บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

กองมาตรฐานงบประมาณ 1
สานักงบประมาณ
มกราคม 2561
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ลำดับ
ที่

5

ประเภท/รำยกำร

หน่วยนับ

รำคำต่อหน่วย
(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม)
(บำท)

หมำยเหตุ

คุณลักษณะเฉพำะ
สังเขป
(หน้ำ)

ครุภณ
ั ฑ์โฆษณำและเผยแพร่

5.1 จอรับภำพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ำ
5.1.1 ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิว้
5.1.2 ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิว้
5.1.3 ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิว้
5.1.4 ขนาดเส้นทแยงมุม 180 นิว้
5.1.5 ขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิว้

จอ
9,500
13,100
21,800
35,200
40,000

ขนาดเส้นทแยงมุมยาวกว่า 200 นิว้

57
57
57
57
57

เป็นรายการนอกมาตรฐาน

5.2 เครื่องฉำยภำพ 3 มิติ

เครื่อง

5.3 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
5.3.1 ระดับ SVGA
- ขนาด 3,000 ANSI Lumens

เครื่อง

20,800

13,300

57

ขนาดสูงกว่า 3,400 ANSI Lumens

58

เป็นรายการนอกมาตรฐาน

5.3.2 ระดับ XGA
- ขนาด 2,500 ANSI Lumens
- ขนาด 3,000 ANSI Lumens
- ขนาด 3,500 ANSI Lumens
- ขนาด 4,000 ANSI Lumens
- ขนาด 4,500 ANSI Lumens

27,700
28,200
30,300
42,500
54,400

ขนาดสูงกว่า 4,900 ANSI Lumens

58
58
58
58
58

เป็นรายการนอกมาตรฐาน

5.4 กล้องถ่ำยภำพ ระบบดิจิตอล
5.4.1 ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล
5.4.2 ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล

ตัว
13,600
19,300

ความละเอียด 21 ล้านพิกเซลขึน้ ไป
เป็นรายการนอกมาตรฐาน

58
58

9

ลำดับ
ที่

ประเภท/รำยกำร

5.5 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)
5.5.1 ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พิกเซล
ขนาด 32 นิว้

หน่วยนับ

รำคำต่อหน่วย
(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม)
(บำท)

หมำยเหตุ

คุณลักษณะเฉพำะ
สังเขป
(หน้ำ)

เครื่อง
8,000

ขนาดสูงกว่า 32 นิว้

58

เป็นรายการนอกมาตรฐาน

5.5.2 ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล
- ขนาด 32 นิว้
- ขนาด 40 นิว้
- ขนาด 48 นิว้
- ขนาด 50 นิว้
- ขนาด 55 นิว้

10,300
13,100
17,500
17,800
23,200

ขนาดสูงกว่า 55 นิว้

58
58
58
58
58

เป็นรายการนอกมาตรฐาน

5.6 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV
5.6.1 ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พิกเซล
ขนาด 32 นิว้

เครื่อง
10,200 ขนาดสูงกว่า 32 นิว้

59

เป็นรายการนอกมาตรฐาน

5.6.2 ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล
- ขนาด 40 นิว้
- ขนาด 48 นิว้
- ขนาด 55 นิว้

17,700
21,300
26,500 ขนาดสูงกว่า 55 นิว้
เป็นรายการนอกมาตรฐาน

59
59
59
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ลำดับ
ที่

6

ประเภท/รำยกำร

หน่วยนับ

รำคำต่อหน่วย
(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม)
(บำท)

หมำยเหตุ

คุณลักษณะเฉพำะ
สังเขป
(หน้ำ)

ครุภณ
ั ฑ์งำนบ้ำนงำนครัว

6.1 ตูเ้ ย็น
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5

ตู้
ขนาด
ขนาด
ขนาด
ขนาด
ขนาด

5 คิวบิกฟุต
7 คิวบิกฟุต
9 คิวบิกฟุต
13 คิวบิกฟุต
16 คิวบิกฟุต

6,500
9,400
15,000
19,000
25,000

ขนาดสูงกว่า 20 คิวบิกฟุต

60
60
60
60
60

เป็นรายการนอกมาตรฐาน

6.2 ตูแ้ ช่อำหำร
6.2.1 ขนาด 20 คิวบิกฟุต
6.2.2 ขนาด 32 คิวบิกฟุต
6.2.3 ขนาด 45 คิวบิกฟุต

ตู้
35,000
49,000
66,000

ขนาดสูงกว่า 45 คิวบิกฟุต

60
60
60

เป็นรายการนอกมาตรฐาน

6.3 เครื่องทำนำเย็น แบบต่อท่อ
6.3.1 ขนาด 1 ก๊อก
6.3.2 ขนาด 2 ก๊อก

เครื่อง

6.4 เครื่องทำนำร้อน-นำเย็น แบบต่อท่อ ขนำด 2 ก๊อก

เครื่อง

6.5 เครื่องตัดหญ้ำ
6.5.1 แบบข้อแข็ง
6.5.2 แบบข้ออ่อน
6.5.3 แบบเข็น
6.5.4 แบบล้อจักรยาน
6.5.5 แบบนัง่ ขับ

เครื่อง

6.6 เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้
6.6.1 ขนาด 22 นิว้
6.6.2 ขนาด 29.5 นิว้

เครื่อง

14,000
15,000

60
60

26,000

60 - 61

9,500
11,000
13,000
12,000
182,000

61
61
61
61
61

10,200
17,600

62
62

6.7 เตำแก๊ส

เตำ

10,000

62

6.8 เตำอบไมโครเวฟ

เตำ

13,000

62

19

ลำดับ
ที่

ประเภท/รำยกำร

หน่วยนับ

10.5 เครื่องเจำะกระดำษและเข้ำเล่ม
10.5.1 แบบเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือโยก
10.5.2 แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก

เครื่อง

10.6 เครื่องบันทึกเงินสด

เครื่อง

10.7 เครื่องนับธนบัตร
10.7.1 แบบตั้งโต๊ะ
10.7.2 แบบตั้งพืน้

เครื่อง

10.8 เครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน
10.8.1 ชนิดตั้งพืน้ หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
- ขนาด 13,000 บีทยี ู
- ขนาด 15,000 บีทยี ู
- ขนาด 18,000 บีทยี ู
- ขนาด 20,000 บีทยี ู
- ขนาด 24,000 บีทยี ู
- ขนาด 26,000 บีทยี ู
- ขนาด 30,000 บีทยี ู
- ขนาด 32,000 บีทยี ู
- ขนาด 36,000 บีทยี ู
- ขนาด 40,000 บีทยี ู
- ขนาด 44,000 บีทยี ู
- ขนาด 48,000 บีทยี ู
- ขนาด 50,000 บีทยี ู

เครื่อง

รำคำต่อหน่วย
(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม)
(บำท)

หมำยเหตุ

คุณลักษณะเฉพำะ
สังเขป
(หน้ำ)

12,000
18,000

77
77

25,000

77

53,000
75,000

78
78
ราคารวมค่าติดตัง้

23,000
25,900
28,600
30,600
32,400
36,200
40,200
42,300
47,000
51,200
53,300
55,900
57,000 ขนาดสูงกว่า 60,000 บีทยี ู

78 - 79
78 - 79
78 - 79
78 - 79
78 - 79
78 - 79
78 - 79
78 - 79
78 - 79
78 - 79
78 - 79
78 - 79
78 - 79

เป็นรายการนอกมาตรฐาน

10.8.2 ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)
- ขนาด 12,000 บีทยี ู
- ขนาด 15,000 บีทยี ู
- ขนาด 18,000 บีทยี ู
- ขนาด 24,000 บีทยี ู

17,000
20,000
21,000
28,000 ขนาดสูงกว่า 26,000 บีทยี ู
เป็นรายการนอกมาตรฐาน

78 - 79
78 - 79
78 - 79
78 - 79

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

57

ชือ่ ครุภณ
ั ฑ์

5. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
5.1 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

1) ขนาดเส้นทแยงมุม …
5.1.1 ขนาด 100 นิว หรือ 60 x 80 นิว หรือ 60 x 84 นิว
หรือ 64 x 84 นิว หรือ 5 x 7 ฟุต หรือ 6 x 6 ฟุต
5.1.2 ขนาด 120 นิว หรือ 72 x 96 นิว หรือ 84 x 84 นิว
หรือ 89 x 92 นิว หรือ 6 x 8 ฟุต หรือ 7 x 7 ฟุต
5.1.3 ขนาด 150 นิว หรือ 96 x 120 นิว หรือ 108 x 108 นิว
หรือ 93 x 124 นิว หรือ 8 x 10 ฟุต หรือ 9 x 9 ฟุต
5.1.4 ขนาด 180 นิว หรือ 108 x 144 นิว หรือ 110 x 147 นิว
หรือ 9 x 12 ฟุต
5.1.5 ขนาด 200 นิว หรือ 144 x 144 นิว หรือ 120 x 160 นิว
หรือ 122 x 162 นิว หรือ 12 x 12 ฟุต
2) ทุกขนาดตามข้อ 1) จอม้วนเก็บในกล่องได้ บังคับจอ ขึน ลง หยุด
ด้วยสวิตซ์ หรือรีโมทคอนโทรล ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
หมายเหตุ : ขนาดทีก่ ้าหนดเป็นขนาดของเส้นทแยงมุม (ค่าโดยประมาณ)

5.2 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ

1) เป็นเครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพจากวัตถุ เช่น วัตถุ 3 มิติ ฟิลม์ สไลด์
แผ่นใส หนังสือ เป็นต้น
2) อุปกรณ์สร้างสัญญาณภาพแบบ CCD หรือ CMOS ขนาดไม่ต่้ากว่า 1/3 นิว
3) สามารถใช้งานร่วมกับโทรทัศน์ วีดีโอ โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์
4) ให้ความละเอียด (Resolution) ไม่ต่้ากว่า 850,000 พิกเซล
5) มีระบบการซูมภาพไม่น้อยกว่า 16 x (2 x Optical , 8 x Digital)
6) มีไฟส่องสว่างด้านบนสองข้าง และมีไฟส่องสว่างด้านล่าง ชนิด LED
7) มีชอ่ งต่อสัญญาณ Input/Output อย่างน้อย RGBx2 S-Videox1 Videox1
USB และ RS-232
8) สินค้ามีการรับประกันคุณภาพ อะไหล่ และบริการเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี

58

ชือ่ ครุภณ
ั ฑ์

5.3 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

1) เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพือ่ ฉายภาพ
จากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ
2) ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP
3) ระดับ SVGA และ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True
4) ขนาดทีก่ ้าหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขันต่้า
หมายเหตุ : มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ มีชื่อเรียกในชื่ออื่นๆ เช่น วิดีโอโปรเจคเตอร์
ดาต้าโปรเจคเตอร์ เครื่องฉายภาพจากสัญญาณคอมพิวเตอร์ และ
วิดีโอ แอลซีดี โปรเจคเตอร์ หรือ ดีแอลพีโปรเจคเตอร์ เป็นต้น
การระบุชื่อครุภณ
ั ฑ์ให้ใช้ค้าว่า "มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ .....
ขนาด …… ANSI Lumens และการเขียนรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ในข้อ 3) ให้ระบุแต่เพียงระดับเดียวให้ตรงกับชื่อครุภณ
ั ฑ์

5.4 กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจติ อล

5.5 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)

1) เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
2) ความละเอียดทีก่ ้าหนดเป็นความละเอียดทีเ่ ซ็นเซอร์ภาพ
(Image Sensor)
3) มีระบบแฟลชในตัว
4) สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมือ่ ข้อมูลเต็ม
หรือเมือ่ ต้องการเปลี่ยน
5) สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
6) มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
1)
2)
3)
4)

ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) ..... พิกเซล
ขนาดทีก่ ้าหนดเป็นขนาดจอภาพขันต่้า ..... นิว
แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพือ่ การเชื่อมต่อ
สัญญาณภาพและเสียง
5) ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ ภาพ
เพลง และภาพยนตร์
6) มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว

60

ชือ่ ครุภณ
ั ฑ์

6. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
6.1 ตูเ้ ย็น

6.2 ตูแ้ ช่อาหาร

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

1) ขนาดทีก่ ้าหนดเป็นความจุภายในขันต่้า
2) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5 คิวบิกฟุต เป็นรุ่นทีไ่ ด้รับฉลาก
ประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
3) การจัดซือตู้เย็นขนาดอื่นให้พิจารณาถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วย
นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา
1) ขนาดทีก่ ้าหนดเป็นความจุภายในขันต่้า
2) ท้าด้วยสเตนเลส หนาไม่น้อยกว่าเบอร์ 24
3) ขนาดไม่น้อยกว่า 20 คิวบิกฟุต เป็นตู้แบบ 2 ประตู
ชันบนเป็นกระจก ชันล่างทึบเป็นช่องแช่แข็ง
4) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 คิวบิกฟุต เป็นตู้แบบ 4 ประตู
5) ขนาดไม่น้อยกว่า 45 คิวบิกฟุต เป็นตู้แบบ 4 ประตู
มีคอมเพรสเซอร์ 2 เครื่อง
6) การค้านวณความจุภายใน (คิวบิกฟุต) = กว้าง x ลึก x สูง
หมายเหตุ : 1 คิวบิกฟุต = 28.30 ลิตร

6.3 เครื่องท้าน้าเย็นแบบต่อท่อ

แบบต่อท่อประปา ขนาด 1 ก๊อก และ 2 ก๊อก
1) ตัวเครื่องทังภายนอกและภายในท้าด้วยโลหะไม่เป็นสนิม
2) ถังบรรจุน้าภายในท้าด้วยโลหะไม่เป็นสนิม ไร้สารตะกั่ว
3) มีอปุ กรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดน้า
4) มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ
5) ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
6) ราคาไม่รวมค่าติดตัง อุปกรณ์การติดตัง เช่น เบรคเกอร์กนั ดูด
และไม่รวมเครื่องกรองน้า

6.4 เครื่องท้าน้าร้อน - น้าเย็น
แบบต่อ ขนาด 2 ก๊อก

1)
2)
3)
4)
5)
6)

มีหัวก๊อกจ่ายน้า โดยเป็น น้าร้อน 1 หัว น้าเย็น 1 หัว
เป็นเครื่องท้าน้าร้อนน้าเย็นแบบตังพืน ระบบต่อท่อประปา
มีระบบกรองน้าในตัวเครื่อง
ความจุถงั เก็บน้าเย็น ไม่น้อยกว่า 4 ลิตร
ความจุถงั เก็บน้าร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ลิตร
ตัวเครื่องทังภายนอกและภายในท้าด้วยวัสดุไม่เป็นสนิม
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10.7 เครื่องนับธนบัตร

1) เป็นชนิดตังโต๊ะหรือตังพืน
2) เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์

10.8 เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน

1) ขนาดทีก่ ้าหนดเป็นขนาดไม่ต่้ากว่า .......... บีทียู
2) ราคาทีก่ า้ หนดเป็นราคาทีร่ วมค่าติดตัง
3) เครื่องปรับอากาศทีม่ ีความสามารถในการท้าความเย็น
ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศทีป่ ระกอบส้าเร็จรูปทังชุด ทังหน่วยส่ง
ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) เครื่องปรับอากาศทีม่ ีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ
ตะแกรงไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟ้า (Ionizer) เป็นต้น
สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และอุปกรณ์สามารถท้าความสะอาดได้
- ชนิดตังพืนหรือแขวน
- ชนิดติดผนัง
ส้าหรับชนิดตู้ตังพืน เป็นเครื่องปรับอากาศทีไ่ ม่มีระบบฟอกอากาศ
6) มีความหน่วงเวลาการท้างานของคอมเพรสเซอร์
7) การจัดซือเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากข้อ 3) ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการ
นโยบายพลังงานแห่งชาติ ครังที่ 3/2539 (ครังที่ 57) เมือ่ วันที่ 14
มิถนุ ายน 2539 เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน โดยให้พิจารณาจัดซือ
เครื่องปรับอากาศทีม่ ีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือจากการพิจารณา
ด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ
- ถ้าจ้านวนบีทียเู ท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจ้านวนวัตต์ทนี่ ้อยกว่า
- ถ้าจ้านวนบีทียไู ม่เท่ากัน ให้น้าจ้านวนบีทียหู ารด้วยจ้านวนวัตต์ (บีทียตู ่อวัตต์)
ผลที่ได้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สูง ถือว่าเครือ่ งปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูง
สามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า
8) การติดตังเครื่องปรับอากาศ
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี สวิตช์ 1 ตัว
ท่อทองแดงไปกลับหุม้ ฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
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9) ค่าติดตังเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตังแยกจากราคา
เครื่องปรับอากาศ)
(1) ชนิดตังพืนหรือชนิดแขวน
ขนาดไม่ต่้ากว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท
ขนาดไม่ต่้ากว่า 40,000 บีทียู 5,500 บาท
(2) ชนิดตู้ตังพืน
ขนาดไม่ต่้ากว่า 33,000 บีทียู 5,000 บาท
ขนาดไม่ต่้ากว่า 42,000 บีทียู 6,000 บาท
(3) ชนิดติดผนัง
ขนาด 12,000-24,000 บีทียู 3,000 บาท

10.9 เครื่องฟอกอากาศ
แบบฝังใต้ฝ้าเพดาน

1) ท้างานด้วยระบบ Electrostatic ประกอบด้วย
(1) แผ่นกรองอนุภาคฝุ่นละอองระบบ Electronic Collecting Cell
(2) สามารถถอดล้างท้าความสะอาดได้
(3) เป็นผลิตภัณฑ์ทผี่ า่ นการตรวจสอบคุณภาพและรับรองประสิทธิภาพ
การฟอกอากาศได้ไม่น้อยกว่า 90% จากสถาบันทีไ่ ด้มาตรฐาน
ในประเทศ หรือมาตรฐานสากล หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
(4) แบบฝังใต้ฝา้ เพดาน : อัตราการหมุนเวียนของอากาศไม่ต่้ากว่า
500 ซีเอฟเอ็ม และ 1,000 ซีเอฟเอ็ม
(5) ราคาไม่รวมค่าติดตัง

10.10 เครื่องดูดฝุน่

1) สามารถดูดฝุ่นและน้า
2) เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์

10.11 เครื่องขัดพืน

1) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 16 นิว
2) ใช้ไฟฟ้า
3) ราคาพร้อมอุปกรณ์

10.12 ถังน้า

10.12.1 แบบไฟเบอร์กลาส
1) ขนาดทีก่ ้าหนดเป็นขนาดทีจ่ นุ ้าได้ไม่น้อยกว่า
2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
3) ราคาไม่รวมขาตัง และไม่รวมค่าติดตัง

