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แบบสํารวจวสัดุถาวร 

ประเภท งานบริหารทรัพยากร       กระทรวง       ศึกษาธิการ        สํานักงาน     เลขาธิการการอาชีวศึกษา 

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

ลาํดบั ยหี้อ-แบบ-ขนาด 
ปีที# 

จัดซื1อ 
ราคา 

หมายเลข 

ครุภัณฑ์เลข

ทะเบียน 

ของจริง สภาพ การดูแลรักษา การใช้ การทาํ ตราเครื#องหมาย 
ลาํดบัเลข 

ครุภัณฑ์ 
มีให้
ตรวจ 

มีตาม
หลกัฐาน 

ไม่มี 
ให้ตรวจ 

ไม่ได้
ตรวจ 

ใชไ้ด ้ ชาํรุด หรือ
สิ�นสภาพ     

รัดกุม ไม่รัดกุม ใชจ้ริง ไม่ได้
ใช ้

อื�น ๆ ทาํ ไม่ทาํ มี ไม่มี ไม่ได ้
ตรวจ 

1 กรอบรูป ร.5  ไมท้อง  2” ขนาด  21” X 25” 41 950.- 5510-017-0001  1                 
2 เครื�องยงิยี�ห้อแม๊ก 42 1,145.- 7520-003-0001  1                 
3 มู่ลี�ขนาด  1.05 X 1.30  ม. 42 10,160.- 7520-009-0001  4                 
4 มู่ลี�ขนาด  0.93 X 1.13  ม. 42 4,140.- 7520-009-0002  2                 
5 มู่ลี�ขนาด  0.92 X 1.13  ม. 42 10,160.- 7520-009-0003  2                 
6 มู่ลี�ขนาด  0.88 X 1.13  ม. 42 1,900.- 7520-009-0004  1                 
7 มู่ลี�ขนาด  0.05 X 1.20  ม. 42 1,850.- 7520-009-0005  1                 
8 มู่ลี�ขนาด  0.90 X 1.20  ม. 42 2,020.- 7520-009-0006  1                 
9 คตัเตอร์โครงสแตนเลส 44 47.- 7520-005-0001  1                 
10 เครื�องเจาะรูขนาดกลาง 44 165.- 7520-002-0001  1                 
11 กรรไกร 44 38.- 7510-012-0001  7                 
12 เครื�องเยบ็กระดาษ 44 59- 7520-003-0001  7                 
13 คตัเตอร์โครงสแตนเลส 45 25.- 7520-005-0001  3                 
14 แม็กเยบ็  No-10 45 59.- 7520-003-0002  8                 
15 เครื�องเยบ็กระดาษ 45 60.- 7520-002-0003  4                 
16 คตัเตอร์ใหญ่ 45 47.- 7520-005.0001  1                 
17 เครื�องเจาะกระดาษ 46 220.- 7520-002-0001  1                 
18 เครื�องเจาะกระดาษ 46 120.- 7520-002-0001  2                 
19 เครื�องเจาะกระดาษ 46 220.- 7520-002-0001  1                 
20 เครื�องเยบ็กระดาษ 46 60.- 7520-002-0001  5                 
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แบบสํารวจวสัดุถาวร 

ประเภท งานสามญั สัมพนัธ์         กระทรวง       ศึกษาธิการ        สํานักงาน     เลขาธิการการอาชีวศึกษา 

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

ลาํดบั ยหี้อ-แบบ-ขนาด 
ปีที# 

จัดซื1อ 
ราคา 

หมายเลข 

ครุภัณฑ์เลข

ทะเบียน 

ของจริง สภาพ การดูแลรักษา การใช้ การทาํ ตราเครื#องหมาย 
ลาํดบัเลข 

ครุภัณฑ์ 
มีให้
ตรวจ 

มีตาม
หลกัฐาน 

ไม่มี 
ให้ตรวจ 

ไม่ได้
ตรวจ 

ใชไ้ด ้ ชาํรุด หรือ
สิ�นสภาพ     

รัดกุม ไม่รัดกุม ใชจ้ริง ไม่ได้
ใช ้

อื�น ๆ ทาํ ไม่ทาํ มี ไม่มี ไม่ได ้
ตรวจ 

1 เครื�องเยบ็กระดาษ 46 275.- 7510-021-0001  1                 
2 แผนที�ประเทศไทย 46 50.- 7610-007-0001  1                 
3 พรม 46 350.- 7220-001-0001  1                 
4 กรรไกร 7 นิ�ว 54 150.-   2                 
5 แม็กเบอร์ 10 54 150.-   2                 
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แบบสํารวจวสัดุถาวร 

ประเภท งานกจิกรรม        กระทรวง       ศึกษาธิการ        สํานักงาน     เลขาธิการการอาชีวศึกษา 

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

ลาํดบั ยหี้อ-แบบ-ขนาด 
ปีที# 

จัดซื1อ 
ราคา 

หมายเลข 

ครุภัณฑ์เลข

ทะเบียน 

ของจริง สภาพ การดูแลรักษา การใช้ การทาํ ตราเครื#องหมาย 
ลาํดบัเลข 

ครุภัณฑ์ 
มีให้
ตรวจ 

มีตาม
หลกัฐาน 

ไม่มี 
ให้ตรวจ 

ไม่ได้
ตรวจ 

ใชไ้ด ้ ชาํรุด หรือ
สิ�นสภาพ     

รัดกุม ไม่รัดกุม ใชจ้ริง ไม่ได้
ใช ้

อื�น ๆ ทาํ ไม่ทาํ มี ไม่มี ไม่ได ้
ตรวจ 

1 เตน็ทน์อน 46 899.- 8405-021-0001  2                 
2 เตน็ท ์ 46 897.- 8405-021-0001  2                 
3 กระติกนํ� า 46 115.- 8465-009-0001  8                 
4 เตน็ทโ์ดม 49 2,970.- 8405-021-0002  3                 
5 คตัเตอร์เล็ก 49 70.- 5720-002-0002  2                 
6 กรรไกร 49 100.- 5110-026-0001  1                 
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แบบสํารวจวสัดุถาวร 

ประเภท แผนกวชิา ช่างเทคนิคพื1นฐาน       กระทรวง       ศึกษาธิการ        สํานักงาน     เลขาธิการการอาชีวศึกษา 

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

ลาํดบั ยหี้อ-แบบ-ขนาด 
ปีที# 

จัดซื1อ 
ราคา 

หมายเลข 

ครุภัณฑ์เลข

ทะเบียน 

ของจริง สภาพ การดูแลรักษา การใช้ การทาํ ตราเครื#องหมาย 
ลาํดบัเลข 

ครุภัณฑ์ 
มีให้
ตรวจ 

มีตาม
หลกัฐาน 

ไม่มี 
ให้ตรวจ 

ไม่ได้
ตรวจ 

ใชไ้ด ้ ชาํรุด หรือ
สิ�นสภาพ     

รัดกุม ไม่รัดกุม ใชจ้ริง ไม่ได้
ใช ้

อื�น ๆ ทาํ ไม่ทาํ มี ไม่มี ไม่ได ้
ตรวจ 

1 ตะไบหยาบ 45 300.- 5110-017-0001  4                 
2 ตะไบละเอียด 45 350.- 5110-017-0001  4                 
3 ตะไบหยาบ  12 นิ�ว 45 300.- 5110-017-0001  4                 
4 ตะไบละเอียด  12  นิ�ว 45 350.- 5110-017-0001  4                 
5 ตะไบหยาบ  12 นิ�ว 45 780.- 5110-017-0001  2                 
6 ตะไบละเอียด  12  นิ�ว 45 880.- 5110-017-0001  2                 
7 ตะไบหยาบ  12 นิ�ว 45 300.- 5110-017-0001  1                 
8 ตะไบละเอียด  12 นิ�ว 45 240.- 5110-017-0001  1                 
9 ตะไบหยาบ    6  นิ�ว 45 136.- 5110-017-0001  1                 
10 ตะไบละเอียด  6  นิ�ว 45 150.- 5110-017-0001  1                 
11 ตะไบหยาบ สามเหลี�ยม  6  นิ�ว 45 154.- 5110-017-0001  1                 
12 ตะไบละเอียดสามเหลี�ยม  6 นิ�ว 45 168.- 5110-017-0001  1                 
13 ตะไบหยาบสี�เหลี�ยม  6  นิ�ว 45 154.- 5110-017-0001  1                 
14 ตะไบหยาบสี�เหลี�ยม  6  นิ�ว 45 138.- 5110-017-0001  1                 
15 ตะไบทอ้งปลิง  6  นิ�ว 45 206.- 5110-017-0001  1                 
16 ตะไบทอ้งปลิง  6  นิ�ว 45 216.- 5110-017-0001  1                 
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แบบสํารวจวสัดุถาวร 

ประเภท งานอาคารสถานที#        กระทรวง       ศึกษาธิการ        สํานักงาน     เลขาธิการการอาชีวศึกษา 

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

ลาํดบั ยีหอ้-แบบ-ขนาด 
ปีที� 
จดัซื�อ 

ราคา 
หมายเลข 
ครุภณัฑเ์ลข
ทะเบียน 

ของจริง สภาพ การดูแลรักษา การใช ้ การทาํ ตราเครื�องหมาย 
ลาํดบัเลข 
ครุภณัฑ ์

มีให้
ตรวจ 

มีตาม
หลกัฐาน 

ไม่มี 
ให้ตรวจ 

ไม่ได้
ตรวจ 

ใชไ้ด ้ ชาํรุด หรือ
สิ�นสภาพ     

รัดกุม ไม่รัดกุม ใชจ้ริง ไม่ได้
ใช ้

อื�น ๆ ทาํ ไม่ทาํ มี ไม่มี ไม่ได ้
ตรวจ 

1 กุญแจล็อคกระจก 41  5340-011-0001                   
2 กุญแจรางหนีบ 44 120.- 5670-015-0001                   
3 พรม 44 520.- 7210-015-0001  8                 
4 เลื�อยตดัเหล็ก 44 150.- 5110-029-0001  1                 
5 สปริงเกอร์ 44 150.- 5110-029-0001  6                 
6 กุญแจสวงิ 44 285.- 5670-004-0001  5                 
7 มือจบัประตู 45 250.- 5670-004-0001  5                 
8 ผา้ม่านพร้อมอุปกรณ์ 45 200 7230-001-0001  50                 
9 เครื�องเจาะ  46 350.- 7520-002-0001  5                 
10 สปริงเกอร์ 46 50.- 5110-029-0001  5                 
11 กุญแจกด 46 50.- 5620-009-0001                   
12 พรม 46 350.- 7220-001-0001  14                 
13 สปริงเกอร์ 44  5110-029-0001                   
14 วตัตฮ์าร์วมิเตอร์  1  เฟส  15  A 47  5210-016-0001  1                 
15 วตัตฮ์าร์วมิเตอร์  1  เฟส  15  A 47  5210-016-0002  1                 
16 ตูโ้หลด  30  ช่อง  3  เฟสยี�ห้อ สแควดี เมนสวิตช์  150 A 47  6110-009-0001  1                 
17 สปริงเกอร์ 44 900 5110-029-0001  6                 
18 พระบรมฉายาลกัษณ์พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว 47 1,600 9915-002-0001  2                 
19 พระบรมฉายาลกัษณ์พระบรมราชินีนาถ 47 4,500 9915-002-0001  2                 
20 ป้ายโครงการ 47 10,000 7230-001-0001  2                 
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แบบสํารวจวสัดุถาวร 

ประเภท งานห้องสมุด        กระทรวง       ศึกษาธิการ        สํานักงาน     เลขาธิการการอาชีวศึกษา 

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

ลาํดบั ยหี้อ-แบบ-ขนาด 
ปีที# 

จัดซื1อ 
ราคา 

หมายเลข 

ครุภัณฑ์เลข

ทะเบียน 

ของจริง สภาพ การดูแลรักษา การใช้ การทาํ ตราเครื#องหมาย 
ลาํดบัเลข 

ครุภัณฑ์ 
มีให้
ตรวจ 

มีตาม
หลกัฐาน 

ไม่มี 
ให้ตรวจ 

ไม่ได้
ตรวจ 

ใชไ้ด ้ ชาํรุด หรือ
สิ�นสภาพ     

รัดกุม ไม่รัดกุม ใชจ้ริง ไม่ได้
ใช ้

อื�น ๆ ทาํ ไม่ทาํ มี ไม่มี ไม่ได ้
ตรวจ 

1 พรม 46 500.- 8405-021-0001  6                 
2 เครื�องเจาะรูกลาง 48  7520-002-0002  1                 
3 กรรไกร 8.5 นิ�ว 48  5110-026-0002  1                 
4 เครื�องเยบ็กระดาษ/หนา 240 แผ่น 49 2500.- 7520-003-0001  1                 
5 เครื�องเยบ็กระดาษ เบอร์ 10 49 65.- 7520-003-0001  1                 

6 แฮนดิไดร์ 2GB 53 290 7440-010-0001  2                 
7 แท่นตดัเทปใส 54 120.-   1                 
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แบบสํารวจวสัดุถาวร 

ประเภท งานสื#อการเรียนการสอน       กระทรวง       ศึกษาธิการ        สํานักงาน     เลขาธิการการอาชีวศึกษา 

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

ลาํดบั ยหี้อ-แบบ-ขนาด 
ปีที# 

จัดซื1อ 
ราคา 

หมายเลข 

ครุภัณฑ์เลข

ทะเบียน 

ของจริง สภาพ การดูแลรักษา การใช้ การทาํ ตราเครื#องหมาย 
ลาํดบัเลข 

ครุภัณฑ์ 
มีให้
ตรวจ 

มีตาม
หลกัฐาน 

ไม่มี 
ให้ตรวจ 

ไม่ได้
ตรวจ 

ใชไ้ด ้ ชาํรุด หรือ
สิ�นสภาพ     

รัดกุม ไม่รัดกุม ใชจ้ริง ไม่ได้
ใช ้

อื�น ๆ ทาํ ไม่ทาํ มี ไม่มี ไม่ได ้
ตรวจ 

1 สื�อแผน่ใส วชิาสังคม 1 46 3,840.- 7690-006-0001  1                 
2 สื�อแผน่ใส วชิา วงจรไฟฟ้าเบื�องตน้ 46 3,150.- 7690-006-0001  1                 
3 สื�อแผน่ใส วชิา ธุรกิจทั�วไป 46 3,570.- 7690-006-0001  1                 
4 สื�อแผน่ใส วชิา เศรษฐศาสตร์ผูบ้ริโภค 46 3,660.- 7690-006-0001  1                 
5 สื�อแผน่ใส วชิา วิทยาศาสตร์  1 46 3,160.- 7690-006-0001  1                 
6 สื�อแผน่ใส วชิา สังคม 2 46 4,830.- 7690-006-0001  1                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

            

      

 

แบบสํารวจวสัดุถาวร 

ประเภท งานความร่วมมอื        กระทรวง       ศึกษาธิการ        สํานักงาน     เลขาธิการการอาชีวศึกษา 

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

ลาํดบั ยหี้อ-แบบ-ขนาด 
ปีที# 

จัดซื1อ 
ราคา 

หมายเลข 

ครุภัณฑ์เลข

ทะเบียน 

ของจริง สภาพ การดูแลรักษา การใช้ การทาํ ตราเครื#องหมาย 
ลาํดบัเลข 

ครุภัณฑ์ 
มีให้
ตรวจ 

มีตาม
หลกัฐาน 

ไม่มี 
ให้ตรวจ 

ไม่ได้
ตรวจ 

ใชไ้ด ้ ชาํรุด หรือ
สิ�นสภาพ     

รัดกุม ไม่รัดกุม ใชจ้ริง ไม่ได้
ใช ้

อื�น ๆ ทาํ ไม่ทาํ มี ไม่มี ไม่ได ้
ตรวจ 

                       
1 เครื�องจกัรยานยนต ์ ซูซูกิ RC(เก่าใชง้านได)้ 47 3,000.- 2805-011-0001  1                 
2 เครื�องจกัรยานยนต ์ ซูซูกิ A 80 (เก่าใชง้านได)้ 47 3,000.- 2805-011-0002  1                 
3 เครื�องจกัรยานยนต ์ ยามาฮ่าเมท 100 (เก่าใชง้านได)้ 47 3,000.- 2805-011-0003  1                 
4 เครื�องจกัรยานยนต ์ ยามาฮ่า F 80 (เก่าใชง้านได)้ 47 2,000.- 2805-011-0004  1                 
5 เครื�องจกัรยานยนต ์ ยามาฮ่าเมท 80 (เก่าใชง้านได)้ 47 2,000.- 2805-011-0005  1                 
                       
                       
                       
                       
   

 
                    

                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 

 

 

 

 

 



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

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

            

      

 

 

แบบสํารวจวสัดุถาวร 

ประเภท  วสัดุสํานักงานงานทะเบียน      กระทรวง       ศึกษาธิการ        สํานักงาน     เลขาธิการการอาชีวศึกษา 

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

ลาํดบั ยหี้อ-แบบ-ขนาด 
ปีที# 

จัดซื1อ 
ราคา 

หมายเลข 

ครุภัณฑ์เลข

ทะเบียน 

ของจริง สภาพ การดูแลรักษา การใช้ การทาํ ตราเครื#องหมาย 
ลาํดบัเลข 

ครุภัณฑ์ 
มีให้
ตรวจ 

มีตาม
หลกัฐาน 

ไม่มี 
ให้ตรวจ 

ไม่ได้
ตรวจ 

ใชไ้ด ้ ชาํรุด หรือ
สิ�นสภาพ     

รัดกุม ไม่รัดกุม ใชจ้ริง ไม่ได้
ใช ้

อื�น ๆ ทาํ ไม่ทาํ มี ไม่มี ไม่ได ้
ตรวจ 

1 เครื�องสาํรองไฟ 47 18,000- 6130-001-0001  1                 
2 คตัเตอร์ใหญ่ 48 70- 7520-012-0001  1                 
3 เครื�องเจาะรูกลาง 48 55- 7520-002-0001  1                 
4 กรรไกร 50 65 5110-026-0001  2                 
5 เครื�องคิดเลข 50 650 7520-012-0001  1                 
6 คตัเตอร์ 50 39 7500-021-0001  1                 
7 แม็กซ์เบอร์ 10 51 65 7520-003-0001  1                 
8 กบเหลาดินสอ 51 190 7520-001-0001  1                 
9 แฮนดิไดร์ 4GB 53 690 7440-010-0001  1                 
10 ฟุตเหล็ก (ไมบ้รรทดั) 53 35 7510-004-0001  1                 
11 เครื�องเจาะกระดาษ 53 210 7520-002-0001  1                 
11 แม็กเบอร์ 10 54 65   1                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       

                                    

                                                                                                       

 

 

 

 

 



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

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

            

      

 

แบบสํารวจวสัดุถาวร 

ประเภท   วสัดุสํานักงานสวสัดกิารพยาบาล            กระทรวง      ศึกษาธิการ  สํานักงาน    เลขาธิการอาชีวศึกษา     

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

ลาํดบั ยหี้อ-แบบ-ขนาด 
ปีที# 

จัดซื1อ 
ราคา 

หมายเลข 

ครุภัณฑ์เลข

ทะเบียน 

ของจริง สภาพ การดูแลรักษา การใช้ การทาํ ตราเครื#องหมาย 
ลาํดบัเลข 

ครุภัณฑ์ 
มีให้
ตรวจ 

มีตาม
หลกัฐาน 

ไม่มี 
ให้ตรวจ 

ไม่ได้
ตรวจ 

ใชไ้ด ้ ชาํรุด หรือ
สิ�นสภาพ     

รัดกุม ไม่รัดกุม ใชจ้ริง ไม่ได้
ใช ้

อื�น ๆ ทาํ ไม่ทาํ มี ไม่มี ไม่ได ้
ตรวจ 

1. บรรทดัเหล็ก 48  5210-009-0001  1                 
2. คตัเตอร์เหล็ก 48  7520-012-0001  1                 
3. กรรไกร 8.5 48  7520-002-0002  1                 
4. กุญแจ 49  120-004-0001  1                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

            

      

 

แบบสํารวจวสัดุถาวร 

ประเภท   งานหลกัสูตรการเรียนการสอนและประเมนิผล      กระทรวง      ศึกษาธิการ  สํานักงาน    เลขาธิการอาชีวศึกษา 

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

ลาํดบั ยหี้อ-แบบ-ขนาด 
ปีที# 

จัดซื1อ 
ราคา 

หมายเลข 

ครุภัณฑ์เลข

ทะเบียน 

ของจริง สภาพ การดูแลรักษา การใช้ การทาํ ตราเครื#องหมาย 
ลาํดบัเลข 

ครุภัณฑ์ 
มีให้
ตรวจ 

มีตาม
หลกัฐาน 

ไม่มี 
ให้ตรวจ 

ไม่ได้
ตรวจ 

ใชไ้ด ้ ชาํรุด หรือ
สิ�นสภาพ     

รัดกุม ไม่รัดกุม ใชจ้ริง ไม่ได้
ใช ้

อื�น ๆ ทาํ ไม่ทาํ มี ไม่มี ไม่ได ้
ตรวจ 

1. คตัเตอร์เหล็ก(ใหญ่) 48 39 7520-012-0001  1                 
2. เครื�องเจาะรู 2 รู 49 165 7520-002-0001  1                 
3. เครื�องเจาะรูกลาง 49 175 7520-002-0002  1                 
4. กรรไกร 49 65 7520-002-0001  1                 
5. กบเหลาดินสอ 49 275 7520-002-0002  1                 
6. คตัเตอร์เหล็ก 51 29 7520-012-0001  1                 
7 แม็กเบอร์10 53 65 7520-003-0001  4                 
8 แม็กเบอร์ 3 54 440   2                 
9 แม็กเบอร์ 10 54 650   10                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 
 

 

 

 

 

 

 



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

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

            

      

 

แบบสํารวจวสัดุถาวร 

ประเภท   สํานักงาน งานทวภิาค ี        กระทรวง      ศึกษาธิการ  สํานักงาน    เลขาธิการอาชีวศึกษา 

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

ลาํดบั ยหี้อ-แบบ-ขนาด 
ปีที# 

จัดซื1อ 
ราคา 

หมายเลข 

ครุภัณฑ์เลข

ทะเบียน 

ของจริง สภาพ การดูแลรักษา การใช้ การทาํ ตราเครื#องหมาย 
ลาํดบัเลข 

ครุภัณฑ์ 
มีให้
ตรวจ 

มีตาม
หลกัฐาน 

ไม่มี 
ให้ตรวจ 

ไม่ได้
ตรวจ 

ใชไ้ด ้ ชาํรุด หรือ
สิ�นสภาพ     

รัดกุม ไม่รัดกุม ใชจ้ริง ไม่ได้
ใช ้

อื�น ๆ ทาํ ไม่ทาํ มี ไม่มี ไม่ได ้
ตรวจ 

1. ป้ายโครงการ 48                     
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 
 

 

 

 

 

 

 



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

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

            

      

 

แบบสํารวจวสัดุถาวร 

ประเภท   วสัดุสํานักงานแนะแนวและจดัหางาน           กระทรวง      ศึกษาธิการ  สํานักงาน    เลขาธิการอาชีวศึกษา 

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

ลาํดบั ยหี้อ-แบบ-ขนาด 
ปีที# 

จัดซื1อ 
ราคา 

หมายเลข 

ครุภัณฑ์เลข

ทะเบียน 

ของจริง สภาพ การดูแลรักษา การใช้ การทาํ ตราเครื#องหมาย 
ลาํดบัเลข 

ครุภัณฑ์ 
มีให้
ตรวจ 

มีตาม
หลกัฐาน 

ไม่มี 
ให้ตรวจ 

ไม่ได้
ตรวจ 

ใชไ้ด ้ ชาํรุด หรือ
สิ�นสภาพ     

รัดกุม ไม่รัดกุม ใชจ้ริง ไม่ได้
ใช ้

อื�น ๆ ทาํ ไม่ทาํ มี ไม่มี ไม่ได ้
ตรวจ 

1. คตัเตอร์ 48 25 7520-012-0001  1                 
2 กบเหลาดินสอ 49 275 7520-001-0001  1                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

            

      

 

แบบสํารวจวสัดุถาวร 

ประเภท   วสัดุสํานักงานศูนย์ข้อมูล                                กระทรวง      ศึกษาธิการ  สํานักงาน    เลขาธิการอาชีวศึกษา 

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

ลาํดบั ยหี้อ-แบบ-ขนาด 
ปีที# 

จัดซื1อ 
ราคา 

หมายเลข 

ครุภัณฑ์เลข

ทะเบียน 

ของจริง สภาพ การดูแลรักษา การใช้ การทาํ ตราเครื#องหมาย 
ลาํดบัเลข 

ครุภัณฑ์ 
มีให้
ตรวจ 

มีตาม
หลกัฐาน 

ไม่มี 
ให้ตรวจ 

ไม่ได้
ตรวจ 

ใชไ้ด ้ ชาํรุด หรือ
สิ�นสภาพ     

รัดกุม ไม่รัดกุม ใชจ้ริง ไม่ได้
ใช ้

อื�น ๆ ทาํ ไม่ทาํ มี ไม่มี ไม่ได ้
ตรวจ 

1. Harddisk 48 1,300 5962-004-0002  1                 
2 แม็กเบอร์ 10 49 59 7520-003-0001  1                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 
 

 

 

 

 

 

 



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

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

            

      

แบบสํารวจวสัดุถาวร 

ประเภท   งานสารบรรณ              กระทรวง      ศึกษาธิการ  สํานักงาน    เลขาธิการอาชีวศึกษา 

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

ลาํดบั ยหี้อ-แบบ-ขนาด 
ปีที# 

จัดซื1อ 
ราคา 

หมายเลข 

ครุภัณฑ์เลข

ทะเบียน 

ของจริง สภาพ การดูแลรักษา การใช้ การทาํ ตราเครื#องหมาย 
ลาํดบัเลข 

ครุภัณฑ์ 
มีให้
ตรวจ 

มีตาม
หลกัฐาน 

ไม่มี 
ให้ตรวจ 

ไม่ได้
ตรวจ 

ใชไ้ด ้ ชาํรุด หรือ
สิ�นสภาพ     

รัดกุม ไม่รัดกุม ใชจ้ริง ไม่ได้
ใช ้

อื�น ๆ ทาํ ไม่ทาํ มี ไม่มี ไม่ได ้
ตรวจ 

1. กรรไกรขนาด 7 นิ�ว 48 35 5110-026-0001  1                 
2. กรรไกรขนาด 8.5 นิ�ว 48 60 5110-026-0001  1                 
3. กบเหลาดินสอ 48 190 7520-001-0001  1                 
4 แม็กเบอร์ 3 48 285 6810-021-0001  1                 
5 แม็กเบอร์ 10 49 35 7520-003-0001  1                 
6 กรรไกรใหญ่ 53 75 5110-026-0001  1                 
7 แม็กเบอร์ 3 53 220 7520-003-0002  1                 
8 แอร์การ์ด 54 2,700   1                 
9 แฮนดิไดร์ฟ 54 390   1                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 

 

 

 

 

 

 



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

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

            

      

แบบสํารวจวสัดุถาวร 

ประเภท   งานการเงนิ                   กระทรวง      ศึกษาธิการ  สํานักงาน    เลขาธิการอาชีวศึกษา 

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

ลาํดบั ยหี้อ-แบบ-ขนาด 
ปีที# 

จัดซื1อ 
ราคา 

หมายเลข 

ครุภัณฑ์เลข

ทะเบียน 

ของจริง สภาพ การดูแลรักษา การใช้ การทาํ ตราเครื#องหมาย 
ลาํดบัเลข 

ครุภัณฑ์ 
มีให้
ตรวจ 

มีตาม
หลกัฐาน 

ไม่มี 
ให้ตรวจ 

ไม่ได้
ตรวจ 

ใชไ้ด ้ ชาํรุด หรือ
สิ�นสภาพ     

รัดกุม ไม่รัดกุม ใชจ้ริง ไม่ได้
ใช ้

อื�น ๆ ทาํ ไม่ทาํ มี ไม่มี ไม่ได ้
ตรวจ 

1 กรรไกรขนาด 8.5 นิ�ว 48 65 5110-026-0002  3                 
2 เครื#องคิดเลข 8 หลัก 49 380 7520-012-0001  2                 
3 เครื�องเยบ็ขนาด 240 แผ่น 49 2,850 7520-003-0001  1                 
4 เครื�องเจาะรู เล็ก 49 55 7520-012-0002  1                 
5 เครื�องเจาะรูใหญ่ 49 165 7520-012-0003  1                 
6 กบเหลาดินสอ 49 190 7520-001-0001  1                 
7 เครื�องเยบ็เบอร์ 10 49 59 7520-003-0001  1                 
8 กรรไกร 7 นิ�ว 49 38 5110-026-0001  1                 
9 คตัเตอร์เหล็ก 49 25 7520-012-0001  2                 
10 เครื�องคิดเลข 12 หลกั 50 880 7520-012-0001  1                 
11 เครื�องเจาะกระดาษ 2 รู 51 65 7520-012-0001  1                 
12 เครื�องเยบ็เบอร์ 10 51 65 7520-003-0001  1                 
                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

            

      

แบบสํารวจวสัดุถาวร 

ประเภท   วสัดุสํานักแผนกพาณิชยการ                        กระทรวง      ศึกษาธิการ  สํานักงาน    เลขาธิการอาชีวศึกษา 

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

ลาํดบั ยหี้อ-แบบ-ขนาด 
ปีที# 

จัดซื1อ 
ราคา 

หมายเลข 

ครุภัณฑ์เลข

ทะเบียน 

ของจริง สภาพ การดูแลรักษา การใช้ การทาํ ตราเครื#องหมาย 
ลาํดบัเลข 

ครุภัณฑ์ 
มีให้
ตรวจ 

มีตาม
หลกัฐาน 

ไม่มี 
ให้ตรวจ 

ไม่ได้
ตรวจ 

ใชไ้ด ้ ชาํรุด หรือ
สิ�นสภาพ     

รัดกุม ไม่รัดกุม ใชจ้ริง ไม่ได้
ใช ้

อื�น ๆ ทาํ ไม่ทาํ มี ไม่มี ไม่ได ้
ตรวจ 

1 กรรไกร 7 นิ�ว 44 38 7510-021-0001  1                 
2 เครื�องเยบ็ เบอร์ 10 48 59 7510-003-0001  1                 
3 คตัเตอร์โครงสแตนเลส 48  7520-002-0001  1                 
4 นาฬิกาจบัเวลา 48  6645-008-0001  1                 
5 กรรไกรขนาด 8.5นิ�ว 48  5110-026-0002  1                 
6 กรรไกรขนาด4.5 นิ�ว 48  5110-026-0002  1                 
7 กรรไกร  7 นิ�ว 45 38 7510-021-0001  1                 
8 เครื�องเยบ็ เบอร์ 10 45 59 7510-003-0001  1                 
9 แฮนดิไดร์ 4GB 53 690 7440-010-0001  2                 
10 คดัตเตอร์เล็ก 53 29 7520-012-0001  1                 
11 แม็กเบอร์10 53 65 7510-003-0001  2                 
12 กรรไกร(ใหญ่) 53 75 7520-021-0001  2                 
13 แม็กเบอร์ 3 53 220 7520-003-0002  1                 
14 ฟุตเหล็ก(ไมบ้รรทดั) 53 35 7510-004-0001  1                 
                       
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

            

      

แบบสํารวจวสัดุถาวร 

ประเภท   ประชาสัมพนัธ์                                                                                                                                กระทรวง      ศึกษาธิการ  สํานักงาน    เลขาธิการอาชีวศึกษา 

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

ลาํดบั ยหี้อ-แบบ-ขนาด 
ปีที# 

จัดซื1อ 
ราคา 

หมายเลข 

ครุภัณฑ์เลข

ทะเบียน 

ของจริง สภาพ การดูแลรักษา การใช้ การทาํ ตราเครื#องหมาย 

ลาํดบัเลข 

ครุภัณฑ์ 

มีให้
ตรวจ 

มีตาม
หลกัฐาน 

ไม่มี 
ให้ตรวจ 

ไม่ได้
ตรวจ 

ใชไ้ด ้ ชาํรุด หรือ
สิ�นสภาพ     

รัดกุม ไม่รัดกุม ใชจ้ริง ไม่ได้
ใช ้

อื�น ๆ ทาํ ไม่ทาํ มี ไม่มี ไม่ได ้
ตรวจ 

1. ไมค ์ 49    1                 
2. แม็กยงิ 49 1150 7520-003-0001  1                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 

 

 

 

 

 

 



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

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

            

      

แบบสํารวจวสัดุถาวร 

ประเภท   งานบัญชี                                                                                                                                       กระทรวง      ศึกษาธิการ  สํานักงาน    เลขาธิการอาชีวศึกษา 

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

ลําดับ ยีห้อ-แบบ-ขนาด 
ปีที# 

จัดซื1อ 
ราคา 

หมายเลข 

ครุภัณฑ์เลข

ทะเบียน 

ของจริง สภาพ การดูแลรักษา การใช้ การทํา ตราเครื#องหมาย 

ลําดับเลข 

ครุภัณฑ์ 

มีให้
ตรวจ 

มีตาม
หลกัฐาน 

ไม่มี 
ให้ตรวจ 

ไม่ได้
ตรวจ 

ใชไ้ด ้ ชาํรุด หรือ
สิ�นสภาพ     

รัดกุม ไม่รัดกุม ใชจ้ริง ไม่ได้
ใช ้

อื�น ๆ ทาํ ไม่ทาํ มี ไม่มี ไม่ได ้
ตรวจ 

1. กรรไกร 50 65 5110-026-0001  1                 
2. เครื�องเยบ็เบอร์ 10 50 65 7520-003-0001  1                 
3. เครื�องเยบ็กระดาษเบอร์ 3 50 270 7520-003-0002  1                 
4. เครื�องเจาะรูกลาง 50 55 7520-001-0001  1                 
5 เครื�องเจาะกระดาษ 53 210 7520-012-0001  1                 
6 แม็กเบอร์ 10 53 65 7520-003-0001  1                 
7 แม็กเบอร์ 3 53 220 7520-003-0002  1                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 

 

 

 

 

 

 



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

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

            

      

แบบสํารวจวสัดุถาวร 

ประเภท    งานการตลาดการค้าและประกอบธุรกจิ                                                                                            กระทรวง      ศึกษาธิการ  สํานักงาน    เลขาธิการอาชีวศึกษา 

วนัที#         เดอืน ตุลาคม     พ.ศ. 2554                                                                                                                 จงัหวดั          พะเยา        หน่วยงาน      วิทยาลยัการอาชีพดอกคาํใต ้
 

ลาํดบั ยหี้อ-แบบ-ขนาด 
ปีที# 

จัดซื1อ 
ราคา 

หมายเลข 

ครุภัณฑ์เลข

ทะเบียน 

ของจริง สภาพ การดูแลรักษา การใช้ การทาํ ตราเครื#องหมาย 
ลาํดบัเลข 

ครุภัณฑ์ 
มีให้
ตรวจ 

มีตาม
หลกัฐาน 

ไม่มี 
ให้ตรวจ 

ไม่ได้
ตรวจ 

ใชไ้ด ้ ชาํรุด หรือ
สิ�นสภาพ     

รัดกุม ไม่รัดกุม ใชจ้ริง ไม่ได้
ใช ้

อื�น ๆ ทาํ ไม่ทาํ มี ไม่มี ไม่ได ้
ตรวจ 

1. คตัเตอร์ 50 39 7510-021-0001  1                 
2 เครื�องเยบ็ เบอร์ 10 50 65 7520-003-0001  1                 
3 เครื�องเจาะรูกลาง 50 250 7520-002-0002  1                 
4 เครื�องคิดเลข 50 650 7520-012-0001  1                 
5 กรรไกร 8 นิ�ว 51 65 5110-026-0001  1                 
6 กลเหลาดินสอ 53 245 7520-001-0001  1                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 

 

 

 

 

 

 



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

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

            

      

วสัดุถาวร 

ประเภท   งานบุคลากร                                                                                                          กระทรวง      ศึกษาธิการ  สํานักงาน    เลขาธิการอาชีวศึกษา 

วนัที#         ตุลาคม    พ.ศ.   2554                                                                                                                    จงัหวดั          พะเยา        หน่วยงาน      วทิยาลยัการอาชีพดอกคาํใต้ 
 

ลาํดบั ยี#ยหี้อ-แบบ-ขนาด 
ปีที# 

จัดซื1อ 
ราคา 

หมายเลข 

ครุภัณฑ์เลข

ทะเบียน 

ของจริง สภาพ การดูแลรักษา การใช้ การทาํ ตราเครื#องหมาย 
ลาํดบัเลข 

ครุภัณฑ์ 
มีให้
ตรวจ 

มีตาม
หลกัฐาน 

ไม่มี 
ให้ตรวจ 

ไม่ได้
ตรวจ 

ใชไ้ด ้ ชาํรุด หรือ
สิ�นสภาพ     

รัดกุม ไม่รัดกุม ใชจ้ริง ไม่ได้
ใช ้

อื�น ๆ ทาํ ไม่ทาํ มี ไม่มี ไม่ได ้
ตรวจ 

1. กบเหลาดินสอ 53 245 7520-001-0001  1                 
2. แฮนดิไดร์ 53 690 7440-010-0001  1                 
3 ชั�นวางเอกสาร 3 ชั�น 53 245 7520-011-0001  2                 
4 แม็กเบอร์ 3 53 220 7510-003-0002  1                 
5 แม็กเบอร์ 10 53 65 7510-003-0001  1                 
6 ฟุตเหล็ก (ไมบ้รรทดั) 53 35 7510-004-0001  1                 
7 แท่นใส่เทปใส 53 120 7520-012-0002  1                 
8 คตัเตอร์เล็ก 53 29 7520-012-0001  1                 
9 กรรไกรใหญ่ 53 75 7520-021-0001  1                 
10 เครื�องเจากระดาษ 53 210 7520-002-0001  1                 
11 แฮนดิไดร์ฟ 54 390   1                 
12 แม็กเบอร์ 10 54 65   1                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 
 

 

 

 

 

 

 



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

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

            

      

วสัดุถาวร 

ประเภท   งานวจิยั  (งานประกนัคุณภาพ)                                                                                                   กระทรวง      ศึกษาธิการ  สํานักงาน    เลขาธิการอาชีวศึกษา 

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

ลาํดบั  
ปีที# 

จัดซื1อ 
ราคา 

หมายเลข 

ครุภัณฑ์เลข

ทะเบียน 

ของจริง สภาพ การดูแลรักษา การใช้ การทาํ ตราเครื#องหมาย 
ลาํดบัเลข 

ครุภัณฑ์ 
มีให้
ตรวจ 

มีตาม
หลกัฐาน 

ไม่มี 
ให้ตรวจ 

ไม่ได้
ตรวจ 

ใชไ้ด ้ ชาํรุด หรือ
สิ�นสภาพ     

รัดกุม ไม่รัดกุม ใชจ้ริง ไม่ได้
ใช ้

อื�น ๆ ทาํ ไม่ทาํ มี ไม่มี ไม่ได ้
ตรวจ 

1. เครื�องเยบ็กระดาษเบอร์ 10 48 65- 7510-003-0001  1                 
2 แฮนดิไดร์ 4 GB 53 550 7440-010-0001  1                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

            

      

วสัดุถาวร 

ประเภท   งานหลกัสูตรการเรียนการสอน                                                                                                   กระทรวง      ศึกษาธิการ  สํานักงาน    เลขาธิการอาชีวศึกษา 

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

ลาํดบั  
ปีที# 

จัดซื1อ 
ราคา 

หมายเลข 

ครุภัณฑ์เลข

ทะเบียน 

ของจริง สภาพ การดูแลรักษา การใช้ การทาํ ตราเครื#องหมาย 
ลาํดบัเลข 

ครุภัณฑ์ 
มีให้
ตรวจ 

มีตาม
หลกัฐาน 

ไม่มี 
ให้ตรวจ 

ไม่ได้
ตรวจ 

ใชไ้ด ้ ชาํรุด หรือ
สิ�นสภาพ     

รัดกุม ไม่รัดกุม ใชจ้ริง ไม่ได้
ใช ้

อื�น ๆ ทาํ ไม่ทาํ มี ไม่มี ไม่ได ้
ตรวจ 

1. เครื�องเยบ็กระดาษเบอร์ 3 49 280 7520-003-001  1                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

            

      

 

แบบสํารวจวสัดุถาวร 

ประเภท   งานพสัดุ                                                                                                                                         กระทรวง      ศึกษาธิการ  สํานักงาน    เลขาธิการอาชีวศึกษา 

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

ลาํดบั  
ปีที# 

จัดซื1อ 
ราคา 

หมายเลข 

ครุภัณฑ์เลข

ทะเบียน 

ของจริง สภาพ การดูแลรักษา การใช้ การทาํ ตราเครื#องหมาย 
ลาํดบัเลข 

ครุภัณฑ์ 
มีให้
ตรวจ 

มีตาม
หลกัฐาน 

ไม่มี 
ให้ตรวจ 

ไม่ได้
ตรวจ 

ใชไ้ด ้ ชาํรุด หรือ
สิ�นสภาพ     

รัดกุม ไม่รัดกุม ใชจ้ริง ไม่ได้
ใช ้

อื�น ๆ ทาํ ไม่ทาํ มี ไม่มี ไม่ได ้
ตรวจ 

1. เครื�องเจาะรูกลาง 51 135 7520-001-0001  1                 
2 เครื�องเจาะกระดาษ 53 210 7520-001-0001  1                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 



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

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

            

      

 

 

แบบสํารวจวสัดุถาวร 

ประเภท   แผนกคอมพวิเตอร์                                                                                                                                                         กระทรวง      ศึกษาธิการ  สํานักงาน    เลขาธิการอาชีวศึกษา 

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

ลาํดบั  
ปีที# 

จัดซื1อ 
ราคา 

หมายเลข 

ครุภัณฑ์เลข

ทะเบียน 

ของจริง สภาพ การดูแลรักษา การใช้ การทาํ ตราเครื#องหมาย 
ลาํดบัเลข 

ครุภัณฑ์ 
มีให้
ตรวจ 

มีตาม
หลกัฐาน 

ไม่มี 
ให้ตรวจ 

ไม่ได้
ตรวจ 

ใชไ้ด ้ ชาํรุด หรือ
สิ�นสภาพ     

รัดกุม ไม่รัดกุม ใชจ้ริง ไม่ได้
ใช ้

อื�น ๆ ทาํ ไม่ทาํ มี ไม่มี ไม่ได ้
ตรวจ 

1. เครื�องคิดเลข 54 580.-   1                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

            

      

แบบสํารวจวสัดุถาวร 

ประเภท   งานโครงการพเิศษ                                                                                                                                         กระทรวง      ศึกษาธิการ  สํานักงาน    เลขาธิการอาชีวศึกษา 

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

ลาํดบั  
ปีที# 

จัดซื1อ 
ราคา 

หมายเลข 

ครุภัณฑ์เลข

ทะเบียน 

ของจริง สภาพ การดูแลรักษา การใช้ การทาํ ตราเครื#องหมาย 
ลาํดบัเลข 

ครุภัณฑ์ 
มีให้
ตรวจ 

มีตาม
หลกัฐาน 

ไม่มี 
ให้ตรวจ 

ไม่ได้
ตรวจ 

ใชไ้ด ้ ชาํรุด หรือ
สิ�นสภาพ     

รัดกุม ไม่รัดกุม ใชจ้ริง ไม่ได้
ใช ้

อื�น ๆ ทาํ ไม่ทาํ มี ไม่มี ไม่ได ้
ตรวจ 

1. แฮนดิไดร์ฟ 54 580   1                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 
 
 
 


