รายการครุภณ
ั ฑที่ชารุด
แนบท้ ายประกาศศูนย์ ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564
ที่

หมายเลขครุ ภณั ฑ์

รายการ

จานวน
หน่วย
1 ตัว

ราคา
ประเมิน
10

1

01-006-03393-00

เก้าอี้นวมเท้าแขน ล้อเลื่ อน

2

01-008-00576-01

เครื่ องพิมพ์ดีดโอลิมเปี ย รุ่ น SG3-N แคร่ ยาว
18 นิ้ว อักษรเล็กหมายเลขเครื่ อง 5356708
หมายเลขแคร่ M 8-5322604
(สปม.95ส.)

1 เครื่ อง

10

3

01-016-00266-00

พัดลม ยีห่ อ้ เนชัน่ แนล F-BL 441 MM
สี แดง หมายเลขเครื่ อง 88398

1 ตัว

5

4

01-016-00470-00

พัดลม ยีห่ อ้ มิตซูบิชิ รุ่ น C-48 GU แบบติด
เพดาน ขนาด 48 นิ้ว

1 ตัว

5

5

02-012-00083-00

เรื อยางท้องเรื อไฟเบอร์ กลาส ขนาด 4.0 เมตร
ยีห่ อ้ S.N.CRAFT รุ่ น 4.25 พร้อมอุปกรณ์

1 ลา

500

6

02-025-00484-00

รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กพก.34 จันทบุรี
ยีห่ อ้ KAWASAKI VICTOR-S สี เขียว
หมายเลขเครื่ อง KR150 HEA -09200
หมายเลขตัวถัง KR150H-A09200

1 คัน

1,000

7

02-009-00005-00

รถจักรยานสามล้อเครื่ องยนต์ฮอนด้า
ด้านหน้าเป็ นกระบะบรรทุก กว้าง 47 x120 ซม.
เครื่ องยนต์เบนซิ น ขนาด 80 CC

1 คัน

200

ที่

หมายเลขครุ ภณั ฑ์

รายการ

จานวน
หน่วย
1 เครื่ อง

ราคา
ประเมิน

8

03-022-00950-00
100000005938

เครื่ องสู บน้ าปลาแบบจุ่ม ขนาด 4 หุน

9

03-134-00001-00

เครื่ องเย็บกระสอบรุ่ น GK ใช้เข็ม DKX1
เบอร์25

1 เครื่ อง

50

10

04-001-00400-00
100000011791

เครื่ องชัง่ ดิจิตอล ทศนิ ยม 2 ตาแหน่ง
ขนาด 2000 กรัม ยีห่ อ้ RADWAG รุ่ นWTB 2000
หมายเลขเครื่ อง Nr220053/08

1 เครื่ อง

5

11

03-022-00860-00

เครื่ องสู บน้ าแบบหอยโข่งขนาด 10 HP เส้นผ่า
ศูนย์กลาง 3 นิ้ว รุ่ น F 50/160A ยีห่ อ้ LINE
พร้อมสวิทย์สตาร์ ท ท่อ 3 นิ้ว ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
พร้อมระบบควบคุมไฟฟ้าและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง

1 เครื่ อง

15

12

03-022-01504-00

เครื่ องปั๊ มน้ า กาลังปั๊ มไม่นอ้ ยกว่า 2700 L/Hr
ปั๊มน้ าได้สูง 2.7 เมตร ยีห่ อ้ sonic
รุ่ น AP5000

1 เครื่ อง

5

13

04-001-00281-00

เครื่ องชัง่ น้ าหนัก หน้าปั ดกลม แสดงผลด้วยเข็ม
พิกดั สู งสุ ด 150 กก.ยีห่ อ้ YAMATO อ่านละเอียด
500 กรัม ขนาดแท่นชัง่ 37.5t 26 ซม.
เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าปั ด 26 ซม.

1 เครื่ อง

100

14

04-002-00319-00

เครื่ อง Photodiode Array Detector
ยีห่ อ้ Waters รุ่ น 2996 ของสหรัฐอเมริ กา

1 เครื่ อง

50

15

04-064-00060-00

เครื่ องบดผสมตัวอย่างชนิ ดบดละเอียด
(Homogenizer) ยีห่ อ้ Ystral รุ่ น x10/25
ผลิตภัณฑ์ของประเทศ Germany)

1 เครื่ อง

10

5

ที่

หมายเลขครุ ภณั ฑ์

รายการ

จานวน
หน่วย
1 เครื่ อง

ราคา
ประเมิน
20

16

04-003-00119-00

เครื่ องควบคุมอุณภูมิของ HPLC column
ยีห่ อ้ WATERS รุ่ น TCM ผลิตภัณฑ์ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา

17

04-004-00169-00

กล้องจุลทรรศน์กาลังขยายต่า 2 กระบอกตา
ยีห่ อ้ OLYMPUS รุ่ น SD3045
ของประเทศญี่ปุ่น หมายเลขเครื่ อง 2 H130

1 เครื่ อง

20

18

04-004-00325-03

ชุดเครื่ องคอมพิวเตอร์ ชนิ ดจอติดกับ CPU
ยีห่ อ้ HP รุ่ น HP Touchsmart 520 Pc
หมายเลขเครื่ อง 3CR23303 RG
(อุปกรณ์ประกอบกล้องจุลทรรศน์)

1 ชุด

20

19

04-008-00727-00
100000005929

เครื่ องวัดความเป็ นกรด-ด่างชนิดใช้ในงานภาค
สนามพร้อมอุปกณ์

1 เครื่ อง

5

20

04-008-00729-00
100000005936

เครื่ องวัดปริ มาณน้ าฝนอย่างง่าย

1 ชิ้น

1

21

04-008-00730-00
100000005937

เครื่ องวัดปริ มาณน้ าฝนอย่างง่าย

1 ชิ้น

1

22

04-026-00036-00

ถุงลากแพลงค์ตอนเครื่ องมือวัดความเร็ วของน้ า
น้ ายามาตรฐาน AC

1 ถุง

5

23

04-308-00005-00
10000015115

ตูป้ ฏิบตั ิการเขี่ยเชื้ อ Beauver sp พร้อมหม้อ
นึ่ งความดันไอน้ าและเตาแก็สแบบหัวเร่ ง พร้อม
อุปกรณ์ต่อพ่วง

1 ตู้

75

ที่

หมายเลขครุ ภณั ฑ์

รายการ

24

05-008-01305-00
100000015124

เครื่ องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA ยีห่ อ้
EMERSON NETWORK POWER รุ่ น
Liebert PSA iton 1000
หมายเลขเครื่ อง 441108303316

25

06-008-00332-00
10000012982

เครื่ องฉายภาพสาหรับคอมพิวเตอร์ วีดีโอคุณภาพ
สู งยีห่ อ้ ยีห่ อ้ SUMSUNG รุ่ น SP-M305 พร้อม
จอขนาด 100 นิ้วและขาตั้ง 3 ขา
หมายเลขเครื่ อง YEVGHVFZ800046L

1 เครื่ อง

20

26

07-006-00053-99

เทปเหล็กวัดระยะแบบสแตนเลส ยีห่ อ้ YAMAYO
ขนาด ยาว 50 เมตร กว้าง 6 มม.ผลิตภัณฑ์ของ
ประเทศญี่ปุ่น

1 อัน

5

27

08-005-00236-00
100000015108

ชุดชูชีพ B.C.D. สาหรับดาน้ า ยีห่ อ้
AQUALUNG

1 ชุด

20

28

08-005-00237-00
100000015109

ชุดชูชีพ B.C.D. สาหรับดาน้ า ยีห่ อ้
AQUALUNG

1 ชุด

20

ยอดดรวม

จานวน
หน่วย
1 เครื่ อง

ราคา
ประเมิน
5

2,187

