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แบบสํารวจครุภัณฑ์ 

ประเภท ใช้การการสอน แผนกวชิาช่างยนต์                     กระทรวง       ศึกษาธิการ      สํานักงาน  เลขาธิการการอาชีวศึกษา 

วนัที(    ...……  เดอืน  …ตุลาคม….พ.ศ. 2554                                                                     จงัหวดั             พะเยา             หน่วยงาน วทิยาลยัการอาชีพดอกคาํใต้ 
  

ลาํดบั ยหี้อ-แบบ-ขนาด 
ปีที( 

จัดซื5อ 
ราคา 

หมายเลข 

ครุภณัฑ์เลข

ทะเบียน 

ของจริง สภาพ การดูแลรักษา การใช้ การทํา ตราเครื(องหมาย 
ลาํดบัเลข 

ครุภณัฑ์ 
มใีห้

ตรวจ 

มตีาม

หลกัฐาน 

ไม่ม ี

ให้ตรวจ 

ไม่ได้

ตรวจ 

ใช้ได้ ชํารุด หรือ

สิ5นสภาพ     

รัดกมุ ไม่รัดกมุ ใช้

จริง 

ไม่ได้ใช้ อื(น ๆ ทาํ ไม่ทาํ ม ี ไม่ม ี ไม่ได้ 

ตรวจ 

1 เครื�องมือบริการจกัรยานยนต ์ 41 109,000 5180-004-0001  1                 
2 ชุดฝึกรถจกัรยานยนต ์4 จงัหวะ 42 20,200 3470-005-0003  1                 
3 ชุดฝึกรถจกัรยานยนต ์2 จงัหวะ 42 20,200 3470-005-0004  1                 
4 ชุดฝึกเครื�องยนตด์ีเซล 42 95,980 2805-001-0001  1                 
5 ชุดฝึกเครื�องยนตแ์ก๊สโซลีน 41 67,820 2815-001-0001  1                 
6 เครื�องมือช่างยนตท์ั�วไปชุดเล็ก 41 136,300 5180-005-0001  1                 
7 ชั5นวางเครื�องมือและชิ5นส่วนแบบเคลื�อนที� 42 4,820 3920-005-0001  10                 
8 ชุดอุปกรณ์ฝึกเครื�องยนตด์ีเซล 42 85,200 3470-005-0001  4                 
9 ชุดอุปกรณ์ฝึกเครื�องยนตแ์ก๊สโซลีน 42 67,820 3475-005-0002  5                 
10 แม่เเรงตะเฆ่ ขนาด 3 ตนั 42 10,850 3990-004-0001  3                 
11 เครื�องประจุไฟแบตเตอรี�แบบเร็ว 42 37,200 2920-031-0001  1                 
12 เครื�องลา้งและทดสอบหัวเทียน 42 28,200 3695-001-0001  1                 
13 ชุดฝึกอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต ์ 42 78,000 2920-016-0001  2                 
14 เครื�องอดัอากาศ ขนาด 300 ลิตร/นาที 42 89,000 4370-001-0001  1                 
15 เครื�องเจียรไนตั5งพื5น ขนาด 200 มม. 42 10,200 3415-001-0001  1                 
16 สวา่นไฟฟ้าตั5งโตะ๊ ขนาด  13  มม.จุดระบบ 42 10,000 3445-001-0001  1                 
17 ชุดฝึกและสาธิตการทาํงานของระบบจุดระเบิด 42 95,000 2920-016-0002  1                 
18 ชุดเครื�องมือวดังานปฏิบตัิช่างเครื�องยนตแ์ก๊สโซลีน 42 9800 5180-001-0002  2                 
9 ชุดอุปกรณ์ฝึกรถจกัรยานยนต4์ จงัหวะ 41 45,000 2340-003-0001  5                 
20 ชุดอุปกรณ์ฝึกรถจกัรยานยนต ์ 2 จงัหวะ 42 20,000 3470-005-0004  5                 
21 ชุดอุปกรณ์ฝึกระบบเครื�องล่าง 46 75,000.- 2510-07-0001  1                 
22 ชุดอุปกรณ์ฝึกระบบไฟฟ้ารถยนต ์ 42 50,000.- 3470-005-0005/1  1                 
23 ชุดฝึกระบบระเบิดรถยนต ์ 42  3470-005-0005/2  1                 
24 เครื�องมือถอดประกอบชุดระบบส่งกาํลงัและ 

เครื�องล่างรถยนต ์
42 177200- 3470-005-0007  1                 

25 เครื�องรถจกัรยานยนต ์1 สูบ 2 จงัหวะ ขนาด 80-120 ซีซี 42 6,820 3940-005-0001  5                 
26 เครื�องยกรถจกัรยานยนต ์ 42 48,200.- 5130-010-0001  1                 
27 ชุดอุปกรณ์ฝึกระบบส่งกาํลงั 42 48,000.- 3470-005-0006  1                 
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ลาํดบัเลข 
ครุภณัฑ ์

มีให้
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มีตาม
หลกัฐาน 

ไม่มี 
ใหต้รวจ 

ไม่ได้
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รัดกุม ไม่รัดกุม ใช้
จริง 

ไม่ไดใ้ช ้ อื�น ๆ ทาํ ไม่ทาํ มี ไม่มี ไม่ได ้
ตรวจ 

28 ชุดสาธิตเครื�องยนตด์ีเซลและเบนซิน1 สูบ 4 จงัหวะ 42 82,000.- 3990-004-0002  1                 
29 แผงสาธิต EFI 42 112,000.- 2805-001-0002  1                 
30 แม่แรงยกกระปุกเกียร์ 42 36,000.- 3990-004-0002  1                 
31 เครื�องประจุแบตเตอรี�แบบชา้ 43 22,750.- 4910-035-0002  1                 
32 เครื�องสมดุลลอ้รถยนตแ์บบประชิด 43 299,850.- 4910-033-0001  1                 
33 เครื�องยกรถชนิด 2 เสา 43 191,950.- 3442-001-0001  1                 
34 แท่นอดัไฮดรอลิกส์ ขนาด 50 ตนั 43 71,930.- 3443-001-0001  1                 
35 ปั5 นจั�นรอกโซ่ ขนาด 3 ตนั 43 35,980.- 3950-003-0001  1                 
36 เครื�องตรวจวดัสปริงลิ5น 43 71,980.- 5210-016-0001  1                 
37 เครื�องลา้งชิ5นส่วน 43 29,980.- 4910-035-0003  1                 
38 เครื�องถอดยางรถยนต ์ 43 107,980.- 4910-024-0001  1                 
39 เครื�องปะยาง 43 41,980.- 4910-028-0001  2                 
40 เครื�องมือถอดกรองนํ5 ามนัเครื�อง 43 15,000.- 5180-003-0003  1                 
41 ไทมิ�งไลทด์ีเซลมีวดัรอบในตวัแบบ ดิจิตอล 43 77,950.- 4910-018-0011  1                 

42 ไทมิ�งมีวดัรอบในตวัแบบดิจิตอล 43 45,580.- 4910-018-0002  1                 
43 ชุดฝึกเครื�องยนตแ์ก๊สโซลีน 41-46 71,950.- 2815-001-0001  1                 
44 ชุดฝึกเครื�องยนตด์ีเซล 43 95,980.- 2805-001-0001  1                 
45 เครนยกเครื�องยนต ์ขนาด 1 ตนั 43 77,950.- 4910-035-0005  1                 
46 เครื�องมือบริการส่งกาํลงั 43 84,980.- 5180-003-0004  1                 
47 เครื�องมือบริการระบบเบรก 43 29,980.- 5180-003-0005  1                 
48 เครื�องมือดูดทั�วไป 43 95,980.- 5120-014-0001  1                 
49 ชุดฝึกเครื�องยนตแ์ก๊สโซลีนใชห้ัวฉีดแบบอิเล็กทรอนิกส์ 43 109,970.- 2805-001-0003  1                 
50 ชุดฝึกวงจรอิเล็กทรอนิกส์ยานยนตเ์บื5องตน้ 43 30,000.- 2920-016-0003  1                 
51 เครื�องมือวดัละเอียดช่างยนตเ์ล็กและจกัรยานยนต ์ 44 29,800.- 5280-003-0005  1                 
52 เครื�องวดัรอบ และมุมหนา้ทองขาว 44 49,900- 5280-003-0006  1                 
53 ชุดฝึกระบบไฟฟ้ารถจกัรยานยนต ์ 44 44,900.- 2920-016-0003  1                 
54 เครื�องไล่ลมแบบสุญญากาศ 44 19,900.- 4310-004-0001  1                 
55 เครื�องขดัผา้เบรก 44 69,900.- 4910-006-0001  1                 
56 เครื�องตรวจนํ5 ามนัเบรก 44 19,900.- 4910-027-0006  1                 
57 เครื�องมือวดัละเอียดเครื�องยนตเ์ล็กและจกัรยานยนต ์ 44 29,800.- 5280-003-0005  1                 
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ตรวจ 

58 เครื�องมือถอดคอยลส์ปริง 44 29,900.- 5180-003-0006  1                 
59 ชุดฝึกระบบเบรกกาํลงัแบบใชสุ้ญญากาศ 44 119,900.- 2530-005-0002  1                 
60 ชุดฝึกระบบเบรกกาํลงัแบบใชแ้รงดนัลม 44 159,900.- 2530-005-0001  1                 
61 เครื�องวดัรอบและมุมหนา้ทองขาว 44 49,900.- 5280-003-0006  1                 
62 เครื�องวเิคราะห์ไอเสีย 44 189,900.- 4910-027-0003  1                 
63 เครื�องเติมนํ5 ามนัเกียร์แบบเคลื�อนที�ได ้ 44 26,800.- 4910-035-0001  1                 
64 แม่แรงตะเฆ่แบบ 3 ตนั 44 24,900.- 3990-004-0001  1                 
65 เครื�องทดสอบคอนเดนเซอร์ 44 79,800.- 4910-027-0005  1                 
66 เครื�องมือบริการระบบไฮดรอลิกส์นิวเมติกส์ 44 23,900.- 2990-008-0004  1                 
67 เครื�องอดัจารบีแบบเคลื�อนที�ได ้ 44 24,900.- 2990-008-0005  1                 
68 เครื�องตรวจสอบอาเมเจอร์ 44 19,900.- 4910-027-0004  1                 
69 เครื�องมือถอดประกอบและบริการ ไฟฟ้ารถยนต ์ 44 94,800.- 2920-016-0004  1                 
70 เครื�องทดสอบควนัดาํ 44 179,900.- 4910-027-0002  1                 
71 เครื�องเชื�อมไฟฟ้าระบบ INVERTERขนาด  130 A 45 38,400.- 3431-003-0001  1                 
72 เครื�องพ่นสีรถยนต ์ 45 68,500.- 4940-004-0001  1                 
73 เครื�องมือยดึตวัถงัรถยนต ์ 45 68,500.- 5180-003-0009  1                 
74 เครื�องซ่อมตวัถงัรถยนต ์ 45 155,700.- 5180-001-0010  1                 
75 ชุดแก๊สพร้อมอุปกรณ์แบบเคลื�อนที� 45 19,900.- 3433-011-0001  1                 
76 ชุดดนัตวัถงัแบบไฮดรอลิกส์ 45 42,500.- 4910-035-0007  1                 
77 เครื�องเชื�อมจุดแบบเคลื�อนที� ขนาด 10 Kg 45 119,000.- 3432-005-0001  1                 
78 เครื�องยนตแ์ก๊สโซลีนสูบเดียว 46 6,820.- 2805-001-0005  1                 
79 เครื�องฝึกพวงมาลยักาํลงัแร็คและพิเนียน 46 26,900.- 2530-001-0002  1                 
80 ชุดฝึกพวงมาลยัแบบลูกปืนหมุนวน 46 26,900.- 2530-001-0001  1                 
81 ชุดฝึกระบบเครื�องล่าง 46 74,500.- 2510-007-0002  1                 
82 เครื�องวดักาํลงัอดัดีเซล 46 28,900.- 4910-027-0001  1                 
83 ชุดฝึกเครื�องยนตแ์ก๊สโซลีน 46 58,500.- 2805-001-0004  1                 
84 เครื�องมือบริการกระบอกสูบเครื�องยนตเ์ล็กและจกัรยานยนต ์ 46 252200- 4910-005-0001  1                 
85 เครื�องยนตด์ีเซลสูบเดียว ขนาด 14  แรงมา้ 47 49,500.- 2815-001-0001  2                 
86 เครื�องปัWมนํ5 าแรงดนัสูงชนิดหัวพ่นเคลื�อนที� 47 69,500.- 4910-035-0001  1                 
87 เครื�องทดสอบปัWมและหัวฉีดเคลื�อนที� 48 69,900- 4910-027-0002  1                 
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88 ชุดฝึกเครื�องยนตด์ีเซลควบคุมดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 48 199,500- 6910-012-0001  1                 
89 เครื�องทดสอบหมอ้นํ5 า 48 34900 4910-027-0001  1                 
90 เครื�องมือถอดประกอบและปรับแต่งปั5 มวอีี 48 79500 4910-035-0001  1                 
91 ชุดฝึกไฟฟ้ารถยนต ์ 48 49800 6910-001-0002  1                 
92 เครื�องทดสอบหัวฉีดดีเซลแบบคนัโยก 49 18000 4910-010-0001  1                 
93 เครื�องทดสอบความหนืดของนํ5 ามนั 50 203300 6680-010-0001  1                 
94 เครื�องทดสอบความหนืดของจารบี 50 78110 6680-012-0001  1                 
95 เครื�องทดสอบหาค่าความร้อนของเชื5อเพลิง 50 224700 6695-018-0001  1                 
96 เครื�องทดสอบอตัราการไหล 50 112564 6680-008-0001  1                 
97 ชุดทดลอง Flow throung AN orifice 50 135890 6695-005-0001  1                 
98 เครื�องยนตด์ีเซลหัวฉีดไฟฟ้าระบบคอมอนเรล 50 135355 2815-001-0002  1                 
99 เครื�องทดสอบหาค่าความร้อนของเชื5อเพลิง 51 194,945 6695-018-0001  1                 
100 เครื�องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมโตะ๊เกา้อี5  52  7440-001-0001  4                 
101 เครื�องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 52  7440-001-0002  2                 
103 เครื�องฉายโปรเจคเตอร์ 52  6730-007-0002  2                 
104 ทีวีจอ LCD 40 นิ5ว 52  5820-005-0001  1                 
105 กลอ้งถ่าย VDO 52  6720-008-0001  1                 
106 เครื�องพิมพเ์ลเซอร์ 52  740-010-0004  1                 
107 เครื�องพิมพเ์ลเซอร์เจค็ 52  7440-010-0001  1                 
108 เครื�องปรับอากาศขาด 24000 BTU 52  4120-001-0001  2                 
109 โตะ๊นั�งเรียน 52  7105-006-0001  20                 
110 
111 
112 

เกา้อี5  
เครื�องมือบริการเครื�องยนตเ์ล็ก 
เครื�องยนตด์ีเซลสูบเดียว 

52 
54 
54 

 
190,000 
30,000 

7105-005-0001  40 
1 
5 
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แบบสํารวจครุภัณฑ์ 

ประเภท  ใช้การการสอนแผนกวชิาช่างไฟฟ้า      กระทรวง       ศึกษาธิการ        สํานักงาน     เลขาธิการการอาชีวศึกษา 

วนัที(        เดอืน  ตุลาคม    พ.ศ.  2554        จงัหวดั            พะเยา              หน่วยงาน     วทิยาลยัการอาชีพดอกคาํใต้ 
 

ลาํดบั ยหี้อ-แบบ-ขนาด 
ปีที� 
จดัซื5อ 

ราคา 
หมายเลข 
ครุภณัฑเ์ลข
ทะเบียน 

ของจริง สภาพ การดูแลรักษา การใช ้ การทาํ ตราเครื�องหมาย 
ลาํดบัเลข 
ครุภณัฑ ์

มีให้
ตรวจ 

มีตาม
หลกัฐาน 

ไม่มี 
ใหต้รวจ 

ไม่ได้
ตรวจ 

ใชไ้ด ้ ชาํรุด หรือ
สิ5นสภาพ     

รัดกุม ไม่
รัดกุม 

ใช้
จริง 

ไม่ไดใ้ช ้ อื�น ๆ ทาํ ไม่ทาํ มี ไม่มี ไม่ได ้
ตรวจ 

1 กระดานไวทบ์อร์ดติดแม่เหล็กได ้ 44 6,500.- 5510-001-0001  1                 

2 เกา้อี5หัวกลม 44 11,000.- 7110-001-0001  20                 
3 ชุดทดลองการควบคุมเครื�องกลไฟฟ้า 44 98,000.- 6625-001-0001  2                 
4 ชุดฝึกหาขอ้บกพร่องแสงสวา่ง 44 78,800.- 6910-001-0001  2                 
5 ตูเ้หล็กบานเลื�อนกระจก 44 14,800.- 7125-002-0001  10                 
6 โตะ๊ทดลองไฟฟ้าพร้อมคอนโชล800 x 1,500 x 800  มม. 44 265,000.- 6695-018-0001  5                 
7 โตะ๊สาธิต วงจรไฟฟ้า 44 7,500.- 6910-012-0001  1                 
8 กระดานไวทบ์อร์ดติดแม่เหล็กได ้ 44 6,900.- 5510-001-0001  1                 
9 เกา้อี5หัวกลม 44 11,600.- 7110-006-0001  20                 
10 เครื�องฉายภาพขา้มศรีษะ พร้อมโตะ๊วางและจอภาพ 44 18,900.- 6730-001-0001  2                 
11 ชุดเครื�องมือวดังานไฟฟ้า 44 219,000.- 6695-018-0001  1                 
12 ชุดฝึกวงจรไฟฟ้า 44 245,000.- 6910-001-0002  1                 
13 ตูเ้หล็กบานเลื�อนกระจก 44 15,800.- 7215-002-0001  10                 
14 โตะ๊ทดลองไฟฟ้าพร้อมคอลโชล800 x 1,500 x 800  มม. 44 269,000.- 6695-018-0001  10                 
15 โตะ๊สาธิต 44 7,850.- 6910-012-0001  1                 
16 ออสซิลโลสโคป 2 เส้นภาพ ขนาด DC-20  MHZ 45      20,000.- 6695-018-0003  5                 
17 ชุดทดลองไฟฟ้าและทดสอบ 44 249,450.- 6625-002-0001  1                 
18 ชุดฝึกเครื�องมือวดัไฟฟ้า 44 199000- 6910-012-0002  1                 
19 อาร์ แอล ชี ดิจิดอลบริมิเตอร์ 44 79200- 6625-001-0001  1                 
20 ชุดเครื�องมือประจาํโรงงานช่างไฟ 44 172429- 5110-029-0001  1                 
21 ชุดเครื�องมือติดตั5งไฟฟ้าภายนอกอาคาร 44 101869.15- 6210-007-0001  1                 
22 ชุดเครื�องมือติดตั5งไฟฟ้าภายในอาคาร 44 101,869.15 6210-007-0002  1                 
23 ชุดเครื�องมือทดสอบใบงานติดตั5งไฟฟ้า 44 121,028.05 6625-001-0002  1                 
24 ตูเ้ยน็ ขนาด  6  คิว 44 บริจาค 4110-001-0001  1                 
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ลาํดบั ยี�ห้อ-แบบ-ขนาด 
ปีที� 
จดัซื5อ 

ราคา 

หมายเลข 
ครุภณัฑเ์ลข
ทะเบียน 

ของจริง สภาพ การดูแลรักษา การใช ้ การทาํ ตราเครื�องหมาย 
ลาํดบัเลข 
ครุภณัฑ ์

มีให้
ตรวจ 

มีตาม
หลกัฐาน 

ไม่มี 
ใหต้รวจ 

ไม่ได้
ตรวจ 

ใชไ้ด ้ ชาํรุด หรือ
สิ5นสภาพ     

รัดกุม ไม่
รัดกุ
ม 

ใชจ้ริง ไม่ไดใ้ช ้ อื�น ๆ ทาํ ไม่
ทาํ 

มี ไม่มี ไม่ได ้
ตรวจ 

25 เกา้อี5หัวกลม  ยหี้อ   COMFORT 45 590.- 7110-001-0001  100                 
26 ชุดทดลองการควบคุมเครื�องกลไฟฟ้า ยี�ห้อ มีเดีย  

รุ่น  MS-90 
45 50,000.- 6625-001-0001  2                 

27 ชุดฝึกการควบคุมเครื�องกลไฟฟ้า ยี�ห้อ มีเดีย รุ่น  MS-2 45 19,500.- 6110-010-0001  5                 
28 ชุดฝึกควบคุมความเร็วมอเตอร์ กระแสสลบั ยี�ห้อ MS-IT 45 238,000.- 6110-002-0001  2                 
29 โตะ๊ทดลองทางไฟฟ้าพร้อมคอนโชล  

800x1500x800  มม. รุ่น  MS-TA2 
45 520,000.- 6695-018-0001  5                 

30 มอเตอร์กระแสสลบั  3  เฟส 2 ความเร็วพร้อมเบรค  
รุ่น MS-MB 

45 30,000.- 6105-002-0001  1                 

31 ชุดฝึกไมโครโปรเชสเซอร์เบื5องตน้   รุ่น ANA-2.0 45 119,800.- 6910-001-0001  1                 
32 ชุดฝึกวงจรดิจิตอล รุ่น ANA- 20 45 59,600.- 6910-001-0002  2                 
33 ดิจิตอลมลัติมิเตอร์แบบตั5งโตะ๊  รุ่น MX 554 45 150,000.- 6625-003-0002  5                 
34 ออสซิโลสโคป 2  เส้นภาพ  ขนาด DC 20  MHz 45 100,000.- 6695-018-0001  5                 
35 ชุดฝึกซ่อมเครื�องใชไ้ฟฟ้า  รุ่น  MS-RA45 45 170,000.- 6910-001-0003  2                 
36 เครื�องพนัขดลวด รุ่น MSW1 45 40,100.- 5950-002-0001  1                 
37 เครื�องมือซ่อมบาํรุงเครื�องกลไฟฟ้า 45 34,500.- 5180-001-0002  1                 
38 ชุดฝึกหมอ้แปลงไฟฟ้ารุ่น  MS-3 45 185,000.- 6120-004-0001  1                 
39 โตะ๊ทดลองทางไฟฟ้า 800x1800x800 รุ่น MS-TA8 45 17,500.- 6695-018-0001  5                 
40 ชุดฝึกอิเล็กทรอนิกส์และวงจร  รุ่น  MS-E1 45 140,000.- 2920-016-0001  2                 
41 ชุดทดลองเป็นลาํดบัขั5น PLC ยี�ห้อ มีเดีย MST 45 134,000.- 6625-002-0003  1                 
42 ชุดทดลองเป็นอนัดบัขั5น PLC ยี�ห้อTIC รุ่น P06 SERIES 46 105,000.- 6625-002-0003  1                 
43 ชุดฝึกการประยกุตใ์ชง้านการ ควบคุมอตัโนมตัิยี�ห้อ TIC  

รุ่น P 06 SERIES 
46 61,500.- 6910-001-0004  1                 

44 ชุดฝึกระบบขนถ่ายวัสดุ ยี�ห้อ TIC รุ่น M14 SERIES 46 99,257.94 6910-001-0005  1                 
45 ชุดฝึกไมโครโปรเซสเซอร์เบื5องตน้ 46 36,000.- 6910-001-0006  1                 
46 ชุดฝึกวงจรดิจิตอล ยี�ห้อ TIC รุ่น MDX-030 46 26,800.- 6910-001-0007  1                 
47 ตู้สวิทช์บอร์ด  ยี�ห้อ TIC รุ่น M13SERIES 46 48,900.- 6910-001-0008  1                 

48 ชุดฝึกอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 1 
ยี�ห้อ TIC รุ่น G O9 SERIES 

46 120,000.- 6910-001-0009  1                 
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ลาํดบั ยหี้อ-แบบ-ขนาด 
ปีที� 
จดัซื5อ 

ราคา 

หมายเลข 
ครุภณัฑเ์ลข
ทะเบียน 

ของจริง สภาพ การดูแลรักษา การใช้ การทาํ ตราเครื�องหมาย 
ลาํดบัเลข 
ครุภณัฑ ์

มีให้
ตรวจ 

มีตาม
หลกัฐาน 

ไม่มี 
ใหต้รวจ 

ไม่ได้
ตรวจ 

ใชไ้ด ้ ชาํรุด หรือ
สิ5นสภาพ     

รัดกุม ไม่
รัดกุม 

ใช้
จริง 

ไม่ไดใ้ช ้ อื�น ๆ ทาํ ไม่ทาํ มี ไม่มี ไม่ได ้
ตรวจ 

49 ชุดฝึกเครื�องวดัอุตสาหกรรม  
ยี�ห้อ TIC รุ่น M19 SERIES 

46 
 

185,000.- 6910-001-0010  1                 

50 ชุดสาธิตระบบไฟฟ้าในอาคาร 47 379,000.- 6930-013-0001  1                 
51 เครื�องพิมพแ์บบอิงเจ็ตสามรถพิมพไ์ดต้ั5งแต่ A4 – A3+ 50 8670 7440-010-0007  1                 
52 โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี5 50 4700 7105-006-0002  1                 
53 เครื(องไมโครคอมพวิเตอร์พร้อมโต๊ะเก้าอี5 52  7440-001-0001  3                 
54 เครื�องฉายโปรเจคเตอร์พร้อมจอ 52  6730-007-0002  2                 
55 
56 

เครื(องฉายภาพ 3 มิติ 

ชุดทดลองเป็นลําดับขั5น (PLC) 

52 
54 

 
126,000 

6730-007-0001  1 
2 
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แบบสํารวจครุภัณฑ์ 

ประเภท ใช้การการสอนห้องปฏบิัตกิารกลาง      กระทรวง       ศึกษาธิการ        สํานักงาน     เลขาธิการการอาชีวศึกษา 

วนัที(       เดอืน  ตุลาคม  พ.ศ.  2554       จงัหวดั            พะเยา              หน่วยงาน     วทิยาลยัการอาชีพดอกคาํใต้ 
 

ลาํดบั ยหี้อ-แบบ-ขนาด 
ปีที� 
จดัซื5อ 

ราคา 
หมายเลข 
ครุภณัฑเ์ลข
ทะเบียน 

ของจริง สภาพ การดูแลรักษา การใช ้ การทาํ ตราเครื�องหมาย 
ลาํดบัเลข 
ครุภณัฑ ์

มีให้
ตรวจ 

มีตาม
หลกัฐาน 

ไม่มี 
ใหต้รวจ 

ไม่ได้
ตรวจ 

ใชไ้ด ้ ชาํรุด หรือ
สิ5นสภาพ     

รัดกุม ไม่
รัดกุม 

ใชจ้ริง ไม่ได้
ใช ้

อื�น ๆ ทาํ ไม่ทาํ มี ไม่มี ไม่ได ้
ตรวจ 

1 ชุดฝึกนิวเมติกส์เบื5องตน้ 45 239,500 6910-012-0001  1                 
2 ชุดฝึกนิวเมติกส์ไฟฟ้า 45 219,500 6910-012-0002  1                 
3 ชุดฝึกโปรแกรมเมเบิลคอนโทลเลอร์ 45 49,500 6910-012-0003  2                 
4 เครื�องปรับอากาศแบบแยกส่วน 25,000 บีทีย ู 45 29,500 4120-001-0001  2                 
5 เครื�องปรับอากาศแบบแยกส่วน 32,000 บีทีย ู 45 69,000 4120-001-0002  2                 
6 เครื�องมือบริการเครื�องปรับอากาศรถยนตใ์ชน้ํ5 ายาแอร์ R134A  45 129,500 5180-003-0002  1                 
7 ชุดเชื�อมแก๊สพร้อมอุปกรณ์ประจาํสถานีเชื�อม 45 29,000 3435-011-0002  1                 
8 ชุดฝึกเครื�องปรับอากาศรถยนต ์ 45 49,500 6910-012-0004  1                 
9 ชุดฝึกเครื�องปรับอากาศรถยนตใ์ช้ 

นํ5 ายาแอร์ R134A 
45 79,700 6910-012-0005  1                 

10 เครื�องเจียร/ตดัขนาด 4 นิ5ว 45 2,000 3415-001-0003  2                 
11 เครื�องมือเครื�องเยน็และปรับอากาศ 45 119,500 5180-003-0003  1                 
12 ชุดฝึกเครื�องทาํความเยน็ 45 44,500 6910-012-0006  1                 
13 ชุดฝึกตูน้ํ5 าเยน็ 45 9,400 6910-012-0007  2                 
14 ชุดฝึกตูเ้ยน็ 5.5 คิว 45 14,400 6910-012-0008  2                 
15 ชุดฝึกวงจรทางกลและไฟฟ้าเครื�องทาํความเยน็ 45 119,700 6910-012-0009  1                 
16 
17 

สวา่นไฟฟ้าชนิดเจาะโลหะขนาด ½ นิ5ว 
เครื�องคอมพิวเตอร์ 

45 
47 

2,400 
23,400 

3413-001-0003 
7440-001-0001 

 2 
20 
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แบบสํารวจครุภัณฑ์ 

ประเภท  ครุภัณฑ์ใช้สอนแผนกวชิาพาณิชยการ       กระทรวง       ศึกษาธิการ        สํานักงาน     เลขาธิการการอาชีวศึกษา 

วนัที(       เดอืน  ตุลาคม  พ.ศ.  2554         จงัหวดั            พะเยา              หน่วยงาน     วทิยาลยัการอาชีพดอกคาํใต้ 
 

ลาํดบั ยหี้อ-แบบ-ขนาด 
ปีที� 
จดัซื5อ 

ราคา 

หมายเลข 
ครุภณัฑเ์ลข
ทะเบียน 

ของจริง สภาพ การดูแลรักษา การใช้ การทาํ ตราเครื�องหมาย 
ลาํดบัเลข 
ครุภณัฑ ์

มีให้
ตรวจ 

มีตาม
หลกัฐาน 

ไม่มี 
ใหต้รวจ 

ไม่ได้
ตรวจ 

ใชไ้ด ้ ชาํรุด หรือ
สิ5นสภาพ     

รัดกุม ไม่
รัดกุม 

ใชจ้ริง ไม่ได้
ใช ้

อื�น ๆ ทาํ ไม่ทาํ มี ไม่มี ไม่ได ้
ตรวจ 

1 เครื�องพิมพด์ีดแบบธรรมดา แคร่ 15 นิ5ว 41 7,272.50 7430-001-0001  20                 
2 โตะ๊วางพิมพด์ีด 41 29,000.- 7110-007-0001  2                 
3 ตูเ้หล็ก ขนาด 2 บาน 41 2,090.- 7125-002-0001  1                 
4 เกา้อี5 ฟังคาํบรรยาย 41 540.- 7110-006-0001  70                 
5 เครื�องพิมพด์ีดแบบธรรมดา แคร่ 15 นิ5ว 42 8,990- 7430-001-0001  60                 
6 โตะ๊วางพิมพด์ีด 42 108,000.- 7110-007-0001  2                 
7 เครื�องคาํนวณเลขชนิด 14 หลกั 42 4,440.- 7420-001-0001  20                 
8 โตะ๊เรียนบญัชีพร้อมเกา้อี5  42 104,000.- 7105-006-0002  40                 
9 เกา้อี5 ฟังคาํบรรยาย 42 600- 7105-006-0001  100                 
10 เครื�องบนัทึกและถอดขอ้ความ 43 2,999.- 7450-001-0001  20                 
11 โตะ๊วางเครื�องบนัทึกถอดขอ้ความพร้อมเกา้อี5  43 23,930.- 7105-006-0003  10                 
12 เครื�องพิมพด์ีดแบบธรรมดา ขนาดแคร่ 15 นิ5ว 43 88,000.- 7430-001-0001  10                 
13 ตูเ้หล็ก ขนาด 2 บาน 43 4,600.- 7125-002-0001  2                 
14 โตะ๊วางเครื�องบนัทึกและถอดขอ้ความ พร้อมเกา้อี5  44 28,000.- 7105-006-0003  40                 
15 เครื�องพิมพด์ีดแบบธรรมดา ขนาดแคร่ 15 นิ5ว 44 88,000.- 7430-001-0001  10                 
16 โตะ๊ทาํงานพร้อมเกา้อี5  50 14,100.- 7105-006-0001  3                 
                       

 

 

 

 

 

 



ลงชื�อ       ..............................................   (นายสมเกียรติ  กระจา่งพนัธ์)           ประธานกรรมการ                                 ลงชื�อ      .......................................   (นายอบุล  ฟคูํามี)              กรรมการ            .       

ลงชื�อ       .............................................   ( นายชิโนรส  สทุธิตานนท์)                กรรมการ                                              ลงชื�อ      .......................................   (นายประพนัธ์  ธรรมรส)             กรรมการและเลขานกุาร  

     

      

 

แบบสํารวจครุภัณฑ์ 

ประเภท ครุภณัฑ์ ใช้สอนแผนกวชิาช่างเทคนิคพื5นฐาน    กระทรวง       ศึกษาธิการ        สํานักงาน     เลขาธิการการอาชีวศึกษา 

วนัที(        เดอืน  ตุลาคม   พ.ศ.  2554                               จงัหวดั            พะเยา              หน่วยงาน     วทิยาลยัการอาชีพดอกคาํใต้ 
                                                                                   

ลาํดบั ยหี้อ-แบบ-ขนาด 
ปีที( 

จัดซื5อ 
ราคา 

หมายเลข 

ครุภณัฑ์เลข

ทะเบียน 

ของจริง สภาพ การดูแลรักษา การใช้ การทํา ตราเครื(องหมาย 
ลาํดบัเลข 

ครุภณัฑ์ 
มีให้
ตรวจ 

มีตาม
หลกัฐาน 

ไม่มี 
ใหต้รวจ 

ไม่ได้
ตรวจ 

ใชไ้ด ้ ชาํรุด หรือ
สิ5นสภาพ     

รัดกุม ไม่
รัดกุม 

ใชจ้ริง ไม่ได้
ใช ้

อื�น ๆ ทาํ ไม่ทาํ มี ไม่มี ไม่ได ้
ตรวจ 

1 โตะ๊ฝึกงานพร้อมปากกาจบังาน 41 119,988.- 3450-007-0001  4                 
2 ชุดเครื�องมือเทคนิคพื5นฐาน 41 99,800.- 3470-001-0001  1                 
3 เครื�องเจาะตั5งโตะ๊ ขนาด 13 มม. 41 9,000.- 3445-001-0001  1                 
4 เครื�องเลื�อยกล ขนาด300 มม. 41 27,200.- 3455-007-0001  1                 
5 โตะ๊เขียนแบบ 600 X 800 มม.พร้อมอุปกรณ์ 42 160,000.- 3450-008-0001  40                 
6 โตะ๊ฝึกงานพร้อมปากกาจบังาน 42 106,000.- 3450-008-0001  4                 
7 ชุดเครื�องมือวดัละเอียดสาํหรับแผนกวชิาเทคนิคพื5นฐาน 42 156,800.- 5280-003-0001  1                 
8 เครื�องมืองานปรับ 42 485,000.- 3419-001-0001  1                 
9 เครื�องมือเจียรไนตั5งพื5น ขนาด200 มม. 42 28,000.- 3415-001-0002  1                 
10 กรรไกรโยกโลหะชนิดตั5งพื5น 42 65,800.- 3440-003-0001  1                 
11 เครื�องตดัโลหะแผน่ชนิดตดัตรงใชเ้ทา้เหยยีบ  

ขนาด 1.6 X 1200 มม. 
44 129,580.- 3445-002-0001  1                 

12 แท่นขึ5นรูป (Stake) 44 199,640.- 3441-007-0001  1                 
13 เครื�องพบักล่อง ขนาด 1200 มม. 44 169,900.- 3441-001-0001  1                 
14 เครื�องมว้นโลหะแผน่ ขนาด 1200 มม. 44 79,880.- 3445-002-0001  1                 
15 คูหาเชื�อมไฟฟ้า 45 10,000.- 3431-003-0001  10                 
16 เครื�องเชื�อมไฟฟ้าแบบ AC ขนาด 300 A 45 24,900.- 3431-003-0001  10                 
17 ชุดเครื�องมือและอุปกรณ์เชื�อมไฟฟ้า 45 79,000.- 5180-003-0001  1                 
18 ชุดเชื�อมแก๊สพร้อมอุปกรณ์ ประจาํสถานี 45 99,000.- 3433-011-0002  1                 
19 โตะ๊เชื�อมแก๊ส พร้อมเกา้อี5  45 14,500.- 3438-009-0001  5                 
20 ท่อบรรจุแก๊สออกซิเจน 45 4,000- 3438-009-0002  5                 
21 ท่อบรรจุแก๊สอะเซติลีน 45 25000 3438-009-0002  5                 
22 ไมโครมิเตอร์วัดนอก 46 54370 5210-008-0001  1                 
23 ตู้เหล็กเก็บเครื(องมือ 2 บาน 46 15880 7120-002-0001  4                 
24 เครื(องกลึงยึดศูนย์เหนือแท่น ขนาด 150 มม. 46 249800 3416-001-0001  1                 
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25 เครื(องใสนอนขนาดความยาวช่วงใส 300 มม. 46 149500 3418-002-0001  1                 
26 พดัลมโรงงานขนาด 24 นิ5ว 46 5960 4140-001-0001  4                 
27 เหล็กยํ5าหมุดขนาดหมุดยํ5า 3 X 5  มม. 46 5580 3448-001-0001  1                 
28 เครื(องเจียรตัดขนาด 4 นิ5ว 46 4740 3415-001-0003  2                 
29 เครื(องเจียระไนแบบตั5งพื5นขนาด 300 มม. 46 39800 3415-001-0002  1                 
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แบบสํารวจครุภัณฑ์ 

ประเภท   ครุภัณฑ์งานบริหารทรัพยากร                      กระทรวง         ศึกษาธิการ        สํานักงาน     เลขาธิการการอาชีวศึกษา 

วนัที(         เดอืน  ตุลาคม     พ.ศ. 2554         จงัหวดั            พะเยา                 หน่วยงาน     วทิยาลยัการอาชีพดอกคาํใต้ 
 

ลาํดบั ยหี้อ-แบบ-ขนาด 
ปีที( 

จัดซื5อ 
ราคา 

หมายเลข 

ครุภัณฑ์เลข

ทะเบียน 

ของจริง สภาพ การดูแลรักษา การใช้ การทาํ ตราเครื(องหมาย 
ลาํดบัเลข 

ครุภัณฑ์ 
มีให้
ตรวจ 

มีตาม
หลกัฐาน 

ไม่มี 
ให้ตรวจ 

ไม่ได้
ตรวจ 

ใชไ้ด ้ ชาํรุด หรือสิ5น
สภาพ     

รัดกุม ไม่
รัดกุม 

ใชจ้ริง ไม่ได้
ใช ้

อื�น ๆ ทาํ ไม่ทาํ มี ไม่มี ไม่ได ้
ตรวจ 

1 โตะ๊ทาํงานระดบั 3-6 42 13,400.- 7105-006-0001  5                 
2 ตูเ้หล็ก ขนาด 2 บาน 42 12,900.- 7110-001-0001  5                 
3 ตูเ้หล็ก ขนาด 4 ลิ5นชกั 42 13,000.- 7110-002-0001  5                 
4 ตูน้ิรภยั 42 11,000.- 7110-004-0001  1                 
5 เครื�องถ่ายเอกสารความเร็ว  20 แผ่น/นาที 42 72,000.- 7430-003-0001  1                 
6 เครื�องพิมพส์าํเนาชนิดพิมพย์อ่ได ้ 42 72,727.27- 7430-008-0001  1                 
7 โตะ๊ทาํงานระดบั 3-6 43 13,000.- 7105-006-0001  5                 
8 ตูเ้หล็ก ขนาด 2 บาน 43 11,500.- 7110-001-0001  5                 
9 ตูเ้หล็ก ขนาด 4 ลิ5นชกั 43 11,500.- 7110-002-0001  5                 
10 เกา้อี5 ฟังคาํบรรยาย 42 37,120.- 7105-005-0001  100                 
11 เครื�องไมโครคอมพิวเตอร์สาํหรับ งานประมวลผลทั�วไป 43 84,000.- 7440-001-0001  2                 
12 เครื�องพิมพค์วามเร็วไม่ตํ�ากวา่ 300 ตวัอกัษรต่อวนิาที 43 20,000.- 7440-010-0002  1                 
13 เครื�องพิมพแ์บบเลเซอร์ความเร็ว ไม่ตํ�ากวา่ 12 หนา้/นาที 43 31,500.- 7440-010-0003  1                 
14 โตะ๊วางเครื�องคอมพิวเตอร์ 43 4,000.- 7105-006-0008  2                 
15 เกา้อี5สาํหรับเจา้หนา้ที�คอมพิวเตอร์ 43 2,392.- 7105-005-0008  35                 
16 โตะ๊วางเครื�องพิมพ ์ 43 3,926- 7105-005-0009  4                 
17 รถยนต ์4ประตู 44 490,000- 2320-008-0001  1                 
18 โตะ๊เหล็กพร้อมเกา้อี5  49 5,000.- 7105-006-0001  1                 
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แบบสํารวจครุภัณฑ์ 

ประเภท  ครุภัณฑ์ห้องสมุด(งานวทิยบริการและห้องสมุด)      กระทรวง        ศึกษาธิการ        สํานักงาน     เลขาธิการการอาชีวศึกษา 

วนัที(          เดอืน ตุลาคม พ.ศ.2554                                                                                            จงัหวดั            พะเยา              หน่วยงาน     วทิยาลยัการอาชีพดอกคาํใต้       

     

ลาํดบั ยหี้อ-แบบ-ขนาด 
ปีที� 
จดัซื5อ 

ราคา 
หมายเลข 
ครุภณัฑเ์ลข
ทะเบียน 

ของจริง สภาพ การดูแลรักษา การใช้ การทาํ ตราเครื�องหมาย 
ลาํดบัเลข 
ครุภณัฑ ์

มีให้
ตรวจ 

มีตาม
หลกัฐาน 

ไม่มี 
ให้ตรวจ 

ไม่ได้
ตรวจ 

ใชไ้ด ้ ชาํรุด หรือสิ5น
สภาพ     

รัดกุม ไม่
รัดกุม 

ใชจ้ริง ไม่ได้
ใช ้

อื�น ๆ ทาํ ไม่ทาํ มี ไม่มี ไม่ได ้
ตรวจ 

1 ชั5นวางวารสาร  1  ดา้น  2  ช่วง 42 2,680- 7125-004-0001  1                 
2 ชั5นวางวารสาร  2  ดา้น  2  ช่วง 42 17,000.- 7125-004-0002  1                 
3 ชั5นวางหนงัสือ  2  ดา้น  2  ช่วง 42 17,000- 7125-004-0002  2                 
4 ชั5นวางหนงัสือ  1  ดา้น  2  ช่วง 42 8,500- 7125-004-0004  2                 
5 ชั5นวางหนงัสือ  2  ตอน 42 7,900- 7125-004-0005  2                 
6 ตูบ้ตัรรายการ 42 14,500.- 7195-008-0003  1                 
7 โตะ๊อ่านหนงัสือขนาด  4  ที�นั�ง พร้อมเกา้อี5  42 53,000.- 7105-006-0007  6                 
8 เครื�องไมโครคอมพิวเตอร์ 52 20,000.- 7440-001-0001  1                 
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แบบสํารวจครุภัณฑ์ 

ประเภท  ครุภัณฑ์อปุกรณ์ช่วยสอนงานโสต ฯ (งานวทิยบริการและห้องสมุด)     กระทรวง       ศึกษาธิการ        สํานักงาน     เลขาธิการการอาชีวศึกษา 

วนัที(         เดอืน  ตุลาคม    พ.ศ.  2554             จงัหวดั             พะเยา               หน่วยงาน      วทิยาลยัการอาชีพดอกคาํใต้ 
                          

ลาํดบั ยหี้อ-แบบ-ขนาด 
ปีที� 
จดัซื5อ 

ราคา 
หมายเลข 
ครุภณัฑเ์ลข
ทะเบียน 

ของจริง สภาพ การดูแลรักษา การใช้ การทาํ ตราเครื�องหมาย 
ลาํดบัเลข 
ครุภณัฑ ์

มีให้
ตรวจ 

มีตาม
หลกัฐาน 

ไม่มี 
ให้ตรวจ 

ไม่ได้
ตรวจ 

ใชไ้ด ้ ชาํรุด หรือสิ5น
สภาพ     

รัดกุม ไม่
รัดกุม 

ใชจ้ริง ไม่ได้
ใช ้

อื�น ๆ ทาํ ไม่ทาํ มี ไม่มี ไม่ได ้
ตรวจ 

1 เครื�องฉายภาพขา้มศรีษะ 42 8,000.- 6730-001-0001  5                 
2 จอรับภาพขนาด 175 x 175  ซ.ม. 42 3,800- 6730-001-0001  2                 
3 โทรทศัน์สีขนาด   25  นิ5ว 42 15,000.- 5820-005-0001  1                 
4 เครื�องวีดีโอแบบเล่นและบนัทึกเทป 42 7,500.- 6730-007-0001  1                 
5 กลอ้งถ่ายรูปอตัโนมตัิ 42 10,000.- 6720-005-0001  1                 
6 เครื�อง projector 51 50,000.- 6730-007-0003  2                 
7 จอ projector 51 25,000 6760-023-0001  2                 
8 เครื�องคอมพิวเตอร์ประมวลผลคาํทั�วไป 51 20000 7440-001-0001  1                 
9 เครื�องเล่น DVD 52  7730-001-0001  1                 
10 เครื�องเสียงห้องประชุม 52  7730-007-0001  1                 
11 จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 52  6760-023-0001  1                 
12 พดัลมโคจร 52 15,800 4140-001-0001  10                 
13 ตูเ้ก็บเอกสารขนาด 90*200 ซม 53 2,500 7110-002-0001  2                 
14 
15 

ตูเ้ก็บเอกสารขนาด 100*200 ซม 
เครื�องฉายภาพ 3 มิติ 

53 
54 

3,800 
120,000 

7110-002-0002  1 
1 
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แบบสํารวจครุภัณฑ์ 

ประเภท      ครุภัณฑ์ใช้สอนแผนกวชิาแผนกคอมพวิเตอร์ธุรกจิ    กระทรวง       ศึกษาธิการ        สํานักงาน     เลขาธิการการอาชีวศึกษา 

วนัที(         เดอืน ตุลาคม     พ.ศ.  2554                                                                                              จงัหวดั           พะเยา                หน่วยงาน      วทิยาลยัการอาชีพดอกคาํใต้ 
                                       

ลาํดบั ยหี้อ-แบบ-ขนาด 
ปีที� 
จดัซื5อ 

ราคา 
หมายเลข 
ครุภณัฑเ์ลข
ทะเบียน 

ของจริง สภาพ การดูแลรักษา การใช้ การทาํ ตราเครื�องหมาย 
ลาํดบัเลข 
ครุภณัฑ ์

มีให้
ตรวจ 

มีตาม
หลกัฐาน 

ไม่มี 
ให้ตรวจ 

ไม่ได้
ตรวจ 

ใชไ้ด ้ ชาํรุด หรือสิ5น
สภาพ     

รัดกุม ไม่
รัดกุม 

ใชจ้ริง ไม่ได้
ใช ้

อื�น ๆ ทาํ ไม่ทาํ มี ไม่มี ไม่ได ้
ตรวจ 

1 เครื�องไมโครคอมพิวเตอร์สาํหรับ ประมวลผลคาํ 42 35,900.- 7440-001-0001  10                 
2 โปรแกรมสาํเร็จรูป 42 19,000.- 7690-003-0001  1                 
3 เครื�องพิมพแ์บบฉีดหมึก  ขนาด A4 42 22,000.- 7430-009-0001  2                 
4 โตะ๊วางเครื�องคอมพิวเตอร์ 43 26,000.- 7105-006-0008  20                 
5 เกา้อี5สาํหรับเจา้หนา้ที�คอมพิวเตอร์ 42 11,000.- 1105-005-0002  20                 
6 โตะ๊วางเครื�องพิมพ ์ 42 5,000.- 7105-006-0009  2                 
7 เครื�องไมโครคอมพิวเตอร์ สาํหรับงานประมวลผลทั�วไป 43 776,000.- 7440-001-0001  22                 
8 เครื�องพิมพค์วามเร็วไม่ตํ�ากวา่ 400  ตวัอกัษรต่อวนิาที 43 20,000.- 7440-010-0002  1                 
9 เครื�องพิมพแ์บบเลเซอร์ความเร็วไม่ตํ�ากวา่ 12 หนา้/นาที 43 31,500.- 7440-010-0003  1                 
10 โปรแกรมสาํเร็จรูป 43 20,000.- 7440-010-0001  1                 
11 เครื�องปรับอากาศ  ขนาด  38,000  บีทีย ู 43 89,000.- 4120-001-0001  2                 
12 โตะ๊วางคอมพิวเตอร์ 43 40,000.- 7105-006-0009  10                 
13 เกา้อี5สาํหรับเจา้หนา้ที�คอมพิวเตอร์ 43 23,920.- 7105-005-0010                   
14 เครื�องไมโครคอมพิวเตอร์สาํหรับงาน ประมวลผลคาํ 44 585,000.- 7440-001-0002  15                 
15 เครื�องพิมพแ์บบเลเซอร์ความเร็วไม่ตํ�ากวา่  12 หนา้/นาที 44 63,000.- 7440-010-0004  1                 
16 โตะ๊วางเครื�องคอมพิวเตอร์ 44 30,000.- 7440-010-0004  15                 
17 เกา้อี5สาํหรับเจา้หนา้ที�คอมพิวเตอร์ 44 18,000.- 7105-005-0011  15                 
18 โตะ๊วางเครื�องพิมพ ์ 44 2,000.- 7105-006-0010  2                 
19 เครื�องมลัติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดบั SVOA ขนาด 800 lm 46 139,600.- 6730-001-0001  1                 
20 เครื�องไมโครคอมพิวเตอร์สาํหรับงานประมวลผลคาํ 49 79,725.- 7440-001-0001  5                 
21 โตะ๊ทาํงานพร้อมเกา้อี5  50 9,400.- 7105-006-0002  2                 
22 เครื�องคอมพิวเตอร์  50 85,065.- 7440-001-0001  5                 
23 เครื�องคอมพิวเตอร์  50 200,000.- 7440-001-0001  10                 
24 เครื�องไมโครคอมพิวเตอร์ สาํหรับงานประมวลผลทั�วไป 51 243,000.- 7440-001-0001  10                 
25 โตะ๊วางคอมพิวเตอร์ 51 25,000.- 7440-010-0004  10                 

 



ลงชื�อ       ..............................................   (นายสมเกียรติ  กระจา่งพนัธ์)           ประธานกรรมการ                                 ลงชื�อ      .......................................   (นายอบุล  ฟคูํามี)              กรรมการ            .       

ลงชื�อ       .............................................   ( นายชิโนรส  สทุธิตานนท์)                กรรมการ                                              ลงชื�อ      .......................................   (นายประพนัธ์  ธรรมรส)             กรรมการและเลขานกุาร  

     

      

แบบสํารวจครุภัณฑ์ 

ประเภท      ครุภัณฑ์ใช้สอนแผนกวชิาแผนกคอมพวิเตอร์ธุรกจิ     กระทรวง       ศึกษาธิการ        สํานักงาน     เลขาธิการการอาชีวศึกษา 

วนัที(         เดอืน ตุลาคม     พ.ศ.  2554   จงัหวดั           พะเยา                หน่วยงาน      วทิยาลยัการอาชีพดอกคาํใต้ 
                                       

ลาํดบั ยหี้อ-แบบ-ขนาด 
ปีที( 

จัดซื5อ 
ราคา 

หมายเลข 

ครุภัณฑ์เลข

ทะเบียน 

ของจริง สภาพ การดูแลรักษา การใช้ การทาํ ตราเครื(องหมาย 
ลาํดบัเลข 

ครุภัณฑ์ 
มีให้
ตรวจ 

มีตาม
หลกัฐาน 

ไม่มี 
ให้ตรวจ 

ไม่ได้
ตรวจ 

ใชไ้ด ้ ชาํรุด หรือสิ5น
สภาพ     

รัดกุม ไม่
รัดกุม 

ใชจ้ริง ไม่ได้
ใช ้

อื�น ๆ ทาํ ไม่ทาํ มี ไม่มี ไม่ได ้
ตรวจ 

26 ครุภณัฑห์้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ ประกอบดว้ย 52 568,900                    
  - เครื�องคอมพิวเตอร์สาํหรับนกัศึกษาพร้อมโต๊ะเกา้อี5  52  7440-001-0001  20                 

 - เครื�องคอมพิวเตอร์สาํหรับครูพร้อมโตะ๊เกา้อี5  52  7440-001-0002  1                 
 - เครื�องปรับอากาศขนาด 25000 BTU 52  4120-001-0001  1                 
 - ซอฟแวร์ป้องกนัไวรัส 52                     
27 เครื�องฉายโปรเจค็เตอร์พร้อมจอ 52  6730-007-0002  1                 
28 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ 53 140,000 7440-001-

0001/53 
 10                 

                       
                       
                       
                       

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



ลงชื�อ       ..............................................   (นายสมเกียรติ  กระจา่งพนัธ์)           ประธานกรรมการ                                 ลงชื�อ      .......................................   (นายอบุล  ฟคูํามี)              กรรมการ            .       

ลงชื�อ       .............................................   ( นายชิโนรส  สทุธิตานนท์)                กรรมการ                                              ลงชื�อ      .......................................   (นายประพนัธ์  ธรรมรส)             กรรมการและเลขานกุาร  

     

      

แบบสํารวจครุภัณฑ์ 

ประเภท ครุภณัฑ์ใช้การการสอนแผนกวชิาสามญั-สัมพนัธ์     กระทรวง       ศึกษาธิการ        สํานักงาน     เลขาธิการการอาชีวศึกษา 

วนัที(        เดอืน  ตุลาคม    พ.ศ.  2554       จงัหวดั            พะเยา              หน่วยงาน     วทิยาลยัการอาชีพดอกคาํใต้ 
 

ลาํดบั ยหี้อ-แบบ-ขนาด 
ปีที( 

จัดซื5อ 
ราคา 

หมายเลข 

ครุภัณฑ์เลข

ทะเบียน 

ของจริง สภาพ การดูแลรักษา การใช้ การทาํ ตราเครื(องหมาย 
ลาํดบัเลข 

ครุภัณฑ์ 
มีให้
ตรวจ 

มีตาม
หลกัฐาน 

ไม่มี 
ให้ตรวจ 

ไม่ได้
ตรวจ 

ใชไ้ด ้ ชาํรุด หรือสิ5น
สภาพ     

รัดกุม ไม่
รัดกุม 

ใชจ้ริง ไม่ได้
ใช ้

อื�น ๆ ทาํ ไม่ทาํ มี ไม่มี ไม่ได ้
ตรวจ 

1 ชุดเครื�องมือและอุปกรณ์สาํหรับ 
ห้องปฏิบตัิการวทิยาศาสตร์ 

42 149,600.- 6601-001-0001  1                 

2 โตะ๊ปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ พร้อมเกา้อี5  42 70,312.- 7105-006-0006  8                 
3 ตูต้ิดผนงัพร้อมอ่างลา้งมือ ขนาด 20. X 0.60 X 0.90 ม. 42 76,720.- 7195-008-0001  2                 
4 ตูเ้ก็บอุปกรณ์และสารเคมี 42 19,999.- 7195-008-0002  2                 
5 เครื�องชั�งสารเคมีอยา่งละเอียด 42 8,888.- 5210-016-0001  1                 
6 ชุดทดลองกลศาสตร์พื5นฐาน 46 114,400.- 6635-015-0001  1                 
7 ชุดทดลองทศันศาสตร์พื5นฐาน 46 101,800.- 6650-015-0001  1                 
8 ชุดทดลองฟิสิกส์ความร้อนพื5นฐาน 46 75,200.- 6635-015-0002  1                 
9 ชุดทดลองไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์พื5นฐาน 46 115,800.- 6625-004-0001  1                 
10 ชุดทดลองไฟฟ้าสถิต 46 10,200.- 6625-002-0002  1                 
11 ชุดทดลองแม่เหล็ก 46 11,800.- 6655-006-0001  1                 
12 ชุดทดลอง โมเมนตแ์ละโมเมนตต์ั5ม เชิงมุม 46 141,100.- 6695-017-0001  1                 
13 ชุดทดลองการอนุรักษพ์ลงังาน 46 71,000.- 6635-015-0003  1                 
14 ชุดทดลองการชนของวสัดุ 46 204,600.- 6635-015-0004  1                 
15 ชุดทดลองแรง- การสั�น 46 141,100.- 6635-015-0005  1                 
16 ชุดทดลองไฟฟ้าเคมี 46 53,200.- 6625-002-0003  1                 
17 ชุดทดลองเคมีพื5นฐาน 46 261,200.- 6630-014-0001  1                 
18 กลอ้งจุลทรรศน์ 52 53,000.- 6650-002-0001  1                 

 

 

 

 

 



ลงชื�อ       ..............................................   (นายสมเกียรติ  กระจา่งพนัธ์)           ประธานกรรมการ                                 ลงชื�อ      .......................................   (นายอบุล  ฟคูํามี)              กรรมการ            .       

ลงชื�อ       .............................................   ( นายชิโนรส  สทุธิตานนท์)                กรรมการ                                              ลงชื�อ      .......................................   (นายประพนัธ์  ธรรมรส)             กรรมการและเลขานกุาร  

     

      

แบบสํารวจครุภัณฑ์ 

ประเภท ใช้การการสอน  ห้องปฏบิัตกิารทางภาษา     กระทรวง       ศึกษาธิการ        สํานักงาน     เลขาธิการการอาชีวศึกษา 

วนัที(         เดอืน  ตุลาคม พ.ศ.  2554       จงัหวดั            พะเยา              หน่วยงาน     วทิยาลยัการอาชีพดอกคาํใต้ 
 

ลาํดบั ยหี้อ-แบบ-ขนาด 
ปีที( 

จัดซื5อ 
ราคา 

หมายเลข 

ครุภัณฑ์เลข

ทะเบียน 

ของจริง สภาพ การดูแลรักษา การใช้ การทาํ ตราเครื(องหมาย 
ลาํดบัเลข 

ครุภัณฑ์ 
มีให้
ตรวจ 

มีตาม
หลกัฐาน 

ไม่มี 
ให้ตรวจ 

ไม่ได้
ตรวจ 

ใชไ้ด ้ ชาํรุด หรือสิ5น
สภาพ     

รัดกุม ไม่
รัดกุม 

ใชจ้ริง ไม่ได้
ใช ้

อื�น ๆ ทาํ ไม่ทาํ มี ไม่มี ไม่ได ้
ตรวจ 

1. ครุภณัฑห์้องปฏิบตัิการทางภาษา  1  ชุด ประกอบดว้ย 43 405,000.- 5830-007-0001  1                 
 เครื�องควบคุมหลกั(Master  Control)   5830-007-0001/1                   
 เครื�องจ่ายไฟและควบคุมแรงดนั  (Power  Supply)   5830-007-0001/2                   
 โต๊ะควบคุมระบบ(Master Control Table)   5830-007-0001/3                   
 ลาํโพงมอนิเตอร์(Monitor Speaker)   5830-007-0001/4                   
 เครื�องเล่นและบนัทึกเทปหลกัชนิดคู่ 

(Master  Tapedeck) 
  5830-007-0001/5                   

 เครื�องควบคุมบนโต๊ะคูหานกัศึกษา พร้อมสวิทชบ์อร์ด   5830-007-0001/6                   
 โต๊ะคูหานกัศึกษา  พร้อมเกา้อี5ชนิดคู่ (Booth)   5830-007-0001/7                   
 ลาํโพงห้องเรียน ขนาด  30  วตัต ์   5830-007-0001/8                   
 หูฟังไมโครโฟนสาํหรับนกัศึกษา(Headset)   5830-007-0001/9                   
 ไมโครโฟนสาํหรับ  Extra(Microphone  Jack)   5830-007-001/10                   
 โทรทศัน์สี ขนาดไม่ตํ�ากว่า  29  นิ5วมีรีโมทคอนโทรล   5830-007-001/11                   
 โทรทศัน์สี ขนาดไม่ตํ�ากว่า  29  นิ5วมีรีโมทคอนโทรล   5830-007-001/12                   
 เครื�องเล่นวีดีโอเทประบบ VHS   5830-007-001/13                   
 เครื�องรับสญัญาณดาวเทียมรับไดไ้ม่ตํ�ากว่า 100 ช่อง   5830-007-001/14                   
 สายรับสญัญาณ สายไฟฟ้า และอุปกรณ์ประกอบในการ 

ติดตั5ง 
  5830-007-001/15                   

                       

 

 

 

 

 

 
 



ลงชื�อ       ..............................................   (นายสมเกียรติ  กระจา่งพนัธ์)           ประธานกรรมการ                                 ลงชื�อ      .......................................   (นายอบุล  ฟคูํามี)              กรรมการ            .       

ลงชื�อ       .............................................   ( นายชิโนรส  สทุธิตานนท์)                กรรมการ                                              ลงชื�อ      .......................................   (นายประพนัธ์  ธรรมรส)             กรรมการและเลขานกุาร  

     

      

แบบสํารวจครุภัณฑ์ 

ประเภท งานพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนและประเมนิผล    กระทรวง       ศึกษาธิการ        สํานักงาน     เลขาธิการการอาชีวศึกษา 

วนัที(      เดอืน ตุลาคม      พ.ศ.  2554       จงัหวดั            พะเยา              หน่วยงาน     วทิยาลยัการอาชีพดอกคาํใต้ 
 

ลาํดบั ยหี้อ-แบบ-ขนาด 
ปีที( 

จัดซื5อ 
ราคา 

หมายเลข 

ครุภัณฑ์เลข

ทะเบียน 

ของจริง สภาพ การดูแลรักษา การใช้ การทาํ ตราเครื(องหมาย 
ลาํดบัเลข 

ครุภัณฑ์ 
มีให้
ตรวจ 

มีตาม
หลกัฐาน 

ไม่มี 
ให้ตรวจ 

ไม่ได้
ตรวจ 

ใชไ้ด ้ ชาํรุด หรือสิ5น
สภาพ     

รัดกุม ไม่
รัดกุม 

ใชจ้ริง ไม่ได้
ใช ้

อื�น ๆ ทาํ ไม่ทาํ มี ไม่มี ไม่ได ้
ตรวจ 

1 โตะ๊ทาํงานพร้อมเกา้อี5  49 4,700.- 7105-006-0001  1                 
2 เครื�องปริ5นเตอร์เลเซอร์ 49  7440-010-0001/1  1                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 

 

 

 

 

 

 

 



ลงชื�อ       ..............................................   (นายสมเกียรติ  กระจา่งพนัธ์)           ประธานกรรมการ                                 ลงชื�อ      .......................................   (นายอบุล  ฟคูํามี)              กรรมการ            .       

ลงชื�อ       .............................................   ( นายชิโนรส  สทุธิตานนท์)                กรรมการ                                              ลงชื�อ      .......................................   (นายประพนัธ์  ธรรมรส)             กรรมการและเลขานกุาร  

     

      

แบบสํารวจครุภัณฑ์ 

ประเภท ครุภณัฑ์สํานักงาน   ฝ่ายวชิาการ                                 กระทรวง  ศึกษาธิการ    สํานักงาน    เลขาธิการอาชีวศึกษา    

วนัที(         เดอืน ตุลาคม      พ.ศ.  2554                     จงัหวดั       พะเยา           หน่วยงาน    วทิยาลยัการอาชีพดอกคาํใต้ 
 

ลาํดบั ยหี้อ-แบบ-ขนาด 
ปีที( 

จัดซื5อ 
ราคา 

หมายเลข 

ครุภัณฑ์เลข

ทะเบียน 

ของจริง สภาพ การดูแลรักษา การใช้ การทาํ ตราเครื(องหมาย 
ลาํดบัเลข 

ครุภัณฑ์ 
มีให้
ตรวจ 

มีตาม
หลกัฐาน 

ไม่มี 
ให้ตรวจ 

ไม่ได้
ตรวจ 

ใชไ้ด ้ ชาํรุด หรือสิ5น
สภาพ     

รัดกุม ไม่
รัดกุม 

ใชจ้ริง ไม่ได้
ใช ้

อื�น ๆ ทาํ ไม่ทาํ มี ไม่มี ไม่ได ้
ตรวจ 

1. ตู้เลื(อนกระจก 48 2,150.- 7125-001-0001  2                 
2. เครื�องปริ5นเตอร์ cannon ip1000 48 2,500.- 7440-010-0001  1                 

                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ลงชื�อ       ..............................................   (นายสมเกียรติ  กระจา่งพนัธ์)           ประธานกรรมการ                                 ลงชื�อ      .......................................   (นายอบุล  ฟคูํามี)              กรรมการ            .       

ลงชื�อ       .............................................   ( นายชิโนรส  สทุธิตานนท์)                กรรมการ                                              ลงชื�อ      .......................................   (นายประพนัธ์  ธรรมรส)             กรรมการและเลขานกุาร  

     

      

 

แบบสํารวจครุภัณฑ์ 

 ประเภท ครุภัณฑ์สํานกังาน     งานทะเบียน                        กระทรวง  ศึกษาธิการ    สํานักงาน  เลขาธิการอาชีวศึกษา 

วนัที(            เดอืน ตุลาคม          พ.ศ.  2554           จงัหวดั        พะเยา           หน่วยงาน  วทิยาลยัการอาชีพดอกคาํใต้ 
 

ลาํดบั ยหี้อ-แบบ-ขนาด 
ปีที( 

จัดซื5อ 
ราคา 

หมายเลข 

ครุภัณฑ์เลข

ทะเบียน 

ของจริง สภาพ การดูแลรักษา การใช้ การทาํ ตราเครื(องหมาย 
ลาํดบัเลข 

ครุภัณฑ์ 
มีให้
ตรวจ 

มีตาม
หลกัฐาน 

ไม่มี 
ให้ตรวจ 

ไม่ได้
ตรวจ 

ใชไ้ด ้ ชาํรุด หรือสิ5น
สภาพ     

รัดกุม ไม่
รัดกุม 

ใชจ้ริง ไม่ได้
ใช ้

อื�น ๆ ทาํ ไม่ทาํ มี ไม่มี ไม่ได ้
ตรวจ 

1. เครื�องปริ5นเตอร์ cannon IP 1500 48 3,300.- 7440-010-0002  1                 
2. ตูแ้บบฟอร์ม 15ลิ5นชกั 49 3500- 7110-002-0001  2                 
3. เครื�องพิมพเ์ลเซอร์ 49 10790 7440–010- 0004  1                 
4 เครื�องพิมพแ์บบเขม็ Epson 50 22470 7440-010-0002  1                 
5 เครื�องคอมพิวเตอร์ประมวลผลคาํทั�วไป 51 20,000 7440-001-0001  1                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

                                                      
                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 



ลงชื�อ       ..............................................   (นายสมเกียรติ  กระจา่งพนัธ์)           ประธานกรรมการ                                 ลงชื�อ      .......................................   (นายอบุล  ฟคูํามี)              กรรมการ            .       

ลงชื�อ       .............................................   ( นายชิโนรส  สทุธิตานนท์)                กรรมการ                                              ลงชื�อ      .......................................   (นายประพนัธ์  ธรรมรส)             กรรมการและเลขานกุาร  

     

      

แบบสํารวจครุภัณฑ์ 

 ประเภท   งานส่งประดษิฐ์คนรุ่นใหม่                                  กระทรวง  ศึกษาธิการ    สํานักงาน      เลขาธิการอาชีวศึกษา    

วนัที(         เดอืน ตุลาคม       พ.ศ.2554            จงัหวดั    พะเยา           หน่วยงาน     วทิยาลยัการอาชีพดอกคาํใต้ 
 

ลาํดบั ยหี้อ-แบบ-ขนาด 
ปีที( 

จัดซื5อ 
ราคา 

หมายเลข 

ครุภัณฑ์เลข

ทะเบียน 

ของจริง สภาพ การดูแลรักษา การใช้ การทาํ ตราเครื(องหมาย 
ลาํดบัเลข 

ครุภัณฑ์ 
มีให้
ตรวจ 

มีตาม
หลกัฐาน 

ไม่มี 
ให้ตรวจ 

ไม่ได้
ตรวจ 

ใชไ้ด ้ ชาํรุด หรือสิ5น
สภาพ     

รัดกุม ไม่
รัดกุม 

ใชจ้ริง ไม่ได้
ใช ้

อื�น ๆ ทาํ ไม่ทาํ มี ไม่มี ไม่ได ้
ตรวจ 

1. เครื�องผสมปุ๋ย 48 22996 7440-010-0002  1                 
2. เครื�องบดผง 48 13606 3720-005-0002  1                 
3. เครื�องตีดินตีมูลสัตว ์ 48 13398 371-002-0001  1                 
4. เครื�องสีขา้วสาธิต 48 31000 3720-005-0002  1                 
5. เครื�องหั�นสมุนไพร 48 10000 3660-001-0001  1                 
6. สเตอร์มอเตอร์ไซคไ์ฮเทค 48 15000 2520-014-0001  1                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 

 

 

 

 

 

 

 



ลงชื�อ       ..............................................   (นายสมเกียรติ  กระจา่งพนัธ์)           ประธานกรรมการ                                 ลงชื�อ      .......................................   (นายอบุล  ฟคูํามี)              กรรมการ            .       

ลงชื�อ       .............................................   ( นายชิโนรส  สทุธิตานนท์)                กรรมการ                                              ลงชื�อ      .......................................   (นายประพนัธ์  ธรรมรส)             กรรมการและเลขานกุาร  

     

      

แบบสํารวจครุภัณฑ์ 

ประเภท  งานโครงการคลงัสมอง                                                                                                   กระทรวง   ศึกษาธิการ   สํานักงาน  เลขานุการอาชีวศึกษา 

วนัที(         เดอืน  ตุลาคม    พ.ศ.2554                                                                                                       จงัหวดั         พะเยา        หน่วยงาน  วทิยาลยัการอาชีพดอกคาํใต้ 
 

ลาํดบั ยหี้อ-แบบ-ขนาด 
ปีที( 

จัดซื5อ 
ราคา 

หมายเลข 

ครุภัณฑ์เลข

ทะเบียน 

ของจริง สภาพ การดูแลรักษา การใช้ การทาํ ตราเครื(องหมาย 
ลาํดบัเลข 

ครุภัณฑ์ 
มีให้
ตรวจ 

มีตาม
หลกัฐาน 

ไม่มี 
ให้ตรวจ 

ไม่ได้
ตรวจ 

ใชไ้ด ้ ชาํรุด หรือสิ5น
สภาพ     

รัดกุม ไม่
รัดกุม 

ใชจ้ริง ไม่ได้
ใช ้

อื�น ๆ ทาํ ไม่ทาํ มี ไม่มี ไม่ได ้
ตรวจ 

1. เครื�องจกัรตอก 48 15,000 3210-010-0001  1                 
2. เครื�องสี�ขา้วโพด 48 15,000 3720-005-0003  1                 
3. เครื�องร่อนกระเทียม 48 15,000 3720-002-0002  1                 
4. เครื�องกะเทาะเปลืองลิสง 48 15,000 3720-002-0001  1                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ลงชื�อ       ..............................................   (นายสมเกียรติ  กระจา่งพนัธ์)           ประธานกรรมการ                                 ลงชื�อ      .......................................   (นายอบุล  ฟคูํามี)              กรรมการ            .       

ลงชื�อ       .............................................   ( นายชิโนรส  สทุธิตานนท์)                กรรมการ                                              ลงชื�อ      .......................................   (นายประพนัธ์  ธรรมรส)             กรรมการและเลขานกุาร  

     

      

แบบสํารวจครุภัณฑ์ 

ประเภท   งานสารบรรณ          กระทรวง      ศึกษาธิการ  สํานักงาน    เลขาธิการอาชีวศึกษา 

วนัที(         เดอืน ตุลาคม     พ.ศ.2554                จงัหวดั          พะเยา        หน่วยงาน     วทิยาลยัการอาชีพดอกคาํใต้ 
 

ลาํดบั ยหี้อ-แบบ-ขนาด 
ปีที( 

จัดซื5อ 
ราคา 

หมายเลข 

ครุภัณฑ์เลขทะเบียน 

ของจริง สภาพ การดูแลรักษา การใช้ การทาํ ตราเครื(องหมาย 
ลาํดบัเลข 

ครุภัณฑ์ 
มีให้
ตรวจ 

มีตาม
หลกัฐาน 

ไม่มี 
ให้ตรวจ 

ไม่ได้
ตรวจ 

ใชไ้ด ้ ชาํรุด หรือสิ5น
สภาพ     

รัดกุม ไม่
รัดกุม 

ใชจ้ริง ไม่ได้
ใช ้

อื�น ๆ ทาํ ไม่ทาํ มี ไม่มี ไม่ได ้
ตรวจ 

1. เครื�องปริ5นเตอร์ 48 13,500 7440-001-00002  1                 
2. เครื�องสแกนแบบสองหนา้ 49 25,000 7430-008-0001  1                 
3. เครื�องคอมพิวเตอร์ SVOA 49  7440-001-0001  1                 
4. โตะ๊ทาํงานพร้อมเกา้อี5  51 5000 7105-006-0001  1                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ลงชื�อ       ..............................................   (นายสมเกียรติ  กระจา่งพนัธ์)           ประธานกรรมการ                                 ลงชื�อ      .......................................   (นายอบุล  ฟคูํามี)              กรรมการ            .       

ลงชื�อ       .............................................   ( นายชิโนรส  สทุธิตานนท์)                กรรมการ                                              ลงชื�อ      .......................................   (นายประพนัธ์  ธรรมรส)             กรรมการและเลขานกุาร  

     

      

แบบสํารวจครุภัณฑ์ 

ประเภท  งานพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนและประเมนิผล      กระทรวง      ศึกษาธิการ    สํานักงาน    เลขาธิการอาชีวศึกษา 

วนัที(        เดอืน  ตุลาคม        พ.ศ.2554                       จงัหวดั          พะเยา          หน่วยงาน      วทิยาลยัการอาชีพดอกคาํใต้ 
 

ลาํดบั ยหี้อ-แบบ-ขนาด 
ปีที( 

จัดซื5อ 
ราคา 

หมายเลข 

ครุภัณฑ์เลขทะเบียน 

ของจริง สภาพ การดูแลรักษา การใช้ การทาํ ตราเครื(องหมาย 
ลาํดบัเลข 

ครุภัณฑ์ 
มีให้
ตรวจ 

มีตาม
หลกัฐาน 

ไม่มี 
ให้ตรวจ 

ไม่ได้
ตรวจ 

ใชไ้ด ้ ชาํรุด หรือสิ5น
สภาพ     

รัดกุม ไม่รัดกุม ใชจ้ริง ไม่ได้
ใช ้

อื�น ๆ ทาํ ไม่ทาํ มี ไม่มี ไม่ได ้
ตรวจ 

1 โตะ๊ทาํงานพร้อมเกา้อี5  49 4,700 7105-006-0001  1                 
2 เครื�องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 52 20,000 7440-001-0003  1                 
3 เครื�องฉายภาพโปรเจคเตอร์พร้อมจอ 52 35,500 6730-007-0002  1                 
4 ตูเ้หล็ก 2 บาน ขนาด 914 X 457 X 1830 Cm. 52 3,600 7105-006-0001  2                 
5 โตะ๊ทาํงานพร้อมเกา้อี5  52 5,100 7105-006-0001  2                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 

 

 

 

 

 

 

 



ลงชื�อ       ..............................................   (นายสมเกียรติ  กระจา่งพนัธ์)           ประธานกรรมการ                                 ลงชื�อ      .......................................   (นายอบุล  ฟคูํามี)              กรรมการ            .       

ลงชื�อ       .............................................   ( นายชิโนรส  สทุธิตานนท์)                กรรมการ                                              ลงชื�อ      .......................................   (นายประพนัธ์  ธรรมรส)             กรรมการและเลขานกุาร  

     

      

แบบสํารวจครุภัณฑ์ 

ประเภท   งานบุคลากร                                                               กระทรวง      ศึกษาธิการ  สํานักงาน    เลขาธิการอาชีวศึกษา 

วนัที(         เดอืน  ตุลาคม   พ.ศ.2554  จงัหวดั          พะเยา         หน่วยงาน    วทิยาลยัการอาชีพดอกคาํใต้ 
 

ลาํดบั ยหี้อ-แบบ-ขนาด 
ปีที( 

จัดซื5อ 
ราคา 

หมายเลข 

ครุภัณฑ์เลขทะเบียน 

ของจริง สภาพ การดูแลรักษา การใช้ การทาํ ตราเครื(องหมาย 

ลาํดบัเลข 

ครุภัณฑ์ 

มีให้
ตรวจ 

มีตาม
หลกัฐาน 

ไม่มี 
ให้ตรวจ 

ไม่ได้
ตรวจ 

ใชไ้ด ้ ชาํรุด หรือ
สิ5นสภาพ     

รัดกุม ไม่รัดกุม ใชจ้ริง ไม่ได้
ใช ้

อื�น ๆ ทาํ ไม่ทาํ มี ไม่มี ไม่ได ้
ตรวจ 

1 โตะ๊ทาํงานพร้อมเกา้อี5  49  7105-006-0001  1                 
2 โตะ๊ทาํงานพร้อมเกา้อี5  51  7105-006-0001  1                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 
 

 

 

 

 

 

 



ลงชื�อ       ..............................................   (นายสมเกียรติ  กระจา่งพนัธ์)           ประธานกรรมการ                                 ลงชื�อ      .......................................   (นายอบุล  ฟคูํามี)              กรรมการ            .       

ลงชื�อ       .............................................   ( นายชิโนรส  สทุธิตานนท์)                กรรมการ                                              ลงชื�อ      .......................................   (นายประพนัธ์  ธรรมรส)             กรรมการและเลขานกุาร  

     

      

แบบสํารวจครุภัณฑ์ 

ประเภท   งานพสัดุ                                                                               กระทรวง      ศึกษาธิการ  สํานักงาน    เลขาธิการอาชีวศึกษา 

วนัที(        เดอืน ตุลาคม     พ.ศ. 2554  จงัหวดั           พะเยา          หน่วยงาน    วทิยาลยัการอาชีพดอกคาํใต้ 
                                                                                                                                                                                                                         

ลาํดบั ยหี้อ-แบบ-ขนาด 
ปีที( 

จัดซื5อ 
ราคา 

หมายเลข 

ครุภัณฑ์เลข

ทะเบียน 

ของจริง สภาพ การดูแลรักษา การใช้ การทาํ ตราเครื(องหมาย 
ลาํดบัเลข 

ครุภัณฑ์ 
มีให้
ตรวจ 

มีตาม
หลกัฐาน 

ไม่มี 
ให้ตรวจ 

ไม่ได้
ตรวจ 

ใชไ้ด ้ ชาํรุด หรือสิ5น
สภาพ     

รัดกุม ไม่รัดกุม ใชจ้ริง ไม่ได้
ใช ้

อื�น ๆ ทาํ ไม่ทาํ มี ไม่มี ไม่ได ้
ตรวจ 

1 ตูบ้านเลื�อนกระจก 3 ฟุต(ไม่มีขา) 49 21,000 7125-001-0001  6                 

2 ตูแ้บบฟอร์ม 15 ลิ5นชกั 49 3,500 7110-002-0001  1                 
3 โตะ๊ทาํงานพร้อมเกา้อี5  49 5,000 7105-006-0001  1                 
4 เครื�องพิมพเ์ลเซอร์สี HP 2600 N 50 17,790 7440-010-0005  1                 
5 เครื�องพิมพเ์ลเซอร์ Hp 1020  50 4,950 7440-010-0004  1                 
6 ตูเ้ก็บเอกสาร 40 ช่อง 50 24,000 7125-001-0001  2                 
7 โตะ๊ทาํงานพร้อมเกา้อี5  50 4,700 7105-006-0001  1                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ลงชื�อ       ..............................................   (นายสมเกียรติ  กระจา่งพนัธ์)           ประธานกรรมการ                                 ลงชื�อ      .......................................   (นายอบุล  ฟคูํามี)              กรรมการ            .       

ลงชื�อ       .............................................   ( นายชิโนรส  สทุธิตานนท์)                กรรมการ                                              ลงชื�อ      .......................................   (นายประพนัธ์  ธรรมรส)             กรรมการและเลขานกุาร  

     

      

แบบสํารวจครุภัณฑ์ 

ประเภท   งานอาคารสถานที(                                                                           กระทรวง      ศึกษาธิการ  สํานักงาน    เลขาธิการอาชีวศึกษา 

วนัที(        เดอืน ตุลาคม     พ.ศ. 2554                                                                                                           จงัหวดั          พะเยา        หน่วยงาน      วทิยาลยัการอาชีพดอกคาํใต้ 
                                                                                                                                                                                                          

ลาํดบั ยหี้อ-แบบ-ขนาด 
ปีที( 

จัดซื5อ 
ราคา 

หมายเลข 

ครุภัณฑ์เลขทะเบียน 

ของจริง สภาพ การดูแลรักษา การใช้ การทาํ ตราเครื(องหมาย 
ลาํดบัเลข 

ครุภัณฑ์ 
มีให้ตรวจ มีตาม

หลกัฐาน 
ไม่มี 

ให้ตรวจ 
ไม่ได้
ตรวจ 

ใชไ้ด ้ ชาํรุด หรือสิ5น
สภาพ     

รัดกุม ไม่รัดกุม ใชจ้ริง ไม่ได้
ใช ้

อื�น ๆ ทาํ ไม่ทาํ มี ไม่มี ไม่ได ้
ตรวจ 

1. เครื�องตดัหญา้แบบสะพาย 49 17600- 3750-002-0001  2                7001-49ถึง7002-49 
2. เกา้อี5ห้องประชุมแบบ4 ที�นั5 ง 49 2550- 7105-005-0001  15                702-49ถึง7014-49 
3. ตูท้าํนํ5 าเยน็แตนเลสแบบจ่ายนํ5 า 4 จุด 49 24000- 4110-002-0001  2                7004-49ถึง7007-49 
4. ตูท้าํนํ5 าเยน็แตนเลสแบบจ่ายนํ5 า 1 จุด 49 3500- 4110-003-0001  4                702-49ถึง7007-49 
5 พดัลมโคจร HI – TACHI -16 นิ5ว 50 49950 4140-001-0001  32                 
6 ชุดไมคป์ระชุมชุดประธาน 50 5000 5965-001-0001  1                 
7 ชุดไมคผ์ูร้่วมประชุม 50 24000 5965-001-0001  6                 
8 เกา้อี5ห้องประชุมแบบ 4 ที�นั�ง 50 34965 7105-005-0001  9                 
9 เครื�องปรับอากาศ 50 27500 4120-001-0001  1                 
10 เครื�องตดัหญา้แบบสะพาย 51 18,000 3750-002-0001  2                 
11 เครื�องกรองนํ5 าระบบ Soft 51 90,000 4610-007-0001    1                 
12 
13 

ซับเมิสซิเบิ5ลสูบนํ5 าบาดาล 
เครื�องตดัไฟเบอร์ ขนาด 450 มม 

53 
54 

15,800 
10,000 

4320-002-0001  1 
1 

                

                       
                       
                       
                       
                       

 

 

 

 

 

 

 

 



ลงชื�อ       ..............................................   (นายสมเกียรติ  กระจา่งพนัธ์)           ประธานกรรมการ                                 ลงชื�อ      .......................................   (นายอบุล  ฟคูํามี)              กรรมการ            .       

ลงชื�อ       .............................................   ( นายชิโนรส  สทุธิตานนท์)                กรรมการ                                              ลงชื�อ      .......................................   (นายประพนัธ์  ธรรมรส)             กรรมการและเลขานกุาร  

     

      

 

 

แบบสํารวจครุภัณฑ์ 

ประเภท   งานบัญชี                                                                                                                   กระทรวง      ศึกษาธิการ  สํานักงาน    เลขาธิการอาชีวศึกษา 

วนัที(        เดอืน ตุลาคม      พ.ศ. 2554                                                                                                     จงัหวดั          พะเยา          หน่วยงาน   วทิยาลยัการอาชีพดอกคาํใต้ 
                                                                                                                                                                                                                                                            

ลาํดบั ยหี้อ-แบบ-ขนาด 
ปีที( 

จัดซื5อ 
ราคา 

หมายเลข 

ครุภัณฑ์เลข

ทะเบียน 

ของจริง สภาพ การดูแลรักษา การใช้ การทาํ ตราเครื(องหมาย 
ลาํดบัเลข 

ครุภัณฑ์ 
มีให้
ตรวจ 

มีตาม
หลกัฐาน 

ไม่มี 
ให้ตรวจ 

ไม่ได้
ตรวจ 

ใชไ้ด ้ ชาํรุด หรือ
สิ5นสภาพ     

รัดกุม ไม่รัดกุม ใชจ้ริง ไม่ได้
ใช ้

อื�น ๆ ทาํ ไม่ทาํ มี ไม่มี ไม่ได ้
ตรวจ 

1. โตะ๊ทาํงานพร้อมเกา้อี5  49 4700 7105-006-0002  1                 
2 โตะ๊ทาํงานพร้อมเกา้อี5  50 14,100 7105-006-0001  3                 
3 เครื�องไมโครคอมพิวเตอร์ 52 20,000 7440-001-0001  1                 

4 เครื�องพิมพเ์ลเซอร์ 52 4,800 7430-008-0002  1                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ลงชื�อ       ..............................................   (นายสมเกียรติ  กระจา่งพนัธ์)           ประธานกรรมการ                                 ลงชื�อ      .......................................   (นายอบุล  ฟคูํามี)              กรรมการ            .       

ลงชื�อ       .............................................   ( นายชิโนรส  สทุธิตานนท์)                กรรมการ                                              ลงชื�อ      .......................................   (นายประพนัธ์  ธรรมรส)             กรรมการและเลขานกุาร  

     

      

 

แบบสํารวจครุภัณฑ์ 

ประเภท   งานกจิกรรม                                                                                                                                    กระทรวง      ศึกษาธิการ  สํานักงาน    เลขาธิการอาชีวศึกษา 

วนัที(         เดอืน  ตุลาคม      พ.ศ.2554                                                                                                             จงัหวดั          พะเยา        หน่วยงาน      วทิยาลยัการอาชีพดอกคาํใต้ 
 

ลาํดบั ยหี้อ-แบบ-ขนาด 
ปีที( 

จัดซื5อ 
ราคา 

หมายเลข 

ครุภัณฑ์เลข

ทะเบียน 

ของจริง สภาพ การดูแลรักษา การใช้ การทาํ ตราเครื(องหมาย 
ลาํดบัเลข 

ครุภัณฑ์ 
มีให้
ตรวจ 

มีตาม
หลกัฐาน 

ไม่มี 
ให้ตรวจ 

ไม่ได้
ตรวจ 

ใชไ้ด ้ ชาํรุด หรือ
สิ5นสภาพ     

รัดกุม ไม่รัดกุม ใชจ้ริง ไม่ได้
ใช ้

อื�น ๆ ทาํ ไม่ทาํ มี ไม่มี ไม่ได ้
ตรวจ 

1. โตะ๊ทาํงานพร้อมเกา้อี5  51 5000 7105-006-0001  4                 
2. ตูเ้ก็บแฟ้มทาํจากไมป้าติเกิล 53 11259 7125-002-0002  1                 
3. เครื�องพิมพแ์บบเลเซอร์ 53 5,000 7430-008-0002  1                 
4. บอร์ดจดันิทรรศการเคลื�อนที� 53 15,000 9905-003-0001  1                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 
 

 

 

 

 



ลงชื�อ       ..............................................   (นายสมเกียรติ  กระจา่งพนัธ์)           ประธานกรรมการ                                 ลงชื�อ      .......................................   (นายอบุล  ฟคูํามี)              กรรมการ            .       

ลงชื�อ       .............................................   ( นายชิโนรส  สทุธิตานนท์)                กรรมการ                                              ลงชื�อ      .......................................   (นายประพนัธ์  ธรรมรส)             กรรมการและเลขานกุาร  

     

      

 

แบบสํารวจครุภัณฑ์ 

ประเภท   งานแนะแนวอาชีพจดัหางาน                                                                                                                กระทรวง      ศึกษาธิการ  สํานักงาน    เลขาธิการอาชีวศึกษา 

วนัที(        เดอืน  ตุลาคม     พ.ศ. 2554  จงัหวดั            พะเยา         หน่วยงาน    วทิยาลยัการอาชีพดอกคาํใต ้
                                                                                                                                                                                                

ลาํดบั 

 
ยหี้อ-แบบ-ขนาด 

ปีที( 

จัดซื5อ 
ราคา 

หมายเลข 

ครุภัณฑ์เลข

ทะเบียน 

ของจริง สภาพ การดูแลรักษา การใช้ การทาํ ตราเครื(องหมาย 
ลาํดบัเลข 

ครุภัณฑ์ 
มีให้
ตรวจ 

มีตาม
หลกัฐาน 

ไม่มี 
ให้ตรวจ 

ไม่ได้
ตรวจ 

ใชไ้ด ้ ชาํรุด หรือ
สิ5นสภาพ     

รัดกุม ไม่รัดกุม ใชจ้ริง ไม่ได้
ใช ้

อื�น ๆ ทาํ ไม่ทาํ มี ไม่มี ไม่ได ้
ตรวจ 

1. เครื�องไมโครคอมพิวเตอร์ 48 20,000 7440-001-0001  1                 
2. เครื�องปริ5นเตอร์เลเซอร์ 48  7440-010-0004  1                 
3. กลอ้ง Sony Dsc – s730 51 4,990 6720-005-0001  1                 
.4. กลอ้ง sumsung 51 3,710 6720-005-0002  1                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 
 

 

 

 

 



ลงชื�อ       ..............................................   (นายสมเกียรติ  กระจา่งพนัธ์)           ประธานกรรมการ                                 ลงชื�อ      .......................................   (นายอบุล  ฟคูํามี)              กรรมการ            .       

ลงชื�อ       .............................................   ( นายชิโนรส  สทุธิตานนท์)                กรรมการ                                              ลงชื�อ      .......................................   (นายประพนัธ์  ธรรมรส)             กรรมการและเลขานกุาร  

     

      

 

แบบสํารวจครุภัณฑ์ 

ประเภท   งานการเงนิ                                                                                                                                  กระทรวง      ศึกษาธิการ  สํานักงาน    เลขาธิการอาชีวศึกษา 

วนัที(        เดอืน ตุลาคม      พ.ศ. 2554                                                                                                          จงัหวดั          พะเยา          หน่วยงาน   วทิยาลยัการอาชีพดอกคาํใต้ 
                                                                                                                                                                                                                                                            

ลาํดบั ยหี้อ-แบบ-ขนาด 
ปีที( 

จัดซื5อ 
ราคา 

หมายเลข 

ครุภัณฑ์เลข

ทะเบียน 

ของจริง สภาพ การดูแลรักษา การใช้ การทาํ ตราเครื(องหมาย 
ลาํดบัเลข 

ครุภัณฑ์ 
มีให้
ตรวจ 

มีตาม
หลกัฐาน 

ไม่มี 
ให้ตรวจ 

ไม่ได้
ตรวจ 

ใชไ้ด ้ ชาํรุด หรือ
สิ5นสภาพ     

รัดกุม ไม่รัดกุม ใชจ้ริง ไม่ได้
ใช ้

อื�น ๆ ทาํ ไม่ทาํ มี ไม่มี ไม่ได ้
ตรวจ 

1. เครื�องพิมพร์ะบบเลเซอร์ 49 13790 7440-010-0004  1                 
2. เครื�องคอมพิวเตอร์ประมวลผลคาํทั�วไป 51 20,000 7440-001-0001  1                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



ลงชื�อ       ..............................................   (นายสมเกียรติ  กระจา่งพนัธ์)           ประธานกรรมการ                                 ลงชื�อ      .......................................   (นายอบุล  ฟคูํามี)              กรรมการ            .       

ลงชื�อ       .............................................   ( นายชิโนรส  สทุธิตานนท์)                กรรมการ                                              ลงชื�อ      .......................................   (นายประพนัธ์  ธรรมรส)             กรรมการและเลขานกุาร  

     

      

 

แบบสํารวจครุภัณฑ์ 

ประเภท   งานประกนัคุณภาพ(งานวจิยัและพฒันา)                                                                          กระทรวง      ศึกษาธิการ  สํานักงาน    เลขาธิการอาชีวศึกษา 

วนัที(        เดอืน ตุลาคม      พ.ศ. 2554                                                                                                            จงัหวดั          พะเยา          หน่วยงาน   วทิยาลยัการอาชีพดอกคาํใต้ 
                                                                                                                                                                                                                                                            

ลาํดบั ยหี้อ-แบบ-ขนาด 
ปีที( 

จัดซื5อ 
ราคา 

หมายเลข 

ครุภัณฑ์เลข

ทะเบียน 

ของจริง สภาพ การดูแลรักษา การใช้ การทาํ ตราเครื(องหมาย 

ลาํดบัเลข 

ครุภัณฑ์ 

มีให้
ตรวจ 

มีตาม
หลกัฐาน 

ไม่มี 
ให้ตรวจ 

ไม่ได้
ตรวจ 

ใชไ้ด ้ ชาํรุด หรือ
สิ5นสภาพ     

รัดกุม ไม่รัดกุม ใชจ้ริง ไม่ได้
ใช ้

อื�น ๆ ทาํ ไม่ทาํ มี ไม่มี ไม่ได ้
ตรวจ 

1. เครื�องคอมพิวเตอร์ประมวลผลคาํทั�วไป 51 20,000 7440-001-0001  1                 
2 เครื�องพิมพเ์ลเซอร์ 52 4,800 7440-010-0007  1                 
3 เครื�องพิมพอ์ิงเจค็พร้อมแทง็ก์ 52 3,800 7440-010-0008  1                 
4. เครื�องปรับอากาศขนาด 18,000บีทีย ู 53 25,900 4120-001-0003  1                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 

 

 
 
 

 

 

 



ลงชื�อ       ..............................................   (นายสมเกียรติ  กระจา่งพนัธ์)           ประธานกรรมการ                                 ลงชื�อ      .......................................   (นายอบุล  ฟคูํามี)              กรรมการ            .       

ลงชื�อ       .............................................   ( นายชิโนรส  สทุธิตานนท์)                กรรมการ                                              ลงชื�อ      .......................................   (นายประพนัธ์  ธรรมรส)             กรรมการและเลขานกุาร  

     

      

 

 

แบบสํารวจครุภัณฑ์ 

ประเภท   งานวางแผนงบประมาณและข้อมูลสารสนเทศ                                                                        กระทรวง      ศึกษาธิการ  สํานักงาน    เลขาธิการอาชีวศึกษา 

วนัที(        เดอืน ตุลาคม      พ.ศ. 2554                                                                                                          จงัหวดั          พะเยา          หน่วยงาน   วทิยาลยัการอาชีพดอกคาํใต้ 
                                                                                                                                                                                                                                                            

ลาํดบั ยหี้อ-แบบ-ขนาด 
ปีที( 

จัดซื5อ 
ราคา 

หมายเลข 

ครุภัณฑ์เลข

ทะเบียน 

ของจริง สภาพ การดูแลรักษา การใช้ การทาํ ตราเครื(องหมาย 

ลาํดบัเลข 

ครุภัณฑ์ 

มีให้
ตรวจ 

มีตาม
หลกัฐาน 

ไม่มี 
ให้ตรวจ 

ไม่ได้
ตรวจ 

ใชไ้ด ้ ชาํรุด หรือ
สิ5นสภาพ     

รัดกุม ไม่รัดกุม ใชจ้ริง ไม่ได้
ใช ้

อื�น ๆ ทาํ ไม่ทาํ มี ไม่มี ไม่ได ้
ตรวจ 

1. เครื�องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 51 120,000 7440-001-0002  3                 
2 Wall Rack 52 5,350 7110-013-0001  1                 
3 เครื�องสแกนเนอร์ 2 หนา้ 52 19,990 7430-008-0001  1                 
4 เครื�องปรับอากาศขนาด 12,000 บีทีย ู 53 17,900 4120-001-0001  1                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 

 

 

 

 
 

 
 


