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หนวยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 สํานักปลัดฯ

สํานักงาน และอิเล็กทรอนิกส  - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) 

ไมนอยกวา 6 แกนหลัก (6 core)

โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน

ไมนอยกวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยี

เพิ่มสัญญานนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใช

ความสามารถในการประมวลผลสูง

จํานวน 1 หนวย

 - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มี

หนวยความจําแบบ Cache Memory

รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม

นอยกวา 12 MB

 -  มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ

โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง

หรือดีกวาดังนี้

 - เปนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยก

จากแผงวงจรหลักที่ทมีหนวยความจํา

ขนาดไมนอยกวา  2  CB

 -  มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ

ติดตั้งอยูในหนวยประมวลผลกลางแบบ 

Graphics Processing Unit ที่สามารถ

ใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพ
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งบประมาณ

แบบ ผ.03

แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลสามแวง  อําเภอหวยราช  จังหวัดบุรีรัมย

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย  (ผลผลิตของครุภัณฑ)



หนวยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

(ตอ) ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ สํานักปลัดฯ

 - มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ

ที่มีความสามารถในการใชหนวย

ความจําหลักในการแสดงภาพขนาด

ไมนอยกวา 2 GB

 - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด

(DDR4) หรือดีกวาจนาดไมนอยกวา

 8 GB

 - มีหนวยจัดเก็บขอมูลชนิด SATA

หรือดีกวาขนาดความจุไมนอยกวา

2 TB หรือชนิด Solid State Drive

ขนาดความจุไมนอยกวา 480 GB

จํานวน 1 หนวย

 - มี DVD-RW หรือดีกวา 

จํานวน 1 หนวย

 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย

(Network Interface) แบบ10/100/ 

1000 Base-T หรือดีกวาจํานวน

ไมนอยกวา 1 ชอง

 - มีชองเชื่อมตอ ( Interface) แบบ

USB 2.0 หรือดีกวาไมนอยกวา 3 ชอง
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลสามแวง  อําเภอหวยราช  จังหวัดบุรีรัมย
งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ

แบบ ผ.03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย  (ผลผลิตของครุภัณฑ)

บัญชีครุภัณฑ



หนวยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

(ตอ)  - มีเมาทและแปนพิมพ สํานักปลัดฯ

 - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 

19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย

ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ

คอมพิวเตอร

2 จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา ครุภัณฑ แบบหอยโขง เครื่องยนตเบนซิน 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 สํานักปลัดฯ

เบนซิน การเกษตร  สูบน้ําได 450 ลิตรตอนําที 

ขนาด 3 นิ้ว  - เปนเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง 

ใชเครื่องยนตเบนซิน 

 - ขนาดทอสงไมนอยกวา 2 นิ้ว 

(50 มิลลิเมตร) 

 - สูบน้ําไดไมนอยกวาตามปริมาณ

ที่กําหนด  

 - สงน้ําไดสูงไมนอยกวา 9 เมตร 

หรือประมาณ 30 ฟุต 

 - อุปกรณประกอบของเครื่องสูบน้ํา

และของเครื่องยนตตองมีครบชุด 

พรอมที่จะใชงานได

342

343

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ)

เทศบาลตําบลสามแวง  อําเภอหวยราช  จังหวัดบุรีรัมย

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

แบบ ผ.03



หนวยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 จัดซื้อรถจักรยาน ครุภัณฑ รถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซีแบบเกียรธรรมดา 43,500 43,500 43,500 43,500 43,500 สํานักปลัดฯ

ยนต ยานพาหนะ 1) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดปริมาตร

และขนสง กระบอกสูบขั้นต่ํา

(1) กรณีขนาดตากวาซีซีท่ีกําหนด

ไมเกิน 5 ซีซี หรือขนาด เกินกวา ซีซี 

ที่กําหนดไมเกิน 5 ซีซี เปนรถจักรยาน

ยนต ตามขนาด ซีซีที่กําหนดไว 

  (2) ราคาที่กําหนดไมรวมอุปกรณ

และคาจดทะเบียน 

  (3) กํารจัดซื้อรถจักรยานยนตใหมี

คุณสมบัติตามมาตรฐาน 

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

80,500 80,500 80,500 80,500 80,500

343

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

รวม  3  รายการ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ)

เทศบาลตําบลสามแวง  อําเภอหวยราช  จังหวัดบุรีรัมย
งบประมาณ










