
มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รายงานการส ารวจครภัุณฑ/์ทีด่นิ/สิง่ปลกูสรา้ง

ระบบคลังพัสดุ 003 : คลังส านักศลิปะและวัฒนธรรม

คลังพัสด ุ 003 : คลังส ำนักศลิปะและวัฒนธรรม

หน่วยงาน 14000000 : ส ำนักศลิปะและวัฒนธรรม

กลุม่พัสดุ 201 : ครภัุณฑส์ านักงาน

ล าดับ รหสัครภัุณฑ์ รายการครภัุณฑ์ หน่วยนับ มลูคา่ครภัุณฑ์ วันทีไ่ดม้า แหลง่เงนิ คณุสมบัต(ิยีห่อ้/รุน่) หมายเหต/ุเลขครภัุณฑเ์ดมิ สถานทีต่ัง้/จัดเก็บ
1 36-21-140000-201-00031-0002  ตูโ้ชวโ์บราณ  ตู้ 10,000.00                  27/10/2537 เงินรายได้ จษ.01.16.198

2 36-21-140000-201-00031-0003  ตูโ้ชวโ์บราณ  ตู้ 10,000.00                  27/10/2537 เงินรายได้ จษ.01.16.199

3 36-21-140000-201-00031-0004  ตูโ้ชวโ์บราณ  ตู้ 10,000.00                  27/10/2537 เงินรายได้ จษ.01.16.200

4 36-21-140000-201-00031-0005  ตูโ้ชวโ์บราณ  ตู้ 10,000.00                  27/10/2537 เงินรายได้ จษ.01.16.201

5 36-21-140000-201-00031-0006  ตูโ้ชวโ์บราณ  ตู้ 10,000.00                  27/10/2537 เงินรายได้ จษ.01.16.202

6 37-21-140000-201-00036-0001  ตูเ้ก็บเอกสาร  ตู้ 2,200.00                    15/7/2537 เงินรายได้ จษ.01.19.457

7 37-21-140000-201-00036-0002  ตูเ้ก็บเอกสาร  ตู้ 2,200.00                    15/7/2537 เงินรายได้ จษ.01.19.458

8 37-21-140000-201-00036-0003  ตูเ้ก็บเอกสาร  ตู้ 2,200.00                    15/7/2537 เงินรายได้ จษ.01.19.459

9 37-21-140000-201-00036-0004  ตูเ้ก็บเอกสาร  ตู้ 2,200.00                    15/7/2537 เงินรายได้ จษ.01.19.460

10 38-21-140000-201-00031-0001  ตูโ้ชวโ์บราณ  ตู้ 10,000.00                  28/11/2537 เงินรายได้ จษ.01.15.203

11 38-21-140000-201-00031-0002  ตูแ้สดงวตัถทุางวฒันธรรม  ตู้ 16,660.00                  28/11/2537 เงินรายได้ จษ.01.16.208

12 38-21-140000-201-00031-0003  ตูโ้ชวโ์บราณ  ตู้ 10,000.00                  28/11/2537 เงินรายได้ จษ.01.15.204

13 38-21-140000-201-00031-0005  ตูโ้ชวโ์บราณ  ตู้ 10,000.00                  28/11/2537 เงินรายได้ จษ.01.15.206

14 38-21-140000-201-00031-0006  ตูโ้ชวโ์บราณ  ตู้ 10,000.00                  28/11/2537 เงินรายได้ จษ.01.15.207

15 38-21-140000-201-00031-0007  ตูแ้สดงวตัถทุางวฒันธรรม  ตู้ 16,660.00                  28/11/2537 เงินรายได้ จษ.01.16.209

16 38-21-140000-201-00031-0008  ตูแ้สดงวตัถทุางวฒันธรรม  ตู้ 16,660.00                  28/11/2537 เงินรายได้ จษ.01.16.210

17 38-21-140000-201-00035-0001  ตูเ้หลก็บานเลือ่นกระจก  ตู้ 1,030.00                    6/3/2538 เงินรายได้ จษ.01.16.214

18 38-21-140000-201-00035-0002  ตูเ้หลก็บานเลือ่นกระจก  ตู้ 1,030.00                    6/3/2538 เงินรายได้ จษ.01.16.215

19 38-21-140000-201-00036-0001  ตูบ้านเหลก็บานทบึ  ตู้ 1,957.50                    6/3/2538 เงินรายได้ จษ.01.16.212

20 38-21-140000-201-00036-0002  ตูบ้านเหลก็บานทบึ  ตู้ 1,957.50                    6/3/2538 เงินรายได้ จษ.01.16.213



มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รายงานการส ารวจครภัุณฑ/์ทีด่นิ/สิง่ปลกูสรา้ง

ระบบคลังพัสดุ 003 : คลังส านักศลิปะและวัฒนธรรม

ล าดับ รหสัครภัุณฑ์ รายการครภัุณฑ์ หน่วยนับ มลูคา่ครภัุณฑ์ วันทีไ่ดม้า แหลง่เงนิ คณุสมบัต(ิยีห่อ้/รุน่) หมายเหต/ุเลขครภัุณฑเ์ดมิ สถานทีต่ัง้/จัดเก็บ
21 39-21-140000-201-00031-0001  ตูโ้ชวโ์บราณ 2 ม.* 0.64 

ม.

 ตู้ 9,200.00                    26/7/2539 เงินรายได้

22 39-21-140000-201-00031-0002  ตูโ้ชวโ์บราณ 3 ม.*0.5 

ม.*0.64 ม.

 ตู้ 13,000.00                  26/7/2539 เงินรายได้

23 39-21-140000-201-00031-0003  ตูโ้ชวโ์บราณ 2 ม.* 0.64 

ม.

 ตู้ 9,200.00                    26/7/2539 เงินรายได้

24 39-21-140000-201-00031-0004  ตูโ้ชวโ์บราณ 3 ม.*0.5 

ม.*0.64 ม.

 ตู้ 13,000.00                  26/7/2539 เงินรายได้

25 44-21-140000-201-00030-0001  ชดุรบัแขกหลยุสไีมส้กั  ชดุ 40,000.00                  6/11/2543 เงินรายได้

26 47-21-140000-201-00041-0001  โต๊ะประชมุ 10 ทีน่ั่ง  ตวั 8,700.00                    3/9/2547 เงินรายได้

27 47-21-140000-201-00045-0001  โต๊ะท างาน MDF 75*

135*5 ม.

 ตวั 5,001.00                    3/9/2547 เงินรายได้

28 47-21-140000-201-00045-0002  โต๊ะท างาน MDF 75*

200*5 ม.

 ตวั 5,001.00                    3/9/2547 เงินรายได้

29 47-21-140000-201-00045-0003  โต๊ะท างาน 3 ลิน้ชกั  ตวั 5,001.00                    3/9/2547 เงินรายได้

30 47-21-140000-201-00045-0004  โต๊ะท างาน MDF 75*

135*5 ม.

 ตวั 5,001.00                    3/9/2547 เงินรายได้

31 47-21-140000-201-00045-0005  โต๊ะท างาน MDF 75*

135*5 ม.

 ตวั 5,001.00                    3/9/2547 เงินรายได้

32 47-21-140000-201-00045-0006  โต๊ะท างาน MDF 75*

135*5 ม.

 ตวั 5,001.00                    3/9/2547 เงินรายได้

33 47-21-140000-201-00045-0007  โต๊ะท างาน 3 ลิน้ชกั  ตวั 5,001.00                    3/9/2547 เงินรายได้

34 47-21-140000-201-00045-0008  โต๊ะท างาน 3 ลิน้ชกั  ตวั 5,001.00                    3/9/2547 เงินรายได้

35 47-21-140000-201-00045-0009  โต๊ะท างาน 3 ลิน้ชกั  ตวั 5,001.00                    3/9/2547 เงินรายได้



มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รายงานการส ารวจครภัุณฑ/์ทีด่นิ/สิง่ปลกูสรา้ง

ระบบคลังพัสดุ 003 : คลังส านักศลิปะและวัฒนธรรม

ล าดับ รหสัครภัุณฑ์ รายการครภัุณฑ์ หน่วยนับ มลูคา่ครภัุณฑ์ วันทีไ่ดม้า แหลง่เงนิ คณุสมบัต(ิยีห่อ้/รุน่) หมายเหต/ุเลขครภัุณฑเ์ดมิ สถานทีต่ัง้/จัดเก็บ
36 47-21-140000-201-00045-0010  โต๊ะท างาน 3 ลิน้ชกั  ตวั 5,001.00                    3/9/2547 เงินรายได้

37 47-21-140000-201-00090-0001  ชดุโซฟา 5 ทีน่ั่งพรอ้ม

โต๊ะกลาง

 ชดุ 4,800.00                    3/9/2547 เงินรายได้

38 49-11-110000-201-00018-0006  เครือ่งปรบัอากาศ พรอ้ม

ติดตัง้

 เครือ่ง 37,195.87                  28/6/2549 งบประมาณแผน่ดิน

39 49-11-110000-201-00018-0007  เครือ่งปรบัอากาศ พรอ้ม

ติดตัง้

 เครือ่ง 37,195.87                  28/6/2549 งบประมาณแผน่ดิน

40 49-11-110000-201-00018-0008  เครือ่งปรบัอากาศ พรอ้ม

ติดตัง้

 เครือ่ง 37,195.87                  28/6/2549 งบประมาณแผน่ดิน

41 49-11-110000-201-00018-0009  เครือ่งปรบัอากาศ พรอ้ม

ติดตัง้

 เครือ่ง 37,195.87                  28/6/2549 งบประมาณแผน่ดิน

42 49-11-110000-201-00018-0010  เครือ่งปรบัอากาศ พรอ้ม

ติดตัง้

 เครือ่ง 37,195.87                  28/6/2549 งบประมาณแผน่ดิน

43 49-11-110000-201-00018-0011  เครือ่งปรบัอากาศ พรอ้ม

ติดตัง้

 เครือ่ง 37,195.87                  28/6/2549 งบประมาณแผน่ดิน

44 49-11-110000-201-00018-0012  เครือ่งปรบัอากาศ พรอ้ม

ติดตัง้

 เครือ่ง 37,195.87                  28/6/2549 งบประมาณแผน่ดิน

45 49-11-110000-201-00018-0013  เครือ่งปรบัอากาศ พรอ้ม

ติดตัง้

 เครือ่ง 37,195.87                  28/6/2549 งบประมาณแผน่ดิน

46 49-11-110000-201-00018-0014  เครือ่งปรบัอากาศ พรอ้ม

ติดตัง้

 เครือ่ง 37,195.87                  28/6/2549 งบประมาณแผน่ดิน

47 49-11-110000-201-00018-0015  เครือ่งปรบัอากาศ พรอ้ม

ติดตัง้

 เครือ่ง 37,195.87                  28/6/2549 งบประมาณแผน่ดิน

48 49-11-110000-201-00018-0016  เครือ่งปรบัอากาศ  เครือ่ง 37,195.87                  28/6/2549 งบประมาณแผน่ดิน



มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รายงานการส ารวจครภัุณฑ/์ทีด่นิ/สิง่ปลกูสรา้ง

ระบบคลังพัสดุ 003 : คลังส านักศลิปะและวัฒนธรรม

ล าดับ รหสัครภัุณฑ์ รายการครภัุณฑ์ หน่วยนับ มลูคา่ครภัุณฑ์ วันทีไ่ดม้า แหลง่เงนิ คณุสมบัต(ิยีห่อ้/รุน่) หมายเหต/ุเลขครภัุณฑเ์ดมิ สถานทีต่ัง้/จัดเก็บ
พรอ้มติดตัง้

49 49-11-110000-201-00018-0017  เครือ่งปรบัอากาศ พรอ้ม

ติดตัง้

 เครือ่ง 37,195.87                  28/6/2549 งบประมาณแผน่ดิน

50 49-11-110000-201-00018-0018  เครือ่งปรบัอากาศ พรอ้ม

ติดตัง้

 เครือ่ง 37,195.87                  28/6/2549 งบประมาณแผน่ดิน

51 49-11-110000-201-00018-0019  เครือ่งปรบัอากาศ พรอ้ม

ติดตัง้

 เครือ่ง 37,195.87                  28/6/2549 งบประมาณแผน่ดิน

52 49-11-110000-201-00018-0020  เครือ่งปรบัอากาศ พรอ้ม

ติดตัง้

 เครือ่ง 37,195.87                  28/6/2549 งบประมาณแผน่ดิน

53 49-11-110000-201-00018-0021  เครือ่งปรบัอากาศ พรอ้ม

ติดตัง้

 เครือ่ง 37,195.87                  28/6/2549 งบประมาณแผน่ดิน

54 49-11-110000-201-00018-0022  เครือ่งปรบัอากาศ พรอ้ม

ติดตัง้

 เครือ่ง 37,195.87                  28/6/2549 งบประมาณแผน่ดิน

55 49-11-110000-201-00018-0023  เครือ่งปรบัอากาศ พรอ้ม

ติดตัง้

 เครือ่ง 37,195.87                  28/6/2549 งบประมาณแผน่ดิน

56 49-11-110000-201-00018-0024  เครือ่งปรบัอากาศ พรอ้ม

ติดตัง้

 เครือ่ง 37,195.87                  28/6/2549 งบประมาณแผน่ดิน

57 49-11-110000-201-00018-0025  เครือ่งปรบัอากาศ พรอ้ม

ติดตัง้

 เครือ่ง 37,195.87                  28/6/2549 งบประมาณแผน่ดิน

58 49-11-110000-201-00018-0026  เครือ่งปรบัอากาศ พรอ้ม

ติดตัง้

 เครือ่ง 37,195.87                  28/6/2549 งบประมาณแผน่ดิน

59 49-11-110000-201-00018-0027  เครือ่งปรบัอากาศ พรอ้ม

ติดตัง้

 เครือ่ง 37,195.87                  28/6/2549 งบประมาณแผน่ดิน

60 49-11-110000-201-00018-0028  เครือ่งปรบัอากาศ  เครือ่ง 37,195.87                  28/6/2549 งบประมาณแผน่ดิน



มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รายงานการส ารวจครภัุณฑ/์ทีด่นิ/สิง่ปลกูสรา้ง

ระบบคลังพัสดุ 003 : คลังส านักศลิปะและวัฒนธรรม

ล าดับ รหสัครภัุณฑ์ รายการครภัุณฑ์ หน่วยนับ มลูคา่ครภัุณฑ์ วันทีไ่ดม้า แหลง่เงนิ คณุสมบัต(ิยีห่อ้/รุน่) หมายเหต/ุเลขครภัุณฑเ์ดมิ สถานทีต่ัง้/จัดเก็บ
พรอ้มติดตัง้

61 49-11-110000-201-00018-0029  เครือ่งปรบัอากาศ พรอ้ม

ติดตัง้

 เครือ่ง 37,195.87                  28/6/2549 งบประมาณแผน่ดิน

62 49-11-110000-201-00018-0030  เครือ่งปรบัอากาศ พรอ้ม

ติดตัง้

 เครือ่ง 37,195.87                  28/6/2549 งบประมาณแผน่ดิน

63 49-11-110000-201-00018-0031  เครือ่งปรบัอากาศ พรอ้ม

ติดตัง้

 เครือ่ง 37,195.87                  28/6/2549 งบประมาณแผน่ดิน

64 49-11-110000-201-00018-0032  เครือ่งปรบัอากาศ พรอ้ม

ติดตัง้

 เครือ่ง 37,195.87                  28/6/2549 งบประมาณแผน่ดิน

65 49-11-110000-201-00018-0033  เครือ่งปรบัอากาศ พรอ้ม

ติดตัง้

 เครือ่ง 37,195.87                  28/6/2549 งบประมาณแผน่ดิน

66 49-11-110000-201-00018-0034  เครือ่งปรบัอากาศ พรอ้ม

ติดตัง้

 เครือ่ง 37,195.87                  28/6/2549 งบประมาณแผน่ดิน

67 49-11-110000-201-00018-0035  เครือ่งปรบัอากาศ พรอ้ม

ติดตัง้

 เครือ่ง 37,195.87                  28/6/2549 งบประมาณแผน่ดิน

68 49-11-110000-201-00018-0036  เครือ่งปรบัอากาศ พรอ้ม

ติดตัง้

 เครือ่ง 37,195.87                  28/6/2549 งบประมาณแผน่ดิน

69 49-11-110000-201-00018-0037  เครือ่งปรบัอากาศ พรอ้ม

ติดตัง้

 เครือ่ง 37,195.87                  28/6/2549 งบประมาณแผน่ดิน

70 49-11-110000-201-00018-0038  เครือ่งปรบัอากาศ พรอ้ม

ติดตัง้

 เครือ่ง 37,195.87                  28/6/2549 งบประมาณแผน่ดิน

71 49-11-110000-201-00018-0039  เครือ่งปรบัอากาศ พรอ้ม

ติดตัง้

 เครือ่ง 37,195.87                  28/6/2549 งบประมาณแผน่ดิน

72 49-11-110000-201-00018-0040  เครือ่งปรบัอากาศ  เครือ่ง 37,195.87                  28/6/2549 งบประมาณแผน่ดิน



มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รายงานการส ารวจครภัุณฑ/์ทีด่นิ/สิง่ปลกูสรา้ง

ระบบคลังพัสดุ 003 : คลังส านักศลิปะและวัฒนธรรม

ล าดับ รหสัครภัุณฑ์ รายการครภัุณฑ์ หน่วยนับ มลูคา่ครภัุณฑ์ วันทีไ่ดม้า แหลง่เงนิ คณุสมบัต(ิยีห่อ้/รุน่) หมายเหต/ุเลขครภัุณฑเ์ดมิ สถานทีต่ัง้/จัดเก็บ
พรอ้มติดตัง้

73 49-11-110000-201-00018-0041  เครือ่งปรบัอากาศ พรอ้ม

ติดตัง้

 เครือ่ง 37,195.87                  28/6/2549 งบประมาณแผน่ดิน

74 49-11-110000-201-00018-0042  เครือ่งปรบัอากาศ พรอ้ม

ติดตัง้

 เครือ่ง 37,195.87                  28/6/2549 งบประมาณแผน่ดิน

75 49-11-110000-201-00018-0043  เครือ่งปรบัอากาศ พรอ้ม

ติดตัง้

 เครือ่ง 37,195.87                  28/6/2549 งบประมาณแผน่ดิน

76 49-11-110000-201-00018-0044  เครือ่งปรบัอากาศ พรอ้ม

ติดตัง้

 เครือ่ง 37,195.87                  28/6/2549 งบประมาณแผน่ดิน

77 49-11-110000-201-00018-0045  เครือ่งปรบัอากาศ พรอ้ม

ติดตัง้

 เครือ่ง 37,195.87                  28/6/2549 งบประมาณแผน่ดิน

78 49-11-110000-201-00022-0001  เครือ่งฟอกอากาศ พรอ้ม

ติดตัง้

 เครือ่ง 50,290.00                  28/6/2549 งบประมาณแผน่ดิน

79 49-11-110000-201-00022-0002  เครือ่งฟอกอากาศ พรอ้ม

ติดตัง้

 เครือ่ง 50,290.00                  28/6/2549 งบประมาณแผน่ดิน

80 49-11-110000-201-00022-0003  เครือ่งฟอกอากาศ พรอ้ม

ติดตัง้

 เครือ่ง 50,290.00                  28/6/2549 งบประมาณแผน่ดิน

81 49-11-110000-201-00022-0004  เครือ่งฟอกอากาศ พรอ้ม

ติดตัง้

 เครือ่ง 50,290.00                  28/6/2549 งบประมาณแผน่ดิน

82 49-11-110000-201-00047-0001  โต๊ะประชาสมัพนัธ์  ตวั 12,660.00                  13/7/2549 งบประมาณแผน่ดิน

83 49-11-110000-201-00049-0001  โต๊ะหมูบ่ชูา ข  ชดุ 24,000.00                  13/7/2549 งบประมาณแผน่ดิน

84 49-11-110000-201-00049-0002  โต๊ะหมูบ่ชูา ก  ชดุ 24,000.00                  13/7/2549 งบประมาณแผน่ดิน

85 49-11-110000-201-00095-0001  ชดุตั่งรดน า้สงัข์  ชดุ 20,000.00                  13/7/2549 งบประมาณแผน่ดิน



มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รายงานการส ารวจครภัุณฑ/์ทีด่นิ/สิง่ปลกูสรา้ง

ระบบคลังพัสดุ 003 : คลังส านักศลิปะและวัฒนธรรม

ล าดับ รหสัครภัุณฑ์ รายการครภัุณฑ์ หน่วยนับ มลูคา่ครภัุณฑ์ วันทีไ่ดม้า แหลง่เงนิ คณุสมบัต(ิยีห่อ้/รุน่) หมายเหต/ุเลขครภัุณฑเ์ดมิ สถานทีต่ัง้/จัดเก็บ
86 49-21-140000-201-00120-0001  โพเดียม  ตวั 3,300.00                    13/7/2549 เงินรายได้

87 49-21-140000-201-00163-0001  โต๊ะประชมุ 20 ทีน่ั่ง  ชดุ 85,000.00                  13/7/2549 เงินรายได้

88 53-21-140000-201-00013-0001  เครือ่งถ่ายเอกสาร  เครือ่ง 150,000.00                12/2/2553 เงินรายได้

89 53-21-140000-201-00062-0001  ภาพเหมือน ขนาด 20 นิว้

 x 24 นิว้ สนี  า้มนับนผา้ใบ

 อดีตผูอ้  านวยการ ,อดีต

อธิการบดี ,นายกสมาคม

 มหาวิทยาลยั

 ภาพ/รูป 10,000.00                  6/9/2553 เงินรายได้

90 53-21-140000-201-00062-0002  ภาพเหมือน ขนาด 20 นิว้

 x 24 นิว้ สนี  า้มนับนผา้ใบ

 อดีตผูอ้  านวยการ ,อดีต

อธิการบดี ,นายกสมาคม

 มหาวิทยาลยั

 ภาพ/รูป 10,000.00                  6/9/2553 เงินรายได้

91 53-21-140000-201-00062-0003  ภาพเหมือน ขนาด 20 นิว้

 x 24 นิว้ สนี  า้มนับนผา้ใบ

 อดีตผูอ้  านวยการ ,อดีต

อธิการบดี ,นายกสมาคม

 มหาวิทยาลยั

 ภาพ/รูป 10,000.00                  6/9/2553 เงินรายได้

92 53-21-140000-201-00062-0004  ภาพเหมือน ขนาด 20 นิว้

 x 24 นิว้ สนี  า้มนับนผา้ใบ

 อดีตผูอ้  านวยการ ,อดีต

อธิการบดี ,นายกสมาคม

 มหาวิทยาลยั

 ภาพ/รูป 10,000.00                  6/9/2553 เงินรายได้

93 53-21-140000-201-00062-0005  ภาพเหมือน ขนาด 20 นิว้  ภาพ/รูป 10,000.00                  6/9/2553 เงินรายได้



มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รายงานการส ารวจครภัุณฑ/์ทีด่นิ/สิง่ปลกูสรา้ง

ระบบคลังพัสดุ 003 : คลังส านักศลิปะและวัฒนธรรม

ล าดับ รหสัครภัุณฑ์ รายการครภัุณฑ์ หน่วยนับ มลูคา่ครภัุณฑ์ วันทีไ่ดม้า แหลง่เงนิ คณุสมบัต(ิยีห่อ้/รุน่) หมายเหต/ุเลขครภัุณฑเ์ดมิ สถานทีต่ัง้/จัดเก็บ
 x 24 นิว้ สนี  า้มนับนผา้ใบ

 อดีตผูอ้  านวยการ ,อดีต

อธิการบดี ,นายกสมาคม

 มหาวิทยาลยั

94 53-21-140000-201-00062-0006  ภาพเหมือน ขนาด 20 นิว้

 x 24 นิว้ สนี  า้มนับนผา้ใบ

 อดีตผูอ้  านวยการ ,อดีต

อธิการบดี ,นายกสมาคม

 มหาวิทยาลยั

 ภาพ/รูป 10,000.00                  6/9/2553 เงินรายได้

95 53-21-140000-201-00062-0007  ภาพเหมือน ขนาด 20 นิว้

 x 24 นิว้ สนี  า้มนับนผา้ใบ

 อดีตผูอ้  านวยการ ,อดีต

อธิการบดี ,นายกสมาคม

 มหาวิทยาลยั

 ภาพ/รูป 10,000.00                  6/9/2553 เงินรายได้

96 53-21-140000-201-00062-0008  ภาพเหมือน ขนาด 20 นิว้

 x 24 นิว้ สนี  า้มนับนผา้ใบ

 อดีตผูอ้  านวยการ ,อดีต

อธิการบดี ,นายกสมาคม

 มหาวิทยาลยั

 ภาพ/รูป 10,000.00                  6/9/2553 เงินรายได้

97 53-21-140000-201-00062-0009  ภาพเหมือน ขนาด 20 นิว้

 x 24 นิว้ สนี  า้มนับนผา้ใบ

 อดีตผูอ้  านวยการ ,อดีต

อธิการบดี ,นายกสมาคม

 มหาวิทยาลยั

 ภาพ/รูป 10,000.00                  6/9/2553 เงินรายได้



มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รายงานการส ารวจครภัุณฑ/์ทีด่นิ/สิง่ปลกูสรา้ง

ระบบคลังพัสดุ 003 : คลังส านักศลิปะและวัฒนธรรม

ล าดับ รหสัครภัุณฑ์ รายการครภัุณฑ์ หน่วยนับ มลูคา่ครภัุณฑ์ วันทีไ่ดม้า แหลง่เงนิ คณุสมบัต(ิยีห่อ้/รุน่) หมายเหต/ุเลขครภัุณฑเ์ดมิ สถานทีต่ัง้/จัดเก็บ
98 53-21-140000-201-00062-0010  ภาพเหมือน ขนาด 20 นิว้

 x 24 นิว้ สนี  า้มนับนผา้ใบ

 อดีตผูอ้  านวยการ ,อดีต

อธิการบดี ,นายกสมาคม

 มหาวิทยาลยั

 ภาพ/รูป 10,000.00                  6/9/2553 เงินรายได้

99 53-21-140000-201-00062-0011  ภาพเหมือน ขนาด 20 นิว้

 x 24 นิว้ สนี  า้มนับนผา้ใบ

 อดีตผูอ้  านวยการ ,อดีต

อธิการบดี ,นายกสมาคม

 มหาวิทยาลยั

 ภาพ/รูป 10,000.00                  6/9/2553 เงินรายได้

100 53-21-140000-201-00062-0012  ภาพเหมือน ขนาด 20 นิว้

 x 24 นิว้ สนี  า้มนับนผา้ใบ

 อดีตผูอ้  านวยการ ,อดีต

อธิการบดี ,นายกสมาคม

 มหาวิทยาลยั

 ภาพ/รูป 10,000.00                  6/9/2553 เงินรายได้

101 53-21-140000-201-00062-0013  ภาพเหมือน ขนาด 20 นิว้

 x 24 นิว้ สนี  า้มนับนผา้ใบ

 อดีตผูอ้  านวยการ ,อดีต

อธิการบดี ,นายกสมาคม

 มหาวิทยาลยั

 ภาพ/รูป 10,000.00                  6/9/2553 เงินรายได้

102 53-21-140000-201-00062-0014  ภาพเหมือน ขนาด 20 นิว้

 x 24 นิว้ สนี  า้มนับนผา้ใบ

 อดีตผูอ้  านวยการ ,อดีต

 ภาพ/รูป 10,000.00                  6/9/2553 เงินรายได้



มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รายงานการส ารวจครภัุณฑ/์ทีด่นิ/สิง่ปลกูสรา้ง

ระบบคลังพัสดุ 003 : คลังส านักศลิปะและวัฒนธรรม

ล าดับ รหสัครภัุณฑ์ รายการครภัุณฑ์ หน่วยนับ มลูคา่ครภัุณฑ์ วันทีไ่ดม้า แหลง่เงนิ คณุสมบัต(ิยีห่อ้/รุน่) หมายเหต/ุเลขครภัุณฑเ์ดมิ สถานทีต่ัง้/จัดเก็บ
อธิการบดี ,นายกสมาคม

 มหาวิทยาลยั

103 53-21-140000-201-00062-0015  ภาพเหมือน ขนาด 20 นิว้

 x 24 นิว้ สนี  า้มนับนผา้ใบ

 อดีตผูอ้  านวยการ ,อดีต

อธิการบดี ,นายกสมาคม

 มหาวิทยาลยั

 ภาพ/รูป 10,000.00                  6/9/2553 เงินรายได้

104 53-21-140000-201-00062-0016  ภาพเหมือน ขนาด 20 นิว้

 x 24 นิว้ สนี  า้มนับนผา้ใบ

 อดีตผูอ้  านวยการ ,อดีต

อธิการบดี ,นายกสมาคม

 มหาวิทยาลยั

 ภาพ/รูป 10,000.00                  6/9/2553 เงินรายได้

105 53-21-140000-201-00062-0017  ภาพเหมือน ขนาด 20 นิว้

 x 24 นิว้ สนี  า้มนับนผา้ใบ

 อดีตผูอ้  านวยการ ,อดีต

อธิการบดี ,นายกสมาคม

 มหาวิทยาลยั

 ภาพ/รูป 10,000.00                  6/9/2553 เงินรายได้

106 53-21-140000-201-00062-0018  ภาพเหมือน ขนาด 20 นิว้

 x 24 นิว้ สนี  า้มนับนผา้ใบ

 อดีตผูอ้  านวยการ ,อดีต

อธิการบดี ,นายกสมาคม

 มหาวิทยาลยั

 ภาพ/รูป 10,000.00                  6/9/2553 เงินรายได้

107 53-21-140000-201-00062-0019  ภาพเหมือน ขนาด 20 นิว้

 x 24 นิว้ สนี  า้มนับนผา้ใบ

 ภาพ/รูป 10,000.00                  6/9/2553 เงินรายได้



มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รายงานการส ารวจครภัุณฑ/์ทีด่นิ/สิง่ปลกูสรา้ง ประจ าปี

ระบบคลังพัสดุ 003 : คลังส านักศลิปะและวัฒนธรรม ปีพัสด ุ2554

ล าดับ รหสัครภัุณฑ์ รายการครภัุณฑ์ หน่วยนับ มลูคา่ครภัุณฑ์ วันทีไ่ดม้า แหลง่เงนิ คณุสมบัต(ิยีห่อ้/รุน่) หมายเหต/ุเลขครภัุณฑเ์ดมิ สถานทีต่ัง้/จัดเก็บ
 อดีตผูอ้  านวยการ ,อดีต

อธิการบดี ,นายกสมาคม

 มหาวิทยาลยั

108 54-21-110000-201-00041-0147  โต๊ะประชมุ  ตวั 5,900.00                    6/6/2554 เงินรายได ้- คงคลงั

109 54-21-110000-201-00045-0164  โต๊ะท างาน  ตวั 13,500.00                  6/6/2554 เงินรายได ้- คงคลงั

110 54-21-110000-201-00045-0165  โต๊ะท างาน  ตวั 13,500.00                  6/6/2554 เงินรายได ้- คงคลงั

111 54-21-110000-201-00045-0166  โต๊ะท างาน  ตวั 13,500.00                  6/6/2554 เงินรายได ้- คงคลงั

112 54-21-110000-201-00045-0167  โต๊ะท างาน  ตวั 13,500.00                  6/6/2554 เงินรายได ้- คงคลงั

113 54-21-110000-201-00045-0168  โต๊ะท างาน  ตวั 13,500.00                  6/6/2554 เงินรายได ้- คงคลงั

2,574,019.80  

กลุม่พัสดุ 205 : ครภัุณฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ

ล าดับ รหสัครภัุณฑ์ รายการครภัุณฑ์ หน่วยนับ มลูคา่ครภัุณฑ์ วันทีไ่ดม้า แหลง่เงนิ คณุสมบัต(ิยีห่อ้/รุน่) หมายเหต/ุเลขครภัุณฑเ์ดมิ สถานทีต่ัง้/จัดเก็บ
1 49-21-140000-205-00034-0001  ไมโครโฟน  ตวั 5,001.00                    8/5/2549 เงินรายได้

2 49-21-140000-205-00034-0002  ไมโครโฟน  ตวั 5,001.00                    8/5/2549 เงินรายได้

3 49-21-140000-205-00034-0003  ไมโครโฟน  ตวั 5,001.00                    8/5/2549 เงินรายได้

4 54-21-140000-205-00013-0001  เครือ่งบนัทกึภาพวงจรปิด  เครือ่ง 13,000.00                  25/1/2554 เงินรายได้

5 54-21-140000-205-00059-0001  ไมคช์ดุหอ้งประชมุ (Pre 

Control Supply  1ตวั, 

ชดุไมคป์ระธาน 1 ตวั , 

ชดุไมคผ์ูร้ว่มประชมุ 9 ตวั )

 ชดุ 50,000.00                  16/6/2554 เงินรายได้

6 54-21-140000-205-00088-0001   กลอ้งอินฟาเรด

บนัทกึภาพวงจรปิด

 ตวั 5,665.00                    25/1/2554 เงินรายได้

รวมกลุม่พัสดคุรภัุณฑส์ านักงาน



มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รายงานการส ารวจครภัุณฑ/์ทีด่นิ/สิง่ปลกูสรา้ง

ระบบคลังพัสดุ 003 : คลังส านักศลิปะและวัฒนธรรม

ล าดับ รหสัครภัุณฑ์ รายการครภัุณฑ์ หน่วยนับ มลูคา่ครภัุณฑ์ วันทีไ่ดม้า แหลง่เงนิ คณุสมบัต(ิยีห่อ้/รุน่) หมายเหต/ุเลขครภัุณฑเ์ดมิ สถานทีต่ัง้/จัดเก็บ
7 54-21-140000-205-00088-0002   กลอ้งอินฟาเรด

บนัทกึภาพวงจรปิด

 ตวั 5,665.00                    25/1/2554 เงินรายได้

8 54-21-140000-205-00088-0003   กลอ้งอินฟาเรด

บนัทกึภาพวงจรปิด

 ตวั 5,665.00                    25/1/2554 เงินรายได้

94,998.00       

กลุม่พัสดุ 215 : ครภัุณฑค์อมพวิเตอร์

ล าดับ รหสัครภัุณฑ์ รายการครภัุณฑ์ หน่วยนับ มลูคา่ครภัุณฑ์ วันทีไ่ดม้า แหลง่เงนิ คณุสมบัต(ิยีห่อ้/รุน่) หมายเหต/ุเลขครภัุณฑเ์ดมิ สถานทีต่ัง้/จัดเก็บ
1 49-21-140000-215-00067-0001  คอมพิวเตอร ์lenovo  เครือ่ง 28,950.00                  2/8/2549 เงินรายได้

2 49-21-140000-215-00067-0003  คอมพิวเตอร ์lenovo  เครือ่ง 28,950.00                  2/8/2549 เงินรายได้

3 49-21-140000-215-00067-0004  คอมพิวเตอร ์lenovo  เครือ่ง 28,950.00                  2/8/2549 เงินรายได้

4 49-21-140000-215-00067-0005  คอมพิวเตอร ์lenovo  เครือ่ง 28,950.00                  2/8/2549 เงินรายได้

5 49-21-140000-215-00067-0006  คอมพิวเตอร ์lenovo  เครือ่ง 28,950.00                  2/8/2549 เงินรายได้

6 49-21-140000-215-00067-0007  คอมพิวเตอร ์lenovo  เครือ่ง 28,950.00                  2/8/2549 เงินรายได้

7 49-21-140000-215-00067-0008  คอมพิวเตอร ์lenovo  เครือ่ง 28,950.00                  2/8/2549 เงินรายได้

8 54-21-140000-215-00068-0001  จอโปรเจคเตอรช์นิด

มอเตอร ์120 นิว้

 ชดุ 15,000.00                  21/4/2554 เงินรายได้

217,650.00     

2,886,667.80  

2,886,667.80  

        รวมหน่วยงานส านักศลิปะและวฒันธรรม

รวมคลงัส านักศลิปะและวฒันธรรม

รวมกลุม่พัสดคุรภัุณฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ

รวมกลุม่พัสดคุรภัุณฑค์อมพวิเตอร์


