบริหารขอเขาแบบติดเบรก (บานวะระเวียง  หมูที่ 9)

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 กองชาง

43
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
ครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา

เครื่องออกกําลังกายกลางแจง  ประกอบดวย 1.เครื่องออกกําลัง

แขนลดหนาทอง 2. เครื่องซิทอัพหนาทอง 3. เครื่องแกปวดขอ

เขา 4. เครื่องบริหารขอเขา 5. เครื่องยกน้ําหนัก 6. เครื่องออก

กําลังกายแขนลดหนาทองเบาะสั้น 7. ลูวิ่งอเนกประสงค 8. 

เครื่องนวดหลังออกกําลังแขน และออกกําลังขาแบบถีบ 2 ระบบ

 9. เครื่องดึงไหลออกกําลังแขน และบริหารขอเขา(แบบคู) 10. 

เครื่องบริหารหลัง ไหล ขา สะโพก แบบเบาะยกไรสปง 11. 

เครื่องบริหารขอสะโพกแบบเหวี่ยงซาย-ขวา (แบบเดี่ยว) 12. 

จักรยานบริหารขอเขาแบบติดเบรก (บานพลกรังนอย  หมูที่ 10)

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 กองชาง
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44
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
ครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา

เครื่องออกกําลังกายกลางแจง  ประกอบดวย 1.เครื่องออกกําลัง

แขนลดหนาทอง 2. เครื่องซิทอัพหนาทอง 3. เครื่องแกปวดขอ

เขา 4. เครื่องบริหารขอเขา 5. เครื่องยกน้ําหนัก 6. เครื่องออก

กําลังกายแขนลดหนาทองเบาะสั้น 7. ลูวิ่งอเนกประสงค 8. 

เครื่องนวดหลังออกกําลังแขน และออกกําลังขาแบบถีบ 2 ระบบ

 9. เครื่องดึงไหลออกกําลังแขน และบริหารขอเขา(แบบคู) 10. 

เครื่องบริหารหลัง ไหล ขา สะโพก แบบเบาะยกไรสปง 11. 

เครื่องบริหารขอสะโพกแบบเหวี่ยงซาย-ขวา (แบบเดี่ยว) 12. 

จักรยานบริหารขอเขาแบบติดเบรก (บานโนนสงาสามัคคี  หมูที่

 11)

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 กองชาง

45 การศึกษา ครุภัณฑ
ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 (18 

หนา/นาที) ราคา 10,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi 

– มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา

 18 หนาตอนาที (ppm) 

– มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 

หนาตอนาที (ppm) – สามารถพิมพเอกสารกลับ    หนา

อัตโนมัติได 

– มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB 

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน

ไมนอยกวา 1 ชอง 

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 

10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอย กวา 1 ชอง หรือ 

สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, 

n) ได - มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน 

- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom

10,000 10,000 10,000 10,000 กองการศึกษา
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46 การศึกษา ครุภัณฑ
ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล * ราคา 22,000 บาท   

คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก

 (4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะ อยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา 

ดังนี้  1. ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมในระดับ 

(Level) เดียวกัน ขนาดไมนอย กวา 4 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

พื้นฐานไมนอยกวา 2.2 GHz และมีหนวยประมวลผล ดานกราฟก (Graphics

 Processing Unit) ไมนอยกวา 10 แกน หรือ  2. ในกรณีที่มีหนวยความจํา 

แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอย กวา 6 

MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.6 GHz และมี

เทคโนโลยีเพิ่ม สัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ

ประมวลผลสูง – มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาด

ไมนอยกวา 8 GB  - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ

ไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 

120 GB จํานวน 1 หนวย - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 

1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว - มีชองเชื่อมตอ 

(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง - มีชองเชื่อมตอ

แบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง  - มีชองเชื่อมตอระบบ

เครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา 

จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง - สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 

802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth

22,000 22,000 22,000 22,000 กองการศึกษา

47 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

 เกาอี้ทํางานสําหรับพนักงานชนิดขาลอแฉก พรอมบุฟองน้ําหนังเทียมจํานวน 

 3  ตัว ราคา  4,000 บาท

  คุณลักษณะพื้นฐาน

 -  วัสดุที่ใชทําพนักพิง วัสดุที่ใชทําที่นั่งและสี 

 -  โครงขาเหล็ก 5  แฉก มีลอเลื่อน บุฟองน้ําหุมหนังเทียมสีดํา

 -  มีที่ทาวแขน

  -  พนักพิงสูงในระดับกลางหลัง

 -  ที่นั่งหมุนไดรอบตัว  ปรับระดับสูงต่ําได

8,000 กองการศึกษา
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48 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน                       

          คุณลักษณะเฉพาะสังเขป                           

        1  ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา  24,000  บีทียู

          2  ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง

        3  เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไมเกิน 

 40,000  บีทียู  ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  และ

ฉลากประหยัดไฟฟาเบอร  5

        4  ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด  ทั้งหนวยสง

ความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน

        5 มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร

         6  การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ  (นอกจากขอ  3)  

นอกเหนือจากการพิจารณาดานราคาแลว เพื่อเปนการประหยัดพลังงานควร

พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล 

(SEER) สูงกวา

         7  การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

            (1)  แบบแยกสวน  ประกอบดวยอุปกรณ  ดังนี้  สวิตซ  1  ตัว  

ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว  4  เมตร  สายไฟยาวไมเกิน  15  เมตร

         8  คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  (กรณีตองการแสดงคาติดตั้งแยกจาก

ราคาเครื่องปรับอากาศ)

    (1)  ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน

     ขนาดไมต่ํากวา  13,000  บีทียู  4,000  บาท

     ขนาดไมต่ํากวา  40,000  บีทียู  5,500  บาท

    (2)  ชนิดตูตั้งพื้น

     ขนาดไมต่ํากวา  33,000  บีทียู  5,000  บาท

     ขนาดไมต่ํากวา  42,000  บีทียู  6,000  บาท

(3) ชนิดผนัง

  ขนาด 12,000-24,000 บีทียู 3,000 บาท

  จํานวน 2 เครื่อง

64,800 64,800 64,800 กองการศึกษา
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49 การศึกษา ครุภัณฑ
ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 

19 นิ้ว) ราคา 17,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหนวยประมวลผลกลาง 

(CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน 

ไมนอยกวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย  - มีหนวยความจําหลัก 

(RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB  - มีหนวยจัดเก็บ

ขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid

 State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย - มี 

DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย 

(Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไม

นอยกวา 1 ชอง - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม

นอยกวา 3 ชอง - มีแปนพิมพและเมาส - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19

 นิ้ว จํานวน 1 หนวย

17,000 17,000 17,000 17,000 กองการศึกษา

50 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา

เครื่องโรยปูนขาว  ใชตีเสนสนามแขงขันบนผิวดิน หรือสนาม

หญาของกีฬาทุกประเภท ตีเสนโดยใหเข็นไปตามแนวเสนที่ได

เตรียมไวดวยการขึงเสนเอ็นขนาดความกวางของเสน 3 นิ้ว โดย

ใชปูนขาวเทานั้น ขนาดตัวรถตีเสน กวาง 38 ซม.ยาว 110 ซม.

 สูง 80 ซม. ขนาดถังใสผงปูนขาว กวาง 25 ซม. ยาว 40 ซม. 

สูง 44 ซม.

12,000 กองการศึกษา
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51 สาธารณสุข ครุภัณฑ
ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล * ราคา 22,000 บาท   

คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก

 (4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะ อยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา 

ดังนี้  1. ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมในระดับ 

(Level) เดียวกัน ขนาดไมนอย กวา 4 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

พื้นฐานไมนอยกวา 2.2 GHz และมีหนวยประมวลผล ดานกราฟก (Graphics

 Processing Unit) ไมนอยกวา 10 แกน หรือ  2. ในกรณีที่มีหนวยความจํา 

แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอย กวา 6 

MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.6 GHz และมี

เทคโนโลยีเพิ่ม สัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ

ประมวลผลสูง – มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาด

ไมนอยกวา 8 GB  - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ

ไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 

120 GB จํานวน 1 หนวย - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 

1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว - มีชองเชื่อมตอ 

(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง - มีชองเชื่อมตอ

แบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง  - มีชองเชื่อมตอระบบ

เครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา 

จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง - สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 

802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth

22,000 22,000 22,000 22,000 กองสาธารณสุข

52 สาธารณสุข ครุภัณฑ
ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) 

คุณลักษณะพื้นฐาน

- สามารถอานและเขียนขอมูลในบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ตาม

มาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได

- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 4.8 MHz

- สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได

- สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ที่ใชแรงดันไฟฟาขนาด

 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ไดเปนอยางนอย ราคา 700 บาท 

จํานวน 2 เครื่อง 

700 700 700 700 กองสาธารณสุข
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53 สาธารณสุข ครุภัณฑ
ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

สแกนเนอร สาหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป ราคา 3,200 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 4,800x4,800

 dpi

- สามารถสแกนเอกสารไดไมนอยกวากระดาษขนาด A4

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) USB 2.0 หรือดีกวา จานวนไม

นอยกวา 1 ชอง

3,200 กองสาธารณสุข

54 สาธารณสุข ครุภัณฑ
ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 

19 นิ้ว) ราคา 17,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหนวยประมวลผลกลาง 

(CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน 

ไมนอยกวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย  - มีหนวยความจําหลัก 

(RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB  - มีหนวยจัดเก็บ

ขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid

 State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย - มี 

DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย 

(Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไม

นอยกวา 1 ชอง - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม

นอยกวา 3 ชอง - มีแปนพิมพและเมาส - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19

 นิ้ว จํานวน 1 หนวย

17,000 17,000 17,000 กองสาธารณสุข

55 สาธารณสุข ครุภัณฑ
ครุภัณฑโฆษณา

และเผยแพร

 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 1)  เปนเครื่องฉายภาพเลนสเดียว สามารถตอ

กับอุปกรณเพื่อฉายภาพ จากคอมพิวเตอรและวิดีโอ 2)  ใช LCD Panel หรือ

ระบบ DLP 3)  ระดับ SVGA และ XGA เปนระดับความละเอียดของภาพที่ 

True 4)  ขนาดที่กาหนดเปนขนาดคาความสองสวางขั้นต่ํา  หมายเหตุ : 

มัลติมีเดียโปรเจคเตอร มีชื่อเรียกในชื่ออื่นๆ เชน วิดีโอโปรเจคเตอร ดาตา

โปรเจคเตอร  เครื่องฉายภาพจากสัญญาณคอมพิวเตอร และวิดีโอ แอลซีดี 

โปรเจคเตอร  หรือ ดีแอลพีโปรเจคเตอร เปนตน การระบุชื่อครุภัณฑใหใชคํา

วา "มัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ ...XGA..ขนาด …4,000… ANSI Lumens  

และการเขียนรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ในขอ 3) ใหระบุแตเพียงระดับ

เดียวใหตรงกับชื่อครุภัณฑ

42,500 42,500 42,500 กองสาธารณสุข
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56 สาธารณสุข ครุภัณฑ
ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED ขาวดํา ราคา 9,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน - เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer, Copier, 

Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน - มีความละเอียดในการพิมพไม

นอยกวา 600x600 dpi – มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไม

นอยกวา 28 หนาตอนาที (ppm) – มีหนวยความจํา(Memory) ขนาดไมนอย

กวา 256 MB - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได - มีความละเอียดในการ

สแกนสูงสุด ไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi - มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ 

(Auto Document Feed) – สามารถถายสําเนาเอกสารได – สามารถทํา

สําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา - สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 

เปอรเซ็นต - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม

นอยกวา 1 ชอง - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 

10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง - มีถาดใสกระดาษได

ไมนอยกวา 250 แผน - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom

จํานวน 3 เครื่อง เครื่องละ 9,000 บาท

9,000 9,000 9,000 กองสาธารณสุข

57 สาธารณสุข ครุภัณฑ

ครุภัณฑ

ยานพาหนะและ

ขนสง

รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํา

กวา 6,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด ไมต่ํากวา 170 

กิโลวัตต แบบอัดทาย 1. ตูบรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุไม

นอยกวา 10 ลูกบาศกเมตรและสามารถรับน้ําหนักมูลฝอยไดไม

นอยกวา 5,000 กิโลกรัม 2. ตัวถังทําดวยเหล็กหนาไมนอยกวา

 3 มิลเมตร พื้นหนาไมนอยกวา 4.50 มิลลิเมตร 3. น้ําหนัก

ของรถรวมน้ําหนักบรรทุกไมต่ํากวา 12,000 กิโลกรัม 4. ชุด

อัดทายทํางานดวยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม

นอยกวา 2,500 ปอนดตอตารางนิ้ว 5. มีโคมไฟสัญญาณ

วับวาบสีเหลือง 1 ดวง

2,400,000 2,400,000 2,400,000 กองสาธารณสุข

58 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อโตะทํางานพนักงานสวนตําบล 3-6 โตะทํางาน 1 ตัว มี 1

 ลิ้นชัก , 1 ตูเก็บเอกสารดานขวา และตูเอกสารดานซาย โตะ

ทํางานเปนไมขาเหล็ก พรอมเกาอี้ทํางาน เบาะปุฟองน้ําหุมหนัง

เทียม จํานวน 1 ตัว ชุดละ 8,000 บาท

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 กองสาธารณสุข
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59 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องพนหมอกควัน 1. ปริมาณการฉีดพนน้ํายาไมนอยกวา 40

 ลิตร ตอชั่วโมง 2.ถังบรรจุน้ํายาไมนอยกวา 6 ลิตร 3. กําลัง

เครื่องยนตไมนอยกวา 25 แรงมา

59,000 59,000 59,000 กองสาธารณสุข

60 สังคมสงเคราะห ครุภัณฑ
ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 

19 นิ้ว) ราคา 17,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหนวยประมวลผลกลาง 

(CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน 

ไมนอยกวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย  - มีหนวยความจําหลัก 

(RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB  - มีหนวยจัดเก็บ

ขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid

 State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย - มี 

DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย 

(Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไม

นอยกวา 1 ชอง - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม

นอยกวา 3 ชอง - มีแปนพิมพและเมาส - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19

 นิ้ว จํานวน 1 หนวย

17,000 17,000 17,000 17,000
กองสวัสดิการ

สังคม
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61 สังคมสงเคราะห ครุภัณฑ
ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 

Printer) จํานวน 1  เครื่อง ราคา 8,000 บาท

 คุณลักษณะพื้นฐาน

 - เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer, Copier , Scanner และ FAX 

ภายในเครื่องเดียวกัน

 - เปนเครื่องพิมพฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังพิมพ (Ink Tank Printer)จากโรงงาน

ผูผลิต

 - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 

 - มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 27หนาตอ

นาที(ppm)หรือ 8 ภาพตอนาที (ipm)

 - มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15หนาตอนาที

(ppm) หรือ 5 ภาพตอนาท(ีipm)

 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได

 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200x600 dpi

 - มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)                         

  

- สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา

- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา                                  

- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 

ชอง

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 

Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผาน

เครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได

- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน

- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom

8,000 8,000 8,000 8,000
กองสวัสดิการ

สังคม
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62 สังคมสงเคราะห ครุภัณฑ
ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) 

คุณลักษณะพื้นฐาน

- สามารถอานและเขียนขอมูลในบัตรแบบอเนกประสงค (Smart

 Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได

- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 4.8 MHz

- สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได

- สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ที่ใช

แรงดันไฟฟาขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ไดเปน

อยางนอย ราคา 700 บาท จํานวน 1 เครื่อง 

700 700 700 700
กองสวัสดิการ

สังคม

63 สังคมสงเคราะห ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

 ตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกสูง 4  ฟุต จํานวน1 หลัง  

ราคา7,900บาท

 คุณลักษณะพื้นฐาน

  -  ขนาด 915 x 457 x 1830 มม.

  -  ภายในมี 3 แผนชั้น(4 ชอง) แผนชั้นสามารถปรับระดับได 

 -  โครงบานเลื่อนทําจากเหล็กแผนหนาไมนอยกวา 0.5 มม. 

  -  โครงตูหนาบานขอบสีสัน

 -  ล็อคดวยระบบกุญแจ

 -  มือจับเปนอะลูมิเนียมแบบฝง

 -  ชั้นวางเอกสารเปนเหล็กแผนหนาไมนอยกวา 0.5 มม.

7,900 7,900 7,900 7,900
กองสวัสดิการ

สังคม

64 สังคมสงเคราะห ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

 เกาอี้ทํางานสําหรับพนักงานชนิดขาลอแฉก พรอมบุฟองน้ําหนังเทียมจํานวน 

 2  ตัว ราคาตัวละ  4,000 บาท

  คุณลักษณะพื้นฐาน

 -  วัสดุที่ใชทําพนักพิง วัสดุที่ใชทําที่นั่ง

 -  โครงขาเหล็ก 5  แฉก มีลอเลื่อน บุฟองน้ําหุมหนังเทียม

 -  มีที่ทาวแขน

 -  ที่นั่งหมุนไดรอบตัว  ปรับระดับสูงต่ําได

8,000
กองสวัสดิการ

สังคม
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65 สังคมสงเคราะห ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

 ชุดลําโพงอเนกประสงคจํานวน  1  ชุด  ราคา 5,000 บาท 

 คุณลักษณะพื้นฐาน

 -  แบบลอลากจูง ขนาด 12 นิ้ว ปรับเสียงทุม/แหลม

 -Blilt-in Amplifier Output Power 1000W

 -มีไมคลอยแบบมือถือ 2 ตัว ความถี่ VHFมีวอลลุมปรับเสียงได

 -มีไมคลอยแบบสวมหัว 1 ตัว ความถี่ VHF

 -มีไมคลอยแบบหนีบปกเสื้อ 1 ตัว ความถี่ VHF

 -บันทึกเสียงลง USB /MP3/SD GARD/ได

 -  แบตเตอรี่ในตัวสามารถชารจและตอแบตเตอรี่จากภายนอกได

 -  มีลอเคลื่อนที่ได

5,000
กองสวัสดิการ

สังคม

66 สังคมสงเคราะห ครุภัณฑ
ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล * ราคา 22,000 บาท   

คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก

 (4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะ อยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา 

ดังนี้  1. ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมในระดับ 

(Level) เดียวกัน ขนาดไมนอย กวา 4 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

พื้นฐานไมนอยกวา 2.2 GHz และมีหนวยประมวลผล ดานกราฟก (Graphics

 Processing Unit) ไมนอยกวา 10 แกน หรือ  2. ในกรณีที่มีหนวยความจํา 

แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอย กวา 6 

MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.6 GHz และมี

เทคโนโลยีเพิ่ม สัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ

ประมวลผลสูง – มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาด

ไมนอยกวา 8 GB  - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ

ไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 

120 GB จํานวน 1 หนวย - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 

1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว - มีชองเชื่อมตอ 

(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง - มีชองเชื่อมตอ

แบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง  - มีชองเชื่อมตอระบบ

เครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา 

จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง - สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 

802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth

22,000 22,000 22,000
กองสวัสดิการ

สังคม

115
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