
 เอกสารเลขท่ี..1.. เอกสารหมายเลข  1

ว/ด/ป หมายเลขประจ า ได้มาโดย ระยะเวลา เคยซ่อม

ท่ีได้มา วัสดุครุภัณฑ์ วิธีใด ใช้งาน ก่ีคร้ัง เต็มตามบัญชี ช ารุด
แผนกวิชาช่างยนต์

1 26 มี.ค.41 5280-003-0006 เคร่ืองวัดรอบและมุมหน้าทองขาว งปม. 18 ปี 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 50,000.00       50,000.00        ช ารุด

401-001  - 

2 26 มี.ค.41 5180-001-0002 ชุดเคร่ืองมือบ ารุงรักษาเคร่ืองยนต์ท่ัวไป งปม. 18 ปี 2 ชุด 2 ชุด  - ช ารุด

401-001-002 ประกอบด้วย ชุดเคร่ืองมือเล็ก จ านวน 50 ช้ิน  - 

1. ประแจปากตาย งปม. 18 ปี 2 อัน 2 อัน  - ด้ามหัก

2. ประแจแหวน งปม. 18 ปี 2 อัน 2 อัน  - ด้ามหัก

3. ชุดประแจกระบอก พร้อมด้ามขัน ข้อต่อ งปม. 18 ปี 2 อัน 2 อัน  - ด้ามหัก

ตรง ข้อต่ออ่อน กรอกแกร๊ก ลูกบล็อก งปม. 18 ปี 2 อัน 2 อัน  - ด้ามหัก

4. ชุดไขควง งปม. 18 ปี 2 อัน 2 อัน  - ด้ามหัก

5. ชุดประแจแอล งปม. 18 ปี 2 อัน 2 อัน  - ด้ามหัก

6. ประแจเล่ือน งปม. 18 ปี 2 อัน 2 อัน  - ด้ามหัก

7. คีมจับ งปม. 18 ปี 2 อัน 2 อัน  - ด้ามหัก

8. คีมปากจ้ิงจก งปม. 18 ปี 2 อัน 2 อัน  - ด้ามหัก

9. เหล็กส่ง,สกัด งปม. 18 ปี 2 อัน 2 อัน  - ด้ามหัก

10. ฟิลเลอร์เกจ งปม. 18 ปี 2 อัน 2 อัน  - ด้ามหัก

11. ฆ้อนพลาสติก งปม. 18 ปี 2 อัน 2 อัน  - ด้ามหัก

 ยอดยกไป        50,000.00

ลงช่ือ............................ประธานกรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ

   (นายธีระพงษ์  วงศ์ประเสริฐ)                (นายขจรเกียรติ  รักษา)          (นายธรรมนูญ  แก้วเสถียร)      (นางสาวกนกพร  หมอกขุนทด)    (นางหทัยภัทร  อินทร์ค า)         (นายสุริยา  พิมพ์ทอง)           

          ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ

         (นางนวลน้อง  ชูจันทร์)          (นายประกิต  บับพาน)             (นายสมหมาย  ศรีสุทธ์ิ)           (นางสาวลัดดาวัลย์  อาระสา)    (นายกิติกร  วนิชชากร)        (นางสาวจินตนา  หนุบุญรักษ์)

        ............................กรรมการ ............................กรรมการ ............................กรรมการ  ............................กรรมการ  ............................กรรมการ/เลขานุการ

        (นางณัฐธิชา  โสภา)            (นางปริศนา  ค ามาลา)        (นายอาทิตย์  บุตรสุด)         (นายธงชัย   การบรรจง)         (นายพิเชษฐ    อินทร์ค า)

บัญชีรายการ  ครุภัณฑ์ช ารุด  เส่ือมคุณภาพ  ไม่ใช้ราชการ  ของสถานศึกษา
ประจ าปีการศึกษา  2559  ส้ินงวดวันท่ี  30  กันยายน  2559

จ านวนล าดับ
ท่ี

รายการ  ขนาด  ลักษณะ  หน่วยละ  เป็นเงิน ค าช้ีแจงประกอบของช ารุด

หมายเหตุ 1. ให้แยกบัญชี เช่น บัญชีรายการวัสดุถาวรช ารุดฯ หรือ บัญชีรายการครุภัณฑ์ช ารุด เป็นต้น

             2. ในช่อง " เป็นเงิน " ให้ลงจ านวนเงินรวมตามจ านวนของท่ีช ารุด 



 เอกสารเลขท่ี..1.. เอกสารหมายเลข  2

ว/ด/ป หมายเลขประจ า ได้มาโดย ระยะเวลา เคยซ่อม

ท่ีได้มา วัสดุครุภัณฑ์ วิธีใด ใช้งาน ก่ีคร้ัง เต็มตามบัญชี ช ารุด
 ยอดยกมา        50,000.00

12. เกจวัดลมยาง งปม. 18 ปี 2 อัน 2 อัน  - ด้ามหัก

13. ปืนพ่นลม งปม. 18 ปี 2 อัน 2 อัน  - ช ารุด

14. กาพ่นน้ ามัน งปม. 18 ปี 2 อัน 2 อัน  - ช ารุด

15. ลูกบล็อคถอดหัวเทียน งปม. 18 ปี 2 อัน 2 อัน  - ช ารุด

16. ท่ีถอดกรองน้ ามันเคร่ือง งปม. 18 ปี 2 อัน 2 อัน  - ช ารุด

17. แผงตู้เข็นใส่เคร่ืองมือ งปม. 18 ปี 2 อัน 2 อัน  - ช ารุด
3 6 ม. ค. 42 4910-035-0002 เคร่ืองประจุแบตเตอร่ีแบบช้า งปม. 17 ปี 2 เคร่ือง 2 เคร่ือง        37,000.00         37,000.00 ช ารุด

411-001-002  - 

4 15 ก. ย. 43 4910-035-0001 เคร่ืองป๊ัมน้ าแรงดันสูงชนิดหัวพ่นเคล่ือนท่ี งปม. 16 ปี 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง        69,500.00         69,500.00 ช ารุด

431-001  - 

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  - 

5 7 มี. ค. 40 5180-001-0001 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ัวไป งปม. 19 ปี 1 ชุด 1 ชุด      199,450.00       199,450.00

391-001 ประกอบด้วย  - 

1. ตู้เก็บอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ 20 ล้ินชัก งปม. 19 ปี 10 ตู้ 10 ตู้  - ล้ินชักพัง

2. ตู้เก็บอุปกรณ์แมคคานิกส์  20 ล้ินชัก งปม. 19 ปี 15 ตู้ 15 ตู้  - ล้ินชักพัง

 ยอดยกไป      355,950.00

ลงช่ือ............................ประธานกรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ

          (นายธีระพงษ์  วงศ์ประเสริฐ)                (นายขจรเกียรติ  รักษา)             (นายธรรมนูญ  แก้วเสถียร)      (นางสาวกนกพร  หมอกขุนทด)    (นางหทัยภัทร  อินทร์ค า)         (นายสุริยา  พิมพ์ทอง)           

          ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ

         (นางนวลน้อง  ชูจันทร์)              (นายประกิต  บับพาน)             (นายสมหมาย  ศรีสุทธ์ิ)           (นางสาวลัดดาวัลย์  อาระสา)      (นายกิติกร  วนิชชากร)              (นางสาวจิตนา  หนุบุญรักษ์)

         ............................กรรมการ   ............................กรรมการ    ............................กรรมการ    ............................กรรมการ    ............................กรรมการ/เลขานุการ

(นางณัฐธิชา  โสภา   )      (นางปริศนา  ค ามาลา)         (นายอาทิตย์  บุตรสุด)        (นายธงชัย  การบรรจง)         (นายพิเชษฐ  อินทร์ค า)

             2. ในช่อง " เป็นเงิน " ให้ลงจ านวนเงินรวมตามจ านวนของท่ีช ารุด 

 เป็นเงิน ค าช้ีแจงประกอบของช ารุด
ล าดับ

ท่ี
รายการ  ขนาด  ลักษณะ

จ านวน
 หน่วยละ

บัญชีรายการ  ครุภัณฑ์ช ารุด  เส่ือมคุณภาพ  ไม่ใช้ราชการ  ของสถานศึกษา
ประจ าปีการศึกษา  2559  ส้ินงวดวันท่ี  30  กันยายน  2559

หมายเหตุ 1. ให้แยกบัญชี เช่น บัญชีรายการวัสดุถาวรช ารุดฯ หรือ บัญชีรายการครุภัณฑ์ช ารุด เป็นต้น



 เอกสารเลขท่ี..1.. เอกสารหมายเลข  3

ว/ด/ป หมายเลขประจ า ได้มาโดย ระยะเวลา เคยซ่อม

ท่ีได้มา วัสดุครุภัณฑ์ วิธีใด ใช้งาน ก่ีคร้ัง เต็มตามบัญชี ช ารุด
 ยอดยกมา      355,950.00

3. คีมตัดปากเฉียงด้ามหุ้มฉนวน 6" งปม. 19 ปี 10 ตัว 10 ตัว  - ด้ามหัก

4. คีมปากยาวด้ามหุ้มฉนวน 6" งปม. 19 ปี 10 ตัว 10 ตัว  - ด้ามหัก

5. คีมไฟฟ้าด้ามหุ้มฉนวน 7" งปม. 19 ปี 10 ตัว 10 ตัว  - ด้ามหัก

6. คีมล็อค 6",10" ชนิดละ 5 ตัว งปม. 19 ปี 10 ตัว 10 ตัว  - ด้ามหัก

7. ประแจปากตาย 6-22 มม.,1/4"-7/8" งปม. 19 ปี 4 ชุด 4 ชุด  - ด้ามหัก

8. สว่านมือหัวจับ1/4" งปม. 19 ปี 2 ตัว 2 ตัว  - ด้ามหัก

9. สว่านมือไฟฟ้า 1/2" งปม. 19 ปี 1 ตัว 1 ตัว  - ด้ามหัก

10.สว่านแบบต้ังโต๊ะ 13 มม. งปม. 19 ปี 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง  - ด้ามหัก

11. เคร่ืองหินเจียรนัยแบบต้ังโต๊ะ  150 มม. งปม. 19 ปี 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง  - ด้ามหัก

12. สว่านแบบต้ังโต๊ะส าหรับเจาะแผนท่ีซีบอร์ด งปม. 19 ปี 4 เคร่ือง 4 เคร่ือง  - ด้ามหัก

13. Jig Saw งปม. 19 ปี 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง  - ด้ามหัก

14.โครงเล่ือยตัดเหล็ก งปม. 19 ปี 5 ป้ืน 5 ป้ืน  - ด้ามหัก

15.ปากกา 4" งปม. 19 ปี 2 ตัว 2 ตัว  - ด้ามหัก

16.ชุดไขควงเล็ก ด้ามและตัวเป็นโลหะ งปม. 19 ปี 5 ชุด 5 ชุด  - ด้ามหัก

17.ไขควงชุด 10 ช้ิน งปม. 19 ปี 10 ชุด 10 ชุด  - ด้ามหัก

 ยอดยกไป      355,950.00

ลงช่ือ............................ประธานกรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ

          (นายธีระพงษ์  วงศ์ประเสริฐ)                (นายขจรเกียรติ  รักษา)             (นายธรรมนูญ  แก้วเสถียร)      (นางสาวกนกพร  หมอกขุนทด)    (นางหทัยภัทร  อินทร์ค า)         (นายสุริยา  พิมพ์ทอง)           

          ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ

บัญชีรายการ  ครุภัณฑ์ช ารุด  เส่ือมคุณภาพ  ไม่ใช้ราชการ  ของสถานศึกษา
ประจ าปีการศึกษา  2559  ส้ินงวดวันท่ี  30  กันยายน  2559

ล าดับ
ท่ี

รายการ  ขนาด  ลักษณะ
จ านวน

 หน่วยละ  เป็นเงิน ค าช้ีแจงประกอบของช ารุด

หมายเหตุ 1. ให้แยกบัญชี เช่น บัญชีรายการวัสดุถาวรช ารุดฯ หรือ บัญชีรายการครุภัณฑ์ช ารุด เป็นต้น

             2. ในช่อง " เป็นเงิน " ให้ลงจ านวนเงินรวมตามจ านวนของท่ีช ารุด 

         (นางนวลน้อง  ชูจันทร์)              (นายประกิต  บับพาน)             (นายสมหมาย  ศรีสุทธ์ิ)           (นางสาวลัดดาวัลย์  อาระสา)      (นายกิติกร  วนิชชากร)              (นางสาวจิตนา  หนุบุญรักษ์)

         ............................กรรมการ   ............................กรรมการ    ............................กรรมการ    ............................กรรมการ    ............................กรรมการ/เลขานุการ

(นางณัฐธิชา  โสภา   )      (นางปริศนา  ค ามาลา)         (นายอาทิตย์  บุตรสุด)        (นายธงชัย  การบรรจง)         (นายพิเชษฐ  อินทร์ค า)



 เอกสารเลขท่ี..1.. เอกสารหมายเลข  4

ว/ด/ป หมายเลขประจ า ได้มาโดย ระยะเวลา เคยซ่อม

ท่ีได้มา วัสดุครุภัณฑ์ วิธีใด ใช้งาน ก่ีคร้ัง เต็มตามบัญชี ช ารุด
 ยอดยกมา      355,950.00

18. ไขควงปากแบนตัวเล็ก 4",6"  ชนิดละ 10 ตัว งปม. 19 ปี 20 ตัว 20 ตัว  - ด้ามหัก

19. ไขควงฟิลิป 4",6" ชนิดละ 5 ตัว งปม. 19 ปี 10 ตัว 10 ตัว  - ด้ามหัก

20. ไขควงปาก 4 แฉก ล าตัวเล็ก 4" งปม. 19 ปี 10 ตัว 10 ตัว  - ด้ามหัก

21.ประแจแอล งปม. 19 ปี 2 ชุด 2 ชุด  - ด้ามหัก

22. ประแจบล็อกชุดใหญ่ งปม. 19 ปี 2 ชุด 2 ชุด  - ด้ามหัก

23. คีมปลอกสายไฟ งปม. 19 ปี 5 ตัว 5 ตัว  - ด้ามหัก

24. เคร่ืองวัดเบอร์เส้นลวดทองแดง งปม. 19 ปี 5 ตัว 5 ตัว  - ด้ามหัก

25. เคร่ืองตัดท่อโลหะแบบใช้มือขัน 30 มม. งปม. 19 ปี 2 ตัว 2 ตัว  - ด้ามหัก

26. เคร่ืองดัดท่อโลหะ งปม. 19 ปี 2 ตัว 2 ตัว  - ด้ามหัก

27. รีเวตมือยิง งปม. 19 ปี 2 ตัว 2 ตัว  - ด้ามหัก

28. สายวัดแบบตลับโลหะ งปม. 19 ปี 2 ตัว 2 ตัว  - ด้ามหัก

29. หัวแร้งปืนพร้อมท่ีวาง งปม. 19 ปี 20 ตัว 20 ตัว  - ด้ามหัก

30. ท่ีดูดตะก่ัวแบบมือกด งปม. 19 ปี 10 อัน 10 อัน  - ด้ามหัก

31. เคร่ืองพันคอยล์ใช้มือหมุน งปม. 19 ปี 5 เคร่ือง 5 เคร่ือง  - ด้ามหัก

32. ตะไบละเอียดแบน ,กลม พร้อมด้าม 4",6",8" งปม. 19 ปี 2 ชุด 2 ชุด  - ด้ามหัก

 ยอดยกไป      355,950.00

ลงช่ือ............................ประธานกรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ

          (นายธีระพงษ์  วงศ์ประเสริฐ)                (นายขจรเกียรติ  รักษา)             (นายธรรมนูญ  แก้วเสถียร)      (นางสาวกนกพร  หมอกขุนทด)    (นางหทัยภัทร  อินทร์ค า)         (นายสุริยา  พิมพ์ทอง)           

          ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ

         (นางนวลน้อง  ชูจันทร์)              (นายประกิต  บับพาน)             (นายสมหมาย  ศรีสุทธ์ิ)           (นางสาวลัดดาวัลย์  อาระสา)      (นายกิติกร  วนิชชากร)              (นางสาวจิตนา  หนุบุญรักษ์)

         ............................กรรมการ   ............................กรรมการ    ............................กรรมการ    ............................กรรมการ    ............................กรรมการ/เลขานุการ

(นางณัฐธิชา  โสภา   )      (นางปริศนา  ค ามาลา)         (นายอาทิตย์  บุตรสุด)        (นายธงชัย  การบรรจง)         (นายพิเชษฐ  อินทร์ค า)

บัญชีรายการ  ครุภัณฑ์ช ารุด  เส่ือมคุณภาพ  ไม่ใช้ราชการ  ของสถานศึกษา
ประจ าปีการศึกษา  2559  ส้ินงวดวันท่ี  30  กันยายน  2559

ล าดับ
ท่ี

รายการ  ขนาด  ลักษณะ
จ านวน

 หน่วยละ  เป็นเงิน ค าช้ีแจงประกอบของช ารุด

หมายเหตุ 1. ให้แยกบัญชี เช่น บัญชีรายการวัสดุถาวรช ารุดฯ หรือ บัญชีรายการครุภัณฑ์ช ารุด เป็นต้น

             2. ในช่อง " เป็นเงิน " ให้ลงจ านวนเงินรวมตามจ านวนของท่ีช ารุด 



 เอกสารเลขท่ี..1.. เอกสารหมายเลข  5

ว/ด/ป หมายเลขประจ า ได้มาโดย ระยะเวลา เคยซ่อม

ท่ีได้มา วัสดุครุภัณฑ์ วิธีใด ใช้งาน ก่ีคร้ัง เต็มตามบัญชี ช ารุด
 ยอดยกมา      355,950.00

33. คีมถอดแหวนล็อคนอก-ใน งปม. 19 ปี 2 ชุด 2 ชุด  - ด้ามหัก

34. ฆ้อนหงอน งปม. 19 ปี 5 ตัว 5 ตัว  - ด้ามหัก

35. ฆ้อนตีคลิป งปม. 19 ปี 10 เต้า 10 เต้า  - ด้ามหัก

36. โคมไฟฟ้าปรับได้ งปม. 19 ปี 10 ชุด 10 ชุด  - ด้ามหัก

6 6 ต. ค. 42 5180-001-0001 ชุดเคร่ืองมือกลและอุปกรณ์ประจ างานบริการ งปม. 17 ปี 1 ชุด 1 ชุด      199,500.00       199,500.00

421-001 ประกอบด้วย  - 

1. มัลติมิเตอร์แบบอะนาล็อก งปม. 17 ปี 3 ตัว 3 ตัว  - ไฟร่ัว

2. ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ งปม. 17 ปี 3 ตัว 3 ตัว  - หน้าปัดช๊อด

3. หัวแร้งไฟฟ้า งปม. 17 ปี 5 ตัว 5 ตัว  - ด้ามหัก

4. ท่ีดูดตะก่ัว งปม. 17 ปี 10 ตัว 10 ตัว  - ด้ามหัก

5. เคร่ืองเป่าลมและดูดฝุ่น งปม. 17 ปี 2 ตัว 2 ตัว  - ด้ามหัก

6. ไขควงไฟฟ้าแบบใช้แบตเตอร่ีพร้อมปลายแบน,แฉก งปม. 17 ปี 2 ชุด 2 ชุด  - ด้ามหัก

7. ไขควงปากแบน 3 ขนาด /ชุด งปม. 17 ปี 2 ชุด 2 ชุด  - ด้ามหัก

8. ไขควงปากแฉก 3 ขนาด / ชุด งปม. 17 ปี 2 ชุด 2 ชุด  - ด้ามหัก

9.  คีมปากแบน งปม. 17 ปี 2 ชุด 2 ชุด  - ด้ามหัก

10. คีมตัดข้าง 5" งปม. 17 ปี 2 ชุด 2 ชุด ด้ามหัก

 ยอดยกไป      555,450.00

บัญชีรายการ  ครุภัณฑ์ช ารุด  เส่ือมคุณภาพ  ไม่ใช้ราชการ  ของสถานศึกษา
ประจ าปีการศึกษา  2559  ส้ินงวดวันท่ี  30  กันยายน  2559

ล าดับ
ท่ี

รายการ  ขนาด  ลักษณะ
จ านวน

 หน่วยละ  เป็นเงิน ค าช้ีแจงประกอบของช ารุด

ลงช่ือ............................ประธานกรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ

          (นายธีระพงษ์  วงศ์ประเสริฐ)                (นายขจรเกียรติ  รักษา)             (นายธรรมนูญ  แก้วเสถียร)      (นางสาวกนกพร  หมอกขุนทด)    (นางหทัยภัทร  อินทร์ค า)         (นายสุริยา  พิมพ์ทอง)           

          ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ

         (นางนวลน้อง  ชูจันทร์)              (นายประกิต  บับพาน)             (นายสมหมาย  ศรีสุทธ์ิ)           (นางสาวลัดดาวัลย์  อาระสา)      (นายกิติกร  วนิชชากร)              (นางสาวจิตนา  หนุบุญรักษ์)

         ............................กรรมการ   ............................กรรมการ    ............................กรรมการ    ............................กรรมการ    ............................กรรมการ/เลขานุการ

(นางณัฐธิชา  โสภา   )      (นางปริศนา  ค ามาลา)         (นายอาทิตย์  บุตรสุด)        (นายธงชัย  การบรรจง)         (นายพิเชษฐ  อินทร์ค า)

หมายเหตุ 1. ให้แยกบัญชี เช่น บัญชีรายการวัสดุถาวรช ารุดฯ หรือ บัญชีรายการครุภัณฑ์ช ารุด เป็นต้น

             2. ในช่อง " เป็นเงิน " ให้ลงจ านวนเงินรวมตามจ านวนของท่ีช ารุด 
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ว/ด/ป หมายเลขประจ า ได้มาโดย ระยะเวลา เคยซ่อม

ท่ีได้มา วัสดุครุภัณฑ์ วิธีใด ใช้งาน ก่ีคร้ัง เต็มตามบัญชี ช ารุด
 ยอดยกมา      555,450.00

11. คีมปากแหลม 5" งปม. 17 ปี 5 ตัว 5 ตัว  - ด้ามหัก

12. ชุดไขควงเล็กแบน+แฉก พร้อมกล่อง งปม. 17 ปี 5 ชุด 5 ชุด  - ด้ามหัก

13. ประแจแอล 5 ตัว/ชุด งปม. 17 ปี 5 ชุด 5 ชุด  - ด้ามหัก

14. ประแจแอลบล็อกชุดเล็กพร้อมกล่อง งปม. 17 ปี 2 ชุด 2 ชุด  - ด้ามหัก

แผนกวิชาช่างเช่ือม  - 

7 27 พ. ย. 40 3438-009-0001 ชุดเช่ือมแก๊สพร้อมอุปกรณ์ประจ าสถานี งปม. 19 ปี 1 ชุด 1 ชุด      179,760.00       179,760.00

401-001 ประกอบด้วย  - 

1. ด้ามเช่ือม งปม. 19 ปี 20 อัน 20 อัน  - ด้ามหัก

2. มิกเซอร์ งปม. 19 ปี 20 อัน 20 อัน  - ด้ามหัก

3. TIP เช่ือมขนาดต่าง ๆ งปม. 19 ปี 20 อัน 20 อัน  - ด้ามหัก

4. ประแจขันข้อต่อต่าง ๆ งปม. 19 ปี 20 อัน 20 อัน  - ด้ามหัก

5. ท่ีจุดไฟเช่ือมแก๊ส งปม. 19 ปี 20 อัน 20 อัน  - ด้ามหัก

6. เข็มท าความสะอาดหัว TIP งปม. 19 ปี 20 อัน 20 อัน  - ด้ามหัก

7. แปรงลวด งปม. 19 ปี 20 อัน 20 อัน  - ด้ามหัก

8. ถุงมือหนังยาว งปม. 19 ปี 20 คู่ 20 คู่  - ขาด

 ยอดยกไป      735,210.00

ลงช่ือ............................ประธานกรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ

          (นายธีระพงษ์  วงศ์ประเสริฐ)                (นายขจรเกียรติ  รักษา)             (นายธรรมนูญ  แก้วเสถียร)      (นางสาวกนกพร  หมอกขุนทด)    (นางหทัยภัทร  อินทร์ค า)         (นายสุริยา  พิมพ์ทอง)           

          ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ

         (นางนวลน้อง  ชูจันทร์)              (นายประกิต  บับพาน)             (นายสมหมาย  ศรีสุทธ์ิ)           (นางสาวลัดดาวัลย์  อาระสา)      (นายกิติกร  วนิชชากร)              (นางสาวจิตนา  หนุบุญรักษ์)

         ............................กรรมการ   ............................กรรมการ    ............................กรรมการ    ............................กรรมการ    ............................กรรมการ/เลขานุการ

(นางณัฐธิชา  โสภา   )      (นางปริศนา  ค ามาลา)         (นายอาทิตย์  บุตรสุด)        (นายธงชัย  การบรรจง)         (นายพิเชษฐ  อินทร์ค า)

 หน่วยละ  เป็นเงิน ค าช้ีแจงประกอบของช ารุด

บัญชีรายการ  ครุภัณฑ์ช ารุด  เส่ือมคุณภาพ  ไม่ใช้ราชการ  ของสถานศึกษา
ประจ าปีการศึกษา  2559  ส้ินงวดวันท่ี  30  กันยายน  2559

ล าดับ
ท่ี

รายการ  ขนาด  ลักษณะ
จ านวน

หมายเหตุ 1. ให้แยกบัญชี เช่น บัญชีรายการวัสดุถาวรช ารุดฯ หรือ บัญชีรายการครุภัณฑ์ช ารุด เป็นต้น

             2. ในช่อง " เป็นเงิน " ให้ลงจ านวนเงินรวมตามจ านวนของท่ีช ารุด 
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ว/ด/ป หมายเลขประจ า ได้มาโดย ระยะเวลา เคยซ่อม

ท่ีได้มา วัสดุครุภัณฑ์ วิธีใด ใช้งาน ก่ีคร้ัง
เต็มตามบัญชี

ช ารุด
 ยอดยกมา      735,210.00

9. แว่นตาเช่ือมแก๊ส งปม. 19 ปี 20 อัน 20 อัน  - แตก
8 27 พ. ย. 40 3433-011-0001 ชุดเคร่ืองมืองานเช่ือมแก๊ส งปม. 19 ปี 10 ชุด 10 ชุด          2,996.00           2,996.00

401-001-010 ประกอบด้วย  - 
1. เอ๊ียมหนัง งปม. 19 ปี 20 ผืน 20 ผืน  - ขาด
2. ปลอกแขนยาว งปม. 19 ปี 20 คู่ 20 คู่  - ขาด
3. ถุงมือหนังยาว งปม. 19 ปี 20 คู่ 20 คู่  - ขาด
4. แว่นตา งปม. 19 ปี 20 อัน 20 อัน  - แตก
5. ตะไบเล็ก งปม. 19 ปี 20 ชุด 20 ชุด  - ด้ามหัก
6. Spark Liqhter งปม. 19 ปี 20 อัน 20 อัน  - ด้ามหัก
7. แปรงลวด งปม. 19 ปี 20 อัน 20 อัน  - ด้ามหัก
8. ประแจปากตาย 2 ด้าน งปม. 19 ปี 20 ตัว 20 ตัว  - ด้ามหัก
9. ฆ้อน 500 กรัม งปม. 19 ปี 20 ตัว 20 ตัว  - ด้ามหัก
10. คีมจับงาน งปม. 19 ปี 20 อัน 20 อัน  - ด้ามหัก

 - 
 ยอดยกไป      738,206.00

         (นางนวลน้อง  ชูจันทร์)              (นายประกิต  บับพาน)             (นายสมหมาย  ศรีสุทธ์ิ)           (นางสาวลัดดาวัลย์  อาระสา)      (นายกิติกร  วนิชชากร)              (นางสาวจิตนา  หนุบุญรักษ์)
         ............................กรรมการ   ............................กรรมการ    ............................กรรมการ    ............................กรรมการ    ............................กรรมการ/เลขานุการ

(นางณัฐธิชา  โสภา   )      (นางปริศนา  ค ามาลา)         (นายอาทิตย์  บุตรสุด)        (นายธงชัย  การบรรจง)         (นายพิเชษฐ  อินทร์ค า)

ลงช่ือ............................ประธานกรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ
          (นายธีระพงษ์  วงศ์ประเสริฐ)                (นายขจรเกียรติ  รักษา)             (นายธรรมนูญ  แก้วเสถียร)      (นางสาวกนกพร  หมอกขุนทด)    (นางหทัยภัทร  อินทร์ค า)         (นายสุริยา  พิมพ์ทอง)           

          ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ

หมายเหตุ 1. ให้แยกบัญชี เช่น บัญชีรายการวัสดุถาวรช ารุดฯ หรือ บัญชีรายการครุภัณฑ์ช ารุด เป็นต้น

             2. ในช่อง " เป็นเงิน " ให้ลงจ านวนเงินรวมตามจ านวนของท่ีช ารุด 

บัญชีรายการ  ครุภัณฑ์ช ารุด  เส่ือมคุณภาพ  ไม่ใช้ราชการ  ของสถานศึกษา
ประจ าปีการศึกษา  2559  ส้ินงวดวันท่ี  30  กันยายน  2559

ล าดับ
ท่ี

รายการ  ขนาด  ลักษณะ
จ านวน

 หน่วยละ  เป็นเงิน ค าช้ีแจงประกอบของช ารุด



 เอกสารเลขท่ี..1.. เอกสารหมายเลข  8

ว/ด/ป หมายเลขประจ า ได้มาโดย ระยะเวลา เคยซ่อม

ท่ีได้มา วัสดุครุภัณฑ์ วิธีใด ใช้งาน ก่ีคร้ัง
เต็มตามบัญชี

ช ารุด
งานอาคารสถานท่ี  ยอดยกมา      738,206.00

9 14  มิ.ย. 48 7105-005-0005 เก้าอ้ีสนามหินขัด งปม. 11 ปี 70 ตัว 34 ตัว            300.00         10,200.00 ขาหัก
482-001-070  - 

วัสดุถาวร  - 
ต. ค. 43 3750-011-0001 คราดเหล็ก งปม. 16 ปี 4 เล่ม 4 เล่ม 150               600                ด้ามหัก
ต. ค. 43 3441-001-0001 ประแจดัดเหล็ก  ขนาด 2-3 หุน งปม. 16 ปี 12 ตัว 12 ตัว 180               2,160              ด้ามหัก
ต. ค. 43 3441-001-0002 ประแจดัดเหล็ก ขนาด 4 หุน งปม. 16 ปี 6 อัน 6 อัน 180               1,080              ด้ามหัก
ต. ค. 43 5110-020-0001 มีดขอ งปม. 16 ปี 5 เล่ม 5 เล่ม 90                 450                ด้ามหัก
ต. ค. 43 4330-001-0001 เคร่ืองสูบน้ า งปม. 16 ปี 2 ตัว 2 ตัว 2,000             4,000              ด้ามหัก
ต. ค. 43 3441-001-0003 ประแจคอม้า งปม. 16 ปี 2 อัน 2 อัน 300               600                ด้ามหัก
ต. ค. 43 3750-013-0001 อีเตอร์ งปม. 16 ปี 6 อัน 6 อัน 370               2,220              ด้ามหัก
ต. ค. 43 3750-013-0002 จอบอีเตอร์ งปม. 16 ปี 5 อัน 5 อัน 125               625                ด้ามหัก
ต. ค. 43 3750-012-0001 เสียม งปม. 16 ปี 3 ด้าม 3 ด้าม 75                 225                ด้ามหัก
ต. ค. 43 5110-002-0001 ขวาน งปม. 16 ปี 3 เล่ม 3 เล่ม 180               540                ด้ามหัก
ต. ค. 43 5110-026-0001 กรรไกรตัดเหล็ก งปม. 16 ปี 1 อัน 1 อัน 120               120                ด้ามหัก
ต. ค. 43 5120-012-0001 สายยางวัดระดับ งปม. 16 ปี 1 เส้น 1 เส้น 80                 80                  ด้ามหัก

 ยอดยกไป      761,106.00

ลงช่ือ............................ประธานกรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ
          (นายธีระพงษ์  วงศ์ประเสริฐ)                (นายขจรเกียรติ  รักษา)             (นายธรรมนูญ  แก้วเสถียร)      (นางสาวกนกพร  หมอกขุนทด)    (นางหทัยภัทร  อินทร์ค า)         (นายสุริยา  พิมพ์ทอง)           

          ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ
         (นางนวลน้อง  ชูจันทร์)              (นายประกิต  บับพาน)             (นายสมหมาย  ศรีสุทธ์ิ)           (นางสาวลัดดาวัลย์  อาระสา)      (นายกิติกร  วนิชชากร)              (นางสาวจิตนา  หนุบุญรักษ์)

         ............................กรรมการ   ............................กรรมการ    ............................กรรมการ    ............................กรรมการ    ............................กรรมการ/เลขานุการ
(นางณัฐธิชา  โสภา   )      (นางปริศนา  ค ามาลา)         (นายอาทิตย์  บุตรสุด)        (นายธงชัย  การบรรจง)         (นายพิเชษฐ  อินทร์ค า)

หมายเหตุ 1. ให้แยกบัญชี เช่น บัญชีรายการวัสดุถาวรช ารุดฯ หรือ บัญชีรายการครุภัณฑ์ช ารุด เป็นต้น

             2. ในช่อง " เป็นเงิน " ให้ลงจ านวนเงินรวมตามจ านวนของท่ีช ารุด 

บัญชีรายการ  ครุภัณฑ์ช ารุด  เส่ือมคุณภาพ  ไม่ใช้ราชการ  ของสถานศึกษา
ประจ าปีการศึกษา  2559  ส้ินงวดวันท่ี  30  กันยายน  2559

ล าดับ
ท่ี

รายการ  ขนาด  ลักษณะ
จ านวน

 หน่วยละ  เป็นเงิน ค าช้ีแจงประกอบของช ารุด
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ว/ด/ป หมายเลขประจ า ได้มาโดย ระยะเวลา เคยซ่อม

ท่ีได้มา วัสดุครุภัณฑ์ วิธีใด ใช้งาน ก่ีคร้ัง
เต็มตามบัญชี

ช ารุด
 ยอดยกมา      761,106.00

ต. ค. 43 5110-022-0003 ปากกาจับเหล็ก งปม. 16 ปี 1 อัน 1 อัน 800                           800.00 ด้ามหัก
ต. ค. 43 3441-001-0001 ประแจแหวนปากตาย งปม. 16 ปี 4 อัน 4 อัน 20                               80.00 ด้ามหัก
ต. ค. 43 3441-001-0002 ประแจแหวน งปม. 16 ปี 1 ชุด 1 ชุด 20                               20.00 ด้ามหัก

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการกลางเขียนแบบ  - 
10 1 ธ.ค.40 6675-001-0001 โต๊ะเขียนแบบขนาด 750x1050 มม. พ้ืนโต๊ะปรับ งปม. 20 ปี 40 ชุด  - 

401-001-040 ระดับและมุมเอียงได้  - 
11 1 ธ.ค.40 6675-001-0001 โต๊ะเขียนแบบขนาด 750x1050 มม. พร้อมอุปกรณ์ งปม. 20 ปี 1 ชุด 1 ชุด 5,000.00                   5,000.00 ช ารุด

401-045 พ้ืนโต๊ะปรับระดับความสูงต่ าและมุมเอียงได้  - 
12 23 เม.ย.41 6675-001-0001 โต๊ะเขียนแบบพร้อมเก้าอ้ี ขนาด 750x1000 มม. งปม. 19 ปี 45 ชุด  - 

411-001-045  - 
13 23 เม.ย.41 9905-003-0001 กระดานด าและบอร์ดประกาศ งปม. 19 ปี 3 ชุด  - 

411-001-003 (โอนให้แผนกวิชาพ้ืนฐานสามัญ)  - 
ครุภัณฑ์โสตทัศนศึกษา  - 

14 4 ส.ค.42 6730-001-0001 เคร่ืองฉายภาพข้ามศรีษะ งปม. 17 ปี 10 เคร่ือง 10 เคร่ือง 9,400.00                   9,400.00 ช ารุด
421-010  - 

 ยอดยกไป      776,406.00

 หน่วยละ  เป็นเงิน ค าช้ีแจงประกอบของช ารุด

ลงช่ือ............................ประธานกรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ
          (นายธีระพงษ์  วงศ์ประเสริฐ)                (นายขจรเกียรติ  รักษา)             (นายธรรมนูญ  แก้วเสถียร)      (นางสาวกนกพร  หมอกขุนทด)    (นางหทัยภัทร  อินทร์ค า)         (นายสุริยา  พิมพ์ทอง)           

          ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ
         (นางนวลน้อง  ชูจันทร์)              (นายประกิต  บับพาน)             (นายสมหมาย  ศรีสุทธ์ิ)           (นางสาวลัดดาวัลย์  อาระสา)      (นายกิติกร  วนิชชากร)              (นางสาวจิตนา  หนุบุญรักษ์)

         ............................กรรมการ   ............................กรรมการ    ............................กรรมการ    ............................กรรมการ    ............................กรรมการ/เลขานุการ
(นางณัฐธิชา  โสภา   )      (นางปริศนา  ค ามาลา)         (นายอาทิตย์  บุตรสุด)        (นายธงชัย  การบรรจง)         (นายพิเชษฐ  อินทร์ค า)

หมายเหตุ 1. ให้แยกบัญชี เช่น บัญชีรายการวัสดุถาวรช ารุดฯ หรือ บัญชีรายการครุภัณฑ์ช ารุด เป็นต้น

             2. ในช่อง " เป็นเงิน " ให้ลงจ านวนเงินรวมตามจ านวนของท่ีช ารุด 

บัญชีรายการ  ครุภัณฑ์ช ารุด  เส่ือมคุณภาพ  ไม่ใช้ราชการ  ของสถานศึกษา
ประจ าปีการศึกษา  2559  ส้ินงวดวันท่ี  30  กันยายน  2559

ล าดับ
ท่ี

รายการ  ขนาด  ลักษณะ
จ านวน
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ว/ด/ป หมายเลขประจ า ได้มาโดย ระยะเวลา เคยซ่อม

ท่ีได้มา วัสดุครุภัณฑ์ วิธีใด ใช้งาน ก่ีคร้ัง
เต็มตามบัญชี

ช ารุด
 ยอดยกมา      776,406.00

15 29 พ. ค. 43 6730-001-0001 เคร่ืองวีดีโอโปรเจ็คเตอร์ งปม. 16 ปี 1 ชุด  - 
431-001  - 

16 7 ก.พ.45 6730-001-0001 เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ ระดับ XGA ขนาด งปม. 14 ปี 1 เคร่ือง  - 
451-001 1400  ANSI Lumens  - 

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการกลางวิทยาศาสตร์  - 
17 1 ธ.ค.40 7110-007-0001 โต๊ะทดลอง งปม. 19 ปี 24 ตัว  - 

401-001-024  - 
18 1 ธ.ค.40 7110-001-0002 ตู้เก็บเอกสาร งปม. 19 ปี 2 ตู้  - 

401-001-0002  - 
19 1 ธ.ค.40 7110-001-0001 ตู้เก็บอุปกรณ์บานเล่ือน งปม. 19 ปี 20 ตู้  - 

401-001-020  - 
20 1 ธ.ค.40 6730-001-0001 เคร่ืองฉายภาพข้ามศรีษะ งปม. 19 ปี 2 เคร่ือง 2 เคร่ือง 9,400.00                   9,400.00 ช ารุด

401-001-002  - 
21 1 ธ.ค.40 4510-015-0001 อ่างล้างอุปกรณ์ งปม. 19 ปี 4 ชุด  - ช ารุด

401-001-0004  - 
 ยอดยกไป      785,806.00

ลงช่ือ............................ประธานกรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ
          (นายธีระพงษ์  วงศ์ประเสริฐ)                (นายขจรเกียรติ  รักษา)             (นายธรรมนูญ  แก้วเสถียร)      (นางสาวกนกพร  หมอกขุนทด)    (นางหทัยภัทร  อินทร์ค า)         (นายสุริยา  พิมพ์ทอง)           

          ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ
         (นางนวลน้อง  ชูจันทร์)              (นายประกิต  บับพาน)             (นายสมหมาย  ศรีสุทธ์ิ)           (นางสาวลัดดาวัลย์  อาระสา)      (นายกิติกร  วนิชชากร)              (นางสาวจิตนา  หนุบุญรักษ์)

         ............................กรรมการ   ............................กรรมการ    ............................กรรมการ    ............................กรรมการ    ............................กรรมการ/เลขานุการ
(นางณัฐธิชา  โสภา   )      (นางปริศนา  ค ามาลา)         (นายอาทิตย์  บุตรสุด)        (นายธงชัย  การบรรจง)         (นายพิเชษฐ  อินทร์ค า)

หมายเหตุ 1. ให้แยกบัญชี เช่น บัญชีรายการวัสดุถาวรช ารุดฯ หรือ บัญชีรายการครุภัณฑ์ช ารุด เป็นต้น

             2. ในช่อง " เป็นเงิน " ให้ลงจ านวนเงินรวมตามจ านวนของท่ีช ารุด 

บัญชีรายการ  ครุภัณฑ์ช ารุด  เส่ือมคุณภาพ  ไม่ใช้ราชการ  ของสถานศึกษา
ประจ าปีการศึกษา  2559  ส้ินงวดวันท่ี  30  กันยายน  2559

ล าดับ
ท่ี

รายการ  ขนาด  ลักษณะ
จ านวน

 หน่วยละ  เป็นเงิน ค าช้ีแจงประกอบของช ารุด
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ว/ด/ป หมายเลขประจ า ได้มาโดย ระยะเวลา เคยซ่อม

ท่ีได้มา วัสดุครุภัณฑ์ วิธีใด ใช้งาน ก่ีคร้ัง
เต็มตามบัญชี

ช ารุด
 ยอดยกมา      785,806.00

22 18 ก.ค.46 6635-015-0001 ชุดทดลองกลศาสตร์พ้ืนฐาน งปม. 13 ปี 1 ชุด 1 ชุด 122,408.00           122,408.00 ช ารุด
461-001 1. ฐานต้ังแบบแยกได้ 1  อัน 1  อัน  - ช ารุด

2. ท่ียึดจับอุปกรณ์ งปม. 13 ปี 2 อัน 2 อัน  - ช ารุด
3. กรวยแก้วทรงระฆังกับหลอด (glass bell with tube) 13 ปี 2  อัน 2  อัน  - ช ารุด
4. ลูกกลมเก็บอากาศ (weight of air globe) งปม. 13 ปี 1  ลูก 1  ลูก  - ช ารุด
5. แหล่งจ่ายไฟ งปม. 13 ปี 1  เคร่ือง 1  เคร่ือง  - ช ารุด
6. ท่ีสูบลม  (air pump) งปม. 13 ปี 1  อัน 1  อัน  - ช ารุด
7. ชุดล้อเฟืองแบบมีซ่ีฟัน งปม. 13 ปี 1  ชุด 1  ชุด  - ช ารุด
8. สปริง งปม. 13 ปี 1  ชุด 1  ชุด  - ช ารุด
9. รถทดลองขับเคล่ือนด้วยมอเตอร์ งปม. 13 ปี 1  คัน 1  คัน  - ช ารุด
10. แท่งสแตนเลสความยาว 250 มม. งปม. 13 ปี 1  อัน 1  อัน  - ช ารุด
11. แท่งสแตนเลสความยาว 600 มม. งปม. 13 ปี 3  อัน 3  อัน  - ช ารุด
12. ท่ียึดหลอดแก้วแบบแผง มีเส้นผ่านศุนย์กลาง 8 มม. 13 ปี 1  อัน 1  อัน  - ช ารุด
13. ตุ้มน้ าหนัก ขนาด 10 กรัม งปม. 13 ปี 4  อัน 4  อัน  - ช ารุด
14. ต้มน้ าหนัก ขนาด 50 กรัม งปม. 13 ปี 3  อัน 3  อัน  - ช ารุด

 ยอดยกไป      908,214.00

         (นางนวลน้อง  ชูจันทร์)              (นายประกิต  บับพาน)             (นายสมหมาย  ศรีสุทธ์ิ)           (นางสาวลัดดาวัลย์  อาระสา)      (นายกิติกร  วนิชชากร)              (นางสาวจิตนา  หนุบุญรักษ์)
         ............................กรรมการ   ............................กรรมการ    ............................กรรมการ    ............................กรรมการ    ............................กรรมการ/เลขานุการ

(นางณัฐธิชา  โสภา   )      (นางปริศนา  ค ามาลา)         (นายอาทิตย์  บุตรสุด)        (นายธงชัย  การบรรจง)         (นายพิเชษฐ  อินทร์ค า)

ลงช่ือ............................ประธานกรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ
          (นายธีระพงษ์  วงศ์ประเสริฐ)                (นายขจรเกียรติ  รักษา)             (นายธรรมนูญ  แก้วเสถียร)      (นางสาวกนกพร  หมอกขุนทด)    (นางหทัยภัทร  อินทร์ค า)         (นายสุริยา  พิมพ์ทอง)           

          ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ

หมายเหตุ 1. ให้แยกบัญชี เช่น บัญชีรายการวัสดุถาวรช ารุดฯ หรือ บัญชีรายการครุภัณฑ์ช ารุด เป็นต้น

             2. ในช่อง " เป็นเงิน " ให้ลงจ านวนเงินรวมตามจ านวนของท่ีช ารุด 

บัญชีรายการ  ครุภัณฑ์ช ารุด  เส่ือมคุณภาพ  ไม่ใช้ราชการ  ของสถานศึกษา
ประจ าปีการศึกษา  2559  ส้ินงวดวันท่ี  30  กันยายน  2559

ล าดับ
ท่ี

รายการ  ขนาด  ลักษณะ
จ านวน

 หน่วยละ  เป็นเงิน ค าช้ีแจงประกอบของช ารุด
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ว/ด/ป หมายเลขประจ า ได้มาโดย ระยะเวลา เคยซ่อม

ท่ีได้มา วัสดุครุภัณฑ์ วิธีใด ใช้งาน ก่ีคร้ัง
เต็มตามบัญชี

ช ารุด
 ยอดยกมา      908,214.00

15.รอกเด่ียวเคล่ือนท่ีพร้อมตะขอเกลียว งปม. 13 ปี 1  ชุด 1  ชุด  - ช ารุด
16. เคร่ืองช่ังสปริง งปม. 13 ปี 1  ชุด 1  ชุด  - ช ารุด
17. บิกเกอร์ ขนาด 100 มล.และ 250 มล. งปม. 13 ปี 1  ใบ 1  ใบ  - ช ารุด
18. เวอร์เนียร์ คาลิเปอร์ ช่วงการวัด 0-120 มม. งปม. 13 ปี 1  อัน 1  อัน  - ช ารุด
19. นาฬิกาจับเวลาแบบดิจิตอล งปม. 13 ปี 1  เรือน 1  เรือน  - ช ารุด
20. สายรัด ยาว 2 เมตร งปม. 13 ปี 1  อัน 1  อัน  - ช ารุด
21. กระบอกตวงพลาสติก งปม. 13 ปี 1  อัน 1  อัน  - ช ารุด
22. ถ้วยยูริกา ขนาด 250 มล. งปม. 13 ปี 1  อัน 1  อัน  - ช ารุด
23. ชุดมวล งปม. 13 ปี 1  ชุด 1  ชุด  - ช ารุด
24. สปริงแผ่นเรียบ ขนาด 300x15x0.5 มม. งปม. 13 ปี 1  แผ่น 1  แผ่น  - ช ารุด
25. กล่องเสียดทาน งปม. 13 ปี 1  อัน 1  อัน  - ช ารุด
26. รอกคู่เคล่ือนท่ี เส้นผ่านศูนย์กลาง40และ65มม. งปม. 13 ปี 2  อัน 2  อัน  - ช ารุด
27. หัววัดความดันไฮดดรสแตติก งปม. 13 ปี 1  อัน 1  อัน  - ช ารุด
28. รถทดลองมวล 50 กรัม ขนาด 60x11 มม. งปม. 13 ปี 1  คัน 1  คัน  - ช ารุด
29. รางความยาว 50 มม. งปม. 13 ปี 1  อัน 1  อัน  - ช ารุด

 ยอดยกไป      908,214.00

ลงช่ือ............................ประธานกรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ
          (นายธีระพงษ์  วงศ์ประเสริฐ)                (นายขจรเกียรติ  รักษา)             (นายธรรมนูญ  แก้วเสถียร)      (นางสาวกนกพร  หมอกขุนทด)    (นางหทัยภัทร  อินทร์ค า)         (นายสุริยา  พิมพ์ทอง)           

          ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ
         (นางนวลน้อง  ชูจันทร์)              (นายประกิต  บับพาน)             (นายสมหมาย  ศรีสุทธ์ิ)           (นางสาวลัดดาวัลย์  อาระสา)      (นายกิติกร  วนิชชากร)              (นางสาวจิตนา  หนุบุญรักษ์)

         ............................กรรมการ   ............................กรรมการ    ............................กรรมการ    ............................กรรมการ    ............................กรรมการ/เลขานุการ
(นางณัฐธิชา  โสภา   )      (นางปริศนา  ค ามาลา)         (นายอาทิตย์  บุตรสุด)        (นายธงชัย  การบรรจง)         (นายพิเชษฐ  อินทร์ค า)

หมายเหตุ 1. ให้แยกบัญชี เช่น บัญชีรายการวัสดุถาวรช ารุดฯ หรือ บัญชีรายการครุภัณฑ์ช ารุด เป็นต้น

             2. ในช่อง " เป็นเงิน " ให้ลงจ านวนเงินรวมตามจ านวนของท่ีช ารุด 

บัญชีรายการ  ครุภัณฑ์ช ารุด  เส่ือมคุณภาพ  ไม่ใช้ราชการ  ของสถานศึกษา
ประจ าปีการศึกษา  2559  ส้ินงวดวันท่ี  30  กันยายน  2559

ล าดับ
ท่ี

รายการ  ขนาด  ลักษณะ
จ านวน

 หน่วยละ  เป็นเงิน ค าช้ีแจงประกอบของช ารุด
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ว/ด/ป หมายเลขประจ า ได้มาโดย ระยะเวลา เคยซ่อม

ท่ีได้มา วัสดุครุภัณฑ์ วิธีใด ใช้งาน ก่ีคร้ัง
เต็มตามบัญชี

ช ารุด
 ยอดยกมา      908,214.00

30. หลอดฉีดยา ขนาด ความจุ 20 มล. งปม. 13 ปี 1  อัน 1  อัน  - ช ารุด
31. เคร่ืองบันทึกเวลาใช้ความต่างศักด์ิ6VAC/0.8A งปม. 13 ปี 1  เคร่ือง 1  เคร่ือง  - ช ารุด
32. แถบบันทึก กว้าง 10 มม. งปม. 13 ปี 2  ม้วน 2  ม้วน  - ช ารุด
33. ท่ีวางแผ่นน้ าหนักมีตะขอเก่ียว งปม. 13 ปี 1  อัน 1  อัน  - ช ารุด
34. สายไฟความยาว 500 มม. งปม. 13 ปี 4  เส้น 4  เส้น  - ช ารุด
35. กล่องใส่อุปกรณ์ งปม. 13 ปี 1 กล่อง 1 กล่อง  - ช ารุด

23 18 ก.ค.46 6635-015-0002 ชุดทดลองทัศนศาสตร์พ้ืนฐาน งปม. 13 ปี 1 ชุด 1 ชุด 108,926.00           108,926.00 ช ารุด
461-002 1. แหล่งจ่ายไฟ งปม. 13 ปี 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง  - ช ารุด

2. ฐานต้ังแบบแยกได้ งปม. 13 ปี 1  อัน 1  อัน  - ช ารุด
3. กล่องไฟ 12 V/20 W งปม. 13 ปี 1 กล่อง 1 กล่อง  - ช ารุด
4. ชุดประกอบของกล่องแสงส าหรับชุดการผสมแสงสี 13 ปี 1  ชุด 1  ชุด  - ช ารุด
5. ชุดแผ่นกรองสี ขนาด 51x64 มม. งปม. 13 ปี 1  ชุด 1  ชุด  - ช ารุด
6. ชุดแผ่นกรองสี ขนาด 51x64 มม. งปม. 13 ปี 1  ชุด 1  ชุด  - ช ารุด
7. เลนส์คูเวตต์แบบวงกลมท่ีมีก้ันแบ่งตรงกลาง รัศมี 30 ซม. 13 ปี 1  อัน 1  อัน  - ช ารุด
8. เกรตติง 80 เส้น/มม. งปม. 13 ปี 1  แผ่น 1  แผ่น  - ช ารุด

 ยอดยกไป    1,017,140.00

ลงช่ือ............................ประธานกรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ
          (นายธีระพงษ์  วงศ์ประเสริฐ)                (นายขจรเกียรติ  รักษา)             (นายธรรมนูญ  แก้วเสถียร)      (นางสาวกนกพร  หมอกขุนทด)    (นางหทัยภัทร  อินทร์ค า)         (นายสุริยา  พิมพ์ทอง)           

          ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ
         (นางนวลน้อง  ชูจันทร์)              (นายประกิต  บับพาน)             (นายสมหมาย  ศรีสุทธ์ิ)           (นางสาวลัดดาวัลย์  อาระสา)      (นายกิติกร  วนิชชากร)              (นางสาวจิตนา  หนุบุญรักษ์)

         ............................กรรมการ   ............................กรรมการ    ............................กรรมการ    ............................กรรมการ    ............................กรรมการ/เลขานุการ
(นางณัฐธิชา  โสภา   )      (นางปริศนา  ค ามาลา)         (นายอาทิตย์  บุตรสุด)        (นายธงชัย  การบรรจง)         (นายพิเชษฐ  อินทร์ค า)

หมายเหตุ 1. ให้แยกบัญชี เช่น บัญชีรายการวัสดุถาวรช ารุดฯ หรือ บัญชีรายการครุภัณฑ์ช ารุด เป็นต้น

             2. ในช่อง " เป็นเงิน " ให้ลงจ านวนเงินรวมตามจ านวนของท่ีช ารุด 

บัญชีรายการ  ครุภัณฑ์ช ารุด  เส่ือมคุณภาพ  ไม่ใช้ราชการ  ของสถานศึกษา
ประจ าปีการศึกษา  2559  ส้ินงวดวันท่ี  30  กันยายน  2559

ล าดับ
ท่ี

รายการ  ขนาด  ลักษณะ
จ านวน

 หน่วยละ  เป็นเงิน ค าช้ีแจงประกอบของช ารุด



 เอกสารเลขท่ี..1.. เอกสารหมายเลข  14

ว/ด/ป หมายเลขประจ า ได้มาโดย ระยะเวลา เคยซ่อม

ท่ีได้มา วัสดุครุภัณฑ์ วิธีใด ใช้งาน ก่ีคร้ัง
เต็มตามบัญชี

ช ารุด
 ยอดยกมา    1,017,140.00

9. แท่งสแตนเลสความยาว 600 มม. งปม. 13 ปี 2  อัน 2  อัน  - ช ารุด
10. หลอดฮาโลเจน 12 V/20 W งปม. 13 ปี 1 หลอด 1 หลอด  - ช ารุด
11. กระจกฝ้าชนิดมีขอบ ขนาด 50x50x2 มม. งปม. 13 ปี 1  อัน 1  อัน  - ช ารุด
12. แผ่นไดอะแฟรมมีเส้นผ่านศูนย์กลางของช่องเท่ากับ 20 มม. 13 ปี 1  แผ่น 1  แผ่น  - ช ารุด
13. แผ่นไดอะแกรม มีขีดความกว้างสลิต 1 มม. งปม. 13 ปี 1  แผ่น 1  แผ่น  - ช ารุด
14. ตัวกรองแสงโพลาไรซ์ ขนาด 50x50 มม. งปม. 13 ปี 2  อัน 2  อัน  - ช ารุด
15. บล็อกคร่ึงวงกลม รัศมี 30 มม. งปม. 13 ปี 1  อัน 1  อัน  - ช ารุด
16. บล็อกรูปส่ีเหล่ียมคางหมู มุม 60 องศา งปม. 13 ปี 1  อัน 1  อัน  - ช ารุด
17. บล็อกรูปสามเหล่ียมมุมฉาก งปม. 13 ปี 1  อัน 1  อัน  - ช ารุด
18. เลนส์บนท่ียึดแบบเล่ือน ขนาดต่างๆ 3 ค่า งปม. 13 ปี 1  ชุด 1  ชุด  - ช ารุด
19. กระจกนูน/เว้าบนท่ียึด ระยะโฟกัสเท่ากับ+-100 มม. 13 ปี 1  อัน 1  อัน  - ช ารุด
20. ฐานต้ังพร้อมขา งปม. 13 ปี 1  อัน 1  อัน  - ช ารุด
21. แบบจ าลองโลก/ดวงจันทร์ งปม. 13 ปี 1  อัน 1  อัน  - ช ารุด
22. ฉาก ขนาด 150x150 มม. งปม. 13 ปี 1  แผ่น 1  แผ่น  - ช ารุด
23. กล่องส าหรับใส่อุปกรณ์ งปม. 13 ปี  - ช ารุด

 ยอดยกไป    1,017,140.00

         (นางนวลน้อง  ชูจันทร์)              (นายประกิต  บับพาน)             (นายสมหมาย  ศรีสุทธ์ิ)           (นางสาวลัดดาวัลย์  อาระสา)      (นายกิติกร  วนิชชากร)              (นางสาวจิตนา  หนุบุญรักษ์)
         ............................กรรมการ   ............................กรรมการ    ............................กรรมการ    ............................กรรมการ    ............................กรรมการ/เลขานุการ

(นางณัฐธิชา  โสภา   )      (นางปริศนา  ค ามาลา)         (นายอาทิตย์  บุตรสุด)        (นายธงชัย  การบรรจง)         (นายพิเชษฐ  อินทร์ค า)

ลงช่ือ............................ประธานกรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ
          (นายธีระพงษ์  วงศ์ประเสริฐ)                (นายขจรเกียรติ  รักษา)             (นายธรรมนูญ  แก้วเสถียร)      (นางสาวกนกพร  หมอกขุนทด)    (นางหทัยภัทร  อินทร์ค า)         (นายสุริยา  พิมพ์ทอง)           

          ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ

หมายเหตุ 1. ให้แยกบัญชี เช่น บัญชีรายการวัสดุถาวรช ารุดฯ หรือ บัญชีรายการครุภัณฑ์ช ารุด เป็นต้น

             2. ในช่อง " เป็นเงิน " ให้ลงจ านวนเงินรวมตามจ านวนของท่ีช ารุด 

บัญชีรายการ  ครุภัณฑ์ช ารุด  เส่ือมคุณภาพ  ไม่ใช้ราชการ  ของสถานศึกษา
ประจ าปีการศึกษา  2559  ส้ินงวดวันท่ี  30  กันยายน  2559

ล าดับ
ท่ี

รายการ  ขนาด  ลักษณะ
จ านวน

 หน่วยละ  เป็นเงิน ค าช้ีแจงประกอบของช ารุด
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ว/ด/ป หมายเลขประจ า ได้มาโดย ระยะเวลา เคยซ่อม

ท่ีได้มา วัสดุครุภัณฑ์ วิธีใด ใช้งาน ก่ีคร้ัง
เต็มตามบัญชี

ช ารุด
 ยอดยกมา    1,017,140.00

24 18 ก.ค.46 6635-015-0003 ชุดทดลองฟิสิกค์ความร้อนพ้ืนฐาน งปม. 13 ปี 1 ชุด 80,250         - 

461-001 1. ฐานต้ังแบบแยกได้ งปม. 13 ปี 1  อัน  - 
2. ท่ียึดจับอุปกรณ์ งปม. 13 ปี 3  อัน  - 
3. แหล่งจ่ายไฟ งปม. 13 ปี 1 เคร่ือง  - 
4. ท่อโลหะ งปม. 13 ปี 1  ชุด 1  ชุด  - ช ารุด
5. แท่งโลหะ งปม. 13 ปี 4  แท่ง 4  แท่ง  - ช ารุด
6. ตะเกียงบิวเทน งปม. 13 ปี 1  อัน  - 
7. แก๊สกระป๋อง งปม. 13 ปี 1 กระป๋อง 1 กระป๋อง  - ช ารุด
8. มัลติมิเตอร์แบบอนาลอก งปม. 13 ปี 2 เคร่ือง 2 เคร่ือง  - ช ารุด
9. แท่งสแตนเลสยาวไม่น้อยกว่า 250 มม. งปม. 13 ปี 1  อัน 1  อัน  - ช ารุด
10. แท่งสแตนเลสยาวไม่น้อยกว่า 600 มม. งปม. 13 ปี 2  อัน 2  อัน  - ช ารุด
11. ตะแกรงลวดเคลือบด้วยเซรามิกส์ขนาด 160x160 มม. 13 ปี 1  แผ่น 1  แผ่น  - ช ารุด
12. แขนยึดจับอุปกรณ์สามารถยึดจับอุปกรณ์ งปม. 13 ปี 1  อัน  - 
ขนาด 0 ถึง 80 มม. ได้ งปม. 13 ปี  - 
13. แผ่นฉนวน ขนาด 100x100x3 มม. งปม. 13 ปี 2  แผ่น 2  แผ่น  - ช ารุด

 ยอดยกไป    1,017,140.00

ลงช่ือ............................ประธานกรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ
          (นายธีระพงษ์  วงศ์ประเสริฐ)                (นายขจรเกียรติ  รักษา)             (นายธรรมนูญ  แก้วเสถียร)      (นางสาวกนกพร  หมอกขุนทด)    (นางหทัยภัทร  อินทร์ค า)         (นายสุริยา  พิมพ์ทอง)           

          ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ
         (นางนวลน้อง  ชูจันทร์)              (นายประกิต  บับพาน)             (นายสมหมาย  ศรีสุทธ์ิ)           (นางสาวลัดดาวัลย์  อาระสา)      (นายกิติกร  วนิชชากร)              (นางสาวจิตนา  หนุบุญรักษ์)

         ............................กรรมการ   ............................กรรมการ    ............................กรรมการ    ............................กรรมการ    ............................กรรมการ/เลขานุการ
(นางณัฐธิชา  โสภา   )      (นางปริศนา  ค ามาลา)         (นายอาทิตย์  บุตรสุด)        (นายธงชัย  การบรรจง)         (นายพิเชษฐ  อินทร์ค า)

หมายเหตุ 1. ให้แยกบัญชี เช่น บัญชีรายการวัสดุถาวรช ารุดฯ หรือ บัญชีรายการครุภัณฑ์ช ารุด เป็นต้น

             2. ในช่อง " เป็นเงิน " ให้ลงจ านวนเงินรวมตามจ านวนของท่ีช ารุด 

บัญชีรายการ  ครุภัณฑ์ช ารุด  เส่ือมคุณภาพ  ไม่ใช้ราชการ  ของสถานศึกษา
ประจ าปีการศึกษา  2559  ส้ินงวดวันท่ี  30  กันยายน  2559

ล าดับ
ท่ี

รายการ  ขนาด  ลักษณะ
จ านวน

 หน่วยละ  เป็นเงิน ค าช้ีแจงประกอบของช ารุด
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ว/ด/ป หมายเลขประจ า ได้มาโดย ระยะเวลา เคยซ่อม

ท่ีได้มา วัสดุครุภัณฑ์ วิธีใด ใช้งาน ก่ีคร้ัง
เต็มตามบัญชี

ช ารุด
 ยอดยกมา    1,017,140.00

14. บิกเกอร์พลาสติก ขนาด 100 มล. งปม. 13 ปี 1  ใบ 1  ใบ  - ช ารุด
15. บิกเกอร์แก้ว ขนาด 250 มล. ,400 มล. อย่างละ 1 ใบ 13 ปี 1  ใบ  - 
16. ขวดรูปชมพู่ ขนาด 100 มล.,250 มล. อย่างล่ะ 1 ใบ 13 ปี 1  ขวด 1  ขวด  - ช ารุด
17. ช้อนตักสาร งปม. 13 ปี 1  อัน  - 
18. กระบอกตวง ขนาด 100 มล. งปม. 13 ปี 1  อัน  - 

19. เทอร์โมมิเตอร์ ขนาด -10 ถึง +110๐C งปม. 13 ปี 1  อัน  - 

20. นาฬิกาจับเวลาแบบดิจิตอล งปม. 13 ปี 1  เรือน 1  เรือน  - ช ารุด
21. สาย วัด ยาว 2 เมตร งปม. 13 ปี 1  อัน 1  อัน  - ช ารุด
22. ก้อนโลหะ งปม. 13 ปี 1  ชุด 1  ชุด  - ช ารุด
23. ลูกตะก่ัวกลม งปม. 13 ปี 1  อัน 1  อัน  - ช ารุด
24. เทอร์โมมิเตอร์แบบไม่มีสเกล งปม. 13 ปี 1  อัน 1  อัน  - ช ารุด
25. หลอดทดลอง งปม. 13 ปี 1  หลอด  - 
26. สายไฟความยาว 500 เมตร งปม. 13 ปี 2  เส้น 2  เส้น  - ช ารุด
27. แถบแสดงอุณหภูมิ งปม. 13 ปี 1  อัน 1  อัน  - ช ารุด
28. กล่องใส่อุปกรณ์ งปม. 13 ปี  - 

 ยอดยกไป    1,017,140.00

ลงช่ือ............................ประธานกรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ
          (นายธีระพงษ์  วงศ์ประเสริฐ)                (นายขจรเกียรติ  รักษา)             (นายธรรมนูญ  แก้วเสถียร)      (นางสาวกนกพร  หมอกขุนทด)    (นางหทัยภัทร  อินทร์ค า)         (นายสุริยา  พิมพ์ทอง)           

          ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ
         (นางนวลน้อง  ชูจันทร์)              (นายประกิต  บับพาน)             (นายสมหมาย  ศรีสุทธ์ิ)           (นางสาวลัดดาวัลย์  อาระสา)      (นายกิติกร  วนิชชากร)              (นางสาวจิตนา  หนุบุญรักษ์)

         ............................กรรมการ   ............................กรรมการ    ............................กรรมการ    ............................กรรมการ    ............................กรรมการ/เลขานุการ
(นางณัฐธิชา  โสภา   )      (นางปริศนา  ค ามาลา)         (นายอาทิตย์  บุตรสุด)        (นายธงชัย  การบรรจง)         (นายพิเชษฐ  อินทร์ค า)

หมายเหตุ 1. ให้แยกบัญชี เช่น บัญชีรายการวัสดุถาวรช ารุดฯ หรือ บัญชีรายการครุภัณฑ์ช ารุด เป็นต้น

             2. ในช่อง " เป็นเงิน " ให้ลงจ านวนเงินรวมตามจ านวนของท่ีช ารุด 

บัญชีรายการ  ครุภัณฑ์ช ารุด  เส่ือมคุณภาพ  ไม่ใช้ราชการ  ของสถานศึกษา
ประจ าปีการศึกษา  2559  ส้ินงวดวันท่ี  30  กันยายน  2559

ล าดับ
ท่ี

รายการ  ขนาด  ลักษณะ
จ านวน

 หน่วยละ  เป็นเงิน ค าช้ีแจงประกอบของช ารุด
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ว/ด/ป หมายเลขประจ า ได้มาโดย ระยะเวลา เคยซ่อม

ท่ีได้มา วัสดุครุภัณฑ์ วิธีใด ใช้งาน ก่ีคร้ัง
เต็มตามบัญชี

ช ารุด
 ยอดยกมา    1,017,140.00

25 18 ก.ค.46 6625-002-0001 ชุดทดลองไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน งปม. 13 ปี 1 ชุด 1 ชุด 123,050.00     123,050.00      ช ารุด
461-001 1. บอร์ดทดลองทางไฟฟ้า งปม. 13 ปี 1  อัน 1  อัน ช ารุด

2. วัสดุท่ีเป็นท้ังฉนวนและไม่เป็นฉนวนไฟฟ้า งปม. 13 ปี 1  ชุด 1  ชุด ช ารุด
3. เข็มทิศ งปม. 13 ปี 1  อัน 1  อัน ช ารุด
4. เซลล์สุริยะ งปม. 13 ปี 1  แผ่น 1  แผ่น ช ารุด
5. หูฟัง งปม. 13 ปี 1  อัน 1  อัน ช ารุด
6. มัลติมิเตอร์แบบอนาลอก งปม. 13 ปี 2  เคร่ือง 2  เคร่ือง ช ารุด
7. หลอดไฟแบบมีใส้ท่ีเหมาะกับการทดลอง งปม. 13 ปี 24  หลอด 24  หลอด ช ารุด
8. หลอดนีออน งปม. 13 ปี 1  หลอด 1  หลอด ช ารุด
9. แม่เหล็กความยาว 72 มม. งปม. 13 ปี 1  แท่ง 1  แท่ง ช ารุด
10. ขดลวดท่ีเหมาะสมกับการทดลอง งปม. 13 ปี 1  ชุด 1  ชุด  - ช ารุด
11. แท่งเหล็กรูปตัวยู งปม. 13 ปี 1  อัน 1  อัน  - ช ารุด
12. แบบจ าลองมอเตอร์ งปม. 13 ปี 1  อัน 1  อัน  - ช ารุด
13. กัลวานอมิเตอร์มูฟเมนต์ งปม. 13 ปี 1  ชุด 1  ชุด  - ช ารุด
14. สเกลกัลวานอมิเตอร์ งปม. 13 ปี 1  แผ่น 1  แผ่น  - ช ารุด

 ยอดยกไป    1,140,190.00

         (นางนวลน้อง  ชูจันทร์)              (นายประกิต  บับพาน)             (นายสมหมาย  ศรีสุทธ์ิ)           (นางสาวลัดดาวัลย์  อาระสา)      (นายกิติกร  วนิชชากร)              (นางสาวจิตนา  หนุบุญรักษ์)
         ............................กรรมการ   ............................กรรมการ    ............................กรรมการ    ............................กรรมการ    ............................กรรมการ/เลขานุการ

(นางณัฐธิชา  โสภา   )      (นางปริศนา  ค ามาลา)         (นายอาทิตย์  บุตรสุด)        (นายธงชัย  การบรรจง)         (นายพิเชษฐ  อินทร์ค า)

ลงช่ือ............................ประธานกรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ
          (นายธีระพงษ์  วงศ์ประเสริฐ)                (นายขจรเกียรติ  รักษา)             (นายธรรมนูญ  แก้วเสถียร)      (นางสาวกนกพร  หมอกขุนทด)    (นางหทัยภัทร  อินทร์ค า)         (นายสุริยา  พิมพ์ทอง)           

          ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ

หมายเหตุ 1. ให้แยกบัญชี เช่น บัญชีรายการวัสดุถาวรช ารุดฯ หรือ บัญชีรายการครุภัณฑ์ช ารุด เป็นต้น

             2. ในช่อง " เป็นเงิน " ให้ลงจ านวนเงินรวมตามจ านวนของท่ีช ารุด 

บัญชีรายการ  ครุภัณฑ์ช ารุด  เส่ือมคุณภาพ  ไม่ใช้ราชการ  ของสถานศึกษา
ประจ าปีการศึกษา  2559  ส้ินงวดวันท่ี  30  กันยายน  2559

ล าดับ
ท่ี

รายการ  ขนาด  ลักษณะ
จ านวน

 หน่วยละ  เป็นเงิน ค าช้ีแจงประกอบของช ารุด
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ว/ด/ป หมายเลขประจ า ได้มาโดย ระยะเวลา เคยซ่อม

ท่ีได้มา วัสดุครุภัณฑ์ วิธีใด ใช้งาน ก่ีคร้ัง
เต็มตามบัญชี

ช ารุด
 ยอดยกมา    1,140,190.00

15. นอตเพลาติดกัลวานอมิเตอร์มูฟเมนต์ งปม. 13 ปี 1  อัน 1  อัน  - ช ารุด
16. มอเตอร์พร้อมเกียร์ 12 VDC/3A งปม. 13 ปี 1  ชุด 1  ชุด  - ช ารุด
17.  แหล่งจ่ายไฟ งปม. 13 ปี 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง  - ช ารุด
18. โพเทนชิโอมิเตอร์ 250 โอห์ม งปม. 13 ปี 1  ตัว 1  ตัว  - ช ารุด
19. โพเทนชิโอมิเตอร์ 10 กิโลโอห์ม งปม. 13 ปี 1  ตัว 1  ตัว  - ช ารุด
20. ตัวต้านทานแบบคาร์บอน งปม. 13 ปี 9  ตัว 9  ตัว  - ช ารุด
21. ตัวเก็บประจุ 47 nF/250 V งปม. 13 ปี 1  ตัว 1  ตัว  - ช ารุด
22. ตัวเก็บประจุอิเล็กโทรไลท์ งปม. 13 ปี 3  ตัว 3  ตัว  - ช ารุด
23. ไดโอดซิลิกอน งปม. 13 ปี 1  ตัว 1  ตัว  - ช ารุด
24. โฟโตไดดอด งปม. 13 ปี 1  ตัว 1  ตัว  - ช ารุด
25. ตัวต้านทานแบบ PTC งปม. 13 ปี 1  ตัว 1  ตัว  - ช ารุด
26. ตัวต้านทานแบบ NTC งปม. 13 ปี 1  ตัว 1  ตัว  - ช ารุด
27. ตัวต้านทานท่ีข้ึนกับแสง  (LDR) งปม. 13 ปี 1  ตัว 1  ตัว  - ช ารุด
28. ทรานซิสเตอร์ชนิด  NPN งปม. 13 ปี 1  ตัว 1  ตัว  - ช ารุด
29. ทรานซิสเตอร์ชนิด PNP งปม. 13 ปี 1  ตัว 1  ตัว  - ช ารุด

 ยอดยกไป    1,140,190.00

ลงช่ือ............................ประธานกรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ
          (นายธีระพงษ์  วงศ์ประเสริฐ)                (นายขจรเกียรติ  รักษา)             (นายธรรมนูญ  แก้วเสถียร)      (นางสาวกนกพร  หมอกขุนทด)    (นางหทัยภัทร  อินทร์ค า)         (นายสุริยา  พิมพ์ทอง)           

          ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ
         (นางนวลน้อง  ชูจันทร์)              (นายประกิต  บับพาน)             (นายสมหมาย  ศรีสุทธ์ิ)           (นางสาวลัดดาวัลย์  อาระสา)      (นายกิติกร  วนิชชากร)              (นางสาวจิตนา  หนุบุญรักษ์)

         ............................กรรมการ   ............................กรรมการ    ............................กรรมการ    ............................กรรมการ    ............................กรรมการ/เลขานุการ
(นางณัฐธิชา  โสภา   )      (นางปริศนา  ค ามาลา)         (นายอาทิตย์  บุตรสุด)        (นายธงชัย  การบรรจง)         (นายพิเชษฐ  อินทร์ค า)

หมายเหตุ 1. ให้แยกบัญชี เช่น บัญชีรายการวัสดุถาวรช ารุดฯ หรือ บัญชีรายการครุภัณฑ์ช ารุด เป็นต้น

             2. ในช่อง " เป็นเงิน " ให้ลงจ านวนเงินรวมตามจ านวนของท่ีช ารุด 

บัญชีรายการ  ครุภัณฑ์ช ารุด  เส่ือมคุณภาพ  ไม่ใช้ราชการ  ของสถานศึกษา
ประจ าปีการศึกษา  2559  ส้ินงวดวันท่ี  30  กันยายน  2559

ล าดับ
ท่ี

รายการ  ขนาด  ลักษณะ
จ านวน

 หน่วยละ  เป็นเงิน ค าช้ีแจงประกอบของช ารุด
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ว/ด/ป หมายเลขประจ า ได้มาโดย ระยะเวลา เคยซ่อม

ท่ีได้มา วัสดุครุภัณฑ์ วิธีใด ใช้งาน ก่ีคร้ัง
เต็มตามบัญชี

ช ารุด
 ยอดยกมา    1,140,190.00

30. ซีเนอร์ไดโอด 4.7 V/1W งปม. 13 ปี 1  ตัว 1  ตัว  - ช ารุด
31. บริดจ์เรคติไฟเออร์ งปม. 13 ปี 1  ตัว 1  ตัว  - ช ารุด
32. สวิตซ์ปิด/เปิด งปม. 13 ปี 1  ตัว 1  ตัว  - ช ารุด
33. รีเลย์ งปม. 13 ปี 1  ตัว 1  ตัว  - ช ารุด
34. ไดโอดเปล่งแสงสีแดง งปม. 13 ปี 1  ตัว 1  ตัว  - ช ารุด
35. สวิตว์เลือก งปม. 13 ปี 2 ตัว 2 ตัว  - ช ารุด
36. แผ่นทองแดงขนาด 76x40 มม. งปม. 13 ปี 2  แผ่น 2  แผ่น  - ช ารุด
37. แผ่นสังกะสีขนาด 70x40 มม. งปม. 13 ปี 1  แผ่น 1  แผ่น  - ช ารุด
38. แผ่นตะก่ัวขนาด 70x40 มม. งปม. 13 ปี 2  แผ่น 2  แผ่น  - ช ารุด
39. แผ่นเหล็กขนาด 70x40 มม. งปม. 13 ปี 2  แผ่น 2  แผ่น  - ช ารุด
40. สายไฟสีแดงความยาว 25 ซม. งปม. 13 ปี 2  แผ่น 2  แผ่น  - ช ารุด
41. สายไฟสีน้ าเงินความยาว 25 ซม. งปม. 13 ปี 2  แผ่น 2  แผ่น  - ช ารุด

26 18 ก.ค.46 6635-015-0008 ชุดทดลองแรง-การส่ัน งปม. 13 ปี 1 ชุด 1 ชุด 150,870.00     150,870.00      ช ารุด
461-001 1. Torsion pendulum after pohl งปม. 13 ปี 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง ช ารุด

2. แหล่งจ่ายไฟท่ีเหมาะสมกับชุดทดลอง งปม. 13 ปี 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง ช ารุด
 ยอดยกไป    1,291,060.00

ลงช่ือ............................ประธานกรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ
          (นายธีระพงษ์  วงศ์ประเสริฐ)                (นายขจรเกียรติ  รักษา)             (นายธรรมนูญ  แก้วเสถียร)      (นางสาวกนกพร  หมอกขุนทด)    (นางหทัยภัทร  อินทร์ค า)         (นายสุริยา  พิมพ์ทอง)           

          ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ
         (นางนวลน้อง  ชูจันทร์)              (นายประกิต  บับพาน)             (นายสมหมาย  ศรีสุทธ์ิ)           (นางสาวลัดดาวัลย์  อาระสา)      (นายกิติกร  วนิชชากร)              (นางสาวจิตนา  หนุบุญรักษ์)

         ............................กรรมการ   ............................กรรมการ    ............................กรรมการ    ............................กรรมการ    ............................กรรมการ/เลขานุการ
(นางณัฐธิชา  โสภา   )      (นางปริศนา  ค ามาลา)         (นายอาทิตย์  บุตรสุด)        (นายธงชัย  การบรรจง)         (นายพิเชษฐ  อินทร์ค า)

หมายเหตุ 1. ให้แยกบัญชี เช่น บัญชีรายการวัสดุถาวรช ารุดฯ หรือ บัญชีรายการครุภัณฑ์ช ารุด เป็นต้น

             2. ในช่อง " เป็นเงิน " ให้ลงจ านวนเงินรวมตามจ านวนของท่ีช ารุด 

บัญชีรายการ  ครุภัณฑ์ช ารุด  เส่ือมคุณภาพ  ไม่ใช้ราชการ  ของสถานศึกษา
ประจ าปีการศึกษา  2559  ส้ินงวดวันท่ี  30  กันยายน  2559

ล าดับ
ท่ี

รายการ  ขนาด  ลักษณะ
จ านวน

 หน่วยละ  เป็นเงิน ค าช้ีแจงประกอบของช ารุด



 เอกสารเลขท่ี..1.. เอกสารหมายเลข  20

ว/ด/ป หมายเลขประจ า ได้มาโดย ระยะเวลา เคยซ่อม

ท่ีได้มา วัสดุครุภัณฑ์ วิธีใด ใช้งาน ก่ีคร้ัง
เต็มตามบัญชี

ช ารุด
 ยอดยกมา    1,291,060.00

3. วงจรแปลงสัญญาณแบบ Bridg rectifier ขนาด 30VAC/1A 13 ปี 1  ชุด 1  ชุด ช ารุด
4. นาฬิกาจับเวลาแบบดิจิตอลสามารถจับเวลาได้ 1/100 วินาที 13 ปี 1 เรือน 1 เรือน ช ารุด
5. มัลติมิเตอร์ แบบดิจิตอล งปม. 13 ปี 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง ช ารุด
6. สายไฟฟ้าส าหรับต่อวงจร งปม. 13 ปี 12 เส้น 12 เส้น ช ารุด
7. อุปกรณ์ทุกตัวท่ีถูกเสนอต้องถูกน าไปใช้ในการทดลอง 13 ปี ช ารุด
8. อุปกรณ์ประกอบการทดลองอ่ืนๆสมยบูรณ์พร้อมกับการทดลอง 13 ปี ช ารุด

27 18 ก.ค.46 6625-002-0003 ชุดทดลองไฟฟ้าเคมี งปม. 13 ปี 1 ชุด 1 ชุด 56,710.00       56,710.00        ช ารุด
461-001 1. ข้ัวไฟฟ้าเพลททินัม งปม. 13 ปี 1  อัน 1  อัน ช ารุด

2. มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล งปม. 13 ปี 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง ช ารุด
3. แท่งคาร์บอน 10 แท่ง งปม. 13 ปี 1  ชุด 1  ชุด ช ารุด
 4. มอเตอร์ใช้กับแรงดันขนาด 2 โวลต์ พร้อมจานส าหรับทดลอง 13 ปี 1  ชุด 1  ชุด ช ารุด
5. แผ่นทองแดงหนา 0.1 มิลิเมตร งปม. 13 ปี 1  แผ่น 1  แผ่น ช ารุด
6.แผ่นสังกะสีขนาด 250x250x0.5 มิลิเมคร งปม. 13 ปี 1  แผ่น 1  แผ่น ช ารุด
7. แผ่นอลูมิเนรยมนาด 1x20x200 มิลลิเมตร 5 แผ่น 13 ปี 1  ชุด 1  ชุด  - ช ารุด
8. แผ่นตะก่ัวหนา0.4 มิลลิเมตร หนัก 250 กรัม งปม. 13 ปี 1  แผ่น 1  แผ่น  - ช ารุด

 ยอดยกไป    1,347,770.00

         (นางนวลน้อง  ชูจันทร์)              (นายประกิต  บับพาน)             (นายสมหมาย  ศรีสุทธ์ิ)           (นางสาวลัดดาวัลย์  อาระสา)      (นายกิติกร  วนิชชากร)              (นางสาวจิตนา  หนุบุญรักษ์)
         ............................กรรมการ   ............................กรรมการ    ............................กรรมการ    ............................กรรมการ    ............................กรรมการ/เลขานุการ

(นางณัฐธิชา  โสภา   )      (นางปริศนา  ค ามาลา)         (นายอาทิตย์  บุตรสุด)        (นายธงชัย  การบรรจง)         (นายพิเชษฐ  อินทร์ค า)

ลงช่ือ............................ประธานกรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ
          (นายธีระพงษ์  วงศ์ประเสริฐ)                (นายขจรเกียรติ  รักษา)             (นายธรรมนูญ  แก้วเสถียร)      (นางสาวกนกพร  หมอกขุนทด)    (นางหทัยภัทร  อินทร์ค า)         (นายสุริยา  พิมพ์ทอง)           

          ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ

หมายเหตุ 1. ให้แยกบัญชี เช่น บัญชีรายการวัสดุถาวรช ารุดฯ หรือ บัญชีรายการครุภัณฑ์ช ารุด เป็นต้น

             2. ในช่อง " เป็นเงิน " ให้ลงจ านวนเงินรวมตามจ านวนของท่ีช ารุด 

บัญชีรายการ  ครุภัณฑ์ช ารุด  เส่ือมคุณภาพ  ไม่ใช้ราชการ  ของสถานศึกษา
ประจ าปีการศึกษา  2559  ส้ินงวดวันท่ี  30  กันยายน  2559

ล าดับ
ท่ี

รายการ  ขนาด  ลักษณะ
จ านวน

 หน่วยละ  เป็นเงิน ค าช้ีแจงประกอบของช ารุด



 เอกสารเลขท่ี..1.. เอกสารหมายเลข  21

ว/ด/ป หมายเลขประจ า ได้มาโดย ระยะเวลา เคยซ่อม

ท่ีได้มา วัสดุครุภัณฑ์ วิธีใด ใช้งาน ก่ีคร้ัง
เต็มตามบัญชี

ช ารุด
 ยอดยกมา    1,347,770.00

9. แผ่นเงินขนาด 150x150x0.1 มิลลิเมตร งปม. 13 ปี 1  แผ่น 1  แผ่น ช ารุด
10. แผ่นเหล็กขนาด 2.0x10x80 มิลลิเมตร 20 แผ่น 13 ปี 1 ชุด 1 ชุด ช ารุด
11. กระดาษกรองขนาด 580x580 มิลลิเมตร 10 แผ่น 13 ปี 1 ชุด 1 ชุด ช ารุด
12. ขวดส าหรับใส่สารขนาด 50 มิลิเมตร งปม. 13 ปี 1  ใบ 1  ใบ ช ารุด
13. ขวดส าหรับหยดสารขนาด 50 มิลลิเมตร งปม. 13 ปี 1  ใบ 1  ใบ ช ารุด
14. บีกเกอร์แบบทรงสูงขนาด 50 มิลลิเมตร งปม. 13 ปี 6  ใบ 6  ใบ ช ารุด
15. กล่องเซลล์มีท้ังหมด 8 ช่อง งปม. 13 ปี 1  กล่อง 1  กล่อง ช ารุด
16. ฝาส าหรับปิดเซลล์มีท้ังหมด 8 ฝา บนฝาเจาะจ านวน 2 รู 13 ปี 1  ชุด 1  ชุด ช ารุด
17. ปิเปตแก้วพร้อมกระเปาะยาง งปม. 13 ปี 1  อัน 1  อัน ช ารุด
18. สายไฟสีแดงความยาว 50 ซม. งปม. 13 ปี 1  เส้น 1  เส้น ช ารุด
19. สายไฟสีน้ าเงินความยาว 50 วม. งปม. 13 ปี 1  เส้น 1  เส้น ช ารุด
20. สายไฟสีแดงมีปล๊ักสองด้านมีความยาว 25 ซม. งปม. 13 ปี 1  เส้น 1  เส้น ช ารุด
21. สายไฟสีน้ าเงินมีปล๊ักสองด้านมีความยาว 25 ซม. 13 ปี 1  เส้น 1  เส้น ช ารุด

 - 
 - 

 ยอดยกไป    1,347,770.00

ลงช่ือ............................ประธานกรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ
          (นายธีระพงษ์  วงศ์ประเสริฐ)                (นายขจรเกียรติ  รักษา)             (นายธรรมนูญ  แก้วเสถียร)      (นางสาวกนกพร  หมอกขุนทด)    (นางหทัยภัทร  อินทร์ค า)         (นายสุริยา  พิมพ์ทอง)           

          ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ
         (นางนวลน้อง  ชูจันทร์)              (นายประกิต  บับพาน)             (นายสมหมาย  ศรีสุทธ์ิ)           (นางสาวลัดดาวัลย์  อาระสา)      (นายกิติกร  วนิชชากร)              (นางสาวจิตนา  หนุบุญรักษ์)

         ............................กรรมการ   ............................กรรมการ    ............................กรรมการ    ............................กรรมการ    ............................กรรมการ/เลขานุการ
(นางณัฐธิชา  โสภา   )      (นางปริศนา  ค ามาลา)         (นายอาทิตย์  บุตรสุด)        (นายธงชัย  การบรรจง)         (นายพิเชษฐ  อินทร์ค า)

หมายเหตุ 1. ให้แยกบัญชี เช่น บัญชีรายการวัสดุถาวรช ารุดฯ หรือ บัญชีรายการครุภัณฑ์ช ารุด เป็นต้น

             2. ในช่อง " เป็นเงิน " ให้ลงจ านวนเงินรวมตามจ านวนของท่ีช ารุด 

บัญชีรายการ  ครุภัณฑ์ช ารุด  เส่ือมคุณภาพ  ไม่ใช้ราชการ  ของสถานศึกษา
ประจ าปีการศึกษา  2559  ส้ินงวดวันท่ี  30  กันยายน  2559

ล าดับ
ท่ี

รายการ  ขนาด  ลักษณะ
จ านวน

 หน่วยละ  เป็นเงิน ค าช้ีแจงประกอบของช ารุด
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ว/ด/ป หมายเลขประจ า ได้มาโดย ระยะเวลา เคยซ่อม

ท่ีได้มา วัสดุครุภัณฑ์ วิธีใด ใช้งาน ก่ีคร้ัง
เต็มตามบัญชี

ช ารุด
 ยอดยกมา    1,347,770.00

28 18 ก.ค.46 6635-015-0009 ชุดทดลองเคมีพ้ืนฐาน งปม. 13 ปี 1 ชุด 1 ชุด 278,200.00     278,200.00      ช ารุด
461-001 1. ฐานต้ังแบบแยกได้ งปม. 13 ปี 1  อัน 1  อัน ช ารุด

2. แท่งสแตนเลสความยาวไม่น้อยกว่า 600 มม. งปม. 13 ปี 2  อัน 2  อัน ช ารุด
3. ท่ียึดจับอุปกรณ์ งปม. 13 ปี 2  อัน 2  อัน ช ารุด
4. นาฬิกาจับเวลาแบบอนาลอกหรือดิจิตอล งปม. 13 ปี 1  เคร่ือง 1  เคร่ือง ช ารุด
5. ตะเกียงบิวเทน งปม. 13 ปี 1  อัน 1  อัน ช ารุด
6. แก๊สกระป๋อง งปม. 13 ปี 1 กระป๋อง 1 กระป๋อง ช ารุด
7. จานระเหย งปม. 13 ปี 1  ใบ 1  ใบ ช ารุด
8. ครกบดสารพร้อมสากความจุไม่น้อยกว่า 150 มิลลิเมตร 13 ปี 1  ชุด 1  ชุด ช ารุด
9. ถ้วยกระเบ้ืองเคลือบทรงสูงมีฝาขนาดไม่น้อยกว่า 25 มล. 13 ปี 2  ใบ 2  ใบ ช ารุด
10. ตะแกรงลวด งปม. 13 ปี 2  แผ่น 2  แผ่น ช ารุด
11. ช้อนเผาสาร งปม. 13 ปี 1  อัน 1  อัน ช ารุด
12. ช้อนตักสารท าจากสแตนเลส งปม. 13 ปี 1  อัน 1  อัน ช ารุด
13. จานพลาสติกส าหรับการทดลอง งปม. 13 ปี 1 ใบ 1 ใบ ช ารุด
14. ขวดพลาสติกขนาด 600 มล. งปม. 13 ปี 1  ใบ 1  ใบ ช ารุด

 ยอดยกไป    1,625,970.00

ลงช่ือ............................ประธานกรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ
          (นายธีระพงษ์  วงศ์ประเสริฐ)                (นายขจรเกียรติ  รักษา)             (นายธรรมนูญ  แก้วเสถียร)      (นางสาวกนกพร  หมอกขุนทด)    (นางหทัยภัทร  อินทร์ค า)         (นายสุริยา  พิมพ์ทอง)           

          ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ
         (นางนวลน้อง  ชูจันทร์)              (นายประกิต  บับพาน)             (นายสมหมาย  ศรีสุทธ์ิ)           (นางสาวลัดดาวัลย์  อาระสา)      (นายกิติกร  วนิชชากร)              (นางสาวจิตนา  หนุบุญรักษ์)

         ............................กรรมการ   ............................กรรมการ    ............................กรรมการ    ............................กรรมการ    ............................กรรมการ/เลขานุการ
(นางณัฐธิชา  โสภา   )      (นางปริศนา  ค ามาลา)         (นายอาทิตย์  บุตรสุด)        (นายธงชัย  การบรรจง)         (นายพิเชษฐ  อินทร์ค า)

หมายเหตุ 1. ให้แยกบัญชี เช่น บัญชีรายการวัสดุถาวรช ารุดฯ หรือ บัญชีรายการครุภัณฑ์ช ารุด เป็นต้น

             2. ในช่อง " เป็นเงิน " ให้ลงจ านวนเงินรวมตามจ านวนของท่ีช ารุด 

บัญชีรายการ  ครุภัณฑ์ช ารุด  เส่ือมคุณภาพ  ไม่ใช้ราชการ  ของสถานศึกษา
ประจ าปีการศึกษา  2559  ส้ินงวดวันท่ี  30  กันยายน  2559

ล าดับ
ท่ี

รายการ  ขนาด  ลักษณะ
จ านวน

 หน่วยละ  เป็นเงิน ค าช้ีแจงประกอบของช ารุด
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ว/ด/ป หมายเลขประจ า ได้มาโดย ระยะเวลา เคยซ่อม

ท่ีได้มา วัสดุครุภัณฑ์ วิธีใด ใช้งาน ก่ีคร้ัง
เต็มตามบัญชี

ช ารุด
 ยอดยกมา    1,625,970.00

15. กรวยกรองขนาด 80 มิลลิเมตร งปม. 13 ปี 1  อัน 1  อัน ช ารุด
16. กระจกนาฬิกาเส้นผ่านศูนย์กลาง 60 มม. งปม. 13 ปี 6 แผ่น 6 แผ่น ช ารุด
17. บีกเกอร์ทรงสูงขนาด 250 มิลลิเมตร งปม. 13 ปี 2  ใบ 2  ใบ ช ารุด
18. บีกเกอร์แก้วทรงสูงขนาด 400 มิลลิเมตร งปม. 13 ปี 1  ใบ 1  ใบ ช ารุด
19. บีกเกอร์แก้วทรงเต้ียขนาด 150 มิลลิเมตร งปม. 13 ปี 1  ใบ 1  ใบ ช ารุด
20. บีกเกอร์แก้วขนาด 250 มิลลิเมตร งปม. 13 ปี 1  ใบ 1  ใบ ช ารุด
21. ขวดแก้วรูปชมพู่ปากกว้างขนาด 100 มิลลิเมตร 13 ปี 1  ใบ 1  ใบ ช ารุด
22. หลอดทดลองขนาด 20x180 มิลลิเมตร งปม. 13 ปี 2  หลอด
23. ขวดแก้วรูปชมพู่ความจุ 250 มิลลิเมตร งปม. 13 ปี 1  ขวด
24. กระบอกตวงสาร 1 มิลลิเมตร สเกล 0.2 มิลลิเมตร 13 ปี 1  กระบอก 1  กระบอก ช ารุด
25. กระบอกตวงสาร 50 มิลลิเมตร สเกล 1 มิลลิเมตร 13 ปี 2  กระบอก
26. กระบอกตวงสาร 100 มิลลิเมตร สเกล 1 มิลลิเมตร 13 ปี 1  กระบอก 1  กระบอก ช ารุด
27. แท่งแก้วคนสาร งปม. 13 ปี 1  แท่ง 1  แท่ง ช ารุด
28. หลอดทดลอง 10 หลอด งปม. 13 ปี 1  ชุด  - 
29. ท่ีวางหลอดทดลอง งปม. 13 ปี 1  อัน  - 

 ยอดยกไป    1,625,970.00

         (นางนวลน้อง  ชูจันทร์)              (นายประกิต  บับพาน)             (นายสมหมาย  ศรีสุทธ์ิ)           (นางสาวลัดดาวัลย์  อาระสา)      (นายกิติกร  วนิชชากร)              (นางสาวจิตนา  หนุบุญรักษ์)
         ............................กรรมการ   ............................กรรมการ    ............................กรรมการ    ............................กรรมการ    ............................กรรมการ/เลขานุการ

(นางณัฐธิชา  โสภา   )      (นางปริศนา  ค ามาลา)         (นายอาทิตย์  บุตรสุด)        (นายธงชัย  การบรรจง)         (นายพิเชษฐ  อินทร์ค า)

ลงช่ือ............................ประธานกรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ
          (นายธีระพงษ์  วงศ์ประเสริฐ)                (นายขจรเกียรติ  รักษา)             (นายธรรมนูญ  แก้วเสถียร)      (นางสาวกนกพร  หมอกขุนทด)    (นางหทัยภัทร  อินทร์ค า)         (นายสุริยา  พิมพ์ทอง)           

          ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ

บัญชีรายการ  ครุภัณฑ์ช ารุด  เส่ือมคุณภาพ  ไม่ใช้ราชการ  ของสถานศึกษา
ประจ าปีการศึกษา  2559  ส้ินงวดวันท่ี  30  กันยายน  2559

ล าดับ
ท่ี

รายการ  ขนาด  ลักษณะ
จ านวน

 หน่วยละ  เป็นเงิน ค าช้ีแจงประกอบของช ารุด

หมายเหตุ 1. ให้แยกบัญชี เช่น บัญชีรายการวัสดุถาวรช ารุดฯ หรือ บัญชีรายการครุภัณฑ์ช ารุด เป็นต้น

             2. ในช่อง " เป็นเงิน " ให้ลงจ านวนเงินรวมตามจ านวนของท่ีช ารุด 
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ว/ด/ป หมายเลขประจ า ได้มาโดย ระยะเวลา เคยซ่อม

ท่ีได้มา วัสดุครุภัณฑ์ วิธีใด ใช้งาน ก่ีคร้ัง
เต็มตามบัญชี

ช ารุด
 ยอดยกมา    1,625,970.00

30. แขนยึดจับอุปกรณ์ งปม. 13 ปี 2 อัน
31. กระบอกตวงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม. งปม. 13 ปี 1  อัน 1  อัน ช ารุด
32. เทอร์โมมิเตอร์แบบปรอท งปม. 13 ปี 1  อัน 1  อัน ช ารุด
33. แปรงล้างขวด งปม. 13 ปี 1  อัน 1  อัน ช ารุด
34. กระจกโคบอลต์ งปม. 13 ปี 1  แผ่น 1  แผ่น ช ารุด
35. ท่ีส าหรับจับกันความร้อน งปม. 13 ปี 1  แผ่น 1  แผ่น ช ารุด
36. ท่อก๊าซ งปม. 13 ปี 1  อัน 1  อัน ช ารุด
37. แว่นตาป้องกันสาร งปม. 13 ปี 1  อัน 1  อัน ช ารุด
38. ตราช่ังสมดุลแบบเล่ือนมวล งปม. 13 ปี 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง ช ารุด
39. แว่นขยายก าลังขยายไม่น้อยกว่า 6 เท่า งปม. 13 ปี 1 อัน 1 อัน ช ารุด
40. ปิเปตแก้วพร้อมกระเปาะยาง งปม. 13 ปี 1 ชุด 1 ชุด ช ารุด
41. จานแก้วเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม. งปม. 13 ปี 1  อัน 1  อัน ช ารุด
42. สารเคมีท่ีใช้ประกอบการทดลองไม่น้อยกว่า 130 ชนิด 13 ปี 1 ชุด 1 ชุด ช ารุด

 - 
 - 

 ยอดยกไป    1,625,970.00

ลงช่ือ............................ประธานกรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ
          (นายธีระพงษ์  วงศ์ประเสริฐ)                (นายขจรเกียรติ  รักษา)             (นายธรรมนูญ  แก้วเสถียร)      (นางสาวกนกพร  หมอกขุนทด)    (นางหทัยภัทร  อินทร์ค า)         (นายสุริยา  พิมพ์ทอง)           

          ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ
         (นางนวลน้อง  ชูจันทร์)              (นายประกิต  บับพาน)             (นายสมหมาย  ศรีสุทธ์ิ)           (นางสาวลัดดาวัลย์  อาระสา)      (นายกิติกร  วนิชชากร)              (นางสาวจิตนา  หนุบุญรักษ์)

         ............................กรรมการ   ............................กรรมการ    ............................กรรมการ    ............................กรรมการ    ............................กรรมการ/เลขานุการ
(นางณัฐธิชา  โสภา   )      (นางปริศนา  ค ามาลา)         (นายอาทิตย์  บุตรสุด)        (นายธงชัย  การบรรจง)         (นายพิเชษฐ  อินทร์ค า)

บัญชีรายการ  ครุภัณฑ์ช ารุด  เส่ือมคุณภาพ  ไม่ใช้ราชการ  ของสถานศึกษา
ประจ าปีการศึกษา  2559  ส้ินงวดวันท่ี  30  กันยายน  2559

ล าดับ
ท่ี

รายการ  ขนาด  ลักษณะ
จ านวน

 หน่วยละ  เป็นเงิน ค าช้ีแจงประกอบของช ารุด

หมายเหตุ 1. ให้แยกบัญชี เช่น บัญชีรายการวัสดุถาวรช ารุดฯ หรือ บัญชีรายการครุภัณฑ์ช ารุด เป็นต้น

             2. ในช่อง " เป็นเงิน " ให้ลงจ านวนเงินรวมตามจ านวนของท่ีช ารุด 
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ว/ด/ป หมายเลขประจ า ได้มาโดย ระยะเวลา เคยซ่อม

ท่ีได้มา วัสดุครุภัณฑ์ วิธีใด ใช้งาน ก่ีคร้ัง
เต็มตามบัญชี

ช ารุด
 ยอดยกมา    1,625,970.00

ครุภัณฑ์ส าหรับห้องปฏิบัติการ งปม. 1 ชุด 1 ชุด 389,000.00     389,000.00      ช ารุด
ทางภาษาประกอบด้วย

29 22 มี.ค.44 7730-006-0003 เคร่ืองควบคุมหลัก งปม. 15 ปี 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง ช ารุด
431-001

30 22 มี.ค.44 7110-007-0001 โต๊ะควบคุมระบบ งปม. 15 ปี 1 ชุด 1 ชุด ช ารุด
431-001

31 22 มี.ค.44 7110-006-0001 เก้าอ้ีส าหรับอาจารย์ผู้สอน งปม. 15 ปี 1 ตัว 1 ตัว ช ารุด
431-001

32 22 มี.ค.44 7730-006-0001 เคร่ืองเล่นเทปและบันทึกเทปหลัก ชนิดเทปคู่ งปม. 15 ปี 2 เคร่ือง 2 เคร่ือง ช ารุด
431-001-002

33 22 มี.ค.44 7730-006-0002 เคร่ืองควบคุมบนโต๊ะคูหานักศึกษา พร้อมสวิทช์บอร์ด งปม. 15 ปี 40 เคร่ือง 40 เคร่ือง ช ารุด
431-001-040

34 22 มี.ค.44 7110-007-0002 โต๊ะคูหานักเรียน งปม. 15 ปี 40 ตัว 40 ตัว ช ารุด
431-001-040  - 

 - 
 ยอดยกไป    2,014,970.00

บัญชีรายการ  ครุภัณฑ์ช ารุด  เส่ือมคุณภาพ  ไม่ใช้ราชการ  ของสถานศึกษา
ประจ าปีการศึกษา  2559  ส้ินงวดวันท่ี  30  กันยายน  2559

ล าดับ
ท่ี

รายการ  ขนาด  ลักษณะ
จ านวน

 หน่วยละ  เป็นเงิน ค าช้ีแจงประกอบของช ารุด

หมายเหตุ 1. ให้แยกบัญชี เช่น บัญชีรายการวัสดุถาวรช ารุดฯ หรือ บัญชีรายการครุภัณฑ์ช ารุด เป็นต้น

             2. ในช่อง " เป็นเงิน " ให้ลงจ านวนเงินรวมตามจ านวนของท่ีช ารุด 

ลงช่ือ............................ประธานกรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ
          (นายธีระพงษ์  วงศ์ประเสริฐ)                (นายขจรเกียรติ  รักษา)             (นายธรรมนูญ  แก้วเสถียร)      (นางสาวกนกพร  หมอกขุนทด)    (นางหทัยภัทร  อินทร์ค า)         (นายสุริยา  พิมพ์ทอง)           

          ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ
         (นางนวลน้อง  ชูจันทร์)              (นายประกิต  บับพาน)             (นายสมหมาย  ศรีสุทธ์ิ)           (นางสาวลัดดาวัลย์  อาระสา)      (นายกิติกร  วนิชชากร)              (นางสาวจิตนา  หนุบุญรักษ์)

         ............................กรรมการ   ............................กรรมการ    ............................กรรมการ    ............................กรรมการ    ............................กรรมการ/เลขานุการ
(นางณัฐธิชา  โสภา   )      (นางปริศนา  ค ามาลา)         (นายอาทิตย์  บุตรสุด)        (นายธงชัย  การบรรจง)         (นายพิเชษฐ  อินทร์ค า)
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ว/ด/ป หมายเลขประจ า ได้มาโดย ระยะเวลา เคยซ่อม

ท่ีได้มา วัสดุครุภัณฑ์ วิธีใด ใช้งาน ก่ีคร้ัง
เต็มตามบัญชี

ช ารุด
 ยอดยกมา    2,014,970.00

35 22 มี.ค.44 5965-006-0001 ล าโพงห้องเรียนขนาด 30 วัตต์ งปม. 15 ปี 2 คู่ 2 คู่ ช ารุด
431-001-002

36 22 มี.ค.44 5965-004-0002 หูฟังไมโครโฟน งปม. 15 ปี 42 ชุด 42 ชุด ช ารุด
431-001-042

37 22 มี.ค.44 5820-011-0001 เคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียม รับได้ไม่ต่ ากว่า งปม. 15 ปี 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง ช ารุด
431-001 100  ช่อง

38 22 มี.ค.44 5820-005-0001 โทรทัศน์สี 14 น้ิว พร้อมรีโมทคอนโทรล งปม. 15 ปี 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง ช ารุด
431-002

39 22 มี.ค.44 6730-003-0001 เคร่ืองเล่นวีดีโอเทประบบ VHS งปม. 15 ปี 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง ช ารุด
431-001

40 22 มี.ค.44 5820-014-0001 เคร่ืองจ่ายและควบคุมแรงดัน (Power Supply) งปม. 15 ปี 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง ช ารุด
431-001

41 22 มี.ค.44 5965-004-0001 ล าโพงมอนิเตอร์ งปม. 15 ปี 1 คู่ 1 คู่ ช ารุด
431-001

 - 
 ยอดยกไป    2,014,970.00

บัญชีรายการ  ครุภัณฑ์ช ารุด  เส่ือมคุณภาพ  ไม่ใช้ราชการ  ของสถานศึกษา
ประจ าปีการศึกษา  2559  ส้ินงวดวันท่ี  30  กันยายน  2559

ล าดับ
ท่ี

รายการ  ขนาด  ลักษณะ
จ านวน

 หน่วยละ  เป็นเงิน ค าช้ีแจงประกอบของช ารุด

หมายเหตุ 1. ให้แยกบัญชี เช่น บัญชีรายการวัสดุถาวรช ารุดฯ หรือ บัญชีรายการครุภัณฑ์ช ารุด เป็นต้น

             2. ในช่อง " เป็นเงิน " ให้ลงจ านวนเงินรวมตามจ านวนของท่ีช ารุด 

ลงช่ือ............................ประธานกรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ
          (นายธีระพงษ์  วงศ์ประเสริฐ)                (นายขจรเกียรติ  รักษา)             (นายธรรมนูญ  แก้วเสถียร)      (นางสาวกนกพร  หมอกขุนทด)    (นางหทัยภัทร  อินทร์ค า)         (นายสุริยา  พิมพ์ทอง)           

          ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ
         (นางนวลน้อง  ชูจันทร์)              (นายประกิต  บับพาน)             (นายสมหมาย  ศรีสุทธ์ิ)           (นางสาวลัดดาวัลย์  อาระสา)      (นายกิติกร  วนิชชากร)              (นางสาวจิตนา  หนุบุญรักษ์)

         ............................กรรมการ   ............................กรรมการ    ............................กรรมการ    ............................กรรมการ    ............................กรรมการ/เลขานุการ
(นางณัฐธิชา  โสภา   )      (นางปริศนา  ค ามาลา)         (นายอาทิตย์  บุตรสุด)        (นายธงชัย  การบรรจง)         (นายพิเชษฐ  อินทร์ค า)



 เอกสารเลขท่ี..1.. เอกสารหมายเลข  27

ว/ด/ป หมายเลขประจ า ได้มาโดย ระยะเวลา เคยซ่อม

ท่ีได้มา วัสดุครุภัณฑ์ วิธีใด ใช้งาน ก่ีคร้ัง
เต็มตามบัญชี

ช ารุด
 ยอดยกมา    2,014,970.00

42 22 มี.ค.44 5820-005-0001 โทรทัศน์สี 29 น้ิว พร้อมรีโมทคอนโทรล งปม. 15 ปี 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง ช ารุด
431-001

43 22 มี.ค.44 5965-001-0001 ไมโครโฟน งปม. 15 ปี 2 ตัว 2 ตัว ช ารุด
431-001-002

44 30 ก. ย. 44 7730-001-0001 เคร่ืองเล่นดีวีดีพร้อมล าโพง 5 ตัว งปม. 15 ปี 1 ชุด 1 ชุด 24,000           2,400.00          ช ารุด
444-001

45 30 ก. ย. 44 7110-013-0001 ช้ันวางทีวี งปม. 15 ปี 2 ท่ี 2 ท่ี 3,500             3,500.00          ช ารุด
444-001-002

46 30 ก. ย. 44 5965-002-0001 ล าโพง JBL ด า งปม. 15 ปี 1 คู่ 1 คู่ 3,000             3,000.00          ช ารุด
444-001

47 30 ก. ย. 44 7110-007-0001 โต๊ะ Sound Lab งปม. 15 ปี 10 ชุด 10 ชุด 2,000             2,000.00          ช ารุด
444-001-010

48 30 ก. ย. 44 7110-006-0001 เก้าอ้ีนวม งปม. 15 ปี 40 ตัว 40 ตัว 1,200             1,200.00          ช ารุด
444-001-040

 - 
 ยอดยกไป    2,027,070.00

บัญชีรายการ  ครุภัณฑ์ช ารุด  เส่ือมคุณภาพ  ไม่ใช้ราชการ  ของสถานศึกษา
ประจ าปีการศึกษา  2559  ส้ินงวดวันท่ี  30  กันยายน  2559

ล าดับ
ท่ี

รายการ  ขนาด  ลักษณะ
จ านวน

 หน่วยละ  เป็นเงิน ค าช้ีแจงประกอบของช ารุด

หมายเหตุ 1. ให้แยกบัญชี เช่น บัญชีรายการวัสดุถาวรช ารุดฯ หรือ บัญชีรายการครุภัณฑ์ช ารุด เป็นต้น

             2. ในช่อง " เป็นเงิน " ให้ลงจ านวนเงินรวมตามจ านวนของท่ีช ารุด 

ลงช่ือ............................ประธานกรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ
          (นายธีระพงษ์  วงศ์ประเสริฐ)                (นายขจรเกียรติ  รักษา)             (นายธรรมนูญ  แก้วเสถียร)      (นางสาวกนกพร  หมอกขุนทด)    (นางหทัยภัทร  อินทร์ค า)         (นายสุริยา  พิมพ์ทอง)           

          ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ
         (นางนวลน้อง  ชูจันทร์)              (นายประกิต  บับพาน)             (นายสมหมาย  ศรีสุทธ์ิ)           (นางสาวลัดดาวัลย์  อาระสา)      (นายกิติกร  วนิชชากร)              (นางสาวจิตนา  หนุบุญรักษ์)

         ............................กรรมการ   ............................กรรมการ    ............................กรรมการ    ............................กรรมการ    ............................กรรมการ/เลขานุการ
(นางณัฐธิชา  โสภา   )      (นางปริศนา  ค ามาลา)         (นายอาทิตย์  บุตรสุด)        (นายธงชัย  การบรรจง)         (นายพิเชษฐ  อินทร์ค า)



 เอกสารเลขท่ี..1.. เอกสารหมายเลข  28

ว/ด/ป หมายเลขประจ า ได้มาโดย ระยะเวลา เคยซ่อม

ท่ีได้มา วัสดุครุภัณฑ์ วิธีใด ใช้งาน ก่ีคร้ัง
เต็มตามบัญชี

ช ารุด
 ยอดยกมา    2,027,070.00

49 30 ก. ย. 44 7110-007-0001 โต๊ะเคาน์เตอร์ส าหรับอาจารย์ งปม. 15 ปี 1 ชุด 1 ชุด 7,250             7,250.00          ช ารุด
444-001

50 30 ก. ย. 44 5965-001-0001 ไมล์ งปม. 15 ปี 2 ตัว 2 ตัว 500               500.00            ช ารุด
444-001-002

51 30 ก. ย. 44 7125-002-0001 ตู้กระจกบานเล่ือน งปม. 15 ปี 2 หลัง 2 หลัง 3,000             3,000.00          ช ารุด
444-001-002

52 3 มิ.ย. 47 5820-014-0001 เคร่ืองจ่ายกระแสไฟฟ้า งปม. 12 ปี 1 ชุด 1 ชุด 12,000           12,000.00        ช ารุด
471-001

53 3 มิ.ย. 47 7110-007-0001 โต๊ะท างานและวางเคร่ืองควบคุมพร้อมเก้าอ้ี งปม. 12 ปี 1 ชุด 1 ชุด 19,200           19,200.00        ช ารุด
471-001 ผู้ควบคุม

54 3 มิ.ย. 47 7110-0006-0001 เคร่ืองเล่นและบันทึกเทปคลาสเซ็ทคู่ งปม. 12 ปี 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 7,000             7,000.00          ช ารุด
471-001

55 3 มิ.ย. 47 7730-006-0001 ชุดจานรับสัญญาณดาวเทียมพร้อมกล่องรับ งปม. 12 ปี 1 ชุด 1 ชุด 16,000           16,000.00        ช ารุด
471-001 สัญญาณ 

 - 
 ยอดยกไป    2,092,020.00

บัญชีรายการ  ครุภัณฑ์ช ารุด  เส่ือมคุณภาพ  ไม่ใช้ราชการ  ของสถานศึกษา
ประจ าปีการศึกษา  2559  ส้ินงวดวันท่ี  30  กันยายน  2559

ล าดับ
ท่ี

รายการ  ขนาด  ลักษณะ
จ านวน

 หน่วยละ  เป็นเงิน ค าช้ีแจงประกอบของช ารุด

หมายเหตุ 1. ให้แยกบัญชี เช่น บัญชีรายการวัสดุถาวรช ารุดฯ หรือ บัญชีรายการครุภัณฑ์ช ารุด เป็นต้น

             2. ในช่อง " เป็นเงิน " ให้ลงจ านวนเงินรวมตามจ านวนของท่ีช ารุด 

ลงช่ือ............................ประธานกรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ
          (นายธีระพงษ์  วงศ์ประเสริฐ)                (นายขจรเกียรติ  รักษา)             (นายธรรมนูญ  แก้วเสถียร)      (นางสาวกนกพร  หมอกขุนทด)    (นางหทัยภัทร  อินทร์ค า)         (นายสุริยา  พิมพ์ทอง)           

          ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ
         (นางนวลน้อง  ชูจันทร์)              (นายประกิต  บับพาน)             (นายสมหมาย  ศรีสุทธ์ิ)           (นางสาวลัดดาวัลย์  อาระสา)      (นายกิติกร  วนิชชากร)              (นางสาวจิตนา  หนุบุญรักษ์)

         ............................กรรมการ   ............................กรรมการ    ............................กรรมการ    ............................กรรมการ    ............................กรรมการ/เลขานุการ
(นางณัฐธิชา  โสภา   )      (นางปริศนา  ค ามาลา)         (นายอาทิตย์  บุตรสุด)        (นายธงชัย  การบรรจง)         (นายพิเชษฐ  อินทร์ค า)



 เอกสารเลขท่ี..1.. เอกสารหมายเลข  29

ว/ด/ป หมายเลขประจ า ได้มาโดย ระยะเวลา เคยซ่อม

ท่ีได้มา วัสดุครุภัณฑ์ วิธีใด ใช้งาน ก่ีคร้ัง
เต็มตามบัญชี

ช ารุด
 ยอดยกมา    2,092,020.00

56 3 มิ.ย. 47 5821-005-0001 เคร่ืองเล่น ดีวีดี งปม. 12 ปี 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 15,000           15,000.00        ช ารุด
471-001

57 3 มิ.ย. 47 7730-007-0001 โทรทัศน์สีจอแบนขนาด 14" งปม. 12 ปี 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 6,000             6,000.00          ช ารุด
471-001

58 3 มิ.ย. 47 7730-003-0001 ล าโพงมอนิเตอร์ งปม. 12 ปี 2 ตัว 2 ตัว 6,000             6,000.00          ช ารุด
471-001

59 3 มิ.ย. 47 5965-002-0001 โต๊ะนักศึกษา งปม. 12 ปี 8 ตัว 8 ตัว 14,400           14,400.00        ช ารุด
471-001-002

60 3 มิ.ย. 47 7710-007-0002 เก้าอ้ีนักศึกษา งปม. 12 ปี 8 ตัว 8 ตัว 48,000           48,000.00        ช ารุด
471-002-009

61 3 มิ.ย. 47 7110-006-0002 เคร่ืองเลือกรายการประจ าตัวนักศึกษา งปม. 12 ปี 28 ตัว 28 ตัว 70,000           70,000.00        ช ารุด

471-002-029
62 3 มิ.ย. 47 5965-003-0001 หูฟังแบบสเตอริโอ งปม. 12 ปี 39 ชุด 39 ชุด 35,100           35,100.00        ช ารุด

471-001-039

 ยอดยกไป    2,286,520.00

บัญชีรายการ  ครุภัณฑ์ช ารุด  เส่ือมคุณภาพ  ไม่ใช้ราชการ  ของสถานศึกษา
ประจ าปีการศึกษา  2559  ส้ินงวดวันท่ี  30  กันยายน  2559

ล าดับ
ท่ี

รายการ  ขนาด  ลักษณะ
จ านวน

 หน่วยละ  เป็นเงิน ค าช้ีแจงประกอบของช ารุด

หมายเหตุ 1. ให้แยกบัญชี เช่น บัญชีรายการวัสดุถาวรช ารุดฯ หรือ บัญชีรายการครุภัณฑ์ช ารุด เป็นต้น

             2. ในช่อง " เป็นเงิน " ให้ลงจ านวนเงินรวมตามจ านวนของท่ีช ารุด 

ลงช่ือ............................ประธานกรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ
          (นายธีระพงษ์  วงศ์ประเสริฐ)                (นายขจรเกียรติ  รักษา)             (นายธรรมนูญ  แก้วเสถียร)      (นางสาวกนกพร  หมอกขุนทด)    (นางหทัยภัทร  อินทร์ค า)         (นายสุริยา  พิมพ์ทอง)           

          ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ
         (นางนวลน้อง  ชูจันทร์)              (นายประกิต  บับพาน)             (นายสมหมาย  ศรีสุทธ์ิ)           (นางสาวลัดดาวัลย์  อาระสา)      (นายกิติกร  วนิชชากร)              (นางสาวจิตนา  หนุบุญรักษ์)

         ............................กรรมการ   ............................กรรมการ    ............................กรรมการ    ............................กรรมการ    ............................กรรมการ/เลขานุการ
(นางณัฐธิชา  โสภา   )      (นางปริศนา  ค ามาลา)         (นายอาทิตย์  บุตรสุด)        (นายธงชัย  การบรรจง)         (นายพิเชษฐ  อินทร์ค า)



 เอกสารเลขท่ี..1.. เอกสารหมายเลข  30

ว/ด/ป หมายเลขประจ า ได้มาโดย ระยะเวลา เคยซ่อม

ท่ีได้มา วัสดุครุภัณฑ์ วิธีใด ใช้งาน ก่ีคร้ัง
เต็มตามบัญชี

ช ารุด
 ยอดยกมา    2,286,520.00

63 3 มิ.ย. 47 7110-007-0003 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอ้ี งปม. 12 ปี 6 ชุด 6 ชุด 19,200           19,200.00        ช ารุด
471-010-015

64 3 มิ.ย. 47 7440-001-0001 เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวล งปม. 12 ปี 6 เคร่ือง 6 เคร่ือง 128,400          128,400.00      ช ารุด
471-001-006 ผลท่ัวไป

65 3 มิ.ย. 47 5965-002-0002 ล าโพงประจ าห้อง งปม. 12 ปี 1 คู่ 1 คู่ 8,200             8,200.00          ช ารุด
471-003-004

66 3 มิ.ย. 47 7730-003-0002 โทรทัศน์สีจอแบน  ขนาดไม่ต่ ากว่า 21 น้ิว งปม. 12 ปี 3 เคร่ือง 3 เคร่ือง 27,000           27,000.00        ช ารุด
471-002-005

67 3 มิ.ย. 47 5820-006-0003 เคร่ืองเลือกรายการประจ าตัวนักศึกษาแบบ งปม. 12 ปี 4 ชุด 4 ชุด 77,400           77,400.00        ช ารุด
471-030-033 มัลติมิเดียพร้อมจอมอนิเตอร์ 

68 3 มิ.ย. 47 4120-001-0001 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน งปม. 12 ปี 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 42,000           42,000.00        ช ารุด
471-001 ขนาด 38,000 บีทียู พร้อมค่าติดต้ัง

69 3 มิ.ย. 47 7710-001-0001 ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก งปม. 12 ปี 1 ตู้ 1 ตู้ 8,000             8,000.00          ช ารุด
471-001

70 3 มิ.ย. 47 7710-013-0001 อุปกรณ์สายสัญญาณพร้อมการติดต้ังและท่ี งปม. 12 ปี 1 ชุด 1 ชุด 35,100           35,100.00        ช ารุด
471-001 วางโทรทัศน์สี

 ยอดยกไป    2,631,820.00

ลงช่ือ............................ประธานกรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ
          (นายธีระพงษ์  วงศ์ประเสริฐ)                (นายขจรเกียรติ  รักษา)             (นายธรรมนูญ  แก้วเสถียร)      (นางสาวกนกพร  หมอกขุนทด)    (นางหทัยภัทร  อินทร์ค า)         (นายสุริยา  พิมพ์ทอง)           

          ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ      ............................กรรมการ
         (นางนวลน้อง  ชูจันทร์)              (นายประกิต  บับพาน)             (นายสมหมาย  ศรีสุทธ์ิ)           (นางสาวลัดดาวัลย์  อาระสา)      (นายกิติกร  วนิชชากร)              (นางสาวจิตนา  หนุบุญรักษ์)

         ............................กรรมการ   ............................กรรมการ    ............................กรรมการ    ............................กรรมการ    ............................กรรมการ/เลขานุการ
(นางณัฐธิชา  โสภา   )      (นางปริศนา  ค ามาลา)         (นายอาทิตย์  บุตรสุด)        (นายธงชัย  การบรรจง)         (นายพิเชษฐ  อินทร์ค า)

หมายเหตุ 1. ให้แยกบัญชี เช่น บัญชีรายการวัสดุถาวรช ารุดฯ หรือ บัญชีรายการครุภัณฑ์ช ารุด เป็นต้น

             2. ในช่อง " เป็นเงิน " ให้ลงจ านวนเงินรวมตามจ านวนของท่ีช ารุด 

บัญชีรายการ  ครุภัณฑ์ช ารุด  เส่ือมคุณภาพ  ไม่ใช้ราชการ  ของสถานศึกษา
ประจ าปีการศึกษา  2559  ส้ินงวดวันท่ี  30  กันยายน  2559

ล าดับ
ท่ี

รายการ  ขนาด  ลักษณะ
จ านวน

 หน่วยละ  เป็นเงิน ค าช้ีแจงประกอบของช ารุด


