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่ าง คงเหลือ
บัญชีรายชื่อ ครุ ภณ
ั ฑ์ช่างกอสร้
ั
ณ วันที่ 30 กนยายน
2554
ลําดับ วัน เดือน ปี หมายเลขประจํา
รายการ ขนาด ลักษณะ
ได้มาโดย
ที่ ที่ได้รับ วัสดุ-ครุ ภณ
ั ฑ์
วิธีใด
1 ปี 2512 7110-007-0001 โต๊ะเขียนแบบพร้อมอุปกรณ์
ประกวดราคา
่ าสู ง
2 ปี 2512 6675-004-0001 กล้องระดับแบบละเอียดแมนยํ
ประกวดราคา
่ กสํารวจ
3 ปี 2512 4010-001-0001 โซนั
ประกวดราคา
4 ปี 2512 6675-004-0001 กล้องระดับแบบอัตโนมัติ ซี 3 อี
ประกวดราคา
5 ปี 2512 7110-007-0001 โต๊ะสํารวจ
ประกวดราคา
6 ปี 2512 3415-001-0001 เครื่ องเจียรนัย 10"
ประกวดราคา
7 ปี 2512 3220-003-0001 เลื่อยสายพาน 20"
ประกวดราคา
8 ปี 2512 3220-003-0001 เลื่อยวงเดือน
ประกวดราคา
9 ปี 2512 3431-001-0001 เครื่ องเชื่อมใบเลื่อย
ประกวดราคา
10 ปี 2512 3220-010-0001 เครื่ องลอกบัวเล็ก
ประกวดราคา
11 ปี 2512 3220-005-0001 เครื่ องกลึง
ประกวดราคา
12 ปี 2512 3220-010-0001 เครื่ องเจาะรู เดือยแบบโซ่
ประกวดราคา
่ ง
13 ปี 2512 3220-010-0001 เครื่ องขัดกระดาษทรายแทนตั
ประกวดราคา
14 ปี 2512 3220-010-0001 เครื่ องลอกบัวใหญ่
ประกวดราคา
่
่ ง
15 ปี 2512 5130-007-0001 สวานแทนตั
ประกวดราคา
่
่ ง
16 ปี 2512 5130-007-0001 สวานแทนตั
ประกวดราคา
่
่ ง
17 ปี 2512 5130-007-0001 สวานแทนตั
ประกวดราคา
18 ปี 2512 4310-001-0001 เครื่ องปั มลม
ประกวดราคา
19 ปี 2512 3220-010-0001 เครื่ องทําเดือย
ประกวดราคา
20 ปี 2512 3220-020-0001 เครื่ องเพลาะ
ประกวดราคา
21 ปี 2512 3220-008-0001 เครื่ องขัดชนิดจานและสายพาน
ประกวดราคา
22 ปี 2512 3220-003-0001 เลื่อยสายพาน
ประกวดราคา
23 ปี 2512 3415-001-0001 เครื่ องเจียรนัย 7"
ประกวดราคา
24 ปี 2512 3220-010-0001 เครื่ องลอกบัวไฟฟ้ า
ประกวดราคา
25 ปี 2512 3220-003-0001 เลื่อยวงเดือน 8 1/4"
ประกวดราคา
26 ปี 2512 3220-008-0001 เครื่ องขัดชนิดจาน
ประกวดราคา
27 ปี 2512 3220-008-0001 เครื่ องขัดสายพาน 4"
ประกวดราคา
28 ปี 2512 3413-002-0001 เครื่ องทําเกลียวทอ่ 3"
ประกวดราคา
29 ปี 2512 3630-004-0001 เครื่ องผสมปูนฉาบ
ประกวดราคา
30 ปี 2512 4310-001-0001 เครื่ องปั มลม 1/4" แรง
ประกวดราคา
31 ปี 2512 3431-003-0001 เครื่ องเชื่อมไฟฟ้ า
ประกวดราคา
่
32 ปี 2512 3630-007-0001 เครื่ องเขยาคอนกรี
ต 3 แรงม้า
ประกวดราคา
่
33 ปี 2512 3630-007-0001 เครื่ องเขยาคอนกรี
ต 5 แรงม้า
ประกวดราคา
34 ปี 2512 3445-002-0001 เครื่ องตัดทอ่
ประกวดราคา
35 ปี 2512 3413-002-0001 เครื่ องทําเกลียวทอ่
ประกวดราคา
36 ปี 2512 3413-002-0001 เครื่ องทําเกลียวทอ่ 1/2" - 1 1/4
ประกวดราคา
่ นเพื่อทดสอบการกดอัด
37 ปี 2512 6630-010-0001 แบบหลอดิ
ประกวดราคา

จํานวน
1 ชุด
1 ชุด
2 ชุด
1 เครื่ อง
2 ตัว
2 เครื่ อง
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
4 เครื่ อง
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
3 เครื่ อง
4 เครื่ อง
3 เครื่ อง
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
2 เครื่ อง
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
7 เครื่ อง
1 เครื่ อง

ราคา
่
หนวยละ
9,000
2,500
1,023
15,000
9,800
750
1,500
750
900
3,786
500
15,365
17,959
900
750
800
750
2,500
8,000
9,460
2,500
8,200
2,640
3,266
1,500
2,625
3,185
26,000
6,500
3,300
3,950
9,000
15,000
1,000
18,800
1,500
1,950

หมายเหตุ
-
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่ าง คงเหลือ
บัญชีรายชื่อ ครุ ภณ
ั ฑ์ช่างกอสร้
ั
ณ วันที่ 30 กนยายน
2554
ลําดับ วัน เดือน ปี หมายเลขประจํา
รายการ ขนาด ลักษณะ
ได้มาโดย
ที่ ที่ได้รับ วัสดุ-ครุ ภณ
ั ฑ์
วิธีใด
38 ปี 2512 6630-014-0001 ค้อนทดสอบการกดอัดแบบดัดแปลง
ประกวดราคา
่ นเพื่อทดสอบการกดอัดมาตรฐานประกวดราคา
39 ปี 2512 6630-014-0001 แบบหลอดิ
40 ปี 2512 6630-014-0001 ค้อนทดสอบการกดอัดแบบมาตรฐาน
ประกวดราคา
่
41 ปี 2512 3630-007-0001 เครื่ องเขยาแบบใช้
มือ
ประกวดราคา
42 ปี 2512 6670-002-0001 ตาชัง่ แบบคานสเกล
ประกวดราคา
43 ปี 2512 3510-007-0001 ขวดฉีดนํา
ประกวดราคา
่ ดจํากดของดิ
ั
44 ปี 2512 6630-010-0001 เครื่ องมือทดสอบหาคาขี
น ประกวดราคา
่
45 ปี 2512 6630-010-0001 เครื่ องทดสอบหาคาความหนาของดิ
น
ประกวดราคา
46 ปี 2512 3424-004-0001 เตาอบไฟฟ้ า
ประกวดราคา
47 ปี 2512 6630-010-0001 เครื่ องทดสอบ ซีบีอาร์
ประกวดราคา
48 ปี 2512 6670-002-0001 ตาชัง่ ขนาด 20 กก.
ประกวดราคา
49 ปี 2512 6630-014-0001 เครื่ องทดสอบแรงอัดคอนกรี ต
ประกวดราคา
50 ปี 2512 6630-009-0001 เครื่ องทดสอบแรงดึงของเหล็กเสริ ม
ประกวดราคา
51 ปี 2512 6630-010-0001 เครื่ องทดสอบแรงอัดของดิน
ประกวดราคา
52 ปี 2512 6630-010-0001 เครื่ องทดสอบการยุบตัวของดิน
ประกวดราคา
่ วของซีเมนต์
53 ปี 2512 6630-014-0001 ชุดทดสอบการกอตั
ทําขึนเอง
54 ปี 2512 6730-004-0001 เครื่ องฉายสไลด์ บี-2 เออาร์พร้อมซิงโครไนประกวดราคา
55 ปี 2512 3630-004-0001 เครื่ องผสมคอนกรี ต 7 "
ประกวดราคา
56 ปี 2512 4120-011-0001 เครื่ องปรับอากาศ 2.7 ตัน
ประกวดราคา
57 ปี 2512 3449-004-0001 เครื่ องลับใบเลื่อยวงเดือน
ประกวดราคา
58 ปี 2512 6630-010-0001 ชุดทดสอบความซึมได้ของดิน
ประกวดราคา
่ 40 เมตร
59 ปี 2512 4010-001-0001 โซลาน
ประกวดราคา
60 ปี 2512 3418-004-0001 เครื่ องลับใบมีด เครื่ องไสไม้ขนาด 23" ประกวดราคา
่
61 ปี 2512 6635-015-0001 เครื่ องทดสอบหาคาแรงเฉื
อน
ชนิดแกนเดียว 7,000 กก.
สอบราคา
62 20 กย.32 6630-010-0001 ชุดทดสอบหาความต้านทานในการรับ
นําหนักของดิน ยีห่ อ้ ELE
สอบราคา
63 25 ตค.32 3630-007-0001 เครื่ องดึงเหล็กคอนกรี ตอัดแรง
สอบราคา
64 26 กพ.33 4430-004-0001 เตาอบดิน ขนาด 115 ลิตร 200 องศาซี.
สอบราคา
65 6 กย.33 6675-004-0001 กล้องระดับแบบอัตโนมัติ
สอบราคา
็
66 7 กย.33 7110-001-0001 ตูเ้ หล็กเกบเอกสาร
2 บาน
ตกลงราคา
67 24 ตค.33 6730-001-0001 เครื่ องฉายภาพข้ามศรี ษะ รุ่ น 2315
สอบราคา
หมายเลข 39519 II
่
68 15 มค.34 6630-010-0001 ชุดทดสอบหาคาแรงเฉื
อนของดิน
สอบราคา
่ ละเอียด
69 2 กย.35 6675-018-0001 กล้องวัดมุมชนิดอานได้
ซือโดยวิธี
10 ฟิ ลิปดา
พิเศษ
70 4 สค.35 3220-005-0001 เครื่ องกลึงไม้ขนาดไมตํ่ ่ากวา่ 12"
สอบราคา

จํานวน
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
1 ขวด
5 ชุด
1 ชุด
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
10 ชุด
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
3 เส้น
1 เครื่ อง
1 ชุด

ราคา
่
หนวยละ
1,380
1,335
1,210
6,745
2,985
1,320
3,160
8,775
18,240
20,000
20,000
112,845
96,130
64,500
39,400
150
20,000
20,000
27,000
59,800
6,000
3,000
46,400

หมายเหตุ
-

64,500 -

1 ชุด 164,800 1 เครื่ อง 94,200 1 เครื่ อง 34,800 1 กล้อง 24,650 1 ใบ
2,000 1 เครื่ อง 8,000 1 ชุด

128,950 -

3 ชุด
3 ชุด

75,000 32,000 -
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่ าง คงเหลือ
บัญชีรายชื่อ ครุ ภณ
ั ฑ์ช่างกอสร้
ั
ณ วันที่ 30 กนยายน
2554
ลําดับ วัน เดือน ปี หมายเลขประจํา
รายการ ขนาด ลักษณะ
ได้มาโดย จํานวน
ที่ ที่ได้รับ วัสดุ-ครุ ภณ
ั ฑ์
วิธีใด
่ ละเอียด 1 ฟิ ลปดา
71 19 ตค.35 6675-018-0001 กล้องวัดมุมอานได้
ยีห่ อ้ CARL ZEISS JENA
สอบราคา 1 ชุด
72 17 ธค.35 6630-010-0001 ชุดทดสอบ UNCONFINED
COMPRESSIONยีห่ อ้ STSแบบ STS-510 สอบราคา 1 ชุด
่
73 27 ธค.35 6630-003-0001 ชุดทดสอบหาคาความหนื
ดของปูนซีเมนต์
ยีห่ อ้ ELE แบบ EL38-6020,EL38-6000,
EL38-6220, EL38-6060
สอบราคา 1 ชุด
74 28 ธค.35 6630-014-0001 UNIVERSAL FESTING MACHINE
ยีห่ อ้ SHANDONG แบบ WE-100
ขนาด 100KN
สอบราคา 1 เครื่ อง
่ ละเอียด
75 5 กพ.36 6675-018-0001 กล้องวัดมุมชนิดอานได้
10 ฟิ ลิปดายีห่ อ้ ชอกเกยี แบบ ดีที 4
โดยวิธีพิเศษ 1 ชุด
่
76 16 มีค.36 4140-001-0001 พัดลมแบบสายรอบตั
ว ขนาด 16 นิว
ยีห่ อ้ โตชิบา
ตกลงราคา 20 ตัว
77 24 มีค.36 4120-001-0001 เครื่ องปรับอากาศ รุ่ น 25000 บีทียู
รับบริ จาค
จากบริ ษทั
พีอีควิปเทค 1 เครื่ อง
78 22 กย.36 6630-009-0001 ชุดทดสอบหาปริ มาณอากาศใน
สอบราคา 1 ชุด
คอนกรี ตสดยีห่ อ้ ELE รุ่ น EL34-3262
79 5 พย.36 6630-014-0001 เครื่ องทดสอบแรงดึงและแรงอัดซีเมนต์ สอบราคา 1 ชุด
่
มอตาร์พร้อมแบบหลอมาตรฐาน
ยีห่ อ้ ELE ขนาด 10 KN
80 3 ธค.36 3610-001-0001 เครื่ องพิมพ์เขียวขนาดเล็กระบบ
สอบราคา 1 ตัว
แอมโมเนียขนาด 1 หลอด ๆ ละ 300 W
ยีห่ อ้ NEOLT
81 7 กพ.37 6730-001-0001 เครื่ องฉายภาพข้ามศรี ษะ
ตกลงราคา 1 เครื่ อง
ยีห่ อ้ สยาม รุ่ น 2315-II
่
82 21 มีค.37 6680-002-0001 อุปกรณ์การทดลองการไหลของนําผาน
สอบราคา 1 ชุด
่
ฝายรู ปมาตรฐานแผนฝายทํ
าด้วยอะคริ ลิค
ั ะชลศาสตร์
ใสสามารถติดตังเข้ากบโต๊
ยีห่ อ้ ARMETIELD รุ่ น F1-100
83 8 เมย.37 6675-004-0001 กล้องระดับอัตโนมัติ SOKKIA MODEL ตกลงราคา 3 เครื่ อง
C31 AUTOMATIC LEVEL
84 27 กค.37 6630-010-0001 ชุดทดสอบหาคา่ ซี บี อาร์ แบบใช้ไฟฟ้ า สอบราคา 1 ชุด
ยีห่ อ้ ELE แบบ EL25-9160/10
85 27 กค.37 6630-009-0002 เครื่ องทดสอบคอนกรี ตแบบไมทํ่ าลาย
สอบราคา 1 เครื่ อง
(CONCRETE TESTHAMMER ยีห่ ้อ PROCEQ)

ราคา
่
หนวยละ
179,760 79,875 -

59,950 -

700,000 75,000 1,400 -

31,250 84,800 385,000 -

100,000 -

9,000 175,000 -

25,000 198,500 48,000 -

หมายเหตุ
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ลําดับ วัน เดือน ปี หมายเลขประจํา
ที่ ที่ได้รับ วัสดุ-ครุ ภณ
ั ฑ์

่ าง คงเหลือ
บัญชีรายชื่อ ครุ ภณ
ั ฑ์ช่างกอสร้
ั
ณ วันที่ 30 กนยายน
2554
รายการ ขนาด ลักษณะ
ได้มาโดย จํานวน ราคา
่
วิธีใด
หนวยละ

86 27 กค.37 6630-009-0003 เครื่ องทดสอบความต้านทานแรงอัด
คอนกรี ต แบบสนามงานขนาดใหญ่
87 8 สค.37 4430-003-0001 เตาเผาเซรามิคใช้ไฟฟ้ า ดันแคนรุ่ น EA 820
88 23 สค.37 6730-001-0001 เครื่ องฉายภาพทึบแสง 3 มิติ
ยีห่ อ้ PLUS รุ่ น DP-10
่
89 26 กย.37 6630-014-0002 ชุดทดสอบหาคาการไหลของ
ซีเมนต์
มอตาร์ ยีห่ อ้ ELE
90 12 ธค.37 6680-012-0001 ชุดทดสอบหาคุณลักษณะของเครื่ องสู บนํา
สามารถวัดอัตราการไหลความดัน H
และประสิ ทธิภาพเครื่ องสู บ
ยีห่ อ้ ARMETIELD
91 26 มค.38 6680-012-0002 ชุดทดสอบความดันของไหลสถิตย์
(HYDROSTATICPRESSURE
APPARATUS ยีห่ อ้ STS
92 12 กพ.38 6680-012-0003 ชุดทดสอบหาความสู ญเสี ยพลังงานการ
่ ่ ยีห่ อ้ STS
ไหลผานทอ
93 25 กค.38 6675-009-0001 เครื่ องวัดระยะทางอิเล็กทรอนิกส์
ระยะใกล้ 1-5 กม. ยีห่ อ้ SOKIA รุ่ น REF
2A ELECTRONIC DISTANCE
่ ละเอียด 6 ฟิ ลิปดา
94 25 กค.38 6675-018-0001 กล้องวัดมุมชนิดอานได้
ยีห่ อ้ SOKIA รุ่ น DT-4E FIBE-SECOND
DIGITAL THECDO LITE
95 22 สค.38 7110-007-0001 โต๊ะระดับ 3-6
96 25 สค.38 6630-010-0001 เครื่ องเจาะสํารวจดินเจาะได้ความลึก
ไมตํ่ ่ากวา่ 20 เมตร ยีห่ อ้ STS
97 28 สค.38 5120-005-0001 ปากกาหัวโต๊ะงานไม้ ขนาด 13 นิว
ยีห่ อ้ RECORD
่
98 25 กย.38 6630-014-0001 เครื่ องทดสอบการสึ กกรอนแบบลอสเอง
เจลิส ยีห่ อ้ ELE แบบ EL42-5300/01
99 25 กค.38 3820-008-0001 เครื่ องเจาะทําลายคอนกรี ต
ยีห่ อ้ มากต้ี า รุ่ น HM-1300
100 20 สค.39 4140-001-0001 พัดลมโคจรขนาด 16 นิว ยีห่ อ้ โตชิบา
รุ่ น ECCT 40 Y-10
101 23 สค.39 6675-004-0001 กล้องระดับชนิดมีควงยกระดับฟองยาว
ยีห่ อ้ SOKKIA รุ่ น TTL 6
102 2 กย.39 6630-014-0004 ออโต เคลฟ (AUTO CLAVE)

สอบราคา 1 เครื่ อง 168,000 ตกลงราคา 1 เตา
ตกลงราคา 1 เครื่ อง

59,500 45,000 -

สอบราคา

2 ชุด

68,000 -

สอบราคา

1 ชุด

299,600 -

สอบราคา

2 ชุด

29,500 -

สอบราคา

1 ชุด

119,500 -

สอบราคา 1 เครื่ อง 250,000 -

สอบราคา 1 เครื่ อง 114,500 -

ตกลงราคา 12 ตัว
2,300 สอบราคา 1 เครื่ อง 150,000 ตกลงราคา 20 เครื่ อง

2,800 -

สอบราคา 1 เครื่ อง 198,500 ตกลงราคา 1 เครื่ อง

45,000 -

ตกลงราคา 12 ตัว

1,400 -

ตกลงราคา 1 เครื่ อง

35,000 -

ตกลงราคา 1 เครื่ อง 365,405 -

หมายเหตุ
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่ าง คงเหลือ
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ั
ณ วันที่ 30 กนยายน
2554
ลําดับ วัน เดือน ปี หมายเลขประจํา
รายการ ขนาด ลักษณะ
ได้มาโดย
ที่ ที่ได้รับ วัสดุ-ครุ ภณ
ั ฑ์
วิธีใด
ยีห่ อ้ GILSON รุ่ น HM-252
103 5 กย.39 7110-013-0002 ตูเ้ อกสารเหล็กบานเลื่อน SL-304 พร้อมขา ตกลงราคา
104 6 กย.39 3220-010-0001 เครื่ องเพลาะไม้ขนาด 8 นิว ยีห่ อ้
ตกลงราคา
CHIU TING (STARMASTER)รุ่ น HJ-8
105 10 กย.39 6730-001-0001 เครื่ องฉายภาพข้ามศรี ษะ ยีห่ อ้ สยาม
ตกลงราคา
รุ่ น 2315 II หมายเลขเครื่ อง 46396
106 13 กย.39 6675-015-0001 ไม้สต๊าฟแบบพับได้ ขนาด 4 เมตร
ตกลงราคา
107 16 กย.39 7110-007-0001 โต๊ะฝึ กปฏิบตั ิงานทดลอง ขนาด
ตกลงราคา
1.20 x 2.40 x 0.80 ม. โครงทําด้วยเหล็ก
สี่ เหลี่ยมกลวง หนา 2.3 มม.x4 x 2 นิว
พืนไม้อดั ยาก ขนาด 20 มม.บุดว้ ยโฟเมกา้
108 1 เมย.40 6630-014-0005 เครื่ องทดสอบขนาดคละของมวลรวมหยาบ สอบราคา
ยีห่ อ้ GICSUN
่
109 19 พค.40 7430-003-0001 เครื่ องถายเอกสาร
MITA รุ่ น DC-2355 ตกลงราคา
พร้อมตูร้ องรับเครื่ องหมายเลขเครื่ อง
37032313
110 24 พค.40 7910-003-0001 เครื่ องดูดฝุ่ นประจําเครื่ องจักร
ตกลงราคา
ยีห่ อ้ Electrolux รุ่ น uz 878
111 26 พค.40 3210-002-0001 เครื่ องเลื่อยฉลุแบบตังพืน ยีห่ อ้ AMPLE สอบราคา
รุ่ น AP-670
112 19 มิย.40 7730-003-0001 โทรทัศน์สี 14 นิว ยีห่ อ้ เนชัน่ แนล
รับบริ จาค
113 25 สค.40 6625-015-0001 ชุดทดสอบหาความสะอาดและสิ่ งเจือปน ตกลงราคา
ยีห่ อ้ EL รุ่ น 24-4915
114 16 กย.40 4120-001-0001 เครื่ องปรับอากาศ รุ่ น 44000 บีทียู
รับบริ จาค
ยีห่ อ้ HIFI พร้อมติดตัง
115 17 ตค.40 6675-014-0001 ELECTRONEC FIELD BOOK
สอบราคา
่
ขนาดหนวยความจํ
าไมน้่ อยกวา่ 64 KB
ยีห่ อ้ Sokkia รุ่ น Sdr 31
116 30 มค.41 7760-007-0005 วิทยุ-เทปยีห่ อ้ SONY รุ่ น LBT-G
รับบริ จาค
117 28 พค.41 7730-003-0001 โทรทัศน์สี ขนาด 25 นิว ยีห่ อ้ HITASHI รับบริ จาค
118 28 พค.41 7730-003-0001 โทรทัศน์สี ขนาด 21 นิว ยีห่ อ้ TOSHIBA รับบริ จาค
119 28 พค.41 7730-007-0001 เครื่ องฉายวิดีโอ ยีห่ อ้ SONY
รับบริ จาค
120 28 พค.41 7730-007-0001 เครื่ องฉายวีดีโอ ยีห่ อ้ TOSHIBA
รับบริ จาค
121 28 พค.41 7730-007-0001 เครื่ องฉายวีดีโอ ยีห่ อ้ TOSHIBA
รับบริ จาค
122 20 กค.41 6670-002-0001 เครื่ องชัง่ แบบ HEAVU DUTY 20 KG.
ชัง่ ละเอียดได้ 1 กรัม ยีห่ อ้ OHAUS
รุ่ น 1119-DO
ตกลงราคา

จํานวน

ราคา
่
หนวยละ

หมายเหตุ

3 ใบ
1 เครื่ อง

2,600 48,450 -

1 เครื่ อง

9,000 -

2 อัน
5 ตัว

4,500 3,000 -

1 เครื่ อง 159,000 1 เครื่ อง

72,000 -

1 เครื่ อง

47,000 -

1 เครื่ อง

37,400 -

1 เครื่ อง
1 เครื่ อง

6,500 50,000 -

2 เครื่ อง

46,200 -

1 ชุด

200,000 -

1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง

8,990
14,000
8,500
4,000
4,700
4,700

-

1 เครื่ อง

35,000 -
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ลําดับ วัน เดือน ปี หมายเลขประจํา
รายการ ขนาด ลักษณะ
ได้มาโดย
ที่ ที่ได้รับ วัสดุ-ครุ ภณ
ั ฑ์
วิธีใด
123 24 สค.41 4430-006-0001 ตูอ้ บขนาด 0.40 ลบ.ม.200 องศาเซลเซียล
ยีห่ อ้ MEMMERT รุ่ น UM-700
สอบราคา
124 12 ตค.41 3220-006-0001 เครื่ องไสไม้ขนาด 500 มม.
ยีห่ อ้ CHEN SHENG MODEL LS-20A สอบราคา
125 2 มีค.42 6730-001-0001 เครื่ องฉายภาพข้ามศรี ษะ
ยีห่ อ้ VERTEX รุ่ น TT-300
สอบราคา
126 15 มีค.42 7110-007-0001 โต๊ะเขียนแบบ
ตกลงราคา
้
127 15 มีค.42 7110-006-0001 เกาอี
ตกลงราคา
128 9 กพ.43 6670-002-0001 เครื่ องชัง่ ไฟฟ้ า 2,000 กรัม ยีห่ อ้ Yamato
รุ่ น HB-3000 ผลิตในประเทศญี่ปุ่น
ตกลงราคา
129 28 มีค.43 4120-001-0001 เครื่ องปรับอากาศ ยีห่ อ้ MISUTO ขนาด
25000 BTU
รับบริ จาค
130 26 พค.43 3220-003-0003 เครื่ องเลื่อยรัศมี ขนาด 300 มม.
ยีห่ อ้ OMGA MODEL RN 450
ตกลงราคา
131 26 พค.43 3418-004-0001 เครื่ องลับใบมีดเครื่ องไสไม้ ยีห่ อ้
MVM MODEL X 6.3
ตกลงราคา
่
132 8 มิย.43 5335-004-0001 ชุดตะแกรงรอนมาตรฐาน
ยีห่ อ้ HUMBOLDT
ตกลงราคา
่
133 14 กค.43 6630-010-0001 ชุดทดสอบความหนาแนนของดิ
นในสนาม ตกลงราคา
134 28 สค.43 7440-001-0001 เครื่ องไมโครคอมพิวเตอร์สาํ หรับ
งานประมวลผลคํา ยีห่ อ้ Compaq
รุ่ น Deskpro EC
สอบราคา
่ น
135 11 กย.43 6630-008-0001 กระบอกตัวอยางดิ
ตกลงราคา
136 11 กย.43 6670-002-0001 เกจวัดระยะ 0.01 มม.
ตกลงราคา
137 15 กย.43 4120-001-0001 เครื่ องปรับอากาศ ขนาด 32000
BTU ยีห่ อ้ ไฮ-คลาส
ตกลงราคา
138 10 เมย.44 3660-002-0001 เครื่ องผสมมอร์ตา้ ร์ขนาดความจุ 4.5 ลิตร
ยีห่ อ้ KITCHENA 1D รุ่ น K5SS
ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริ กา
สอบราคา
139 6 สค.44 4140-001-0001 พัดลมโคจรสายรอบตัว 16 นิว
ยีห่ อ้ เนชัน่ แนล
สอบราคา
140 9 สค.44 7440-001-0001 เครื่ องคอมพิวเตอร์เพนเที่ยม
พร้อมเครื่ องพิมพ์แบบเลเซอร์
สอบราคา
141 10 สค.44 3220-006-0001 เครื่ องไสไม้ขนาด 500 มม.
รุ่ น GM-508 ยีห่ อ้ CHANG IRON
สอบราคา
ํ งขยาย 30 เทา่ สอบราคา
142 18 กพ.45 6675-004-0001 กล้องวัดระดับอัตโนมัติกาลั
ยีห่ อ้ TOPCON รุ่ น AF-G3 พร้อมขาตัง

จํานวน

1 ตู ้

ราคา
่
หนวยละ
132,000 -

1 เครื่ อง 124,000 4 เครื่ อง
50 ตัว
50 ตัว

7,100 775 775 -

1 เครื่ อง

40,000 -

1 เครื่ อง

37,500 -

1 เครื่ อง

61,900 -

1 เครื่ อง

64,000 -

1 ชุด
1 ชุด

17,890 53,500 -

1 เครื่ อง
2 อัน
2 อัน

34,000 4,500 3,000 -

1 เครื่ อง

31,500

1 เครื่ อง

43,870 -

18 เครื่ อง

1,945 -

2 เครื่ อง 101,400 1 เครื่ อง 209,500 2 ชุด 38,000 -

หมายเหตุ
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ลําดับ วัน เดือน ปี หมายเลขประจํา
รายการ ขนาด ลักษณะ
ได้มาโดย
ที่ ที่ได้รับ วัสดุ-ครุ ภณ
ั ฑ์
วิธีใด
กล้องและอุปกรณ์ดงั นี.- ไม้สต๊าฟอลูมิเนียมชัก ขนาด 4 เมตร
4 อัน
- ไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบพับ ขนาด
3 เมตร 4 อัน SF 5096, #SF 5093
143 1 มีค.45 6630-010-0002 ชุดทดสอบการบดอัดดิน
สอบราคา
่
144 4 เมย.46 5335-004-0001 ชุดตะแกรงรอนมาตรฐาน
สอบราคา
่
145 19 พค.46 6675-018-0001 กล้องวัดมุม (Thodolite) ชนิดอานได้
สอบราคา
ละเอียด 10 ฟิ ลิปดา ยีห่ อ้ TOPCON รุ่ น
DT-102B
146 28 กค.47 7440-001-0001 เครื่ องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทัว่ ไป
ยีห่ อ้ ACER
สอบราคา
147 28 มิย.47 5110-017-0001 ตะไบสามเหลี่ยม 6 ''
สอบราคา
่
148 4 เมย.46 5335-004-0001 ชุดตะแกรงรอนมาตรฐาน
สอบราคา
่
149 19 พค.46 6675-018-0001 กล้องวัดมุม (Thodolite) ชนิดอานได้
สอบราคา
ละเอียด 10 ฟิ ลิปดา ยีห่ อ้ TOPCON รุ่ น
DT-102B
150 28 กค.47 7440-001-0001 เครื่ องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทัว่ ไป
ยีห่ อ้ ACER
สอบราคา
151 28 มิย.47 5110-017-0001 ตะไบสามเหลี่ยม 6 ''
สอบราคา
152 9 มิย.48 6730-001-0002 เครื่ องฉายภาพ Projector
รับบริ จาค
153 9 มิย.48 7440-001-0001 เครื่ องคอมพิวเตอร์ ยีห่ อ้ WOW P4 2.8 OF รับบริ จาค
่
่ (Sieve Shake)
154 16พย.50 5335-004-0001 เครื่ องเขยาตะแกรงรอน
ตกลงราคา
่ าควบคุมอุณหภูมิ(Water Bath)
155 16พย.50 6685-004-0001 อางนํ
ตกลงราคา
156 23พย.50 6730-001-0002 เครื่ องโปรเจคเตอร์ Panasonic รุ่ น PTLB51 ตกลงราคา
SE
157 20ธค.50 7440-001-0001 เครื่ องคอมพิวเตอร์ ยีห่ อ้ HP รุ่ น DX2300M ตกลงราคา
158 20ธค.50 7110-007-0001 โต๊ะคอมพิวเตอร์ Tender-II Workstation สอบราคา
้ ผา้ ฝ้ ายมีเท้าแขน
และเกาอี
159 26ธค.50 4310-001-0001 ปั มลม 1 HP + มอเตอร์มิตซู 1 HP
ตกลงราคา
่ ดปรับรู พนได้
่
160 26ธค.50 4990-004-0001 กาพนชนิ
ตกลงราคา
161 26ธค.50 3450-005-0001 กบไฟฟ้ า ขนาด 5"
ตกลงราคา
่
162 14มค.51 5130-007-0001 สวานกระแทกไฟฟ้
า Makita
ตกลงราคา
163 14มค.51 3220-009-0002 เครื่ องขัดกระดาษทรายสายพาน
ตกลงราคา
164 14มค.51 3450-003-0001 เครื่ องเจียร 4"
ตกลงราคา
165 14มค.51 3455-007-0001 เครื่ องตัดกระเบือง
ตกลงราคา
166 7กพ.51 5965-002-0001 ลําโพง ไฮไฟ PATOA BS1030B
ตกลงราคา

จํานวน

ราคา
่
หนวยละ

หมายเหตุ

1 ชุด 64,000 1 ชุด 13,910 2 กล้อง 117,700 -

1 เครื่ อง 19,150
19 อัน
173
1 ชุด 13,910
2 กล้อง 117,700

-

1 เครื่ อง
19 อัน
1 เครื่ อง
5 เครื่ อง
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง

19,150
173
48,000
24,900
12,000
25,000
35,000

-

3 เครื่ อง
3 ชุด

24,000 7,400 -

1 ชุด
1 ใบ
1 ตัว
1 ตัว
2 ตัว
2 ตัว
1 ตัว
4 ตัว

17,500
7,500
11,500
4,500
3,500
3,400
3,100
2,750

-
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ลําดับ วัน เดือน ปี หมายเลขประจํา
รายการ ขนาด ลักษณะ
ได้มาโดย
ที่ ที่ได้รับ วัสดุ-ครุ ภณ
ั ฑ์
วิธีใด
167 7กพ.51 6730-001-0002 เครื่ องโปรเจคเตอร์ Panasonic รุ่ น PTLB51 ตกลงราคา
168 7กพ.51 6730-002-0001 จอมอเตรอร์ 100 นิว VERTEX
ตกลงราคา
169 7กพ.51 5965-001-0002 ไมค์ลอย ไฮไฟ PA TOA WM5220+WT581ตกลงราคา
170 7กพ.51 5815-004-0001 เครื่ องขยายเสี ยงไฮไฟ PA TOA A2120 ตกลงราคา
171 2กพ.51 7440-001-002 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ยีห่ อ้ BEN-Q
ตกลงราคา
172 9กพ.51 7910-003-0001 เครื่ องดูดฝุ่ นอุตสาหกรรม
ตกลงราคา
173 5 มค. 52 4120-001-0001 เครื่ องปรับอากาศ ยีห่ อ้ ยอร์ค ขนาด 19226 บี ตกลงราคา
รุ่ น YCLH 18/FIDH 18
174 15 กค. 52 7440-001-0001 computer ยีห่ อ้ svoa
สอบราคา
175 27 สค.53 7100-007-0001 โต๊ะอเนกประสงค์เปิ ดพับได้ ขนาด120*75*7ตกลงราคา
้ ประชุมบุนวมขาชุดโครเมี่ยมชนิดหนา- ตกลงราคา
176 27 สค.53 7100-006-0001 เกาอี
ขนาดมาตรฐาน
177 10 พค. 54 4120-001-0001 เครื่ องปรับอากาศยีห่ อ้ Eminent รุ่ น AR33 - ตกลงราคา
(220V) ขนาด 33,096 BTU พร้อมติดตัง

จํานวน

ราคา
่
หนวยละ
1 เครื่ อง 34,900
1 ตัว
14,890
1 ตัว
14,000
1 ตัว
7,900
1 เครื่ อง 19,500
1 เครื่ อง 10,000
1 ชุด 45,903

หมายเหตุ
-

3 ชุด
42 ตัว
84 ตัว

17,441 1,400 450 -

532-382-42

2 เครื่ อง

29,750 -

542-111-112

ลงชื่อ……………………………………….ประธานกรรมการ
ลงชื่อ……………………………………….กรรมการ
ลงชื่อ……………………………………….กรรมการ

532-532-14

-9-

- 10 -

- 11 -

- 12 -

- 13 -

- 14 -

- 15 -

- 16 -

23
464-1547

2

