แผนกวิชำ / หน่ วยงำน……ช่ ำงยนต์ ………………………..
บัญชีรำยกำร…………ครุภัณฑ์ ……………….คงเหลือ
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562
ลำดับ วัน เดือน ปี
ที่

ที่ได้ รับ

หมำยเลขประจำ

รำยกำรขนำดลักษณะ

วัสดุ - ครุภณ
ั ฑ์

1

17 ส.ค. 37 5120-024-0001-371-001

2

ได้ มำ

จำนวน

โดยวิธี
เครื่ องมือควบคุมแรงดันลมและตัวกรอง

รำคำ
หน่ วยละ

งบประมาณ 1 เครื่ อง

7,000

17 ส.ค. 37 4910-035-0002-371-001ถึง003 เครื่ องวัดกาลังอัดดีเซล

งบประมาณ 3 เครื่ อง

11,000

3

17 ส.ค. 37 4910-022-0001-371-001

งบประมาณ 1 เครื่ อง

11,000

4

17 ส.ค. 37 4910-027-0001-371-001ถึง005 เครื่ องทดสอบการตั้งไฟ

งบประมาณ 5 เครื่ อง

7,500

5

17 ส.ค. 37 6680-001-0001-371-001ถึง002 เครื่ องวัดรอบแก๊สโซลีน

งบประมาณ 2 เครื่ อง

9,200

6

17 ส.ค. 37 4910-027-0002-371-001ถึง002 ไทมิ่งเกจ

งบประมาณ

6,550

7

17 ส.ค. 37 6130-001-0001-371-001ถึง002 เครื่ องชาร์ทแบตเตอรี่

งบประมาณ 2 เครื่ อง

8

17 ส.ค. 37 3442-001-0001-371-001

แท่นอัดไฮดรอลิคส์

งบประมาณ

9

17 ส.ค. 37 4310-001-0001-371-001

เครื่ องอัดอากาศขนาด 25 ลบ.ฟุต/นาที

งบประมาณ 1 เครื่ อง

125,000

10

16 ก.พ. 39 4310-001-0002-381-001

เครื่ องอัดอากาศขนาดไม่ต่ากว่า 300 ลิตร

งบประมาณ 1 เครื่ อง

96,000

เครื่ องขัดกระบอกสูบ

หมำยเหตุ

2 ตัว
1 ชุด

7,500
21,000

ต่อนาที พร้อมอุปกรณ์
11

16 ก.พ. 39 3442-001-0002-381-001

แท่นอัดไฮโดรลิค ขนาด 50 ตัน

งบประมาณ 1 เครื่ อง

38,400

12

16 ก.พ. 39 3940-009-0001-381-001

รอกโซ่ขนาด 3 ตัน

งบประมาณ 1 เครื่ อง

18,500

13

16 ก.พ. 39 3445-001-0001-381-003

เครื่ องเจาะตั้งโต๊ะขนาด 13 มม.

งบประมาณ 1 เครื่ อง

6,800

14

16 ก.พ. 39 4910-035-0002-381-001

เครื่ องมือปรับแต่งเครื่ องยนต์ดีเซลชุดใหญ่

งบประมาณ 1 เครื่ อง

165,000

15

16 ก.พ. 39 4910-035-0003-381-001

เครื่ องมือวัดละเอียดช่างยนต์

งบประมาณ 1 เครื่ อง

148,000

16

16 ก.พ. 39 4910-016-0001-381-001

แม่แรงยกกระปุกเกียร์

งบประมาณ

17

22 มี.ค. 39 3442-004-0001-381-001

แท่นอัดกล ขนาด 1 ตัน

งบประมาณ 1 เครื่ อง

13,900

18

22 มี.ค. 39 3415-001-0001-381-004ถึง005 มอเตอร์หินเจียรขนาด 8 นิ้ว

งบประมาณ 2 เครื่ อง

6,500

19

22 มี.ค. 39 7105-006-0006-381-001ถึง003 โต๊ะปฏิบตั ิงาน

งบประมาณ

3 ตัว

6,400

20

22 มี.ค. 39 5180-003-0009-381-001

เครื่ องมือช่างยนต์ทวั่ ไปชุดใหญ่

งบประมาณ

1 ชุด

475,000

21

22 มี.ค. 39 4910-035-0004-381-001

เครื่ องปรับแต่งเครื่ องยนต์แก๊สโซลีนชุดใหญ่

งบประมาณ 1 เครื่ อง

184,000

22

22 มี.ค. 39 6130-001-0002-381-001

เครื่ องประจุแบตเตอรี่ แบบเร็ ว

งบประมาณ 1 เครื่ อง

35,000

23

22 มี.ค. 39 6130-001-0003-381-001

เครื่ องประจุแบตเตอรี่ แบบช้า

งบประมาณ 1 เครื่ อง

16,000

หมายเหตุ ให้แยกบัญชีในแต่ละประเภทพัสดุ คือ
1. บัญชีรายการวัสดุสิ้นเปลือง คงเหลือ
2. บัญชีรายการวัสดุถาวร

คงเหลือ

3. บัญชีรายการครุ ภณ
ั ฑ์

คงเหลือ

1 ตัว

59,000

…………………………………
(……………………………….)
หัวหน้าหน่วยจ่าย / หน่วยเบิก

แผนกวิชำ / หน่ วยงำน……ช่ ำงยนต์ ………………………..
บัญชีรำยกำร…………ครุภัณฑ์ ……………….คงเหลือ
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562
ลำดับ วัน เดือน ปี
ที่

ที่ได้ รับ

หมำยเลขประจำ

รำยกำรขนำดลักษณะ

วัสดุ - ครุภณ
ั ฑ์

ได้ มำ

จำนวน

โดยวิธี

รำคำ

หมำยเหตุ

หน่ วยละ

24

21 ธ.ค. 41 5180-003-0013-411-001ถึง002 เครื่ องมือบริ การจักรยานยนต์

งบประมาณ

2 ชุด

118,000

25

5 ม.ค. 43 4910-035-0002-421-002

เครื่ องมือช่างปรับแต่งเครื่ องยนต์ดีเซล

งบประมาณ

1 ชุด

139,878.18

26

5 ม.ค. 43 4910-027-0003-421-001

ไทมิ่งไลท์แบบดิจิตอล

งบประมาณ

1 ตัว

21,400

27

5 ม.ค. 43 4910-035-0005-421-001

เครื่ องมือถอดประกอบชุดระบบส่งกาลัง

งบประมาณ

1 ชุด

208,552.73

และเครื่ องล่างรถยนต์
28

7 ม.ค. 43 4910-027-0004-421-001

เครื่ องตรวจเช็กชุด CDI

งบประมาณ 1 เครื่ อง

29

7 ม.ค. 43 6910-001-0009-421-001

ชุดฝึ กอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์

งบประมาณ

30

8 ม.ค. 45 5140-008-0002-454-001ถึง003 แผงติดตั้งเครื่ องมือ

31

16 ก.ย. 46 4910-003-0001-461-001

32

9,338.18

1 ชุด

97,272.73

ผลิตผล/งปม. 3 ชุด

24,483.33

เครื่ องยกรถชนิด 2 เสา

สอบราคา/งปม. 1 เครื่ อง

136,900

16 ก.ย. 46 4910-016-0002-461-001

แม่แรงตะเฆ่ขนาด 3 ตัน

สอบราคา/งปม.

1 ชุด

8,600

33

16 ก.ย. 46 6910-001-0025-461-001-002

ชุดฝึ กรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ

สอบราคา/งปม.

2 ชุด

35,700

34

16 ก.ย. 46 4910-007-0001-461-001

เครื่ องไล่ลมเบรกแบบสูญญากาศ

สอบราคา/งปม. 1 เครื่ อง

35

16 ก.ย. 46 5180-003-0015-461-001

เครื่ องมือถอดยอยล์สปริ ง

สอบราคา/งปม.

1 ชุด

25,700

36

16 ก.ย. 46 5180-003-0014-461-001

เครื่ องมือถอดประกอบและบริ การไฟฟ้า สอบราคา/งปม. 1 ชุด

75,000

14,700

รถยนต์
37

16 ก.ย. 46 6910-001-0022-461-001

ชุดฝึ กเครื่ องเสียงรถยนต์

38

29 ก.ย. 46 4120-001-0007-462-001

เครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่วน

สอบราคา/งปม.

1 ชุด

28,700

ตกลงราคา 1 เครื่ อง

36,000

ชนิดแขวน 33,000 BTU
39

17 พ.ค. 47 4910-027-0005-471-001

เครื่ องตรวจสอบอาร์เมเจอร์

สอบราคา/งปม. 1 เครื่ อง

18,300

40

17 พ.ค. 47 4910-027-0006-471-001

เครื่ องวิเคราะห์ไอเสีย

สอบราคา/งปม. 1 เครื่ อง

168,400

41

21 มี.ค. 51 3450-002-0001-511-001

เครื่ องขัดผ้าเบรค

ตกลงราคา

1 ตัว

65,000

42

21 มี.ค. 51 3460-014-0001-511-001

เครื่ องสมดุลล้อรถยนต์แบบนอกรถ

ตกลงราคา

1 ตัว

252,000

43

21 มี.ค. 51 3438-001-0001-511-001

ชุดเครื่ องซ่อมตัวถังรถยนต์

ตกลงราคา

1 ชุด

149,000

44

11-มี.ค.-54 6910-010-0001-531-001

ชุดครุ ภณ
ั ฑ์ปฏิบตั ิสาขาชิ้นส่วนเครื่ องกล วิธีพิเศษ/งปม. 1 ชุด

347,000

หมายเหตุ ให้แยกบัญชีในแต่ละประเภทพัสดุ คือ
1. บัญชีรายการวัสดุสิ้นเปลือง คงเหลือ
2. บัญชีรายการวัสดุถาวร

คงเหลือ

3. บัญชีรายการครุ ภณ
ั ฑ์

คงเหลือ

…………………………………
(……………………………….)
หัวหน้าหน่วยจ่าย / หน่วยเบิก

แผนกวิชำ / หน่ วยงำน……ช่ ำงยนต์ ………………………..
บัญชีรำยกำร…………ครุภัณฑ์ ……………….คงเหลือ
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562
ลำดับ วัน เดือน ปี
ที่

ที่ได้ รับ

หมำยเลขประจำ

รำยกำรขนำดลักษณะ

วัสดุ - ครุภณ
ั พ์

ได้ มำ

จำนวน

โดยวิธี

รำคำ
หน่ วยละ

45

19-ก.ย.-54 4120-001-0010-521-001

เครื่ องปรับอากาศ LG ขนาด 18830 BTU เงินอุดหนุน 1 เครื่ อง

23,500

46

28-เม.ย.-59 2815-001-0003-591-001

เครื่ องยนต์ดีเซลหัวฉี ดระบบไฟฟ้าคอมมอลเรล ตกลงราคา 1 เครื่ อง

193,100

หมายเหตุ ให้แยกบัญชีในแต่ละประเภทพัสดุ คือ
1. บัญชีรายการวัสดุสิ้นเปลือง คงเหลือ
2. บัญชีรายการวัสดุถาวร

คงเหลือ

3. บัญชีรายการครุ ภณ
ั ฑ์

คงเหลือ

หมำยเหตุ

…………………………………
(……………………………….)
หัวหน้าหน่วยจ่าย / หน่วยเบิก

แผนกวิชำ / หน่ วยงำน……ดนตรี………………………..
บัญชีรำยกำร……………ครุภัณฑ์ ……………….คงเหลือ
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562
ลำดับ วัน เดือน ปี
ที่
5

ที่ได้ รับ

หมำยเลขประจำ

รำยกำรขนำดลักษณะ

ได้ มำ

วัสดุ - ครุภณ
ั ฑ์

โดยวิธี

21 ส.ค. 39 5965-001-0001-391-003ถึง004 ไมโครไฟน

งบประมาณ

หมายเหตุ ให้แยกบัญชีในแต่ละประเภทพัสดุ คือ
1. บัญชีรายการวัสดุสิ้นเปลือง คงเหลือ
2. บัญชีรายการวัสดุถาวร

คงเหลือ

3. บัญชีรายการครุ ภณ
ั ฑ์

คงเหลือ

จำนวน

รำคำ

หมำยเหตุ

หน่ วยละ
2 ตัว

8,000

…………………………………
(……………………………….)
หัวหน้าหน่วยจ่าย / หน่วยเบิก

แผนกวิชำ / หน่ วยงำน……คอมพิวเตอร์ ………………………..
บัญชีรำยกำร……………ครุภัณฑ์ ……………….คงเหลือ
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562
ลำดับ วัน เดือน ปี
ที่
1

ที่ได้ รับ

หมำยเลขประจำ

รำยกำรขนำดลักษณะ

วัสดุ - ครุภณ
ั ฑ์

ได้ มำ

จำนวน

โดยวิธี

18 มี.ค. 40 4120-001-0001-403-001ถึง002 เครื่ องปรับอากาศขนาดไม่ต่ากว่า

รำคำ

หมำยเหตุ

หน่ วยละ

รับบริ จาค 2 เครื่ อง

-

24,000 บีทียู
2

31-ต.ค.-54 7440-001-0001-544-073-092คอมพิวเตอร์

ผลิตผล

20 เครื่ อง

18,530

3

3-พ.ค.-55 7440-001-00023-553-029 เครื่ องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ aser aspire 4935 บริ จาค

1 เครื่ อง

15,000

4

22-ม.ค.-62 7440-001-0001-621-155-214 เครื่ องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 งบประมาณ 60 เครื่ อง

22,000

หมายเหตุ ให้แยกบัญชีในแต่ละประเภทพัสดุ คือ
1. บัญชีรายการวัสดุสิ้นเปลือง คงเหลือ
2. บัญชีรายการวัสดุถาวร

คงเหลือ

3. บัญชีรายการครุ ภณ
ั ฑ์

คงเหลือ

…………………………………
(……………………………….)
หัวหน้าหน่วยจ่าย / หน่วยเบิก

แผนกวิชำ / หน่ วยงำน……ช่ ำงตัดเสื้ อสตรี ………………………..
บัญชีรำยกำร……………ครุภัณฑ์ ……………….คงเหลือ
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562
ลำดับ วัน เดือน ปี
ที่

ที่ได้ รับ

หมำยเลขประจำ

รำยกำรขนำดลักษณะ

วัสดุ - ครุภณ
ั ฑ์

ได้ มำ

จำนวน

โดยวิธี

รำคำ
หน่ วยละ

1

15 ส.ค. 37 3530-005-0001-371-001ถึง002 จักรพันริ ม

งบประมาณ 2 หลัง

13,000

2

15 ส.ค. 37 3530-005-0002-371-001ถึง005 จักรทาลวดลาย

งบประมาณ 5 หลัง

6,700

3

15 ส.ค. 37 7230-003-0001-371-001

งบประมาณ

1 ชุด

15,000

4

15 ส.ค. 37 7105-006-0001-371-001ถึง005 โต๊ะปฏิบตั ิการตัดเย็บเสื้ อผ้า

งบประมาณ

5 ตัว

15,000

5

15 ส.ค. 37 3611-007-0001-371-001

เครื่ องปั๊มกระดุม

งบประมาณ 1 เครื่ อง

5,000

6

13 ส.ค. 41 7230-003-0002-411-001

ฉากกั้นลองตัวกระจก 3 ด้าน

งบประมาณ 1 ฉาก

20,000

7

13 ส.ค. 41 7105-006-0001-411-011ถึง014 โต๊ะปฏิบตั ิการตัดผ้าขนาด120X200ซม.

งบประมาณ

4 ตัว

15,000

8

27 ส.ค. 41 3530-005-0001-441-005ถึง006 จักรพันริ มแบบอุตสาหกรรม

งบประมาณ 2 หลัง

29,000

9

27 ส.ค. 41 3530-002-0002-411-003

งบประมาณ 1 หลัง

50,000

ฉากกั้นลองตัว

จักรคอมพิวเตอร์ (จักรทางานด้วยระบบ

หมำยเหตุ

อิเล็กทรอนิกส์
10

27 ส.ค. 41 3530-005-0003-411-001

จักรอุตสาหกรรมฝี เข็มตรง

งบประมาณ 1 หลัง

14,000

11

27 ส.ค. 41 3510-005-0002-411-001

เครื่ องรี ดผ้าอัตโนมัติชนิดกดทับ

งบประมาณ 1 เครื่ อง

27,000

12

22 ก.ค. 42 3530-002-0002-421-004ถึง005 จักรคอมพิวเตอร์

งบประมาณ 2 หลัง

58,310.13

13

4 เม.ย. 43 3530-002-0001-432-002

บารุ งการศึกษา 1 หลัง

15,000

14

4 เม.ย. 43 6910-004-0004-432-003ถึง005 หุ่นตุ๊กตาเต็มตัว (สตรี )

บารุ งการศึกษา

3 ตัว

7,200

15

5 ก.พ. 45 3510-005-0003-452-001

เตารี ดไอน้ า

ตกลงราคา/บกศ. 1 ตัว

15,000

16

5 ก.พ. 45 3530-005-0002-452-011

จักรเย็บผ้า

ตกลงราคา/บกศ. 1 หลัง

38,000

17

7-มิ.ย.-55 3530-002-0003-552-003

จักรอุตสาหกรรม 4 เส้น

1 หลัง

13,000

จักรอุตสาหกรรมฝี เข็มตรง

หมายเหตุ ให้แยกบัญชีในแต่ละประเภทพัสดุ คือ
1. บัญชีรายการวัสดุสิ้นเปลือง คงเหลือ
2. บัญชีรายการวัสดุถาวร

คงเหลือ

3. บัญชีรายการครุ ภณ
ั ฑ์

คงเหลือ

บกศ.

…………………………………
(……………………………….)
หัวหน้าหน่วยจ่าย / หน่วยเบิก

แผนกวิชำ / หน่ วยงำน……ช่ ำงอิเล็กทรอนิกส์ ………………………..
บัญชีรำยกำร……………ครุภัณฑ์ ……………….คงเหลือ
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562
ลำดับ วัน เดือน ปี
ที่

ที่ได้ รับ

หมำยเลขประจำ

รำยกำรขนำดลักษณะ

วัสดุ - ครุภณ
ั ฑ์

ได้ มำ

จำนวน

โดยวิธี

รำคำ
หน่ วยละ

1

17 ก.พ. 39 6910-001-0001-381-001ถึง010 เครื่ องฝึ กอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

งบประมาณ 10 เครื่ อง

30,700

2

17 ก.พ. 39 6910-001-0002-381-001ถึง010 เครื่ องฝึ กวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1

งบประมาณ 10 เครื่ อง

30,200

3

17 ก.พ. 39 6625-003-0005-381-001ถึง010 ดิ จิตอลมัลติมิเตอร์

งบประมาณ 10 เครื่ อง

5,670

4

17 ก.พ. 39 6910-001-0003-381-001ถึง005 เครื่ องทดลองไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ งบประมาณ 5 เครื่ อง

32,000

5

17 ก.พ. 39 5825-009-0003-381-001ถึง010 ออดิโอเยนเนอเรเตอร์

งบประมาณ 10 เครื่ อง

18,000

6

17 ก.พ. 39 6625-003-0011-381-001ถึง005วัตต์มิเตอร์ แบบแผง

งบประมาณ 5 เครื่ อง

18,900

7

17 ก.พ. 39 6625-003-0012-381-001ถึง005เพาเวอร์แฟคเตอร์มิเตอร์แบบแผง

งบประมาณ 5 เครื่ อง

17,010

8

17 ก.พ. 39 6625-003-0013-381-001

งบประมาณ 1 เครื่ อง

47,250

9

17 ก.พ. 39 6625-003-0014-381-001ถึง005อาร์ แอล ซี บริ ดจ์ มิเตอร์

งบประมาณ 5 เครื่ อง

75,600

10

17 ก.พ. 39 6695-015-0001-381-001

ลักซ์มิเตอร์

งบประมาณ 1 เครื่ อง

12,285

11

17 ก.พ. 39 6625-003-0017-381-001

คิวมิเตอร์

งบประมาณ 1 เครื่ อง

189,000

12

17 ก.พ. 39 6625-003-0018-381-001

เพรสเซอร์มิเตอร์

งบประมาณ 1 เครื่ อง

18,900

13

17 ก.พ. 39 6910-001-0004-381-001ถึง010 เครื่ องฝึ กค่าความต้านทาน

งบประมาณ 10 เครื่ อง

5,670

14

17 ก.พ. 39 6680-001-0003-381-001

เครื่ องวัดความเร็ วรอบด้วยแสง

งบประมาณ 1 เครื่ อง

9,450.00

15

17 ก.พ. 39 5825-009-0001-381-001

เครื่ องกาเนิดถี่วิทยุ เอเอ็ม เอฟเอ็ม

งบประมาณ 1 เครื่ อง

67,000

16

17 ก.พ. 39 5825-009-0002-381-001ถึง010 ฟังค์ชนั่ เยนเนอเรเตอร์

งบประมาณ 10 เครื่ อง

18,000

17

15 ส.ค. 43 6910-001-0010-431-001ถึง002 ชุดฝึ กโทรทัศน์สี

งบประมาณ

57,352

18

4 ต.ค. 43 6625-001-0006-431-001ถึง002 ทีวีสวีฟมาร์คเกอร์เยนเนอเรเตอร์

งบประมาณ 2 เครื่ อง

45,850

19

4 ต.ค 43 6910-001-0012-431-001ถึง004 ชุดฝึ กเครื่ องส่ง AM/FM

งบประมาณ

4 ชุด

17,200

20

4 ต.ค 43 6910-001-0013-431-001

ชุดฝึ กอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 1

งบประมาณ

1 ชุด

111,000

21

24 พ.ย. 43 5180-003-0014-431-001

ชุดเครื่ องมือประจาแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์

งบประมาณ

1 ชุด

42,000

22

18 มิ.ย. 45 6910-001-0016-451-001ถึง007 ชุดฝึ กเครื่ องรับโทรทัศน์

สอบราคา/งปม. 7 เครื่ อง

23

18 มิ.ย. 45 6910-001-0013-451-002

สอบราคา/งปม.

1 ชุด

114,000

24

18 มิ.ย. 45 6910-001-0016-453-008ถึง010 ชุดฝึ กเครื่ องรับโทรทัศน์สี

บริ จาค

3 เครื่ อง

31,000

25

13 ก.ย. 45 6910-001-0011-451-005ถึง014 ชุดฝึ กเครื่ องรับวิทยุ AM-FM Stereo

สอบราคา/งปม. 10 ชุด

9,940

เครื่ องวัดความถี่ ขนาด 250 MHz

ชุดฝึ กอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ ให้แยกบัญชีในแต่ละประเภทพัสดุ คือ
1. บัญชีรายการวัสดุสิ้นเปลือง คงเหลือ
2. บัญชีรายการวัสดุถาวร

คงเหลือ

3. บัญชีรายการครุ ภณ
ั ฑ์

คงเหลือ

หมำยเหตุ

2 ชุด

31,000

…………………………………
(……………………………….)
หัวหน้าหน่วยจ่าย / หน่วยเบิก

แผนกวิชำ / หน่ วยงำน……ช่ ำงอิเล็กทรอนิกส์ ………………………..
บัญชีรำยกำร……………ครุภัณฑ์ ……………….คงเหลือ
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562
ลำดับ วัน เดือน ปี

หมำยเลขประจำ

รำยกำรขนำดลักษณะ

วัสดุ - ครุภณ
ั ฑ์

ได้ มำ

จำนวน

โดยวิธี

รำคำ

ที่

ที่ได้ รับ

26

20 มิย. 46 5825-009-0001-461-001

เครื่ องกาเนิดสัญญาณภาพทดสอบโทรทัศน์

สอบราคา/งปม. 1 เครื่ อง

27

20 มิย. 46 6910-001-0020-461-001-002

ชุดฝึ กไมโครโปรเซสเซอร์ และอินเตอร์ เฟส

สอบราคา/งปม.

2 ชุด

36,273

28

9 ม.ค. 2547 6910-001-0019-461-001-002

ชุดฝึ กไมโครคอมพิวเตอร์ในงาน

สอบราคา/งปม.

2 ชุด

54,950

สอบราคา/งปม.

2 ชุด

42,500

งบประมาณ

1 ชุด

2,992,000

หมำยเหตุ

หน่ วยละ
36,915

อุตสาหกรรม
29

9 ม.ค. 2547 6910-001-0021-481-001-002ชุดฝึ กวงจรดิจิตอลเทคนิค 1

30

22-ม.ค.-62 6910-001-0013-621-003

ชุดทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์

หมายเหตุ ให้แยกบัญชีในแต่ละประเภทพัสดุ คือ
1. บัญชีรายการวัสดุสิ้นเปลือง คงเหลือ
2. บัญชีรายการวัสดุถาวร

คงเหลือ

3. บัญชีรายการครุ ภณ
ั ฑ์

คงเหลือ

…………………………………
(……………………………….)
หัวหน้าหน่วยจ่าย / หน่วยเบิก

แผนกวิชำ / หน่ วยงำน……ช่ ำงไฟฟ้ ำ………………………..
บัญชีรำยกำร……………ครุภัณฑ์ ……………….คงเหลือ
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562
ลำดับ วัน เดือน ปี

หมำยเลขประจำ

รำยกำรขนำดลักษณะ

วัสดุ - ครุภณ
ั ฑ์

ได้ มำ

จำนวน

โดยวิธี

รำคำ

ที่

ที่ได้ รับ

1

8 พ.ย. 37 6625-001-0001-371-001

เครื่ องวัดฉนวน

งบประมาณ 1 เครื่ อง

10,000

2

8 พ.ย. 37 6625-003-0003-371-001

เครื่ องวัดความถี่

งบประมาณ 1 เครื่ อง

6,500

3

8 พ.ย. 37 3445-001-0001-371-001

เครื่ องเจาะแบบตั้งโต๊ะขนาด 13 มม.

งบประมาณ

4

8 พ.ย. 37 3415-001-0001-371-001

เครื่ องหิ นเจียรไนแบบตั้งโต๊ะขนาด 8 นิ้ว งบประมาณ 1 เครื่ อง

12,000

5

8 พ.ย. 37 3424-004-0001-371-001

เตาอบมอเตอร์

งบประมาณ

45,000

6

8 พ.ย. 37 6110-005-0002-371-001

สไลด์เรคกูเรเตอร์ 3 เฟส 6 เควีเอ

งบประมาณ 1 เครื่ อง

25,000

7

8 พ.ย. 37 5180-003-0004-371-001

เครื่ องมืองานท่อไฟฟ้าหนา

งบประมาณ

1 ชุด

20,000

8

8 พ.ย. 37 5180-003-0005-371-001

เครื่ องมืองานท่อไฟฟ้าบาง

งบประมาณ

1 ชุด

17,000

9

8 พ.ย. 37 5120-017-0001-371-001

ไฮดรอลิคเบนเดอร์

งบประมาณ

1 ชุด

16,000

10

8 พ.ย. 37 5180-003-0006-371-001ถึง004 เครื่ องมือประจาตัวช่างสาย

งบประมาณ

4 ชุด

15,000

11

8 พ.ย. 37 6680-001-0002-371-001ถึง002 เครื่ องวัดความเร็ วรอบแบบเกจ

งบประมาณ 2 เครื่ อง

5,500

12

8 พ.ย. 37 6110-002-0001-371-001

งบประมาณ 1 เครื่ อง

50,000

13

3 ก.พ. 40 6625-001-0004-391-001ถึง003 ออสซิลโลสโคป ขนาด 40 MHz

งบประมาณ 3 เครื่ อง

34,700

14

3 ก.พ. 40 6625-001-0005-391-001

เครื่ องมือทดสอบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ งบประมาณ 1 เครื่ อง

487,900

15

3 ก.พ. 40 6625-003-0015-391-001ถึง002 เครื่ องมือวัดเครื่ องกลไฟฟ้างานปฏิบตั ิ

งบประมาณ 2 เครื่ อง

34,575

16

3 ก.พ. 40 6115-001-0001-391-001

งบประมาณ 1 เครื่ อง

50,000

17

3 ก.พ. 40 6910-001-0005-391-001ถึง004 เครื่ องทดลองอิเล็กทรอนิกส์และวงจร 1

งบประมาณ 4 เครื่ อง

34,125

18

3 ก.พ. 40 6910-001-0006-391-001ถึง002 เครื่ องฝึ กทดลองอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

งบประมาณ 2 เครื่ อง

89,050

19

3 ก.พ. 40 6910-001-0007-391-001

ชุดฝึ กวงจรไฟฟ้า 1 - 2

งบประมาณ

1 ชุด

98,900

20

3 ก.พ. 40 5180-003-0011-391-001

ชุดเครื่ องมือติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร

งบประมาณ

1 ชุด

97,150

21

3 ก.พ. 40 5180-003-0012-391-001

ชุดเครื่ องมือติดตั้งไฟฟ้าภายนอกอาคาร

งบประมาณ

1 ชุด

98,650

22

3 ก.พ. 40 6930-004-0004-391-001

ชุดประจาวิชาติดตั้งไฟฟ้า

งบประมาณ

1 ชุด

174,570

23

29 มิ.ย. 44 5180-003-0015-441-001

ชุดเครื่ องมือประจาโรงงานช่างไฟฟ้า

งบประมาณ

1 ชุด

177,700

24

22 ส.ค. 44 6930-004-0006-441-001ถึง005 ชุดฝึ กการควบคุมเครื่ องกลไฟฟ้า

งบประมาณ

5 ชุด

19,000

25

14 ก.ย. 44 5180-003-0016-441-001

งบประมาณ

1 ชุด

34,000

เครื่ องควบคุมมอเตอร์

เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 3 KW

เครื่ องมือกลซ่อมบารุ งรักษาเครื่ องกลไฟฟ้า

หมายเหตุ ให้แยกบัญชีในแต่ละประเภทพัสดุ คือ
1. บัญชีรายการวัสดุสิ้นเปลือง คงเหลือ
2. บัญชีรายการวัสดุถาวร

คงเหลือ

3. บัญชีรายการครุ ภณ
ั ฑ์

คงเหลือ

หมำยเหตุ

หน่ วยละ

1 ตัว
1 เตา

15,000

…………………………………
(……………………………….)
หัวหน้าหน่วยจ่าย / หน่วยเบิก

แผนกวิชำ / หน่ วยงำน……ช่ ำงไฟฟ้ ำ………………………..
บัญชีรำยกำร……………ครุภัณฑ์ ……………….คงเหลือ
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562
ลำดับ วัน เดือน ปี

หมำยเลขประจำ

รำยกำรขนำดลักษณะ

วัสดุ - ครุภณ
ั ฑ์

ได้ มำ

จำนวน

โดยวิธี

รำคำ

ที่

ที่ได้ รับ

26

1 พ.ย. 44 5180-003-0017-441-001

ชุดเครื่ องมือทดสอบเครื่ องเย็นและปรับอากาศ

สอบราคา/งปม.

27

1 พ.ย. 44 4310-004-0001-441-001

เครื่ องถ่ายและหมุนเวียนน้ ายาแอร์

สอบราคา/งปม. 1 เครื่ อง

179,867

28

1 พ.ย. 44 3447-006-0001-441-001

เครื่ องพันขดลวด

สอบราคา/งปม. 1 เครื่ อง

48,500

29

1 พ.ย. 44 6910-001-0015-441-001

ชุดฝึ กหม้อแปลงไฟฟ้า

สอบราคา/งปม.

1 ชุด

188,000

30

2 พ.ย. 44 7105-006-0009-441-001ถึง003 โต๊ะทดลองทางไฟฟ้า 800X1800X800 มม.

สอบราคา/งปม.

3 ชุด

16,585

31

13 ก.ย. 45 6910-001-0017-451-001

สอบราคา/งปม. 1 ชุด

167,800

32

26 ก.ย. 46 6910-001-0018-461-001ถึง002 ชุดทดลองควบคุมเครื่ องกลไฟฟ้า

สอบราคา/งปม. 2 ชุด

48,000

33

15 มิ.ย. 47 6910-001-0022-471-001

สอบราคา/งปม. 1 ชุด

122,408

34

2 ก.ค. 46 4120-001-0007-464-001ถึง033 เครื่ องปรับอากาศ

35

16 ก.ย. 48 5975-007-0001-482-001

36

ชุดเครื่ องฝึ กซ่อมเครื่ องใช้ไฟฟ้า
ชุดทดลองเป็ นลาดับขั้น PLC

หน่ วยละ
1 ชุด

179,760

โอน

33 เครื่ อง

ชุดดึงสายไฟฟ้า

ตกลงราคา

1 ชุด

10,291

23 มี.ค.51 6110-010-0002-511-001

ชุดฝึ กนิวเมติกส์ไฟฟ้า

งบประมาณ

1 ชุด

235,400

37

10 ก.พ. 54 6910-012-0001-531-001

ชุดครุ ภณั ฑ์ปฎิบตั ิการสาขางานไฟฟ้าทัว่ ไป วิธิพิเศษ/งปม. 1 ชุด

235,500

38

4 ก.ค.54 6645-009-0001-542-001

Guard tour patrol Guardtoru System CMGT4

หมำยเหตุ

บกศ.

1 ชุด

9,800

บกศ.

2 ชุด

9,500

(นาฬิกายาม)

39

4 ก.ค.54 6645-012-0001-542-001

เครื่ องสแกนลายนิ้วมือ

40

27-ม.ค.-55 5180-003-0017-541-002

ชุดเครื่ องมือทดสอบเครื่ องเย็นและปรับอากาศ วิธิพิเศษ/งปม. 1 ชุด

180,000

41

25-ก.ค.-55 6910-001-0001-551-001

ชุดสาธิตระบบลิฟท์และการควบคุม

งบประมาณ

1 ชุด

343,000

42

21-ส.ค.-56 4910-027-0002-561-001

ชุดฝึ กไฮดรอลิกส์

งบประมาณ

1 ชุด

462,616.82

43

21-ส.ค.-56 6110-010-0002-561-002

ชุดฝึ กนิวเมติกส์เบื้องต้น

งบประมาณ

1 ชุด

222,429.91

44

21-ส.ค.-56 6910-001-0001-551-002

ชุดสาธิตระบบลิฟท์และการควบคุม

งบประมาณ

1 ชุด

322,429.91

45

17-มี.ค.-59 6910-001-0007-591-002-011 ชุดฝึ กวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

งปม./พิเศษ

10 ชุด

50,000

หมายเหตุ ให้แยกบัญชีในแต่ละประเภทพัสดุ คือ
1. บัญชีรายการวัสดุสิ้นเปลือง คงเหลือ
2. บัญชีรายการวัสดุถาวร

คงเหลือ

3. บัญชีรายการครุ ภณ
ั ฑ์

คงเหลือ

…………………………………
(……………………………….)
หัวหน้าหน่วยจ่าย / หน่วยเบิก

แผนกวิชำ / หน่ วยงำน……ช่ ำงเชื่ อมโลหะ………..
บัญชีรำยกำร……………ครุภัณฑ์ ……………….คงเหลือ
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562
ลำดับ วัน เดือน ปี
ที่

ที่ได้ รับ

หมำยเลขประจำ

รำยกำรขนำดลักษณะ

วัสดุ - ครุภณ
ั ฑ์

ได้ มำ

จำนวน

โดยวิธี

รำคำ
หน่ วยละ

1

13 มี.ค. 38 3433-011-0002-371-001

ชุดออกซิเจนแมนิโฟลด์

งบประมาณ

1 ชุด

50,000

2

13 มี.ค. 38 3433-011-0003-371-001

ชุดอาเซททีลีน แมนิโฟลด์

งบประมาณ

1 ชุด

70,000

3

13 มี.ค. 38 3441-001-0001-371-001

เครื่ องดัดท่อแบบขัดด้วยมอเตอร์

งบประมาณ 1 เครื่ อง

4

13 มี.ค. 38 3433-003-0001-371-001ถึง002 ชุดบัดกรี โลหะแผ่น

งบประมาณ

5

13 มี.ค. 38 3432-005-0001-371-001

งบประมาณ 1 เครื่ อง

15,000

6

8 พ.ค. 39 3431-003-0001-371-001ถึง005 เครื่ องเชื่อมไฟฟ้า AC/DC ขนาด 250 แอมป์

บารุ งการศึกษา 5 เครื่ อง

35,000

7

8 พ.ค. 39 3415-001-0001-371-002ถึง003 เครื่ องหิ นเจียรไนแบบตั้งโต๊ะขนาด 8 นิ้ว

บารุ งการศึกษา 2 เครื่ อง

11,800

8

13 มิ.ย. 40 3445-001-0001-371-002

เครื่ องเจาะแบบตั้งโต๊ะขนาด 13 มม.

บารุ งการศึกษา 1 เครื่ อง

14,500

9

6 ส.ค. 41 3445-002-0001-371-001

เครื่ องตัดโลหะแบบคันโยก

บารุ งการศึกษา 1 เครื่ อง

40,000

10

6 ส.ค. 41 7105-006-0004-371-001ถึง002 โต๊ะปากกาพร้อมปากกา

บารุ งการศึกษา

11

13 มี.ค. 38 3405-001-0001-371-001

เครื่ องเลื่อยกลขนาด 350 มม.

งบประมาณ 1 เครื่ อง

12

13 มี.ค. 38 5410-011-0001-371-001

คูหาเชื่อมไฟฟ้า

งบประมาณ

13

13 มี.ค. 38 3441-007-0001-371-001

เครื่ องพับโลหะ

งบประมาณ 1 เครื่ อง

88,000

14

13 มี.ค. 38 3432-005-0001-371-001

เครื่ องเชื่ อมจุดแบบเคลื่อนที่ ขนาด 15 KVA

งบประมาณ 1 เครื่ อง

40,000

15

13 มี.ค. 38 3445-001-0002-371-001

สว่านไฟฟ้าแบบตั้งพื้น

งบประมาณ 1 เครื่ อง

27,650

16

13 มิ.ย. 40 3450-007-0003-402-001

เครื่ องตัดอลูมิเนียม

บารุ งการศึกษา 1 เครื่ อง

13,200

17

6 ส.ค. 41 3450-003-0003-412-001

เครื่ องเจียรไน 7 นิ้ว

บารุ งการศึกษา

1 ตัว

5,690

18

6 ส.ค. 41 5130-007-0004-412-002

บารุ งการศึกษา

1 ตัว

5,250

19

สว่านเจาะคอนกรี ต 1/2 นิ้ว
19 ก.ค. 42 3431-003-0004-422-001ถึง003 เครื่ องเชื่อมไฟฟ้า 300 แอมป์

20

1 มิ.ย. 43 5210-004-0002-432-001

เวอร์เนียร์ไฮเกจ

บารุ งการศึกษา

21

20 มิ.ย. 46 3431-003-0005-461-001

เครื่ องเชื่อมทิก ขนาด 250 A

สอบราคา/งปม. 1 เครื่ อง

125,190

22

13 ส.ค. 46 3431-003-0001-461-006ถึง007 เครื่ องเชื่อมไฟฟ้า AC/DC ขนาด 250 A สอบราคา/งปม. 2 เครื่ อง

39,911

23

28 พ.ค. 51

เครื่ องเชื่อม INVER ขนาด 134 AMP

ตกลงราคา

1 ตัว

15,400

24

25-ก.ค.-55 6910-012-0002-551-0001

ชุดครุ ภณั ฑ์ปฏิบตั ิการสาขางานเครื่ องมือกลทัว่ ไป งบประมาณ

1 ชุด

241,921.05

เครื่ องเชื่ อมจุดแบบเคลื่อนที่ ขนาด 2.5 KVA

หมายเหตุ ให้แยกบัญชีในแต่ละประเภทพัสดุ คือ
1. บัญชีรายการวัสดุสิ้นเปลือง คงเหลือ
2. บัญชีรายการวัสดุถาวร

คงเหลือ

3. บัญชีรายการครุ ภณ
ั ฑ์

คงเหลือ

หมำยเหตุ

2 ชุด

2 ชุด
1 ชุด

บารุ งการศึกษา 3 เครื่ อง

1 ตัว

52,000
5,800

7,500
44,000
100,000

12,000
59,000

…………………………………
(……………………………….)
หัวหน้าหน่วยจ่าย / หน่วยเบิก

แผนกวิชำ / หน่ วยงำน……ช่ ำงเชื่ อมโลหะ………..
บัญชีรำยกำร……………ครุภัณฑ์ ……………….คงเหลือ
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562
ลำดับ วัน เดือน ปี
ที่

ที่ได้ รับ

หมำยเลขประจำ

รำยกำรขนำดลักษณะ

วัสดุ - ครุภณ
ั ฑ์

ได้ มำ

จำนวน

โดยวิธี
ชุดเครื่ องกลึงหน้าแปลน ขนาด 125 M

8-ก.พ.-59 5120-001-0001-591-001

26

17-ม.ค.-60 3431-003-0005-601-002 เครื่ องเชื่อม TIG AC/DC ขนาด 230 แอมป์ งบประมาณ 1 เครื่ อง

27 12-ก.ค.-61 3431-001-0001-612-001-010 เครื่ องเชื่ อมไฟฟ้าระบบอินเวอร์ เตอร์

หมายเหตุ ให้แยกบัญชีในแต่ละประเภทพัสดุ คือ
1. บัญชีรายการวัสดุสิ้นเปลือง คงเหลือ
2. บัญชีรายการวัสดุถาวร

คงเหลือ

3. บัญชีรายการครุ ภณ
ั ฑ์

คงเหลือ

บกศ.

หมำยเหตุ

หน่ วยละ

25

งปม./ตกลงราคา

รำคำ

1 ชุด
10 เครื่ อง

293,000

190,000
9,800

…………………………………
(……………………………….)
หัวหน้าหน่วยจ่าย / หน่วยเบิก

แผนกวิชำ / หน่ วยงำน……เลขำนุกำร………..
บัญชีรำยกำร……………ครุภัณฑ์ ……………….คงเหลือ
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562
ลำดับ วัน เดือน ปี
ที่

ที่ได้ รับ

หมำยเลขประจำ

รำยกำรขนำดลักษณะ

วัสดุ - ครุภณ
ั ฑ์

ได้ มำ

จำนวน

โดยวิธี

รำคำ
หน่ วยละ

1

13 ส.ค. 40 7450-004-0001-401-001ถึง020 เครื่ องบันทึกและถอดข้อความ

งบประมาณ 20 เครื่ อง

21,750

2

21 ธ.ค. 41 7430-001-0002-401-026ถึง045 เครื่ องพิมพ์ดีดธรรมดาแคร่ 15 นิ้ว (ภาษาไทย)

งบประมาณ 20 เครื่ อง

8,000

3

21 ธ.ค. 41 7430-001-0003-411-026ถึง045

งบประมาณ 20 เครื่ อง

8,000

4

21 ธ.ค. 41 7430-001-0005-411-001ถึง010 เครื่ องพิมพ์ดีดแบบไฟฟ้าชนิดมี

งบประมาณ 10 เครื่ อง

24,850

เครื่ องพิมพ์ดีดแบบธรรมดาแคร่ 15 นิ้ว (ภาษาอังกฤษ)

หมำยเหตุ

หน่วยความจา

หมายเหตุ ให้แยกบัญชีในแต่ละประเภทพัสดุ คือ
1. บัญชีรายการวัสดุสิ้นเปลือง คงเหลือ
2. บัญชีรายการวัสดุถาวร

คงเหลือ

3. บัญชีรายการครุ ภณ
ั ฑ์

คงเหลือ

…………………………………
(……………………………….)
หัวหน้าหน่วยจ่าย / หน่วยเบิก

แผนกวิชำ / หน่ วยงำน……สำรบรรณ………..
บัญชีรำยกำร……………ครุภัณฑ์ ……………….คงเหลือ
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562
ลำดับ วัน เดือน ปี
ที่

ที่ได้ รับ

หมำยเลขประจำ

รำยกำรขนำดลักษณะ

ได้ มำ

วัสดุ - ครุภณ
ั ฑ์

จำนวน

โดยวิธี

1

29 ก.ค. 37 7110-004-0001-371-001

ตูน้ ิรภัย (มอก.)

2

31 มี.ค. 38 7430-001-0004-382-001ถึง002 เครื่ องพิมพ์ดีดภาษาไทย แคร่ ยาวไม่ต่ากว่า

งบประมาณ

รำคำ

หมำยเหตุ

หน่ วยละ
1 ตู้

11,000

บารุ งการศึกษา 2 เครื่ อง

13,500

รับบริ จาค 1 เครื่ อง

5,000

24 นิ้ว
3

1 พ.ย. 41 4110-002-0002-423-001

เครื่ องทาน้ าร้อนน้ าเย็น

4

3 ส.ค. 49 7440-001-0001-492-001

เครื่ องสแกนเนอร์ 2 หน้า

ตกลงราคา/บกศ. 1 เครื่ อง

34,500

5

21 พ.ค. 50 7430-008-0002-502-003

เครื่ องพิมพ์ HP1022

บารุ งการศึกษา 1 เครื่ อง

15,500

6

28 พ.ย.59 7440-001-0001-603-002

เครื่ องสแกนเนอร์ HP Scanjet Enterprise Fiow 5000 s3

1 เครื่ อง

28,000

หมายเหตุ ให้แยกบัญชีในแต่ละประเภทพัสดุ คือ
1. บัญชีรายการวัสดุสิ้นเปลือง คงเหลือ
2. บัญชีรายการวัสดุถาวร

คงเหลือ

3. บัญชีรายการครุ ภณ
ั ฑ์

คงเหลือ

บริ จาค

…………………………………
(……………………………….)
หัวหน้าหน่วยจ่าย / หน่วยเบิก

แผนกวิชำ / หน่ วยงำน……ช่ ำงเสริมสวย………..
บัญชีรำยกำร……………ครุภัณฑ์ ……………….คงเหลือ
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562
ลำดับ วัน เดือน ปี

หมำยเลขประจำ

รำยกำรขนำดลักษณะ

ที่

ที่ได้ รับ

วัสดุ - ครุภณ
ั ฑ์

2

6 ส.ค. 37 7105-009-0001-371-001ถึง010 ชุดกระจกพร้อมเคาเตอร์

ได้ มำ

จำนวน

โดยวิธี

หมายเหตุ ให้แยกบัญชีในแต่ละประเภทพัสดุ คือ
1. บัญชีรายการวัสดุสิ้นเปลือง คงเหลือ
2. บัญชีรายการวัสดุถาวร

คงเหลือ

3. บัญชีรายการครุ ภณ
ั ฑ์

คงเหลือ

รำคำ

หมำยเหตุ

หน่ วยละ

งบประมาณ 10 ชุด

6,000

…………………………………
(……………………………….)
หัวหน้าหน่วยจ่าย / หน่วยเบิก

แผนกวิชำ / หน่ วยงำน……ช่ ำงตัดเสื้อชำย………..
บัญชีรำยกำร……………ครุภัณฑ์ ……………….คงเหลือ
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562
ลำดับ วัน เดือน ปี
ที่

ที่ได้ รับ

หมำยเลขประจำ

รำยกำรขนำดลักษณะ

วัสดุ - ครุภณ
ั ฑ์

ได้ มำ

จำนวน

โดยวิธี

รำคำ
หน่ วยละ

1

19 ส.ค. 37 3530-005-0001-371-003ถึง004 จักรพันริ ม

งบประมาณ 2 หลัง

13,000

2

19 ส.ค. 37 3530-005-0002-371-006ถึง010 จักรทาลวดลาย

งบประมาณ 5 หลัง

7,000

3

19 ส.ค. 37 7230-003-0001-371-002

งบประมาณ

1 ชุด

15,000

4

19 ส.ค. 37 7105-006-0001-371-006ถึง010 โต๊ะปฏิบตั ิการตัดผ้า

งบประมาณ

5 ตัว

15,000

6

20 ก.ย. 39 6910-004-0006-391-001ถึง005 หุ่นโชว์ครึ่ งตัว

งบประมาณ

5 ตัว

6,000

7

20 ก.ย. 39 3530-005-0001-391-001

งบประมาณ 1 หลัง

143,000

8

20 ก.ย. 39 3530-005-0002-391-001ถึง002 จักรอุตสาหกรรมติดกระดุม

งบประมาณ 2 หลัง

144,000

9

20 ก.ย. 39 3611-007-0002-391-001

เครื่ องตัดผ้าอุตสาหกรรมใบมีดตรง6 นิ้ว

งบประมาณ 1 เครื่ อง

38,000

10

20 ก.ย. 39 3611-007-0001-391-002

เครื่ องปั๊มกระดุม

งบประมาณ 1 เครื่ อง

6,000

11

23 มิ.ย. 40 3530-002-0003-402-001ถึง002 จักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม

บารุ งการศึกษา 2 หลัง

12,300

ฉากกั้นลองตัว

จักรอุตสาหกรรมทารังดุมพร้อมตัดเจาะ

หมายเหตุ ให้แยกบัญชีในแต่ละประเภทพัสดุ คือ
1. บัญชีรายการวัสดุสิ้นเปลือง คงเหลือ
2. บัญชีรายการวัสดุถาวร

คงเหลือ

3. บัญชีรายการครุ ภณ
ั ฑ์

คงเหลือ

หมำยเหตุ

…………………………………
(……………………………….)
หัวหน้าหน่วยจ่าย / หน่วยเบิก

แผนกวิชำ / หน่ วยงำน…อำหำรและโภชนำกำร…...
บัญชีรำยกำร……………ครุภัณฑ์ ……………….คงเหลือ
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562
ลำดับ วัน เดือน ปี
ที่

ที่ได้ รับ

หมำยเลขประจำ

รำยกำรขนำดลักษณะ

ได้ มำ

จำนวน

รำคำ

วัสดุ - ครุภณ
ั ฑ์

โดยวิธี

1

19 ส.ค. 37 7105-006-0002-371-001ถึง002 โต๊ะฝึ กงาน

งบประมาณ

2

19 ส.ค. 37 7320-011-0001-371-001

เครื่ องปั่นไอสกรี ม

งบประมาณ 1 เครื่ อง

5,600

3

19 ส.ค. 37 7195-008-0001-371-001

ตูโ้ ชว์

งบประมาณ

1 ตู้

6,600

4

19 ส.ค. 37 7330-018-0001-371-001ถึง002 ชุดเครื่ องครัว

งบประมาณ

2 ชุด

21,000

5

19 ส.ค. 37 7310-001-0001-371-001

เตาอบเบเกอรี่

งบประมาณ

1 เตา

21,000

6

19 ส.ค. 37 7330-013-0001-371-001

เครื่ องนวดแป้งชนิด 2 แขน

งบประมาณ 1 เครื่ อง

25,000

7

2 มิ.ย. 46 7320-010-0001-461-001ถึง006ชัง่ แร็ ควางอุปกรณ์โครงสร้างทาเดวิส

งบประมาณ

4 ชุด

13,775

หมำยเหตุ

หน่ วยละ
2 ชุด

15,000

สแตนเลส
8

2 มิ.ย. 46 7320-009-0003-461-001

เตาหุงต้มแก๊ส 2 หัวเตา

งบประมาณ

1 ชุด

20,865

9

28-พ.ย.-61 4110-007-0001-621-002

ตูแ้ ช่อาหารขนาด 20 คิวบิกฟุต

งบประมาณ

1 ตู้

35,000

หมายเหตุ ให้แยกบัญชีในแต่ละประเภทพัสดุ คือ
1. บัญชีรายการวัสดุสิ้นเปลือง คงเหลือ
2. บัญชีรายการวัสดุถาวร

คงเหลือ

3. บัญชีรายการครุ ภณ
ั ฑ์

คงเหลือ

…………………………………
(……………………………….)
หัวหน้าหน่วยจ่าย / หน่วยเบิก

แผนกวิชำ / หน่ วยงำน……..ห้ องสมุด...…...
บัญชีรำยกำร……………ครุภัณฑ์ ……………….คงเหลือ
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562
ลำดับ วัน เดือน ปี
ที่

ที่ได้ รับ

หมำยเลขประจำ

รำยกำรขนำดลักษณะ

วัสดุ - ครุภณ
ั ฑ์

ได้ มำ

จำนวน

โดยวิธี

รำคำ
หน่ วยละ

1

26 ม.ค. 39 7105-006-0005-381-001ถึง010 โต๊ะอ่านหนังสื อขนาด 4 ที่นงั พร้อมเก้าอี้ไม้

งบประมาณ 10 ตัว

6,400

2

26 ม.ค. 39 7195-009-0001-381-001ถึง004 ชั้นวางวารสาร 1 ด้าน 2 ช่วง

งบประมาณ

4 ตัว

8,000

3

26 ม.ค. 39 7195-009-0002-381-001ถึง004 ชั้นวางวารสาร 2 ด้าน 2 ช่วง

งบประมาณ

4 ตัว

15,000

4

26 ม.ค. 39 7110-001-0001-381-001ถึง005 ตูก้ ระจก 2 ตอน

งบประมาณ

5 ตู้

6,800

5

26 ม.ค. 39 7110-002-0002-381-001ถึง002 ตูด้ รรชนี 12 ลิ้นชัก

งบประมาณ

2 ตู้

5,300

6

26 ม.ค. 39 7195-009-0003-381-001ถึง002 ชั้นวางหนังสือ 2 ตอน

งบประมาณ

2 ตัว

14,700

7

26 ม.ค. 39 7520-012-0001-381-001

งบประมาณ 1 เครื่ อง

8

26 ม.ค. 39 7110-001-0002-381-001ถึง002 ตูเ้ ก็บจุลสาร 4 ชั้น

งบประมาณ

2 ตู้

7,400

9

26 ม.ค. 39 7195-004-0001-381-001

เคาร์เตอร์บริ การรับ - ส่งหนังสือ

งบประมาณ

1 ตัว

49,000

10

26 ม.ค. 39 7110-013-0001-381-001

ตูบ้ ตั รรายการ

งบประมาณ

1 ตู้

5,000

เครื่ องอัดปกพลาสติก

หมายเหตุ ให้แยกบัญชีในแต่ละประเภทพัสดุ คือ
1. บัญชีรายการวัสดุสิ้นเปลือง คงเหลือ
2. บัญชีรายการวัสดุถาวร

คงเหลือ

3. บัญชีรายการครุ ภณ
ั ฑ์

คงเหลือ

หมำยเหตุ

12,000

…………………………………
(……………………………….)
หัวหน้าหน่วยจ่าย / หน่วยเบิก

แผนกวิชำ / หน่ วยงำน……ศิลปประดิษฐ์ .....…...
บัญชีรำยกำร……………ครุภัณฑ์ ……………….คงเหลือ
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562
ลำดับ วัน เดือน ปี
ที่

ที่ได้ รับ

หมำยเลขประจำ

รำยกำรขนำดลักษณะ

วัสดุ - ครุภณ
ั ฑ์

ได้ มำ

จำนวน

โดยวิธี

รำคำ
หน่ วยละ

1

20 ส.ค. 39 7105-006-0007-391-001ถึง002 โต๊ะปฏิบตั ิงานศิลปประดิษฐ์

งบประมาณ

2

20 ส.ค. 39 3695-001-0001-391-001

เครื่ องปั๊มพวงมาลัยไฟฟ้า

งบประมาณ 1 เครื่ อง

16,000

3

20 ส.ค. 39 7310-012-0002-391-001

เตาไฟฟ้าชนิดใช้แผ่นความร้อน

งบประมาณ 1 เครื่ อง

5,000

4

20 ส.ค. 39 6910-002-0002-391-001

พิมพ์ตดั และอัดกลีบดอกไม้ 15 ชนิด

งบประมาณ

หมายเหตุ ให้แยกบัญชีในแต่ละประเภทพัสดุ คือ
1. บัญชีรายการวัสดุสิ้นเปลือง คงเหลือ
2. บัญชีรายการวัสดุถาวร

คงเหลือ

3. บัญชีรายการครุ ภณ
ั ฑ์

คงเหลือ

หมำยเหตุ

2 ชุด

1 ชุด

5,000

28,400

…………………………………
(……………………………….)
หัวหน้าหน่วยจ่าย / หน่วยเบิก

แผนกวิชำ / หน่ วยงำน……หลักสู ตรกำรสอน.....…...
บัญชีรำยกำร……………ครุภัณฑ์ ……………….คงเหลือ
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562
ลำดับ วัน เดือน ปี
ที่

ที่ได้ รับ

หมำยเลขประจำ

รำยกำรขนำดลักษณะ

วัสดุ - ครุภณ
ั ฑ์

ได้ มำ

จำนวน

โดยวิธี

รำคำ

หมำยเหตุ

หน่ วยละ

1

17 ก.ค. 44 7440-001-0001-442-045

เครื่ องคอมพิวเตอร์

บารุ งการศึกษา 1 เครื่ อง

35,650 จาหน่าย61

2

19 ก.ย. 44 7430-008-0003-442-002

เครื่ องพิมพ์คอมพิวเตอร์

บารุ งการศึกษา 1 เครื่ อง

18,500 ชารุ ด ปี 53

3

28 พ.ค. 46 7430-008-0004-461-001

เครื่ องพิมพ์เลเซอร์ความเร็ วไม่ต่ากว่า

งบประมาณ 1 เครื่ อง

14,000 ชารุ ด ปี 53

12 หน้า/นาที

หมายเหตุ ให้แยกบัญชีในแต่ละประเภทพัสดุ คือ
1. บัญชีรายการวัสดุสิ้นเปลือง คงเหลือ
2. บัญชีรายการวัสดุถาวร

คงเหลือ

3. บัญชีรายการครุ ภณ
ั ฑ์

คงเหลือ

…………………………………
(……………………………….)
หัวหน้าหน่วยจ่าย / หน่วยเบิก

แผนกวิชำ / หน่ วยงำน……เอกสำรกำรพิมพ์.....…...
บัญชีรำยกำร……………ครุภัณฑ์ ……………….คงเหลือ
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562
ลำดับ วัน เดือน ปี
ที่

ที่ได้ รับ

หมำยเลขประจำ

รำยกำรขนำดลักษณะ

วัสดุ - ครุภณ
ั ฑ์

ได้ มำ

จำนวน

โดยวิธี

รำคำ

หมำยเหตุ

หน่ วยละ

1

29 ก.ค. 37 7430-003-0001-371-001

เครื่ องถ่ายเอกสารความเร็ ว 20 แผ่น/นาที

งบประมาณ 1 เครื่ อง

72,000 ชารุ ด 51

2

29 ก.ค. 37 7430-004-0001-371-001

เครื่ องอัดสาเนา

งบประมาณ 1 เครื่ อง

25,000 ชารุ ด 53

3

29 ก.ค. 37 7430-007-0001-371-001

เครื่ องปรุ ไข

งบประมาณ 1 เครื่ อง

53,000 ชารุ ด 51

4

25 ก.พ. 47 7430-003-0001-474-002

เครื่ องถ่ายเอกสาร

หมายเหตุ ให้แยกบัญชีในแต่ละประเภทพัสดุ คือ
1. บัญชีรายการวัสดุสิ้นเปลือง คงเหลือ
2. บัญชีรายการวัสดุถาวร

คงเหลือ

3. บัญชีรายการครุ ภณ
ั ฑ์

คงเหลือ

บริ จาค

1 เครื่ อง

70,000 ชารุ ด 52

…………………………………
(……………………………….)
หัวหน้าหน่วยจ่าย / หน่วยเบิก

แผนกวิชำ / หน่ วยงำน……ทะเบียน.....…...
บัญชีรำยกำร……………ครุภัณฑ์ ……………….คงเหลือ
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562
ลำดับ วัน เดือน ปี
ที่

ที่ได้ รับ

หมำยเลขประจำ

รำยกำรขนำดลักษณะ

วัสดุ - ครุภณ
ั ฑ์

ได้ มำ

จำนวน

โดยวิธี

รำคำ

หมำยเหตุ

หน่ วยละ

1

17 ก.ค. 44 7440-001-0001-442-044

เครื่ องคอมพิวเตอร์

บารุ งการศึกษา 1 เครื่ อง

35,650 ชารุ ด 57

2

13 มี.ค. 45 7430-008-0003-452-005

เครื่ องพิมพ์คอมพิวเตอร์

บารุ งการศึกษา 1 เครื่ อง

17,000 จาหน่าย61

หมายเหตุ ให้แยกบัญชีในแต่ละประเภทพัสดุ คือ
1. บัญชีรายการวัสดุสิ้นเปลือง คงเหลือ
2. บัญชีรายการวัสดุถาวร

คงเหลือ

3. บัญชีรายการครุ ภณ
ั ฑ์

คงเหลือ

…………………………………
(……………………………….)
หัวหน้าหน่วยจ่าย / หน่วยเบิก

แผนกวิชำ / หน่ วยงำน……แผนกบัญชี .....…...
บัญชีรำยกำร……………ครุภัณฑ์ ……………….คงเหลือ
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562
ลำดับ วัน เดือน ปี
ที่
1

ที่ได้ รับ

หมำยเลขประจำ

รำยกำรขนำดลักษณะ

วัสดุ - ครุภณ
ั ฑ์

ได้ มำ

จำนวน

โดยวิธี

21 ธ.ค. 41 7420-002-0001-411-001ถึง002 เครื่ องบันทึกเงินสด

หมายเหตุ ให้แยกบัญชีในแต่ละประเภทพัสดุ คือ
1. บัญชีรายการวัสดุสิ้นเปลือง คงเหลือ
2. บัญชีรายการวัสดุถาวร

คงเหลือ

3. บัญชีรายการครุ ภณ
ั ฑ์

คงเหลือ

รำคำ

หมำยเหตุ

หน่ วยละ

งบประมาณ 2 เครื่ อง

20,000 จาหน่าย61

…………………………………
(……………………………….)
หัวหน้าหน่วยจ่าย / หน่วยเบิก

แผนกวิชำ / หน่ วยงำน……งำนกำรบัญชี.....…...
บัญชีรำยกำร……………ครุภัณฑ์ ……………….คงเหลือ
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562
ลำดับ วัน เดือน ปี
ที่
1

ที่ได้ รับ

หมำยเลขประจำ

รำยกำรขนำดลักษณะ

วัสดุ - ครุภณ
ั ฑ์

ได้ มำ

จำนวน

โดยวิธี

26 พ.ค. 48 7430-008-0004-482-003

เครื่ องพิมพ์เลเซอร์

หมายเหตุ ให้แยกบัญชีในแต่ละประเภทพัสดุ คือ
1. บัญชีรายการวัสดุสิ้นเปลือง คงเหลือ
2. บัญชีรายการวัสดุถาวร

คงเหลือ

3. บัญชีรายการครุ ภณ
ั ฑ์

คงเหลือ

งบประมาณ

รำคำ

หมำยเหตุ

หน่ วยละ
1 ชุด

11,600 จาหน่าย61

…………………………………
(……………………………….)
หัวหน้าหน่วยจ่าย / หน่วยเบิก

แผนกวิชำ / หน่ วยงำน……ประชำสัมพันธ์ .....…...
บัญชีรำยกำร……………ครุภัณฑ์ ……………….คงเหลือ
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562
ลำดับ วัน เดือน ปี

หมำยเลขประจำ

รำยกำรขนำดลักษณะ

ที่

ที่ได้ รับ

วัสดุ - ครุภณ
ั ฑ์

1

4 ก.ย. 41 5805-009-0001-412-001

ตูโ้ ทรศัพท์ภายใน

2

25 ก.ย. 47 5805-001-0002-474-001

3

28 ธ.ค. 48 7440-001-0001-493-051

4

17-ก.พ.-57 6720-005-0001-572-002 กล้องถ่ายรู ป Canon 700D

ได้ มำ

จำนวน

โดยวิธี

รำคำ
หน่ วยละ

บารุ งการศึกษา

1 ตู้

30,000

โทรศัพท์ชนิดพกพา

บริ จาค

1 เครื่ อง

7,990

เครื่ องคอมพิวเตอร์

ผลิตผล

1 เครื่ อง

20,497

บกศ.
บกศ.

1 ตัว
1 เครื่ อง

24,600
4,900

บกศ.

8 เครื่ อง

1,250

22-พ.ค.-62 7430-008-0004-622-010 เครื่ องพิมพ์
6 22-พ.ค.-62 5805-001-0001-622-001-008 เครื่ องโทรศัพท์
5

หมายเหตุ ให้แยกบัญชีในแต่ละประเภทพัสดุ คือ
1. บัญชีรายการวัสดุสิ้นเปลือง คงเหลือ
2. บัญชีรายการวัสดุถาวร

คงเหลือ

3. บัญชีรายการครุ ภณ
ั ฑ์

คงเหลือ

หมำยเหตุ

…………………………………
(……………………………….)
หัวหน้าหน่วยจ่าย / หน่วยเบิก

แผนกวิชำ / หน่ วยงำน……ช่ ำงตัดผมชำย...…...
บัญชีรำยกำร……………ครุภัณฑ์ ……………….คงเหลือ
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562
ลำดับ วัน เดือน ปี
ที่

ที่ได้ รับ

หมำยเลขประจำ

รำยกำรขนำดลักษณะ

วัสดุ - ครุภณ
ั ฑ์

ได้ มำ

จำนวน

โดยวิธี

รำคำ
หน่ วยละ

1

21 ส.ค. 39 3590-001-0002-391-001ถึง002 เก้าอี้ตดั ผมชาย ระบบไฮโดรลิค

งบประมาณ

2 ตัว

23,150

2

21 ส.ค. 39 3590-005-0002-391-001ถึง003 เคาน์เตอร์กระจกพร้อมอ่างสระ

งบประมาณ

3 ตัว

11,000

3

9-ก.ค.-62 3590-005-0001-622-001-005

บกศ.

5 ตัว

6,000

ปัตตาเลี่ยนไร้สาย

หมายเหตุ ให้แยกบัญชีในแต่ละประเภทพัสดุ คือ
1. บัญชีรายการวัสดุสิ้นเปลือง คงเหลือ
2. บัญชีรายการวัสดุถาวร

คงเหลือ

3. บัญชีรายการครุ ภณ
ั ฑ์

คงเหลือ

หมำยเหตุ

…………………………………
(……………………………….)
หัวหน้าหน่วยจ่าย / หน่วยเบิก

แผนกวิชำ / หน่ วยงำน……สื่ อกำรเรียนกำรสอน...…...
บัญชีรำยกำร……………ครุภัณฑ์ ……………….คงเหลือ
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562
ลำดับ วัน เดือน ปี
ที่

ที่ได้ รับ

หมำยเลขประจำ

รำยกำรขนำดลักษณะ

วัสดุ - ครุภณ
ั ฑ์

ได้ มำ

จำนวน

โดยวิธี

รำคำ

หมำยเหตุ

หน่ วยละ

1

24 ก.ค. 37 6730-001-0001-371-001ถึง002 เครื่ องฉายภาพข้ามศรี ษะ

งบประมาณ 2 เครื่ อง

9,800 ชารุ ด 52

2

24 ก.ค. 37 6730-004-0001-371-001

เครื่ องฉายสไลด์แบบถาดกลมแนวนอน

งบประมาณ 1 เครื่ อง

15,000 ชารุ ด 52

3

24 ก.ค. 37 6750-016-0001-371-001

โคมไฟถ่ายภาพและวีดีโอ

งบประมาณ

4

24 ก.ค. 37 6730-001-0002-371-001

เครื่ องฉายภาพทึบแสง

งบประมาณ 1 เครื่ อง

45,000 ชารุ ด 52

5

24 ก.ค. 37 7730-006-0001-371-001

เครื่ องเทปซิงโครไนซ์แบบ Dissolves

งบประมาณ 1 เครื่ อง

25,000 ชารุ ด 52

6

24 ก.ค. 37 7730-003-0002-371-001

โทรทัศน์สีขนาด 20 นิ้ว

งบประมาณ 1 เครื่ อง

13,800

7

24 ก.ค. 37 6720-005-0001-371-001

กล้องถ่ายรู ปขนาดเลนส์ 1:1.4

งบประมาณ 1 เครื่ อง

17,000 ชารุ ด 52

8

5 ก.ย. 40 6730-001-0001-402-003ถึง007 เครื่ องฉายภาพข้ามศรี ษะ

บารุ งการศึกษา 5 เครื่ อง

9

22 ก.ย. 41 6730-002-0002-412-001

บารุ งการศึกษา

10

24 ก.ย. 41 4120-001-0002-412-001ถึง002 เครื่ องปรับอากาศ 28,000 BTU

บารุ งการศึกษา 2 เครื่ อง

32,500 ชารุ ด 52

11

24 ก.ย. 41 4120-001-0003-412-003

เครื่ องปรับอากาศ 12,000 BTU

บารุ งการศึกษา 1 เครื่ อง

22,500 ชารุ ด 52

12

5 ม.ค. 42 6910-001-0008-411-001

ชุดฝึ กออกแบบและสร้างสื่ อการเรี ยน

งบประมาณ

1 ชุด

278,700 ชารุ ด 52

2 ตัว

11,900 ชารุ ด 52

จอรับภาพแบบแขวนผนังใช้มอเตอร์ ไฟฟ้า

1 ชุด

1 อัน

5,500 ชารุ ด 52

9,700
55,000

การสอนชุดวิชาช่างยนต์
13

21 ก.ค. 42 5965-002-0001-422-003ถึง004 ลาโพง

บารุ งการศึกษา

14

21 ก.ค. 42 5835-001-0003-422-001

เครื่ องขยายเสียง

บารุ งการศึกษา 1 เครื่ อง

22,600 ชารุ ด 52

15

21 ก.ค. 42 7730-003-0003-422-001

โทรทัศน์สี 29 นิ้ว จอแบน

บารุ งการศึกษา 1 เครื่ อง

29,900

16

15 ส.ค. 42 7730-006-0002-422-002

เครื่ องเล่นวีดีโอเทป

บารุ งการศึกษา 1 เครื่ อง

6,200 ชารุ ด 52

17

15 ส.ค. 42 7730-002-0001-422-001

เครื่ องเล่นเทป

บารุ งการศึกษา 1 เครื่ อง

9,700 ชารุ ด 52

18

15 ส.ค. 42 7730-006-0003-422-001

เครื่ องเล่นวีซีดี

บารุ งการศึกษา 1 เครื่ อง

7,900 ชารุ ด 52

19

29 ก.ย. 42 6710-004-0001-423-001

กล้องถ่ายวีดีโอ

รับบริ จาค 1 เครื่ อง

49,000 ชารุ ด 52

20

18 เม.ย. 43 7730-003-0003-431-002ถึง005 โทรทัศน์สี 29 นิ้ว

งบประมาณ 4 เครื่ อง

16,375

21

18 เม.ย. 43 6730-004-0001-431-002

งบประมาณ 1 เครื่ อง

21,098 ชารุ ด 52

22

18 เม.ย. 43 7730-006-0002-431-003ถึง006 เครื่ องวีดีโอแบบเล่นและบันทึกเทป

งบประมาณ 4 เครื่ อง

5,555 ชารุ ด 52

เครื่ องฉายสไลด์แบบถาดกลมแนวนอน

หมายเหตุ ให้แยกบัญชีในแต่ละประเภทพัสดุ คือ
1. บัญชีรายการวัสดุสิ้นเปลือง คงเหลือ
2. บัญชีรายการวัสดุถาวร

คงเหลือ

3. บัญชีรายการครุ ภณ
ั ฑ์

คงเหลือ

…………………………………
(……………………………….)
หัวหน้าหน่วยจ่าย / หน่วยเบิก

แผนกวิชำ / หน่ วยงำน……สื่ อกำรเรียนกำรสอน...…...
บัญชีรำยกำร……………ครุภัณฑ์ ……………….คงเหลือ
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562
ลำดับ วัน เดือน ปี
ที่

ที่ได้ รับ

หมำยเลขประจำ

รำยกำรขนำดลักษณะ

วัสดุ - ครุภณ
ั ฑ์

ได้ มำ

จำนวน

โดยวิธี

รำคำ

หมำยเหตุ

หน่ วยละ

23

18 เม.ย. 43 6710-004-0001-431-002

กล้องถ่ายวีดีโอ

งบประมาณ 1 กล้อง

36,789 ชารุ ด 52

24

19 เม.ย. 43 6730-004-0002-431-001

ชุดเครื่ องฉายสไลด์มลั ติวิชนั่

งบประมาณ

1 ชุด

167,900 ชารุ ด 52

บารุ งการศึกษา

1 ชุด

14,800 ชารุ ด 52

แบบ 2 เครื่ องฉาย
25

7 ธ.ค. 44 5965-001-0002-452-002

ไมโครโฟนไร้สาย

26

7 ธ.ค. 44 5835-001-0004-452-001ถึง005 เครื่ องขยายเสียงช่วยสอนชนิดเคลื่อนที่

27

30 ก.ย 46 6710-004-0002-462-001

กล้องดิจิตอล Sony Dscp8

28

28 พ.ค. 46 6730-003-0001-461-001

เครื่ องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ

ตกลงราคา/บกศ. 5 ชุด

ตกลง/บกศ. 1 เครื่ อง
งปม.

1 เครื่ อง

บกศ.

3 เครื่ อง

7,450 ชารุ ด 54
24,500 ชารุ ด 52
135,000 ชารุ ด 53

SVGA ขนาด 800 ANSI Lumens
29

4 ก.ค. 54 4120-001-0009-542-001-003 เครื่ องปรับอากาศ ยีห่ ้อ EMONENT ขนาด

41,500

32000 BTU พร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้ง เบอร์ 5

หมายเหตุ ให้แยกบัญชีในแต่ละประเภทพัสดุ คือ
1. บัญชีรายการวัสดุสิ้นเปลือง คงเหลือ
2. บัญชีรายการวัสดุถาวร

คงเหลือ

3. บัญชีรายการครุ ภณ
ั ฑ์

คงเหลือ

…………………………………
(……………………………….)
หัวหน้าหน่วยจ่าย / หน่วยเบิก

แผนกวิชำ / หน่ วยงำน……โครงกำรพิเศษ...…...
บัญชีรำยกำร……………ครุภัณฑ์ ……………….คงเหลือ
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562
ลำดับ วัน เดือน ปี
ที่

ที่ได้ รับ

หมำยเลขประจำ

รำยกำรขนำดลักษณะ

วัสดุ - ครุภณ
ั ฑ์

ได้ มำ

จำนวน

โดยวิธี

รำคำ

หมำยเหตุ

หน่ วยละ

1

21 ก.พ. 45 7440-001-0001-452-046

เครื่ องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทัว่ ไป

ตกลงราคา/บกศ. 1 เครื่ อง

42,000 ชารุ ด 53

2

21 ก.พ. 45 7430-008-0003-452-003

เครื่ องพิมพ์คอมพิวเตอร์

ตกลงราคา/บกศ. 1 เครื่ อง

12,000 ชารุ ด 52

หมายเหตุ ให้แยกบัญชีในแต่ละประเภทพัสดุ คือ
1. บัญชีรายการวัสดุสิ้นเปลือง คงเหลือ
2. บัญชีรายการวัสดุถาวร

คงเหลือ

3. บัญชีรายการครุ ภณ
ั ฑ์

คงเหลือ

…………………………………
(……………………………….)
หัวหน้าหน่วยจ่าย / หน่วยเบิก

แผนกวิชำ / หน่ วยงำน……ศูนย์ข้อมูลฯ...…...
บัญชีรำยกำร……………ครุภัณฑ์ ……………….คงเหลือ
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562
ลำดับ วัน เดือน ปี
ที่

ที่ได้ รับ

หมำยเลขประจำ

รำยกำรขนำดลักษณะ

วัสดุ - ครุภณ
ั ฑ์

ได้ มำ

จำนวน

โดยวิธี

รำคำ

หมำยเหตุ

หน่ วยละ

1

21 ก.พ. 45 7430-008-0003-452-004

เครื่ องพิมพ์คอมพิวเตอร์

ตกลงราคา/บกศ. 1 เครื่ อง

14,188 ชารุ ด 53

2

13 มี.ค. 45 7440-001-0001-452-047

เครื่ องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทัว่ ไป

ตกลงราคา/บกศ. 1 เครื่ อง

42,000 ชารุ ด 55

3

28 ธ.ค. 48 7110-001-0001-493-052-053เครื่ องคอมพิวเตอร์

งบประมาณ 2 เครื่ อง

20,497 ชารุ ด 55(1)

4

9-ก.ย.-53

จอแอลซีดี

งบอุดหนุน

28,570

5

23-ก.ย.-53 4120-001-0010-532-001

เครื่ องปรับอากาศแบบติดผนัง 10000 BTU โตชิ บา้ ตกลงราคา/บกศ. 1 เครื่ อง

หมายเหตุ ให้แยกบัญชีในแต่ละประเภทพัสดุ คือ
1. บัญชีรายการวัสดุสิ้นเปลือง คงเหลือ
2. บัญชีรายการวัสดุถาวร

คงเหลือ

3. บัญชีรายการครุ ภณ
ั ฑ์

คงเหลือ

5 ตัว

17,000

…………………………………
(……………………………….)
หัวหน้าหน่วยจ่าย / หน่วยเบิก

แผนกวิชำ / หน่ วยงำน…กิจกรรม นักเรียน นักศึกษำ..…...
บัญชีรำยกำร……………ครุภัณฑ์ ……………….คงเหลือ
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562
ลำดับ วัน เดือน ปี
ที่

ที่ได้ รับ

หมำยเลขประจำ

รำยกำรขนำดลักษณะ

วัสดุ - ครุภณ
ั ฑ์

ได้ มำ

จำนวน

โดยวิธี

รำคำ
หน่ วยละ

1

24 พ.ย. 47 7710-001-0003-482-001-006ตูล้ ็อคเกอร์ 6 ประตู

งบประมาณ

2

28 ธ.ค. 48 7440-001-0001-493-049

เครื่ องคอมพิวเตอร์

งบประมาณ 1 เครื่ อง

3

25-มี.ค.-51 6710-005-0001-512-002

กล้องถ่ายรู ป

ตกลงราคา 1 เครื่ อง

4

8-มิ.ย.-59 6720-005-0001-572-003

กล้องถ่ายรู ป Canon Powershot sx540oHs

ตกลงราคา

1 ตัว

14,000

บกศ.

1 เครื่ อง
1 เครื่ อง

7,710
3,130

15-พ.ค.-61 7430-008-0004-612-007 เครื่ องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED ขาวดา
6 15-พ.ค.-61 7430-008-0004-612-008 เครื่ องพิมพ์ชนิ ดสี
5

หมายเหตุ ให้แยกบัญชีในแต่ละประเภทพัสดุ คือ
1. บัญชีรายการวัสดุสิ้นเปลือง คงเหลือ
2. บัญชีรายการวัสดุถาวร

คงเหลือ

3. บัญชีรายการครุ ภณ
ั ฑ์

คงเหลือ

บกศ.

หมำยเหตุ

5 ตู้

6,000
20,497 ชารุ ด 55
7,990 ชารุ ด 52

…………………………………
(……………………………….)
หัวหน้าหน่วยจ่าย / หน่วยเบิก

แผนกวิชำ / หน่ วยงำน……..Central lab (คอมพิวเตอร์ )..…...
บัญชีรำยกำร……………ครุภัณฑ์ ……………….คงเหลือ
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562
ลำดับ วัน เดือน ปี
ที่

ที่ได้ รับ

หมำยเลขประจำ

รำยกำรขนำดลักษณะ

วัสดุ - ครุภณ
ั ฑ์

ได้ มำ

จำนวน

โดยวิธี

รำคำ

หมำยเหตุ

หน่ วยละ

1

18 เม.ย. 48 7440-010-0002-484-001

ชุดระบบเครื อข่าย Networ พร้อมอุปกรณ์

งบประมาณ

1 ชุด

2

18 เม.ย. 48 6110-010-0001-002

เครื่ องควบคุมและสารองไฟฟ้า

งบประมาณ

1 ชุด

งบประมาณ

1 ชุด

39,800
8,800 ชารุ ด 55

UPS ขนาด 1 KV
3

27 มิ.ย. 48 7440-010-0001-481-001

โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล

4

25 ก.ย. 50 4120-001-0008-501-001ถึง002 เครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน

งบประมาณ 2 เครื่ อง

5

26 มิ.ย. 50 7440-001-0001-504-054ถึง071 เครื่ องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทัว่ ไป

จัดสรรงบกรม 17 เครื่ อง

หมายเหตุ ให้แยกบัญชีในแต่ละประเภทพัสดุ คือ
1. บัญชีรายการวัสดุสิ้นเปลือง คงเหลือ
2. บัญชีรายการวัสดุถาวร

คงเหลือ

3. บัญชีรายการครุ ภณ
ั ฑ์

คงเหลือ

65,990
38,317.76
20,000 ชารุด53(2)55(4)

…………………………………
(……………………………….)
หัวหน้าหน่วยจ่าย / หน่วยเบิก

แผนกวิชำ / หน่ วยงำน……..แผนและพัฒนำฯ..…...
บัญชีรำยกำร……………ครุภัณฑ์ ……………….คงเหลือ
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562
ลำดับ วัน เดือน ปี
ที่
1

ที่ได้ รับ

หมำยเลขประจำ

รำยกำรขนำดลักษณะ

วัสดุ - ครุภณ
ั ฑ์

ได้ มำ

จำนวน

โดยวิธี

28 ธ.ค. 48 7440-001-0001-493-053

เครื่ องคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ ให้แยกบัญชีในแต่ละประเภทพัสดุ คือ
1. บัญชีรายการวัสดุสิ้นเปลือง คงเหลือ
2. บัญชีรายการวัสดุถาวร

คงเหลือ

3. บัญชีรายการครุ ภณ
ั ฑ์

คงเหลือ

ผลิตผล

รำคำ

หมำยเหตุ

หน่ วยละ
1 เครื่ อง

20,497

…………………………………
(……………………………….)
หัวหน้าหน่วยจ่าย / หน่วยเบิก

แผนกวิชำ / หน่ วยงำน……..กำรเงิน..…...
บัญชีรำยกำร……………ครุภัณฑ์ ……………….คงเหลือ
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562
ลำดับ วัน เดือน ปี

หมำยเลขประจำ

ที่

ที่ได้ รับ

1

2 ก.ย. 50 7440-001-0001-502-072

รำยกำรขนำดลักษณะ

วัสดุ - ครุภณ
ั ฑ์

ได้ มำ

จำนวน

โดยวิธี
เครื่ องคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ ให้แยกบัญชีในแต่ละประเภทพัสดุ คือ
1. บัญชีรายการวัสดุสิ้นเปลือง คงเหลือ
2. บัญชีรายการวัสดุถาวร

คงเหลือ

3. บัญชีรายการครุ ภณ
ั ฑ์

คงเหลือ

รำคำ

หมำยเหตุ

หน่ วยละ

บารุ งการศึกษา 1 เครื่ อง

38,000

…………………………………
(……………………………….)
หัวหน้าหน่วยจ่าย / หน่วยเบิก

แผนกวิชำ / หน่ วยงำน……..ห้ องโสตฯ..…...
บัญชีรำยกำร……………ครุภัณฑ์ ……………….คงเหลือ
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562
ลำดับ วัน เดือน ปี
ที่
1

ที่ได้ รับ

หมำยเลขประจำ

รำยกำรขนำดลักษณะ

วัสดุ - ครุภณ
ั ฑ์

ได้ มำ

จำนวน

โดยวิธี

25 ก.ย. 50 7440-001-0001-501-088

เครื่ องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผล

รำคำ

หมำยเหตุ

หน่ วยละ

งบประมาณ 1 เครื่ อง

27,944 ชารุ ด 55

งบประมาณ 15 เครื่ อง

26,098.13 ชารุ ด 53(1)

ระดับสูง
2

25 ก.ย. 50 7440-001-0001-501-073ถึง087 เครื่ องไมโครคอมพิวเตอร์ทาหน้าที่ลูกข่าย

ชารุ ด 55(6)

3

25 ก.ย. 50 7440-009-0001-501-001

ระบบ Network พร้อมอุปกรณ์

งบประมาณ 1 เครื่ อง

46,261.68

4

25 ก.ย. 50 7440-009-0002-501-001

Sever

งบประมาณ 1 เครื่ อง

37,196.26 ชารุ ด56

หมายเหตุ ให้แยกบัญชีในแต่ละประเภทพัสดุ คือ
1. บัญชีรายการวัสดุสิ้นเปลือง คงเหลือ
2. บัญชีรายการวัสดุถาวร

คงเหลือ

3. บัญชีรายการครุ ภณ
ั ฑ์

คงเหลือ

…………………………………
(……………………………….)
หัวหน้าหน่วยจ่าย / หน่วยเบิก

แผนกวิชำ / หน่ วยงำน……..ฝ่ ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียนนักศึกษำ..…...
บัญชีรำยกำร……………ครุภัณฑ์ ……………….คงเหลือ
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562
ลำดับ วัน เดือน ปี

หมำยเลขประจำ

ที่

ที่ได้ รับ

1

7 ธ.ค. 49 7440-001-0003-504-002

รำยกำรขนำดลักษณะ

วัสดุ - ครุภณ
ั ฑ์

ได้ มำ

จำนวน

โดยวิธี
เครื่ องคอมพิวเตอร์ Note Book

หมายเหตุ ให้แยกบัญชีในแต่ละประเภทพัสดุ คือ
1. บัญชีรายการวัสดุสิ้นเปลือง คงเหลือ
2. บัญชีรายการวัสดุถาวร

คงเหลือ

3. บัญชีรายการครุ ภณ
ั ฑ์

คงเหลือ

บริ จาค

รำคำ

หมำยเหตุ

หน่ วยละ
1 เครื่ อง

-

…………………………………
(……………………………….)
หัวหน้าหน่วยจ่าย / หน่วยเบิก

แผนกวิชำ / หน่ วยงำน……วิชำกำร………………....…...
บัญชีรำยกำร……………ครุภัณฑ์ ……………….คงเหลือ
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562
ลำดับ วัน เดือน ปี
ที่

ที่ได้ รับ

หมำยเลขประจำ

รำยกำรขนำดลักษณะ

วัสดุ - ครุภณ
ั ฑ์

ได้ มำ

จำนวน

โดยวิธี

รำคำ

หมำยเหตุ

หน่ วยละ

1

25 ก.ย. 51 6720-003-0001-511-001-002เครื่ องฉายทึบแสง

สอบราคา

2 ตัว

27,000

2

25 ก.ย. 51 6720-003-0002-511-003-006เครื่ องโปรเจคเตอร์

สอบราคา

4 ตัว

19,250 ชารุ ด 58

3

25 ก.ย. 51 6720-003-0003-511-007

เครื่ องโปรเจคเตอร์

สอบราคา

1 ตัว

36,000 ชารุ ด 58

4

15-มิ.ย.-52 7440-001-0003-521-001

ชุดปฏิบตั ิการวิชาชีพพื้นฐาน

สอบราคา

1 ชุด

1,570,000 ชารุ ด 58

และวิชาชีพเฉพาะ

หมายเหตุ ให้แยกบัญชีในแต่ละประเภทพัสดุ คือ
1. บัญชีรายการวัสดุสิ้นเปลือง คงเหลือ
2. บัญชีรายการวัสดุถาวร

คงเหลือ

3. บัญชีรายการครุ ภณ
ั ฑ์

คงเหลือ

…………………………………
(……………………………….)
หัวหน้าหน่วยจ่าย / หน่วยเบิก

แผนกวิชำ / หน่ วยงำน……วิชำสำมัญ………………....…...
บัญชีรำยกำร……………ครุภัณฑ์ ……………….คงเหลือ
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562
ลำดับ วัน เดือน ปี
ที่
1

ที่ได้ รับ

หมำยเลขประจำ

รำยกำรขนำดลักษณะ

วัสดุ - ครุภณ
ั ฑ์

ได้ มำ

จำนวน

โดยวิธี

20 ก.พ. 51 6650-002-0001-511-001

กล้องจุลทรรศ์ชนิดขยายตาเดียวกาลัง

ตกลงราคา

รำคำ

หมำยเหตุ

หน่ วยละ
2 กล้อง

12,500

ฃยาย 1600 เท่า 2 กล้อง พร้อมอุปกรณ์

หมายเหตุ ให้แยกบัญชีในแต่ละประเภทพัสดุ คือ
1. บัญชีรายการวัสดุสิ้นเปลือง คงเหลือ
2. บัญชีรายการวัสดุถาวร

คงเหลือ

3. บัญชีรายการครุ ภณ
ั ฑ์

คงเหลือ

…………………………………
(……………………………….)
หัวหน้าหน่วยจ่าย / หน่วยเบิก

แผนกวิชำ / หน่ วยงำน……บริหำรงำนทัว่ ไป………………....…...
บัญชีรำยกำร……………ครุภัณฑ์ ……………….คงเหลือ
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562
ลำดับ วัน เดือน ปี
ที่

ที่ได้ รับ

หมำยเลขประจำ

รำยกำรขนำดลักษณะ

วัสดุ - ครุภณ
ั ฑ์

ได้ มำ

จำนวน

โดยวิธี

1

6710-005-0001-512-001

2

11-ก.ย.-52 7430-003-0001-522-002

3

1-ก.พ.-55 7440-001-0003-552-025

กล้องถ่ายรู ป

รำคำ

หมำยเหตุ

หน่ วยละ

ตกลงราคา 1 เครื่ อง

7,990 ชารุ ด 58

เครื่ องถ่ายเอกสาร Cannon รุ่ น ir 2022

บารุ งการศึกษา 1 เครื่ อง

95,000 จาหน่าย61

เครื่ องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ (Dell)

บารุ งการศึกษา 1 เครื่ อง

18,600

หมายเหตุ ให้แยกบัญชีในแต่ละประเภทพัสดุ คือ
1. บัญชีรายการวัสดุสิ้นเปลือง คงเหลือ
2. บัญชีรายการวัสดุถาวร

คงเหลือ

3. บัญชีรายการครุ ภณ
ั ฑ์

คงเหลือ

…………………………………
(……………………………….)
หัวหน้าหน่วยจ่าย / หน่วยเบิก

แผนกวิชำ / หน่ วยงำน……ศูนย์กำรเรียนรู้วชิ ำชีพบันนังสตำ………………....…...
บัญชีรำยกำร……………ครุภัณฑ์ ……………….คงเหลือ
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562
ลำดับ วัน เดือน ปี
ที่
1

ที่ได้ รับ

หมำยเลขประจำ

รำยกำรขนำดลักษณะ

ได้ มำ

วัสดุ - ครุภณ
ั ฑ์

จำนวน

โดยวิธี

6910-001-0001-531-001

ชุดครุ ภณ
ั ฑ์ปฏิบตั ิการวิชาชี พพื้นฐาน
และวิชาชีพเฉพาะ
ประกอบด้วย

งบประมาณ

7440-001-0001-531-093-107 1. เครื่ องคอมพิวเตอร์ PC พร้อมโต๊ะ เก้าอี้

รำคำ

หมำยเหตุ

หน่ วยละ

1 ชุด

986,200 งบปี 53

15 ชุด

330,000 จาหน่าย61
7 ชุด

5180-001-0001-531-002

2. เครื่ องมือช่างทัว่ ไป

1 ชุด

49,000

3431-003-0001-531-008-009 3. เครื่ องเชื่ อมไฟฟ้าแบบ AC300A

2 เครื่ อง

35,000.00

3445-001-0001-531-004

4. เครื่ องเจาะแบบตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 13 มม.

1 เครื่ อง

24,000.00

3405-001-0001-531-002

5. เครื่ องเลื่อยกล ขนาด 300 มม.

3415-001-0002-531-001-002

6. เครื่ องเจียระไนแบบตั้งพื้น ขนาด 200 มม

2 เครื่ อง

6625-001-0006-531-003

7. เครื่ องมืออุปกรณ์พ้นื ฐานช่างไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์

1 ชุด

54,000

2805-001-0001-531-006-007

8. เครื่ องยนต์แก๊สโซลีนสูบเดียว 3.5 แรงม้า

2 เครื่ อง

16,000

2815-001-0001-531-006-007

9. เครื่ องยนต์ดีเซลสูบเดียว 7.5 แรงม้า

2 เครื่ อง

59,000

3433-011-0001-531-006-007

10. ชุดเชื่อมแก๊สพร้อมอุปกรณ์แบบเคลื่อนที่

2 ชุด

60,000

5120-005-0001-531-001-012

11. ปากกาจับงาน (bench vise) ขนาด 125 มม.

12 ตัว

60,000

7105-006-0004-531-003-004

12. โต๊ะปากกา ขนาด 1200x2400x800 มม.

2 ตัว

24,000

7105-006-0002-531-003-004

13. โต๊ะฝึ กงาน ขนาด 1200x2400x800 มม.

2 ตัว

16,000

4310-001-0003-531-001

14. เครื่ องอัดอากาศ ขนาด 100 ลิตร/นาที

1 ตัว

40,000

3530-002-0004-531-001-006 15. จักรเย็บผ้าธรรมดาไม่มีมอเตอร์

6 ตัว

40,800

3530-002-0005-531-001-006 16. จักรเย็บผ้าธรรมดา มีมอเตอร์

6 ตัว

43,800

7310-001-0001-531-003

17. เตาอบแก๊สชั้นเดียว

1 ตัว

37,000

7320-003-0001-531-002

18. เครื่ องผสมอาหาร

1 ตัว

25,500

3 ตู้

12,000

1 ชุด

7125-002-0001-531-001-003 19. ตูเ้ หล็กบานเลื่อนกระจก

2

23 ส.ค. 54 7440-001-0003-542-027

3

10-มี.ค.-57 7440-001-0001-571-108-127 เครื่ องคอมพิวเตอร์สาหรับประมวลผลแบบที่ 1

เครื่ องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุค

หมายเหตุ ให้แยกบัญชีในแต่ละประเภทพัสดุ คือ
1. บัญชีรายการวัสดุสิ้นเปลือง คงเหลือ
2. บัญชีรายการวัสดุถาวร

คงเหลือ

3. บัญชีรายการครุ ภณ
ั ฑ์

คงเหลือ

บกศ.

28,900
45,000

1 เครื่ อง

18,900 จาหน่าย61

20 เครื่ อง

25,000

…………………………………
(……………………………….)
หัวหน้าหน่วยจ่าย / หน่วยเบิก

แผนกวิชำ / หน่ วยงำน……ศูนย์กำรเรียนรู้วชิ ำชีพบันนังสตำ………………....…...
บัญชีรำยกำร……………ครุภัณฑ์ ……………….คงเหลือ
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562
ลำดับ วัน เดือน ปี
ที่

ที่ได้ รับ

หมำยเลขประจำ

รำยกำรขนำดลักษณะ

วัสดุ - ครุภณ
ั ฑ์

ได้ มำ

จำนวน

โดยวิธี

รำคำ
หน่ วยละ

4

15-พ.ย.-57 2310-004-0002-373-002

รถตูโ้ ดยสาย 9 ที่นงั่ (นก 209 ยะลา)

บริ จาค

1 คัน

100,000

5

20 ธ.ค. 59
13-ม.ค.-59
15-ม.ค.-59
15-ม.ค.-59
15-ม.ค.-59
15-ม.ค.-59
15-ม.ค.-59
15-ม.ค.-61
15-ม.ค.-61

2320-008-0002-591-002

รถยรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน (กจ6561)

วิธีพิเศษ

1 คัน

787,000

6730-007-0001-591-001
5820-003-0001-591-001
7440-001-0003-591-028
7730-003-0005-591-001
6730-003-0002-591-001
6730-002-0002-591-002
7440-001-0003-611-030
4120-001-0008-611-003

กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด

ตกลงราคา

1 ชุด
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
1 จอ
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง

298,000
70,000
17,000
17,000
39,000
32,000
16,000
23,000

14 15-ม.ค.-61 7430-008-0004-611-004 เครื่ องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED ขาวดา งบประมาณ 1 เครื่ อง

7,900
50,000
12,000
18,000
9,900
5,500
13,000
16,000

6
7
8
9
10
11
12
13

เครื่ องรับวิทยุระบบ HF/SSB ชนิ ดประจาที่ 100 วัตต์ตกลงราคา

เครื่ องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊
โทรทัศน์ แอล อี ดี
เครื่ องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า

ตกลงราคา

เครื่ องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค

งบประมาณ

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

เครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น งบประมาณ

หมำยเหตุ

หรื อแขวน ขนาด 13000 บีทียู
15 15-ม.ค.-61 7430-003-0001-611-004 เครื่ องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล

งบประมาณ 1 เครื่ อง

16 15-ม.ค.-61 7520-002-0001-611-001 เครื่ องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม

งบประมาณ 1 เครื่ อง

17 15-ม.ค.-61 5815-001-0002-611-001 โทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา

งบประมาณ 1 เครื่ อง

18 15-ม.ค.-61 3510-009-0001-611-001 ถังน้ าสแตนเลส ขนาด 1000 ลิตร

งบประมาณ

21 15-ม.ค.-61 7440-001-0001-611-128-149

เครื่ องคอมพิวเตอร์สาหรับสานักงาน

1 ใบ
งบประมาณ 2 ตู ้
งบประมาณ 1 เครื่ อง
งบประมาณ 22 เครื่ อง

22

3-ธ.ค.-61 7110-007-0005-621-002

โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้

งบประมาณ

23

17-ธ.ค.-61 7440-010-0003-62-001

เครื่ องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 2

งบประมาณ 1 เครื่ อง

19 15-ม.ค.-61 7125-002-0002-611-001 ตูเ้ หล็ก 2 บาน
20 15-ม.ค.-61 7910-003-0001-611-002 เครื่ องดูดฝุ่ น ขนาด 15 ลิตร

หมายเหตุ ให้แยกบัญชีในแต่ละประเภทพัสดุ คือ
1. บัญชีรายการวัสดุสิ้นเปลือง คงเหลือ
2. บัญชีรายการวัสดุถาวร

คงเหลือ

3. บัญชีรายการครุ ภณ
ั ฑ์

คงเหลือ

1 ชุด

50,000
350,000

…………………………………
(……………………………….)
หัวหน้าหน่วยจ่าย / หน่วยเบิก

แผนกวิชำ / หน่ วยงำน……พัสดุ………………………..
บัญชีรำยกำร……………ครุภัณฑ์ ……………….คงเหลือ
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562
ลำดับ วัน เดือน ปี
ที่

ที่ได้ รับ

หมำยเลขประจำ

รำยกำรขนำดลักษณะ

ได้ มำ

วัสดุ - ครุภณ
ั ฑ์

จำนวน

โดยวิธี

รำคำ
หน่ วยละ

1

15 มิ.ย. 37 2310-004-0001-371-001

รถยนต์ตูโ้ ดยสาร 12 ที่นงั่ (นก 900 ยะลา) งบประมาณ

1 คัน

540,000

2

22 ก.ย. 38 2320-008-0001-381-001

รถยนต์กะบะดีเซล (บ 3271)

งบประมาณ

1 คัน

347,000

3

13 ส.ค. 41 7110-007-0009-412-004

โต๊ะสานักงานขนาด 5 ฟุต เหล็ก

บารุ งการศึกษา

1 ตัว

5,700

4

24 ก.ย. 41 4120-001-0003-412-002

เครื่ องปรับอากาศขนาด 12,000 BTU

บารุ งการศึกษา 1 เครื่ อง

5

21 ส.ค. 43 2320-004-0001-433-001

รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ขนาด 4 ตัน (40-0079) บริ จาค

1 คัน

6

1 มี.ค. 50 2320-008-0001-504-002

รถยนต์กะบะ

บริ จาค

1 คัน

7

รถบัสโดยสาร (40-0180)
รถบัสโดยสาร (40-0131)
โทรทัศน์สี 32 นิ้ว

บริ จาค
งบประมาณ

1 คัน
1 คัน
1 เครื่ อง

150,000

9

13 ส.ค. 51 2310-003-0001-513-001
20 มี.ค. 55 2310-003-0001-553-002
1 มี.ค. 56 7730-003-0004-561-001

10

28-ม.ค.-58 2320-008-0002-582-001

รถยนต์กระประ 4 ประตู (กจ4518)

บกศ.

1 คัน

799,000

1 คัน

1,214,000

บกศ.

1 เครื่ อง

32,400

บกศ.

1 เครื่ อง

7,710

8

บริ จาค

11 29-ม.ค.-61 2310-004-0002-611-003

รถโดยสารขนาด 12 ที่นงั่ ปริ มาตรกระบอกสู บ 2400 ซีซี งบประมาณ

12 22-มี.ค.-61 4120-001-0001-612-003

เครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่ วนชนิดตั้งพื้นหรื อแขวน24000บีทียู

13

19-เม.ย.-61 7430-008-0004-612-006 เครื่ องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED ขาวดา

หมายเหตุ ให้แยกบัญชีในแต่ละประเภทพัสดุ คือ
1. บัญชีรายการวัสดุสิ้นเปลือง คงเหลือ
2. บัญชีรายการวัสดุถาวร

คงเหลือ

3. บัญชีรายการครุ ภณ
ั ฑ์

คงเหลือ

หมำยเหตุ

22,500
378,000
500,000
8,990

…………………………………
(……………………………….)
หัวหน้าหน่วยจ่าย / หน่วยเบิก

แผนกวิชำ / หน่ วยงำน……อำคำรสถำนที.่ ..…...
บัญชีรำยกำร……………ครุภัณฑ์ ……………….คงเหลือ
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562
ลำดับ วัน เดือน ปี
ที่

ที่ได้ รับ

หมำยเลขประจำ

รำยกำรขนำดลักษณะ

วัสดุ - ครุภณ
ั ฑ์

ได้ มำ

จำนวน

โดยวิธี

1

29 ก.ค. 37 7110-007-0005-371-001

2

โต๊ะประชุมขนาด 12 คน

รำคำ
หน่ วยละ

งบประมาณ

1 ชุด

13,000

29 ก.ค. 37 7110-007-0006-371-001ถึง003 โต๊ะทางานระดับ 7-9

งบประมาณ

3 ชุด

5,300

3

21 พ.ค. 39 7910-001-0001-392-001

เครื่ องขัดพื้น 12 นิ้ว

บารุ งการศึกษา 1 เครื่ อง

11,000

4

22 พ.ค. 39 3220-003-0001-392-001

เลื่อยวงเดือน ขนาด 9 นิ้ว

บารุ งการศึกษา 1 เครื่ อง

5,000

5

22 พ.ค. 39 3220-006-0002-392-001

กบรี ด

บารุ งการศึกษา 1 เครื่ อง

26,664

6

22 พ.ค. 39 3220-010-0001-392-001

เครื่ องลอกบัว ขนาด 12 มม.

บารุ งการศึกษา 1 เครื่ อง

6,000

7

16 พ.ค. 40 7110-007-0009-402-001ถึง003 โต๊ะสานักงานขนาด 5 ฟุต (เหล็ก)

บารุ งการศึกษา

8

5 มิ.ย. 40 7910-003-0001-402-001

เครื่ องดูดฝุ่ น

บารุ งการศึกษา 1 เครื่ อง

8,500

9

10 ก.ค. 40 3750-002-0001-402-001

เครื่ องตัดหญ้าแบบสะพายบ่า

บารุ งการศึกษา 1 เครื่ อง

9,500

10

18 ก.ย. 40 4110-002-0001-403-008ถึง009 เครื่ องทาน้ าเย็น

11

24 ก.ย. 41 4120-001-0003-412-001

12

24 มี.ค. 42 3630-001-0001-423-001ถึง005 เครื่ องทาอิฐซีเมนต์

13

29 ก.ย. 42 4120-001-0003-423-004

เครื่ องปรับอากาศขนาด 12,000 BTU

14

12 ก.ย. 44 4120-001-0004-442-001

15

8 ม.ค. 45 4120-001-0005-454-001

เครื่ องปรับอากาศขนาด 12,000 BTU

รับบริ จาค

3 ตัว

2 เครื่ อง

บารุ งการศึกษา 1 เครื่ อง

รับโอน

5 เครื่ อง

5,700

22,500
-

รับบริ จาค 1 เครื่ อง

19,500

เครื่ องปรับอากาศชนิดแยกส่วน

บารุ งการศึกษา 1 เครื่ อง

56,900

เครื่ องปรับอากาศขนาด 16,000 BTU

ผลิตผล/งปม. 1 เครื่ อง

15,980

16

8 ม.ค. 45 4120-001-0006-454-001ถึง010 เครื่ องปรับอากาศขนาด 34,400 BTU

ผลิตผล/งปม. 10 เครื่ อง

45,512

17

12 ก.ค. 47 4610-007-0001-474-001

เครื่ องกรองน้ า

บริ จาค

1 เครื่ อง

18 28-มี.ค.-61 4140-001-0001-612-001-008 พัดลมอุตสาหกรรมติดผนัง 30 นิ้ว

บกศ.

8 ชุด

9,329

19

8-ก.ค.-62 4120-001-0001-622-004-005

เครื่ องปรับอากาศ ขนาด 18000 BTU

บกศ.

2 เครื่ อง

28,600

20

8-ก.ค.-62 4120-001-0001-622-006

เครื่ องปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU

บกศ.

1 เครื่ อง

32,400

หมายเหตุ ให้แยกบัญชีในแต่ละประเภทพัสดุ คือ
1. บัญชีรายการวัสดุสิ้นเปลือง คงเหลือ
2. บัญชีรายการวัสดุถาวร

คงเหลือ

3. บัญชีรายการครุ ภณ
ั ฑ์

คงเหลือ

หมำยเหตุ

…………………………………
(……………………………….)
หัวหน้าหน่วยจ่าย / หน่วยเบิก

แผนกวิชำ / หน่ วยงำน……แผนกผ้ำและเครื่องแต่ งกำย...…...
บัญชีรำยกำร……………ครุภัณฑ์ ……………….คงเหลือ
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562
ลำดับ วัน เดือน ปี
ที่

ที่ได้ รับ

หมำยเลขประจำ

รำยกำรขนำดลักษณะ

วัสดุ - ครุภณ
ั ฑ์

ได้ มำ

จำนวน

โดยวิธี

11-ม.ค.-60 3530-002-0003-601-003-018 จักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมฝี เข็มตรง
2 20-ม.ค.-60 3530-002-0004-601-001-010 จักรอุตสาหกรรม
1

หมายเหตุ ให้แยกบัญชีในแต่ละประเภทพัสดุ คือ
1. บัญชีรายการวัสดุสิ้นเปลือง คงเหลือ
2. บัญชีรายการวัสดุถาวร

คงเหลือ

3. บัญชีรายการครุ ภณ
ั ฑ์

คงเหลือ

งบประมาณ
งบประมาณ

รำคำ

หมำยเหตุ

หน่ วยละ

16 หลัง
10 หลัง

8,500
12,000

…………………………………
(……………………………….)
หัวหน้าหน่วยจ่าย / หน่วยเบิก

แผนกวิชำ / หน่ วยงำน……งำนวำงแผนและงบประมำณ...…...
บัญชีรำยกำร……………ครุภัณฑ์ ……………….คงเหลือ
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562
ลำดับ วัน เดือน ปี
ที่
1

ที่ได้ รับ

หมำยเลขประจำ

รำยกำรขนำดลักษณะ

วัสดุ - ครุภณ
ั ฑ์

ได้ มำ

จำนวน

โดยวิธี

9-เม.ย.-61 7430-008-0004-612-005 เครื่ องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED ขาวดา

หมายเหตุ ให้แยกบัญชีในแต่ละประเภทพัสดุ คือ
1. บัญชีรายการวัสดุสิ้นเปลือง คงเหลือ
2. บัญชีรายการวัสดุถาวร

คงเหลือ

3. บัญชีรายการครุ ภณ
ั ฑ์

คงเหลือ

บกศ.

รำคำ

หมำยเหตุ

หน่ วยละ

1 เครื่ อง

7,710

…………………………………
(……………………………….)
หัวหน้าหน่วยจ่าย / หน่วยเบิก

แผนกวิชำ / หน่ วยงำน……งำนส่ งเสริมผลิตผลกำรค้ ำ...…...
บัญชีรำยกำร……………ครุภัณฑ์ ……………….คงเหลือ
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562
ลำดับ วัน เดือน ปี
ที่
1

ที่ได้ รับ

หมำยเลขประจำ

รำยกำรขนำดลักษณะ

ได้ มำ

วัสดุ - ครุภณ
ั ฑ์

โดยวิธี

22-พ.ค.-62 7430-008-0004-622-009 เครื่ องพิมพ์

บกศ.

หมายเหตุ ให้แยกบัญชีในแต่ละประเภทพัสดุ คือ
1. บัญชีรายการวัสดุสิ้นเปลือง คงเหลือ
2. บัญชีรายการวัสดุถาวร

คงเหลือ

3. บัญชีรายการครุ ภณ
ั ฑ์

คงเหลือ

จำนวน

รำคำ

หมำยเหตุ

หน่ วยละ

1 เครื่ อง

4,900

…………………………………
(……………………………….)
หัวหน้าหน่วยจ่าย / หน่วยเบิก

แผนกวิชำ / หน่ วยงำน……งำนวัดผล...…...
บัญชีรำยกำร……………ครุภัณฑ์ ……………….คงเหลือ
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562
ลำดับ วัน เดือน ปี
ที่
1

ที่ได้ รับ

หมำยเลขประจำ

รำยกำรขนำดลักษณะ

ได้ มำ

วัสดุ - ครุภณ
ั ฑ์

โดยวิธี

22-พ.ค.-62 7430-008-0004-622-010 เครื่ องพิมพ์

บกศ.

หมายเหตุ ให้แยกบัญชีในแต่ละประเภทพัสดุ คือ
1. บัญชีรายการวัสดุสิ้นเปลือง คงเหลือ
2. บัญชีรายการวัสดุถาวร

คงเหลือ

3. บัญชีรายการครุ ภณ
ั ฑ์

คงเหลือ

จำนวน

รำคำ

หมำยเหตุ

หน่ วยละ

1 เครื่ อง

4,900

…………………………………
(……………………………….)
หัวหน้าหน่วยจ่าย / หน่วยเบิก

