
แบบ ผ. 03

เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน ครุภัณฑ์ส านักงาน ค่าจัดซ้ือโต๊ะเอนกประสงค์ขาพับหน้าเหล็ก  - 52,000      52,000       -  - ส านักปลัด

และส่ิงก่อสร้าง ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 0.70 เมตร

ความยาวไม่น้อยกว่า  1.75  เมตร  ความสูง

ไม่น้อยกว่า 0.70 เมตร จ านวน 20 ตัวๆ ละ

2,600 บาท จัดหาโดยสืบราคาตามท้องตลาด

2 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน ครุภัณฑ์ส านักงาน ค่าจัดซ้ือโทรโข่ง ขนาด 15–23 วัตต์  จ านวน  - 5,000        5,000         -  - ส านักปลัด

และส่ิงก่อสร้าง 2 เคร่ืองๆ ละ 2,500 บาท

จัดหาโดยสืบราคาตามท้องตลาด

3 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน ครุภัณฑ์ส านักงาน ค่าจัดซ้ือเก้าอี้บุนวม ขาซุบโคเมียม ขนาดความ  - 54,000      54,000       -  - ส านักปลัด

และส่ิงก่อสร้าง กว้างไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ความยาวไม่น้อย

กว่า 0.50 เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 0.85

เมตร จ านวน 120 ตัวๆ ละ 450 บาท

จัดหาโดยสืบราคาตามท้องตลาด
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

บญัชีครุภณัฑ์

งบประมาณ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา  อ าเภอเจริญศิลป ์ จังหวัดสกลนคร



แบบ ผ. 03

เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน ครุภัณฑ์ส านักงาน ค่าจัดซ้ือเคร่ืองสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลา  - 29,100      9,700         -  - ส านักปลัด

และส่ิงก่อสร้าง เข้าออกงาน จ านวน 3 เคร่ืองๆ ละ 9,700 บาท

โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

งบประมาณ 1  ส านักงบประมาณกองมาตรฐาน

ธันวาคม  2561)

5 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน ครุภัณฑ์ส านักงาน ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส้ินส่วน - 144,000    144,000    - - ส านักปลัด

และส่ิงก่อสร้าง (แบบต้ังพื้นหรือแบบแขวน) ขนาด 26,000 บีทียู  

จ านวน 4 เคร่ืองๆ ละ 36,000 บาท    

โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ

ธันวาคม 2561

6 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน ครุภัณฑ์ส านักงาน ค่าจัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ - 2,100        2,100        - - ส านักปลัด

และส่ิงก่อสร้าง (Smart Card Reader) จ านวน 3 เคร่ืองๆ ละ

700 บาท โดยมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

ฉบับเดือนมีนาคม 2562
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือชุดรับแขก จ านวน 1 ชุดๆ ละ 30,000 บาท - 30,000      30,000      30,000      ส านักปลัด

และส่ิงก่อสร้าง จัดหาโดยสืบราคาตามท้องตลาด

8 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโพเดียมขาคู่ (ไม้เนื้อแข็ง) ขนาดความสูง -               10,000  -  -  - ส านักปลัด

และส่ิงก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร ขนาดความกว้างไม่น้อย

กว่า 0.65 เมตร จ านวน 2 ตัวๆละ 5,000 บาท

จัดหาโดยสืบราคาตามท้องตลาด

9 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า -         -            30,000      30,000      -            

และส่ิงก่อสร้าง 175 ซม. ความสูงไม่น้อยกว่า 70 ซม.

ขนาด 1829×730 (W) mm

จ านวน 15 ตัวๆละ 2,000 บาท

 - โต๊ะอาหารหน้ากลม

 - โครงขาเหล็กชุบโครเมี่ยม

 - หน้าโต๊ะท าจากไม้ปูด้วยโฟเมก้า/ลามิเนต

 - หน้าโต๊ะพับคร่ึงได้

จัดหาโดยสืบราคาตามท้องตลาด

หมวด ประเภท

งบประมาณ
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ที่ แผนงาน



แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จัดซ้ือรถอีแต๋น 400,000    400,000    

และส่ิงก่อสร้าง และขนส่ง จัดซ้ือรถอีแต๋น 6 ล้อ ด้ัมรุ่นเล็ก บรรทุกไม่เกิน 7 ตัน

 - คานหน้า+เพลาท้าย (8น็อตเพลา)

 - เกียร์ 3L+สโลว์ 5L

 - ชุดแหนบเต้าใหม่7เซน

 - ชุดกระบอกด้ัม2ตัน ยกได้7ตัน

 - เบรคลม

 - พวงมาลัยเพาเวอร์

 - กระบะไม้กว้าง 185 ยาว 330 สูง 140

 - ยางหน้า700/15หลัง750/15

 - เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 15.5 แรง

จัดหาโดยสืบราคาตามท้องตลาด

11 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จัดซ้ือรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล)  -  -     787,000     787,000 ส านักปลัด

และส่ิงก่อสร้าง และขนส่ง 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,000 ซีซี

หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์

ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคป จ านวน 1 คัน

ประเภท
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ที่ แผนงาน หมวด

งบประมาณ



แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1

ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2561

12 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซ้ือชุดเคร่ืองเสียงเคล่ือนที่แบบลากจูง 10" - 10,000      - - - ส านักปลัด

และส่ิงก่อสร้าง ขนาด 250 วัตต์ ไมค์ลอย 2 ตัว 

จ านวน 1 ชุด

13 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน ครุภัณฑ์โฆษณาและ ค่าจัดซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย  -       32,000       32,000  -  - ส านักปลัด

และส่ิงก่อสร้าง เผยแพร่ แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร

ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป

จ านวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะตามกระทรวง

ดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน

ตุลาคม 2561

14 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน ครุภัณฑ์โฆษณาและ จัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ - 27,700 27,700 - - ส านักปลัด

และส่ิงก่อสร้าง เผยแพร่ ขนาด 2,500 ANSI Lumens จ านวน 1 เคร่ืองๆ

ละ 27,700 บาท โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1

ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2561
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน ครุภัณฑ์โฆษณาและ จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล - 11,000      - - - ส านักปลัด

และส่ิงก่อสร้าง เผยแพร่ ความละเอียด 18 ล้านพิกเซล จ านวน 1 ตัว

16 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน ครุภัณฑ์โฆษณา จัดซ้ือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV ) ระดับความ -         14,000      -            -            -            ส านักปลัด

และส่ิงก่อสร้าง และเผยแพร่ ละเอียดจอภาพ  1920×1080 พิกแซล ขนาด

40 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ 14,000 บาท

โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1

ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2561

17 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน ครุภัณฑ์ จัดซ้ือตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จ านวน 1 เคร่ืองๆ -         14,700      -            -            -            ส านักปลัด

และส่ิงก่อสร้าง งานบ้านงานครัว ละ 14,700 บาท โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1

ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2561
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ที่ แผนงาน หมวด

งบประมาณ

ประเภท



แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

18 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน ครุภัณฑ์ จัดซ้ือผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ -         24,300      -            -            -            ส านักปลัด

และส่ิงก่อสร้าง งานบ้านงานครัว ขนาดกว้าง 2.20  เมตร×สูง1.60 เมตร จ านวน

9 ตัวๆ 1,050 บาท เป็นเงิน 9,450 บาท

ขนาดกว้าง 2.20  เมตร×สูง 2.10 เมตร จ านวน

11 ตัวๆ 1,350 บาท เป็นเงิน 14,850 บาท

19 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด - 8,900        - - ส านักปลัด

และส่ิงก่อสร้าง Network แบบที่ 1 โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562

20 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซ้ือสแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับ - 18,000      18,000      18,000      - ส านักปลัด

และส่ิงก่อสร้าง ศูนย์บริการ แบบที่ 1  โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562
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หมวด ประเภทที่ แผนงาน

งบประมาณ



แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

21 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จัดซ้ือรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี - 40,800      40,800      40,800      40,800      กองคลัง

และส่ิงก่อสร้าง และขนส่ง แบบเกียร์ธรรมดา จ านวน 1 คัน

โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ

ธันวาคม 2561

22 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน ครุภัณฑ์โฆษณาและ จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล - 11,000      11,000      11,000      11,000      กองคลัง

และส่ิงก่อสร้าง เผยแพร่ ความละเอียด 18 ล้านพิกเซล จ านวน 1 ตัว

จัดหาโดยสืบราคาตามท้องตลาด

23 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน - 17,000      17,000      17,000      17,000      กองคลัง

และส่ิงก่อสร้าง จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 

จ านวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา

กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

ฉบับเดือนมีนาคม 2562

24 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก - 21,000      - - - กองคลัง

และส่ิงก่อสร้าง ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง

-144

ประเภท

งบประมาณ

ที่ แผนงาน หมวด



แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

25 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก - 16,000      16,000      16,000      กองคลัง

และส่ิงก่อสร้าง ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง

จ านวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา

กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

ฉบับเดือนมีนาคม 2562

26 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า - 5,800        5,800        5,800        - กองคลัง

และส่ิงก่อสร้าง 1 KVA จ านวน 1 เคร่ือง

27 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือพัดลมติดผนังภายในอาคารศูนย์พัฒนา - 30,000      - - - ส านักปลัด

และส่ิงก่อสร้าง เด็กเล็กบ้านโคกศิลา ขนาด 16 นิ้ว

จ านวน 12 เคร่ือง

28 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือพัดลมติดผนังภายในอาคารศูนย์พัฒนา - 30,000      - - - ส านักปลัด

และส่ิงก่อสร้าง เด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม ขนาด 16 นิ้ว

จ านวน 12 เคร่ือง

แผนงาน หมวดที่ ประเภท

งบประมาณ
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

29 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน ครุภัณฑ์ส านักงาน ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส้ินส่วน  -     107,600     107,600     107,600     107,600 ส านักปลัด

และส่ิงก่อสร้าง (แบบต้ังพื้นหรือแบบแขวน) ขนาด 32,000 บีทียู  

จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 42,300 บาท ขนาด 

13,000 บีทียู จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ 

23,000 บาท    

โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ

ธันวาคม 2561 (ศพด.บ้านโคกศิลา)

30 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน ครุภัณฑ์ส านักงาน ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส้ินส่วน  -     107,600     107,600     107,600     107,600 ส านักปลัด

และส่ิงก่อสร้าง (แบบต้ังพื้นหรือแบบแขวน) ขนาด 32,000 บีทียู  

จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 42,300 บาท ขนาด 

13,000 บีทียู จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ 

23,000 บาท    

โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ

ธันวาคม 2561 (ศพด.บ้านหนองทุ่ม)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

31 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน ครุภัณฑ์โฆษณาและ ค่าจัดซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย -       32,000       32,000       32,000               -   ส านักปลัด

และส่ิงก่อสร้าง เผยแพร่ แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร

ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป

จ านวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะตามกระทรวง

ดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน

ตุลาคม 2561   (ศพด.บ้านโคกศิลา)

32 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน ครุภัณฑ์โฆษณาและ ค่าจัดซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย -       32,000       32,000       32,000               -   ส านักปลัด

และส่ิงก่อสร้าง เผยแพร่ แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร

ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป

จ านวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะตามกระทรวง

ดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน

ตุลาคม 2561   (ศพด.บ้านหนองทุ่ม)

33 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือพัดลมโคจรติดเพดาน ใบพัด 18 นิ้ว - 2,500 2,500 2,500 2,500 กองสวัสดิการสังคม

และส่ิงก่อสร้าง ปรับลมแรงได้ 3 ระดับ แบบใบพัด 3 ใบ

จัดหาโดยสืบราคาตามท้องตลาด

หมวด
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งบประมาณ

ที่ แผนงาน ประเภท



แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

34 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก - 16,000      16,000      16,000      กองสวัสดิการสังคม

และส่ิงก่อสร้าง ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง

จ านวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา

กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

ฉบับเดือนมีนาคม 2562

35 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร ตู้เหล็กแบบ 2 บาน - 11,000      11,000      - กองช่าง

และส่ิงก่อสร้าง จ านวน 2 หลังๆ ละ 5,500 บาท

โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

งบประมาณ 1  ส านักงบประมาณกองมาตรฐาน

ธันวาคม  2561)

36 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซ้ือหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์ - 52,000      52,000      52,000      กองช่าง

และส่ิงก่อสร้าง จ านวน 8 ตัว

37 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน ครุภัณฑ์ส ารวจ จัดซ้ือไม้สตาฟฟ์อลูมิเนียมแบบชัก จ านวน 1 ตัว - 5,000        5,000        5,000        กองช่าง

และส่ิงก่อสร้าง จัดหาโดยสืบราคาตามท้องตลาด

ประเภท

งบประมาณ

ที่ แผนงาน หมวด
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

38 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน ครุภัณฑ์ส ารวจ จัดซ้ือเทปวัดระยะทาง จ านวน 1 ตัว - 5,000        5,000        5,000        กองช่าง

และส่ิงก่อสร้าง จัดหาโดยสืบราคาตามท้องตลาด

39 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน - 17,000      17,000      17,000      17,000      กองช่าง

และส่ิงก่อสร้าง จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 

จ านวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา

กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

ฉบับเดือนมีนาคม 2562

40 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก - 4,300        4,300        4,300        กองช่าง

และส่ิงก่อสร้าง พิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 1 เคร่ือง

โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ฉบับเดือนมีนาคม 2562

41 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน ครุภัณฑ์ส ารวจ จัดซ้ือกล้องระดับ  ขนาดก าลังขยาย 30 เท่า - 34,000 34,000 34,000 กองช่าง

และส่ิงก่อสร้าง จ านวน 1 ตัวๆ ละ 34,000 บาท 

โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ฉบับเดือนมีนาคม 2562

ประเภทหมวดแผนงานที่
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งบประมาณ



แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

42 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน ครุภัณฑ์ส ารวจ จัดซ้ือชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต - 5,000        5,000        5,000        5,000        กองช่าง

และส่ิงก่อสร้าง Slum Test  จ านวน 1 ชุดๆ ละ 5,000 บาท

จัดหาโดยสืบราคาตามท้องตลาด

43 แผนงานการเกษตร ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซ้ือเคร่ืองพ่นยา แบบใช้แรงลม ชนิดสะพายหลัง - - 34,200      34,200      34,200      กองสวัสดิการสังคม

และส่ิงก่อสร้าง ขนาด 3.5 แรงม้า จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ 

34,200 บาท โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ 1

 ส านักงบประมาณ ธันวาคม  2561)
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ


























































