
- 169 - 
แบบ ผ.03 

บัญชีครุภัณฑ์  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลบ้านสาง 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
1 แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป 
ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะสำหรับงาน

ประมวลผล แบบท่ี 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
18.5 นิ้ว) จำนวน 1 ชุดๆ ละ 22,000 บาท 
(รายละเอียดตามเกณฑร์าคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม2563)  

22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

2 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะสำหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว) จำนวน 1 ชุดๆ ละ 22,000บาท 
(รายละเอียดตามเกณฑร์าคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ณ วันที่ 12 
พฤษภาคม 2563) 

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

3 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จำนวน 1 เครื่องๆละ 7,500 บาท 
(รายละเอียดตามเกณฑร์าคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ณ วันที่ 12 
พฤษภาคม 2563) 

22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 กองคลัง 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

4 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ จัดซื้อสแกนเนอร์สำหรับงาน
เก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ 
แบบท่ี 1 จำนวน 1 ชุด 
(รายละเอียดตามเกณฑร์าคา
กลางและคณุลักษณะพื้นฐาน
ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร     
ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2559) 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 สำนักปลดัเทศบาล 

5 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก       
2 ประตู จำนวน 1 ชุด  

5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 หน่วยตรวจสอบภายใน 

6 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน จัดซื้อโตะ๊ทำงาน จำนวน       
1 ตัว (รายละเอียดราคาตาม
ท้องตลาด)  

5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 หน่วยตรวจสอบภายใน 

7 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ
ตั้งโต๊ะสำหรบังานประมวลผล 
แบบท่ี 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
18.5 นิ้ว) จำนวน  1 ชุดๆ  
ละ 22,000 บาท 
(รายละเอียดตามเกณฑร์าคา
กลางและคณุลักษณะพื้นฐาน
ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  

22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 สำนัก 
ปลัดเทศบาล 

8 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก        
2 ประตู จำนวน  1 ชุด 

5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 สำนักปลดัเทศบาล 



- 171 - 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

9 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
printer )(รายละเอยีดตามเกณฑ์ราคา
กลางและคณุลักษณะพื้นฐาน ของ
กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร  

4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

10 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ จัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บ
เอกสารระดับศูนย์บริการ แบบท่ี 1 
จำนวน 1 ชุด (รายละเอียดตามเกณฑ์
ราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐานของ
กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

11 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน จัดซื้อโทรศัพท์สำนักงานแบบไร้สาย 
ราคาท้องตลาด 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

12 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน จัดซื้อโตะ๊หมู่บูชา จำนวน 1 ชุด 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

13 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน จัดซื้อโตะ๊ทำงาน ระดับ  1 – 2 
จำนวน 3 ชุดๆละ 3,900 บาท (ราคา
ตามท้องตลาด) 

11,700 11,700 11,700 11,700 11,700 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

14 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน จัดซื้อเครื่องเคลือบเอกสาร ขนาด A4 
(ราคาตามท้องตลาด) 

3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

15 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน  1 ชุด  2,990 2,990 2,990 2,990 2,990 หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

 
 



- 172 - 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

16 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
printer ) (รายละเอียดตามเกณฑร์าคา
กลางและคณุลักษณะพื้นฐาน ของ
กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2559) 

4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

17 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ จำนวน 1 ตู้ 
(รายละเอียดตามแบบท่ีมจีำหน่ายทั่วไปใน
ท้องตลาด) 

5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

18 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้านงาน
ครัว 

ตู้เย็นขนาด 5.2 คิว (ราคาตามท้องตลาด)  5,500 5,500  5,500   5,500  5,500 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

19 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน พัดลม ตดิผนัง ขนาด 18 น้ิว (ราคาตาม
ท้องตลาด) 

 2,000  2,000 2,000 2,000 2,000 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

20 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) 
ปริมาณกระบอกสูบ ไมต่่ำกว่า 2,400 ซีซี 
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 
กิโลวัตต์ รายละเอียดตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์ ธันวาคม 2563 

1,007,000 1,007,000 1,007,000 1,007,000 1,007,000 สำนัก
ปลัดเทศบาล 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

21 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
สำหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 
2 ชุดๆ ละ 22,000 บาท 
(รายละเอียดตามเกณฑร์าคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2559) 

44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 สำนักปลดัเทศบาล 

22 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์เครื่องดับเพลิง 
 

จัดซื้อชุดดับเพลิง จำนวน  2 ชุด 
ประกอบด้วยเสื้อ กางเกง รองเท้า 
หมวกผ้าคลุมศรีษะ ถุงมือ 2 ชุดๆ ละ 
39,900 บาท (รายละเอียดตามราคา
ตามท้องตลาด) 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 สำนักปลดัเทศบาล 

23 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 2 ตู ้
ขนาด 2 บาน (มอก.) รายละเอียด
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ 
ธันวาคม 2563 

11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 สำนักปลดัเทศบาล 

24 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ่
 

จัดซื้อเครื่องกล้องติดรถยนต์ จำนวน  
2 จุดพร้อมติดตั้ง จำนวน  1 ชุด 
สำหรับรถพยาบาลฉุกเฉิน 
(รายละเอียดตามแบบและราคาทีม่ี
จำหน่ายตามท้องตลาด )   

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 สำนักปลดัเทศบาล 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

25 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย ์
 

จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจแบบมือบบี  
ประจำรถบริการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน    
1 ชุด (รายละเอียดตามแบบและราคา   
ที่มีจำหน่ายตามท้องตลาด )   

3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 สำนักปลดัเทศบาล 

26 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย ์
 

จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหติ แบบ
ดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง มีคัพปลอก
แขน,ใช้แบตรี่และไฟฟ้าได้ 
(รายละเอียดตามแบบและราคาทีม่ี
จำหน่ายตามท้องตลาด )  

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 สำนักปลดัเทศบาล 

27 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑไฟฟ้าและวิทย ุ
 

จัดซื้อเครื่องรบัส่งวิทยุ ชนิดมือถือ 
ขนาด 5 วัตต์  จำนวน 5 เครื่อง 
รายละเอียดตามบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ ธันวาคม 2563 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 สำนักปลดัเทศบาล 

28 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย ์
 

จัดซื้อเครื่องวัดอณุหภมูิร่างกาย 
ประจำรถบริการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 
1 ชุด (รายละเอียดตามแบบและราคา
ที่มีจำหน่ายตามท้องตลาด )   

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 สำนักปลดัเทศบาล 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

29 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน  

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 
 

จัดซื้อถังอ๊อกซิเจนทาง
การแพทย์ ขนาด 1.5 Q 
และเกจโ์ซลดิ้า ใน 1 ชุด
ประกอบด้วยถังอ๊อกซิเจน
ทางการแพทย์ ขนาด 1.5Q 
(10 ลติร) เกจ์วดัแรงดัน 
Solida รถเข็น ขนาด 1.5Q 
สายเสียบจมูก (Cannula 
hose) 7 ฟุต (2.1เมตร) 
แหวนปากตาย  สำหรับเปดิ
ปิดมีก๊าซเต็มถัง พร้อมใช้
งาน (รายละเอยีดตามแบบ
และราคาที่มีจำหนา่ยตาม
ท้องตลาด )   

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 สำนักปลดัเทศบาล 

30 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 
 

จัดซื้อเปลกระดานเคลื่อนย้าย
ผู้ป่วยพร้อมอุปกรณ์ จำนวน  
1 ชุด (รายละเอียดตามแบบ
และราคาที่มีจำหนา่ยตาม
ท้องตลาด )   

7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 สำนักปลดัเทศบาล 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

31 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 
 

จัดซื้อเปลตักผู้ป่วย ประจำรถ
บริการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 1 ชุด 
(รายละเอียดตามแบบและราคาทีม่ี
จำหน่ายตามท้องตลาด )   

9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 สำนักปลดัเทศบาล 

32 อุตสาหกรรมและ   
การโยธา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ
พกพา สำหรับประมวลผล จำนวน  
1 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท 
(รายละเอียดตามเกณฑร์าคากลาง
และคณุลักษณะพื้นฐาน 
ทางเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  

22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 กองช่าง 

33 อุตสาหกรรมและ  
การโยธา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง จัดซื้อสว่านแบบใช้ไฟจาก
แบตเตอรี่  

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 กองช่าง 

34 อุตสาหกรรมและ   
การโยธา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง จัดซื้อเครื่องเลื่อยแบบใช้ ไฟจาก
แบตตเตอรี ่

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 กองช่าง 

35 อุตสาหกรรมและ    
การโยธา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง จัดซื้อสว่าน ขนาด 800 วัตต์  
 

7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 กองช่าง 

36 อุตสาหกรรมและ    
การโยธา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร จัดซื้อบันไดสไลต์  ขนาด 6 เมตร 
 

3,960 3,960 3,960 3,960 3,960 กองช่าง 

37 อุตสาหกรรมและ   
การโยธา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ขนาด  3 นิ้ว 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กองช่าง 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

38 อุตสาหกรรมและ   
การโยธา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง   
 

จัดซื้อเครื่องตบดิน 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 กองช่าง 

39 อุตสาหกรรมและ   
การโยธา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

จัดซื้อสว่าน ขนาด 800 วัตต์ 
(ไร้สาย) 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 กองช่าง 

40 อุตสาหกรรมและ   
การโยธา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ
งานประมวลผล แบบท่ี 2 * (จอ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง ราคา 
30,000 บาท 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กองช่าง 

41 อุตสาหกรรมและ    
การโยธา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ 1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์   
สำหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 * 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย กว่า 
19นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง ราคา 
22,000 บาท 

22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 กองช่าง 

42 อุตสาหกรรมและ    
การโยธา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง 1.จัดซื้อตัดคอนกรตีเครื่องยนต์  
จำนวน 1 เครื่อง (รายละเอียด 
ตามแบบและราคาที่มีจำหนา่ย 
ทั่วไปในท้องตลาด 

45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 กองช่าง 

                                                                                                                   รวม 1,614,950 1,614,950 1,614,950 1,614,950 1,614,950  
 


