
ลาํดบั วนั/เดือน/ปี

ที� ที�ได้มา

1 20 ก.พ. 57 เครื�องคอมพิวเตอร์ สาํหรับงานประมวลผล งปม.57 (พิเศษ) 25,000            20 เครื�อง 500,000             แผนกคอมฯ

อุปกรณ์เพิ�มเติมประกอบดว้ย
 - โต๊ะสาํหรับวางคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 20 ชุด
   50 x 80 x 75 เซนติเมตร
 - เกา้อี8แบบไม่มีที�พกัแขน 20 ชุด

หมายเลขพสัดุ

571/291-310
 - เครื�องฉายภาพทึบแสง พร้อมฉากรับภาพ

571/0273-0292
7440-001-0017

บัญชีรายการครุภัณฑ์ ของสถานศึกษา  วทิยาลยัเทคนิคปัตตานี  ประจําปี 2557

7830-016-0492
571-011-020

7110-006-0524

จดัซื1อด้วยเงนิ ราคาหน่วยละ จาํนวนเงนิ หมายเหตุ
จาํนวนตาม

แบบที� 1  (จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 18 นิ8ว) พร้อม

7440-009-0281

บัญชี
รายการพสัดุ

งานวทิยาลยัฯ

 - เครื�องพิมพเ์อกสารขาวดาํ

 - คอมพิวเตอร์สาํหรับครูผูส้อนพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด

1 16 มิ.ย. 57 ชุดปฎิบตัิการยานยนตด์ีเซลชั8นสูง  ประกอบดว้ย งปม.57 (พิเศษ) 3,000,000        1 ชุด 3,000,000          ช่างยนต์
 - เครื�องยนตด์ีเซล (รถยนตใ์หม่) ความจุกระบอก
   สูบ ไม่นอ้ยกวา่  2,900 CC

1 ชุด
   คอมมอลเรล

3,500,000          

2910-010-0525  - เครื�องลา้งและทาํความสะอาดหวัฉีด
571-008

2310-006-0054

7440-001-0017
571-066

571-0294

ยอดยกไป

 - เครื�องฉายภาพทึบแสง พร้อมฉากรับภาพ

 - อุปกรณ์กระจายสญัญาณไร้สาย

7440-009-0220
571-011

7440-009-0281

7440-001-0017
571/0273

3,500,000          ยอดยกไป



ลาํดบั วนั/เดือน/ปี

ที� ที�ได้มา

3,500,000          
1 ชุด

 - เครื�องฉายโปรเจคเตอร์ ขนาด 3,000 ANSI 3 ชุด
   พร้อมจอ
คอมพิวเตอร์แบบตั8งโต๊ะ 3 ชุด

ชุดฝึกเครื�องยนตด์ีเซลพร้อมเกียร์ 2 เครื�อง

ทีวีสี  LED  ขนาดไม่นอ้ยกวา่  50  นิ8ว 1 เครื�อง7730-003-0154

7440-009-0281
571-012

7440-001-0017
571-294

2815-004-0416
571-003

ยอดยกมา

2810-003-0526  - เครื�องสแกนเครื�องยนตอ์ตัโนมตัิ (OBD II)

บัญชีรายการครุภัณฑ์ ของสถานศึกษา  วทิยาลยัเทคนิคปัตตานี  ประจําปี 2557

หมายเลขพสัดุ รายการพสัดุ จดัซื1อด้วยเงนิ ราคาหน่วยละ
จาํนวนตาม

จาํนวนเงนิ หมายเหตุ
บัญชี

ทีวีสี  LED  ขนาดไม่นอ้ยกวา่  50  นิ8ว 1 เครื�อง

3 6 ส.ค. 57 งปม.57 (พิเศษ) 28,500            18 ตวั 513,000             ตึกอาํนวยการฯ
18,000  BTU

4 6 ส.ค. 57 งปม.57 (พิเศษ) 23,000            3 ตวั 69,000               ตึกอาํนวยการฯ
12,000  BTU

5 16 ก.ย. 57 รถตูโ้ดยสาร  ขนาดไม่ตํ�ากวา่  12  ที�นั�ง งปม.57 (พิเศษ) 1,294,000        1 คนั 1,294,000          
ระบบเกียร์อตัโนมตัิ  เครื�องยนตด์ีเซล  3.0  ลิตร
พร้อมอุปกรณ์

 - กรอบป้าย
 - พ่นกนัสนิม
 - ฟิลม์กรองแสง

5,376,000          

เครื�องปรับอากาศชนิดแขวน ไม่ตํ�ากวา่ 

2310-004-0054
572-009

 - ผา้ยางปูเทา้

ยอดยกไป

7730-003-0154
571-045

4120-001-0107 เครื�องปรับอากาศชนิดแขวน ไม่ตํ�ากวา่ 
572/074-091

4120-001-0107
572/092-094

5,376,000          ยอดยกไป



ลาํดบั วนั/เดือน/ปี

ที� ที�ได้มา

5,376,000          

 - ชุดอุปกรณ์ฉุกเฉิน
 - ลอ้แมก๊   ขนาด  15 นิ8ว
 - เครื�องเสียง  PVC  พร้อมจอ  เพดาน ขนาด 
   17 นิ8ว

6 7 ส.ค. 57 ชุดปฏิบตัิการคลงัขอ้มูลสารสนเทศ งปม.57 60,000            1 ชุด 60,000               
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

7440-001-0017

ยอดยกมา

 - กนัสาดขา้ง

หมายเลขพสัดุ รายการพสัดุ หมายเหตุ
บัญชี

จดัซื1อด้วยเงนิ ราคาหน่วยละ

บัญชีรายการครุภัณฑ์ ของสถานศึกษา  วทิยาลยัเทคนิคปัตตานี  ประจําปี 2557

จาํนวนตาม
จาํนวนเงนิ

6 7 ส.ค. 57 ชุดปฏิบตัิการคลงัขอ้มูลสารสนเทศ งปม.57 60,000            1 ชุด 60,000               
ตกลงราคา

5,436,000          รวมเงนิทั1งสิ1น

7440-001-0017
571-295

5,436,000          รวมเงนิทั1งสิ1น




