
              
         
 
 

 ประกาศโรงเรียนบ้านวัดอินทนิน 
เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์และราคากลาง 

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

ด้วยโรงเรียนวัดอินทนิน จะดำเนินการซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ 
1.รายการเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 
2.อุปกรณ์วิชางานเกษตรแบบ ๑ (เลือกรายการ)  
3.รายการอุปกรณ์ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)(เลือกรายการ)  
4.โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนประถม  
และเพ่ือให้การจัดทำเกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เป็นไปด้วยความถูกต้อง จึงขอประชาพิจารณ์ร่าง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เพ่ือให้สถานประกอบการ บริษัท ห้างร้าน และบุคคลทั่วไปที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ 
ได้พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และข้อทักท้วง เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม เปิดเผย โปร่งใส คุ้มค่า และประหยัด ในการจัดซื้อ
ตามระเบียบต่อไป ซึ่งในการประชาพิจารณ์ใช้ระยะเวลา ๕ วันทำการ 
  ผู้สนใจมีความประสงค์ให้ข้อเสนอแนะและทักท้วง ให้ยื่นเอกสารข้อเสนอแนะและข้อทักท้วงได้ตั้งแต่ 
วันที่  ๖ - ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ และสามารถส่งหนังสือประชาพิจารณ์ได้โดยตรงทางไปรษณีย์  

ส่งถึง    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทนิน   
          โรงเรียนวัดอินทนิน หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งมะพร้าว  อำเภอท้ายเหมือง  
          จังหวัดพังงา รหัสไปรษณีย์ ๘๒๑๒๐ 

 
 
    ประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
                                                                                   ขอแสดงความนับถือ  
   
 
                                                                               (นายกันต์ณัฐภัทร  โกยดุลย์)                                                                                        
                                                                             ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทนิน 
 
 
 
 
 
 
 
 



  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 

รายการ โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนวัดอินทนิน 

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

รายการ โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนระดับประถมศึกษา       ราคากลางต่อหน่วย 1,422.๐๐ บาท 

โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนระดับประถมศึกษา 
         รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 

๑. โต๊ะนักเรียน มอก.1494-2541 ขนาดกว้าง ๔๐ x ยาว ๖๐ x สูง ๖๗ ซม. 
๒. เก้าอ้ีนักเรียน มอก.1495-2541  ( กว้าง x ลึก x สูง ) กว้าง ๓๖ x ยาว ๓๘ x สูง ๓๘ ซม. (ความสูงจากพ้ืน

ถึงพ้ืนรองนั่ง) 
๓. ไม้หน้าโต๊ะ หนา 19 มม. เก้าอ้ีหนา 18 มม. ทำจากไม้อัด MDF คุณภาพดี 
๔. กล่องทำจากไม้อัด MDF หนา ๑๒ มม.พนักพิงเป็นไม้วีเนียร์ดัดโค้ง หนา 17 มม. 
๕. เคลือบสีไม้ด้วย non-toxic ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ อบด้วยความร้อนไม่เกิน 80º 
๖. โครงขาเหล็กกลมขนาด ¾ นิ้ว เชื่อมด้วยระบบ Mag ชุบซิงค์ฟอสเฟต กันสนิม  
๗. พ่นสีฝุ่น Epoxy อบด้วยความร้อนสูง 200º สีเงางาม ทนการขีดข่วน 
๘.  ปลายขามีจุกพลาสติกงกันกระแทก 
๙. เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ลงชื่อ............................ประธานกรรมการ    ลงชื่อ................................กรรมการ    ลงชื่อ................................กรรมการ    
    (นายกนัต์ณัฐภัทร  โกยดลุย)์                   (นางสาววชิราภรณ์  สิทธิทัต)          (นางสาวชนิกา นาคแก้ว) 



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

 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน 

๑ เครื่องพ่นยากำจัดศัตรูพืช ๒ เครื่อง 1,045 ๒,090 
๒ รถเขน็เดิน ๒ คัน 2,042 ๔,085 
๓ กรรไกรตัดกิ่ง (ใหญ่) ๖ อัน 475 ๒,850 
๔ กรรไกรตัดกิ่งสูง ๖ อัน 475 ๒,850 
๕ กรรไกรตัดหญ้า ๑๐ อัน 285 ๒,850 
๖ กรรไกรตัดกิ่ง (เล็ก) ๑๐ อัน 237.50 ๒,375 
๗ จอบขุด ๑๕ ด้าน 218.50 ๓,277.50 
๘ จอบถาก ๑๕ ด้าม 228 ๓,420 
๙ พลั่วตักดิน ๑๕ อัน 152 ๒,๒80 
๑๐ เลื่อยตดักิ่ง ๖ อัน 275.50 ๑,653 
๑๑ มีดดายหญา้ ๑๐ อัน 85.50 855 
๑๒ คราดเหล็ก ๑๙ อัน 85.50 ๑,624.50 
๑๓ ช้อนปลูก ๑๕ อัน 142.50 ๒,137.50 
๑๔ ส้อมพรวนดิน ๑๕ อัน 142.50 ๒,137.50 
๑๕ เสียม ๑๕ อัน 142.50 ๒,137.50 
๑๖ รถเขน็อเนกประสงค์ ๒ คัน 2,090.00 ๔,๑80 
สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน รวมเป็นเงิน      40,802.50 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการอุปกรณ์วิชางานเกษตรแบบ๑(เลือกรายการ) โรงเรียนวัดอินทนิน 
------------------------------------------------------------------- 

รายการอุปกรณ์วิชางานเกษตรแบบ๑ (เลือกรายการ)  
๑. เครื่องพ่นยากำจัดศัตรูพืช ราคากลางต่อหน่วย 1,045 บาท 
     คุณลักษณะเฉพาะ  
           - แบบสะพายหลงั ชนดิใช้ลมอัดในตัว สามารถโยกได้ ตัวถังทำด้วยสแตนเลสเบอร์ ๒๘ หรือพลาสติกบรรจุสารเคมี ได้ไม่
น้อยกว่า ๑๒ ลิตร 
          - มีท่อทำด้วยพลาสติกหรือยาง และมีก๊อกปิด เบีด 
          - มีหัวฉีดอย่างน้อย ๒ ชนิด หัวฉีดทำด้วยทองเหลืองหรือพลาสติก 
          - สามารถปรบัละอองสารเคมีที่พ่นได้ 
          - สายสะพายปรับระยะได้ ๑ ชุด  และมีหน้ากากป้องกันไอพิษจากสารเคมีกำจัดศัตรูพชื จำนวน ๔ ชุด ระบบป้องกันไอพิษ
ต้องได้มาตรฐาน 
          -  เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 
๒. รถเข็นดิน ราคากลางต่อหนว่ย 2,042 บาท 
     คุณลักษณะเฉพาะ 
         - ชนิดล้อคู่ ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางล้อ ไมน่้อยกว่า ๑๒ นิ้ว 
 -  ขนาดบรรจุไมน่้อยกว่า ๐.๑ ลูกบาศก์เมตร 
 - ตัวกระบะทำด้วยเหล็กหนา เบอร์ ๑๘ หรือหนากว่า สามารถยกเทได้ 
 - โครงสร้างทำด้วยเหล็กกลวงชนิดหนา ขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๔ นิ้ว 
           - เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 
๓. กรรไกรตัดกิง่ (ใหญ่) ราคากลางต่อหน่วย 475 บาท 
   คุณลักษณะเฉพาะ 
 - ตัวมีดตัดยาวไม่น้อยกว่า ๓ นิว้ 
 -ด้ามเป็นไม้เนื้อแข็งหรือวัสดุอื่นใดที่ใช้แทน กันได้  ยาวไมน่้อยกว่า ๑๖ นิ้ว 
 - ตัวมีดทำด้วยเหล็กกล้าอยา่งดี 
           -  เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 
๔.กรรไกรตดักิ่งสูง ราคากลางต่อหน่วย 475 บาท 
  คุณลักษณะเฉพาะ 
 - ตัวกรรไกรทำด้วยเหล็กกล้าอย่างดี ยาวไมน่้อยกว่า ๑๓ นิ้ว 
 - มีสปริงและเชือกกระตุกให้ใบมีดตัดกิ่งไม ้
 - ด้านลา่งในมดีมีช่องสำหรับสวมด้ามได้ 
           -  เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 
๕.กรรไกรตดัหญ้า ราคากลางตอ่หน่วย 285 บาท 
  คุณลักษณะเฉพาะ 
 - ใบมีดยาวไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว  
 -. ตัวมีดทำด้วยเหล็กกล้าอย่างดี 
 - ด้ามทำดว้ยไม้เนื้อแข็ง หรือวัสดุอื่นที่ใช้แทนกนัได้ 
            -  เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 
 
ลงชื่อ............................ประธานกรรมการ    ลงชื่อ................................กรรมการ    ลงชื่อ................................กรรมการ    
    (นายกนัต์ณัฐภัทร  โกยดลุย)์                   (นางสาววชิราภรณ์  สิทธิทัต)          (นางสาวชนิกา นาคแก้ว) 
 



คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ ์
รายการอุปกรณ์วิชางานเกษตรแบบ๑(เลือกรายการ)  โรงเรยีนวัดอินทนิน 

------------------------------------------------------------------- 
รายการอุปกรณ์วิชางานเกษตรแบบ๑ (เลือกรายการ) 
๖. กรรไกรตัดกิง่เล็ก ราคากลางต่อหน่วย 237.50 บาท 
   คุณลักษณะเฉพาะ 
 - มีความยาวตลอดด้ามไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว  
 - มีสปริงดันขากรรไกรทั้งสองออกจากกัน 
 - มีตัวล็อคไม่ให้ตัวกรรไกรถ่างออกเมื่อไม่ใช้ติดอยู่ที่ตัวกรรไกร 
 - มีฉนวนกันลื่นที่ดา้มทั้งสอง 
 - ตัวมีดทำด้วยเหล็กกล้าอยา่งดี 
          -  เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 
๗.จอบขุด ราคากลางต่อหน่วย 218.50 บาท 
   คุณลักษณะเฉพาะ 
 - ตัวจอบและหัวจอบ ทำด้วยเหล็กอย่างดี หน้าจอบเว้า 
 - น้ำหนักไมน่้อยกว่า ๒.๕ ปอนด์ 
 - ด้ามทำดว้ยไม้เนื้อแข็ง หรือวัสดุอื่นที่ใช้แทนกนัได้ ยาวไมน่้อยกว่า ๑๓๐ ชม. 
          -  เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 
๘.จอบถาก ราคากลางต่อหน่วย 228 บาท 
   คุณลักษณะเฉพาะ 
 - ตัวจอบและหัวจอบ ทำด้วยเหล็กอย่างดี หล่อเป็นเนื้อเดียวกัน หน้าเสมอ 
 - น้ำหนักไมน่้อยกว่า ๒ ปอนด์ 
 - ด้ามทำดว้ยไม้เนื้อแข็ง หรือวัสดุอื่นที่ใช้ทดแทนกันได้ ยาวไม่นอ้ยกว่า ๑๓๐ ซม. 
          -  เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 
๙.พลั่วตักดิน ราคากลางต่อหนว่ย 152 บาท 
   คุณลักษณะเฉพาะ 
 - ใบพลั่วปลายแหลมมน ยาวไมน่้อยกว่า ๘ x ๑๑ นิ้ว 
 - ใบพลั่วทำด้วยเหล็กกล้าอย่างดีเบอร์ ๑๖ หรือหนากว่า 
 - ด้ามมือจับมีลักษณะรูปตัวดี 
 - ด้ามยาวไม่น้อยกว่า ๒๗ นิ้ว 
          -  เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 
๑๐.เลื่อยตัดกิ่ง ราคากลางต่อหน่วย 275.50 บาท 
คุณลักษณะเฉพาะ 
 - ใบเลื่อยโค้ง ทำด้วยเหล็กกล้าอย่างดี ด้ามไม้หรือวัสดุอื่นที่ใชท้ดแทนกันได้ 
 - ความยาวตลอดด้ามไม่น้อยกวา่ ๑๔ นิ้ว 
         -  เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 
 
 
ลงชื่อ............................ประธานกรรมการ    ลงชื่อ................................กรรมการ    ลงชื่อ................................กรรมการ    
    (นายกนัต์ณัฐภัทร  โกยดลุย)์                   (นางสาววชิราภรณ์  สิทธิทัต)          (นางสาวชนิกา นาคแก้ว) 
 
 



คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ ์
รายการอุปกรณ์วิชางานเกษตรแบบ๑(เลือกรายการ)โรงเรียนวัดอินทนิน 

------------------------------------------------------------------- 
รายการอุปกรณ์วิชางานเกษตรแบบ๑ (เลือกรายการ) 
๑๑.มีดดายหญ้า ราคากลางต่อหน่วย 85.50 บาท 
    คุณลักษณะเฉพาะ 
 - ใบมีดทำด้วยเหล็กเหนียวชบุแข็ง ปลายมน 
 - ความยาวเฉพาะใบมีดยาวไมน่อ้ยกว่า ๑๔ นิ้ว 

- ด้ามเป็นดา้มเหล็กที่ตีจากเหลก็ชิ้นเดียวกัน กับ ใบมดี 
 - ความยาวตลอดไม่น้อยกวา่ ๒๑ นิ้ว 
          -  เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 
๑๒.คราดเหล็ก ราคากลางต่อหน่วย 85.50 บาท 
    คุณลักษณะเฉพาะ 
 - ชี้คราดทำด้วยเหล็กเหนียว ขนาดเสน้ผ่นศนูย์กลางไมน่้อยกว่า ๙ มม. เชื่อมติดเป็นเนื้อเดียวกัน 
 - มีซี่ไม่น้อยกว่า ๕ ซี่ ตัวซี่ยาวไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว 
  - ด้ามทำดว้ยไม้เนื้อแข็งหรือวัสดุอื่นที่ใช้ทดแทนกันได้  ยาวไมน่้อยกว่า ๑๓๐ ชม. 
          - เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 
๑๓.ช้อนปลูก ราคากลางต่อหนว่ย 142.50 บาท 
    คุณลักษณะเฉพาะ 
 - ตัวช้อนทำด้วยเหล็กเหนียว ใชเ้หล็กหนาไม่น้อยกว่า ๑.๖ มม. 
 - ใบช้อนกว้างไม่น้อยกวา่ ๓ นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว 
 - ด้ามทำดว้ยไม้หรือเหล็กหรือไฟเบอร์ 
          - เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 
๑๔.ส้อมพรวนดิน ราคากลางตอ่หน่วย 142.50 บาท 
    คุณลักษณะเฉพาะ 
 - ทำด้วยเหล็กเหนียว มีชื่ไมน่้อยกว่า ๓ ซี่ ใช้เหล็กหนาไมน่้อยกว่า ๑.๖ มม. 
 - ด้ามทำดว้ยไม้เนื้อแข็งหรือวัสดุอื่นที่ใช้ทดแทนกันได้ 
          - เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 
๑๕.เสียม ราคากลางต่อหน่วย 142.50 บาท 
    คุณลักษณะเฉพาะ 
 - ตัวเสียมทำด้วยเหล็กกล้าชุบแข็ง 
 - ความกว้างของใบเสียม ไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว 
 - ด้ามทำดว้ยไม้เนื้อแข็งหรือวัสดุอื่นที่ใช้ทดแทนกันได้ ยาวไม่นอ้ยกว่า ๘๐ ซม. 
          - เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 
๑๖.รถเข็นอเนกประสงค์ ราคากลางต่อหน่วย 2,090.00 บาท 
     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 - ล้อคู่ ชนิดล้อซี่ลวด ขนาดเสน้ผ่านศนูย์กลางล้อ ไมน่้อยกว่า ๑๖ นิ้ว 
          - เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 
 

 
ลงชื่อ............................ประธานกรรมการ    ลงชื่อ................................กรรมการ    ลงชื่อ................................กรรมการ    
    (นายกนัต์ณัฐภัทร  โกยดลุย)์                   (นางสาววชิราภรณ์  สิทธิทัต)          (นางสาวชนิกา นาคแก้ว) 



คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ ์
รายการเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง โรงเรียนวัดอินทนิน 

------------------------------------------------------------------- 
รายการเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง     ราคากลางต่อหน่วย 6,480.00 บาท 
คุณลักษณะเฉพาะ 

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

 
                 ลงชื่อ......................................ประธานกรรมการ 
                     ( นายกนัต์ณัฐภัทร  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 24,700 ๒4,7๐๐ 
๒ เข็มทิศ ๒๐ อัน 57 ๑,140 
๓ เครื่องวัด pH แบบปากกา ๒ ชุด 1,710 ๓,420 
๔ ลูกโลก ๑ อัน 1,900 1,900 
๕ เครื่องชั่ง Triple Beam ๑ เครื่อง 10,450 ๑0,45๐ 
๖ ส้องเสียงและคอ้นยางพร้อมกล่อง ๕ อัน 332.50 ๑,662.50 
๗ เซลล์สุริยะ ไม่นอ้ยกว่า ๑.๕ โวลต์ ๓ อัน 332.50 997.50 
๘ ปริซึมรูปสามเหลี่ยม ๕ อัน 99.75 498.75 
๙ กล่องแสงแสดงการผสมแสงสี ๑ อัน 1,852.50 ๑,852.50 

๑๐ หลอดไฟ ๒.๕ โวลต ์ ๕ อัน 123.50 ๖17.50 
๑๑ ออดไฟฟ้า ๑๐ อัน 85.50 855 
๑๒ สายไฟฟ้ายาว ๕๐ cm. พร้อมแจค็เสียบคู่ ๓๐ อัน 57 ๑,710 
๑๓ สวิตซ ์ ๑๕ อัน 82.65 ๑,239.75 
๑๔ ขดลวดทองแดง เบอร์ ๒๐ ๑๐ อัน 33.25 ๑,140 
๑๕ หลอดทดลองขนาดใหญ่ เส้นผ่านศูนยก์ลาง๒๕ mm. ๑๐ อัน 66.50 665 
๑๖ หลอดทดลองขนาดกลาง เส้นผ่านศูนยก์ลาง๑๕ mm. ๑๐ อัน 33.25 332.50 
๑๗ บีกเกอร์ขนาด ๑๐๐ ml ทนไฟ ๑๐ อัน 76 760 
๑๘ บีกเกอร์ขนาด ๒๕๐ ml. ทนไฟ ๑๐ อัน 152 ๑,520 
๑๙ บีกเกอร์ขนาด ๕๐๐ ml. ทนไฟ ๑๐ อัน 190 ๑,๙๐๐ 
๒๐ กระบอกตวง ๕๐ ml. ๑๐ อัน 237.50 ๒,375 
๒๑ กระบอกตวง ๑๐๐ ml. ๑๐ อัน 304 ๓,๐40 
๒๒ แท่งแกว้คนสาร ๑๐ อัน 180.50 ๑,805 
๒๓ กรวยแก้ว เส้นผ่า ศูนยก์ลาง๗ cm. ๑๐ อัน 66.50 665 
๒๔ หลอดหยด พร้อมจุกขนาด ๑๐ cm. ๑๕ อัน 114 ๑,710 
๒๕ กระจกปิดสไลด์ ๕ อัน 42.75 ๒13.75 
๒๖ กระจกสไลด์ขอบฝน ๕ อัน 100.70 ๕03.50 
๒๗ สไลด์ถาวร(พารามีเซียม ไฮดราอะมีบา) ๑๐ อัน 57 570 
๒๘ กระจกเงา ๑๐ อัน 76 760 
๒๙ ถุงทราย ๕๐๐ กรัม ๓๐ ถุง 28.50 855 
๓๐ เครื่องชั่ง ปริง ชนิดแขวน ๑๐๐๐g ๑๐N ๒๐ เครื่อง 156.75 ๓,135 
๓๑ ถ่านไฟฉายขนาด D พร้อมกะบะ ๒๐ ก้อน 123.50 ๒,470 
๓๒ ตัวอย่างแร่ ๕ ชุด 104.50 522.50 
๓๓ ตัวอย่างหิน ๕ ชุด 104.50 522.50 
๓๔ เอทิลแอลกอฮอล์๙๕% ๕ ขวด 87.40 437 
๓๕ เอทิลแอลกอฮอล์๗๐% ๕ ขวด 66.50 332.50 
๓๖ สารละลายไอโอดีน ๓ ขวด 104.50 313.50 



ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคาต่อหน่อย จำนวนเงิน 
๓๗ สารละลายเบเนดิกต์ ๓ ขวด 85.50 256.50 
๓๘ แคลเซียมไฮดรอกไซต์๒๕๐g ๓ ขวด 57 171 
๓๙ กระดาษพีเอช ๑-๑๔ ยูนิเวอร์เซล ๓ กล่อง 85.50 256.50 
๔๐ กระดาษลิตมัส สีแดง ๕ กล่อง 85.50 427.50 
๔๑ กระดาษลิตมัส สีน้ำ เงิน ๕ กล่อง 85.50 427.50 
๔๒ เจนเชียลไวโอเลต ๑๐ ชุด 42.75 427.50 
๔๓ ปากคีบ สแตนเลส ๕ อัน 54.14 270.75 
๔๔ คีมคีบสแตนเลสปลายแหลม ๕ อัน 85.50 427.50 
๔๕ กระดาษทราย ๑๐ แผ่น 28.50 285 
๔๖ ถ้วยพลาสติก ๑๐ ใบ 76 760 
๔๗ ดินน้ำมัน ๑๐ ก้อน 26.60 266 
๔๘ ช้อนตักสารสแตนเลส เบอร์๑ ๑๐ อัน 123.50 ๑,235 
๔๙ ช้อนตักสารสแตนเลส เบอร์๒ ๑๐ อัน 123.50 ๑,235 
๕๐ max - mim thermomiter ๕ อัน 342 ๑,๗10 
๕๑ เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน ๕ เครื่อง 380 ๑,๙๐๐ 
๕๒ ไฮโกรมิเตอร์ ๓ อัน 617.50 ๑,๘52.50 
๕๓ บารอมิเตอร์  ๓ อัน 760 ๒,280 
๕๔ เครื่องชั้งน้ำหนักบุคคล ๑ เครื่อง 541.50 541.50 
๕๕ หมอ้แปลงไฟฟ้าโวลต์ต่ำAC/DC ๑ อัน 2,850 ๒,850 
๕๖ ชุดแสง(ฟิสิกส์) พร้อมกล่องแสงและผิวสะท้อนโคง้วงกลม ๑ อัน 2,470 ๒,470 
๕๗ แอมมิเตอร์ ๓ อัน 665 1,995 
๕๘ โวลต์มิเตอร์ ๓ อัน 665 1,995 
๕๙ แผ่นไม้แรงเสียดทาน ๕ อัน 104.50 522.50 
๖๐ หลอดวัดความข่นุของน้ำ ๑ อัน 1,634 ๑,634 
๖๑ เทอร์โมมิเตอร์ปรอท ๑๑๐ องศา ๑๐ อัน 142.50 ๑,425 
๖๒ ไคลโนมิเตอร์ ๒๐ อัน 66.50 ๑,330 
๖๓ จานหลุมโลหะ ๑๐ อัน 180.50 ๑,805 
๖๔ ถ้วยยูรกีา ๕ ถ้วย 99.75 498.75 
๖๕ กระดาษกรอง whatman No.๙๓ ๕ กล่อง 242.50 ๑,๒11.25 
๖๖ กล่องพลาสติก ๕ กล่อง 95 475 
๖๗ กระดาษกาวย่น ๕ ม้วน 33.25 166.25 
๖๘ สีย้อมผ้าแดง น้ำเงิน เหลือง ๕ ชุด 85.50 ๔27.50 
๖๙ สีผสมอาหารแดง น้ำเงิน เหลือง ๕ ชุด 90.25 ๔51.25 
๗๐ คลิปหนีบกระดาษ ๒ กล่อง 142.50 285 
๗๑ เขม็เข่ียปลายแหลม ๕ ชุด 76 380 
๗๒ นาฬิกาจับเวลา ๒ เครี่อง 712.50 ๑,๔25 
๗๓ ตะเกียงแอลกอฮอล์ ๕ อัน 99.75 498.75 
๗๔ แผนที่ดาว ๑๐ แผ่น 71.25 ๗12.50 



ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคาต่อหน่อย จำนวนเงิน 
๗๕ แว่นขยายเส้นผ่าศูนยก์ลาง๓ นิ้ว ๒๐ อัน 66.50 ๑,330 
๗๖ ไมเ้มตร ๕ อัน 137.75 688375 

หนึ่งแสนสองหม่ืนหนึ่งพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน รวมจำนวนเงิน ๑16,897.50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ ์
รายการอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)(เลือกรายการ)โรงเรียนวัดอินทนิน 

------------------------------------------------------------------- 
รายการอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)  
๑. กล้องจุลทรรศน์ ชนิดกระบอกตาคู่ ราคากลางต่อหน่วย 24,700.00 บาท 
   คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 
  - หัวกล้อง ชนิดกระบอกตาคู่ เอนไม่น้อยกว่า ๓๐ องศา หมุนได้ และมีปุ่มล็อกตรึงให้ อยู่กับที่ ระยะห่างระหว่างกระบอก
ตา สามารถปรับได้อยู่ในช่วง ๔.๘ - ๗ cm และหมุน ปรับ Diopter ได้  
 - เลนส์ตา ชนดิเห็นภาพกว้าง มกีําลังขยาย ๑๐x และ ๑๕x อยา่งละ ๑ คู่ พร้อม Pointer ในตวั และที่เลนส์ตาสามารถปรับ
ความชัดเจนได้อย่างน้อย ๑ ข้าง  
 - เลนส์วัตถุ เป็นเลนสท์ี่แก้ความคลาดรงค์ของแสงสี (aberration) เลนส์เป็นแบบ plan achromatic ซึ่งมีระบบป้องกันเชื้อ
รา มีกําลังขยาย ๔ ขนาด คือ ๔x ๑๐x ๔๐x (spring) และ ๑๐๐x (spring oil) อย่างละ ๑ หัว  
 - แท่นวางสไลด์ แบบสี่เหลี่ยม ติดตั้งอย่างแข็งแรงกับตัวกล้อง ทําด้วยโลหะขนาดไมน่้อย กว่า ๑๒ x ๑๓ cm พร้อมระบบ
ปรับเลื่อนสไลด์ (mechanical stage)  
 - ระบบโฟกัส มีปุ่มปรับภาพหยาบและละเอียด ชนิดแกนร่วมกัน (Coaxial)  
 - เลนส์รวมแสง ชนิด Abbe condenser NA. ๑.๒๕ สามารถปรับเลื่อนขึ้นลงได้มี lnis diaphragm พร้อมแป้นใส่กระจก
กรองแสง และมีแผ่นกรองแสง สีน้ำเงนิ (blue) เหลือง (yellow) และเขียว (green) อยา่งละ ๑ แผ่น 
 - ระบบให้แสงสวา่ง ชนิด Built – In หลอดไฟ ๖ โวลท์ ๒๐ วัตต์ Halogen หรือใช้หลอดไฟ ชนิดฟลูออเรสเซนต์อยู่ภายใน
ฐานกล้อง ใชไ้ฟฟา้ ๒๒๐ โวลท ์๕๐ เฮิร์ตซ์มีสวิทซ์เปิด - ปิด และระบบหร่ีไฟ (dimmer) มีฟิวส์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร  
 - มีระบบล็อกป้องกันไม่ให้สไลดก์ระแทกกับเลนส์ใกล้วัตถุ  
 - 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) ที่ใช้กบัเลนสว์ัตถุที่เป็นหัวน้ำมนัอย่างน้อย ๕ cm๓ – กระดาษเช็ดเลนส์๑ ห่อ - กล่องบรรจุ
กล้องพร้อมหูห้ิวและกุญแจล็อคเพื่อการเคลื่อนย้ายได้สะดวก  
 -  เป็นผลิตภัณฑ์ทีไ่ด้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑  
 -  มีคู่มือการใช้งานของผลิตภัณฑ์ เป็นภาษาไทยพร้อมภาพประกอบ  
 -  มีเอกสารที่บ่งบอกลักษณะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ และ Catalogue ตน้ฉบบัจากบริษทัผูผ้ลิต  
 -  รับประกันไม่น้อยกว่า ๒ ปีและมีบริการตรวจเช็คสภาพหลังการขายอย่างน้อยปีละ ๑ คร้ัง  
 -  มีการสาธิตวิธีการใช้ให้ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะที่กําหนด  
 - มีการอบรมวิธีการใช้การดูแล และการเก็บรักษาอย่างถูกวิธี 

- เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 
๒.เข็มทิศคู่ ราคากลางต่อหน่วย 57.00 บาท 
  คุณลักษณะเฉพาะ  
 - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ประมาณ ๔ ซม. 
  - มีสเกลบอกองศา บอกค่าได้จากตัวเลขสเกล  

- เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 
 
ลงชื่อ............................ประธานกรรมการ    ลงชื่อ................................กรรมการ    ลงชื่อ................................กรรมการ    
    (นายกนัต์ณัฐภัทร  โกยดลุย)์                   (นางสาววชิราภรณ์  สิทธิทัต)          (นางสาวชนิกา นาคแก้ว) 

 
 



คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ ์
รายการอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)(เลือกรายการ)โรงเรียนวัดอินทนิน 

------------------------------------------------------------------- 
รายการอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา) 
 - ตัวเรือนมีห่วง สำหรับคล้องเชอืก 
๓. เครื่องวัดค่า PH แบบปากกา ราคากลางต่อหน่วย 1,710.00 บาท 
   คุณลักษณะเฉพาะ  
 - 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 ได้ในช่วงอณุหภูมิตั้งแต่ ๐ - ๕๐ องศาเซลเซียส หรือกว้างกว่า พร้อมทั้งมี ระบบซดเชยอุณหภูมิ
อัตโนมัติ  
 - การสอบเทียบ (Calibration) ทำไดโ้ดยอัตโนมัติไมน่้อยกว่า ๑ จุด พร้อมกับสารละลาย บัฟเฟอร์มาตรฐาน ซึ่งมีค่า pH ๔, 
pH ๗, pH ๑๐ โดยมีปริมาตรไม่น้อยกว่า ๕๐๐ mL  
 - มีคู่มือการใช้อย่างละเอียดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
 - เป็นผลิตภัณฑ์ทีไ่ด้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ โดยมีเอกสารรับรอง 
 - ผู้เสนอราคาต้องระบุรุ่น ยี่ห้อ และประเทศผูผ้ลิต  
 - มีบริการหลังการขายโดยมีเอกสารยืนยนัการให้บริการ  
 - รับประกันคุณภาพเป็นเวลาไมน่้อยกว่า ๑ ป ี

- เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 
๔.ลูกโลก ราคากลางต่อหน่วย 1,900.00 บาท 
    คุณลักษณะเฉพาะ  
 - ลูกโลกแสดงภูมิศาสตร์และภมูิภาค  
 - เส้นผ่าศนูย์กลางไมน่้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร  
 - ตัวอักษรเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย  
 - มีไฟในตัว  
 - มีเส้นละติจดุและลองติจูด  
 - บอกเวลาและบอกระยะทางได้ทั่วโลก 
  - มีฐานที่ตัง้แข็งแรง  
 - ทำด้วยพลาสติกแข็ง 

- เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 
๕.เครื่องชั่ง Triple Beam ราคากลางต่อหน่วย 10,450.00 บาท 
  คุณลักษณะเฉพาะ  
 - เป็นเครื่องอ่านชนิดมีคานไม่นอ้ยกว่า ๓ คาน 
  - อ่านค่าในตัวได้จาก ๐ – ๖๑๐ กรัม  

- เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 
 

 
ลงชื่อ............................ประธานกรรมการ    ลงชื่อ................................กรรมการ    ลงชื่อ................................กรรมการ    
    (นายกนัต์ณัฐภัทร  โกยดลุย)์                   (นางสาววชิราภรณ์  สิทธิทัต)          (นางสาวชนิกา นาคแก้ว) 
 



คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ ์
รายการอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)(เลือกรายการ)โรงเรียนวัดอินทนิน 

------------------------------------------------------------------- 
รายการอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา) 
- มีตุ้มน้ำหนักเพิ่มอีก ๓ ตุ้ม แต่ละตุ้มมีนำ้หนักต่างกัน สามารถอ่านค่าเต็ม สเกลไดไ้ม่น้อยกวา่ ๒,๖๑๐ กรัม 
  - ชั่งไดล้ะเอียด ๐.๑กรัม 
 - มีแม่เหล็กช่วงหน่วงการแกว่งของคันชั่ง  
 - มีที่ส้าหรับปรบัศูนย์ของเคร่ืองชั่งได้  
 - ฐานทา้ด้วยโลหะเคลือบสีกนัสนิม  
 - จานรับน ้าหนักทา้ด้วยโลหะไม่เป็นสนิม หรือ สแตนเลส  
 - ผู้เสนอราคาต้องระบุ ยี่ห้อ รุ่น และประเทศผูผ้ลิตในใบเสนอราคา  
 - เป็นผลิตภัณฑ์ทีไ่ด้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ 

- เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 
๖. ส้องเสียงและค้อนยางพร้อมกล่อง ราคากลางต่อหน่วย 332.50 บาท 
   คุณลักษณะเฉพาะ 
  - ส้อมเสียงตั้งบนฐาน พร้อมค้อนยาง  
 - ฐานหรือกล่องรองส้อมเสียงทำด้วยไม้ปลายเปิดหนึ่งด้าน มีจุกยางรอง 4 มุม  
 - ค้อน สำหรับเคาะ ส่วนที่สัมผัสกับส้อมเสียงทำด้วยยาง  
 - ส้อมเสียงความถี่ 256 Hz - ขนาด 18.5×9×5 cm 

- เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 
๗.เซลล์สุริยะ ไม่นอ้ยกว่า ๑.๕ โวลต์ ราคากลางต่อหน่วย 332.50 บาท 
   คุณลักษณะเฉพาะ 
 - แผงโซลาร์เซลล์ประกอบบนฐานที่หมุนปรับมุม มอเตอร์ไฟฟ้าติดใบพัด 

- เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 
๘. ปริซึมรูปสามเหลี่ยม ราคากลางต่อหน่วย 99.75 บาท 
   คุณลักษณะเฉพาะ 

 - แท่งปริซึม สามเหลี่ยม ขนาด 10 เซนติเมตร 
 - แท่งปริซึม สามารถแยกสีออกมาเป็นสีรุ้ง ( เจ็ดสี )  
 - 10 เซนติเมตรน้ำหนัก 150  กรัม 
           - เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 

๙. กล่องแสงแสดงการผสมแสงสี ราคากลางต่อหน่วย 1,852.50 บาท 
   คุณลักษณะเฉพาะ 
 - ฐานและฉากรับภาพ ทำด้วยพลาสติกสีดำด้าน ภายในติดกระดาษแข็งสีขาว  
 -ชุดปรับแสงทำด้วยพลาสติกสีดำด้าน จำนวน 3 อัน ด้านบนมีแผ่นกรองแสงสีแดง เขียว น้ำเงิน ทำด้วยพลาสติก 
ACRYLIC  
 - ภายในติดกระจกเงาเพ่ือสะท้อนแสง ชุดปรับแสงยึดติดกับฐาน และสามารถหมุนได้รอบตัว 

- เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 
 
ลงชื่อ............................ประธานกรรมการ    ลงชื่อ................................กรรมการ    ลงชื่อ................................กรรมการ    
    (นายกนัต์ณัฐภัทร  โกยดลุย)์                   (นางสาววชิราภรณ์  สิทธิทัต)          (นางสาวชนิกา นาคแก้ว) 
 



คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ ์
รายการอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)(เลือกรายการ)โรงเรียนวัดอินทนิน 

------------------------------------------------------------------- 
รายการอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา) 
๑๐. หลอดไฟ ๒.๕ โวลต์ ราคากลางต่อหน่วย 123.50 บาท 
   คุณลักษณะเฉพาะ 
 - หลอดไฟขนาด 2.5 V.ประกอบวงจรไฟฟ้า 

- เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 
๑๑.ออดไฟฟ้า ราคากลางต่อหน่วย 85.50 บาท 
   คุณลักษณะเฉพาะ 

- ระบบเรดาร์จะเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อเครื่องยนต์รถเริ่มทำงาน 
- สัญญาณเตือนมีเสียงพร้อมท์ข้ันตอน bystep 
- เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 

๑๒. สายไฟฟ้ายาว ๕๐ cm. พร้อมแจ็คเสียบคู่ ราคากลางต่อหน่วย 57.00 บาท 
คุณลักษณะเฉพาะ 
 -สายไฟดำแดงยาว50เซนติเมตรพร้อมแจ็คปากกล้วย  
 - สายไฟอย่างดีลวดทองแดง2 มม. 
 - แจ็คกล้วย 4 มม. ขนาดใหญ่ยาวขนาด50เซนติเมตรพร้อมแจ็คเสียบปากกล้วยสองด้านมีฉนวนกันไฟฟ้า 

- เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 
๑๓. สวิตซ์ ราคากลางต่อหน่วย 82.65 บาท 
  คุณลักษณะเฉพาะ 
 - สวิตช์กลางทาง MATSUKAMI รุ่น SWC 2A 250V วสัดุสีขาว ทนทาน  
 -แบบกดเปิด-ปิด สำหรับใช้เปิด-ปิดซึ่งต่อกับสายไฟกลางทางระหว่างปลั๊กไฟ กับ เครื่องใช้ไฟฟ้า  
 - ผลิตจากวัสดุคุณภาพ ขนาดกะทัดรัด ง่ายต่อการใช้งานและการติดตั้ง 

- เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 
๑๔. ขดลวดทองแดง เบอร์ ๒๐ ราคากลางต่อหน่วย 114.00 บาท 
  คุณลักษณะเฉพาะ 
 - ลวดทองแดง อาบน้ำยา เบอร์ #20 (1/2kg.) ทนความร้อน 200 องศา 

- เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 
๑๕.หลอดทดลองขนาดใหญ่ เส้นผ่านศูนยก์ลาง ๒๕ mm. ราคากลางต่อหน่วย 66.50 บาท 
  คุณลักษณะเฉพาะ 
 - .หลอดแก้ว Borosilicateสำหรับห้องปฏิบัติการต่างๆ 
  - ขนาด 25 x 150 mm ขนาดใหญ่  
 - ทนต่ออุณหภูมิสูง (ประมาณ 200 องศา)  
 - ทนทานในการใช้งาน ทนกรดทนด่าง 

- เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 
 

ลงชื่อ............................ประธานกรรมการ    ลงชื่อ................................กรรมการ    ลงชื่อ................................กรรมการ    
    (นายกนัต์ณัฐภัทร  โกยดลุย)์                   (นางสาววชิราภรณ์  สิทธิทัต)          (นางสาวชนิกา นาคแก้ว) 
 



คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ ์
รายการอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)(เลือกรายการ)โรงเรียนวัดอินทนิน 

------------------------------------------------------------------- 
รายการอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา) 
๑๖.หลอดทดลองขนาดกลาง เส้นผ่านศูนยก์ลาง ๑๕ mm. ราคากลางต่อหน่วย 33.25 บาท 
  คุณลักษณะเฉพาะ 
 - ใช้สำหรับบรรจุสาร ผสมสาร และให้ความร้อนแก่สารเคมีหรือสารละลาย  
 - ทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างฉับพลัน 
  - ทนความร้อนสูงถึง 520 ºC และทนต่อการกัดกร่อนจากสารเคมีได้ดี  
 - ได้รับการรับรองมาตรฐานความทนสารเคมีของผลิตภัณฑ์ ISO 3583 และได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9001  

- เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 
๑๗.บีกเกอร์ขนาด ๑๐๐ ml ทนไฟ ราคากลางต่อหน่วย 76.00 บาท 
  คุณลักษณะเฉพาะ 
 - บีกเกอร์แก้ว ขนาด 100 มิลลิลิตร 

- เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 
๑๘.บีกเกอร์ขนาด ๒๕๐ ml. ทนไฟ ราคากลางต่อหน่วย 152.00 บาท 
  คุณลักษณะเฉพาะ 
 - บีกเกอร์แก้ว ขนาด 250มิลลิลิตร 

- เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 
๑๙.บีกเกอร์ขนาด ๕๐๐ ml. ทนไฟ ราคากลางต่อหน่วย 190.00 บาท 
  คุณลักษณะเฉพาะ 
 - บีกเกอร์แก้ว ขนาด 500มิลลิลิตร 

- เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 
๒๐.กระบอกตวง ๕๐ ml. ราคากลางต่อหน่วย 237.50 บาท 
  คุณลักษณะเฉพาะ 
 - ตวงปริมาตรของเหลวหรือสารละลายได้อย่างแม่นยำ 
 - ทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างฉับพลัน  
 - ทนความร้อนสูงถึง 520 ºC และทนต่อการกัดกร่อนจากสารเคมีได้ดี 
  - มีขีดบอกปริมาตรเป็นขั้นๆ ขนาดบรรจุ 50 มิลลิลิตร ความละเอียด 1 มิลลิลิตร  
 - ได้รับการรับรองมาตรฐานความทนสารเคมีของผลิตภัณฑ์ ISO 3583 และได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9001   

- เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 
๒๑.กระบอกตวง ๑๐๐ ml. ราคากลางต่อหน่วย 304.00 บาท 
   คุณลักษณะเฉพาะ 
 - ตวงปริมาตรของเหลวหรือสารละลายได้อย่างแม่นยำ  
 - ทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างฉับพลัน  
 - ทนความร้อนสูงถึง 520 ºC และทนต่อการกัดกร่อนจากสารเคมีได้ดี  

- มีขีดบอกปริมาตรเป็นขั้นๆ ขนาดบรรจุ 100 มิลลิลิตร ความละเอียด 1 มิลลิลิตร 
 

ลงชื่อ............................ประธานกรรมการ    ลงชื่อ................................กรรมการ    ลงชื่อ................................กรรมการ    
    (นายกนัต์ณัฐภัทร  โกยดลุย)์                   (นางสาววชิราภรณ์  สิทธิทัต)          (นางสาวชนิกา นาคแก้ว) 



คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ ์
รายการอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)(เลือกรายการ)โรงเรียนวัดอินทนิน 

------------------------------------------------------------------- 
รายการอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา) 
 - ได้รับการรับรองมาตรฐานความทนสารเคมีของผลิตภัณฑ์ ISO 3583 และได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9001 

- เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 
๒๒.แท่งแก้วคนสาร ราคากลางต่อหน่วย 180.50 บาท 
   คุณลักษณะเฉพาะ 
 - แท่งแก้วคนสาร เส้นผ่านศูนย์กลาง 6mm 
 - ความยาว 15cm เหมาะกับบีกเกอร์ Schott Duran ไซส์ 100ml  
 - ผลิตจากแก้ว Borosilicate ทนร้อน 400 องศาเซลเซียส 
 - ทนเคมีได้ทุกชนิด 

- เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 
๒๓.กรวยแก้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง ๗ cm. ราคากลางต่อหน่วย 66.50 บาท 
   คุณลักษณะเฉพาะ 

 - กรวยแก้ว ผลิตจากแก้วเนื้อดี สามารถใช้เทสารละลายที่มีความเป็นกรด ด่าง และสารละลายร้อนได้ 
- สามารถใช้คู่กับกระดาษกรองได้ 
- ใหญ่ ปากกว้าง 7cm รูก้นกรวย กว้าง 1 cm ขากรวยยาว 4.5 cmขนาดกลางปากกว้าง 5.5 cm รูก้นกรวย 
กว้าง 1cm ขากรวยยาว 4.5 cm 
- เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 

๒๔.หลอดหยด พร้อมจุกขนาด ๑๐ cm. ราคากลางต่อหนว่ย 114.00 บาท 
คุณลักษณะเฉพาะ 
 - ลอดหยดแก้วพร้อมจุกยางขนาด 10 ml. 
 - ใช้สำหรับดูดจ่ายสารเคมีปลายหลอดหยดขนาดเล็กเหลียวยาว 

- เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 
๒๕.กระจกปิดสไลด์ ราคากลางต่อหน่วย 42.75 บาท 
คุณลักษณะเฉพาะ 

- กระจกสไลด์กล้องจุลทรรศน์ 22x22 มิลลิเมตร  
- กระจกสำหรับปิดสไลด์ เพ่ือดูตัวอย่างเซลล์พืช เซลล์สัตว์ 
- เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 

๒๖.กระจกสไลด์ขอบฝน ราคากลางต่อหน่วย 100.70 บาท 
คุณลักษณะเฉพาะ 
 - กระจกสไลด์ขอบฝน ขนาด1 นิ้วx 3 นิ้ว  
 - ผลิตจากแก้วคุณภาพสูงใช้สำหรับการใช้งานกล้องจุลทรรศน์ 
  - สีใสเห็นชัดเจนใช้สำหรับสอ่งดูตัวอย่างวัตถุหรือสิ่งมีชีวิตด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงได้ 
 -  สไลด์เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและกระจกใส  
           - ขอบรบความคมเพ่ือป้องกันการบาดในขณะจับสไลด์  
 
ลงชื่อ............................ประธานกรรมการ    ลงชื่อ................................กรรมการ    ลงชื่อ................................กรรมการ    
    (นายกนัต์ณัฐภัทร  โกยดลุย)์                   (นางสาววชิราภรณ์  สิทธิทัต)          (นางสาวชนิกา นาคแก้ว) 



คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ ์
รายการอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)(เลือกรายการ)โรงเรียนวัดอินทนิน 

------------------------------------------------------------------- 
รายการอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา) 

- ขนาดแผ่นสไลด์ กว้าง 1 นิ้ว ยาว 3 นิว้  
- เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 

๒๗.สไลด์ถาวร(พารามีเซียม ไฮดราอะมีบา) ราคากลางต่อหน่วย 57.00 บาท 
คุณลักษณะเฉพาะ 

- ความยาวและความกว้าง: 6.1*2.1 ซม 
- วัสดุจากอะคริลิค 
- เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 

๒๘.กระจกเงา ราคากลางต่อหน่วย 76.00 บาท 
คุณลักษณะเฉพาะ 
 - สี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด: 7*6.7ซม. 

- เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 
๒๙.ถุงทราย ๕๐๐ กรัม ราคากลางต่อหน่วย 28.50 บาท 
คุณลักษณะเฉพาะ 
 - ขนาด 500 กรัม 
 - บรรจุในถุงผ้า เย็บปิดอย่างดี 
 - มีสกรีนน้ำหนักบนถุง 
 - มีหูใช้สำหรับแขวน 

- เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 
๓๐.เครื่องชั่ง ปริง ชนิดแขวน ๑๐๐๐g ๑๐N ราคากลางตอ่หน่วย 156.75 บาท 
คุณลักษณะเฉพาะ 

- ใช้สำหรับวัดแรงและน้ำหนักของวัตถุ 
- สเกลแสดงหน่วยนิวตันและกรัม ความละเอียด 0.2 นิวตัน และ 10 กรัม 
- ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี แข็งแรง ทนทาน 
 - สามารถใช้เป็นอุปกรณ์ร่วมในการทดลองทางวิทยาศาสตร์หรืองานทั่วไป 
- เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 

๓๑.ถ่านไฟฉายขนาด D พร้อมกะบะ ราคากลางต่อหน่วย 123.50 บาท 
คุณลักษณะเฉพาะ 
 - ใช้บรรจุถ่าน Size D จำนวน 2 ก้อน เหมาะสำหรับงานทดลอง  
 - ใช้แทนแบตเตอรี่ 2.4 ถึง 3 v. ได้เมื่อบรรจุถ่านแล้ว 
 - ถ่าน PANASONIC NEO พานาดำ ถ่าน D 

- เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 
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คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ ์
รายการอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)(เลือกรายการ)โรงเรียนวัดอินทนิน 

------------------------------------------------------------------- 
รายการอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา) 
๓๒.ตัวอย่างแร่ ราคากลางต่อหน่วย 104.50 บาท 
คุณลักษณะเฉพาะ 
 - หินแร่ จำนวน 20 ชนิด มีตัวเลข และชื่อภาษาอังกฤษกำกับ บรรจุกล่องไม้ 200x135x30 มม. 
           - เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 
๓๓.ตัวอย่างหิน ราคากลางตอ่หน่วย 104.50 บาท 
คุณลักษณะเฉพาะ 
 - ชุดสื่อการเรียนการสอน เรื่องหิน แร่ธาตุ และฟอสซิลชนิดต่างๆ ประกอบด้วย ของหินและแร่ธาตุจำนวน 21 
ตัวอย่าง  
 - มีคำแปลเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย ตัวหินแร่เป็นหินจริงซึ่งจะถูกบรรจุในกล่อง สามารถเปิดดูและจับดูความ
แตกต่างได้  

- เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 
๓๔.เอทิลแอลกอฮอล์๙๕% ราคากลางต่อหน่วย 87.40 บาท 
คุณลักษณะเฉพาะ 
       - แอลกอฮอล์เหลวเป็นเชื้อเพลิง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใช้จุดไฟเพ่ือประกอบอาหารได้ และใช้เป็นการจุดแทนเทียนได้ 
       - เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 
๓๕.เอทิลแอลกอฮอล์๗๐% ราคากลางต่อหน่วย 66.50 บาท 
คุณลักษณะเฉพาะ 
 - แอลกอฮอลความเข้มข้น70% ขนาด 1000ml 

- เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 
๓๖.สารละลายไอโอดีน ราคากลางต่อหน่วย 104.50 บาท 
คุณลักษณะเฉพาะ 
 - สำหรับตรวจหาแป้ง 450 มล. 
 - เข้มข้น 1%ขนาด 100ซีซี  
 - เป็นสารเคมีท่ีใช้ในห้องปฏิบัติการ ใช้สำหรับทดสอบแป้ง 

- เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 
๓๗.สารละลายเบเนดิกต์ ราคากลางต่อหน่วย 85.50 บาท 
คุณลักษณะเฉพาะ 
 - สารละลายเบเนดิกต์ขนาด 450 ซีซี  
 - ใช้ในการทดสอบน้ำตาลกลูโคส 

- เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 
๓๘. แคลเซียมไฮดรอกไซต์๒๕๐g  ราคากลางต่อหน่วย 57.00 บาท 
คุณลักษณะเฉพาะ 
 - สําหรับปรับคุณภาพน้ำและดิน แก้ปัญหาดินและน้ำเป็นกรด เพ่ิมค่า ph ฆ่าเชื้อโรค No Brand 

- เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 
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คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ ์
รายการอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)(เลือกรายการ)โรงเรียนวัดอินทนิน 

------------------------------------------------------------------- 
รายการอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา) 
๓๙.กระดาษพีเอช ๑-๑๔ ยูนิเวอร์เซล ราคากลางต่อหน่วย 85.50 บาท 
คุณลักษณะเฉพาะ 
 - กระดาษวัดหาค่าpHในน้ำ หรือสารละลายที่เป็นของเหลวช่วงการวัด 0-14  
 -  วัดเทียบสีจากข้างกล่องตั้งแต่กรดแก่ถึงเบส (0-14) 

- เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 
๔๐.กระดาษลิตมัส สีแดง ราคากลางต่อหน่วย 85.50 บาท 
คุณลักษณะเฉพาะ 

- ใช้ทดสอบสมบัติความเป็นกรด-เบสของของเหลว   
- กระดาษจะเปลี่ยนจากสีน้ำเงินมีสภาพเป็นเบส  
- กระดาษจะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีน้ำเงินเป็นกลางกระดาษท้ังสองจะไม่เปลี่ยนสี   
- ใช้สำหรับทดสอบทางเคมี  
- เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 

๔๑. กระดาษลิตมัส สีน้ำ เงิน ราคากลางต่อหน่วย 85.50 บาท 
คุณลักษณะเฉพาะ 
 - ใช้ทดสอบสมบัติความเป็นกรด-เบสของของเหลว  
 - ใช้สัมผัสของเหลวดูการเปลี่ยนแปลงของสีบนกระดาษลิตมัส มีสภาพเป็นกรด  
 - กระดาษจะเปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นสีแดง มีสภาพเป็นกลางกระดาษจะไม่เปลี่ยนสี  

- เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 
๔๒. เจนเชียลไวโอเลต ราคากลางต่อหน่วย 42.75 บาท  
คุณลักษณะเฉพาะ 

- เยนเชี่ยน เยนเชี่ยนไวโอเลต 450 มล. ขวดแก้ว 
- เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 

๔๓. ปากคีบ สแตนเลส ราคากลางต่อหน่วย 54.14 บาท 
คุณลักษณะเฉพาะ 
 - Forsep ฟอเซป สแตนเลส อย่างหนา ยาว 18 เซนติเมตร 

- เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 
๔๔.คีมคีบสแตนเลสปลายแหลม ราคากลางต่อหน่วย 85.50 บาท 
คุณลักษณะเฉพาะ 
 - สแตนเลส ขนาด : 16.2 cm. x 0.58 cm.  
 - หนัก : 27 g.  

- เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 
๔๕.กระดาษทราย ราคากลางต่อหน่วย 28.50 บาท 
คุณลักษณะเฉพาะ 
 - ทนการขัดถู และเก็บงานได้มากกว่ากระดาษทรายธรรมชาติกว่า 3 เท่า  
ลงชื่อ............................ประธานกรรมการ    ลงชื่อ................................กรรมการ    ลงชื่อ................................กรรมการ    
    (นายกนัต์ณัฐภัทร  โกยดลุย)์                   (นางสาววชิราภรณ์  สิทธิทัต)          (นางสาวชนิกา นาคแก้ว) 



คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ ์
รายการอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)(เลือกรายการ)โรงเรียนวัดอินทนิน 

------------------------------------------------------------------- 
รายการอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา) 
          - กระดาษหนา และเหนียว ทนทานกว่ากระดาษธรรมดาทั่วไปถึง 7 เท่า  
 - ผลิตจากเม็ดทรายสังเคราะห์ อลูมิเนียมออกไซด์  
 - ขนาดประมาณ A4 (9 x 11 นิ้ว)หรือ 230 x 280 mm.  

- เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 
๔๖. ถ้วยพลาสติก ราคากลางต่อหน่วย 76.00 บาท 
คุณลักษณะเฉพาะ 

- ผลิตจากผลิตจากพลาสติกพอลิสไตรีนเกรด A ไม่แตกง่าย 
- ทนความร้อนไม่เกิน 80 องศา 
- ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา 
- ความจุ 200 ซีซี 
- เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 

๔๗.ดินน้ำมัน ราคากลางต่อหน่วย 26.60 บาท 
คุณลักษณะเฉพาะ 
 - ดินน้ำมันไร้สารพิษ หลากสี เนื้อละเอียด  
 - สามารถนำมาผสมสีได้ เพ่ือให้เกิดสีโทนใหม่ตามมาตรฐานทฤษฎีสี  
 - ไม่แห้งแข็ง แม้โดนอากาศเป็นเวลานาน  
 - ปราศจากสารกันบูด และไม่ก่อให้เกิดเชื้อรา 

- เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 
๔๘.ช้อนตักสารสแตนเลส เบอร์๑ ราคากลางต่อหน่วย 123.50 บาท 
คุณลักษณะเฉพาะ 
 - ช้อนตักสารสแตนเลส ช้อนตักสารเคมี เบอร์ 1 

- เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 
๔๙.ช้อนตักสารสแตนเลส เบอร์๒ ราคากลางต่อหน่วย 123.50 บาท 
คุณลักษณะเฉพาะ 
 - ช้อนตักสารสแตนเลส ช้อนตักสารเคมี เบอร์ 2 

-เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 
๕๐. max - mim thermomiter ราคากลางต่อหน่วย 342.00 บาท  
คุณลักษณะเฉพาะ 

- เทอร์โมมิเตอร์สูงสุด-ต่ำสุด ใช้สำหรับบอกอุณหภูมิขณะอ่าน และใช้บอกอุณหภูมิสูงสุด-ต่ำสุดใน 24 ชั่วโมง โดยที่
ผู้ใช้งานไม่ต้องเฝ้ารอ 
- ช่วงการวัดอุณหูมิ -40 - +50 องศาเซลเซียส ความละเอียด 1 องศาเซลเซียส 
- ใช้วัดอุณหภูมิอากาศได้อย่างแม่นยำ 
- อ่านค่าง่าย มองเห็นสเกลชัดเจน แขวนผนังได้ 
 

ลงชื่อ............................ประธานกรรมการ    ลงชื่อ................................กรรมการ    ลงชื่อ................................กรรมการ    
    (นายกนัต์ณัฐภัทร  โกยดลุย)์                   (นางสาววชิราภรณ์  สิทธิทัต)          (นางสาวชนิกา นาคแก้ว) 



คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ ์
รายการอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)(เลือกรายการ)โรงเรียนวัดอินทนิน 

------------------------------------------------------------------- 
รายการอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา) 

- วัสดุทำจากพลาสติกอย่างดี ขนาด 6x23 ซม. 
          - เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 
๕๑.เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน ราคากลางต่อหน่วย 380.00 บาท 
คุณลักษณะเฉพาะ 
           - อุปกรณ์ทำจากพลาสติกใส มีสเกล วัดปริมาณน้ำฝนได้สูงสุด 35 มม. พร้อม แท่นสำหรับปักอุปกรณ์ 

- เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 
 ๕๒. ไฮโกรมิเตอร์ ราคากลางต่อหน่วย 617.50 บาท 
คุณลักษณะเฉพาะ 
 - วัดอุณหภูมิได้อย่างถูกต้อง 
  - มีหัววัดซึ่งสามารถทดสอบสถานที่ได้อย่างแม่นยำ 
 - ช่วงการวัดความชื้น 
 - แรงดันไฟฟ้าท่ีใช้งาน: 1.5 V หรือแบตเตอรี่ LR 44 (ไม่รวม) 
  - ขนาด: 48 x 28.5 x 15.2 มม. / 1.89 x 1.12 x 0.6 นิ้ว  
 - ขนาดจอแอลซีดี: 40 x 22.5 มม. /1.58 x 0.89 นิว้  

- เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 
๕๓.บารอมิเตอร์ ราคากลางตอ่หน่วย 760.00 บาท 
คุณลักษณะเฉพาะ 
 - เครื่องวัดความดันอากาศเครื่องวัดอุณหภูมิความชื้นบารอมิเตอร์พยากรณ์อากาศ 72 มม. 

- เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 
๕๔.เครื่องชั้งน้ำหนักบุคคล ราคากลางต่อหน่วย 541.50 บาท 
คุณลักษณะเฉพาะ 

- หน้าจอแสดงผล LCD ขนาดใหญ่ และสามารถเปิดใช้งานอัตโนมัติทำให้สามารถชั่งน้ำหนักได้ง่ายและรวดเร็ว 
-  ความละเอียด 100 g. 
- ขึ้นยืนชั่งอัตโนมัติ โดยไม่ต้องกดปุ่มใดๆ 
- ตัวเครื่องทำจากกระจกนิรภัย ขนาด 6 mm 
- หน้าจอ LCD ขนาด 1 นิ้ว 
- ขนาด 30 x 30 x 2.2 cm 
- น้ำหนักสินค้า: 1.5 kg 
-  แบตเตอรี่: AAA x 2 ก้อน 
- เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 

๕๕.หม้อแปลงไฟฟ้าโวลต์ต่ำAC/DC ราคากลางต่อหน่วย 2,850.00 บาท 
คุณลักษณะเฉพาะ 
 - หม้อแปลงไฟฟ้า 220V ปรับโวลต์AC/DC ช่วง 2~12V ช่วงห่าง 2V แบบสวิตซ์เลือก รองรับกระแสไฟ 2A 

- เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 
ลงชื่อ............................ประธานกรรมการ    ลงชื่อ................................กรรมการ    ลงชื่อ................................กรรมการ    
    (นายกนัต์ณัฐภัทร  โกยดลุย)์                   (นางสาววชิราภรณ์  สิทธิทัต)          (นางสาวชนิกา นาคแก้ว) 



คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ ์
รายการอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)(เลือกรายการ)โรงเรียนวัดอินทนิน 

------------------------------------------------------------------- 
รายการอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา) 
๕๖.ชุดแสง(ฟิสิกส์) พร้อมกล่องแสงและผิวสะท้อนโค้งวงกลม ราคากลางต่อหน่วย 2,470.00 บาท 
คุณลักษณะเฉพาะ 
 - ใช้ในการทดลองร่วมกับกล่องแสง (P.127) และหม้อแปลงไฟโวลต์ต่ำ (P.130-1) เพ่ือศึกษาคุณสมบัติของแสง  
 -เลนส์นูน 2 หน้า เลนส์เว้า 2 หน้า และเลนส์นูนแกมระนาบ 
 -ปริซึมฐานสามเหลี่ยม และปริซึมฐานสี่เหลี่ยม 
-แผ่นเกรตติง แผ่นโพลารอยด์ แผ่นสลิตคู่ และแผ่นสลิตเดี่ยว ทำด้วยฟิล์มบรรจุในกรอบสี่เหลี่ยม แผ่นกรองแสงสี 
 -แผ่นสะท้อนแสงผิวราบ และแผ่นสะท้อนแสงผิดโค้ง 
 -แผ่นช่องแสงเพ่ือทำแสงเป็น 1 เส้น และ 5 เส้น ทำด้วยอลูมิเนียม 

- เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 
๕๗.แอมมิเตอร์ ราคากลางต่อหน่วย 665.00 บาท 
คุณลักษณะเฉพาะ 
 - แอมมิเตอร์ ใช้วัดกระแสไฟฟ้าตรง 0.2A – 0.6A. และ -1 – 3Aตัวมิเตอร์เป็นแบบขดลวดเคลื่อนที่ มีปุ่มสำหรับ
ปรับเข็มให้ตรงขีดศูนย์ 

- เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 
๕๘.โวลต์มิเตอร์ ราคากลางตอ่หน่วย 665.00 บาท 
คุณลักษณะเฉพาะ 
 - โวลต์มิเตอร์ ดีซี แบบเข็ม 0-500V  
 - ใช้วัดแรงดัน DC แรงสูง  
 - ใช้วัดไฟ DC แรงดันสูง ระบบ HVDC ไฟ DC 

- เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 
๕๙.แผ่นไม้แรงเสียดทาน ราคากลางต่อหน่วย 104.50 บาท 
คุณลักษณะเฉพาะ 
 -  ใช้ในการทดลอง เรื่องแรงเสียดทาน และสัมประสิทธฺ์ความเสียดทาน 
 - ทำด้วยไม้ ขนาด 100 x 140 x 15 มม.  
 - ติดตะขอโลหะที่่ขอบด้านกว้างด้านหนึ่งใช้ร่วมกับอุปกรณ์อ่ืนๆ เช่น รางไม้ เครื่องชั่งสปริง และถุงทราย 

- เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 
๖๐. หลอดวัดความข่นุของน้ำ ราคากลางต่อหน่วย 1,634.00 บาท 
คุณลักษณะเฉพาะ 
 - อุปกรณ์วัดความขุ่นของน้ำ มีสเกลสูงสุด 110 เซนติเมตร  
 - ตัวหลอดวัดมีจำนวน 3 ชิ้น สามารถถอดประกอบได้ เคลื่อนย้ายและจัดเก็บสะดวก 

- เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 
๖๑.เทอร์โมมิเตอร์ปรอท ๑๑๐ องศา ราคากลางต่อหน่วย 142.50 บาท 
คุณลักษณะเฉพาะ 

- ช่วงวัดอุณหภูมิ  0 °C ถึง 110 °C 
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คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ ์

รายการอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)(เลือกรายการ)โรงเรียนวัดอินทนิน 
------------------------------------------------------------------- 

รายการอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา) 
- ความยาว : 30 ซม. 
- วัสดุจากแก้วคุณภาพสูง 
- มีความเท่ียงตรง 
- เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 

๖๒.ไคลโนมิเตอร์ ราคากลางต่อหน่วย 66.50 บาท 
คุณลักษณะเฉพาะ 
 - วัดความสูงต้นไม้ ประกอบด้วย แผ่นกระดาษที่มีมุมมาตรฐานและด้ายยาว 12 ซม. แหวนโลหะอะลูมิเนียมขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 ซม 

- เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 
๖๓.จานหลุมโลหะ ราคากลางต่อหน่วย 180.50 บาท 
คุณลักษณะเฉพาะ 
 - จานหลุมโลหะสำหรับใช้ทดลองและสังเกตเปรียบเทียบผลของการทดลองสเกลขนาดเล็ก 
 -ใช้กับการทดลองที่ต้องการเปรียบเทียบผลของตัวอย่างหลายตัว  
 - ทำจากอลูมิเนียมอย่างดี มี 4 หลุม 
 - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหลุม 2.8 cm. ความลึก 0.4 cm. ขนาดรวม 8 x 8 cm.  
 - ทำความสะอาดง่ายและนำกลับมาใช้ซ้ำได้หลายครั้ง   

- เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 
๖๔.ถ้วยยูรีกา ราคากลางต่อหน่วย 99.75 บาท 
คุณลักษณะเฉพาะ 
 - ใช้ในการหาความหน่าแน่นของวัตถุต่าง ๆ  
 - ทำจากสแตนเลสอย่างดี ทนทาน แข็งแรง  
 - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7 เซนติเมตร สูง 12.8 เซนติเมตร 
 - สามารถบรรจุของแหลวได้ประมาณ 400 มล.  

- เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 
๖๕.กระดาษกรอง whatman No.๙๓ ราคากลางต่อหน่วย 242.50 บาท 
คุณลักษณะเฉพาะ 
 -กระดาษกรอง เบอร์ 93 ขนาด 11 cm.  
 - ขนาดบรรจุ 100 แผ่น / กล่อง cat no. 1093-110 

- เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 
๖๖.กล่องพลาสติก ราคากลางต่อหน่วย 95.00 บาท 
คุณลักษณะเฉพาะ 
 - ขนาด กว้าง 17.5 cm. x ยาว 25.5 cm. x สูง 15 cm.   
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คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ ์

รายการอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)(เลือกรายการ)โรงเรียนวัดอินทนิน 
------------------------------------------------------------------- 

รายการอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา) 
           - หนา ทนทาน แข็งแรง ใช้ใส่ของอเนกประสงค์ ป้องกันผงฝุ่น  
  - พลาสติกเกรดดี เหนียว ทนทาน  

- เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 
๖๗. กระดาษกาวย่น ราคากลางต่อหน่วย 33.25 บาท 
คุณลักษณะเฉพาะ 
 -ยี่ห้อ Leopard Tape สามารถปิดผนึกได้แน่น และทนนาน สะดวกในการใช้งาน  
 - เทปสี  ขาวครีม  
 - ขนาดหน้าเทปกว้าง  2 นิ้ว ความยาว : 20 หลา 

- เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 
๖๘.สีย้อมผ้าแดง น้ำเงิน เหลือง ราคากลางต่อหน่วย 85.50 บาท 
คุณลักษณะเฉพาะ 
 - สีย้อมผ้า แม่สี แดง เหลือง น้ำเงิน  

- เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 
๖๙.สีผสมอาหารแดง น้ำเงิน เหลือง ราคากลางต่อหน่วย 90.25 บาท 
คุณลักษณะเฉพาะ 

- สีผสมอาหาร Winner แม่สี สีน้ำเงิน สีแดง สีเหลือง 
- ขนาด 28 มิลิลิตรต่อขวด  
- สามารถละลายได้ในน้ำเป็นอย่างดี 
- ปลอดภัย มี อย. 
- มีระบุวันที่ผลิตและวันหมดอายุ 
- เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 

๗๐.คลิปหนีบกระดาษ ราคากลางต่อหน่วย 142.50 บาท 
คุณลักษณะเฉพาะ 
 -  เส้นลวดคุณภาพดี ชุบนิกเกิ้ลกันสนิม  
 - สามารถสปริงคืนรูปเดิมได้ดี 
 - มีความเงางาม ทนทานต่อการใช้งาน  
 - ไม่ทำให้กระดาษเสียหาย 

- เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 
๗๑.เข็มเขี่ยปลายแหลม ราคากลางต่อหน่วย 76.00 บาท 
คุณลักษณะเฉพาะ 
 - เข็มเขี่ยเชื้อปลายกลม ยาว 10 นิ้ว  
 - ทำด้วยลวดนิโครม ด้ามจับทำด้วยอลูมิเนียม ,ทนความร้อนได้สูงจากการฆ่าเชื้อจากลนไฟ  
 - ผลิตจากลวดคุณภาพสูง มีอายุการใช้งานยาวนาน  
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    (นายกนัต์ณัฐภัทร  โกยดลุย)์                   (นางสาววชิราภรณ์  สิทธิทัต)          (นางสาวชนิกา นาคแก้ว) 



คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ ์
รายการอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)(เลือกรายการ)โรงเรียนวัดอินทนิน 

------------------------------------------------------------------- 
รายการอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา) 
           - ความยาวของปลายมน 4 นิ้ว หนาประมาณ 1 ml . 
 - ด้ามจับที่ยาวทำไม่ร้อนขณะจับลนไฟ 

- เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 
 ๗๒.นาฬิกาจับเวลา ราคากลางต่อหน่วย 712.50 บาท 
คุณลักษณะเฉพาะ 
 - ฟังก์ชั่นปิดสามารถขับเคลื่อนและนาฬิกาไม่ต้องรีเซ็ต  
 - ฟังก์ชั่นสามารถ muted เพ่ือตอบสนอง Quiet Link. 
 - ปฏิทินฟังก์ชั่น จอแสดงผลปี,เดือน,วัน,ชั่วโมง,นาที,วินาที,สัปดาห์,12/24 ชัว่โมง 
 - หน่วยความจำ 1/100 วินาท,ีสูงสุดเวลา 9 ชั่วโมง 59 นาท ี59 วินาที 
 - สามารถชุดนับถอยหลังและนับครั้ง. ยาวที่สุดนับถอยหลัง 9 ชั่วโมง 59 นาทีและ 59 วินาที,และมี 
 - ขนาด: 63x80x2 0mm/2.48x3.15x0.79inch 

- เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 
๗๓.ตะเกียงแอลกอฮอล์ ราคากลางต่อหน่วย 99.75 บาท 
คุณลักษณะเฉพาะ 

- ตะเกียงแอลกอฮอล์สแตนเลส ใช้สำหรับจุดไฟ ไม่เป็นสนิมเป็นตะเกียงสำหรับจุดไฟ 
- เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 

๗๔.แผนที่ดาว ราคากลางต่อหน่วย 71.25 บาท 
คุณลักษณะเฉพาะ 
 - ทิศบนท้องฟ้า (direction) 
  - เส้นขอบฟ้า (Horizon) 
  - เส้นเมอริเดียนท้องฟ้า (meridian) 
   - เส้นศูนย์สูตรท้องฟ้า(celestia 

- เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 
๗๕. แว่นขยายเส้นผ่าศูนย์กลาง๓ นิ้ว ราคากลางต่อหน่วย 66.50 บาท 
คุณลักษณะเฉพาะ 
 - เลนส์กระจกใส มองเห็นได้ง่ายและชัดเจน 
  - ด้ามพลาสติก คุณภาพดี จับถนัดมือ 
 -  ตัวเลนส์ผลิตจากกระจกอย่างดี ขยายได้คมชัด 

- เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 
๗๖.ไม้เมตร ราคากลางต่อหน่วย 137.75 บาท 
คุณลักษณะเฉพาะ 
 - ไม้เมตรมาตรฐาน ขนาด 100 ซม. 

- เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 
 

ลงชื่อ............................ประธานกรรมการ    ลงชื่อ................................กรรมการ    ลงชื่อ................................กรรมการ    
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