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บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๔๘ เพิ่มเติม

เรียน
อ้างถึง

๑. หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0๒0๓/ว ๔๘ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๔๑๖
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สิงทีส่ ่งมาด้วย

๑. รายการบัญชีราคามาตรฐานครุกัณฑ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๔๘ เพิ่มเติม
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่ รับราคา จํานวน๑ แผ่น
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รายการบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ 2558 เพิ่มเติม

ลําดับ

หน่วยนับ

ประเภท/รายการ

A

ท

ราคาต่อหน่วย

หมายเหตุ

(บาท)

ทุกรายการเป็นราคาทีร่ วม
2 ครุภัณฑ์การเกษตร
2.3

ภาษีมูลค่าเพิม

เครื่องพ่นยา

เครอง

- แบบใช้แรงลม ชนิดสะพายหลัง ขนาด 3.5 แรงม้า

25,000

3. ครุภัณฑ์การแพทย์
3.12

เครื่องชั่งนํา
หนัก

a

เครอง

3.12.2 แบบดิจิตอล พร้อมทีว่ ัดส่วนสูง

23,000

5. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
5.6

โทรทัศน์ แอล อี ดี

5.6.2 ระดับความละเอียดจอภาพ 1920

- ขนาด

เครอง

(LED TV)
X

1080 พิกเซล

50 นิว

32,000

- ขนาด 60 นิว

46,000

6. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
6.11

เครือ งดัดแต่งพุ่มไม้

a

เครอง

6.11.1 ขนาด 22 นิว

12,000

6.11.2 ขนาด 29.5 นิ้ว

17,600
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พ

ลาตบ

ประ๓ท/รายการ

หน่วยนับ

a

ท

ราคาต่อหน่วย

หมายเหตุ

(บาท)

ทุกรายการเป็นราคาทีร่ วม
11. ครุภัณฑ์สํารวจ
11.3 เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม แบบพกพา

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
พ

เครอง

11.3.1 แบบบันทึกข้อมูลตําแหน่พิ
งกัด (Waypoint)
ได้ไม่น้อยกว่า 1,000

5,600

จุด

11.3.2 แบบบันทึกข้อมูลตําแหน่พิ
งกัด (Waypoint)
ได้ไม่น้อยกว่า 2,000

จุด

- ความละเอียดจอภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 176

X

220 พิกเซล

A

เครอง

12,500

www.yotathai.com

3

คุณลักษณะเฉพาะสังเขปครุภัณฑ์ใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ 2558 เพิ่มเติม

ซื่อครุภัณฑ์

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

2. ครุภัณฑ์การเกษตร
2.3. เครื่องพ่นยา

3.1 แบบใข้แรงลม
1)

ขนาดกําลังเครื่องยนต์ไม่ตากว่า 3.5 แรงม้า

2)

ความเร็วลมไม่ตํ่ากว่า 90 เมตร/วินาที

3) ความจุลังนํ้ายาไม่ตากว่า 13 ลิตร

3. ครุภัณฑ์การแพทย์
3.12. เครื่อง1ชั่ง

แบบดิจิตอลพร้อมทีว่ ัดส่วนสูง
1)

เป็นเครื่องชั่งนํ้าหนักเป็นแท่นแบบดิจิตอล ที่มวี ัดส่วนสูงในตัว

2) สามารถ'ชั่งนาห'นัก'ได้Iม่น้อยก'ว่า 200

กิโลกรัม

3) สามารถชั่งได้ละเอียดไม,น้อยกว่า 100

กรัม

4)

วัดส่วนสูงได้อย่างน้อยระหว่าง 80 - 200 เซนติเมตร

5) สามารถวิเคราะห์ค่าตัขนีมวลกาย (Body Mass Index: BMI)

5. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
5.6. โทรทัศน์ แอล อี ดี
(LED TV)

5.6.2 ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 X 1080 ทีกเซล

- ขนาด

50 นิ้ว

- ขนาด 60 นิ้ว
1) ระดับความละเอียด
2)

เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution)

่ ําหนดเป็นขนาดจอภาพขํ๋บตา
ขนาดทีก

3) แสดงภาพด้วยหลอดภาพ

.พิกเซล

นว

แบบ LED

4) ซ่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ซ่องสัญญาณ
5) ซ่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ซ่องสัญญาณ
6) รองรับสัญญาณทีวร
ิ ะบบ Digital

เพื่อการเซื่ อมต่อสัญญาณภาพ และเสียง

รองรับไฟล์ ภาพ เพลง และ ภาพยนต์
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คุณลักษณะเฉพาะสังเขปครุภัณฑ์ใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ

ขื่อครุภัณฑ์

2558 เพิ่มเติม

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

6. ครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว

6.11. เครื่องลัดแต่งพุ่มไม้

6.11.1 ขนาด 22 นิ้ว
1)

เป็นเครื่องลัดแต่งพุ่มไม้ขปิดใช้เครื่องยนต์ แบบ มือถือ

2)

เป็นเครื่องยนต์เบนซิบ 1 สูบ 2 จังหวะ

3)

ความจุกระ สอบสูบขนาดไม่น้อยกว่า 21 ซิซิ

4)

เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้า

5)

ใบมืดลัดขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว

6)

ใบมืดลัดสามารถไข้ได้ 2 ด้าน

6.11.2 ขนาด 29.5 นิ้ว
1)

เป็นเครื่องลัดแต่งพุ่มไม้ขปิดใช้เครื่องยนต์ แบบ มือถือ

2)

เป็นเครื่องยนต์เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ

3)

ความจุกระสอบสูบขนาดไม่น้อยกว่า 21 ซิซิ

4)

เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 0.9 แรงม้า

5)

ใบมืดลัดขนาดไม่น้อยกว่า 29.5 นิ้ว

11. ครุภัณฑ์สํารวจ

11.3. เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณ

ดาวเทียม แบบพกพา

11.3.1 แบบบันทึกข้อมูลตําแหน่พิงกัด (Waypoint) ได้ไม่น้อยกว่า 1,000
1) เป็นเครื่องรับสัญญาณ GP5

2)

จุด

แบบความไวสูง

จอภาพแสดงผลแบบ ขาว - ตําหรือ สี

3) บันทึกข้อมูลตําแหน่พิ
งกัดได้ไม่น้อยกว่า 1,000

จุด และสร้างเส้นทางได้

ไม่น้อยกว่า 50 เส้นทาง
4) บันทึกข้อมูลค่าพิกัดโดยอัดโบม้ตได้
ิ ไม่น้อยกว่า 10,000

5) มีแผนทีป
่ ระเทศไทยบรรจุอยู่

จุด

และข้อมูลขอบเขตการปกครอง เส้นทางคมนาคมทางถนน

6) มีพอร์ตสําหรับเขื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทาง USB port
7) สามารถกับบํ้าได้
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คุณลักษณะเฉพาะสังเขปครุภัณฑ์ใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ 2558 เพิ่มเติม

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

ขื่อครุภัณฑ์

งกัด (Waypoint) ได้ไม่น้อยกว่า 2,000
11.3.2 แบบบันทึกข้อมูลตําแหน่พิ

1) ความละเอียดจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 176
(1) เป็นเครื่องรับสัญญาณ GPS
(2)

X

จุด

220 พิกเขล

แบบความไวสูง

จอภาพสิ แสดงผลแบบ TFT ( Thin Film Transistor)

(3) บันทึกข้อมูลตําแหน่พิ
งกัดได้ไม่น้อยกว่า 2,000

จุด และสร้างเส้นทางได้

ได้ไม่น้อยกว่า 200 เส้นทาง

(4) บันทึกข้อมูลค่าพิกัดโดยอัตโนมัตไิ ด้ไม่น้อยกว่า 10,000

จุด

(5) มีแผนทีป
่ ระเทศไทยบรรจุอยู่ และข้อมูลขอบเขตการปกครอง เส้นทางคมนาคมทางถนน
ตําแหน่ส
งถานที่ส์าคัญ
(6) มีพอร์ตสําหรับเขือ
่ มต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทาง USB port

(7) สามารถกันนํ้าได้

หมายเหตุ: เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม แบบพกพา มี'ขื่อเรียกอบคอ

เครื่องอ่านพิกัดทางภูมิศาสตร์
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รายการครุภัณฑ์ ประจํจางบประมาณ พ.ศ 2558 ทีป
่ รับราคา

ลําดับ

ราคาต่อหน่วย
ประ๓ท/รายการ

ห

หน่วยนับ

หมายเหตุ

(บาท)

เดิม

ใหม่

ทุกรายการเจนราคาทีร่ วม
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
5.6 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)

(หน้า 10)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครอง

5.6.2 ระดับความละเอียดจอภาพ

1920

X

1080 พิณซล
46 นิ้ว

35,000

30,000

- ขนาด 55 นิ้ว

46,000

34,000

110,000

97,000

- ขนาด

ครุภัณฑ์สํารวจ
11.2 กล้องวัดมุม

(หน้า 24)

เครอง

11.2.2 แบบอิเล็กทรอนิกส์
- ฃนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด

5 พิลิปดา

www.yotathai.com

รายละเอียดรายการครุภัณฑ์ ประจํา?เงบประมาณ พ.ศ. 2558 ทีแ
่ ก้โข
ลํา
ดับ

ประ๓ทรายการ

หน่วย

ท

เดิม

นับ

3
3.12

หน่วย

ลํา
ดับ

ประ๓ทรายการ

หน่วย

หน่วย

(บาท)

ท

ใหม่

นับ

(บาท)

ราคาต่อ

ครุภัณฑ์การแพทย์

เครื่องชั่งนํ้าหนัก

3
A

เครอง

13,000

3.12

ราคาต่อ

ครุภัณฑ์การแพทย์

เครื่องชั่งนํ้าหนัก

A

เครอง

3.12.1 แบบคานสมดุล

(หน้า 6)

13,000

พร้อมทีว
่ ัดส่วนสูง

3.12.2 แบบดิจิตอล

23,000

่ ัดส่วนสูง
พร้อมทีว
11
11.3

ครุภัณฑ์สํารวจ

เครื่องหาพิกัดด้วย

11
A

เครอง

25,000

11.3

ครุภัณฑ์สํารวจ

เครื่องหาพิกัดด้วย

สัญญาณดาวเทียม

ดาวเทียมแบบพกพา

แบบพกพา

11.3.1 แบบบันทึก

(หน้า 24)

งกัด
ข้อมูลตําแหน่พิ

A

เครอง
5,600

(Waypoint) ได้ไม่
น้อยกว่า 1,000

จุด

11.3.2 แบบบันทึก
งกัด
ข้อมูลตําแหน่พิ

(Waypoint) ได้ไม่

จุด
- ความละเอียด

น้อยกว่า 2,000

จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า
176x200 พิกเซล
- ความละเอียด
จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า
160x240 พิกเซล

12,500

25,000

i
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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ทีแ่ ก้ไข
ลําดับ
ที่
3
3.13

ขื่อครุภัณฑ์

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

เดิม

ใหม่

ครุภัณฑ์การแพทย์
3.13 เครื่องวัดความ

ดับโลหิต (หน้า 52)

3.13.1 แบบตั้งพื้น

3.13.1 แบบตั้งพื้น
1) เป็นเครื่องวัดความดับขนดใช้ปรอท

1) เป็นเครื่องวัดความดันขนิดใช้ปรอท

แบบตั้งพื้น

แบบตั้งพื้น

2) ปรอทบรรจุอยูใ่ บหลอดแก้วใสที่มิ

2) ปรอทบรรจุอยูใ่ นหลอดแก้วใสที่มี

คุณสมบีต๊ ปรอทไม่เกาะติด

คุณสมบ้ ตปรอทไม่เกาะ ติด

3) สามารถวัดความดันโลหิตได้ไม่น้อย
กว่า ระหว่าง

0-300 มิลลิเมตรปรอท

3) สามารถวัดความดันโลหิตได้โม่น้อย

กว่า ระหว่าง 0-300

มิลลิเมตรปรอท

4) ขีดแสดงค่าความดันโลหิตไม่

4) ขีดแสดงค่าความดันโลหิตไม่สามารถ

สามารถลบเสือบได้

ลบเลือนได้

มีล้อเลื่อน สามารถเคลื่อนทีไ่ ป

5)

มาได้สะดวก
5) อุปกรณ์ประกอบ

6) อุปกรณ์ประกอบ
(1) ผ้าพันแขนสําหรับเด็กหรือ

(1) ผ้าพันแขนสําหรับเด็กหรือผู้ใหญ่

แบบปะ ติด จํานวน1 ขุด

ผู้ใหญ่ แบบปะติด จํานวน1

ขุด
(2) สายยางจากผ้าพับแขนไป

(2) สายยางจากผ้าพันแขนไป

ตัวเครื่องมิความยาวมาตรฐาน

ตัวเครื่องมีความยาวมาตรฐาน
(3)

แขนพร้อมลิ้น เปิด-ปิด บีบได้

อัดลมเช้าผ้าพัน
ลูกยางสําหรับ
แขนพร้อมลิ้น เปิด-ปิด บีบได้

สะดวกง่ายต่อการควบคุมความ

สะดวกง่ายต่อการควบคุม

ดัน จํานวน1 อัน

ความดับ จํานวน1 อัน

อัดลมเช้าผ้าพัน
ลูกยางสําหรับ

3.13.2 แบบสอดแขนขนิดอัตโนมัติ

(3)

3.13.2 แบบสอดแขนขนิดอัตโนมัติ

1) เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ

แบบสอดแขน โดยใช้ Cuff แบบวงกลม

1)

เป็นเครื่องวัดความดันโลหิต

อัตโนมัติแบบสอดแขน โดยใช้ Cuff แบบ
วงกลม

2) เป็นการวัดแบบ Oscillometric

2) เป็นการวัดแบบ Oscillometric

3) สามารถวัดความดับโลหิตได้ทั้งแขน

3) สามารถวัดความดับโลหิตได้ทั้งแขน

ซ้าย และแขนขวา

ช้าย และแขนขวา

4) มีระบบการพิมพ์ผลการวัดได้

4) มีระบบการพิมพ์ผลการวัดได้

5) สามารถวัดความดันโลหิตได้ไม่น้อย

5) สามารถวัดความดันโลหิตได้ไม่น้อย

กว่าระหว่าง 0

- 280 มิลลิเมตรปรอท

สามารถวัดอัตราการเต้นของขีพจรไม่น้อยก,วา
ระหว่าง 30

- 200 ครั้งต่อนาที

กว่าระหว่าง 30

- 280 มิลลิเมตรปรอท

สามารถวัดอัตราการเต้นของขีพจรไม่น้อยกว่า
ระหว่าง 30

- 200 ครั้งต่อนาที

