
              
         
 
 

 ประกาศโรงเรียนบ้านวัดอินทนิน 
เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเฮียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์และราคากลาง 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
.............................................................. 

  ด้วยโรงเรียนวัดอินทนิน ได้จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์และราคากลาง รายการเครื่อง
ตัดหญ้าแบบข้อแข็ง,อุปกรณ์วิชางานเกษตรแบบ ๑ (เลือกรายการ) ,อุปกรณ์ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)(เลือก
รายการ) และโต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนประถม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพ่ือใช้ประกอบการจัดซื้อตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
  ดังนั้นพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๔๕ โรงเรียนวัดอินทนิน จึงประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และราคากลาง รายการเครื่องตัด
หญ้าแบบข้อแข็งจำนวน ๑ เครื่อง ,อุปกรณ์วิชางานเกษตรแบบ ๑ (เลือกรายการ)จำนวน ๑ชุด ๑๖ รายการ ,อุปกรณ์
ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)(เลือกรายการ) จำนวน ๑ ชุด ๗๖ รายการ และโต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนประถม จำนวน 
๑ ชุด ๑๐ตัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพ่ือให้การจัดทำเกณฑ์คุณลักษณะครุภัณฑ์และราคากลางเป็นไปด้วยความ
ถูกต้อง จึงขอประชาพิจารณ์ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และราคากลางเพ่ือให้ สถานประกอบการ บริษัท ห้าง
ร้าน และบุคคลทั่วไปที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญได้พิจารณาให้ข้อเสนอแนะและข้อทักทัวง เพื่อให้เกิดความเหมาะสม เปิดเผย 
โปร่งใส คุ้มค่และประหยัด ในการจัดซื้อตามระเบียบต่อไป ซึ่งในการประชาพิจารณ์ใช้ระยะเวลา ๕ วันทำการ 
  ผู้สนใจมีความประสงค์ให้ข้อเสนอแนะและทักท้วง ให้ยื่นเอกสารข้อเสนอแนะและข้อทักท้วงได้ตั้งแต่วันที่ 
๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ และสามารถส่งหนังสือประชาพิจารณ์ได้โดยตรง 
  ทางไปรษณีย์ ส่งถึง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทนิน  โรงเรียนวัดอินทนิน หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งมะพร้าว 
อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา รหัสไปรษณีย์ ๘๒๑๒๐ รายละเอียตตามคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางดังแนบ 
 
   ประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
 
                                                                                                   ขอแสดงความนับถือ  
   
 
                                                                                              (นายกันต์ณัฐภัทร  โกยดุลย์)                                                                                        
                                                                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทนิน 
 
 



                 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 

รายการ โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนวัดอินทนิน 

----------------------------------------------------------------------- 

รายการ โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนระดับประถมศึกษา       ราคากลางต่อหน่วย ๑๕,๘๐๐ บาท 

โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนระดับประถมศึกษา 
         รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 

๑. โต๊ะนักเรียน ( กว้าง x ยาว x สูง ) ๔๐ x ๖๐ x ๖๗ ซม. 
๒. เก้าอ้ีนักเรียน ( กว้าง x ลึก x สูง ) ๓๖ x ๓๘ x ๓๘ ซม. 
๓. ไม้หน้าโต๊ะทำจากไม้อัด MDF หนา ๑๘ มม.เคลือบสีน้ำตาล 
๔. กล่องทำจากไม้อัด MDF หนา ๑๒ มม.เคลือบสีน้ำตาล 
๕. พ้ืนนั่งทำจากไม้อัด MDF หนา ๑๘ มม. เคลือบสีน้ำตาล 
๖. พนักพิงทำจากไม้อัด MDF หนา ๑๖ มม. เคลือบสีน้ำตาล 
๗. สีเคลือบไม้น้ำตาลเป็นชนิด NON-TOXIC  
๘. โครงขาโต๊ะ+เก้าอ้ีเหล็กกลมขนาด ๓/๔ ( ๑๙.๑ มม.)  
๙. โครงขาโต๊ะ+เก้าอ้ี เคลือบสีฝุ่น( Epoxy ) สีดำ  
๑๐.  ปลายขามีจุกพลาสติก ป้องกันการกระแทกและเสียดสีพ้ืน 

 
         ลงชื่อ............................. ........................ประธานกรรมการ 
                    ( นายกันต์ณัฐภัทร  โกยดุลย์ ) 
 
         ลงชื่อ.....................................................กรรมการ 
                  (นางสาววชิราภรณ์  สิทธิทัต) 
  
         ลงชื่อ.....................................................กรรมการ 
                  (นางสาวชนิกา นาคแก้ว) 
 
 
 
 
 
 



รายการครุภัณฑ์อุปกรณ์วิชางานเกษตรแบบ๑(เลือกรายการ) จำนวน ๑ ชุด ๑๖ รายการ  
โรงเรียนวัดอินทนิน อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 

ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน 
๑ เครื่องพ่นยากำจัดศัตรูพืช ๒ เครื่อง ๑,๐๒๐ ๒,๐๔๐ 
๒ รถเขน็เดิน ๒ คัน ๒,๐๙๐ ๔,๑๘๐ 
๓ กรรไกรตัดกิ่ง (ใหญ่) ๖ อัน ๔๙๐ ๒,๙๔๐ 
๔ กรรไกรตัดกิ่งสูง ๖ อัน ๔๙๐ ๒,๙๔๐ 
๕ กรรไกรตัดหญ้า ๑๐ อัน ๒๙๐ ๒,๙๐๐ 
๖ กรรไกรตัดกิ่ง (เล็ก) ๑๐ อัน ๒๕๐ ๒,๕๐๐ 
๗ จอบขุด ๑๕ ด้าน ๒๓๐ ๓,๔๕๐ 
๘ จอบถาก ๑๕ ด้าม ๒๔๐ ๓,๖๐๐ 
๙ พลั่วตักดิน ๑๕ อัน ๑๕๐ ๒,๒๕๐ 
๑๐ เลื่อยตดักิ่ง ๖ อัน ๒๙๐ ๑,๗๔๐ 
๑๑ มีดดายหญา้ ๑๐ อัน ๙๐ ๙๐๐ 
๑๒ คราดเหล็ก ๑๙ อัน ๙๐ ๑,๗๑๐ 
๑๓ ช้อนปลูก ๑๕ อัน ๑๕๐ ๒,๒๕๐ 
๑๔ ส้อมพรวนดิน ๑๕ อัน ๑๕๐ ๒,๒๕๐ 
๑๕ เสียม ๑๕ อัน ๑๕๐ ๒,๒๕๐ 
๑๖ รถเขน็อเนกประสงค์ ๒ คัน ๒,๐๕๐ ๔,๑๐๐ 
สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน รวมเป็นเงิน         ๔๒,๐๐๐ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 
รายการ อุปกรณ์วิชางานเกษตรแบบ๑(เลือกรายการ)โรงเรียนวัดอินทนิน 

------------------------------------------------------------------- 
รายการ อุปกรณ์วิชางานเกษตรแบบ๑(เลือกรายการ)ราคากลางต่อหน่วย ๔๓,๐๐๐ บาท 

         อุปกรณ์วิชางานเกษตรแบบ๑(เลือกรายการ) จำนวน ๑ชุด ๑๖ รายการ 
         รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 

๑. เครื่องพ่นยากำจัดศัตรูพืช จำนวน ๒ เครื่อง ราคากลางต่อหน่วย ๒,๐๔๐ บาท 
     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
           - แบบสะพายหลัง ชนิดใช้ลมอัดในตัว สามารถโยกได้ ตัวถังทำด้วยสแตนเลสเบอร์ ๒๘ หรือพลาสติกบรรจุสารเคมี 
ได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ ลิตร 
          - มีท่อทำด้วยพลาสติกหรือยาง และมีก๊อกปิด เบีด 
          - มีหัวฉีดอย่างน้อย ๒ ชนิด หัวฉีดทำด้วยทองเหลืองหรือพลาสติก 
          - สามารถปรับละอองสารเคมีที่พ่นได้ 
          - สายสะพายปรับระยะได้ ๑ ชุด  และมีหน้ากากป้องกันไอพิษจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช จำนวน ๔ ชุด ระบบ
ป้องกันไอพิษต้องได้มาตรฐาน 
๒. รถเข็นดิน จำนวน ๒ คัน ราคากลางต่อหน่วย ๔,๑๘๐ บาท 
     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
         - ชนิดล้อคู่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล้อ ไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว 
 -  ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๐.๑ ลูกบาศก์เมตร 
 - ตัวกระบะทำด้วยเหล็กหนา เบอร์ ๑๘ หรือหนากว่า สามารถยกเทได้ 
 - โครงสร้างทำด้วยเหล็กกลวงชนิดหนา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๔ นิ้ว 

 
 
         ลงชื่อ............................. ........................ประธานกรรมการ 
                    ( นายกันต์ณัฐภัทร  โกยดุลย์ ) 
 
         ลงชื่อ.....................................................กรรมการ 
                  (นางสาววชิราภรณ์  สิทธิทัต) 
  
         ลงชื่อ.....................................................กรรมการ 
                  (นางสาวชนิกา นาคแก้ว) 
 

 



  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 
รายการ อุปกรณ์วิชางานเกษตรแบบ๑(เลือกรายการ)โรงเรียนวัดอินทนิน 

------------------------------------------------------------------- 
รายการ อุปกรณ์วิชางานเกษตรแบบ๑(เลือกรายการ)ราคากลางต่อหน่วย ๔๓,๐๐๐ บาท 

         อุปกรณ์วิชางานเกษตรแบบ๑(เลือกรายการ) จำนวน ๑ชุด ๑๖ รายการ 
         รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 
๓. กรรไกรตัดกิ่ง (ใหญ่) จำนวน ๖ อัน ราคากลางต่อหน่วย ๒,๙๔๐ บาท 
   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 - ตัวมีดตัดยาวไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว 
 -ด้ามเป็นไม้เนื้อแข็งหรือวัสดุอ่ืนใดที่ใช้แทน กันได้  ยาวไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว 
 - ตัวมีดทำด้วยเหล็กกล้าอย่างดี 
๔.กรรไกรตัดกิ่งสูง จำนวน ๖ อัน ราคากลางต่อหน่วย ๒,๙๔๐ บาท 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 - ตัวกรรไกรทำด้วยเหล็กกล้าอย่างดี ยาวไม่น้อยกว่า ๑๓ นิ้ว 
 - มีสปริงและเชือกกระตุกให้ใบมีดตัดก่ิงไม้ 
 - ด้านล่างในมีดมีช่องสำหรับสวมด้ามได้ 
๕.กรรไกรตัดหญ้า จำนวน ๑๐ อัน ราคากลางต่อหน่วย ๒,๙๐๐ บาท 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 - ใบมีดยาวไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว  
 -. ตัวมีดทำด้วยเหล็กกล้าอย่างดี 
 - ด้ามทำด้วยไม้เนื้อแข็ง หรือวัสดุอื่นที่ใช้แทนกันได้ 

 
 
         ลงชื่อ............................. ........................ประธานกรรมการ 
                    ( นายกันต์ณัฐภัทร  โกยดุลย์ ) 
 
         ลงชื่อ.....................................................กรรมการ 
                  (นางสาววชิราภรณ์  สิทธิทัต) 
  
         ลงชื่อ.....................................................กรรมการ 
                  (นางสาวชนิกา นาคแก้ว) 
 

 



  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 
รายการ อุปกรณ์วิชางานเกษตรแบบ๑(เลือกรายการ)โรงเรียนวัดอินทนิน 

------------------------------------------------------------------- 
รายการ อุปกรณ์วิชางานเกษตรแบบ๑(เลือกรายการ)ราคากลางต่อหน่วย ๔๓,๐๐๐ บาท 

         อุปกรณ์วิชางานเกษตรแบบ๑(เลือกรายการ) จำนวน ๑ชุด ๑๖ รายการ 
         รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 
๖. มีดติดตาต่อกิ่ง จำนวน ๑๐ อัน ราคากลางต่อหน่วย ๒,๕๐๐ บาท 
   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 - ใบมีดทำด้วยสแตนเลสหรือเหล็กกล้าอย่างดี 

 - ขนาดใบมีดส่วนที่กว้างที่สุดไม่น้อยกว่า 
๑

๒
 นิ้ว  ยาวไม่น้อยกว่า  ๒ 

๑

๒
 นิ้ว สามารถพับเก็บได้ 

 - ด้ามยาวไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ปลายด้ามมีท่ีแกะเปลือกไม้ทำด้วยทองเหลืองหรือสแตนเลส 
๗.จอบขุดจำนวน ๑๕ ด้าม ราคากลางต่อหน่วย ๓,๔๕๐ บาท 
   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 - ตัวจอบและหัวจอบ ทำด้วยเหล็กอย่างดี หน้าจอบเว้า 
 - น้ำหนักไม่น้อยกว่า ๒.๕ ปอนด์ 
 - ด้ามทำด้วยไม้เนื้อแข็ง หรือวัสดุอื่นที่ใช้แทนกันได้ ยาวไม่น้อยกว่า ๑๓๐ ชม. 
๘.จอบถากจำนวน ๑๕ ด้าม ราคากลางต่อหน่วย ๓,๖๐๐ บาท 
   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 - ตัวจอบและหัวจอบ ทำด้วยเหล็กอย่างดี หล่อเป็นเนื้อเดียวกัน หน้าเสมอ 
 - น้ำหนักไม่น้อยกว่า ๒ ปอนด์ 
 - ด้ามทำด้วยไม้เนื้อแข็ง หรือวัสดุอื่นที่ใช้ทดแทนกันได้ ยาวไม่น้อยกว่า ๑๓๐ ซม. 

 
         

 
         ลงชื่อ............................. ........................ประธานกรรมการ 
                    ( นายกันต์ณัฐภัทร  โกยดุลย์ ) 
 
         ลงชื่อ.....................................................กรรมการ 
                  (นางสาววชิราภรณ์  สิทธิทัต) 
  
         ลงชื่อ.....................................................กรรมการ 
                  (นางสาวชนิกา นาคแก้ว) 

 



  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 
รายการ อุปกรณ์วิชางานเกษตรแบบ๑(เลือกรายการ)โรงเรียนวัดอินทนิน 

------------------------------------------------------------------- 
รายการ อุปกรณ์วิชางานเกษตรแบบ๑(เลือกรายการ)ราคากลางต่อหน่วย ๔๓,๐๐๐ บาท 

         อุปกรณ์วิชางานเกษตรแบบ๑(เลือกรายการ) จำนวน ๑ชุด ๑๖ รายการ 
         รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 
๙.พลั่วตักดินจำนวน ๑๕ อัน ราคากลางต่อหน่วย ๒,๒๕๐ บาท 
   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 - ใบพลั่วปลายแหลมมน ยาวไม่น้อยกว่า ๘ x ๑๑ นิ้ว 
 - ใบพลั่วทำด้วยเหล็กกล้าอย่างดีเบอร์ ๑๖ หรือหนากว่า 
 - ด้ามมือจับมีลักษณะรูปตัวดี 
 - ด้ามยาวไม่น้อยกว่า ๒๗ นิ้ว 
๑๐.เลื่อยตัดกิ่งจำนวน ๖ อัน ราคากลางต่อหน่วย ๑,๗๔๐ บาท 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 - ใบเลื่อยโค้ง ทำด้วยเหล็กกล้าอย่างดี ด้ามไม้หรือวัสดุอื่นที่ใช้ทดแทนกันได้ 
 - ความยาวตลอดด้ามไม่น้อยกว่า ๑๔ นิ้ว 
๑๑.มีดดายหญ้าจำนวน ๑๐ อัน  ราคากลางต่อหน่วย ๙๐๐ บาท 
    รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 - ใบมีดทำด้วยเหล็กเหนียวชุบแข็ง ปลายมน 
 - ความยาวเฉพาะใบมีดยาวไม่น้อยกว่า ๑๔ นิ้ว 
 - ด้ามเป็นด้ามเหล็กที่ตีจากเหล็กชิ้นเดียวกัน กับ ใบมีด 
 - ความยาวตลอดไม่น้อยกว่า ๒๑ นิ้ว 

 
 
         ลงชื่อ............................. ........................ประธานกรรมการ 
                    ( นายกันต์ณัฐภัทร  โกยดุลย์ ) 
 
         ลงชื่อ.....................................................กรรมการ 
                  (นางสาววชิราภรณ์  สิทธิทัต) 
  
         ลงชื่อ.....................................................กรรมการ 
                  (นางสาวชนิกา นาคแก้ว) 

 



  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 
รายการ อุปกรณ์วิชางานเกษตรแบบ๑(เลือกรายการ)โรงเรียนวัดอินทนิน 

------------------------------------------------------------------- 
รายการ อุปกรณ์วิชางานเกษตรแบบ๑(เลือกรายการ)ราคากลางต่อหน่วย ๔๓,๐๐๐ บาท 

         อุปกรณ์วิชางานเกษตรแบบ๑(เลือกรายการ) จำนวน ๑ชุด ๑๖ รายการ 
         รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 
๑๒.คราดเหล็กจำนวน ๑๙ อัน ราคากลางต่อหน่วย ๑,๗๑๐ บาท 
    รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 - ชี้คราดทำด้วยเหล็กเหนียว ขนาดเส้นผ่นศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๙ มม. เชื่อมติดเป็นเนื้อเดียวกัน 
 - มีซี่ไม่น้อยกว่า ๕ ซี่ ตัวซี่ยาวไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว 
  -ด้ามทำด้วยไม้เนื้อแข็งหรือวัสดุอื่นที่ใช้ทดแทนกันได้  ยาวไม่น้อยกว่า ๑๓๐ ชม. 
๑๓.ช้อนปลูกจำนวน ๑๕ อัน ราคากลางต่อหน่วย ๒,๒๕๐ บาท 
    รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 - ตัวช้อนทำด้วยเหล็กเหนียว ใช้เหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๑.๖ มม. 
 - ใบช้อนกว้างไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว 
 - ด้ามทำด้วยไม้หรือเหล็กหรือไฟเบอร์ 
๑๔.ส้อมพรวนดินจำนวน ๑๕ อัน ราคากลางต่อหน่วย ๒,๒๕๐ บาท 
    รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 - ทำด้วยเหล็กเหนียว มีชื่ไม่น้อยกว่า ๓ ซี่ ใช้เหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๑.๖ มม. 
 - ด้ามทำด้วยไม้เนื้อแข็งหรือวัสดุอื่นที่ใช้ทดแทนกันได้ 
 

 
         ลงชื่อ............................. ........................ประธานกรรมการ 
                    ( นายกันต์ณัฐภัทร  โกยดุลย์ ) 
 
         ลงชื่อ.....................................................กรรมการ 
                  (นางสาววชิราภรณ์  สิทธิทัต) 
  
         ลงชื่อ.....................................................กรรมการ 
                  (นางสาวชนิกา นาคแก้ว) 
 
 

 



  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 
รายการ อุปกรณ์วิชางานเกษตรแบบ๑(เลือกรายการ)โรงเรียนวัดอินทนิน 

------------------------------------------------------------------- 
รายการ อุปกรณ์วิชางานเกษตรแบบ๑(เลือกรายการ)ราคากลางต่อหน่วย ๔๓,๐๐๐ บาท 

         อุปกรณ์วิชางานเกษตรแบบ๑(เลือกรายการ) จำนวน ๑ชุด ๑๖ รายการ 
         รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 
๑๕.เสียมจำนวน ๑๕ อัน ราคากลางต่อหน่วย ๒,๒๕๐ บาท 
    รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 - ตัวเสียมทำด้วยเหล็กกล้าชุบแข็ง 
 - ความกว้างของใบเสียม ไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว 
 - ด้ามทำด้วยไม้เนื้อแข็งหรือวัสดุอื่นที่ใช้ทดแทนกันได้ ยาวไม่น้อยกว่า ๘๐ ซม. 
 
๑๖.รถเข็นอเนกประสงค์ จำนวน ๒ คัน ราคากลางต่อหน่วย ๔,๑๐๐ บาท 
     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 - ล้อคู่ ชนิดล้อซี่ลวด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล้อ ไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว 
 - ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๖๐X๑๐๐X๑๐ ลูกบาศก็เซนติเมตร 
 - มีรั้วกันตก 
 - โครงสร้างทำด้วยเหล็กกลวง ชนิดหนา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า๓๔ นิ้ว 
 

 
 
         ลงชื่อ............................. ........................ประธานกรรมการ 
                    ( นายกันต์ณัฐภัทร  โกยดุลย์ ) 
 
         ลงชื่อ.....................................................กรรมการ 
                  (นางสาววชิราภรณ์  สิทธิทัต) 
  
         ลงชื่อ.....................................................กรรมการ 
                  (นางสาวชนิกา นาคแก้ว) 
 

 
 
 



  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 
รายการเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง โรงเรียนวัดอินทนิน 
------------------------------------------------------------------- 

รายการ เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง     ราคากลางต่อหน่วย ๙,๕๐๐ บาท 
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ จำนวน ๑ ชุด  
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

๑. เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง แบบสะพาย  
๒. เครื่องยนต์ขนาด ๒ แรงม้า  
๓. ปริมาตรกระบอกสูบ ๔๑ ซีซี  
๔. พร้อมใบมีด 

 
 
 

 
         ลงชื่อ............................. ........................ประธานกรรมการ 
                    ( นายกันต์ณัฐภัทร  โกยดุลย์ ) 
 
         ลงชื่อ.....................................................กรรมการ 
                  (นางสาววชิราภรณ์  สิทธิทัต) 
  
         ลงชื่อ.....................................................กรรมการ 
                  (นางสาวชนิกา นาคแก้ว) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายการครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)(เลือกรายการ)จำนวน ๑ ชุด ๗๖ รายการ  
โรงเรียนวัดอินทนิน อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 

ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน 
๑ กล้องจุลทรรศน์ชนิดกระบอกตาคู่ ๑ ชุด ๒๖,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ 
๒ เข็มทิศ ๒๐ อัน ๖๐ ๑,๒๐๐ 
๓ เครื่องวัด pH แบบปากกา ๒ ชุด ๑,๘๐๐ ๓,๖๐๐ 
๔ ลูกโลก ๑ อัน ๑,๘๙๐ ๑,๘๙๐ 
๕ เครื่องชั่ง Triple Beam ๑ เครื่อง ๑๑,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐ 
๖ ส้องเสียงและคอ้นยางพร้อมกล่อง ๕ อัน ๒๙๐ ๑,๔๕๐ 
๗ เซลล์สุริยะ ไม่นอ้ยกว่า ๑.๕ โวลต์ ๓ อัน ๓๕๐ ๑,๐๕๐ 
๘ ปริซึมรูปสามเหลี่ยม ๕ อัน ๑๐๕ ๕๒๕ 
๙ กล่องแสงแสดงการผสมแสงสี ๑ อัน ๑,๙๐๐ ๑,๙๐๐ 

๑๐ หลอดไฟ ๒.๕ โวลต ์ ๕ อัน ๑๓๐ ๖๕๐ 
๑๑ ออดไฟฟ้า ๑๐ อัน ๙๐ ๙๐๐ 
๑๒ สายไฟฟ้ายาว ๕๐ cm. พร้อมแจ็คเสียบคู่ ๓๐ อัน ๖๐ ๑,๘๐๐ 
๑๓ สวิตซ ์ ๑๕ อัน ๘๗ ๑,๓๐๕ 
๑๔ ขดลวดทองแดง เบอร ์๒๐ ๑๐ อัน ๑๒๐ ๑,๒๐๐ 
๑๕ หลอดทดลองขนาดใหญ่ เส้นผ่านศูนยก์ลาง๒๕ mm. ๑๐ อัน ๗๐ ๗๐๐ 
๑๖ หลอดทดลองขนาดกลาง เส้นผ่านศูนยก์ลาง๑๕ mm. ๑๐ อัน ๓๕ ๓๕๐ 
๑๗ บีกเกอร์ขนาด ๑๐๐ ml ทนไฟ ๑๐ อัน ๘๐ ๘๐๐ 
๑๘ บีกเกอร์ขนาด ๒๕๐ ml. ทนไฟ ๑๐ อัน ๑๖๐ ๑,๖๐๐ 
๑๙ บีกเกอร์ขนาด ๕๐๐ ml. ทนไฟ ๑๐ อัน ๑๙๐ ๑,๙๐๐ 
๒๐ กระบอกตวง ๕๐ ml. ๑๐ อัน ๒๓๐ ๒,๓๐๐ 
๒๑ กระบอกตวง ๑๐๐ ml. ๑๐ อัน ๓๐๐ ๓,๐๐๐ 
๒๒ แท่งแกว้คนสาร ๑๐ อัน ๑๙๐ ๑,๙๐๐ 
๒๓ กรวยแก้ว เส้นผ่า ศูนยก์ลาง๗ cm. ๑๐ อัน ๗๐ ๗๐๐ 
๒๔ หลอดหยด พร้อมจุกขนาด ๑๐ cm. ๑๕ อัน ๑๒๐ ๑,๘๐๐ 
๒๕ กระจกปิดสไลด์ ๕ อัน ๔๕ ๒๒๕ 
๒๖ กระจกสไลด์ขอบฝน ๕ อัน ๑๐๖ ๕๓๐ 
๒๗ สไลด์ถาวร(พารามีเซียม ไฮดราอะมีบา) ๑๐ อัน ๖๐ ๖๐๐ 
๒๘ กระจกเงา ๑๐ อัน ๘๐ ๘๐๐ 
๒๙ ถุงทราย ๕๐๐ กรัม ๓๐ ถุง ๓๐ ๙๐๐ 
๓๐ เครื่องชั่ง ปริง ชนิดแขวน ๑๐๐๐g ๑๐N ๒๐ เครื่อง ๑๖๕ ๓,๓๐๐ 



ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคาต่อหน่อย จำนวนเงิน 
๓๑ ถ่านไฟฉายขนาด D พร้อมกะบะ ๒๐ ก้อน ๑๓๐ ๒,๖๐๐ 
๓๒ ตัวอย่างแร่ ๕ ชุด ๑๑๐ ๕๕๐ 
๓๓ ตัวอย่างหิน ๕ ชุด ๑๑๐ ๕๕๐ 
๓๔ เอทิลแอลกอฮอล์๙๕% ๕ ขวด ๙๒ ๔๖๐ 
๓๕ เอทิลแอลกอฮอล์๗๐% ๕ ขวด ๗๐ ๓๕๐ 
๓๖ สารละลายไอโอดีน ๓ ขวด ๑๑๐ ๓๓๐ 
๓๗ สารละลายเบเนดิกต์ ๓ ขวด ๙๐ ๒๗๐ 
๓๘ แคลเซียมไฮดรอกไซต์๒๕๐g ๓ ขวด ๖๐ ๑๘๐ 
๓๙ กระดาษพีเอช ๑-๑๔ ยูนิเวอร์เซล ๓ กล่อง ๙๐ ๒๗๐ 
๔๐ กระดาษลิตมัส สีแดง ๕ กล่อง ๙๐ ๔๕๐ 
๔๑ กระดาษลิตมัส สีน้ำ เงิน ๕ กล่อง ๙๐ ๔๕๐ 
๔๒ เจนเชียลไวโอเลต ๑๐ ชุด ๔๕ ๔๕๐ 
๔๓ ปากคีบ สแตนเลส ๕ อัน ๕๗ ๒๘๕ 
๔๔ คีมคีบสแตนเลสปลายแหลม ๕ อัน ๙๐ ๔๕๐ 
๔๕ กระดาษทราย ๑๐ แผ่น ๓๐ ๓๐๐ 
๔๖ ถ้วยพลาสติก ๑๐ ใบ ๘๐ ๘๐๐ 
๔๗ ดินน้ำมัน ๑๐ ก้อน ๒๘ ๒๘๐ 
๔๘ ช้อนตักสารสแตนเลส เบอร์๑ ๑๐ อัน ๑๓๐ ๑,๓๐๐ 
๔๙ ช้อนตักสารสแตนเลส เบอร์๒ ๑๐ อัน ๑๓๐ ๑,๓๐๐ 
๕๐ max - mim thermomiter ๕ อัน ๓๕๐ ๑,๗๕๐ 
๕๑ เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน ๕ เครื่อง ๓๘๐ ๑,๙๐๐ 
๕๒ ไฮโกรมิเตอร์ ๓ อัน ๖๒๐ ๑,๘๖๐ 
๕๓ บารอมิเตอร์  ๓ อัน ๗๘๐ ๒,๓๔๐ 
๕๔ เครื่องชั้งน้ำหนักบุคคล ๑ เครื่อง ๕๗๐ ๕๗๐ 
๕๕ หมอ้แปลงไฟฟ้าโวลต์ต่ำAC/DC ๑ อัน ๒,๗๐๐ ๒,๗๐๐ 
๕๖ ชุดแสง(ฟิสิกส์) พร้อมกล่องแสงและผิวสะท้อนโคง้วงกลม ๑ อัน ๒,๖๐๐ ๒,๖๐๐ 
๕๗ แอมมิเตอร์ ๓ อัน ๗๐๐ ๒,๑๐๐ 
๕๘ โวลต์มิเตอร์ ๓ อัน ๗๐๐ ๒,๑๐๐ 
๕๙ แผ่นไม้แรงเสียดทาน ๕ อัน ๑๑๐ ๕๕๐ 
๖๐ หลอดวัดความข่นุของน้ำ ๑ อัน ๑,๖๓๐ ๑,๖๓๐ 
๖๑ เทอร์โมมิเตอร์ปรอท ๑๑๐ องศา ๑๐ อัน ๑๕๐ ๑,๕๐๐ 
๖๒ ไคลโนมิเตอร์ ๒๐ อัน ๗๐ ๑,๔๐๐ 



ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน 
๖๓ จานหลุมโลหะ ๑๐ อัน ๑๙๐ ๑,๙๐๐ 
๖๔ ถ้วยยูรกีา ๕ ถ้วย ๑๐๕ ๕๒๕ 
๖๕ กระดาษกรอง whatman No.๙๓ ๕ กล่อง ๒๕๕ ๑,๒๗๕ 
๖๖ กล่องพลาสติก ๕ กล่อง ๑๐๐ ๕๐๐ 
๖๗ กระดาษกาวย่น ๕ ม้วน ๓๕ ๑๗๕ 
๖๘ สีย้อมผ้าแดง น้ำเงิน เหลือง ๕ ชุด ๙๐ ๔๕๐ 
๖๙ สีผสมอาหารแดง น้ำเงิน เหลือง ๕ ชุด ๙๕ ๔๗๕ 
๗๐ คลิปหนีบกระดาษ ๒ กล่อง ๑๕๐ ๓๐๐ 
๗๑ เขม็เข่ียปลายแหลม ๕ ชุด ๘๐ ๔๐๐ 
๗๒ นาฬิกาจับเวลา ๒ เครี่อง ๗๓๐ ๑,๔๖๐ 
๗๓ ตะเกียงแอลกอฮอล์ ๕ อัน ๑๐๕ ๕๒๕ 
๗๔ แผนที่ดาว ๑๐ แผ่น ๗๕ ๗๕๐ 
๗๕ แว่นขยายเส้นผ่าศูนยก์ลาง๓ นิ้ว ๒๐ อัน ๗๐ ๑,๔๐๐ 
๗๖ ไมเ้มตร ๕ อัน ๑๔๕ ๗๒๕ 

หนึ่งแสนสองหม่ืนหนึ่งพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน รวมจำนวนเงิน ๑๒๑,๓๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 
รายการ อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)(เลือกรายการ)โรงเรียนวัดอินทนิน 

------------------------------------------------------------------- 
รายการ อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)ราคากลางต่อหน่วย ๑๒๖,๐๐๐ บาท 

         อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)(เลือกรายการ) จำนวน ๑ชุด ๗๖ รายการ 
         รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
๑. กล้องจุลทรรศน์ ชนิดกระบอกตาคู่ จำนวน ๑ชุด ราคากลางต่อหน่วย ๒๖,๐๐๐ บาท 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 
  - หัวกล้อง ชนิดกระบอกตาคู่ เอนไม่น้อยกว่า ๓๐ องศา หมุนได้ และมีปุ่มล็อกตรึงให้ อยู่กับท่ี ระยะห่างระหว่าง
กระบอกตา สามารถปรับได้อยู่ในช่วง ๔.๘ - ๗ cm และหมุน ปรับ Diopter ได ้ 
 - เลนส์ตา ชนิดเห็นภาพกว้าง มีกําลังขยาย ๑๐x และ ๑๕x อย่างละ ๑ คู่ พร้อม Pointer ในตัว และที่เลนส์ตา
สามารถปรับความชัดเจนได้อย่างน้อย ๑ ข้าง  
 - เลนส์วัตถุ เป็นเลนส์ที่แก้ความคลาดรงค์ของแสงสี (aberration) เลนส์เป็นแบบ plan achromatic ซึ่งมีระบบ
ป้องกันเชื้อรา มีกําลังขยาย ๔ ขนาด คือ ๔x ๑๐x ๔๐x (spring) และ ๑๐๐x (spring oil) อย่างละ ๑ หัว  
 - แท่นวางสไลด์ แบบสี่เหลี่ยม ติดตั้งอย่างแข็งแรงกับตัวกล้อง ทําด้วยโลหะขนาดไม่น้อย กว่า ๑๒ x ๑๓ cm พร้อม
ระบบปรับเลื่อนสไลด์ (mechanical stage)  
 - ระบบโฟกัส มีปุ่มปรับภาพหยาบและละเอียด ชนิดแกนร่วมกัน (Coaxial)  
 - เลนส์รวมแสง ชนิด Abbe condenser NA. ๑.๒๕ สามารถปรับเลื่อนขึ้นลงได้มี lnis diaphragm พร้อมแป้นใส่
กระจกกรองแสง และมีแผ่นกรองแสง สีน้ำเงิน (blue) เหลือง (yellow) และเขียว (green) อย่างละ ๑ แผ่น 
 - ระบบให้แสงสว่าง ชนิด Built – In หลอดไฟ ๖ โวลท์ ๒๐ วัตต์ Halogen หรือใช้หลอดไฟ ชนิดฟลูออเรสเซนต์อยู่
ภายในฐานกล้อง ใช้ไฟฟ้า ๒๒๐ โวลท์ ๕๐ เฮิร์ตซ์มีสวิทซ์เปิด - ปิด และระบบหรี่ไฟ (dimmer) มีฟิวส์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร  
 - มีระบบล็อกป้องกันไม่ให้สไลด์กระแทกกับเลนส์ใกล้วัตถุ  
 - มีระบบป้องกันเชื้อรา  
 -  ผู้เสนอราคาต้องระบุ ยี่ห้อ รุ่น และประเทศผู้ผลิตในใบเสนอราคา กล้องจุลทรรศน์ ชนิดกระบอกตาคู่  
 -  อุปกรณ์ประกอบ - ถุงคลุมกล้อง ๑ ใบ - หลอดไฟอะไหล่ ๒ หลอด - ฟิวส์อะไหล่ ๒ หลอด - สารดูดความชื้น 
(Silica gel) ๑ ห่อ - น้ำมัน (immersion oil) ที่ใช้กับเลนส์วัตถุท่ีเป็นหัวน้ำมันอย่างน้อย ๕ cm๓ – กระดาษเช็ดเลนส์๑ ห่อ 
 - กล่องบรรจุกล้องพร้อมหูหิ้วและกุญแจล็อคเพ่ือการเคลื่อนย้ายได้สะดวก  
 -  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑  
 -  มีคู่มือการใช้งานของผลิตภัณฑ์ เป็นภาษาไทยพร้อมภาพประกอบ  
 -  มีเอกสารที่บ่งบอกลักษณะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ และ Catalogue ต้นฉบับจากบริษัทผู้ผลิต  
 -  รับประกันไม่น้อยกว่า ๒ ปีและมีบริการตรวจเช็คสภาพหลังการขายอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  
 -  มีการสาธิตวิธีการใช้ให้ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะที่กําหนด  
 - มีการอบรมวิธีการใช้การดูแล และการเก็บรักษาอย่างถูกวิธ ี

/ลงชื่อ... 



-๒- 
 
 

 
         ลงชื่อ............................. ........................ประธานกรรมการ 
                    ( นายกันต์ณัฐภัทร  โกยดุลย์ ) 
 
         ลงชื่อ.....................................................กรรมการ 
                  (นางสาววชิราภรณ์  สิทธิทัต) 
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                  (นางสาวชนิกา นาคแก้ว) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 
รายการ อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)(เลือกรายการ)โรงเรียนวัดอินทนิน 

------------------------------------------------------------------- 
รายการ อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)ราคากลางต่อหน่วย ๑๒๖,๐๐๐ บาท 

         อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)(เลือกรายการ) จำนวน ๑ชุด ๗๖ รายการ 
         รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
๒.เข็มทิศคู่ จำนวน ๒๐ อัน ราคากลางต่อหน่วย ๑,๒๐๐ บาท 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
 - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ประมาณ ๔ ซม. 
  - มีสเกลบอกองศา บอกค่าได้จากตัวเลขสเกล  
 - ตัวเรือนมีห่วง สำหรับคล้องเชือก 
๓. เครื่องวัดค่า PH แบบปากกา จำนวน ๒ ชุด ราคากลางต่อหน่วย ๓,๖๐๐ บาท 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้  
 - เป็นเครื่องวัดค่า pH ชนิดปากกา แสดงผลการวัดตัวเลขไฟฟ้า (Digital display) 
 - อิเล็กโทรดสำหรับวัด pH เป็นแบบ Combined electrode 
 - อิเล็กโทรดสำหรับวัด pH สามารถใช้กับหลอดทดลองขนาดใหญ่ได้  
 - สามารถวัดค่า pH ได้ในช่วง ๐.๐๐ - ๑๔.๐๐ หรือกว้างกว่า มีค่าความละเอียด ±๐.๐๑  
 - สามารถวัดค่า pH ได้ในช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ ๐ - ๕๐ องศาเซลเซียส หรือกว้างกว่า พร้อมทั้งมี ระบบซดเชยอุณหภูมิ
อัตโนมัติ  
 - การสอบเทียบ (Calibration) ทำได้โดยอัตโนมัติไม่น้อยกว่า ๑ จุด พร้อมกับสารละลาย บัฟเฟอร์มาตรฐาน ซึ่งมีค่า 
pH ๔, pH ๗, pH ๑๐ โดยมปีริมาตรไม่น้อยกว่า ๕๐๐ mL  
 - มีคู่มือการใช้อย่างละเอียดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
 - เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ โดยมีเอกสารรับรอง 
 - ผู้เสนอราคาต้องระบุรุ่น ยี่ห้อ และประเทศผู้ผลิต  
 - มีบริการหลังการขายโดยมีเอกสารยืนยันการให้บริการ  
 - รับประกันคุณภาพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

 
         ลงชื่อ............................. ........................ประธานกรรมการ 
                    ( นายกันต์ณัฐภัทร  โกยดุลย์ ) 
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                  (นางสาววชิราภรณ์  สิทธิทัต) 
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                  (นางสาวชนิกา นาคแก้ว) 

 



  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 
รายการ อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)(เลือกรายการ)โรงเรียนวัดอินทนิน 

------------------------------------------------------------------- 
รายการ อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)ราคากลางต่อหน่วย ๑๒๖,๐๐๐ บาท 

         อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)(เลือกรายการ) จำนวน ๑ชุด ๗๖ รายการ 
         รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 
๔.ลูกโลก จำนวน ๑ อัน ราคากลางต่อหน่วย ๑,๘๙๐ บาท 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
 - ลูกโลกแสดงภูมิศาสตร์และภูมิภาค  
 - เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร  
 - ตัวอักษรเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย  
 - มีไฟในตัว  
 - มีเส้นละติจุดและลองติจูด  
 - บอกเวลาและบอกระยะทางได้ทั่วโลก 
  - มีฐานที่ตั้งแข็งแรง  
 - ทำด้วยพลาสติกแข็ง 
 
 
 
 
 

 
         ลงชื่อ............................. ........................ประธานกรรมการ 
                    ( นายกันต์ณัฐภัทร  โกยดุลย์ ) 
        
        ลงชื่อ.....................................................กรรมการ 
                  (นางสาววชิราภรณ์  สิทธิทัต) 
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                  (นางสาวชนิกา นาคแก้ว) 

 
 
 



  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 
รายการ อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)(เลือกรายการ)โรงเรียนวัดอินทนิน 

------------------------------------------------------------------- 
รายการ อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)ราคากลางต่อหน่วย ๑๒๖,๐๐๐ บาท 

         อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)(เลือกรายการ) จำนวน ๑ชุด ๗๖ รายการ 
         รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 
๕.เครื่องชั่ง Triple Beam จำนวน ๑ เครื่อง ราคากลางต่อหน่วย ๑๑,๐๐๐ บาท 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
 - เป็นเครื่องอ่านชนิดมีคานไม่น้อยกว่า ๓ คาน 
  - อ่านค่าในตัวได้จาก ๐ – ๖๑๐ กรัม  
 - มีตุ้มน้ำหนักเพ่ิมอีก ๓ ตุ้ม แต่ละตุ้มมีน้ำหนักต่างกัน สามารถอ่านค่าเต็ม สเกลได้ไม่น้อยกว่า ๒,๖๑๐ กรัม 
  - ชั่งได้ละเอียด ๐.๑กรัม 
 - มีแม่เหล็กช่วงหน่วงการแกว่งของคันชั่ง  
 - มีที่ส้าหรับปรับศูนย์ของเครื่องชั่งได้  
 - ฐานท้าด้วยโลหะเคลือบสีกันสนิม  
 - จานรับน ้าหนักท้าด้วยโลหะไม่เป็นสนิม หรือ สแตนเลส  
 - ผู้เสนอราคาต้องระบุ ยี่ห้อ รุ่น และประเทศผู้ผลิตในใบเสนอราคา  
 - เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ 
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  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 
รายการ อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)(เลือกรายการ)โรงเรียนวัดอินทนิน 

------------------------------------------------------------------- 
รายการ อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)ราคากลางต่อหน่วย ๑๒๖,๐๐๐ บาท 

         อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)(เลือกรายการ) จำนวน ๑ชุด ๗๖ รายการ 
         รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 
๖. ส้องเสียงและค้อนยางพร้อมกล่อง จำนวน ๕ อัน ราคากลางต่อหน่วย ๑,๔๕๐ บาท 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 - ให้จัดซื้อเป็นการทั่วไป 
๗.เซลล์สุริยะ ไม่นอ้ยกว่า ๑.๕ โวลต์ จำนวน ๓ อัน ราคากลางต่อหน่วย ๑,๐๕๐ บาท 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 - ให้จัดซื้อเป็นการทั่วไป 
๘. ปริซึมรูปสามเหลี่ยม จำนวน ๕ อัน ราคากลางต่อหน่วย ๕๒๕บาท 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 - ให้จัดซื้อเป็นการทั่วไป 
๙. กล่องแสงแสดงการผสมแสงสี จำนวน ๑ อัน ราคากลางต่อหน่วย ๑,๙๐๐ บาท 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 - ให้จัดซื้อเป็นการทั่วไป 
๑๐. หลอดไฟ ๒.๕ โวลต์ จำนวน ๕ อัน ราคากลางต่อหน่วย ๖๕๐ บาท 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 - ให้จัดซื้อเป็นการทั่วไป 
๑๑.ออดไฟฟ้า จำนวน  อัน ๑๐ราคากลางต่อหน่วย ๙๐๐ บาท 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 - ให้จัดซื้อเป็นการทั่วไป 

 
         ลงชื่อ............................. ........................ประธานกรรมการ 
                    ( นายกันต์ณัฐภัทร  โกยดุลย์ ) 
        
        ลงชื่อ.....................................................กรรมการ 
                  (นางสาววชิราภรณ์  สิทธิทัต) 
 
         ลงชื่อ.....................................................กรรมการ 
                  (นางสาวชนิกา นาคแก้ว) 



  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 
รายการ อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)(เลือกรายการ)โรงเรียนวัดอินทนิน 

------------------------------------------------------------------- 
รายการ อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)ราคากลางต่อหน่วย ๑๒๖,๐๐๐ บาท 

         อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)(เลือกรายการ) จำนวน ๑ชุด ๗๖ รายการ 
         รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 
๑๒. สายไฟฟ้ายาว ๕๐ cm. พร้อมแจ็คเสียบคู่ จำนวน ๓๐ อัน ราคากลางต่อหน่วย ๑,๘๐๐ บาท 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 - ให้จัดซื้อเป็นการทั่วไป 
๑๓. สวิตซ์ จำนวน ๑๕ อัน ราคากลางต่อหน่วย ๑,๓๐๕ บาท 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 - ให้จัดซื้อเป็นการทั่วไป 
๑๔. ขดลวดทองแดง เบอร์ ๒๐ จำนวน  ๑๐ อัน ราคากลางต่อหน่วย ๑,๒๐๐บาท 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 - ให้จัดซื้อเป็นการทั่วไป 
๑๕.หลอดทดลองขนาดใหญ่ เส้นผ่านศูนยก์ลาง๒๕ mm. จำนวน ๑๐ อัน ราคากลางต่อหน่วย ๗๐๐ บาท 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 - ให้จัดซื้อเป็นการทั่วไป 
๑๖.หลอดทดลองขนาดกลาง เส้นผ่านศูนยก์ลาง๑๕ mm.จำนวน ๑๐ อัน ราคากลางต่อหน่วย ๓๕๐ บาท 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 - ให้จัดซื้อเป็นการทั่วไป 
๑๗.บีกเกอร์ขนาด ๑๐๐ ml ทนไฟ จำนวน ๑๐ อัน ราคากลางต่อหน่วย ๘๐๐ บาท 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 - ให้จัดซื้อเป็นการทั่วไป 

 
         ลงชื่อ............................. ........................ประธานกรรมการ 
                    ( นายกันต์ณัฐภัทร  โกยดุลย์ ) 
        
        ลงชื่อ.....................................................กรรมการ 
                  (นางสาววชิราภรณ์  สิทธิทัต) 
 
         ลงชื่อ.....................................................กรรมการ 
                  (นางสาวชนิกา นาคแก้ว) 



  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 
รายการ อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)(เลือกรายการ)โรงเรียนวัดอินทนิน 

------------------------------------------------------------------- 
รายการ อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)ราคากลางต่อหน่วย ๑๒๖,๐๐๐ บาท 

         อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)(เลือกรายการ) จำนวน ๑ชุด ๗๖ รายการ 
         รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 
๑๘.บีกเกอร์ขนาด ๒๕๐ ml. ทนไฟ จำนวน ๑๐ อัน ราคากลางต่อหน่วย ๑,๖๐๐บาท 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 - ให้จัดซื้อเป็นการทั่วไป 
๑๙.บีกเกอร์ขนาด ๕๐๐ ml. ทนไฟ จำนวน ๑๐ อัน ราคากลางต่อหน่วย ๑,๙๐๐ บาท 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 - ให้จัดซื้อเป็นการทั่วไป 
๒๐.กระบอกตวง ๕๐ ml. จำนวน ๑๐ อัน ราคากลางต่อหน่วย ๒,๓๐๐ บาท 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 - ให้จัดซื้อเป็นการทั่วไป 
๒๑.กระบอกตวง ๑๐๐ ml. จำนวน  ๑๐ อัน ราคากลางต่อหน่วย ๓,๐๐๐บาท 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 - ให้จัดซื้อเป็นการทั่วไป 
๒๒.แท่งแก้วคนสาร จำนวน ๑๐ อัน ราคากลางต่อหน่วย ๑,๙๐๐ บาท 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 - ให้จัดซื้อเป็นการทั่วไป 
๒๓.กรวยแก้ว เส้นผ่า ศูนยก์ลาง๗ cm.จำนวน ๑๐ อัน ราคากลางต่อหน่วย ๗๐๐ บาท 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 - ให้จัดซื้อเป็นการทั่วไป 

 
         ลงชื่อ............................. ........................ประธานกรรมการ 
                    ( นายกันต์ณัฐภัทร  โกยดุลย์ ) 
        
        ลงชื่อ.....................................................กรรมการ 
                  (นางสาววชิราภรณ์  สิทธิทัต) 
 
         ลงชื่อ.....................................................กรรมการ 
                  (นางสาวชนิกา นาคแก้ว) 



  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 
รายการ อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)(เลือกรายการ)โรงเรียนวัดอินทนิน 

------------------------------------------------------------------- 
รายการ อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)ราคากลางต่อหน่วย ๑๒๖,๐๐๐ บาท 

         อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)(เลือกรายการ) จำนวน ๑ชุด ๗๖ รายการ 
         รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 
๒๔.หลอดหยด พร้อมจุกขนาด ๑๐ cm. จำนวน ๑๕ อัน ราคากลางต่อหน่วย ๑,๘๐๐ บาท 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 - ให้จัดซื้อเป็นการทั่วไป 
๒๕.กระจกปิดสไลด์ จำนวน ๕ อัน ราคากลางต่อหน่วย ๒๒๕ บาท 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 - ให้จัดซื้อเป็นการทั่วไป 
๒๖.กระจกสไลด์ขอบฝน จำนวน ๕ อัน ราคากลางต่อหน่วย ๕๓๐ บาท 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 - ให้จัดซื้อเป็นการทั่วไป 
๒๗.สไลด์ถาวร(พารามีเซียม ไฮดราอะมีบา) จำนวน ๑๐ อัน ราคากลางต่อหน่วย ๖๐๐ บาท 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 - ให้จัดซื้อเป็นการทั่วไป 
๒๘.กระจกเงา จำนวน ๑๐ อัน ราคากลางต่อหน่วย ๘๐๐ บาท 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 - ให้จัดซื้อเป็นการทั่วไป 
๒๙.ถุงทราย ๕๐๐ กรัม จำนวน ๓๐ ถุง ราคากลางต่อหน่วย ๙๐๐ บาท 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 - ให้จัดซื้อเป็นการทั่วไป 

 
         ลงชื่อ............................. ........................ประธานกรรมการ 
                    ( นายกันต์ณัฐภัทร  โกยดุลย์ ) 
        
        ลงชื่อ.....................................................กรรมการ 
                  (นางสาววชิราภรณ์  สิทธิทัต) 
 
         ลงชื่อ.....................................................กรรมการ 
                  (นางสาวชนิกา นาคแก้ว) 



  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 
รายการ อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)(เลือกรายการ)โรงเรียนวัดอินทนิน 

------------------------------------------------------------------- 
รายการ อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)ราคากลางต่อหน่วย ๑๒๖,๐๐๐ บาท 

         อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)(เลือกรายการ) จำนวน ๑ชุด ๗๖ รายการ 
         รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 
๓๐.เครื่องชั่ง ปริง ชนิดแขวน ๑๐๐๐g ๑๐N จำนวน ๒๐ เครื่อง ราคากลางต่อหน่วย ๓,๓๐๐ บาท 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 - ให้จัดซื้อเป็นการทั่วไป 
๓๑.ถ่านไฟฉายขนาด D พร้อมกะบะ จำนวน ๒๐ ก้อน ราคากลางต่อหน่วย ๒,๖๐๐ บาท 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 - ให้จัดซื้อเป็นการทั่วไป 
๓๒.ตัวอย่างแร่ จำนวน ๕ ชุด ราคากลางต่อหน่วย ๕๕๐ บาท 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 - ให้จัดซื้อเป็นการทั่วไป 
๓๓.ตัวอย่างหิน จำนวน ๕ ชุด ราคากลางต่อหน่วย ๕๕๐ บาท 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 - ให้จัดซื้อเป็นการทั่วไป 
๓๔.เอทิลแอลกอฮอล์๙๕% จำนวน ๕ ขวด ราคากลางต่อหน่วย ๔๖๐บาท 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 - ให้จัดซื้อเป็นการทั่วไป 
๓๕.เอทิลแอลกอฮอล์๗๐% จำนวน ๕ ขวดราคากลางต่อหน่วย ๓๕๐ บาท 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 - ให้จัดซื้อเป็นการทั่วไป 

 
         ลงชื่อ............................. ........................ประธานกรรมการ 
                    ( นายกันต์ณัฐภัทร  โกยดุลย์ ) 
        
        ลงชื่อ.....................................................กรรมการ 
                  (นางสาววชิราภรณ์  สิทธิทัต) 
 
         ลงชื่อ.....................................................กรรมการ 
                  (นางสาวชนิกา นาคแก้ว) 



  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 
รายการ อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)(เลือกรายการ)โรงเรียนวัดอินทนิน 

------------------------------------------------------------------- 
รายการ อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)ราคากลางต่อหน่วย ๑๒๖,๐๐๐ บาท 

         อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)(เลือกรายการ) จำนวน ๑ชุด ๗๖ รายการ 
         รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 
๓๖.สารละลายไอโอดีน จำนวน  ๓ ขวด ราคากลางต่อหน่วย ๓๓๐ บาท 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 - ให้จัดซื้อเป็นการทั่วไป 
๓๗.สารละลายเบเนดิกต์ จำนวน ๓  ขวด ราคากลางต่อหน่วย ๒๗๐ บาท 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 - ให้จัดซื้อเป็นการทั่วไป 
๓๘. แคลเซียมไฮดรอกไซต์๒๕๐g  จำนวน ๑๕ อัน ราคากลางต่อหน่วย ๑๘๐ บาท 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 - ให้จัดซื้อเป็นการทั่วไป 
๓๙.กระดาษพีเอช ๑-๑๔ ยูนิเวอร์เซล จำนวน ๓ กล่อง ราคากลางต่อหน่วย ๒๗๐ บาท 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 - ให้จัดซื้อเป็นการทั่วไป 
๔๐.กระดาษลิตมัส สีแดง จำนวน ๕ กล่อง ราคากลางต่อหน่วย ๔๕๐บาท 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 - ให้จัดซื้อเป็นการทั่วไป 
๔๑. กระดาษลิตมัส สีน้ำ เงิน จำนวน ๕ กล่อง ราคากลางต่อหน่วย  ๔๕๐บาท 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 - ให้จัดซื้อเป็นการทั่วไป 

 
         ลงชื่อ............................. ........................ประธานกรรมการ 
                    ( นายกันต์ณัฐภัทร  โกยดุลย์ ) 
        
        ลงชื่อ.....................................................กรรมการ 
                  (นางสาววชิราภรณ์  สิทธิทัต) 
 
         ลงชื่อ.....................................................กรรมการ 
                  (นางสาวชนิกา นาคแก้ว) 



  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 
รายการ อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)(เลือกรายการ)โรงเรียนวัดอินทนิน 

------------------------------------------------------------------- 
รายการ อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)ราคากลางต่อหน่วย ๑๒๖,๐๐๐ บาท 

         อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)(เลือกรายการ) จำนวน ๑ชุด ๗๖ รายการ 
         รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 
๔๒. เจนเชียลไวโอเลต จำนวน ๑๐ ชุด ราคากลางต่อหน่วย ๔๕๐ บาท 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 - ให้จัดซื้อเป็นการทั่วไป 
๔๓. ปากคีบ สแตนเลส จำนวน ๕ อัน ราคากลางต่อหน่วย ๒๘๕ บาท 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 - ให้จัดซื้อเป็นการทั่วไป 
๔๔.คีมคีบสแตนเลสปลายแหลม จำนวน ๕ อัน ราคากลางต่อหน่วย ๔๕๐ บาท 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 - ให้จัดซื้อเป็นการทั่วไป 
๔๕.กระดาษทราย จำนวน ๑๐  แผ่นราคากลางต่อหน่วย ๓๐๐ บาท 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 - ให้จัดซื้อเป็นการทั่วไป 
๔๖. ถ้วยพลาสติก จำนวน ๑๐ใบ ราคากลางต่อหน่วย ๘๐๐ บาท 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 - ให้จัดซื้อเป็นการทั่วไป 
๔๗.ดินน้ำมัน จำนวน ๑๐ กอ้น ราคากลางต่อหน่วย ๒๘๐ บาท 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 - ให้จัดซื้อเป็นการทั่วไป 

 
         ลงชื่อ............................. ........................ประธานกรรมการ 
                    ( นายกันต์ณัฐภัทร  โกยดุลย์ ) 
        
        ลงชื่อ.....................................................กรรมการ 
                  (นางสาววชิราภรณ์  สิทธิทัต) 
 
         ลงชื่อ.....................................................กรรมการ 
                  (นางสาวชนิกา นาคแก้ว) 



  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 
รายการ อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)(เลือกรายการ)โรงเรียนวัดอินทนิน 

------------------------------------------------------------------- 
รายการ อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)ราคากลางต่อหน่วย ๑๒๖,๐๐๐ บาท 

         อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)(เลือกรายการ) จำนวน ๑ชุด ๗๖ รายการ 
         รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 
๔๘.ช้อนตักสารสแตนเลส เบอร์๑ จำนวน ๑๐ อัน ราคากลางต่อหน่วย ๑,๓๐๐ บาท 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 - ให้จัดซื้อเป็นการทั่วไป 
๔๙.ช้อนตักสารสแตนเลส เบอร์๒ จำนวน ๑๐ อัน ราคากลางต่อหน่วย ๑,๓๐๐ บาท 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 - ให้จัดซื้อเป็นการทั่วไป 
๕๐. max - mim thermomiter  จำนวน ๕ อัน ราคากลางต่อหน่วย ๑,๗๕๐ บาท 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 - ให้จัดซื้อเป็นการทั่วไป 
๕๑.เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน จำนวน ๕ เครื่อง ราคากลางต่อหน่วย ๑,๙๐๐ บาท 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 - ให้จัดซื้อเป็นการทั่วไป 
๕๒. ไฮโกรมิเตอร์ จำนวน ๓ อัน ราคากลางต่อหน่วย ๑,๘๖๐ บาท 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 - ให้จัดซื้อเป็นการทั่วไป 
๕๓.บารอมิเตอร์ จำนวน ๓ อัน ราคากลางต่อหน่วย ๒,๓๔๐ บาท 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 - ให้จัดซื้อเป็นการทั่วไป 

 
         ลงชื่อ............................. ........................ประธานกรรมการ 
                    ( นายกันต์ณัฐภัทร  โกยดุลย์ ) 
        
        ลงชื่อ.....................................................กรรมการ 
                  (นางสาววชิราภรณ์  สิทธิทัต) 
 
         ลงชื่อ.....................................................กรรมการ 
                  (นางสาวชนิกา นาคแก้ว) 



  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 
รายการ อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)(เลือกรายการ)โรงเรียนวัดอินทนิน 

------------------------------------------------------------------- 
รายการ อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)ราคากลางต่อหน่วย ๑๒๖,๐๐๐ บาท 

         อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)(เลือกรายการ) จำนวน ๑ชุด ๗๖ รายการ 
         รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 
๕๔.เครื่องชั้งน้ำหนักบุคคล จำนวน ๑เครื่อง ราคากลางต่อหน่วย ๕๗๐ บาท 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 - ให้จัดซื้อเป็นการทั่วไป 
๕๕.หม้อแปลงไฟฟ้าโวลต์ต่ำAC/DC จำนวน ๑ อัน ราคากลางต่อหน่วย ๒,๗๐๐ บาท 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 - ให้จัดซื้อเป็นการทั่วไป 
๕๖.ชุดแสง(ฟิสิกส์) พร้อมกล่องแสงและผิวสะท้อนโค้งวงกลม จำนวน ๑ อัน ราคากลางต่อหน่วย ๒,๖๐๐ บาท 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 - ให้จัดซื้อเป็นการทั่วไป 
๕๗.แอมมิเตอร์ จำนวน  ๓ อัน ราคากลางต่อหน่วย ๒,๑๐๐ บาท 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 - ให้จัดซื้อเป็นการทั่วไป 
๕๘.โวลต์มิเตอร์ จำนวน  ๓ อัน ราคากลางต่อหน่วย ๒,๑๐๐ บาท 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 - ให้จัดซื้อเป็นการทั่วไป 
๕๙.แผ่นไม้แรงเสียดทาน จำนวน ๕ อัน ราคากลางต่อหน่วย ๕๕๐ บาท 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 - ให้จัดซื้อเป็นการทั่วไป 

 
         ลงชื่อ............................. ........................ประธานกรรมการ 
                    ( นายกันต์ณัฐภัทร  โกยดุลย์ ) 
        
        ลงชื่อ.....................................................กรรมการ 
                  (นางสาววชิราภรณ์  สิทธิทัต) 
 
         ลงชื่อ.....................................................กรรมการ 
                  (นางสาวชนิกา นาคแก้ว) 



  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 
รายการ อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)(เลือกรายการ)โรงเรียนวัดอินทนิน 

------------------------------------------------------------------- 
รายการ อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)ราคากลางต่อหน่วย ๑๒๖,๐๐๐ บาท 

         อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)(เลือกรายการ) จำนวน ๑ชุด ๗๖ รายการ 
         รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 
๖๐. หลอดวัดความข่นุของน้ำ จำนวน ๑ อัน ราคากลางต่อหน่วย ๑,๖๓๐ บาท 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 - ให้จัดซื้อเป็นการทั่วไป 
๖๑.เทอร์โมมิเตอร์ปรอท ๑๑๐ องศา จำนวน ๑๐ อัน ราคากลางต่อหน่วย ๑,๕๐๐ บาท 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 - ให้จัดซื้อเป็นการทั่วไป 
๖๒.ไคลโนมิเตอร์ จำนวน ๒๐ อัน ราคากลางต่อหน่วย ๑,๔๐๐ บาท 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 - ให้จัดซื้อเป็นการทั่วไป 
๖๓.จานหลุมโลหะ จำนวน ๑๐ อัน ราคากลางต่อหน่วย ๑,๙๐๐ บาท 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 - ให้จัดซื้อเป็นการทั่วไป 
๖๔.ถ้วยยูรีกาจำนวน ๕ ถ้วย ราคากลางต่อหน่วย ๕๒๕ บาท 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 - ให้จัดซื้อเป็นการทั่วไป 
๖๕.กระดาษกรอง whatman No.๙๓ จำนวน ๕ กล่อง ราคากลางต่อหน่วย ๑,๒๗๕ บาท 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 - ให้จัดซื้อเป็นการทั่วไป 

 
         ลงชื่อ............................. ........................ประธานกรรมการ 
                    ( นายกันต์ณัฐภัทร  โกยดุลย์ ) 
        
        ลงชื่อ.....................................................กรรมการ 
                  (นางสาววชิราภรณ์  สิทธิทัต) 
 
         ลงชื่อ.....................................................กรรมการ 
                  (นางสาวชนิกา นาคแก้ว) 



  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 
รายการ อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)(เลือกรายการ)โรงเรียนวัดอินทนิน 

------------------------------------------------------------------- 
รายการ อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)ราคากลางต่อหน่วย ๑๒๖,๐๐๐ บาท 

         อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)(เลือกรายการ) จำนวน ๑ชุด ๗๖ รายการ 
         รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 
๖๖.กล่องพลาสติก จำนวน ๕ กล่อง ราคากลางต่อหน่วย ๕๐๐ บาท 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 - ให้จัดซื้อเป็นการทั่วไป 
๖๗. กระดาษกาวย่น จำนวน ๕ ม้วน ราคากลางต่อหน่วย ๑๗๕ บาท 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 - ให้จัดซื้อเป็นการทั่วไป 
๖๘.สีย้อมผ้าแดง น้ำเงิน เหลือง จำนวน ๕ ชุดราคากลางต่อหน่วย ๔๕๐บาท 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 - ให้จัดซื้อเป็นการทั่วไป 
๖๙.ผสมอาหารแดง น้ำเงิน เหลือง จำนวน ๕ ชุด ราคากลางต่อหน่วย ๔๗๕ บาท 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 - ให้จัดซื้อเป็นการทั่วไป 
๗๐.คลิปหนีบกระดาษ จำนวน ๒ กล่อง ราคากลางต่อหน่วย ๓๐๐ บาท 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 - ให้จัดซื้อเป็นการทั่วไป 
๗๑.เข็มเขี่ยปลายแหลม จำนวน ๕ ชุด ราคากลางต่อหน่วย ๔๐๐ บาท 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 - ให้จัดซื้อเป็นการทั่วไป 

 
         ลงชื่อ............................. ........................ประธานกรรมการ 
                    ( นายกันต์ณัฐภัทร  โกยดุลย์ ) 
        
        ลงชื่อ.....................................................กรรมการ 
                  (นางสาววชิราภรณ์  สิทธิทัต) 
 
         ลงชื่อ.....................................................กรรมการ 
                  (นางสาวชนิกา นาคแก้ว) 



  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 
รายการ อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)(เลือกรายการ)โรงเรียนวัดอินทนิน 

------------------------------------------------------------------- 
รายการ อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)ราคากลางต่อหน่วย ๑๒๖,๐๐๐ บาท 

         อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)(เลือกรายการ) จำนวน ๑ชุด ๗๖ รายการ 
         รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 
๗๒.นาฬิกาจับเวลา จำนวน ๒เครี่อง ราคากลางต่อหน่วย ๑,๔๖๐ บาท 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 - ให้จัดซื้อเป็นการทั่วไป 
๗๓.ตะเกียงแอลกอฮอล์ จำนวน ๕ อัน ราคากลางต่อหน่วย ๕๒๕ บาท 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 - ให้จัดซื้อเป็นการทั่วไป 
๗๔.แผนที่ดาวจำนวน ๑๐ แผ่น ราคากลางต่อหน่วย ๗๕๐ บาท 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 - ให้จัดซื้อเป็นการทั่วไป 
๗๕. แว่นขยายเส้นผ่าศูนย์กลาง๓ นิ้ว จำนวน ๒๐ อัน ราคากลางต่อหน่วย ๑,๔๐๐ บาท 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 - ให้จัดซื้อเป็นการทั่วไป 
๗๖.ไม้เมตร จำนวน ๕ อัน ราคากลางต่อหน่วย ๗๒๕บาท 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 - ให้จัดซื้อเป็นการทั่วไป 
 
 

 
         ลงชื่อ............................. ........................ประธานกรรมการ 
                    ( นายกันต์ณัฐภัทร  โกยดุลย์ ) 
        
        ลงชื่อ.....................................................กรรมการ 
                  (นางสาววชิราภรณ์  สิทธิทัต) 
 
         ลงชื่อ.....................................................กรรมการ 
                  (นางสาวชนิกา นาคแก้ว) 

 


