
15. 
ตู้กระจกเลี้ยงปลา ขนาด 60 x 150 x 60 ซม. 

 รหัสครุภัณฑ์ 03-008-00303-00 

 

 

วัน เดือน ปี : 18-09-2540 

หมายเลขเคร่ืองและทะเบียน :  

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 29,960 

วิธีการได้มา : วิธีสอบราคากับหจก.สยามธุรภัณฑ์ งาน

พัฒนาการผลิตพันธุ์สัตว์น้้าชายฝั่ง ปี 2540 

สถานที่ตั้ง : ด้านหน้าหน่วยงาน 

หมายเหตุ :  
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16. 
เครื่องชั่ง TOP-PAN 2 ต้าแหน่ง 

 ยี่ห้อ GEC AVERY   รุ่น OB- 152 

( แบบชั่งด้านบนแสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้า)  

รหัสครุภัณฑ์ 04-001-00016-00 

 

วัน เดือน ปี : 13-06-2538 

หมายเลขเคร่ืองและทะเบียน : 0043-38 

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 31,545.5 

วิธีการได้มา : วิธีตกลงราคากับ บ.ซายน์เอ็นจเินีย อินเตอร์เนชั่น

แนล จก. โครงการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ 

กองทุนการค้าระหว่างประเทศ ปี 2538 

สถานที่ตั้ง : ห้อง HPLC 

หมายเหตุ : ช้ารุด 
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17. 
เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ต้าแหน่ง 

 ยี่ห้อ GEC AVERY รุ่นVA- 304 

( แบบชั่งด้านบนแสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้า ชนิดLCD)   

รหัสครุภัณฑ์ 04-001-00038-00 

 

วัน เดือน ปี : 13-06-2538 

หมายเลขเคร่ืองและทะเบียน : 59015477 

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 60,863.6 

วิธีการได้มา : วิธีตกลงราคากับ บ.ซายน์เอ็นจเินีย อินเตอร์เนชั่น

แนล จก. โครงการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ 

กองทุนการค้าระหว่างประเทศ ปี 2538 

สถานที่ตั้ง : ห้อง HPLC 

หมายเหตุ :  

 

 

 



  19 

18. 
เครื่องมือวเิคราะห์สารตกค้างระบบ HPLC 

ยี่ห้อ : Waters พร้อมเครื่องประมวลผล โต๊ะและเก้าอี้ 

รหัสครุภัณฑ์ 04-002-00016-00 

 

วัน เดือน ปี : 11-05-2537 

หมายเลขเคร่ืองและทะเบียน :  

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 765,000 

วิธีการได้มา : วิธีตกลงราคากับ บ.สิทธิพรแอสโซวิเอส จก.

โครงการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ กองทุนการค้า

ระหว่างประเทศ ปี 2538 

สถานที่ตั้ง : ห้อง HPLC 

หมายเหตุ : ป็มปล่อยตัวท้าละลายความดันสูง ,ระบบฉีดสาร

ตัวอย่าง ,ระบบตรวจสารชนิดดูดกลืนแสงอุลตร้า

ไวโอแลตและวิสิเบิล ,เคร่ืองบันทึกผลและค้านวณ 
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19. 
อ่างควบคุมอุณหภูมิน้้าแบบเขย่า 

ยี่ห้อ HETO  รุ่น DT - SB - 22A  

รหัสครุภัณฑ์ 04-003-00021-00 

 

 

วัน เดือน ปี : 03-07-2538 

หมายเลขเคร่ืองและทะเบียน : 4633882,466351-L 

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 61,525 

วิธีการได้มา : วิธีตกลงราคากับ บ.ไซแอนติฟคิ โปรโมชั่น จก. 

โครงการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ กองทุนการค้า

ระหว่างประเทศ ปี 2538 

สถานที่ตั้ง : ห้องเก็บของ 

หมายเหตุ : ช้ารุด 
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20. 
เครื่องควบคุมอุณหภูมิของ HPLC Column 

ยี่ห้อ WATERS  รุ่น TCM(ผลติภัณฑ์ประเทศสหรัฐอเมริกา ) 

 เครื่องส้ารองกระแสไฟฟ้าขนาด 2 KVA  

รหัสครุภัณฑ์ 04-003-00136-00 

 

วัน เดือน ปี : 03-03-2546 

หมายเลขเคร่ืองและทะเบียน :  

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 100,000 

วิธีการได้มา : วิธีประกวดราคากับบริษัท สิทธิพรแอสโซซิ 

เอสจ้ากัด ค่าใช้จ่ายส้ารองเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี

2545 

สถานที่ตั้ง : ห้อง HPLC 

หมายเหตุ : ไม่ได้ใช้ 
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21. 
อ่างควบคุมอุณหภูมิน้้า (Water bath) 

รุ่น DH-30-110 

 รหัสครุภัณฑ์ 04-003-00162-00 

 

วัน เดือน ปี : 05-02-2547 

หมายเลขเคร่ืองและทะเบียน :  

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 33,705 

วิธีการได้มา : วิธีประกวดราคากับบริษัท ไซแอนติฟคิ โปรโมชั่น 

จ้ากัด เงนิส้ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรอืจ้าเป็น 

ปี 2546 

สถานที่ตั้ง : ห้อง ELISA 

หมายเหตุ :  
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22. 
กล้องจุลทรรศน์ก้าลังขยายสูง 

 ยี่ห้อ โอลิมปัส   รุ่น BX - 50 พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 

รหัสครุภัณฑ์ 04-004-00040-00 

 

วัน เดือน ปี : 02-09-2540 

หมายเลขเคร่ืองและทะเบียน : No.7E01371 

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 160,000 

วิธีการได้มา : วิธีสอบราคากับ หจก.รัชมอร์ โครงการพัฒนาการ

ส่งออกสินค้าประมง ปี 2540 

สถานที่ตั้ง : ห้อง PCR 

หมายเหตุ : พร้อมกล้องถ่ายภาพ โมเดล เอสซี-35 เป็น

ผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น 

 

 

 



  24 

23. 
หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ 

ยี่ห้อ HIRAYAMA รุ่น HA 240 MII และ Memmert รุ่น UM 400 

รหัสครุภัณฑ์  04-005-00032-00 (S/N 950483518) 

 

 

 

 

 

วัน เดือน ปี : 14-06-2538 

หมายเลขเคร่ืองและทะเบียน : 950483518 

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 125,000 

วิธีการได้มา : วิธีตกลงราคากับ บ.เทคไทย กรุงเทพ อุปกรณ์

เคมีภัณฑ์ จ้ากัด ใช้เงนิกองทุนส่งเสรมิการค้า

ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณชิย์ ปี 2538 

สถานที่ตั้ง : ห้อง PCR และแพลงก์ตอน 

หมายเหตุ :  
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24. 
ตู้เก็บสารเคมีและน้้ายา 

ยี่ห้อ Puffer Uubbard  รุ่น DLR 414  

รหัสครุภัณฑ์ 04-007-00019-00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัน เดือน ปี : 09-06-2538 

หมายเลขเคร่ืองและทะเบียน : R24E-204567 

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 50,000 

วิธีการได้มา : วิธีตกลงราคากับ บ.ซายเอ็นจเินียร์ อินเตอร์เนชั่น

แนล จ้ากัด ใช้เงนิกองทุนส่งเสรมิการค้าระหว่าง

ประเทศ กระทรวงพาณชิย์ ปี 2538 

สถานที่ตั้ง : ห้อง ELISA 

หมายเหตุ : ช้ารุด 
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25. 
เครื่องวัดและตรวจสอบปริมาณคลอแรมฟินิคอล 

 ยี่ห้อ STAT FAX    รุ่น 303 plus microstrip reader 

รหัสครุภัณฑ์ 04-008-00466-00 

 

 

วัน เดือน ปี : 26-06-2545 

หมายเลขเคร่ืองและทะเบียน :  

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 249,845 

วิธีการได้มา : วิธีพิเศษ กับบริษัทไทยวิกตอรี่ จ้ากัด งานพ้ฒนา

และตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง ปี 2545 

สถานที่ตั้ง : ห้อง ELISA 

หมายเหตุ :  
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26. 
เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง แบบต้ังโต๊ะ ยี่ห้อ METROHM 

รุ่น 827 pH lab พร้อมอุปกรณ ์

รหัสครุภัณฑ์  04-008-00866-00 

 
 

วัน เดือน ปี : 13/06/2554 

หมายเลขเคร่ืองและทะเบียน : S/N:1827001024151 

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 69,978  

วิธีการได้มา : สอบราคากับบริษัทไทยจุลทรรศน์ จ้ากัด โครงการไทย

เข้มแข็ง ปี 2554 

สถานที่ตั้ง : ห้อง  HPLC 

หมายเหตุ :  
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27. 
เครื่องส้ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA ยี่ห้อ Syndome รุ่น IT1000 

(อุปกรณ์ประกอบ) 

รหัสครุภัณฑ์ 04-008-00866-01 

 
 

 

 

 

 

วัน เดือน ปี : 13/06/2554 

หมายเลขเคร่ืองและทะเบียน : S/N:1014111040005 

ราคาต่อหน่วย(บาท) : - 

วิธีการได้มา : สอบราคากับบริษัทไทยจุลทรรศน์ จ้ากัด โครงการไทย

เข้มแข็ง ปี 2554 

สถานที่ตั้ง : ห้องหัวหน้าหน่วยตรวจสอบฯ 

หมายเหตุ :  
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28. 
เครื่องปั่นตัวอย่าง HOMOGENIZER 

ยี่ห้อ FISHER SCIENTIFIC รุ่น power gencat 

รหัสครุภัณฑ์ 04-010-00028-00 

 

วัน เดือน ปี : 20-02-2539 

หมายเลขเคร่ืองและทะเบียน :  

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 45,475 

วิธีการได้มา : วิธีตกลงราคา กับบรษิัทไทยวิกตอรี่ จ้ากัด กองทุน

ส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ ปี 2539 

สถานที่ตั้ง : ห้องเก็บของ 

หมายเหตุ : ช้ารุด 

 

 

 



  30 

29. 
เครื่องแยกสารละลาย ยี่ห้อ CO COOL –ONE รุ่น 2100 

รหัสครุภัณฑ์ 04-011-00009-00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัน เดือน ปี : 11-08-2538 

หมายเลขเคร่ืองและทะเบียน :  

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 138,030 

วิธีการได้มา : กองทุนส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ 

สถานที่ตั้ง : ห้อง HPLC 

หมายเหตุ :  

 

 

 

 


