
6. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ล ำดับ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 4,300       อบต.รอบเวียง ส ำนักงำนปลัด
ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ ำนวน 1 เคร่ือง อ.เมืองเชียงรำย
(Ink Tank Printer) (จัดซ้ือตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์ จ.เชียงรำย

คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม)
มีคุณลักษณะพ้ืนฐำน ดังน้ี
1.เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)จำกโรงงำนผู้ผลิต
2.มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ1,200x1,200dpi
3.มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงขำวด ำไม่น้อยกว่ำ 20 หน้ำ
ต่อนำที(ppm) หรือ 8.8 ภำพต่อนำที(ipm)
4.มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงสีไม่น้อยกว่ำ 10 หน้ำต่อนำที
(ppm) หรือ 4.5 ภำพต่อนำที(ipm)
5.มีช่องเช่ือมต่อ (interfact) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
6.มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 50 แผ่น
7.สำมำรถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และCustom

(ข้อบัญญัติฯ หน้ำ 31/134)

(แผนพัฒนำท้องถ่ิน 61-65 แบบ ผ03 บัญชีครุภัณฑ์ หน้ำ 130 ล ำดับท่ี 4)
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แบบ ผด. 02/1
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน                

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ.  2563
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง  อ ำเภอเมืองเชียงรำย  จังหวัดเชียงรำย

6.1 แผนงำน  บริหำรงำนท่ัวไป (งำนบริหำรท่ัวไป)

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



ล ำดับ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 ไวร์เลส เร้ำเตอร์ โมเด็ม จัดซ้ือไวร์เลส เร้ำเตอร์ โมเด็ม (Wireless Router 2,500       อบต.รอบเวียง ส ำนักงำนปลัด
(Wireless Router Modem) Modem) จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำ 2,500 บำท อ.เมืองเชียงรำย

(จัดซ้ือตำมรำคำท้องตลำด) มีคุณลักษณะสังเขป ดังน้ี จ.เชียงรำย
(1)เป็น ADSL Modem Router Wireless
(2)รองรับ WiFi b/g/n ควำมเร็วสูง 300 Mbps
(3)มี LAN 4 ช่อง แบบ 10/100 Mbps
(4)มีช่อง USB 1 ช่อง
(5)รองรับ Security แบบ 128 bit WEP
(6)รองรับไฟตก ไฟกระฉำก
(7)ใช้ AC Adapter ขนำด 9V 1 A

(ข้อบัญญัติฯ หน้ำ 32/134)

(แผนพัฒนำท้องถ่ิน 61-65 แบบ ผ03 บัญชีครุภัณฑ์ หน้ำ 132 ล ำดับท่ี 27)

รวม  2 รำยกำร 6,800       
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แบบ ผด. 02/1

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



ล ำดับ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำ ชนิด 8,900       อบต.รอบเวียง กองคลัง
ขำวด ำ ชนิด Network Network แบบท่ี 1 (28 หน้ำ/นำที) จ ำนวน 1 เคร่ือง อ.เมืองเชียงรำย
แบบท่ี 1 (จัดซ้ือตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำน จ.เชียงรำย

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม) มีคุณลักษณะพ้ืนฐำน ดังน้ี
 -มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200 dpi 
 -มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 28
หน้ำต่อนำที (ppm) 
 -สำมำรถพิมพ์เอกสำรกลับหน้ำอัตโนมัติได้ 
 -มีหน่วยควำมจ ำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 128 MB 
 -มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ 
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 

 -ช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 
10/100 Base-T หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง หรือ 

สำมำรถใช้งำนผ่ำนเครือข่ำยไร้สำย Wi-Fi (IEEE 802.11b, 

g, n) ได้ 

 -มีถำดใส่กระดำษได้รวมกันไม่น้อยกว่ำ 250 แผ่น 
 -สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

(ข้อบัญญัติฯ หน้ำ 45/134)

(แผนพัฒนำท้องถ่ิน 61-65 แบบ ผ03 บัญชีครุภัณฑ์ หน้ำ 135 ล ำดับท่ี 51)
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แบบ ผด. 02/1
6.2 แผนงำน  บริหำรงำนท่ัวไป (งำนบริหำรงำนคลัง)

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



ล ำดับ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ จัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำขนำด 800 VA จ ำนวน 1 เคร่ือง  2,500       อบต.รอบเวียง กองคลัง
ขนำด 800 VA (จัดซ้ือตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำน อ.เมืองเชียงรำย

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ จ.เชียงรำย
และสังคม) มีคุณลักษณะพ้ืนฐำน ดังน้ี
 -มีก ำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 800 VA (480Watts) 
 -สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำที 

(ข้อบัญญัติฯ หน้ำ 46/134)

(แผนพัฒนำท้องถ่ิน 61-65 แบบ ผ03 บัญชีครุภัณฑ์ หน้ำ 135 ล ำดับท่ี 52)

รวม  2 รำยกำร 11,400     
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แบบ ผด. 02/1
6.2 แผนงำน  บริหำรงำนท่ัวไป (งำนบริหำรงำนคลัง)

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



ล ำดับ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขำวด ำ 2,600       อบต.รอบเวียง กองกำรศึกษำ
หรือชนิด LED ขำวด ำ (18 หน้ำ/นำที)จ ำนวน 1 เคร่ือง อ.เมืองเชียงรำย
(18 หน้ำ/นำที) (จัดซ้ือตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์ จ.เชียงรำย

คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม)
มีคุณลักษณะพ้ืนฐำน ดังน้ี
 -มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 600x600dpi
 -มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงขำวด ำไม่น้อยกว่ำ 18 หน้ำ
ต่อนำที (ppm) 
 -มีหน่วยควำมจ ำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 MB
 -มีช่องเช่ือมต่อ (interfact) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
 -มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 150 แผ่น
 -สำมำรถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และCustom

(ข้อบัญญัติฯ หน้ำ 73/134)

(แผนพัฒนำท้องถ่ิน 61-65 แบบ ผ03 บัญชีครุภัณฑ์ หน้ำ 131 ล ำดับท่ี 19)

รวม 1 รำยกำร 2,600       
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แบบ ผด. 02/1
6.3 แผนงำน  กำรศึกษำ (งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับกำรศึกษำ)

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



ล ำดับ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์All In One จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส ำหรับส ำนักงำน 17,000     อบต.รอบเวียง กองช่ำง
ส ำหรับส ำนักงำน จ ำนวน 1 เคร่ือง (จัดซ้ือตำมเกณฑ์รำคำกลำงและ อ.เมืองเชียงรำย

คุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัล จ.เชียงรำย
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) คุณลักษณะพ้ืนฐำน ดังน้ี
 -มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU)ไม่น้อยกว่ำ 2 แกนหลัก 
(2 core) โดย มีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพ้ืนฐำน
ไม่น้อยกว่ำ 2.2 GHz จ ำนวน 1 หน่วย
 -มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 3 MB
 - มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ 
มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดจุ
ไม่น้อยกว่ำ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive 
ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 120 GB จ ำนวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่ำ แบบติดต้ังภำยใน (Internal)
หรือภำยนอก (External) จ ำนวน 1 หน่วย
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แบบ ผด. 02/1
6.4 แผนงำน  เคหะและชุมชน (งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน)

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02/1



ล ำดับ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่ำย (Interface) 
แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์และเมำส์

 - มีจอแสดงภำพในตัว และมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 21 น้ิว 
ควำมละเอียดแบบ FHD (1920 x 1080)
 - สำมำรถใช้งำน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth

(ข้อบัญญัติฯ หน้ำ 109/134)

(แผนพัฒนำท้องถ่ิน 61-65 แบบ ผ03 บัญชีครุภัณฑ์ หน้ำ 134 ล ำดับท่ี 46)

รวม 1 รำยกำร 17,000     
รวมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ท้ังหมด จ ำนวน 6 รำยกำร เป็นงบประมำณ ท้ังส้ิน 37,800     บำท

 -65-

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563


