
มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รายงานการส ารวจครภัุณฑ/์ทีด่นิ/สิง่ปลกูสรา้ง

ระบบคลังพัสดุ 004 : คลังส านักสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีน

คลังพัสด ุ 004 : คลังส ำนักสง่เสรมิวชิำกำรและงำนทะเบยีน

หน่วยงาน 15000000 : ส ำนักสง่เสรมิวชิำกำรและงำนทะเบยีน

กลุม่พัสดุ 201 : ครภัุณฑส์ านักงาน

ล าดับ รหสัครภัุณฑ์ รายการครภัุณฑ์ หน่วยนับ มลูคา่ครภัุณฑ์ วันทีไ่ดม้า แหลง่เงนิ คณุสมบัต(ิยีห่อ้/รุน่) หมายเหต/ุเลขครภัุณฑเ์ดมิ สถานทีต่ัง้/จัดเก็บ
1 53-21-150000-201-00014-0001  เครือ่งท  ำลำยเอกสำร

Fellowes C-420

 เครือ่ง 39,964.50                19/7/2553 เงินรำยได้

2 54-21-110000-201-00005-0023  เกำ้อีท้  ำงำน

ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกั

 ตวั 6,800.00                  6/6/2554 เงินรำยได ้- คงคลงั

3 54-21-110000-201-00116-0197  ตูแ้ขวนผนงั  ตู้ 5,800.00                  6/6/2554 เงินรำยได ้- คงคลงั

4 54-21-110000-201-00116-0198  ตูแ้ขวนผนงั  ตู้ 5,800.00                  6/6/2554 เงินรำยได ้- คงคลงั

5 54-21-150000-201-00083-0001  เครือ่งพิมพส์  ำเนำระบบ

ดิจิตอล

 เครือ่ง 99,510.00                11/2/2554 เงินรำยได้

157,874.50       

กลุม่พัสดุ 205 : ครภัุณฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ

ล าดับ รหสัครภัุณฑ์ รายการครภัุณฑ์ หน่วยนับ มลูคา่ครภัุณฑ์ วันทีไ่ดม้า แหลง่เงนิ คณุสมบัต(ิยีห่อ้/รุน่) หมายเหต/ุเลขครภัุณฑเ์ดมิ สถานทีต่ัง้/จัดเก็บ
1 54-21-150000-205-00014-0001  เครือ่งบนัทกึเสยีง  เครือ่ง 5,000.00                  15/3/2554 เงินรำยได้

5,000.00           

กลุม่พัสดุ 206 : ครภัุณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่

ล าดับ รหสัครภัุณฑ์ รายการครภัุณฑ์ หน่วยนับ มลูคา่ครภัุณฑ์ วันทีไ่ดม้า แหลง่เงนิ คณุสมบัต(ิยีห่อ้/รุน่) หมายเหต/ุเลขครภัุณฑเ์ดมิ สถานทีต่ัง้/จัดเก็บ
1 54-21-150000-206-00009-0001  เครือ่งฉำยภำพขำ้มศีรษะ  เครือ่ง 30,000.00                30/3/2554 เงินรำยได้

2 54-21-150000-206-00049-0001  เครือ่งขยำยเสยีง

กระเป๋ำหิว้

 ชดุ 27,000.00                30/3/2554 เงินรำยได้

57,000.00         

รวมกลุม่พัสดคุรุภัณฑส์ านักงาน

รวมกลุม่พัสดคุรุภัณฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ

รวมกลุม่พัสดคุรุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่



มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รายงานการส ารวจครภัุณฑ/์ทีด่นิ/สิง่ปลกูสรา้ง

ระบบคลังพัสดุ 004 : คลังส านักสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีน

กลุม่พัสดุ 208 : ครภัุณฑง์านบา้นงานครัว

ล าดับ รหสัครภัุณฑ์ รายการครภัุณฑ์ หน่วยนับ มลูคา่ครภัุณฑ์ วันทีไ่ดม้า แหลง่เงนิ คณุสมบัต(ิยีห่อ้/รุน่) หมายเหต/ุเลขครภัุณฑเ์ดมิ สถานทีต่ัง้/จัดเก็บ
1 54-21-150000-208-00007-0001  เครือ่งกรองน ำ้  เครือ่ง 27,448.00                10/11/2553 เงินรำยได้

27,448.00         

กลุม่พัสดุ 215 : ครภัุณฑค์อมพวิเตอร์

ล าดับ รหสัครภัุณฑ์ รายการครภัุณฑ์ หน่วยนับ มลูคา่ครภัุณฑ์ วันทีไ่ดม้า แหลง่เงนิ คณุสมบัต(ิยีห่อ้/รุน่) หมายเหต/ุเลขครภัุณฑเ์ดมิ สถานทีต่ัง้/จัดเก็บ
1 48-21-110000-215-00049-0001  เวฟเวอร์  เครือ่ง 135,890.00              10/3/2548 เงินรำยได้ จษ.15.1.846

2 49-21-110000-215-00030-0008  SERVER รุน่ xSERIES 

226 ยี่หอ้ IBM

 เครือ่ง 95,765.00                7/6/2549 เงินรำยได้

3 49-21-110000-215-00037-0013  เครือ่งปริน้เตอรร์ะบบ

เลเซอร ์ยี่หอ้ รโิก ้รุน่ 

Aficio Ap410

 เครือ่ง 38,000.00                13/9/2549 เงินรำยได้

4 50-21-110000-215-00046-0044  เครือ่งคอมพิวเตอร์

โน๊ตบุค๊ ยี่หอ้ HP รุน่ 

Pavilion dv2518TU

 เครือ่ง 41,623.00                16/7/2550 เงินรำยได้ จษ.15.1.1466/50

5 50-21-110000-215-00046-0045  เครือ่งคอมพิวเตอร์

โน๊ตบุค๊ ยี่หอ้ HP รุน่ 

Pavilion dv2518TU

 เครือ่ง 41,623.00                16/7/2550 เงินรำยได้ จษ.15.1.1467/50

6 52-11-000000-215-00003-0018  เครือ่งคอมพิวเตอร์

ส  ำหรบัประมวลผลทั่วไป

 เครือ่ง 44,886.50                10/8/2552 งบประมำณแผน่ดิน

7 52-11-000000-215-00003-0021  เครือ่งคอมพิวเตอร์

ส  ำหรบัประมวลผลทั่วไป

 เครือ่ง 44,886.50                10/8/2552 งบประมำณแผน่ดิน

8 52-11-000000-215-00003-0022  เครือ่งคอมพิวเตอร์

ส  ำหรบัประมวลผลทั่วไป

 เครือ่ง 44,886.50                10/8/2552 งบประมำณแผน่ดิน

รวมกลุม่พัสดคุรุภัณฑง์านบา้นงานครัว



มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รายงานการส ารวจครภัุณฑ/์ทีด่นิ/สิง่ปลกูสรา้ง

ระบบคลังพัสดุ 004 : คลังส านักสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีน

ล าดับ รหสัครภัุณฑ์ รายการครภัุณฑ์ หน่วยนับ มลูคา่ครภัุณฑ์ วันทีไ่ดม้า แหลง่เงนิ คณุสมบัต(ิยีห่อ้/รุน่) หมายเหต/ุเลขครภัุณฑเ์ดมิ สถานทีต่ัง้/จัดเก็บ
9 52-11-000000-215-00003-0023  เครือ่งคอมพิวเตอร์

ส  ำหรบัประมวลผลทั่วไป

 เครือ่ง 44,886.50                10/8/2552 งบประมำณแผน่ดิน

10 52-11-000000-215-00003-0024  เครือ่งคอมพิวเตอร์

ส  ำหรบัประมวลผลทั่วไป

 เครือ่ง 44,886.50                10/8/2552 งบประมำณแผน่ดิน

11 52-11-000000-215-00003-0025  เครือ่งคอมพิวเตอร์

ส  ำหรบัประมวลผลทั่วไป

 เครือ่ง 44,886.50                10/8/2552 งบประมำณแผน่ดิน

12 52-11-000000-215-00003-0026  เครือ่งคอมพิวเตอร์

ส  ำหรบัประมวลผลทั่วไป

 เครือ่ง 44,886.50                10/8/2552 งบประมำณแผน่ดิน

13 53-21-150000-215-00003-0010  เครือ่งคอมพิวเตอร์  ชดุ 29,997.45                10/8/2553 เงินรำยได้

14 53-21-150000-215-00003-0011  เครือ่งคอมพิวเตอร์  ชดุ 29,997.45                10/8/2553 เงินรำยได้

15 53-21-150000-215-00003-0012  เครือ่งคอมพิวเตอร์  ชดุ 29,997.45                10/8/2553 เงินรำยได้

16 53-21-150000-215-00003-0013  เครือ่งคอมพิวเตอร์  ชดุ 29,997.45                10/8/2553 เงินรำยได้

17 53-21-150000-215-00003-0014  เครือ่งคอมพิวเตอร์  ชดุ 29,997.45                10/8/2553 เงินรำยได้

18 53-21-150000-215-00004-0001  เครือ่งฉำยภำพมลั

ติมิเดียโปรเจคเตอร-์

เครือ่งฉำยภำพขำ้มศีรษะ

 เครือ่ง 39,964.50                19/7/2553 เงินรำยได้

19 53-21-150000-215-00033-0003  เครือ่งพริน้เตอร ์เลเซอร ์

HP Model P1006

 เครือ่ง 6,500.00                  8/3/2553 เงินรำยได้

20 53-21-150000-215-00033-0004  เครือ่งพริน้เตอร ์เลเซอร ์

HP Model P1006

 เครือ่ง 6,500.00                  8/3/2553 เงินรำยได้

21 53-21-150000-215-00033-0005  เครือ่งพริน้เตอร ์เลเซอร ์

HP Model P1006

 เครือ่ง 6,500.00                  8/3/2553 เงินรำยได้

22 53-21-150000-215-00033-0006  เครือ่งพริน้เตอร ์เลเซอร ์

HP Model P1006

 เครือ่ง 6,500.00                  8/3/2553 เงินรำยได้



มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รายงานการส ารวจครภัุณฑ/์ทีด่นิ/สิง่ปลกูสรา้ง

ระบบคลังพัสดุ 004 : คลังส านักสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีน

ล าดับ รหสัครภัุณฑ์ รายการครภัุณฑ์ หน่วยนับ มลูคา่ครภัุณฑ์ วันทีไ่ดม้า แหลง่เงนิ คณุสมบัต(ิยีห่อ้/รุน่) หมายเหต/ุเลขครภัุณฑเ์ดมิ สถานทีต่ัง้/จัดเก็บ
23 53-21-150000-215-00033-0007  เครือ่งพริน้เตอร ์เลเซอร ์

HP Model P1006

 เครือ่ง 6,500.00                  8/3/2553 เงินรำยได้

24 54-21-110000-215-00014-0002  ระบบจดัล  ำดบัคิว

อตัโนมตัิ

 เครือ่ง 225,000.00              6/6/2554 เงินรำยได ้- คงคลงั

25 54-21-150000-215-00037-0001  เครือ่งพิมพเ์ลเซอรข์ำว -

 ด  ำ

 เครือ่ง 20,000.00                30/3/2554 เงินรำยได้

26 54-21-150000-215-00037-0002  เครือ่งพิมพเ์ลเซอรข์ำว -

 ด  ำ

 เครือ่ง 20,000.00                30/3/2554 เงินรำยได้

1,154,558.25     

1,401,880.75     

1,401,880.75     รวมคลังส านักสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีน

รวมกลุม่พัสดคุรุภัณฑค์อมพวิเตอร์

        รวมหน่วยงานส านักสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีน


