
๑๑๑ 
 

 
 

แบบ ผ.03 

บัญชีครภุัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
-งานบริหารท่ัวไป 
 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 
 

เพ่ือติดตั้งไวในพ้ืนท่ีท่ี
มีความเสี่ยงตอการ
เกิดอาชญากรรม 

กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบปรับมุมมอง  
(ตามเกณฑราคากลางและคณุลักษณะ
พ้ืนฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด 
ฉบับเดือนมิถุนายน 2564) 

100,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ สํานักปลดั 

2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
-งานบริหารท่ัวไป 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ
ยานพาหนะ
และขนสง 

เพ่ือใชบรรทุกนํ้า รถบรรทุก (แบบบรรทุกนํ้า) 
1) จุนํ้าไดไมนอยกวา 6,000 ลติร 
2) นํ้าหนักของรถรวมนํ้าหนักบรรทุก ไม
ต่ํากวา 12,000 กิโลกรัม 
3) เปนราคาพรอมปมและอุปกรณ  
(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ เดือนธันวาคม 2564) 

- -          - 2,633,000 - สํานักปลดั 

3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
-งานบริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ
การเกษตร 

เพ่ือใชในการพน
หมอกควันกําจัดแมลง 

เครื่องพนหมอกควัน 3 เครื่อง 
(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ เดือนธันวาคม 2564) 

59,000 - 59,000 - 59,000 สํานักปลดั 

4 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
-งานบริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ
กอสราง 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการทํางาน 

รถเข็นลอเดี่ยว 10 คัน 29,900 29,900 29,900 29,900 29,900 สํานักปลดั 

5 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
-งานบริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ
โฆษณาและ
เผยแพร 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการทํางาน 

กลองถายภาพระบบดิจติัล  
ความละเอียด 21 ลานพิกเซล ข้ึนไป 
(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ เดือนมกราคม 2561) 

- - 50,000 - - สํานักปลดั 

 

 

 

 

 



๑๑๒ 
 

 
 

แบบ ผ.03 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

6 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
-งานบริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ
โฆษณาและ
เผยแพร 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ทํางาน 

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 
ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI 
Lumens 
(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ เดือนธันวาคม 2564) 

- - 28,000 - - สํานักปลดั 

7 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
-งานบริหารท่ัวไป 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ
ยานพาหนะ
และขนสง 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ทํางาน 

รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) 
ปริมาตรกระบอกสูบ ไมต่ํากวา 2,400 
ซีซ ีจํานวน 1 คัน 
(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ เดือนธันวาคม 2564) 

- - 1,120,000 - - สํานักปลดั 

8 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 
-งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ 
การรักษาความสงบภายใน 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ
ยานพาหนะ
และขนสง 

เพ่ือชวยเหลือประชาชนกรณี
เกิดสาธารณภัย 

รถยนตตรวจการณ ขับเคลื่อน   4 ลอ 
จํานวน 1 คัน 
พรอมอุปกรณสวนควบ 
(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ เดือนธันวาคม 2564) 

- - - - 1,529,๐๐๐ งาน
ปองกัน 

สํานักปลดั 

9 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 
-งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ 
การรักษาความสงบภายใน 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ
ยานพาหนะ
และขนสง 

เพ่ือชวยเหลือประชาชนกรณี
เจ็บปวยฉุกเฉิน 

รถพยาบาล(รถตู) จํานวน 1 คัน 
(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ เดือนธันวาคม 2564) 

- - - 2,500,๐๐๐ - งาน
ปองกัน 

สํานักปลดั 

10 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 
-งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ 
การรักษาความสงบภายใน 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ
ยานพาหนะ
และขนสง 

เพ่ือปองกันระงับเหตุอัคคภีัย รถดับเพลิงอาคาร ขนาดความจุ 
4,000 ลิตร 

- - - - 4,000,๐๐๐ งาน
ปองกัน 

สํานักปลดั 

11 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 
-งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ 
การรักษาความสงบภายใน 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ 
เครื่องดับเพลิง 

เพ่ือความปลอดภัยของ
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดบัเพลิง 

ชุดดับเพลิงภายในอาคาร จํานวน 5 ชุด 
พรอมถังชวยหายใจ จํานวน 5 ชุด 
(ชุดดับเพลิง พรอมถัง SCBA) 

100,๐๐๐ 100,๐๐๐ 100,๐๐๐ 100,๐๐๐ 100,๐๐๐ งาน
ปองกัน 

สํานักปลดั 

 

 



๑๑๓ 
 

 
 

แบบ ผ.03 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

12 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 
-งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ 
การรักษาความสงบภายใน 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ 
เครื่องดับเพลิง 

เพ่ือใชในการดับเพลิงกรณีเกิด
เพลิงไหมบานเรือนประชาชน 

หัวฉีดดับเพลิง แบบดามปน 
จํานวน 2 อัน 

- 40,๐๐๐ - - - งาน
ปองกัน 

สํานักปลดั 

13 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
-งานตรวจสอบภายใน 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

เพ่ือใชในงานปฏิบัติงานดาน
เอกสารของหนวยงานตรวจสอบ
ภายใน 

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
สํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม
นอยกวา 19 น้ิว) จํานวน 1 ชุด 

(เกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 
ฉบับเดือนธันวาคม 2564) 

17,000 - - - - งาน
ตรวจสอบ
ภายใน 

14 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
-งานบริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

เพ่ือใชในงานปฏิบัติงานดาน
เอกสาร 

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1 (จอแสดง
ภาพขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว)

จํานวน 1 เครื่อง (เกณฑราคา
กลางและคณุลักษณะพ้ืนฐานการ
จัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 
2564) 

22,000 - - - - งานพัฒนา
ชุมชน 

15 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
-งานบริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ 
ไฟฟาและวิทย ุ

เพ่ือใชในหองประชุมสภา  
อบต.แมขาวตม 

ชุดเครื่องเสยีง พรอมลําโพง  
ไมคและอุปกรณ 

180,000 - - - - สํานักปลดั 

 

 

 

 



๑๑๔ 
 

 
 

แบบ ผ.03 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

16 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
-งานบริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ 
ยานพาหนะ
และขนสง 

เพ่ือใชเปนรถยนตสวนกลาง 
ใชในราชการ สํานักปลัด 

รถสวนกลาง รถบรรทุก(ดเีซล) 
จํานวน 1 คัน 
(รายละเอียดตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ เดือนธันวาคม 
2564) 

850,000 - - - - สํานักปลดั 

17 แผนงานการศึกษา 
-งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
การศึกษา 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ 
คอมพิวเตอร 

เพ่ือใชในการทํางาน 
ประกอบการเรียนการสอน
สําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียน
อนุบาล อบต.แมขาวตม 

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
สํานักงาน  (จอแสดงภาพขนาด
ไมนอยกวา 19 น้ิว)  
จํานวน 10 เครื่อง 
(เกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 
ฉบับเดือนธันวาคม 2564) 

- - 
 

200,000 
 

- 
 

- 
 

กอง
การศึกษา

ฯ 
 

18 แผนงานการศึกษา 
-งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
การศึกษา 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ 
สํานักงาน 

เพ่ือใชสําหรับตดิตั้งภายใน
อาคารเรยีน ของสถานศึกษา 
ในสังกัด อบต.แมขาว 
ตมและอาคารสํานักงาน 

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน
แบบติดผนัง ขนาดไมนอยกวา 
12,000 BTU จํานวน 1 ตัว 
(รายละเอียดตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ เดือนธันวาคม 
2564) 

17,000 
 

- 
 

- 
 

 

- 
 

- 
 

กอง
การศึกษา

ฯ 

19 แผนงานการศึกษา 
-งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
การศึกษา 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ
การศึกษา 

เพ่ือสงเสริมพัฒนาการของเด็ก
ในสถานศึกษาสังกัด  
อบต.แมขาวตม 

จัดซื้อเครื่องเลนสนาม - 200,000 - - 200,000 กอง
การศึกษา 

 

 

 

 

 



๑๑๕ 
 

 
 

แบบ ผ.03 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

20 แผนงานการศึกษา 
-งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
การศึกษา 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

เพ่ือติดตั้งไวภายใน ศพด. 
ในสังกัด อบต.แมขาวตม 
จํานวน 4 แหง ร.ร.อนุบาล  
อบต.แมขาวตม จาํนวน 1 แหง 
และตดิตั้งเพ่ือปองกันจุดเสี่ยงใน
สถานท่ีมีความเสี่ยงตออันตราย
หรือการเกิดอาชญากรรมในเขต
พ้ืนท่ีตําบลแมขาวตม 

กลองโทรทัศนวงจรปดชนิด
เครือขาย แบบปรบัมุมมอง  
จํานวน 5 ชุดๆละ 38,000 บาท 
(ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบ
กลองโทรทัศนวงจรปด ฉบับ
เดือนมิถุนายน 2564) 

200,000 200,000 - - - กอง
การศึกษา

ฯ 

21 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
-งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ
ยานพาหนะ
และขนสง 

เพ่ือใชในสวนราชการเน่ืองจาก
คันเดิมชํารดุ 

รถยนต 4 ประต ู4x4  
จํานวน 1 คัน 
(รายละเอียดตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ เดือนธันวาคม 
2564) 

1,092,000 - - - - กองชาง 

22 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
-งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

คอมพิวเตอรสํานักงาน  
จํานวน 3 เครื่อง 
(รายละเอียดตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ เดือนธันวาคม 
2564) 

30,000 30,000 30,000 - - กองชาง 

23 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
-งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องสํารองไฟฟา  
จํานวน 9 เครื่อง 
(รายละเอียดตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ เดือนธันวาคม 
2564) 

27,000 - - - - กองชาง 

24 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
-งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

คอมพิวเตอรโนตบุค  
จํานวน 2 เครื่อง 
(รายละเอียดตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ เดือนธันวาคม 
2564) 

22,000 - - 22,000 - กองชาง 

 



๑๑๖ 
 

 
 

แบบ ผ.03 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

25 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
-งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ
สํานักงาน 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน 

เครื่องปรับอากาศไมนอยกวา 
50,000 BTU 
(รายละเอียดตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ เดือนธันวาคม 
2564) 

57,000 - - - - กองชาง 

26 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
-งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ
สํานักงาน 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน 

เครื่องปรับอากาศ 13,000 BTU 
(รายละเอียดตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ เดือนธันวาคม 
2564) 

21,000 - - - - กองชาง 

27 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
-งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ

สํานักงาน 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

เกาอ้ีสํานักงาน จํานวน 6 ตัว 
 

27,000 - - - - กองชาง 

28 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
-งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ

สํานักงาน 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

โตะทํางานขนาด 150x80x75 
ซม. จํานวน 2 ตัว  
 

- 13,000 - - - กองชาง 

29 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
-งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ

สํานักงาน 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

ตูเหล็ก แบบ 2 บาน 
จํานวน 3 ตู ราคาตูละ 5,700 
บาท (รายละเอียดตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ เดือนธันวาคม 
2564) 

- - 17,100 - - กองชาง 

 

 

 

 



๑๑๗ 
 

 
 

แบบ ผ.03 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

30 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
-งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED  
ขาวดําชนิด Network แบบท่ี 1  
จํานวน 1 เครื่อง 
(เกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 
ฉบับเดือนธันวาคม 2564) 

- - 8,900 - - กองชาง 

31 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
-งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี
ชนิด Network แบบท่ี 2 
จํานวน 1 เครื่อง 
(เกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 
ฉบับเดือนธันวาคม 2564) 

- - 26,000 - - กองชาง 

32 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
-งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

ครุภณัฑ ครุภณัฑไฟฟา
และวิทย ุ

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน 

มิเตอรวัดไฟฟา AC/DC  
จํานวน 1 เครื่อง 

2,000 - - - - กองชาง 

33 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
-งานบริหารงานคลัง 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ 
สํานักงาน 

เพ่ือใชในสํานักงานกองคลัง เกาอ้ีสํานักงาน ขนาดไมนอยกวา 
64*75*115-120 ซม.จํานวน 
5 ตัวๆละ 6,500 บาท 

13,000 19,500 - - - กองคลัง 

34 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
-งานบริหารงานคลัง 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ 
สํานักงาน 

เพ่ือใชในสํานักงานกองคลัง โตะทํางานชนิดไม ขนาดไมนอย
กวา 140*70*76 ซม. จํานวน 
5 ตัวๆละ 7,000 บาท 

14,000 21,000 - - - กองคลัง 

 

 

 

 



๑๑๘ 
 

 
 

แบบ ผ.03 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

35 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
-งานบริหารงานคลัง 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ 
สํานักงาน 

เพ่ือใชรับบริการประชาชนผูมา
ติดตอ 

เกาอ้ีสาธารณะ(เกาอ้ีพักคอย) 
ขนาด 3 ท่ีน่ัง จํานวน 2 ตัวๆละ 
6,000 บาท 

- 12,000 - - - กองคลัง 

36 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
-งานบริหารงานคลัง 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ 
คอมพิวเตอร 

เพ่ือใชในสํานักงานกองคลัง เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1 (จอแสดง
ภาพขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว)

จํานวน 5 เครื่อง  
(เกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 
ฉบับเดือนธันวาคม 2564) 

22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 กองคลัง 

37 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
-งานบริหารงานคลัง 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ 
คอมพิวเตอร 

เพ่ือใชในสํานักงานกองคลัง เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 
จํานวน 5 เครื่อง (เกณฑราคา
กลางและคณุลักษณะพ้ืนฐานการ
จัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 
2564) 

2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 กองคลัง 

38 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
-งานบริหารงานคลัง 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ 
คอมพิวเตอร 

เพ่ือใชในสํานักงานกองคลัง อุปกรณจดัเก็บขอมูลภายนอก
(ฮารดดิสก) ขนาด 1 TB 

1,500 - - - - กองคลัง 

39 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
-งานบริหารงานคลัง 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ 
งานบานงาน
ครัว 

เพ่ือใชบริการประชาชนผูมา
ติดตอ 

เครื่องทํานํ้ารอน-นํ้าเย็น ขนาดไม
นอยกวา 30.5*108*38 ซม. 
 

5,000 - - - - กองคลัง 

 


