
หนา  1  ของ  6  หนา

 

9 1. ดินประสิว (POTASSIUM NITRATE) กก. 350

คฉ. สาย สพ. 1912

2. ถานไมเผาเบญจพรรณ กระสอบ 50

คฉ. สาย สพ. 143

3. กราไฟท (GRAPHITE) กก. 30

คฉ. สาย สพ. 1920

4. ไมอัดยาง ขนาด หนา 4 มม. x 4' x 8'  และขนาดอื่น ๆ แผน 68

     (ขนาดหนา 10 มม. x 4' x 8')

คฉ. สาย สพ. 392

6. แปรงลวดทองเหลืองรูปไข อัน 5

คฉ. สาย สพ. 167

7. แปรงขนมา มีดามถือ อัน 10

คฉ. สาย สพ. 1115

หนวยนับ จํานวน ยี่หอหรือบริษัทผูผลิต ประเทศผูผลิต

บัญชีรายละเอียดพัสดุ

ลําดับ รายการ



หนา  2  ของ  6  หนา

 

หนวยนับ จํานวน ยี่หอหรือบริษัทผูผลิต ประเทศผูผลิตลําดับ รายการ

9 8. ถุงมือดายถัก คู 600

คฉ. สาย สพ. 647

9. ถุงพลาสติค กก. 19

คฉ. สาย สพ. 9330-00-165-0005

10. ผาทราย ชนิดและขนาดตางๆ (เบอร 0) โหล 14

คฉ. สาย สพ. 3415-174-0206

11. ผาทราย ชนิดและขนาดตางๆ (เบอร 1) โหล 14

คฉ. สาย สพ. 3415-174-0206

12. ผาทราย ชนิดและขนาดตางๆ (เบอร 2) โหล 14

คฉ. สาย สพ. 3415-174-0206

13. ผาทราย ชนิดและขนาดตางๆ (เบอร 4) โหล 16

คฉ. สาย สพ. 3415-174-0206

14. สายยางพลาสติก ขนาด  Ø 3/4" และขนาดอื่น ๆ ( ขนาด  Ø 3/4) เมตร 100

คฉ. สาย สพ. 400

15. ชแลค (ชนิดเกล็ดสีเหลือง) กก. 25

คฉ. สาย สพ. 18



หนา  3  ของ  6  หนา

 

หนวยนับ จํานวน ยี่หอหรือบริษัทผูผลิต ประเทศผูผลิตลําดับ รายการ

9 16. กาวแหงเร็ว (Cyano Acrylate. Adhesive) ขวด 500

คฉ. สาย สพ. 3669

17. กาวยางน้ํา กระปอง 73

คฉ. สาย สพ. 241

18. กรดกํามะถัน ( SULFURIC ACID ) กก. 15

คฉ. สาย สพ. 1914

19. กรดน้ําสม ( GLACIAL ACETIC ACID ) กก. 3

คฉ. สาย สพ. 1906

20. น้ํามันหมูใชเคลาปลอกกระสุน แกลลอน 5

คฉ. สาย สพ. 1371

21. สารทําความสะอาดปลอกกระสุน กก. 2

   ( SODIUM ORTHOSILICATE , TECHNICAL GRADE )

คฉ. สาย สพ. 1475

22. อะซีโตน  เท็คนิกัลเกรด ลิตร 2

คฉ. สาย สพ. 1251



หนา  4  ของ  6  หนา

 

หนวยนับ จํานวน ยี่หอหรือบริษัทผูผลิต ประเทศผูผลิตลําดับ รายการ

9 23. เรสซอซินอล  ( RESORCINOL ) (แบบ  1 ชนิด  2 ) กก. 1

คฉ. สาย สพ. 1917

24. เลดไนเตรท ( LEAD NITRATE ) กก. 2

คฉ. สาย สพ. 1463

25. แชลค (ชนิดขาว) กก. 2

คฉ. สาย สพ. 8010-00-165-0006

26. โซเดียมไนไตรท ( SODIUM NITRITE ) กก. 2

คฉ. สาย สพ. 1918

27. โซดาไฟ ( SODIUM HYDROXIDE ) กก. 2

คฉ. สาย สพ. 1913

28. กระดาษปดหนาดินชนวนทายปลอก ก.ปล. กก. 1

คฉ. สาย สพ. 1460

29. หีบไมบรรจุกระสุน ชนิดรัดลวด แบบ เอ็ม 2 เอ 1 หีบ 1

       ( BOX WIRE BOUND M 2 A 1 )

คฉ. สาย สพ. 1032



หนา  5  ของ  6  หนา

 

หนวยนับ จํานวน ยี่หอหรือบริษัทผูผลิต ประเทศผูผลิตลําดับ รายการ

10 1. กํามะถัน กก. 70

คฉ. สาย วศ. 6810-309-0660

2. แอนติโมนีซัลไฟด ( ANTIMONY SULFIDE ) กก. 80

คฉ. สาย วศ. 6810-310-1835

11 1. ทินเนอรสําหรับสีพนรถยนตแหงเร็วไนโตรเซลลูโลส ขนาดจุ 1 แกลลอน กระปอง 10

คฉ. สาย ช. 8010-XX-103-0037

2. สีเคลือบเงา (สีกากีแกมเขียวมัน เบอร 14064) ขนาดจุ 1 แกลอน กระปอง 8

คฉ. สาย ช. 8010-E-62-P-0807

3. สีเคลือบเงา (ขาวมัน เบอร 17886) ขนาดจุ 1 แกลอน กระปอง 8

คฉ. สาย ช. 8010-E-62-P-0807

4. สีสเปร (สีดํา) (ขนาดจุ 400 ซีซ)ี กระปอง 11

คฉ. สาย ช. 8010-E-62-P-1309

5. สีสเปร (สีฟา) (ขนาดจุ 400 ซีซ)ี กระปอง 15

คฉ. สาย ช. 8010-E-62-P-1309

12 1. ตะปูฝรั่งตางขนาด (ขนาด 1") กก. 10

คฉ. สาย ยย. 5315-00-331-0039



หนา  6  ของ  6  หนา

 

หนวยนับ จํานวน ยี่หอหรือบริษัทผูผลิต ประเทศผูผลิตลําดับ รายการ

12 2. ตะปูฝรั่งตางขนาด (ขนาด 1 1/2") กก. 20

คฉ. สาย ยย. 5315-00-331-0039

3. ตะปูฝรั่งตางขนาด (ขนาด 3") กก. 15

คฉ. สาย ยย. 5315-00-331-0039

4. ตะปูฝรั่งตางขนาด (ขนาด 4") กก. 19

คฉ. สาย ยย. 5315-00-331-0039

                                                                     เสนอมา ณ วันที่ ................................. เดือน .......................................... พ.ศ. .............................

                                                                                ( ลงชื่อ ) ...................................................................................

                ตําแหนง ...................................................................................
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