
1 ประเภทครุภณัฑ์         ส านักงาน
1.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

หน้าข้อ

บัญญัติ ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ษ. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ครุภัณฑ์ส านักงาน จดัซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเก้าอี้ท างาน จ านวน

 1 ตัวๆละ 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ เก้าอี้ท างานแบบ
ล้อเล่ือน มีพนักพิงแขน ขนาดกว้าง ไม่น้อยกว่า 59 ซม. ลึกไม่น้อย
กว่า 60 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 94 ซม.

75 2,500 อบต.ดอนไผ่ ส านักปลัด        

2 ครุภัณฑ์ส านักงาน จดัซ้ือโตะ๊ส านักงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือโต๊ะท างานเหล็ก (ไม่
น้อยนกว่า 3.5 ฟุต) ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 107 ซม.กว้างไม่น้อย
กว่า 66 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 75 ซม. จ านวน 1 ตัวๆละ 5,000 
บาท (ตัวเล็ก)

75 5,000 อบต.ดอนไผ่ ส านักปลัด        

รวม 2 โครงการ 7,500

1 ประเภทครุภณัฑ์         ส านักงาน
1.2 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

หน้าข้อ
บัญญัติ ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ษ. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ครุภัณฑ์ส านักงาน จดัซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเก้าอี้ท างาน จ านวน
 1 ตัวๆละ 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ เก้าอี้ท างานแบบ
ล้อเล่ือน มีพนักพิงแขน ขนาดกว้าง ไม่น้อยกว่า 59 ซม. ลึกไม่น้อย
กว่า 60 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 94 ซม.

72 2,500 อบต.ดอนไผ่ กองคลัง        

แบบ ผด.02/1

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

บญัชีจ านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65



แบบ ผด.02/1บญัชีจ านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่

1 ประเภทครุภณัฑ์         ส านักงาน
1.2 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

หน้าข้อ
บัญญัติ ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ษ. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 ครุภัณฑ์ส านักงาน จดัซ้ือโตะ๊ส านักงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือโต๊ะท างานเหล็ก (ไม่
น้อยนกว่า 3.5 ฟุต) ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 107 ซม.กว้างไม่น้อย
กว่า 66 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 75 ซม. จ านวน 1 ตัวๆละ 5,000 
บาท (ตัวเล็ก)

72 5,000 อบต.ดอนไผ่ กองคลัง        

รวม 2 โครงการ 7,500

2 ประเภทครุภณัฑ์        ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและโยธา

หน้าข้อ
บัญญัติ ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ษ. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

จดัซ้ือรถกระเช้าไฟฟ้า เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือรถกระเชา้
ไฟฟ้า ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ โดยมคุีณลักษณะดังนี้ 1.เป็น
รถยนต์กระเชา้ซ่อมไฟฟ้า ตัวรถชนิด 6 ล้อ ล้อหน้าเด่ียว 
ล้อหลังคู่ ขบัเคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จงัหวะ 
มกี าลังแรงมา้สูงสุดไมน่้อยกวา่ 120 แรงมา้ (ไมต่่ ากวา่ 
110 กโิลวตัต์) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่่ ากวา่ 4,000 ซีซี
 2.ตอนหน้าเป็นหัวเกง๋ มบีานประตูเปิด-ปิด พร้อมที่ล็อค
ได้ 2 บาน มทีี่นั่งภายในเกง๋ไมน่้อยกวา่ 3 ที่นั่ง (รวม
พนักงานขบัรถ) 3.ตอนท้ายหลังเกง่เป็นกระบะ ติดต้ัง
ฐานบูมกระเชา้ไฟฟ้า แบบแขนพับ 2 ตอน ชนิดหมนุได้
รอบตัวทั้งซ้าย ขวา อยา่งต่อเนื่องไมส้ิ่นสุด 4.มตู้ีใส่
อปุกรณ์อยู่ด้านหลังเกง๋ และท้ายรถ

100 900,000 อบต.ดอนไผ่ กองชา่ง        

รวม 1 โครงการ 900,000

งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์



แบบ ผด.02/1บญัชีจ านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่

3 ประเภทครุภณัฑ์         ส านักงานคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
3.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

หน้าข้อ
บัญญัติ ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ษ. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออเิล็กทรอนิกส์

จดัซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานล านักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) จ านวน 1 เคร่ืองๆละ 17,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ 
ดังนี้ 1.มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 
core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.1 GHz 
หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 2.มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด 
DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 3.มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล 
ชนิด SATA หรือดีกว่า หรือดีกว่า ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือชนิดมี Solid State Disk ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 120 GB 
จ านวน 1 หน่วย 4.มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 5.มี
ช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Netwonk Lnterface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 6.
มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง 7.มีแปน้พิมพ์และเม้าส์ 8.มีจอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย

75 17,000 อบต.ดอนไผ่ ส านักปลัด        

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ



แบบ ผด.02/1บญัชีจ านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่

3 ประเภทครุภณัฑ์         ส านักงานคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
3.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

หน้าข้อ
บัญญัติ ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ษ. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออเิล็กทรอนิกส์

จดัซ้ือเครื่องพิมพ์แบบฉดีหมึกพร้อมตดิตั้งถังหมึกพิมพ์ 
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)  จ านวน 1 เคร่ืองๆละ 4,300 บาท โดย
มีคุณลักษณ์ดังนี้ 1.เปน็เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 2.มีความละเอียดใน
การพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 3.มีความเร็วในการพิมพ์
ร่างขาวด าส าหรับกระดาษ ขนาด A4 ไม้น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาท ี
(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาท ี(ipm) 4.มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสี
ส าหรับกระดาษ ขนาดA4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาท ี(ppm) หรือ
 5 ภาพต่อนาท ี(ipm) 5.มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ USB 2.0
 หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 6.มีถาดใส่กระดาษได้ไม้น้อย
กว่า 50 แผ่น  7.สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom

75 4,300 อบต.ดอนไผ่ ส านักปลัด        

รวม 2 โครงการ 21,300

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ



แบบ ผด.02/1บญัชีจ านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่

3 ประเภทครุภณัฑ์         ส านักงานคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
3.2 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

หน้าข้อ
บัญญัติ ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ษ. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออเิล็กทรอนิกส์

จดัซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานล านักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) จ านวน 1 เคร่ืองๆละ 17,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ 
ดังนี้ 1.มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 
core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.1 GHz 
หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 2.มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด 
DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 3.มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล 
ชนิด SATA หรือดีกว่า หรือดีกว่า ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือชนิดมี Solid State Disk ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 120 GB 
จ านวน 1 หน่วย 4.มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 5.มี
ช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Netwonk Lnterface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 6.
มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง 7.มีแปน้พิมพ์และเม้าส์ 8.มีจอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย

72 17,000 อบต.ดอนไผ่ กองคลัง        

2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออเิล็กทรอนิกส์

จดัซ้ือเครื่องพิมพ์แบบฉดีหมึกพร้อมตดิตั้งถังหมึกพิมพ์ 
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)  จ านวน 1 เคร่ืองๆละ 4,300 บาท โดย
มีคุณลักษณ์ดังนี้ 1.เปน็เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 2.มีความละเอียดใน
การพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 3.มีความเร็วในการพิมพ์
ร่างขาวด าส าหรับกระดาษ ขนาด A4 ไม้น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาท ี
(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาท ี(ipm) 4.มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสี
ส าหรับกระดาษ ขนาดA4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาท ี(ppm) หรือ
 5 ภาพต่อนาท ี(ipm) 5.มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ USB 2.0
 หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 6.มีถาดใส่กระดาษได้ไม้น้อย
กว่า 50 แผ่น  7.สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom

72 4,300 อบต.ดอนไผ่ กองคลัง        

รวม 2 โครง 21,300

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ



แบบ ผด.02/1บญัชีจ านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่

3 ประเภทครุภณัฑ์         ส านักงานคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
3.3 แผนงาน การศึกษา

หน้าข้อ
บัญญัติ ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ษ. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออเิล็กทรอนิกส์

จดัซ้ือเครื่องพิมพ์แบบฉดีหมึกพร้อมตดิตั้งถังหมึกพิมพ์ 
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)  จ านวน 1 เคร่ืองๆละ 4,300 บาท โดย
มีคุณลักษณ์ดังนี้ 1.เปน็เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 2.มีความละเอียดใน
การพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 3.มีความเร็วในการพิมพ์
ร่างขาวด าส าหรับกระดาษ ขนาด A4 ไม้น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาท ี
(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาท ี(ipm) 4.มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสี
ส าหรับกระดาษ ขนาดA4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาท ี(ppm) หรือ
 5 ภาพต่อนาท ี(ipm) 5.มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ USB 2.0
 หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 6.มีถาดใส่กระดาษได้ไม้น้อย
กว่า 50 แผ่น  7.สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom

81 4,300 อบต.ดอนไผ่ กองการศึกษาฯ        

รวม 1 โครงการ 4,300

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ



แบบ ผด.02/1บญัชีจ านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่

4 ประเภทครุภณัฑ์         ส านักงานวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
4.1 แผนงาน สาธารณสุข 

หน้าข้อ
บัญญัติ ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ษ. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์
หรือการแพทย์

จัดซ้ือเครือ่งพ่นสารเคมชีนิดละอองฝอย (ULV) เพื่อจ่ายเปน็ค่า
จัดซ้ือเคร่ืองพ่นสารเคมีชนิดละอองฝอย (ULV) ส าหรับงาน
สาธารณสุข จ านวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 1.เปน็เคร่ือง
พ่นสารเคมีชนิดละอองฝอยท างานด้วยระบบไฟฟ้า 2.ขนาดละออง
เคมีที่พ่นผลิตได้มีค่า VMD ไม่เกิน 30 ไมครอน 3.ถังสารเคมีท าด้วย
วัสดุคงทน ความจุไม่น้อยกว่า 4 ลิตร 4.ระยะการพ่นน้ ายาเคมีไม่
น้อยกว่า 10 เมตรสามารถปรับระดับความแรงได้ตามลักษณะการ
ใช้งาน

87 50,000 อบต.ดอนไผ่ กองการศึกษาฯ        

รวม 1 โครงการ 50,000

5 ประเภทครุภณัฑ์         ส านักงานการเกษตร
5.1 แผนงาน สาธารณสุข 

หน้าข้อ
บัญญัติ ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ษ. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ครุภัณฑ์การเกษตร จดัซ้ือเครื่องพ่นสารเคมี เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองพ่น
สารเคมรีะบบละอองฝอยละเอยีด ส าหรับงานสาธารณสุข 
จ านวน 1 เคร่ือง โดยมคุีณลักษณะ ดังนี้ 1.เป็นเคร่ืองพ่น
สารเคมชีนิดสะพายหลังและต้ังพื้นได้ 2.เคร่ืองยนต์
เบนซินแบบ 2 จงัหวะ 1 สูบ 3.ขนาดเคร่ืองยนต์ไมต่่ ากวา่
 4.1 แรงมา้ 4.ขนาดถงับรรจนุ้ ามนัเชื้อเพลิงไมน่้อยกวา่ 1
 ลิตร 5.มคู่ีมอืการใชง้านและบ ารุงรักษา

87 85,000 อบต.ดอนไผ่ กองการศึกษาฯ          

รวม 1 โครงการ 85,000

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65



แบบ ผด.02/1บญัชีจ านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่

5 ประเภทครุภณัฑ์         ส านักงานการเกษตร
5.2 แผนงาน การเกษตร

หน้าข้อ
บัญญัติ ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ษ. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ครุภัณฑ์การเกษตร จดัซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควนั เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองพ่น
หมอกควนัจ านวน 1 เคร่ืองๆละ 59,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ 1.เป็นเคร่ืองพ่นหมอกควนัปริมาณการ
ฉดีพ่นน้ ายาไมน่้อยกวา่ 40 ลิตร/ชั่วโมง 2.ถงับรรจนุ้ ายา
ไมน่้อยกวา่ 6 ลิตร 3.ก าลังเคร่ืองยนต์ไมน่้อยกวา่ 25 
แรงมา้

104 59,000 อบต.ดอนไผ่ กองการศึกษาฯ          

รวม 1 โครงการ 59,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ


