
ล ำดบัท่ี หมำยเลขประจ ำ รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ รำคำกลำง หมำยเหตุ

ครุภัณฑ์

ส ำนักงำนสว่นกลำง

1 มช. 22/11  ก. เคร่ืองถอนตะปยูกก ำลงั 1 เคร่ือง 20.00          

2 มช.  13/12  ก. ลกูโลก 1 ลกู 10.00           

3 มช.  2/32  ก. เคร่ืองมอืวิเครำะหช์นดิของโปรตนี 4 เคร่ือง 1,000.00      

โดยวิธกีำรแยกดว้ยไฟฟำ้

4 มช.  3/32  ก. เคร่ืองอำ่นควำมเขม้แถบปฏกิริิยำ 1 เคร่ือง 500.00        

ในแผ่นเจล

5 มช. 3.3/37 ก. เคร่ืองปรับแรงดนัไฟฟำ้อัตโนมตัิ 1 เคร่ือง 100.00         

6 มช.  17/38  ก. เคร่ืองวัดพื้นที่ใบและควำมยำวรำก 1 เคร่ือง 100.00         

7 มช.  18/38  ก. เคร่ืองวัดแสงใตท้รงพุ่มพชื 1 เคร่ือง 100.00         

8 มช.  50/40  ก. เคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกสว่นชนดิ 4 เคร่ือง 6,000.00      

ขนำด 44,000 บทียูี

9 มช.  51/40  ก. เคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกสว่นชนดิ 3 เคร่ือง 4,500.00      

ขนำด 56,000 บทียูี

10 มช.  52/40  ก. เคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกสว่นชนดิ 2 เคร่ือง 3,000.00      

ขนำด 80,000 บทียูี

11 มช.  55/40  ก. พัดลมระบำยอำกำศ 1 เคร่ือง 50.00          

12 มช.  60/40  ก. พัดลมสำ่ยรอบตวัตดิเพดำน 3 เคร่ือง 150.00         

13 มช.1/51 ก. เคร่ืองคอมพวิเตอร์ พกพำ 1 เคร่ือง 200.00        

กำรก ำหนดรำคำกลำงขั้นต้น ครุภัณฑ์ช ำรุดเพื่อเตรยีมจ ำหน่ำยออกจำกทะเบยีน  ประจ ำปงีบประมำณ  2560

วันท่ี 1 กุมภำพันธ ์ 2561

งบประมำณแผ่นดนิ  75  รำยกำร



ล ำดบัท่ี หมำยเลขประจ ำ รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ รำคำกลำง หมำยเหตุ

ครุภัณฑ์

กำรก ำหนดรำคำกลำงขั้นต้น ครุภัณฑ์ช ำรุดเพื่อเตรยีมจ ำหน่ำยออกจำกทะเบยีน  ประจ ำปงีบประมำณ  2560

วันท่ี 1 กุมภำพันธ ์ 2561

ภำควิชำกีฎวิทยำและโรคพชื

14 มช.2/25 ก. ตูแ้ชส่ำรเคมี 1 ตู้ 50.00          

15 มช.1/26 ก. เคร่ืองควบคมุอุณหภมูแิละควำมชื่น 1 เคร่ือง 100.00         

16 มช.5/28 ก. ตูอ้บ 1 ตู้ 500.00        

17 มช.1/28 ก. กลอ้งจลุทรรศนแ์บบสเตอริโอ 5 เคร่ือง 1,500.00      

18 มช.2/28 ก. กลอ้งจลุทรรศน ์2 ตำ 4 เคร่ือง 1,200.00      

19 มช.1/29 ก. หมอ้นึ่งฆำ่เชื้อโดยใชค้วำมร้อนชื้น 1 หมอ้ 2,000.00      

และควำมดนั

20 มช.3/29 ก. กลอ้งจลุทรรศน ์2 ตำ (สเตอริโอ) 2 เคร่ือง 600.00        

21 มช.4/30 ก. เคร่ืองเขย่ำ 1 เคร่ือง 200.00        

22 มช.19/33 ก. ตูแ้ชแ่ข็ง 1 ตู้ 200.00        

23  มช.9/34 ก.  ตูด้ดูควันพษิไอกรดสำรเคมี 1 ตู้ 300.00        

24 มช.9/39 ก.  เคร่ืองท ำควำมสะอำดอุปกรณ์ 1 เคร่ือง 300.00        

และเคร่ืองแกว้โดยใชค้วำมถี่สงู

25  มช.80/10 ก. ตูเ้ขี่ยเชื้อขนำดเลก็ 1 ตู้ 150.00         

พชืศำสตร์และทรัพยำกรธรรมชำติ

26 มช.57/10 ก. เคร่ืองฝำนเนื้อเย้ือไมเ้นื้อแข็ง 1 เคร่ือง 100.00         



ล ำดบัท่ี หมำยเลขประจ ำ รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ รำคำกลำง หมำยเหตุ

ครุภัณฑ์

กำรก ำหนดรำคำกลำงขั้นต้น ครุภัณฑ์ช ำรุดเพื่อเตรยีมจ ำหน่ำยออกจำกทะเบยีน  ประจ ำปงีบประมำณ  2560

วันท่ี 1 กุมภำพันธ ์ 2561

พร้อมอุปกรณ์

27 มช.1/19 ก. เคร่ืองชั่งวิเครำะห์ 1 เคร่ือง 100.00         

28 มช.3/20 ก. เคร่ืองชั่งละเอยีด 2 ต ำแหนง่ 1 เคร่ือง 100.00         

29 มช.4/28 ก. เคร่ืองชั่งละเอยีด 1 เคร่ือง 100.00         

30 มช.6/29 ก. เคร่ืองวัดควำมแนน่ของเนื้อผลไม้ 1 เคร่ือง 100.00         

31 มช.5/44 ก. เคร่ืองไตเตรทอัตโนมตัิ 1 เคร่ือง 300.00        

32 มช.010/51 ก. เคร่ืองปรับอำกำศ 3 เคร่ือง 3,000.00      

33 มช.23/11 ก. เคร่ืองชั่งจำนเดี่ยว (เดก็ออ่น) 4 เคร่ือง 400.00         

34 มช.24/11 ก. เคร่ืองชั่งไมส้ตำทฟ ์ 5 เคร่ือง 100.00         

35 มช.2/22 ก. เตำย่อยตวัอย่ำงดนิ พชื ปุย๋ 2 เตำ 40.00          

36 มช.1/23 ก. เตำย่อยตวัอย่ำงพชื 1 เตำ 20.00          

37 มช.1/23 ก. พัดลมดดูอำกำศจำกตูส้ำรเคมี 2 ตวั 100.00         

เศรษฐศำสตร์เกษตรและสง่เสรมิเผยแพร่กำรเกษตร

38 มช.006/51 ก. เคร่ืองฉำยภำพคอมพวิเตอร์ 1 เคร่ือง 200.00        

สตัวศำสตร์และสตัว์น้ ำ



ล ำดบัท่ี หมำยเลขประจ ำ รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ รำคำกลำง หมำยเหตุ

ครุภัณฑ์

กำรก ำหนดรำคำกลำงขั้นต้น ครุภัณฑ์ช ำรุดเพื่อเตรยีมจ ำหน่ำยออกจำกทะเบยีน  ประจ ำปงีบประมำณ  2560

วันท่ี 1 กุมภำพันธ ์ 2561

39 มช.38/11 ก. เคร่ืองชั่งน้ ำหนกั 1 เคร่ือง 200.00        

40 มช.3/15 ก. ตูอ้บควำมร้อน 1 เคร่ือง 100.00         

41 มช.1/17 ก. เคร่ืองวิเครำะหเ์ย่ือใย 1 เคร่ือง 100.00         

42 มช.5/17 ก. เคร่ืองท ำน้ ำกลั่น 1 เคร่ือง 50.00          

43 มช.1/20 ก. Spectrophotometer 1 เคร่ือง 100.00         

44 มช.5//21 ก. เคร่ืองกลั่นไนโตรเจน 1 เคร่ือง 50.00          

45 มช.1/25 ก. ตูเ้หลก็เกบ็เอกสำร 3 ตู้ 300.00        

46 มช.17/34 ก. เคร่ืองดดูไอกรด 1 เคร่ือง 50.00          

47 มช.21/37 ก. เคร่ืองปัน่แยกควำมเร็วสงู 1 เคร่ือง 500.00        

48 มช.2/46 ก. เคร่ืองวัดกำรดดูกลนืแสง 1 เคร่ือง 100.00         

ศูนยวิ์จยัระบบทรัพยำกรเกษตรเกษตร

49 มช.002/25 กษ เคร่ืองผสมดนิและปุย๋ 1 เคร่ือง 50.00          

50 มช.005/25 กษ เคร่ืองมอืวิเครำะหเ์นื้อดนิ 1 ชุด 50.00          

51 มช.002/28 กษ ตูอ้บควำมร้อน 1 เคร่ือง 1,000.00      

52 มช.004/33 กษ เคร่ืองกลั่นไนโตรเจน 1 เคร่ือง 20.00          



ล ำดบัท่ี หมำยเลขประจ ำ รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ รำคำกลำง หมำยเหตุ

ครุภัณฑ์

กำรก ำหนดรำคำกลำงขั้นต้น ครุภัณฑ์ช ำรุดเพื่อเตรยีมจ ำหน่ำยออกจำกทะเบยีน  ประจ ำปงีบประมำณ  2560

วันท่ี 1 กุมภำพันธ ์ 2561

ศูนยบ์รกิำรวิชำกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยกีำรเกษตร

53 มช.2/32 ก. เคร่ืองมอืวิเครำะหช์นดิของโปรตนี 4 เคร่ือง 400.00         

โดยวิธแียกดว้ยไฟฟำ้

54 มช.3/32 ก. เคร่ืองอำ่นควำมเขม้ของแถบปฏกิริิยำ 1 เคร่ือง 100.00         

ในแผ่นเจล

55 มช.17/38 ก. เคร่ืองวัดพื้นที่ใบและควำมยำวรำก 1 เคร่ือง 100.00         

56 มช.18/38 ก.(1) เคร่ืองวัดแสงใตท้รงพุ่มพชื 1 ชุด 100.00         

57 มช.18/38 ก.(2) เคร่ืองวัดพื้นที่ใบแบบพกพำ 1 เคร่ือง 100.00         

LEAF AREA

58 มช.41/40 ก. ตูค้วบคมุอุณหภมู ิ(ตูเ้ย็น) 1 ตู้ 100.00         

59 มช.008/49 ก. เคร่ืองวัดควำมเปน็กรด-ดำ่ง 1 เคร่ือง 50.00          

60 มช.021/51 ก.  เคร่ืองคอมพวิเตอร์แบบตัง้โตะ๊ 1 เคร่ือง 100.00         

61 มช.60/40 ก. พัดลมสำ่ย 3 เคร่ือง 150.00         

ศูนยวิ์จยั สำธติและฝึกอบรมกำรเกษตรแม่เหียะ

62 มช.32/33 ก. ถงัน้ ำแบบถงัเหลก็พร้อมขำตัง้ 2 ถงั 200.00        

63 มช.30/34 ก. รถไถเดนิตำม 1 คนั 200.00        

64 มช.26/36 ก. เคร่ืองชั่งละเอยีด 1 เคร่ือง 100.00         

65 มช.28/38 ก. เคร่ืองปรับอำกำศแบบแยก 1 เคร่ือง 1,000.00      



ล ำดบัท่ี หมำยเลขประจ ำ รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ รำคำกลำง หมำยเหตุ

ครุภัณฑ์

กำรก ำหนดรำคำกลำงขั้นต้น ครุภัณฑ์ช ำรุดเพื่อเตรยีมจ ำหน่ำยออกจำกทะเบยีน  ประจ ำปงีบประมำณ  2560

วันท่ี 1 กุมภำพันธ ์ 2561

สว่น

66 มช.29/38 ก. เคร่ืองปรับอำกำศแบบแยก 1 เคร่ือง 1,000.00      

สว่น

67 มช.5/39 ก. ตูเ้ย็น 1 ตู้ 100.00         

68 มช.8/39 ก. เตำแกส๊ 1 เตำ 100.00         

69 มช.14/39 ก. พัดลม 6 ตวั 300.00        

70 มช.15/39 ก. พัดลม 12 ตวั 600.00        

71 มช.17/39 ก. โตะ๊โฟเมกำ้ขำพับได้ 20 ตวั 400.00         

72 มช.18/39 ก. เกำ้อี้ฟองน้ ำบหุนงัเทยีม 35 ตวั 350.00        

73 มช.18/39 ก. เกำ้อี้ผู้มำตดิตอ่ 27 ตวั 270.00         

74 มช.1/40 ก. พัดลม 5 ตวั 250.00        

75 มช.3/40 ก. ตูเ้สื้อผ้ำ 7 ตู้ 70.00          

งบประมำณเงินรำยได ้91  รำยกำร

ล ำดบัท่ี หมำยเลขประจ ำ รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ รำคำกลำง หมำยเหตุ

ครุภัณฑ์

ส ำนักงำนสว่นกลำง

1 มช.   3/32   น. เคร่ืองปรับควำมสม่ ำเสมอของระดบัไฟ 1 เคร่ือง 100.00         



ล ำดบัท่ี หมำยเลขประจ ำ รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ รำคำกลำง หมำยเหตุ

ครุภัณฑ์

กำรก ำหนดรำคำกลำงขั้นต้น ครุภัณฑ์ช ำรุดเพื่อเตรยีมจ ำหน่ำยออกจำกทะเบยีน  ประจ ำปงีบประมำณ  2560

วันท่ี 1 กุมภำพันธ ์ 2561

2 มช.   9/38  น. เคร่ืองกวนสำรละลำยและใหค้วำมร้อน 1 เคร่ือง 50.00          

3 มช.  20/44  น. เคร่ืองอำ่นบำร์โคด๊ 1 เคร่ือง 20.00          

4 มช.114/46 น. เคร่ืองส ำรองไฟ 2 เคร่ือง 40.00          

5 มช.042/47 น. กลอ้งดจิติอล 1 กลอ้ง 20.00          

6 มช.017/48 น. วิทยุมอืถอืแบบสื่อสำร 3 ชุด 300.00        

7 มช.125/48 น. วิทยุสื่อสำร 3 เคร่ือง 300.00        

8 มช.126/48 น. วิทยุสื่อสำร 1 เคร่ือง 500.00        

9 มช.023/49 น. เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 3 ชุด 300.00        

10 มช.062/51 น. เกำ้อี้ท ำงำน 3 ตวั 60.00          

11 มช.38/51 บ. เคร่ืองซลิพลำสตกิ 1 ชุด 20.00          

กีฎวิทยำและโรคพชื

12 มช.63/42 น. เคร่ืองคอมพวิเตอร์พร้อม 1 ชุด 100.00         

อุปกรณ์ตอ่พว่ง

13  มช.042/48 น.  เคร่ืองเสยีงชุดเคลื่อนที่ 1 ชุด 50.00          

14 มช.6/21 น. เคร่ืองคดิเลขไฟฟำ้ 1 เคร่ือง 200.00        

15  มช.13/42 น.  หมอ้นึ่งฆำ่เชื้อไฟฟำ้ขนำด 25qt 2 หมอ้ 1,000.00      



ล ำดบัท่ี หมำยเลขประจ ำ รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ รำคำกลำง หมำยเหตุ

ครุภัณฑ์

กำรก ำหนดรำคำกลำงขั้นต้น ครุภัณฑ์ช ำรุดเพื่อเตรยีมจ ำหน่ำยออกจำกทะเบยีน  ประจ ำปงีบประมำณ  2560

วันท่ี 1 กุมภำพันธ ์ 2561

16  มช.123/44 น. เคร่ืองวัดควำมเปน็กรด ดำ่ง 1 เคร่ือง 200.00        

17  มช.044/50 น. เกำ้อี้ปรับระดบัได้ 5 ตวั 100.00         

18 มช.010/33 น. ตูเ้หลก็เกบ็เอกสำร 1 ตู้ 100.00         

19  มช.056/55 น. เกำ้อี้ส ำนกังำน 6 ตวั 120.00         

20 มช.21/47 บ. ตูป้รับอุณหภมูิ 1 ตู้ 1,000.00      

พชืศำสตร์และทรัพยำกรธรรมชำติ

21 มช.53/42 น. เคร่ืองคอมพวิเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 100.00         

22  มช.070/46 น. ขุดรับแขก 1 ชุด 200.00        

23 มช.001/49 น. เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 1 เคร่ือง 100.00         

24 มช.080/50 น. ตูแ้ชเ่ย็นกระจก 1 ตู้ 200.00        

25 มช.011/51 น. เคร่ืองปรับอำกำศ 1 เคร่ือง 1,000.00      

26 มช.069/51 น. เคร่ืองวัดควำมเปน็กรด-ดำ่ง 1 เคร่ือง 50.00          

27 มช.36/42 น. เคร่ืองฉำยภำพขำ้มศรีษะ 3 เคร่ือง 900.00        

28 มช.26/45 น. เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ 1 เคร่ือง 50.00          



ล ำดบัท่ี หมำยเลขประจ ำ รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ รำคำกลำง หมำยเหตุ

ครุภัณฑ์

กำรก ำหนดรำคำกลำงขั้นต้น ครุภัณฑ์ช ำรุดเพื่อเตรยีมจ ำหน่ำยออกจำกทะเบยีน  ประจ ำปงีบประมำณ  2560

วันท่ี 1 กุมภำพันธ ์ 2561

29 มช.101/44 น. คอมพวิเตอร์ 1 เคร่ือง 100.00         

30  มช.040/49 น. พัดลมตัง้พื้น 1 ตวั 50.00          

เศรษฐศำสตร์เกษตรและสง่เสรมิเผยแพร่กำรเกษตร

31 มช.073/40 น. เกำ้อี้ 2 ตวั 40.00          

32 มช.099/40 น. เกำ้อี้ 2 ตวั 40.00          

33  มช.023/43 น. เคร่ืองพมิพร์ะบบเลเซอร์ 1 เคร่ือง 200.00        

34 มช.021/51 น. เคร่ืองถำ่ยเอกสำร 1 เคร่ือง 300.00        

35 มช.020/52 น. รถจกัรยำนไฟฟำ้ 1 คนั 200.00        

สตัวศำสตร์และสตัว์น้ ำ

36 มช.10/23 น. ตูเ้กบ็เอกสำร 1 ตู้ 100.00         

37 มช.5/24 น. ตูเ้อนกประสงค์ 1 ตู้ 20.00          

38 มช.21/28 น. ชัน้วำงของ-เอกสำร 1 ชัน้ 100.00         

39 มช.16/31 น. พัดลมดดูอำกำศ 2 ตวั 100.00         

40 มช.62/32 น. เคร่ืองปรับอำกำศ 1 เคร่ือง 1,000.00      

41 มช.63/32 น. ตูเ้ชแ่ข็ง 1 ตู้ 100.00         



ล ำดบัท่ี หมำยเลขประจ ำ รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ รำคำกลำง หมำยเหตุ

ครุภัณฑ์

กำรก ำหนดรำคำกลำงขั้นต้น ครุภัณฑ์ช ำรุดเพื่อเตรยีมจ ำหน่ำยออกจำกทะเบยีน  ประจ ำปงีบประมำณ  2560

วันท่ี 1 กุมภำพันธ ์ 2561

42 มช.149/39 น. เกำ้อี้ปฏบิตักิำร 2 ตวั 20.00          

43 มช.148/44 น. เคร่ืองสแกนเนอร์ 1 เคร่ือง 20.00          

44 มช.014/47 น. เคร่ือง Printer 1 เคร่ือง 20.00          

45 มช.066/47 น.  ตูแ้ชแ่ข็ง 1 ตู้ 500.00        

46 มช.010/49 น. เคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์ 1 เคร่ือง 50.00          

47 มช.090/49 น. จอคอมพวิเตอร์ 1 ตวั 20.00          

48  มช.075/53 น.  โปรแกรมLab Tutor Software 1 ชุด 10.00           

 License

49 มช.081/53 น. คอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอำกำศ 1 ตวั 100.00         

ศูนยวิ์จยัระบบทรัพยำกรเกษตรเกษตร

50 มช.52/39 น. เคร่ืองฉำยสไลด์ 1 เคร่ือง 100.00         

51 มช.29/44 น. เคร่ืองวัดควำมชื้นของเมลด็พชื 1 เคร่ือง 10.00           

52 มช.001/28 กษ.  รถไถเดนิตำม 1 คนั 500.00        

53 มช.056/47 น. รถไถ - พรวน พร้อมอุปกรณ์ 1 คนั 500.00        

54 มช.108/54 น. เคร่ืองคอมพวิเตอร์ตัง้โตะ๊ 6 ชุด 600.00        

55 มช.056/56 น. อุปกรณ์ยกร่อง 1 ชุด 1,000.00      



ล ำดบัท่ี หมำยเลขประจ ำ รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ รำคำกลำง หมำยเหตุ

ครุภัณฑ์

กำรก ำหนดรำคำกลำงขั้นต้น ครุภัณฑ์ช ำรุดเพื่อเตรยีมจ ำหน่ำยออกจำกทะเบยีน  ประจ ำปงีบประมำณ  2560

วันท่ี 1 กุมภำพันธ ์ 2561

ศูนยบ์รกิำรวิชำกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยกีำรเกษตร

56 มช.9/40 น. เคร่ืองมลัตมิเิตอร์ 1 เคร่ือง 50.00          

57 มช.057/53 น. เลื่อยยนตต์ดัแตง่กิ่ง 1 เคร่ือง 30.00          

58  มช.027/51 น. เกำ้อี้ส ำนกังำน 1 ตวั 10.00           

59 มช.105/54(โอน)  UV-VIS Spectrophotometer 1 เคร่ือง 100.00         

60 มช.166/54(โอน) เคร่ืองอเิลก็โทรโฟเรซสีแบบแคฟลิลำรี 1 เคร่ือง 100.00         

61 มช.164/54(โอน) เคร่ืองโครมำโทกรำฟชนดิของเหลว 1 เคร่ือง 1,000.00      

ประสทิธภิำพสงู

62 มช.165/54(โอน) เคร่ืองชั่งกล 1 เคร่ือง 100.00         

63 มช.161/54(โอน)  เคร่ืองสบูสญุญำกำศ 1 เคร่ือง 2,000.00      

64 มช.160/54(โอน) เคร่ืองโครมำโทกรำฟชนดิของเหลว 1 ชุด 1,000.00      

ประสทิธภิำพสงู 

65 มช.159/54(โอน) เคร่ืองโครมำโทกรำฟชนดิของเหลว 1 ชุด 1,000.00      

ประสทิธภิำพสงู 

66 มช.158/54(โอน) เคร่ืองโครมำโทกรำฟชนดิของเหลว 1 ชุด 1,000.00      

ประสทิธภิำพสงู 

67 มช.015/56 บ.  Shacker Variable Speed Rotator 1 เคร่ือง 1,000.00      

 Centrex Model Ct-1 VS

68 มช.3/44 (บริจำค) เคร่ืองปัน่แยก 1 เคร่ือง 2,000.00      



ล ำดบัท่ี หมำยเลขประจ ำ รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ รำคำกลำง หมำยเหตุ

ครุภัณฑ์

กำรก ำหนดรำคำกลำงขั้นต้น ครุภัณฑ์ช ำรุดเพื่อเตรยีมจ ำหน่ำยออกจำกทะเบยีน  ประจ ำปงีบประมำณ  2560

วันท่ี 1 กุมภำพันธ ์ 2561

69 มช.012/55 บ. ตูแ้ชแ่ข็งแบบตัง้ 1 ตู้ 2,000.00      

ศูนยวิ์จยั สำธติและฝึกอบรมกำรเกษตรแม่เหียะ

70 มช.49/30 น. สตำร์เดลตำ้คอนแทรกเตอร์ 1 เคร่ือง 20.00          

71 มช.67/30 น. เคร่ืองกรองน้ ำ 1 เคร่ือง 100.00         

72 มช.45/31 น. พัดลมตดิเพดำน 2 ตวั 100.00         

73 มช.46/31 น. พัดลมตดิเพดำน 1 ตวั 50.00          

74 มช.42/32 น. ถงัน้ ำ 5 ถงั 25.00          

75 มช.6/33 น. พัดลมตัง้พื้น 1 ตวั 50.00          

76 มช.25/37 น. เคร่ืองกระจำยเสยีงพร้อม 1 เคร่ือง 100.00         

บนัทกึเสยีงและล ำโพง

77 มช.7/39 น. เคร่ืองสบูน้ ำ 2 เคร่ือง 100.00         

78 มช.62/41 น. เครืองหยอดเมลด็พชื 5 แถว 1 เคร่ือง 200.00        

ตดิทำ้ยรถแทรคเตอร์

79 มช.78/41 น. รถไถพวนดนิ พร้อมอุปกรณ์ 1 คนั 200.00        

80  มช.3/44 น. เคร่ืองเสยีง 1 ชุด 50.00          

81  มช.63/44 น. เคร่ืองตดัหญำ้ตดิทำ้ยรถ 1 เคร่ือง 150.00         

แทรคเตอร์

82  มช.74/44 น. ตูช้ำร์ทแบตเตอร่ี 1 ตู้ 50.00          



ล ำดบัท่ี หมำยเลขประจ ำ รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ รำคำกลำง หมำยเหตุ

ครุภัณฑ์

กำรก ำหนดรำคำกลำงขั้นต้น ครุภัณฑ์ช ำรุดเพื่อเตรยีมจ ำหน่ำยออกจำกทะเบยีน  ประจ ำปงีบประมำณ  2560

วันท่ี 1 กุมภำพันธ ์ 2561

83  มช.131/44 น. ปั๊มโยนบอ่ 1 เคร่ือง 50.00          

84  มช.001/47 น. เคร่ืองเย็บกระสอบ 1 เคร่ือง 20.00          

85 มช.011/47 น. เตยีงเดี่ยวไมอั้ด 1 หลงั 10.00           

86  มช.025/49 น. เคร่ืองยนตร์ถไถ 1 เคร่ือง 200.00        

87 มช.007/51 น. โทรทศันส์ ี21 นิ้ว 2 เคร่ือง 20.00          

88  มช.104/53 น. เคร่ืองฉำยภำพ LCD Projector 1 เคร่ือง 50.00          

89 มช.105/53 น. เครืองตดัหญำ้แบบสะพำย 5 เคร่ือง 500.00        

90  มช.005/54 น. พัดลมอุตสำหกรรม 2 เคร่ือง 200.00        

91 มช.002/58 น.  เคร่ืองตดัหญำ้แบบสะพำย 2 เคร่ือง 200.00        

ชนดิขอ้แข็ง

63,115.00  

(หกหม่ืนสำมพันหนึง่ร้อยสบิห้ำบำทถ้วน)

รวมเปน็เงนิท้ังสิ้น 


