
 บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  4  ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 
 

หน้า ๑๑๑ 
 

แบบ ผ. 08 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดหาตู้เหล็กเก็บ
เอกสารแบบเหล็กทึบ 
ส าหรับงานส านักงาน  
 

ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบเหล็กทึบ 
(มอก.) 2  ประตู 
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
1. ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  90 ซม. 
2. มีมือจับชนิดบิด 

- 11,000 11,000  ส านักงานปลัด,  
กองคลงั 

2 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดหาตู้เหล็กเก็บ
เอกสารแบบกระจกบาน
เลื่อน  ส าหรับงาน
ส านักงาน  
 

ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบกระจกบาน
เลื่อน   
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
1.ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า118 ซม. 
2.ขนาดลึกไม่น้อยกว่า  40  ซม. 
3.ขนาดสูงไม่น้อยกว่า  88  ซม. 

- 6,400 6,400  ส านักงานปลัด ,  
กองคลงั 

3 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดหาตู้เหล็กเก็บ
เอกสารแบบทึบบาน
เลื่อน  ส าหรับงาน
ส านักงาน  
 

ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบทึบบาน
เลื่อน   
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
1.ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า118 ซม. 
2.ขนาดลึกไม่น้อยกว่า  40  ซม. 
3.ขนาดสูงไม่น้อยกว่า  88  ซม. 

 3,200 - - ส านักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 



 บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  4  ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 
 

หน้า ๑๑๒ 
 

แบบ ผ. 08 

 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 การศึกษา 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซื้อล็อคเกอร์  3  
ชั้น  แบบมีบานปิด-เปิด
ส าหรับงานศูนย์เด็กเล็ก
วัดสะแกราบ 

ชั้นล็อคเกอร์  3  ชั้น  แบบมีบานปิด-
เปิด (ศูนย์เด็กฯ)เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
ชั้นล็อคเกอร์  3  ชั้น  แบบมีบานปิด-
เปิดขนาด  29.5X39X87  
เซนติเมตร  จ านวน  10  ตู้  ราคาตู้
ละ  770  บาท   

7,700    ส านักงานปลัด 

5 การศึกษา 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา เพ่ือจัดซื้อซื้อโต๊ะนักเรียน
อนุบาล  ขนาด 
60X120X50  
เซนติเมตร   
ส าหรับงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดสะแกราบ 

โต๊ะนักเรียนอนุบาล 
ขนาด 60X120X50  เซนติเมตร  
จ านวน  7  ตัว ราคาตัวละ 1,600  
บาท  

11,200   
 

   ส านักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  4  ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 
 

หน้า ๑๑๓ 
 

แบบ ผ. 08 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดคอมพิวเตอร์
ส าหรับพิมพ์งานต่างๆ 
พร้อมบริการประชาชน 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ
ชนิด LED ขาวด า (18 หน้า/นาที)  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์
ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวด า                     
จ านวน  2  เครื่อง  ราคาเครื่องละ 
3,300 บาท  
คุณลักษณะพื้น 
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่
น้อยกว่า 600x600 dpi                                          
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อย
กว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)  
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาด
ไม่น้อยกว่า 8 MB                                        
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ 
Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า                                   
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, 
Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
 

6,600    ส านักงานปลัด 

 
 
 



 บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  4  ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 
 

หน้า ๑๑๔ 
 

แบบ ผ. 08 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดคอมพิวเตอร์
ส าหรับพิมพ์งานต่างๆ 
พร้อมบริการประชาชน 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ
ชนิด LED สีแบบ Network  
จ านวน  1  เครื่อง   
 คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อย
กว่า 600x600 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่
น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)  
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อย
กว่า 18 หน้าต่อนาที(ppm)  
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่
น้อยกว่า 128 MB  
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้า
อัตโนมัติได้ 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ 
Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface) แบบ 10/100 
Base-T หรือดีกว่าจ านวนไม่ น้อยกว่า 
1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผา่น
เครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal 
และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้
ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
 

12,000    ส านักงานปลัด 



 บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  4  ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 
 

หน้า ๑๑๕ 
 

แบบ ผ. 08 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 บริหารงานคลัง ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดคอมพิวเตอร์
ส าหรับพิมพ์งานต่างๆ 
พร้อมบริการประชาชน 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)                 
จ านวน  1  เครื่อง ราคาเครื่องละ 
4,300 บาท  คุณลักษณะพ้ืนฐาน     
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผู้ผลิต                         
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อย
กว่า 1,200x1,200 dpi               
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่
น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 
8.8 ภาพ ต่อนาที (ipm)                 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อย
กว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 
4.5 ภาพต่อนาที (ipm)                  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ 
Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า
จ านวนไม่น้อย กว่า 1 ช่อง- สามารถ
ใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ 
Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อย
กว่า 50 แผ่น 

4,300    กองคลงั 



 บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  4  ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 
 

หน้า ๑๑๖ 
 

แบบ ผ. 08 

 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพ่ือให้มีอุปกรณ์พร้อม
ปฏิบัติงานบริการ
ประชาชน 

เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า  จ านวน  
1  เครื่อง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า  จ านวน  
1  เครื่อง  ราคาเครื่องละ 30,000 
บาท            คุณลักษณะพ้ืนฐาน                   
-ความยาวรวม  480  มม.              
-ก าลังไฟฟ้า  1,130  วัตต์           
-อัตราการเจาะกระแทก  2,000  
รอบต่อนาที                             
-ตัวเครื่องท าจากอลูมิเนียม  
แข็งแรง  ทนทาน                      
-มือจับด้านหลังมีสปริงป้องกันการ
สั่นสะเทือนขณะท างาน               
-ใช้น้ ามันจารบี                          
-ใช้กับถ่าน CB – 155               
-มีกล่องเก็บเครื่องมือ 

 

30,000    กองช่าง 

 
 
 



 บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  4  ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 
 

หน้า ๑๑๗ 
 

แบบ ผ. 08 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ เพ่ือให้มีอุปกรณ์พร้อม
ปฏิบัติงานบริการ
ประชาชน 

จัดซื้อเครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์
แบบมือถือ พร้อมอุปกรณ์ 
จ านวน  1  เครื่อง  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อเครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์
แบบมือถือ พร้อมอุปกรณ์จ านวน  
1 เครื่อง  คุณลักษณะพื้นฐาน 
1.1 เป็นเครื่องวัดระยะทางด้วยแสง
เลเซอร์ แบบมือถือ 
1.2 ความถูกต้องในการวัด
ระยะทางไม่เกิน ± 1.0 มม. 
1.3 สามารถวัดระยะทางได้ 
ระหว่าง 0.05 - 200 ม. ( ข้ึนอยู่
กับพ้ืนผิว และสีของวัตถุที่วัดระยะ ) 
1.4 อ่านค่าการวัดระยะได้ละเอียด
ถึง 1 มม. 
 1.5 มีเซ็นเซอร์วัดมุม ช่วงการวัด ± 
360 องศา ความแม่นย า ± 0.2 
องศา 
 1.6 หน้าจอขนาดใหญ่ แสดงผลได้ 
4 บรรทัด มีระบบให้แสงสว่างเพ่ือดู
ข้อมูลในที่มืดได้ 
 

40,000    กองช่าง 

 



 บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  4  ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 
 

หน้า ๑๑๘ 
 

แบบ ผ. 08 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

     1.7 สามารถวัดระยะทางได้ทั้ง
มาตราเมตริก ( หน่วยเมตร ) และ
ระบบอังกฤษ ( หน่วยน้ิว, ฟุต ) 
1.8 สามารถต้ังหน่วยเวลาการวัด
ระยะทางได้ 
1.9 เก็บค่าการวัดได้ 30 ค่า 
1.10 มีฟังชั่นช่วยในการท างาน  
เช่น  - ค านวณหาค่าต่ าสุด/สูงสุด 
และวัดต่อเน่ือง   
- ค านวณหาพ้ืนที่และปริมาตร   
- ค านวณบวก/ลบที่วัดได้   
- ก าหนดช่วงระยะที่ต้องการ  

- ค านวณหาความสูง/ความกว้างโดย

ใช้รูปสามเหลี่ยม และใช้การวัดมุม

เอียงของวัตถุได้  

- ค านวณหาพ้ืนที่สี่เหลี่ยมด้านไม่

เท่า (สี่เหลี่ยมคางหมู )   

- วัดความสูงวัตถุ เช่น ต้นไม้   

- วัดความลาดเอียง เช่น หลังคา

บ้าน  - ฟังก์ชั่น Height Profile 

Measurements 
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หน้า ๑๑๙ 
 

แบบ ผ. 08 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

     1.11 มี Bluetooth Smart เพื่อการ

เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ iPhone หรือ iPad 

1.12 แบตเตอร่ี 1 ชุด สามารถวัด

ระยะทางได้ ประมาณ 5,000 คร้ัง 

1.13 มีกล้องเล็งแบบมองเห็นภาพระบบ 

Digital และ มี ฟังชั่น zoom เพื่อดึงภาพ

ให้ใกล ้

เข้ามาได้ 

1.14 ได้มาตรฐานการป้องกันน้ า และฝุ่น 

IP65 

2. อุปกรณ์ประกอบ 

 2.1 มีสายคล้องมือและซองบรรจุเคร่ือง 

2.2 แบตเตอร่ี อัลคาไลน์ ชนิด AA ขนาด 

1.5 V. 2 ก้อน 

 2.3 คู่มือการใช้งาน 1 เล่ม 
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หน้า ๑๒๐ 
 

แบบ ผ. 08 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

12 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เพ่ือให้มีอุปกรณ์พร้อม
ปฏิบัติงานบริการ
ประชาชน 

1.กระดานลื่นถังลอดล่าง   

จ านวน  1  ชุด   

2.บาร์ปีนป่ายลอดถักถังกระดาษ  
จ านวน  1  ชุด   

3.ม้าหมุนพวงมาลัย                
จ านวน  1  ชุด   

-เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง
จ านวน  3  รายการ  รายละเอียด
ดังน้ี 

1.อุปกรณ์บริหารแขน-หัวไหล่-
หน้าอก  แบบถ่าง-หุบยกตุ้มน้ าหนัก 
จ านวน  1  ชุด  

2.อุปกรณ์บริหารสะโพก-หัวไหล่  แบบ
โยก-เดินสลับเท้าจ านวน  1  ชุด   

3.อุปกรณ์บริหารข้อเข่า-ขา  แบบจักยาน
ล้อเหล็กน่ังตรง จ านวน  1  ชุด 

11,800 
 

 
17,500 

 
 

11,500 
 
 
 
 
 
 

15,943 
 
 
 

15,943 
 
 

15,943 
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