
ภัญสืครุภ ัณฑ ์ท ี่โม ่โดดำเน ินการ 
ตามโครงการพ้ฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด.02/1)



แบบ ผด. 02/1
บัญ?สำหรับจำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

1. ประ๓ ทครุภัณฑ์สำนักงาน 
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ท ี่ ครุภณ์ฑํ รายละเอยีดของครภุณัฑ์
งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี

ดำเนนิการ

หนว่ยงาน 

รับผดิขอบหลกั

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

ใi 5
ร)
C

1.

2.

3.

เกา้อ ี้
(ขอ้บญัญต้ ิ น.28/169)

เครือ่งปรบัอากาศ แบบแยกส่วน 

ขนาดไมต๋ั่ากว่า 24,000 บีทียู 

(ข้อบัญญติ้ น.28/169)

เครือ่งปรบัอากาศ แบบแยกส่วน 

ขนาดไมต่ํา่กว่า 36,000 บีทยูี 

(ข้อบญัญติ้ น.29/169)

จัดซ้ือเก้าอ้ีทำงานขนดิเบาะทุ้มหนงัสีดำ มีทีท่า้วแขนมล้ีอเลือ่น ขาเหลก็ 

5 แฉกปรบัระดบัสงู-ต ํา่ไดจ้ำนวน5 ตวัๆ ละ 4 ,5 00 บาท

จดัซือ้เครือ่งปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ขนาดไม่ตากว่า 24,000 บทียูี 

พร้อมติดต้ัง จำนวน 1 เคร่ือง

22,500 อบจ.ยะลา สำนักปลัดๆ

32,200 อบจ.ยะลา สำนกังานเลขาฯ

จัดซือ้เครือ่งปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ํากว่า 36,000 บทียูี 

พร้อมติดต้ัง จำนวน 1 เคร่ือง

45,500 อบจ.ยะลา สำนกังานเลขาฯ
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ท่ี ครภุณัฑ์ รายละเอยีดของครภุณัฑ์
งบประมาณ สถานท่ี หนว่ยงาน พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

(บาท) ดำเนนิการ รบัผดิขอบหลกั d
ฟ

รอํ
3= ฟุIO ฝ ฝC d รว่

ฐ่
(ร:ฝ ฟุ๘ ฟุd ๔ฟ ฟ ุd

4. พดัลมระบายอากาศ 
(ข้อบัญญติ้หนา้ 29/169)

จัดซือ้พดัลมระบายอากาศ ขนาด 6 น้ิว จำนวน 25 ตัว  ๆ ละ 1,100 บาท 27,500 อบจ.ยะลา สำนักปลัด*!

พ

พ

5. โตะ๊ทำงาน
(ข้อบัญญติ้หนา้ 50/169)

จัดซือ้โต๊ะทำงาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 X 60 X 75 เซนติเมตร 

จำนวน4 ตวัๆ 4 ,5 00 บาท

18,000 อบจ.ยะลา กองคลัง พ

รวม 145,700
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1.2 แผนงานการสิกษา
flj ครภุณัฑ์ รายละเอยีดของครภุณัฑ์

งบประมาณ สถานท่ี หนว่ยงาน พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
(บาท) ดำเนนิการ รบัผดิชอบหลกั ร ่

รว่
ฝ ๘บว่ ส่ ฝุC dแส่

รว่
ส่

๔ รว่แส่ dC ๙ฟ อุ ่d
1. ตูเ้อกสาร 3 ล้ินชัก 

(ข้อบัญญติ้หนา้ 66/169)

จัดชือ้ตูเ้อกสาร 3 ล้ินชัก ขนาดไม่นอ้ยกว่า 464X610X1,020 มลิลเิมตร 

จำนวน 3 ต ู้ๆ  ละ 4,000 บาท

12,000 อบจ.ยะลา กองการศึกษา*) 4 -

2. เกา้อ ี้
(ขอ้บญัญต้หินา้ 92/169)

จดัชือ้เกา้อี ้(บุนวม) จำนวน 50 ตัว  ๆ ละ 900 บาท 45,000 รร.ลำพะยา*! กองการศกึษาฯ 4 - -►

3. โตะ๊ทำงาน

(ข้อบัญญติ้หนา้ 92/169)

1. จัดชือ้โต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 120 X 60 X 75 เขบตเิมติร 

จำนวน3 ต วัๆ ละ 4 ,5 00 บาท
2. จัดชือ้โต๊ะทำงาน ขนาดไม,นอ้ยกวา่ 159 X 79 X 74 เขนติเมติร 

จำนวน2 ต วัๆ ละ 7 ,7 00 บาท

28,900 รร.ลำพะยาๆ กองการศกึษาฯ 4 - -►

4. พัดลมโคจร ตดิเพดาน 

(ข้อบัญญติ้หนา้ 93/169)

จัดช้ือพดัลมโคจร ตดิเพดาน พร้อมติดต้ัง จำนวน 30 ชุด  ๆ ละ 

2,650 บาท

79,500 รร.ลำพะยาๆ กองการศกึษาฯ 4 - -►

รวม 165,400
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1.3 แผนงานสาธารณสุข
«1 ครภุณัฑ์ รายละเอยดของครภุณัฑ์

งบประมาณ สถานท่ี หนว่ยงาน พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
VI

(บาท) ดำเนนิการ รับผดิขอบหลกั ร: รอ่ฝ ๙พ ร:ฝ ก.พ
. ร:ไฝ

รอ่ฝ• 4

ร:
ฝ

รอ่ไฝ ร:
C

ร:ฟ รอ่C
1. เกา้อีท้ำงาน จัดซ้ือเก้าอ้ีทำงาบซนิดเบาะหุ้มหนงัสีดำ มีที,ท้าวแขน มลีอ้เลือ่น ขาเหลก็ 18,500 อบจ.ยะลา กองสาธารณสุข 4 -

(ขอ้บญัญต้ห๊นา้ 103/169) 5 แอกปรบัระดบัสงู-ต ํา่ไดพ้นกัพงิตํา่จำบวบ5 ต วัๆ ละ 3 ,7 0 0 บาท

2. เกา้อีท้ำงาน จัดซือ้เกา้อีท้ำงานบบุวม มีพนักพิง มีท่ี'ท้าวแขน ขา 5 แฉก พนักพิงสูง 5,000 อบจ.ยะลา กองสาธารณสุข 4 - - >

(ข้อบัญญติ้หนา้ 103/169) จำบวบ 1 ตัว

3. เคร่ืองโทรสาร จัดซือ้เคร่ืองโทรสาร จำนวน 1 เคร่ือง 15,000 อบจ.ยะลา กองสาธารณสุข 4 - -►

(ข้อ'บัญญัติ'หน้า 104/169)

4. เครือ่งปรบัอากาศ แบบแยกส่วน จดัซือ้เครือ่งปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ขนาดไม่ด่ํากว่า 15,000 บีทียู 25,700 อบจ.ยะลา กองสาธารณสุข 4 - -►
ขนาด'โม่ต่ําก'ว่า 15,000 บีทียู 

(ข้อบญัญติ้ บ .!04/169)

พร้อมติดต้ัง จำนวน 1 เคร่ือง

5. ตู้บานเล่ือนกระจกสูง 
(ข้อบัญญติ้ น .!05/169)

จัดซือ้ตู้บานเล่ือนกระจกสงู ขนาดไม่น้อยกว่า 91x45.7X183 เซนติเมตร 

จำนวน 3 ต ู้ๆ  5,900 บาท

17,700 อบจ.ยะลา กองสาธารณสุข 4 - -►
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1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
จ
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2. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอยีดของครภุณัฑ์
งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี 

ดำเนน้การ

หนว่ยงาน 

รบัผดิขอบหลกั
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
6ะ
ร ่

ะอ' 
ฝ

ร ุ่
บวํ ฝ

เะC G?
1ฝ

รว่
3

๔
ฝ

รว' ofC <£
X S

ะอุ่C
1. แทน่วางเครือ่งเรอื 

(ข้อบัญญติ้หนา้ 30/169)

จดัซือ้แทน่วางเครือ่งเรอื ขนาดกว้าง 30 เซนติเมตร สูง 110 เซนติเมตร 

จำนวน3 อนั ๆ ละ 5 ,9 5 0 บาท

17,850 อบจ.ยะลา สำนักปลัดๆ « - -►

รวม 17,850

2.2 แผนงานการสิกษา

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอยีดของครภุณัฑ์
งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี 

ดำเนน้การ
หนว่ยงาน 

รับผดิขอบหลกั
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
๔
ร ่

รว่
ระ' เรวํ ส ่ ฝ๘ ๔

๘
รอ*
ฝ

<£
ระ รว่

1ฝ
ร:
C

ร:
ฟ

ฟ
C

1. รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบ้ิลแค็บ 
(ข้อบัญญติ้หนา้ 93/169)

จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคล่ือน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ 

ไมต่ากว่า 2,400 ขีข ีหรือกำลงัเคร่ืองยนต์สงูสดุไมต่ํ่ากว่า 110 กิโลวัตต์ 

แบบดับเบิล้แค็บ เปน็กระบะสำเร็จรูป หอ้งโดยสารเปน็แบบดับเบิล้แคบ 

4 ประตู จำนวน 1 คัน

850,000 อบจ.ยะลา กองการศกึษาๆ ◄ - -►

รวม 850,000
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2.3 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี ครภุณัฑ์ รายละเอยีดของครภุณัฑ์
งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี 

ดำเปน็การ

หนว่ยงาน 

รบัผดิชอบหลกั

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
๔
ร่

รว่
ฝ ฟุto (ร:ฝ ฟุC <5ะ1ฝ

รว่
ฐ่

(ร: รว่๘ ฟุC (ร:ฟ รุ ่๘
1. รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบ้ิลแค็บ 

(ข้อบัญญติ้หนา้ 106/169)

จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคล่ือน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ 

ไมต่ํา่กว่า 2,400 ซีซี หรอืกำลงัเคร่ืองยนต์สงูสดุไมต่ํ่ากว่า 110 กิโลวัตต์ 

แบบตับเบิล้แค็บ เปน็กระบะสำเรจ็รปู หอ้งโดยสารเปน็แบบตบัเบิล้แคบ็ 

4 ประตู จำนวน 1 คัน

850,000 อบจ.ยะลา กองสาธารณสขุ ■ ง - -►

รวม 850,000
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3. ประ๓ ทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ท่ี ครภุฌัฑ์ รายละเอยีดของครภุณัฑ์
งบประมาณ สถานท่ี หนว่ยงาน พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

(บาท) ดำเปบิการ รับผดิชอบหลกั ฟุ รว่
ฝ ฟุto d

ฟุ๘ ร:
i d

รว่ฝ ๙
ฝ

รว่1ฝ ร:๘ ร:ฝ ฟุ

1. เคร่ืองบนัทกึเสยีง 
(ข้อบัญญติ้หนา้ 30/169)

จดัซือ้เครือ่งบนัทกึเสยีงระบบดจิิตอล หน่วยความจำ 16 GB 

จำนวน 1 เคร่ือง

5,900 อบจ.ยะลา กองการเจา้หนา้ที่ 4 — -►

2. เคร่ืองบนัทกึเสยีง 
(ข้อบัญญติ้หนา้ 51/169)

จัดซือ้เคร่ืองบันทกึเสยีงอเนกประสงคพ์ร้อมหนว่ยความจำ 4 GB 

จำนวน 1 เคร่ือง

5,000 อบจ.ยะลา กองคลัง พ

รวม 10,900

3.2 แผนงานการสิกษา

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอยีดของครภุณัฑ์
งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี 

ดำเปบิการ

หนว่ยงาน 

รบัผดิขอบหลกั
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ร:๙ พ.

ย. ฟุto d
5=๘ ระ

i d
ฟ ๔

ฟ
รว่

๘
ระ
C

ร:
๘

ฟุ
C

1. เคร่ืองตัง้เวลาสำหรับโรงเรียน 
(ข้อ'บัญญ้ติ,หน้า 94/169)

จัดซือ้เคร่ืองตัง้เวลาสำหรับโรงเรียบ กำลงัขยายไมก่วา่กวา่ 250 วัตค ์

จำนวน 1 ระบบ

60,000 รร.สำพะยาๆ กองการทกึษาฯ « - -►

รวม 60,000
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4. ประ๓ ทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
4.1 แผนงานบริหารงาบทั่วไป

M ครภุณัฑ์ รายละเอยีดของครภุณัฑ์
งบประมาณ สถานท่ี หนว่ยงาน พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

(บาท) คำเนนิการ รบัผดขอบหลก £
£ ฝ £บวํ (ร:ฝ ฟุC ๔1ฝ

รว่
ฐ่

๔
ฝ

ฟ๘ ฟCุ (ร:ฟ d
1. คอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็ แบบท่ี 2 

(ข้อบัญญติ้หนา้ 31/169)

จดัซือ้คอมพวิเตอรแ์ทบเลต แบบท่ี 2 จำนวน 20 ขุด  ๆ ละ 22,500 บาท 450,000 อบจ.ยะลา สำนักปลัดๆ พ

2. เครือ่งคอมพวิเตอร ์สำหรับงาบประมวลผล 

แบบท่ี 1
(ข้อบัญญติ้หนา้ 32/169)

จดัซือ้เครือ่งคอมพวิเตอร ์สำหรับงาบประมวลผล แบบท่ี 1 พร้อมขุด 

โปรแกรม จำนวน 6 เคร่ือง  ๆ ละ 37,800 บาท

- สำนกังานเลขาฯ 3 เคร่ือง (113,400)

- กองการเจา้หนา้ที ่ 3 เคร่ือง (113,400)

226,800 สำนกังาน 

เลขานกุาร อบจ.
V  V

พ

กองการเจาหนาท พ

3. เคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต้บุก๊ 

สำหรับงานสำนักงาน 
(ขอ้,บัญญ้ติ'หน้า 33/169)

จัดซือ้เคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต้บุก๊ สำหรับงานสำนกังาน พร้อมขุดโปรแกรม 

จำนวน 1 เคร่ือง

31,800 อบจ.ยะลา V  V  cj พกองการเจาหบาท

4. เคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต้บุ๊ก 

สำหรับงานประมวลผล 
(ข้อบัญญติ้ น.34/169)

จัดซือ้เคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต้บุก๊ สำหรับงานประมวลผล 

พร้อมขุดโปรแกรม จำบวบ 1 เคร่ือง

37,800 สำนักงาน 

เลขานกุาร อบจ.
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4.2 แผนงาบการสิกษา
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4.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอยีดทองครภุณัฑ์
งบประมาณ 

(บาท)

ศถานที ่

ดำเนนิการ

หนว่ยงาน 

รบัผดิขอบหลกั
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
๕
ร่

รว่
ฝ

<รุ่
นวํ

<ร่นิ
ฝ

ฝุ
C

๔
1ฝ

3D
3

<£
ฝ เโฝ

ระ
C

ระ
ฟ

รุ ่
C

1. เครือ่งคอมพวิเตอร์สำหรบังานสำนกังาน จัดซือ้เคร่ืองคอมพวิเตอร์สำหรับงานสำนกังาน พร้อมชุดโปรแกรม 98,400 อบจ.ยะลา กองสาธารณสุข ◄ - -►

(ข้อ'บัญญัติ น. 107/169) จำนวน 3 เครือ่ง  ๆ ละ 32,800 บาท

2. เครือ่งพมิพเ์ลเซอร ์หรอีLED ขาวดำ จัดซือ้เครือ่งพมิพเ์ลเซอรห์รอื LED ขาวดำ ชนิด Network แบบท่ี 1 17,800 อบจ.ยะลา กองสาธารณสุข

ขนิด Network แบบท่ี 1 จำนวน 2 เครือ่ง  ๆ ละ 8,900 บาท

(ขอ้,บัญญ้ติ น. 108/169)

รวม 116,200
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ej ครภุณัฑ์ รายละเอยีดของครภุณัฑ์
งบประมาณ สถานท่ี หนว่ยงาน พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

VI
(บาท) ดำเนนิการ รับผดิชอบหลกั <รุ่

ร่ ฝ รุ ่เ/ว่ 0นิฝ C C1ฝ
รว่
ฐ่ พ.ค

. รว่๘ รุ ่C dฟ รุ ่d
5. จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกว่า 19 น้ิว 

(ข้อบญัญติั น .!51/169)

จัดชือ้จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกว่า 19 น้ิว จำนวน 1 เคร่ือง 2,800 อบจ.ยะลา กองช่าง พ

6. ระบบกล้องโทรทัศนว์งจรปิด พร้อมอปุกรณ์ ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศนว์งจรปิด พร้อมอปุกรณ ์ณ ศนูย์เครือ่งจักรกล 137,300 อบจ.ยะลา กองช่าง พ

(ข้อบัญญติ้ บ .!52/169) อบจ.ยะลา จำนวน 1 ระบบ

รวม 256,800
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5. ประ๓ ทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ท่ี ครภุณัฑ์ รายละเอยีดของครภุณัฑ์
งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี 

ดำเนนิการ

หนว่ยงาน 

รับผดิขอบหลกั
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
£
£

โ6  
ฝ £IO ร:

ส่ ฝC ระ รว่
ฐ่

๙
ฝ รอ่เฝ C £

X S
รอC

1. กลอ้งถา่ยรูป

(ข้อบัญญติ้ น.41/169)

จัดซือ้กลอ้งถา่ยรปู จำนวน 1 ตัว 90,000 อบจ.ยะลา กองยุทธศาสตร์ๆ

รวม 90,000

5.2 แผนงานการสืกษา

ท่ี ครภุณัฑ์ รายละเอยีดของครภุณัฑ์
งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี 

ดำเนนิการ
หนว่ยงาน 

รับผดิขอบหลกั
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
£
£

รว่
£

ร:
to

รฝ £C £1ฝ
รอ*ฝ ร:*

£
รว่1ฝ ร:

๘
๔ฟ ะอ่C

1.

2.

เครือ่งมลัตมิเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดับ XGA 

(ขอ้,บัญญ้ติ น.94/169)

จอรับภาพ ขนดิมอเตอร์ไฟฟา้ 

(ข้อบัญญติ้ บ.95/169)

จัดฃือ้เครือ่งมลัตมิเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI 

Lum ens จำนวน 2 เคร่ือง  ๆ ละ 45,900 บาท

จัดซือ้จอรับภาพ ชนดิมอเตอร์ไฟฟา้ ขนาดเสน้ทะแยงมมุ 180 น้ิว 

จำนวน 2 จอ  ๆ ละ 34,900 บาท

91.800

69.800

อบจ.ยะลา 

อบจ.ยะลา

กองการศกึษาฯ 

กองการศกึษาฯ

รวม 161,600
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6. ประ๓ ทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
6.1 แผนงานการสืกษ'า

ท่ี ครภุณัฑ์ รายละเอยีดจองครภุณัฑ์
งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี 

ดำเนนิการ

หนว่ยงาน 

รับผดิชอบหลกั
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
e
๙

รอ
ฝ ร:to ร:d d (ริ:id

รอ
ฟ

(ริ:
ฝ

รอุ (ริ:๘ (ริ:ฟ รอุd
1. ตูท้ำนํา้เยน็

(ข้อบญัญติ้ น.95/169)

จัดซือ้ตูท้ำนํา้เยน็ จำนวน 3 ต ู้ๆ  ละ 5,000 บาท 15,000 รร.ลำพะยาฯ กองการศกึษาฯ พ

รวม 15,000

6.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอยีดของครภุณัฑ์
งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี 

ดำเนนิการ

หนว่ยงาน 

รับผดิชอบหลกั
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
d
๙

รว่
ฝ dto ร:

ฝ
ฟุd d

id
รอ่
ฝ

d
d

รอ่
id

dd d
ฟ

รอุ่d
1. ตูเ้ยน็

(ขอ้,บัญญ้ติ น .!07/169)

จัดซือ้ตูเ้ย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต จำนวน 1 เคร่ือง 8,500 อบจ.ยะลา กองสาธารณสุข

รวม 8,500
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6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี ครภุณัฑ์ รายละเอยีดของครภุณัฑ์
งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี 

ดำเนนิการ

หนว่ยงาน 

รบัผดิชอบหลกั
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
<£๔ รว’ 

ฝ
ฟุto ฝ

ฝC ร:๘
รว่
3

ร:
ฝ ๘ ฟุc: ๙ฟ ฟุC

1. ตูท้ำนํา้รอ้น - นํา้เยน็เยน็ 

(ข้อ'บัญญ้ติ น .!42/169)

จัดซือ้ตูท้ำนํา้ร้อน - นํา้เยน็ จำนวน 1 เคร่ือง 10,000 อบจ.ยะลา กองช่าง

รวม 10,000

7. ประ๓ ทครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
7.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอยีดของครภุณัฑ์
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี 

ดำเนนิการ

หนว่ยงาน 

รับผดิชอบหลกั
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ฟุ
ฟ

รอ่ริะ ร:to ร:ฝ ฝC ระ ะว่3 ๙
ฝ

ฟุ
๘

ฟุC ร:TE รอ่C
1. ถังบรรจุแอสฟัลท์อีมัลซ่ัน CRS-2 

(ข้อบญัญติั น .!41/169)

จัดซือ้ถังบรรจุแอสฟ้ลทํอีมัลช่ับ CRS-2 ขนาด 30 ตัน จำนวน 1 ลูก 1,200,000 อบจ.ยะลา กองช่าง

รวม 1,200,000
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8. ประ๓ ทครุภัณฑ์โรงงาน
8.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

5รฺ ครภุณัฑ์ รายละเอยีดของครภุณัฑ์
งบประมาณ สถานท่ี หนว่ยงาน พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

(บาท) ดำเนนิการ รับผดิชอบหลกั ระ
๔

รว่
ฝ เ/วํ

ร:ฝ ฝC
<£

1ส่
รว่ฝmi

d
ระ

รอ'1ฝ ร:C
ร:
๘ ๘

1 . เคร่ืองเช่ือมโลหะ (ไฟฟ้า) 

(ข้อบัญญติ้ น .!43/169)

จัดซือ้เคร่ืองเช่ือมโลหะ (ไฟฟ้า) ขนาด 300 แฮม,ป๋ จำนวน 1 เคร่ือง 25,000 อบจ.ยะลา กองช่าง * พ

พ2. ปากกาจับชิน้งาน 

(ข้อบัญญติ้ น.144/169)

จัดซือ้ปากกาจับชิน้งาน ขนาด 8 น้ิว จำนวน 1 ตัว 10,000 อบจ.ยะลา กองช่าง พ

รวม 35,000
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9. ประ๓ ทครุภัณฑ์สำรวจ
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