
ประเภทครุภณัฑ์

ล าดับ สถานที่ หน่วย  

ที่ ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค
.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค. มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.
ค. ก.ย

.

ครุภณัฑ์ส านักงาน
1 ติดตั้งตูส้าขาระบบโทรศพัท์ ติดตั้งตูส้าขาระบบโทรศพัทภ์ายในส านกังาน 30,000         อบต.เขวาไร่ ส านกัปลดั

ภายในส านกังาน อบต.เขวาไร่  อบต.เขวาไร่  1  แห่ง  

2 จดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสาร จดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสาร  จ  านวน  4  หลงั 22,000         อบต.เขวาไร่ ส านกัปลดั
จ านวน  4  หลงั
ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

3 จดัซ้ือเคร่ืองมลัติมีเดีย มีคุณลกัษณะพ้ืนฐานดงัน้ี 42,500         อบต.เขวาไร่ ส านกัปลดั
โปรเจคเตอร์ ขนาด4000ANSI 1. เป็นเคร่ืองฉายภาพเลนส์เดียว สามารถ
Lumens  1  เคร่ือง ต่อกบัอุปกรณ์เพ่ือฉายภาพจอคอมพิวเตอร์

และวีดีโอ
2. ใช ้LCD Panel  หรือระบบ  DLP
3. ระดบั SVGA  และ XGA  เป็นระดบัความ
ละเอียดของภาพท่ี True
4. ขนาดท่ีก าหนดเป็นขนาดค่าส่องสวา่งขั้นต ่า

บัญชีจัดซื้อครุภัณฑ์ และงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลเขวารไร่   อ าเภอโกสุมพิสัย  จังหวดัมหาสารคาม

งบประมาณครุภณัฑ์ คุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป
แบบ ผด.02/1 
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ประเภทครุภณัฑ์

ล าดับ สถานที่ หน่วย  

ที่ ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค
.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค. มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.
ค. ก.ย

.

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

4 จดัซ้ือคอมพิวเตอร์ส านกังาน -  มีหน่วยประมวลผลกลางไม่นอ้ยกวา่ 4 แกนหลกั 34,000             อบต.เขวาไร่ ส านกัปลดั

จ านวน  2  เคร่ือง  มีความเร็วสญัญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่นอ้ยกวา่

 3.1 GHz  หรือดีกวา่  จ  านวน  1  หน่วย

-  มีหน่วยความจ าหลกั(RAM) ชนิด DDR4 หรือ 

ดีกวา่ มีขนาดไม่นอ้ยกวา่  8 GH

-  มีหน่วยจดัเก็บขอ้มูลชนิด  SATA หรือดีกวา่ 

ขนาดความจุไม่นอ้ยกวา่ 1TB หรือชนิด Solid Stat

 Drive ขนาดความจุ'ไม่นอ้ยกวา่ 120 GB จ านวน  1 หน่วย

-  มี  DVD-RW  หรือดีกวา่จ  านวน  1  หน่วย

-  มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย(Network Internetface)

 แบบ  10/100/1000 Base-t  หรือดีกวา่จ  านวนไม่นอ้ย

กวา่  1  ช่อง

-  มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ  USB 2.0 หรือดีกวา่  

ไม่นอ้ยกวา่  3  ช่อง

-  มีแป้นพิมพแ์ละเมาส์

-  มีจอแสดงภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิวความละเอียด

ไม่ต  ่ากวา่ 1440x900  IPS

-  มีอุปกรณ์จ่ายไฟ POWER SUPPLY ไม่ต  ่ากวา่ 550 W

-  มี  Wi-Fi  (IEE 802.11 b,g,n)  แบบติดตั้งภายใน 

หรือภายนอก  จ  านวน  1  หน่วย

-  มีรับประกนัตวัเคร่ืองอยา่งนอ้ย  3  ปี

พ.ศ. 2563

แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป

ครุภณัฑ์ คุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์ งบประมาณ
พ.ศ. 2562

แบบ ผด.02/1 
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ประเภทครุภณัฑ์

ล าดับ สถานที่ หน่วย  

ที่ ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค
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ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

5 จดัซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์ -  มีอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถเป็น Printer,copier, 16,000         อบต.เขวาไร่ ส านกัปลดั

ส านกังาน  2  เคร่ือง Scanner  และ Fax  ภายในเคร่ืองเดียวกนั

-  มีเคร่ืองพิมพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์

  (Ink Tank Printer)  จากโรงงานผูผ้ลิต

-  มีความละเอียดในการพิมพไ์ม่นอ้ยกวา่ 1,200x1,200  dpi

-  มีความเร็วในการพิมพข์าวด าส าหรับกระดาษ A4 

ไมน่อ้ยกว่า 27 หนา้ต่อนาที หรือ 8 ภาพต่อนาที(ipm)

'-  มีความเร็วในการพิมพสี์ส าหรับกระดาษ A4  

ไมน่อ้ยกว่า 15 หนา้ต่อนาทีหรือ 5 ภาพต่อนาที(ipm)

-  สามารถสแกนเอกสารขนาด  A4 (ขาวด าขสี) ได้

-  มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมน่อ้ยกว่า  

1,200x600  dpi

-  มีถาดป้อนเอกสารอตัโนมติั  (Auto Document Feed)

- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารไดท้ั้งสีและขาวด า

- สามารถท าส าเนาไดสู้งสุดไมน่อ้ยกว่า 99  ส าเนา

- สามารถยอ่และขยายได ้ 25 ถึง  400  เปอร์เซ็น

- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือขา่ย (Network Interface)

 แบบ10/100 Base-Tหรือดีกวา่จ  านวนไม่นอ้ยกวา่ 1ช่อง

แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป

ครุภณัฑ์ คุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์ งบประมาณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02/1 
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ประเภทครุภัณฑ์

ล าดับ สถานที่ หน่วย  

ที่ ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค
.
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ธ.ค
.
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มี.
ค.
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ค. มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.
ค. ก.ย

.

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

จดัซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์ คุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์

ส านกังาน  2  เคร่ือง  (ต่อ) หรือสามารถใชง้านผา่นเคร่ือขา่ยไร้สาย Wi-Fi

 (IEEE 802.11 b,g,n)  ได้

- มีถาดใส่กระดาษไดไ้ม่นอ้ยกวา่  100  แผ่น

- สามารถใชไ้ดก้บั  A4,Letter,Legal และ  Custom

- มีรับประกนัตวัเคร่ืองอยา่งนอ้ย  3  ปี

6 จดัซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊ คุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์ 22,000         อบต.เขวาไร่ ส านกัปลดั

จ านวน  1  เคร่ือง -  มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่นอ้ยกวา่ 4 แกนหลกั   

จ  านวน 1 หน่วย หรือมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือดีกวา่   

1. กรณีท่ีมีหน่วยความจ าแบบ Cache Memoryรวมในระดบั

 (Level) เดียวกนั ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 4 MB ตอ้งมีความเร็ว

สญัญาณนาฬิกา'พ้ืนฐานไม่นอ้ยกวา่ 2.2 GHz และมีหน่วย

ประมวลผลดา้นกราฟิก (Graphics Processing Unit) 

ไม่นอ้ยกวา่  10 แกน หรือ

2. ในกรณีท่ีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวม

ในระดบั (Level) เดียวกนั ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 6 MB

 ตอ้งมีความเร็วสญัญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่นอ้ยกวา่ 1.6GHz

 และมีเทคโนโลยเีพ่ิมสญัญาณนาฬิกาไดใ้นกรณีท่ีตอ้งใช้

แผนงานบริหารงานทัว่ไป   งานบริหารทัว่ไป

ครุภณัฑ์ คุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์ งบประมาณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02/1 
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ประเภทครุภัณฑ์

ล าดับ สถานที่ หน่วย  

ที่ ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค
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ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

จดัซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊ ความสามารถในการประมวลผลสูง

จ านวน  1  เคร่ือง  (ต่อ) -  มีหน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือ ดีกวา่

 มีขนาดไม่นอ้ยกวา่  8 GH

-  มีหน่วยจดัเก็บขอ้มูลชนิด  SATA หรือดีกวา่ ขนาดความจุ

ไม่นอ้ยกวา่  1 TB  หรือชนิด Solid Stat Drive ขนาดความจุ

ไม่นอ้ยกวา่ 120 GB  จ านวน  1  หน่วย

-  มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไม่นอ้ยกวา่ 1,366x768 

Pixel  และมีขนาดไม่นอ้ยกวา่  12  น้ิว

-  มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ  USB 2.0 หรือดีกวา่  

ไม่นอ้ยกวา่  3  ช่อง

-มีช่องเช่ือมต่อแบบ HDMI หรือ จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 1ช่อง

-มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Internetface)แบบ

10/100/1000 Base-T หรือดีกวา่จ  านวนไม่นอ้ยกวา่ 1  ช่อง

-สามารถใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกวา่Wi-Fi(IEEE 802.11b,g,n,ac) 

 และ Bluetooth

พ.ศ. 2563

แผนงานบริหารงานทัว่ไป   งานบริหารทัว่ไป

ครุภณัฑ์ คุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์ งบประมาณ
พ.ศ. 2562

แบบ ผด.02/1 
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ประเภทครุภณัฑ์

ล าดับ สถานที่ หน่วย  

ที่ ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค
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ครุภณัฑ์ส านักงาน

7 จดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสาร - มีมือจบัชนิดปิด 11,000         อบต.เขวาไร่ กองคลงั

จ านวน  2  หลงั - มีแผ่นชั้นปรับระดบั  3  ช้ิน

- คุณสมบติัตามมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม (มอก.)

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

8 จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ - จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว 44,000         อบต.เขวาไร่ กองคลงั

ส าหรับประมวลผล แบบท่ี 1  - มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)ไม่นอ้ยกวา่ 4 แกน

จ านวน  2  เคร่ือง หลกั (4 Core) โดยมีความเร็วสญัาณนาฬิกาพ้ืนฐาน

ไม่นอ้ยกวา่2.8 GHz และมีเทคโนโลยเีพ่ิมสญัญาณ

นาฬิกาไดใ้นกรณีท่ีตอ้งใชค้วามสามารถในการ

ประมวลผลสูงจ านวน 1 หน่วย 

 - หน่วยประมวลผลกลาง(CPU)มีหน่วยความจ าแบบ 

Cache Memory รวมในระดบั (Level) เดียวกนั

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 8 MB 

 - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพโดยมี

คุณลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือดีกวา่ดงัน้ี

1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจร

หลกัท่ีมีหน่วยความจ า ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 2GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูภ่ายใน

แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารงานคลัง

ครุภณัฑ์ คุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์ งบประมาณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02/1 
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ประเภทครุภณัฑ์

ล าดับ สถานที่ หน่วย  
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ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing

ส าหรับประมวลผล แบบท่ี 1 Unit ท่ีสามารถใชห้น่วยความจ าหลกัในการแสดง

จ านวน  2  เคร่ือง   (ต่อ) ภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 2GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถ

ในการใชห้น่วยความจ าหลกัในการแสดงภาพ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 2GB

 - มีหน่วยความจ าหลกั (RAM)ชนิด DDR4

 หรือดีกวา่ มีขนาดไม่นอ้ยกวา่ 4GB

 - มีหน่วยจดัเก็บขอ้มูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา่

 ขนาดความจุไม่นอ้ยกวา่ 1TB หรือชนิด Solid State Disk

ขนาดความจุไม่นอ้ยกวา่ 120 GB จ านวน 1 หน่วย

 - มี DVD-RW หรือดีกวา่ จ  านวน 1 หน่วย

 - มีข่องเข่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีวา่จ  านวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่อง

 - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0  หรือ

ด ากวา่ไม่นอ้ยกวา่ 3 ช่อง

 - มีแป้นพิมพแ์ละเมาส์

 - มีจอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว  จ  านวน 1 หน่วย

แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารงานคลัง

ครุภณัฑ์ คุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์ งบประมาณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02/1 
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ประเภทครุภัณฑ์

ล าดับ สถานที่ หน่วย  
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ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค. มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.
ค. ก.ย

.

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

9 จดัซ้ือเคร่ืองพิมพช์นิดเลเซอร์  - โดยมีคุณลกัษณะตามประกาศเกณฑร์าคากลาง 17,800         อบต.เขวาไร่ กองคลงั

แบบท่ี  1  จ านวน  2  เคร่ือง และคุณลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑค์อมพิวเตอร์

ของกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม ดงัน้ี 

1) มีความละเอียดในการพิมพไ์ม่นอ้ยกวา่

 1,200x1,200 dpi 

2) มีความเร็วในการพิมพส์ าหรับกระดาษ A4

 ไม่นอ้ยกวา่ 28 หนา้ต่อนาที (ppm) 

3) สามารถพิมพเ์อกสารกลบัหนา้อตัโนมติัได ้-

 มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 128 MB 

4) มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 

หรือดีกวา่ จ  านวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่อง 
5) มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

 แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา่ จ  านวนไม่นอ้ย

กวา่ 1 ช่อง หรือ สามารถใชง้านผ่านเครือข่ายไร้สาย

 (Wi-Fi) ได ้(IEEE 802.11b,g,n) ได้

6) มีถาดใส่กระดาษไดร้วมกนัไม่นอ้ยกวา่ 250 แผ่น 

7) สามารถใชไ้ดก้บั A4, Letter, Legal และ Custom  

แผนงานบริหารงานทัว่ไป   งานบริหารงานคลัง

ครุภณัฑ์ คุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์ งบประมาณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02/1 

58



ประเภทครุภณัฑ์

ล าดับ สถานที่ หน่วย  

ที่ ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค
.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค. มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.
ค. ก.ย

.

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

10 จดัซ้ือเคร่ืองพิมพแ์บบฉีดหมึก - เคร่ืองพิมพแ์บบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 6,300           อบต.เขวาไร่ กองคลงั

(Inkjet Printer)จ านวน 1 เคร่ือง - ใชเ้ทคโนโลยแีบบพน่หมึก (Inkjet)

ส าหรับกระดาษขนาด A3  - มีความละเอียดในการพิมพไ์ม่นอ้ยกวา่ 1,200x1,200 dpi

- มีความเร็วในการพิมพร่์างขาวด าส าหรับกระดาษ

A4 ไม่นอ้ยกวา่ 30 หนา้ต่อนาที (ppm) หรือ 10.2 

ภาพต่อนาที (ipm)

- มีความเร็วในการพิมพร่์างสีส าหรับกระดาษ  A4

ไม่นอ้ยกวา่ 17 หนา้ต่อนาที (ppm) หรือ 8.1 ภาพ

ต่อนาที (ipm)

- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่

จ  านวนไม่นอ้ยกวา่  1 ช่อง

- มีถาดใส่กระดาษไดไ้ม่นอ้ยกวา่  100  แผ่น

- สามารถใชไ้ดก้บั  A3,A4,Letter,Legal และ Custom

245,600       รวม

งบประมาณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารงานคลัง

ครุภณัฑ์ คุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์

แบบ ผด.02/1 
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ประเภทครุภัณฑ์

แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
ล าดับ สถานที่ หน่วย  

ที่ ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค
.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค. มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.
ค. ก.ย

.

ครุภณัฑ์ส านักงาน

1 จดัซ้ือเกา้อ้ีท  างานแบบ 1. เกา้อ้ีบุนวม 3,500           อบต.เขวาไร่ ส านกัปลดั

พนกัพิงสูง  จ  านวน  1  ตวั 2. มีพนกัพิงหลงัสูง งานป้องกนัฯ

3. ลอ้เล่ือนปรับระดบัได้

4. มีท่ีพกัแขนทั้งสองขา้ง

5. เบาะหุม้ดว้ยหนงัสงัเคราะห์สีด า

- จดัหาโดยสืบราคาจากทอ้งตลาด เน่ืองจากไม่มี

ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑก์องมาตรฐานฯ

ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

2 จดัซ้ือวิทยคุมนาคม - จดัซ้ือเคร่ืองรับส่งวิทย ุระบบ VHF/FM 85,000         อบต.เขวาไร่ ส านกัปลดั

แบบสงัเคราะห์ความถ่ี 1.เป็นเคร่ืองรับ-ส่งวิทย ุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ งานป้องกนัฯ

จ านวน 10  เคร่ือง  มีขนาดเล็กกะทดัรัด โครงสร้าง 

ตวัเคร่ืองท าจากวสัดุท่ีมีความเหนียว ทนต่อการตก

กระแทกและมีความคงทนแข็งแรง 

ต่อการใชง้านและสามารถกนัน ้า ฝุ่ นละอองไดดี้

2.ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน MIL-STD 810

 C, D, E และมาตรฐาน IP 54 dust – 

protection และ splash resistance 

3.เป็นเคร่ืองรับ–ส่งวิทยคุมนาคมแบบสงัเคราะห์ความถ่ี 

ครุภณัฑ์ คุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์ งบประมาณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02/1 
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ประเภทครุภัณฑ์

แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
ล าดับ สถานที่ หน่วย  

ที่ ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค
.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค. มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.
ค. ก.ย

.

ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

จดัซ้ือวิทยคุมนาคม ผ่านการตรวจสอบและอนุญาตให้สามารถจ าหน่าย

แบบสงัเคราะห์ความถ่ี ไดจ้ากส านกังานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

จ านวน 10  เคร่ือง  (ต่อ) 4.จอแสดงผลเป็น LCD สามารถแสดงผลทั้งตวัเลข

และตวัอกัษร ไม่นอ้ยกวา่ 8 ตวัอกัษร หรือดีกวา่

5.มีจอบอกช่องความถ่ีและมีไฟแสงสวา่งดูหนา้จอ

ในเวลากลางคืน

6.สามารถใชง้านไดต้ลอดยา่นความถ่ี 136- 174 MHz 

7.มีจ  านวนช่องใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 128 ช่อง 

8.มีระบบการกวาดหาคล่ืน (Channel Scan)

 ในช่องความจ าท่ีตั้งไวไ้ด้

9.สามารถตั้งช่ือช่องความถ่ีไดท้ั้งตวัเลขและตวัอกัษร

 ไม่นอ้ยกวา่ 8 ตวัอกัษร หรือดีกวา่

10. มีช่องส าหรับใชหู้ฟังหรือล าโพงจากภายนอก 

11. มีปุ่ มกด (KEY PAD) DTMF แสดงผลบน

หนา้จอ LCDและมี PTT ID ชนิด DTMF  

ทุกคร้ังท่ีกด KEY เคร่ืองส่งโดยอตัโนมติั 

12.หนา้จอตอ้งแสดงสถานะแบตเตอร่ี โดยสญัญาณ

เตือนและแถบสญัญาณท่ีหนา้จอเม่ือแรงดนัไฟฟ้า

ครุภณัฑ์ คุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์ งบประมาณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02/1 
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ประเภทครุภณัฑ์

แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

ล าดับ สถานที่ หน่วย  

ที่ ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค
.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค. มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.
ค. ก.ย

.

ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

จดัซ้ือวิทยคุมนาคม ของแบตเตอร่ีอ่อนจนถึงจุดท่ีไม่เหมาะสมในการใชง้าน 

แบบสงัเคราะห์ความถ่ี 13. มีฟังกช์นั Surveillance สามารถปิดไฟหนา้จอ

จ านวน 10  เคร่ือง  (ต่อ) และเสียงป๊ีบชัว่คราว ได้

14. มีวงจร Time – out – timer ตดัการส่งโดย

อตัโนมติัเม่ือส่งเกินเวลาท่ีก าหนดไวห้รือคียค์า้ง 

ครุภณัฑ์เคร่ืองดับเพลิง

3 จดัซ้ือถงัดบัเพลิงชนิดก๊าซ -จดัซ้ือถงัดบัเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 7,000           อบต.เขวาไร่ ส านกัปลดั

คาร์บอนไดออกไซต์  ( Co2 )  จ านวน  2  ถงั ตวัถงัท าจากเหล็กกลา้เคลือบ งานป้องกนัฯ

จ านวน  2  ถงั อบสี, ท่อดูดน ้ายาและโอร่ิงท าจากทองเหลืองมีขนาด

 15 ปอนด์   แบบยกห้ิวได้

4 จดัซ้ือถงัดงัเพลิงชนิดน ้ายา - จดัซ้ือถงัดบัเพลิงชนิดน ้ายาเหลวระเหย   BF2000 14,000         อบต.เขวาไร่ ส านกัปลดั

เหลวระเหย  BF2000    จ  านวน 4 ถงั ตวัถงัท าจากเหล็กกลา้เคลือบอบสี งานป้องกนัฯ

ขนาด 15 ปอห์น จ านวน 4 ถงั ,ท่อดูดน ้ายาและโอร่ิงท าจากทองเหลืองมีขนาด

 15  ปอนด์ แบบยกห้ิวได้,จดัหาโดยสืบราคาจาก

ทอ้งตลาดเน่ืองจากไมมี่ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

กองมาตรฐานงบประมาณ 1  ส านกังานประมาณ

109,500       รวม

ครุภณัฑ์ คุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์ งบประมาณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02/1 
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ประเภทครุภณัฑ์

แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ล าดับ สถานที่ หน่วย  

ที่ ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค
.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค. มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.
ค. ก.ย

.

ครุภณัฑ์ส านักงาน

1 จดัซ้ือเกา้อ้ีนัง่ท  างานแบบมี 1.โครงสร้างเป็นเหลก็หนา ออกแบบรับน ้าหนกัไดม้าก 4,000             อบต.เขวาไร่ กองการศึกษาฯ

ลอ้เล่ือนและพนกัพิง   2.แขนเป็นเหล็กทรงแบนหุม้ดว้ยเบาะ

จ านวน  1  ตวั 3.ขาเป็นเหล็กชุบโครเมียม ลอ้  5  แฉก

- จดัหาโดยสืบราคาจากทอ้งตลาด เน่ืองจากไม่มี

ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑก์องมาตรฐาน

งบประมาณ 1 ส านกังบประมาณ

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

2 จดัซ้ือเคร่ืองพิมพแ์บบฉีดหมึก 1) เป็นเคร่ืองพิมพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง 5,000           อบต.เขวาไร่ กองการศึกษาฯ

พร้อมติดตั้งถงัหมึกพิมพ์ ถงัหมึกพิมพ ์(Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผ้ลิต 

2) มีความละเอียดในการพิมพไ์ม่นอ้ยกวา่ 1,200x1,200 dpi 

3) มีความเร็วในการพิมพร่์างขาวด าไม่นอ้ยกวา่  20 

หนา้ต่อนาที (ppm) หรือ  8.8 ภาพต่อนาที (ipm)

4) มีความเร็วในการพิมพร่์างสีไม่นอ้ยกวา่ 10 หนา้ 

ต่อนาที(ppm)หรือ 4.5 ภาพต่อนาที(ipm)มีช่องเช่ือมต่อ

(Interface)แบบUSB 2.0หรือดีกวา่จ  านวนไม่นอ้ยกวา่1ช่อง 

5) มีถาดใส่กระดาษไดไ้ม่นอ้ยกวา่  50 แผ่น

6) สามารถใชไ้ดก้บั A4, Letter, Legal และ Custom  

ครุภณัฑ์ คุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์ งบประมาณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02/1 
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ประเภทครุภณัฑ์

แผนงานการศึกษา  งานก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา

ล าดับ สถานที่ หน่วย  

ที่ ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค
.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค. มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.
ค. ก.ย

.

ครุภณัฑ์การศึกษา

3 จดัซ้ือเคร่ืองเล่น DVD ส าหรับ - จัดหาโดยสืบราคาจากทอ้งตลาด เนื่องจาก 2,500           อบต.เขวาไร่ กองการศึกษาฯ

ศพด. อบต.เขวาไร่ ไม่มีตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

จ านวน  1  เคร่ือง กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านกังานประมาณ

ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว

4 จดัซ้ือคูลเลอร์น ้าแสตนเลส - จัดหาโดยสืบราคาจากทอ้งตลาด เนื่องจาก 12,000         อบต.เขวาไร่ กองการศึกษาฯ

ขนาดความจุ  21  ลิตร ไม่มีตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

ให้กบั ศพด.สงักดั อบต.เขวาไร่กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านกังานประมาณ

จ านวน  4  ชุด

23,500         รวม

ครุภณัฑ์ คุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์ งบประมาณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02/1 
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ประเภทครุภัณฑ์

แผนงานสาธารณสุข   งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
ล าดับ สถานที่ หน่วย  

ที่ ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค
.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค. มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.
ค. ก.ย

.

ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

1 จดัซ้ือรถพยาบาลฉุกเฉิน 1.เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 สูบ  พร้อมอปุกรณ์ตามมาตรฐาน 1,000,000      อบต.เขวาไร่ กองสาธารณสุขฯ

(รถกะบะ) ปริมาตรกระบอก 2.มปีระตูด้านหลัง ปดิ-เปดิ ส าหรับยกเตียงผู้ปว่ยเข้า-ออก

สูบไม่ต  ่ากวา่ 2400 CC หรือ 3.มีตู้เก็บท่อบรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า2ท่อmujc-;oohegd]nv

ก าลงัเคร่ืองสูงสุด ไม่ต  ่ากวา่ 4.หอ้งพยาบาลมตู้ีใส่อปุกรณ์และเวชภณัฑ์

110 กิโลวตัต ์จ  านวน  1 คนั 5.มวีิทยุคมนาคม  VHF/FM  25  วัตต์พร้อมอปุกรณ์

6.เคร่ืองสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเคร่ืองขยายเสียง

7.คุณลักษณะเฉพาะอปุกรณ์การแพทย์ประกอบ

- เตียงนอนดลหะผสม  แบบมล้ีอเข็น  ปรับเปน็รถเข็นได้

- ชุดช่วยหายใจชนดิใช้มอืบบีส าหรับเด็กและผู้ใหญ่

- เคร่ืองส่องกล่องเสียงและเคร่ืองดูดของเหลวใช้กับไฟรถยนต์

- เคร่ืองวัดความดันโลหติชนดิติดผนงั

- ชุดปอ้งกนักระดูกคอเคล่ือน

- ชุดเผือกลม

- ชุดใหอ้อกซิเจนแบบ Pipe Line  ส าหรับทอ่ส่งกา๊ซ

- อปุกรณ์ตามหลังชนดิส้ัน

- เกา้อี้เคล่ือนย้ายผู้ปว่ยชนดิพบัเกบ็ได้

- ครอบหลังคาทรงสูงพร้อมติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ

1,000,000    รวม

ครุภณัฑ์ คุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์ งบประมาณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02/1 
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ประเภทครุภัณฑ์

แผนงานสังคมสงเคราะห์   งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
ล าดับ สถานที่ หน่วย  

ที่ ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค
.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค. มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.
ค. ก.ย

.

ครุภณัฑ์ส านักงาน

1 จดัซ้ือตูเ้หล็กจดัเก็บเอกสาร 1.ตูเ้อกสารผลิตจากเหล็กคุณภาพดี  แข็งแรง  คงทน 10,000           อบต.เขวาไร่ กองสวสัดิการฯ

2  บานเปิด จ านวน  2  หลงั 2.มี  2  บานประตู

3. ขนาดสินคา้ สูง 183 ซม.กวา้ง 90 ซม.ลึก 45.7 ซม.

- จดัหาโดยสืบราคาจากทอ้งตลาด เน่ืองจาก

ไม่มีตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านกังานประมาณ

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

2 จดัซ้ือเคร่ืองอ่านบตัรเอนก - สามารถอ่านบตัรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดไดทุ้กรุ่น 2,000             อบต.เขวาไร่ กองสวสัดิการฯ

 ประสงค ์smart card reader

จ านวน  2  เคร่ือง

12,000         

ครุภณัฑ์ คุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์ งบประมาณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

รวม

แบบ ผด.02/1 
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ประเภทครุภัณฑ์

แผนงานเคหะและชุมชน   งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
ล าดับ สถานที่ หน่วย  

ที่ ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค
.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค. มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.
ค. ก.ย

.

ครุภณัฑ์ส านักงาน

1 จดัซ้ือเกา้อ้ีส านกังาน - จัดหาโดยสืบราคาจากทอ้งตลาด เนื่องจาก 5,000           อบต.เขวาไร่ กองช่าง

จ านวน  2  ตวั ไม่มีตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านกังานประมาณ

ครุภณัฑ์ส ารวจ

2 จดัซ้ือไมส้ต๊าฟอลูมิเนียม - ผลิตข้ึนจากอลูมิเนียม 3,000           อบต.เขวาไร่ กองช่าง

แบบชกั  5  เมตร จ านวน  1 ชุด - มีความยาว  5  เมตร  สามารถเล่ือนข้ึน-ลงได้

- มีขีดส่วนแบ่งแบบหวัตั้ง  เป็นรูปตวั E โดยแบ่ง.

เป็นช่องๆ ละ 1 ซม

- มีหลอดระดบัฟองกลมและซองบรรจุไมส้ต๊าฟ

- มีปุ่ มล็อคยดืขณะใชง้าน

- สีท่ีขีดแบ่งเป็นสีด าสลบัแดง ทุกๆ 1 เมตรบนพ้ืนสีขาว

- มีโลหะหุม้ปลายรองรับดา้นล่าง

3 จดัซ้ือกลอ้งวดัมุมแบบธรรมดา ราคาตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์ 85,000         อบต.เขวาไร่ กองช่าง

ชนิดอ่านค่ามุมไดล้ะเอียด กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านกังบประมาณ 

1 ลิปดา  จ  านวน  1  ชุด เดือนธนัวาคม 2561 หนา้ 23

93,000         รวม

ครุภณัฑ์ คุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์ งบประมาณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02/1 
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ประเภทครุภัณฑ์

แผนงานการเกษตร   งานส่งเสริมการเกษตร
ล าดับ สถานที่ หน่วย  

ที่ ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค
.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค. มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.
ค. ก.ย

.

ครุภณัฑ์ส านักงาน

1 จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศขนาด - จดัหาโดยสืบราคาจากทอ้งตลาด เน่ืองจาก 27,000         อบต.เขวาไร่ กองส่งเสริม

18000  บีทีย ูจ  านวน  1  เคร่ือง ไม่มีตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์ การเกษตร

กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านกังานประมาณ

ประเภทครุภัณฑ์

แผนงานการเกษตร   งานอนุรักษ์แหล่งน า้และป่าไม้
ล าดับ สถานที่ หน่วย  

ที่ ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค
.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค. มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.
ค. ก.ย

.

ครุภณัฑ์การเกษตร

2 จดัซ้ือเคร่ืองสบัก่ิงไม ้เศษไม้ - จดัหาโดยสืบราคาจากทอ้งตลาด เน่ืองจาก 38,000         อบต.เขวาไร่ กองส่งเสริม

และพืชอ่ืนๆ จ านวน  1  เคร่ือง ไม่มีตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์ การเกษตร

กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านกังานประมาณ

65,000         รวม

ครุภณัฑ์ คุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์ งบประมาณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ครุภณัฑ์ คุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์ งบประมาณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02/1 

แบบ ผด.02/1 
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