
ล ำ  หน่วยละ  รวมเงิน วนัขออนุมัติ วนัขออนุมัติ ระยะเวลำ
ดับ (บำท) (บำท) ด ำเนินกำร จัดหำ ส่งมอบ
1  

1.1 900

1.1.1 รำยกำรจัดหำสีปรนนิบตัิบ ำรุงยทุโธปกรณ์

1) กช. ด ำเนินกำร
1) สีเคลือบกึ่งเงา (สีกากแีกมเขยีวกึ่งมัน เบอร์ 24064 จ ุ1 แกลลอน) 8010-E-62-P-0808 กระป๋อง 4,430 604 2,675,720       ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

2) สีเคลือบด้าน (สีกากแีกมเขยีวด้าน เบอร์ 34064 จ ุ1 แกลลอน) 8010-E-62-P-0809 กระป๋อง 1,900 604 1,147,600       ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

3) สีเคลือบเงา (สีกากแีกมเขยีวมัน เบอร์ 14064 จ ุ1/4 แกลลอน ) 8010-E-62-P-0807 กระป๋อง 40 189 7,560             ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

4) สีเคลือบเงา (สีด ามัน เบอร์ 17038 จ ุ1/4 แกลลอน) 8010-E-62-P-0807 กระป๋อง 120 189 22,680           ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

5) สีเคลือบเงา (สีแดงมัน เบอร์ 11105 จ ุ1/4 แกลลอน) 8010-E-62-P-0807 กระป๋อง 120 189 22,680           ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

6) สีเคลือบเงา (สีขาวมัน เบอร์ 17886 จ ุ1/4 แกลลอน) 8010-E-62-P-0807 กระป๋อง 160 189 30,240           ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

7) น  ามันสน (จ ุ1 แกลลอน) 8010-E-63-P-0105 กระป๋อง 110 358 39,380           ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

8) ไวต์สปิริตส าหรับสีและวาร์นิช (จ ุ1 แกลลอน) 8010-E-63-P-0104 กระป๋อง 2,400 294 705,600          ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

รวมเงิน กช. ด ำเนินกำร 4,651,460       

2) บชร.1 ด ำเนินกำร
1) สีเคลือบกึ่งเงา (สีกากแีกมเขยีวกึ่งมัน เบอร์ 24064 จ ุ1 แกลลอน) 8010-E-62-P-0808 กระป๋อง 1,150 604 694,600          ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

2) สีเคลือบด้าน (สีกากแีกมเขยีวด้าน เบอร์ 34064 จ ุ1 แกลลอน) 8010-E-62-P-0809 กระป๋อง 480 604 289,920          ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

3) สีเคลือบเงา (สีกากแีกมเขยีวมัน เบอร์ 14064 จ ุ1/4 แกลลอน ) 8010-E-62-P-0807 กระป๋อง 470 189 88,830           ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

4) สีเคลือบเงา (สีด ามัน เบอร์ 17038 จ ุ1/4 แกลลอน) 8010-E-62-P-0807 กระป๋อง 470 189 88,830           ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

5) สีเคลือบเงา (สีแดงมัน เบอร์ 11105 จ ุ1/4 แกลลอน) 8010-E-62-P-0807 กระป๋อง 380 189 71,820           ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

แผนงำน - งำน - โครงกำร งบงำนส่งก ำลังและซ่อมบ ำรุงยทุโธปกรณ์ ประจ ำปงีบประมำณ 2565 (ครัง้ที ่2)

บญัชีรำยละเอียดแผนจัดหำสิ่งอุปกรณ์ ประจ ำปงีบประมำณ 2565
หน่วยเจ้ำของงบประมำณ  กช.

หมวด
ประเภทเงิน รำยกำร

       หมำยเลข   
คุณลักษณะเฉพำะ

หน่วยนับ จ ำนวน

กำรจัดหำเพ่ือแจกจ่ำย

หมำยเหตุ

รำยกำจัดหำสีส ำหรับหน่วยใช้เพ่ือกำรปรนนิบตัิบ ำรุง

หนา้ที ่1



ล ำ  หน่วยละ  รวมเงิน วนัขออนุมัติ วนัขออนุมัติ ระยะเวลำ
ดับ (บำท) (บำท) ด ำเนินกำร จัดหำ ส่งมอบ

หมวด
ประเภทเงิน รำยกำร

       หมำยเลข   
คุณลักษณะเฉพำะ

หน่วยนับ จ ำนวน หมำยเหตุ

6) สีเคลือบเงา (สีขาวมัน เบอร์ 17886 จ ุ1/4 แกลลอน) 8010-E-62-P-0807 กระป๋อง 400 189 75,600           ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

7) น  ามันสน (จ ุ1 แกลลอน) 8010-E-63-P-0105 กระป๋อง 190 358 68,020           ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

8) ไวต์สปิริตส าหรับสีและวาร์นิช (จ ุ1 แกลลอน) 8010-E-63-P-0104 กระป๋อง 370 294 108,780          ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

รวมเงิน บชร.1 ด ำเนินกำร 1,486,400       

3) บชร.2 ด ำเนินกำร
1) สีเคลือบกึ่งเงา (สีกากแีกมเขยีวกึ่งมัน เบอร์ 24064 จ ุ1 แกลลอน) 8010-E-62-P-0808 กระป๋อง 1,225 604 739,900          ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

2) สีเคลือบด้าน (สีกากแีกมเขยีวด้าน เบอร์ 34064 จ ุ1 แกลลอน) 8010-E-62-P-0809 กระป๋อง 450 604 271,800          ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

3) สีเคลือบเงา (สีกากแีกมเขยีวมัน เบอร์ 14064 จ ุ1/4 แกลลอน ) 8010-E-62-P-0807 กระป๋อง 450 189 85,050           ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

4) สีเคลือบเงา (สีด ามัน เบอร์ 17038 จ ุ1/4 แกลลอน) 8010-E-62-P-0807 กระป๋อง 370 189 69,930           ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

5) สีเคลือบเงา (สีแดงมัน เบอร์ 11105 จ ุ1/4 แกลลอน) 8010-E-62-P-0807 กระป๋อง 320 189 60,480           ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

6) สีเคลือบเงา (สีขาวมัน เบอร์ 17886 จ ุ1/4 แกลลอน) 8010-E-62-P-0807 กระป๋อง 320 189 60,480           ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

7) น  ามันสน (จ ุ1 แกลลอน) 8010-E-63-P-0105 กระป๋อง 320 358 114,560          ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

8) ไวต์สปิริตส าหรับสีและวาร์นิช (จ ุ1 แกลลอน) 8010-E-63-P-0104 กระป๋อง 220 294 64,680           ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

รวมเงิน บชร.2 ด ำเนินกำร 1,466,880       

4) บชร.3 ด ำเนินกำร
1) สีเคลือบกึ่งเงา (สีกากแีกมเขยีวกึ่งมัน เบอร์ 24064 จ ุ1 แกลลอน) 8010-E-62-P-0808 กระป๋อง 945 604 570,780          ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

2) สีเคลือบด้าน (สีกากแีกมเขยีวด้าน เบอร์ 34064 จ ุ1 แกลลอน) 8010-E-62-P-0809 กระป๋อง 745 604 449,980          ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

3) สีเคลือบเงา (สีกากแีกมเขยีวมัน เบอร์ 14064 จ ุ1/4 แกลลอน ) 8010-E-62-P-0807 กระป๋อง 450 189 85,050           ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

4) สีเคลือบเงา (สีด ามัน เบอร์ 17038 จ ุ1/4 แกลลอน) 8010-E-62-P-0807 กระป๋อง 280 189 52,920           ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

5) สีเคลือบเงา (สีแดงมัน เบอร์ 11105 จ ุ1/4 แกลลอน) 8010-E-62-P-0807 กระป๋อง 260 189 49,140           ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

6) สีเคลือบเงา (สีขาวมัน เบอร์ 17886 จ ุ1/4 แกลลอน) 8010-E-62-P-0807 กระป๋อง 280 189 52,920           ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

7) น  ามันสน (จ ุ1 แกลลอน) 8010-E-63-P-0105 กระป๋อง 400 358 143,200          ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

หนา้ที ่2



ล ำ  หน่วยละ  รวมเงิน วนัขออนุมัติ วนัขออนุมัติ ระยะเวลำ
ดับ (บำท) (บำท) ด ำเนินกำร จัดหำ ส่งมอบ

หมวด
ประเภทเงิน รำยกำร

       หมำยเลข   
คุณลักษณะเฉพำะ

หน่วยนับ จ ำนวน หมำยเหตุ

8) ไวต์สปิริตส าหรับสีและวาร์นิช (จ ุ1 แกลลอน) 8010-E-63-P-0104 กระป๋อง 590 294 173,460          ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

รวมเงิน บชร.3 ด ำเนินกำร 1,577,450       

5) บชร.4 ด ำเนินกำร
1) สีเคลือบกึ่งเงา (สีกากแีกมเขยีวกึ่งมัน เบอร์ 24064 จ ุ1 แกลลอน) 8010-E-62-P-0808 กระป๋อง 650 604 392,600          ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

2) สีเคลือบด้าน (สีกากแีกมเขยีวด้าน เบอร์ 34064 จ ุ1 แกลลอน) 8010-E-62-P-0809 กระป๋อง 815 604 492,260          ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

3) สีเคลือบเงา (สีกากแีกมเขยีวมัน เบอร์ 14064 จ ุ1/4 แกลลอน ) 8010-E-62-P-0807 กระป๋อง 55 189 10,395           ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

4) สีเคลือบเงา (สีด ามัน เบอร์ 17038 จ ุ1/4 แกลลอน) 8010-E-62-P-0807 กระป๋อง 410 189 77,490           ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

5) สีเคลือบเงา (สีแดงมัน เบอร์ 11105 จ ุ1/4 แกลลอน) 8010-E-62-P-0807 กระป๋อง 440 189 83,160           ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

6) สีเคลือบเงา (สีขาวมัน เบอร์ 17886 จ ุ1/4 แกลลอน) 8010-E-62-P-0807 กระป๋อง 490 189 92,610           ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

7) น  ามันสน (จ ุ1 แกลลอน) 8010-E-63-P-0105 กระป๋อง 190 358 68,020           ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

8) ไวต์สปิริตส าหรับสีและวาร์นิช (จ ุ1 แกลลอน) 8010-E-63-P-0104 กระป๋อง 900 294 264,600          ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

รวมเงิน บชร.4 ด ำเนินกำร 1,481,135       

รวมรำยกำรจัดหำสีปรนนิบตัิบ ำรุงยทุโธปกรณ์ เปน็เงิน 10,663,325      

รวมรำยกำรจัดหำสีหน่วยใช้เพ่ือกำรปรนนิบตัิบ ำรุง เปน็เงิน 10,663,325      

1.2 900 รำยกำรจัดหำวสัดุ ส ำหรับชุดเครือ่งมือ

1) กช. ด ำเนินกำร
1) กระดาษทรายน  า (เบอร์ 150) 5350-E-62-S-0001 แผ่น 450 13.50 6,075             ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

2) กระดาษทรายน  า (เบอร์ 180) 5350-E-62-S-0001 แผ่น 450 13.38 6,021             ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

3) กระดาษทรายน  า (เบอร์ 320) 5350-E-62-S-0001 แผ่น 500 13.50 6,750             ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

4) กระดาษทรายน  า (เบอร์ 400) 5350-E-62-S-0001 แผ่น 400 13.50 5,400             ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

5) ขั วสายแบตเตอร่ีชนิดทองเหลือง 5940-E-62-S-0002 คู่ 200 127 25,400           ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

6) ตะปู (ขนาด 1 1/2นิ ว x 14) 5315-E-62-S-0003 กก. 300 27.81 8,343             ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

หนา้ที ่3



ล ำ  หน่วยละ  รวมเงิน วนัขออนุมัติ วนัขออนุมัติ ระยะเวลำ
ดับ (บำท) (บำท) ด ำเนินกำร จัดหำ ส่งมอบ

หมวด
ประเภทเงิน รำยกำร

       หมำยเลข   
คุณลักษณะเฉพำะ

หน่วยนับ จ ำนวน หมำยเหตุ

7) ตะปู (ขนาด 2 1/2นิ ว x 12) 5315-E-62-S-0003 กก. 300 24.80 7,440             ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

8) ตะปู (ขนาด 2นิ ว x 13) 5315-E-62-S-0003 กก. 300 35.23 10,569           ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

9) เทปพนัเกลียว 5330-E-62-S-0004 ม้วน 249 13 3,237             ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

10) ใบตัดเหล็กไฟเบอร์ (เบอร์  16 นิ ว) 3455-E-62-S-0005 แผ่น 249 162 40,338           ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

11) ใบเล่ือยเล่ือยเหล็ก (ขนาด 1/2 นิ ว X 12 นิ ว X 18 ฟนันิ ว) 3455-E-62-S-0006 ใบ 290 35 10,150           ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

12) ใบเล่ือยเล่ือยเหล็ก (ขนาด 1/2 นิ ว X 12 นิ ว X 24 ฟนันิ ว) 3455-E-62-S-0006 ใบ 290 35 10,150           ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

13) ใบเล่ือยเล่ือยเหล็ก (ขนาด 1/2 นิ ว X 12 นิ ว X 32 ฟนันิ ว) 3455-E-62-S-0006 ใบ 290 55 15,950           ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

14) แปรงลวดทองเหลือง (ขนาด 5 แถว ด้ามไม)้ 7920-Q-62-P-1645 อนั 151 92 13,892           ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

15) ผ้าทรายหยาบและละเอยีด (เบอร์ 2) 5350-E-62-S-0007 แผ่น 300 25 7,500             ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

16) ผ้าทรายหยาบและละเอยีด (เบอร์ 3) 5350-E-62-S-0007 แผ่น 280 25 7,000             ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

17) พรายน  า เบอร์ 7 7520-E-62-S-0008 กล่อง 12 2,200 26,400           ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

18) ลวดเชื่อมเหล็กเหนียว, ไฟฟา้ (ขนาด 2.6 มม.) 3439-E-62-S-0009 กโิลกรัม 385 55 21,175           ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

19) หน้ากากช่างเชื่อม แบบมือถอื 4240-E-62-S-0010 อนั 40 100 4,000             ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

20) สายแบตเตอร่ี 6145-E-62-S-0011 เมตร 40 370 14,800           ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

21) เหล็กฉาก (ขนาด  2 นิ ว X 2 นิ ว X 6.00 ม.) 9540-E-62-S-0012 ท่อน 50 528 26,400           ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

รวมรำยกำรจัดหำวสัดุ ส ำหรับชุดเครือ่งมือ เปน็เงิน 276,990          

รวมรำยกำรกำรจัดหำเพ่ือแจกจ่ำย เปน็เงินทัง้สิ้น 10,940,315      

2 กำรจัดหำครุภัณฑ์  -  -  -  -  -  -  -  -  -

3 กำรผลิตเพ่ือแจกจ่ำย  -  -  -  -  -  -  -  -  -

หนา้ที ่4



ล ำ  หน่วยละ  รวมเงิน วนัขออนุมัติ วนัขออนุมัติ ระยะเวลำ
ดับ (บำท) (บำท) ด ำเนินกำร จัดหำ ส่งมอบ

หมวด
ประเภทเงิน รำยกำร

       หมำยเลข   
คุณลักษณะเฉพำะ

หน่วยนับ จ ำนวน หมำยเหตุ

4 กำรเก็บรักษำและแจกจ่ำย

4.1 900 รำยกำรจัดหำสีและอุปกรณ์ส ำหรับหน่วยส่ง สป.
 - กช. ด ำเนินกำร (จัดหำให้ กคช.กช.)

1) ไวต์สปิริตส าหรับสีและวาร์นิช  (จ ุ1 แกลลอน) 8010-E-63-P-0104 กระป๋อง 28 294 8,232             ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

2) สีเคลือบเงา (สีขาวมัน เบอร์ 17886 จ ุ1/4 แกลลอน) 8010-E-62-P-0807 กระป๋อง 70 189 13,230           ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

3) สีเคลือบเงา (สีด ามัน เบอร์ 17038 จ ุ1/4 แกลลอน) 8010-E-62-P-0807 กระป๋อง 70 189 13,230           ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

4) สีเคลือบเงา (สีแดงมัน เบอร์ 11105 จ ุ1/4 แกลลอน) 8010-E-62-P-0807 กระป๋อง 70 189 13,230           ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

5) สีสเปรย ์(สีด า จ ุ400 ซีซี)                   8010-E-62-P-1309 กระป๋อง 110 44 4,840             ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

6) สีสเปรย ์(สีขาว จ ุ400 ซีซี)                   8010-E-62-P-1309 กระป๋อง 90 44 3,960             ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

7) สีสเปรย ์(สีแดง จ ุ400 ซีซี)                   8010-E-62-P-1309 กระป๋อง 90 44 3,960             ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

รวมเงิน 60,682           

รวมรำยกำรจัดหำสีและอุปกรณ์ส ำหรับหน่วยส่ง สป. เปน็เงิน 60,682           

4.2 รำยกำรจัดหำ สป. ในกำรรับ-ส่ง และท ำหีบห่อ  -  -  -  -  -  -  -  -  -

4.2.1 กช. ด ำเนินกำร (จัดหำให้ กคช.กช.)

1) กระดาษสีน  าตาล (แบบเรียบ 100 แกรม  ขนาด 35 นิ ว x 47 นิ ว)   8135-E-62-S-0013 รีม 5 1,944 9,720             ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

2) แถบกาวกระดาษ (ขนาด 2นิ ว x 60 หลา) 7510-E-62-S-0014 ม้วน 80 64 5,120             ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

3) ตะปู  (ขนาด 1 1/2นิ ว x 14) 5315-E-62-S-0003 กก. 100 27.81 2,781             ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

4) ตะปู  (ขนาด 2 1/2นิ ว x 12) 5315-E-62-S-0003 กก. 50 24.80 1,240             ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

5) ตะปู  (ขนาด 3นิ ว x 10) 5315-E-62-S-0003 กก. 100 32.95 3,295             ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

6) ลวดเกลี ยง (ลวดสังกะสีตีตรา เบอร์ 14) 9505-E-62-S-0015 กโิลกรัม 70 54 3,780             ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

7) ลวดเกลี ยง (ลวดสังกะสีตีตรา เบอร์ 16) 9505-E-62-S-0015 กโิลกรัม 65 51 3,315             ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

8) กล่องกระดาษ ขนาด S (0.20 x 0.30 x 0.30 ม.) 8135-E-62-S-0016 กล่อง 150 21 3,150             ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

หนา้ที ่5



ล ำ  หน่วยละ  รวมเงิน วนัขออนุมัติ วนัขออนุมัติ ระยะเวลำ
ดับ (บำท) (บำท) ด ำเนินกำร จัดหำ ส่งมอบ

หมวด
ประเภทเงิน รำยกำร

       หมำยเลข   
คุณลักษณะเฉพำะ

หน่วยนับ จ ำนวน หมำยเหตุ

9) กล่องกระดาษ ขนาด M2 (0.30 x 0.40 x 0.30 ม.) 8135-E-62-S-0018 กล่อง 200 27 5,400             ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

10) กล่องกระดาษ  ขนาด M1 (0.50 x 0.60 x 0.40 ม.) 8135-E-62-S-0017 กล่อง 200 46 9,200             ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

11) กาวน  า  (จ ุ5 ออนซ์) 8010-Q-62-P-0820 ขวด 3 16 48                 ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

12) ปากกาหมึกเคมี  (แดง , ด า , น  าเงิน) 7510-Q-63-P-0616 ด้าม 20 14.30 286                ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

13) ปากกาหมึกเคมี  (เมจกิแดง , น  าเงิน) 7510-Q-63-P-0616 ด้าม 20 14.30 286                ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

14) ถงุพลาสติก (ขนาด 6 นิ ว x  8 นิ ว)(ชนิดไม่มีฝาปิด) 8105-Q-62-P-0492 กโิลกรัม 65 70 4,550             ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

15) ถงุพลาสติก (ขนาด 8 นิ ว x 14 นิ ว)(ชนิดไม่มีฝาปิด) 8105-Q-62-P-0492 กโิลกรัม 65 70 4,550             ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

16) เหล็กยดึหัวต่อแถบเหล็กรัดลัง (ขนาด 5/8 นิ ว) 8135-E-62-S-0019 ตัว 1,002 0.50 501                ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

17) แถบเหล็กรัดลัง (ขนาด 5/8 นิ ว) 8135-E-62-S-0020 กโิลกรัม 500 70 35,000           ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

18) ไม้แปรรูปส าหรับงานก่อสร้างทั่วไป (ขนาด 1 1/2นิ ว x 3นิ ว x 2.0 ม.) 5530-P-64-S-0016 ท่อน 1,450 133.28 193,256          ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

19) ไม้แปรรูปส าหรับงานกอ่สร้างทัว่ไป (ขนาด 1นิ ว x 6นิ ว x 2.0 ม.) 5530-P-64-S-0016 ท่อน 1,500 198 297,000          ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

20) แผ่นไม้อดั (ขนาด 4 x 8 ฟตุ หนา 6 มม.) 5530-P-64-S-0015 แผ่น 300 353.10 105,930          ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

รวมเงิน กช. ด ำเนินกำร 688,408          

4.2.2 บชร.1 ด ำเนินกำร (จัดหำให้ พัน.ซบร.21 และ พัน.สบร.21)
1) กล่องกระดาษ ขนาด S (0.20 x 0.30 x 0.30 ม.) 8135-E-62-S-0016 กล่อง 60 21           1,260             ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

2) กล่องกระดาษ ขนาด M2 (0.30 x 0.40 x 0.30 ม.) 8135-E-62-S-0018 กล่อง 60 27           1,620             ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

3) กล่องกระดาษ ขนาด M1 (0.50 x 0.60 x 0.40 ม.) 8135-E-62-S-0017 กล่อง 60 46           2,760             ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

4) กาวน  า (จ ุ5 ออนซ์) 8010-Q-62-P-0820 ขวด 20 16           320                ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

5) ปากกาหมึกเคมี (แดง, ด า, น  าเงิน) 7510-Q-63-P-0616 ด้าม 30 14.30 429                ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

6) ปากกาหมึกเคมี (เมจกิแดง, น  าเงิน) 7510-Q-63-P-0616 ด้าม 30 14.30 429                ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

7) แถบกาวกระดาษ (ขนาด 2 นิ ว x 60 หลา) 7510-E-62-S-0014 ม้วน 20 64           1,280             ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

8) แถบพลาสติกกาวในตัว (ขนาด 2นิ ว x 25.00 เมตร) 7510-E-62-S-0021 ม้วน 15 59           885                ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

หนา้ที ่6



ล ำ  หน่วยละ  รวมเงิน วนัขออนุมัติ วนัขออนุมัติ ระยะเวลำ
ดับ (บำท) (บำท) ด ำเนินกำร จัดหำ ส่งมอบ

หมวด
ประเภทเงิน รำยกำร

       หมำยเลข   
คุณลักษณะเฉพำะ

หน่วยนับ จ ำนวน หมำยเหตุ

9) ตะกั่วตีตรา 3439-E-62-S-0022 กโิลกรัม 3 650         1,950             ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

10) ลวดเกลียว (ส าหรับตีตรา) 9525-E-62-S-0023 กโิลกรัม 10 43           430                ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

11) เหล็กยึดหวัต่อแถบพลาสติกรัดลัง (ขนาด 5/8 นิ ว)(กล่องละ 200 ตัว) 8135-E-62-S-0024 กล่อง 15 54           810                ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

12) แถบพลาสติกรัดลัง (ขนาด 5/8 นิ ว) 8135-E-62-S-0030 กโิลกรัม 10 21           210                ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

รวม บชร.1 ด ำเนินกำร 12,383           

4.2.3 บชร.2 ด ำเนินกำร (จัดหำให้ พัน.ซบร.22 และ พัน.สบร.22)
1) กล่องกระดาษ ขนาด S (0.20 x 0.30 x 0.30 ม.) 8135-E-62-S-0016 กล่อง 58 21           1,218             ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

2) กล่องกระดาษ ขนาด M2 (0.30 x 0.40 x 0.30 ม.) 8135-E-62-S-0018 กล่อง 38 27           1,026             ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

3) กล่องกระดาษ ขนาด M1 (0.50 x 0.60 x 0.40 ม.) 8135-E-62-S-0017 กล่อง 55 46           2,530             ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

4) กาวน  า (จ ุ5 ออนซ์) 8010-Q-62-P-0820 ขวด 10 16           160                ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

5) ปากกาหมึกเคมี (แดง, ด า, น  าเงิน) 7510-Q-63-P-0616 ด้าม 30 14.30 429                ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

6) ปากกาหมึกเคมี (เมจกิแดง, น  าเงิน) 7510-Q-63-P-0616 ด้าม 30 14.30 429                ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

7) แถบกาวกระดาษ (ขนาด 2 นิ ว x 60 หลา) 7510-E-62-S-0014 ม้วน 44 64           2,816             ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

8) แถบพลาสติกกาวในตัว (ขนาด 2นิ ว x 25.00 เมตร) 7510-E-62-S-0021 ม้วน 35 59           2,065             ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

9) ตะกั่วตีตรา 3439-E-62-S-0022 กโิลกรัม 5 650         3,250             ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

10) ลวดเกลียว (ส าหรับตีตรา) 9525-E-62-S-0023 กโิลกรัม 20 43           860                ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

11) เหล็กยึดหวัต่อแถบพลาสติกรัดลัง (ขนาด 5/8 นิ ว)(กล่องละ 200 ตัว) 8135-E-62-S-0024 กล่อง 30 54           1,620             ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

12) แถบพลาสติกรัดลัง (ขนาด 5/8 นิ ว) 8135-E-62-S-0030 กโิลกรัม 40 21           840                ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

รวม บชร.2 ด ำเนินกำร 17,243           

4.2.4 บชร. 3 ด ำเนินกำร (จัดให้ พัน.ซบร.23 และ พัน.สบร.23)
1) กล่องกระดาษ ขนาด S (0.20 x 0.30 x 0.30 ม.) 8135-E-62-S-0016 กล่อง 75 21           1,575             ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

2) กล่องกระดาษ ขนาด M2 (0.30 x 0.40 x 0.30 ม.) 8135-E-62-S-0018 กล่อง 75 27           2,025             ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

หนา้ที ่7



ล ำ  หน่วยละ  รวมเงิน วนัขออนุมัติ วนัขออนุมัติ ระยะเวลำ
ดับ (บำท) (บำท) ด ำเนินกำร จัดหำ ส่งมอบ

หมวด
ประเภทเงิน รำยกำร

       หมำยเลข   
คุณลักษณะเฉพำะ

หน่วยนับ จ ำนวน หมำยเหตุ

3) กล่องกระดาษ ขนาด M1 (0.50 x 0.60 x 0.40 ม.) 8135-E-62-S-0017 กล่อง 75 46           3,450             ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

4) กาวน  า (จ ุ5 ออนซ์) 8010-Q-62-P-0820 ขวด 40 16           640                ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

5) ปากกาหมึกเคมี (แดง, ด า, น  าเงิน) 7510-Q-63-P-0616 ด้าม 30 14.30 429                ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

6) ปากกาหมึกเคมี (เมจกิแดง, น  าเงิน) 7510-Q-63-P-0616 ด้าม 30 14.30 429                ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

7) แถบกาวกระดาษ (ขนาด 2 นิ ว x 60 หลา) 7510-E-62-S-0014 ม้วน 30 64           1,920             ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

8) แถบพลาสติกกาวในตัว (ขนาด 2นิ ว x 25.00 เมตร) 7510-E-62-S-0021 ม้วน 43 59           2,537             ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

9) ตะกั่วตีตรา 3439-E-62-S-0022 กโิลกรัม 4 650         2,600             ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

10) ลวดเกลียว (ส าหรับตีตรา) 9525-E-62-S-0023 กโิลกรัม 20 43           860                ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

11) เหล็กยึดหวัต่อแถบพลาสติกรัดลัง (ขนาด 5/8 นิ ว)(กล่องละ 200 ตัว) 8135-E-62-S-0024 กล่อง 20 54           1,080             ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

12) แถบพลาสติกรัดลัง (ขนาด 5/8 นิ ว) 8135-E-62-S-0030 กโิลกรัม 30 21           630                ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

รวม บชร.3 ด ำเนินกำร 18,175           

4.2.5 บชร.4 ด ำเนินกำร (จัดให้ พัน.ซบร.24 และ พัน.สบร.24)
1) กล่องกระดาษ ขนาด S (0.20 x 0.30 x 0.30 ม.) 8135-E-62-S-0016 กล่อง 45 21           945                ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

2) กล่องกระดาษ ขนาด M2 (0.30 x 0.40 x 0.30 ม.) 8135-E-62-S-0018 กล่อง 45 27           1,215             ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

3) กล่องกระดาษ ขนาด M1 (0.50 x 0.60 x 0.40 ม.) 8135-E-62-S-0017 กล่อง 40 46           1,840             ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

4) กาวน  า (จ ุ5 ออนซ์) 8010-Q-62-P-0820 ขวด 35 16           560                ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

5) ปากกาหมึกเคมี (แดง, ด า, น  าเงิน) 7510-Q-63-P-0616 ด้าม 35 14.30 500.50           ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

6) ปากกาหมึกเคมี (เมจกิแดง, น  าเงิน) 7510-Q-63-P-0616 ด้าม 25 14.30 357.50           ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

7) แถบกาวกระดาษ (ขนาด 2 นิ ว x 60 หลา) 7510-E-62-S-0014 ม้วน 15 64           960                ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

8) แถบพลาสติกกาวในตัว (ขนาด 2นิ ว x 25.00 เมตร) 7510-E-62-S-0021 ม้วน 10 59           590                ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

9) ตะกั่วตีตรา 3439-E-62-S-0022 กโิลกรัม 3 650         1,950             ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

10) ลวดเกลียว (ส าหรับตีตรา) 9525-E-62-S-0023 กโิลกรัม 30 43           1,290             ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)
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11) เหล็กยึดหวัต่อแถบพลาสติกรัดลัง (ขนาด 5/8 นิ ว)(กล่องละ 200 ตัว) 8135-E-62-S-0024 กล่อง 15 54           810                ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

12) แถบพลาสติกรัดลัง (ขนาด 5/8 นิ ว) 8135-E-62-S-0030 กโิลกรัม 10 21           210                ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

รวม บชร.4 ด ำเนินกำร 11,228           

รวมรำยกำรจัดหำ สป. ในกำร รับ-ส่ง สป.และท ำหีบห่อ เปน็เงิน 747,437          

4.3 900 รำยกำรจัดหำ สป. เพ่ือใช้บริหำรคลัง  -  -  -  -  -  -  -  -  -

4.4 รำยกำรจัดหำ สป. 3 ในกำรรับ - ส่ง  -  -  -  -  -  -  -  -  -
รวมรำยกำรจัดหำกำรเก็บรักษำและแจกจ่ำย เปน็เงิน 808,119          

5 กำรซ่อมบ ำรุง

5.1 900 รำยกำรจัดหำยำง ส ำหรับ สป. สำย ช.  -  -  -  -  -  -  -  -  -

5.2 900 รำยกำรจัดหำแบตเตอรี ่ส ำหรับ สป. สำย ช.

(1) แบตเตอร่ี แบบ N45 6140-E-63-P-0350 หม้อ 4 2,169 8,676              ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 60 วัน จ.(2564)

(2) แบตเตอร่ี แบบ N70 6140-E-63-P-0352 หม้อ 372 2,990 1,112,280        ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 60 วัน จ.(2564)

(3) แบตเตอร่ี แบบ N100 6140-E-63-P-0353 หม้อ 300 3,740 1,122,000        ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 60 วัน จ.(2564)

(4) แบตเตอร่ี แบบ N120 6140-E-63-P-0354 หม้อ 530 4,390 2,326,700        ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 60 วัน จ.(2564)

(5) แบตเตอร่ี แบบ N150 6140-E-63-P-0355 หม้อ 240 6,390 1,533,600        ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 60 วัน จ.(2564)

รวมรำยกำรจัดหำแบตเตอรี ่ส ำหรับ สป. สำย ช. เปน็เงิน 6,103,256       

5.3 900 รำยกำรจัดหำสีและ สป.ส ำหรับกำรซ่อมบ ำรุง

5.3.1 จัดหำสีส ำหรับกำรซ่อมบ ำรุง
1) กช. ด ำเนินกำร

1) สีเคลือบกึ่งเงา (สีกากแีกมเขยีวกึ่งมัน เบอร์ 24064 จ ุ1 แกลลอน) 8010-E-62-P-0808 กระป๋อง 150 604 90,600           ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

2) สีเคลือบด้าน (สีกากแีกมเขยีวด้าน เบอร์ 34064 จ ุ1 แกลลอน) 8010-E-62-P-0809 กระป๋อง 130 604 78,520           ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

3) สีเคลือบเงา (สีด ามัน เบอร์ 17038 จ ุ1 แกลลอน) 8010-E-62-P-0807 กระป๋อง 130 574 74,620           ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)
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4) สีเคลือบเงา (สีแดงมัน เบอร์ 11105 จ ุ1 แกลลอน) 8010-E-62-P-0807 กระป๋อง 125 574 71,750           ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

5) สีเคลือบเงา (สีขาวมัน เบอร์ 17886 จ ุ1 แกลลอน) 8010-E-62-P-0807 กระป๋อง 130 574 74,620           ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

6) สีรองพื นซิงกโ์ครเมต (ส าหรับสีแห้งช้าและสีแห้งเร็ว)(จ ุ1 แกลลอน) 8010-E-62-P-1307 กระป๋อง 19 836 15,884           ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

7) น  ามันสน (จ ุ1 แกลลอน) 8010-E-63-P-0105 กระป๋อง 45 358 16,110           ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

8) ไวต์สปิริตส าหรับสีและวาร์นิช  (จ ุ1 แกลลอน) 8010-E-63-P-0104 กระป๋อง 130 294 38,220           ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

รวม กช. ด ำเนินกำร 460,324          

2) บชร.1 ด ำเนินกำร
1) สีเคลือบกึ่งเงา (สีกากแีกมเขยีวกึ่งมัน เบอร์ 24064 จ ุ1 แกลลอน) 8010-E-62-P-0808 กระป๋อง 12 604 7,248             ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

2) สีเคลือบด้าน (สีกากแีกมเขยีวด้าน เบอร์ 34064 จ ุ1 แกลลอน) 8010-E-62-P-0809 กระป๋อง 12 604 7,248             ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

3) สีเคลือบเงา (สีด ามัน เบอร์ 17038 จ ุ1 แกลลอน) 8010-E-62-P-0807 กระป๋อง 20 574 11,480           ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

4) สีเคลือบเงา  (สีแดงมัน เบอร์ 11105 จ ุ1 แกลลอน) 8010-E-62-P-0807 กระป๋อง 20 574 11,480           ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

5) สีเคลือบเงา (สีขาวมัน เบอร์ 17886 จ ุ1 แกลลอน) 8010-E-62-P-0807 กระป๋อง 23 574 13,202           ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

6) น  ามันสน (จ ุ1 แกลลอน) 8010-E-63-P-0105 กระป๋อง 38 358 13,604           ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

7) ไวต์สปิริตส าหรับสีและวาร์นิช (จ ุ1 แกลลอน) 8010-E-63-P-0104 กระป๋อง 38 294 11,172           ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

รวม บชร.1 ด ำเนินกำร 75,434           

3) บชร.2 ด ำเนินกำร
1) สีเคลือบกึ่งเงา (สีกากแีกมเขยีวกึ่งมัน เบอร์ 24064 จ ุ1 แกลลอน) 8010-E-62-P-0808 กระป๋อง 76 604 45,904           ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

2) สีเคลือบด้าน (สีกากแีกมเขยีวด้าน เบอร์ 34064 จ ุ1 แกลลอน) 8010-E-62-P-0809 กระป๋อง 20 604 12,080           ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

3) สีเคลือบเงา (สีด ามัน เบอร์ 17038 จ ุ1 แกลลอน) 8010-E-62-P-0807 กระป๋อง 5 574 2,870             ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

4) สีเคลือบเงา  (สีแดงมัน เบอร์ 11105 จ ุ1 แกลลอน) 8010-E-62-P-0807 กระป๋อง 5 574 2,870             ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

5) สีเคลือบเงา (สีขาวมัน เบอร์ 17886 จ ุ1 แกลลอน) 8010-E-62-P-0807 กระป๋อง 5 574 2,870             ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)
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6) น  ามันสน (จ ุ1 แกลลอน) 8010-E-63-P-0105 กระป๋อง 20 358 7,160             ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

7) ไวต์สปิริตส าหรับสีและวาร์นิช (จ ุ1 แกลลอน) 8010-E-63-P-0104 กระป๋อง 10 294 2,940             ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

รวม บชร.2 ด ำเนินกำร 76,694           

4) บชร.3 ด ำเนินกำร

1) สีเคลือบกึ่งเงา (สีกากแีกมเขยีวกึ่งมัน เบอร์ 24064 จ ุ1 แกลลอน) 8010-E-62-P-0808 กระป๋อง 40 604 24,160           ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

2) สีเคลือบด้าน (สีกากแีกมเขยีวด้าน เบอร์ 34064 จ ุ1 แกลลอน) 8010-E-62-P-0809 กระป๋อง 22 604 13,288           ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

3) สีเคลือบเงา (สีด ามัน เบอร์ 17038 จ ุ1 แกลลอน) 8010-E-62-P-0807 กระป๋อง 18 574 10,332           ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

4) สีเคลือบเงา  (สีแดงมัน เบอร์ 11105 จ ุ1 แกลลอน) 8010-E-62-P-0807 กระป๋อง 10 574 5,740             ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

5) สีเคลือบเงา (สีขาวมัน เบอร์ 17886 จ ุ1 แกลลอน) 8010-E-62-P-0807 กระป๋อง 10 574 5,740             ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

6) น  ามันสน (จ ุ1 แกลลอน) 8010-E-63-P-0105 กระป๋อง 20 358 7,160             ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

7) ไวต์สปิริตส าหรับสีและวาร์นิช (จ ุ1 แกลลอน) 8010-E-63-P-0104 กระป๋อง 40 294 11,760           ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

รวม บชร.3 ด ำเนินกำร 78,180           

5) บชร.4 ด ำเนินกำร
1) สีเคลือบกึ่งเงา (สีกากแีกมเขยีวกึ่งมัน เบอร์ 24064 จ ุ1 แกลลอน) 8010-E-62-P-0808 กระป๋อง 45 604 27,180           ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

2) สีเคลือบด้าน (สีกากแีกมเขยีวด้าน เบอร์ 34064 จ ุ1 แกลลอน) 8010-E-62-P-0809 กระป๋อง 45 604 27,180           ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

3) สีเคลือบเงา (สีด ามัน เบอร์ 17038 จ ุ1 แกลลอน) 8010-E-62-P-0807 กระป๋อง 7 574 4,018             ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

4) สีเคลือบเงา  (สีแดงมัน เบอร์ 11105 จ ุ1 แกลลอน) 8010-E-62-P-0807 กระป๋อง 7 574 4,018             ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

5) สีเคลือบเงา (สีขาวมัน เบอร์ 17886 จ ุ1 แกลลอน) 8010-E-62-P-0807 กระป๋อง 10 574 5,740             ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

6) น  ามันสน (จ ุ1 แกลลอน) 8010-E-63-P-0105 กระป๋อง 10 358 3,580             ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

7) ไวต์สปิริตส าหรับสีและวาร์นิช (จ ุ1 แกลลอน) 8010-E-63-P-0104 กระป๋อง 5 294 1,470             ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

รวม บชร.4 ด ำเนินกำร 73,186           

รวมรำยกำรจัดหำสีส ำหรับกำรซ่อมบ ำรุง เปน็เงิน 763,818          
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5.3.2 จัดหำวสัดุส ำหรับกำรซ่อมบ ำรุง

 - กช. ด ำเนินกำร (สนับสนุนหน่วย ช.21)

1) กระดาษทรายน  า (เบอร์ 150) 5350-E-62-S-0001 แผ่น 24 13.50       324                ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

2) กระดาษทรายน  า (เบอร์ 180) 5350-E-62-S-0001 แผ่น 25 13.38       335                ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

3) กระดาษทรายน  า (เบอร์ 320) 5350-E-62-S-0001 แผ่น 25 13.50       338                ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

4) เกจว์ัดความดัน อเซทิลีน 6680-E-63-S-0014 อนั 3 980         2,940             ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

5) เกจว์ัดความดัน ออกซิเจน 6680-E-63-S-0015 อนั 3 980         2,940             ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

6) ขั วสายแบตเตอร่ีชนิดทองเหลือง 5940-E-62-S-0002 คู่ 78 127         9,906             ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

7) ใบเล่ือยเล่ือยเหล็ก  (ขนาด 1/2 นิ ว X 12 นิ ว X 18 ฟนันิ ว) 3455-E-62-S-0006 ใบ 30 35           1,050             ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

8) ใบเล่ือยเล่ือยเหล็ก  (ขนาด 1/2 นิ ว X 12 นิ ว X 24 ฟนันิ ว) 3455-E-62-S-0006 ใบ 30 35           1,050             ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

9) แปรงลวดทองเหลือง (ขนาด 5 แถว ด้ามไม)้ 7920-Q-62-P-1645 อนั 20 92           1,840             ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

10) ผ้าทรายหยาบและละเอยีด (เบอร์ 1) 5350-E-62-S-0007 แผ่น 12 25           300                ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

11) ผ้าทรายหยาบและละเอยีด (เบอร์ 2) 5350-E-62-S-0007 แผ่น 12 25           300                ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

12) ผ้าทรายหยาบและละเอยีด (เบอร์ 3) 5350-E-62-S-0007 แผ่น 12 25           300                ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

13) พรายน  า (เบอร์ 7) 7520-E-62-S-0008 กล่อง 6 2,200       13,200           ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

14) ลวดเกลี ยง (ลวดสังกะสีตีตรา เบอร์ 16) 9505-E-62-S-0015 กโิลกรัม 10 50           500                ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

15) ลวดเชื่อมเหล็กเหนียว, ไฟฟา้ (ขนาด  2.6 มม.) 3439-E-62-S-0009 กโิลกรัม 50 55           2,750             ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

16) ลวดเชื่อมเหล็กเหนียว, ไฟฟา้ (ขนาด  3.2 มม.) 3439-E-62-S-0009 กโิลกรัม 50 39.28       1,964             ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

17) สายแบตเตอร่ี 6145-E-62-S-0011 เมตร 60 370         22,200           ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

18) หม้อพน่สี 1 ลิตร 4940-E-62-S-0028 ใบ 5 1,500       7,500             ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

19) เหล็กฉาก (ขนาด  2 นิ ว x 2 นิ ว x 6.00 ม.) 9540-E-62-S-0012 ท่อน 5 528         2,640             ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

20) เหล็กฉาก (ขนาด 1 นิ ว x 1 นิ ว x 6.00 ม.) 9540-E-62-S-0012 ท่อน 3 270         810                ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)
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21) เหล็กแผ่น (ขนาด 1/4 นิ ว x 120 x 241) 8515-E-62-S-0029 แผ่น 5 3,920       19,600           ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

22) เหล็กแผ่น (ขนาด 1/8 นิ ว x 120 x 240) 8515-E-62-S-0029 แผ่น 5 1,962       9,810             ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

23) เหล็กแผ่น (ขนาด 3/8 นิ ว x 120 x 242) 8515-E-62-S-0029 แผ่น 5 5,880       29,400           ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

24) เหล็กแผ่น (เบอร์ 20 ขนาด 120 x 241) 8515-E-62-S-0029 แผ่น 5 13,274     66,370           ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

25) เหล็กแผ่น (เบอร์ 8 ขนาด 120 x 240) 8515-E-62-S-0029 แผ่น 2 5,236       10,472           ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2564)

รวมรำยกำรจัดหำวสัดุส ำหรับซ่อมบ ำรุง 208,838          

รวมรำยกำรจัดหำสีและ สป.ส ำหรับกำรซ่อมบ ำรุง เปน็เงิน 972,656          

5.4 900 รำยกำรจัดหำชิ้นส่วนซ่อมสนับสนุนหน่วย  -  -  -  -  -  -  -  -  -
5.5 900 รำยกำรจัดหำชิ้นส่วนซ่อมกรณีเร่งด่วน  -  -  -  -  -  -  -  -  -
5.6 900 รำยกำรจ้ำงซ่อม สป. และเครือ่งมือสำย ช.  -  -  -  -  -  -  -  -  -
5.7 900 รำยกำรจ้ำงซ่อม สป. และเครือ่งมือกรณีเร่งด่วน  -  -  -  -  -  -  -  -  -
5.8 900 รำยกำรจัดหำ สป.3 ส ำหรับกำรซ่อมบ ำรุง  -  -  -  -  -  -  -  -  -
5.9 900 รำยกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงของเจ้ำหน้ำทีชุ่ดซ่อม สป. สำย ช.  -  -  -  -  -  -  -  -  -
5.10 900 รำยกำรจัดหำแบตเตอรีแ่ห้งแบบประจุไฟได้ ประกอบชุด สป.สำย ช.

1) แบตเตอร่ี BB-2847 A/U 6135-E-65-T-0010 กอ้น 20 17,600     352,000 ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 180 วัน จ.(2564)

2) แบตเตอร่ี R6 (1.5V) (Lithium) 6135-E-65-T-0017 กอ้น 137 580         79,460 ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 180 วัน จ.(2564)

3) แบตเตอร่ี BDC-11 6135-E-65-T-0015 กอ้น 20 13,200     264,000 ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 180 วัน จ.(2564)

4) แบตเตอร่ี BDC-25 6135-E-65-T-0007 กอ้น 30 15,200     456,000 ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 180 วัน จ.(2564)

5) แบตเตอร่ี BDC-35A 6135-E-65-T-0008 กอ้น 20 13,200     264,000 ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 180 วัน จ.(2564)

6) แบตเตอร่ี BDC-70 6135-E-65-T-0016 กอ้น 37 12,100     447,700 ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 180 วัน จ.(2564)

7) แบตเตอร่ีส าหรับไฟฉายแรงสูง 6135-E-65-T-0013 กอ้น 24 1,500       36,000 ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 180 วัน จ.(2564)
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8) แบตเตอร่ี 1.5 V MONO LR20 6135-E-65-T-0018 กอ้น 165 1,350       222,750 ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 180 วัน จ.(2564)

9) แบตเตอร่ี BC-80    6135-E-65-T-0014 กอ้น 32 28,650     916,800 ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 180 วัน จ.(2564)

10) แบตเตอร่ี Li-ion 7.2V 2700 mAh 6135-E-65-T-0009 กอ้น 16 2,940       47,040 ก.ย. 64 50 วัน ไม่เกนิ 180 วัน จ.(2564)

รำยกำรจัดหำแบตเตอรีแ่ห้งแบบประจุไฟได้ ประกอบชุด สป.สำย ช. 3,085,750       

5.11 900 รำยกำรจัดหำ สป. ประกอบชุดตำข่ำยพรำง  -  -  -  -  -  -  -  -  -
รวมรำยกำรซ่อมบ ำรุง เปน็เงินทัง้สิ้น 10,161,662      

6 กำรบริกำร  -  -  -  -  -  -  -  -  -
รวมงบงำนกำรกำรจัดหำเพ่ือแจกจ่ำย, กำรเก็บรักษำและแจกจ่ำย และกำรซ่อมบ ำรุง สำย ช. เปน็เงิน 21,910,096      

ขอรับรองว่าถกูต้อง ตรวจถกูต้อง ตรวจถูกต้อง

                พ.ท.         พ.อ.           พ.อ.
                         (กฤดิพจน์   หลาวเพชร)                                               (สุรเชษฐ์  ค าพฒุ)                   (อนวัช   พจนวรพงษ์)

                                หน.กกบ.กช.                                               ผอ.กกบ.กช.

                        ก.ย. 64          ก.ย. 64                     ก.ย. 64
                               ผอ.กปช.กช.
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