
มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รายงานการส ารวจครภัุณฑ/์ทีด่นิ/สิง่ปลกูสรา้ง

ระบบคลังพัสดุ 009 : คลังคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

คลังพัสด ุ 009 : คลังคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์

หน่วยงาน 34000000 : คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์

กลุม่พัสดุ 201 : ครภัุณฑส์ านักงาน

ล าดับ รหัสครภัุณฑ์ รายการครภัุณฑ์ หน่วยนับ มลูคา่ครภัุณฑ์ วันทีไ่ดม้า แหลง่เงนิ คณุสมบัต(ิยีห่อ้/รุน่) หมายเหต/ุเลขครภัุณฑเ์ดมิ สถานทีต่ัง้/จัดเก็บ
1 50-21-110000-201-00058-0001  ป้ายคณะมนษุยศาสตร์

และสงัคมศาสตร ์ขนาด 

2.4 x 1.8 x เมตร  จ  านวน 

1 ป้าย

 ป้าย 193,000.00               7/6/2550 เงินรายได้

2 52-21-340000-201-00018-0019  เครือ่งปรบัอากาศชนิด

แยกสว่นขนาด 38,000 

BTU พรอ้มติดตัง้ และ

รบัประกนั 1 ปี

 เครือ่ง 42,000.00                 15/9/2552 เงินรายได้

3 52-21-340000-201-00018-0020  เครือ่งปรบัอากาศชนิด

แยกสว่นขนาด 38,000 

BTU พรอ้มติดตัง้ และ

รบัประกนั 1 ปี

 เครือ่ง 42,000.00                 15/9/2552 เงินรายได้

4 53-21-340000-201-00018-0001  เครือ่งปรบัอากาศชนิด

แยกสว่น ขนาด 20,000 

BTU ชนิดแขวนเพดาน

 เครือ่ง 23,000.00                 19/7/2553 เงินรายได้

5 53-21-340000-201-00018-0002  เครือ่งปรบัอากาศชนิด

แยกสว่น ขนาด 25,000 

BTU  ชนิดแขวนฝา้เพดาน

 เครือ่ง 29,500.00                 19/7/2553 เงินรายได้

6 53-21-340000-201-00018-0003  เครือ่งปรบัอากาศชนิด

แยกสว่นขนาด 33,000 

BTU ชนิดแขวนฝา้เพดาน

 เครือ่ง 36,500.00                 19/7/2553 เงินรายได้



มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รายงานการส ารวจครภัุณฑ/์ทีด่นิ/สิง่ปลกูสรา้ง

ระบบคลังพัสดุ 009 : คลังคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

ล าดับ รหัสครภัุณฑ์ รายการครภัุณฑ์ หน่วยนับ มลูคา่ครภัุณฑ์ วันทีไ่ดม้า แหลง่เงนิ คณุสมบัต(ิยีห่อ้/รุน่) หมายเหต/ุเลขครภัุณฑเ์ดมิ สถานทีต่ัง้/จัดเก็บ
7 53-21-340000-201-00018-0004  เครือ่งปรบัอากาศชนิด

แยกสว่นขนาด 33,000 

BTU ชนิดแขวนฝา้เพดาน

 เครือ่ง 36,500.00                 19/7/2553 เงินรายได้

8 53-22-340000-201-00018-0001  เครือ่งปรบัอากาศ ยี่หอ้ 

เซ็นทรลัแอร ์ชนิดแขวนใต้

ฝา้/ตัง้พืน้ ขนาด 25,000 

BTU ประหยดัไฟเบอร ์5

 เครือ่ง 38,500.00                 2/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี

(รายได)้

9 53-22-340000-201-00018-0002  เครือ่งปรบัอากาศยี่หอ้ 

เซ็นทรลัแอร ์ชนิดแขวนใต้

ฝา้/ตัง้พืน้ ขนาด 38,000 

BTU ประหยดัไฟเบอร ์5

 เครือ่ง 50,500.00                 2/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี

(รายได)้

10 54-21-340000-201-00018-0002  เครือ่งปรบัอากาศ แบบ

แยกสว่น ขนาด 30,510.45

 ยี่หอ้ YORK รุน่ 

FLDH30/YCRH30  ( ตาม

เอกสารดงัแนบ)  (* หมาย

เหต ุหลกัประกนัสญัญา

งานปรบัปรุงหอ้งเรยีน  

พรอ้มติดตัง้

เครือ่งปรบัอากาศ โดยน า

หนังสอืค  า้ประกนัBank 

guarantee ธ.กรุงเทพ  เป็น

เงิน 49,664.37 บาท )

 เครือ่ง 39,400.00                 18/7/2554 เงินรายได้

11 54-21-340000-201-00018-0003  เครือ่งปรบัอากาศ แบบ  เครือ่ง 39,400.00                 18/7/2554 เงินรายได้



มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รายงานการส ารวจครภัุณฑ/์ทีด่นิ/สิง่ปลกูสรา้ง

ระบบคลังพัสดุ 009 : คลังคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

ล าดับ รหัสครภัุณฑ์ รายการครภัุณฑ์ หน่วยนับ มลูคา่ครภัุณฑ์ วันทีไ่ดม้า แหลง่เงนิ คณุสมบัต(ิยีห่อ้/รุน่) หมายเหต/ุเลขครภัุณฑเ์ดมิ สถานทีต่ัง้/จัดเก็บ
แยกสว่น ขนาด 30,510.45

 ยี่หอ้ YORK รุน่ 

FLDH30/YCRH30  ( ตาม

เอกสารดงัแนบ)  (* หมาย

เหต ุหลกัประกนัสญัญา

งานปรบัปรุงหอ้งเรยีน  

พรอ้มติดตัง้

เครือ่งปรบัอากาศ โดยน า

หนังสอืค  า้ประกนัBank 

guarantee ธ.กรุงเทพ  เป็น

เงิน 49,664.37 บาท )

12 54-21-340000-201-00018-0004  เครือ่งปรบัอากาศ แบบ

แยกสว่น ขนาด 30,510.45

 ยี่หอ้ YORK รุน่ 

FLDH30/YCRH30  ( ตาม

เอกสารดงัแนบ)  (* หมาย

เหต ุหลกัประกนัสญัญา

งานปรบัปรุงหอ้งเรยีน  

พรอ้มติดตัง้

เครือ่งปรบัอากาศ โดยน า

หนังสอืค  า้ประกนัBank 

guarantee ธ.กรุงเทพ  เป็น

เงิน 49,664.37 บาท )

 เครือ่ง 39,400.00                 18/7/2554 เงินรายได้

13 54-21-340000-201-00018-0005  เครือ่งปรบัอากาศ แบบ  เครือ่ง 39,400.00                 18/7/2554 เงินรายได้



มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รายงานการส ารวจครภัุณฑ/์ทีด่นิ/สิง่ปลกูสรา้ง

ระบบคลังพัสดุ 009 : คลังคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

ล าดับ รหัสครภัุณฑ์ รายการครภัุณฑ์ หน่วยนับ มลูคา่ครภัุณฑ์ วันทีไ่ดม้า แหลง่เงนิ คณุสมบัต(ิยีห่อ้/รุน่) หมายเหต/ุเลขครภัุณฑเ์ดมิ สถานทีต่ัง้/จัดเก็บ
แยกสว่น ขนาด 30,510.45

 ยี่หอ้ YORK รุน่ 

FLDH30/YCRH30  ( ตาม

เอกสารดงัแนบ)  (* หมาย

เหต ุหลกัประกนัสญัญา

งานปรบัปรุงหอ้งเรยีน  

พรอ้มติดตัง้

เครือ่งปรบัอากาศ โดยน า

หนังสอืค  า้ประกนัBank 

guarantee ธ.กรุงเทพ  เป็น

เงิน 49,664.37 บาท )

14 54-21-340000-201-00018-0006  เครือ่งปรบัอากาศ แบบ

แยกสว่น ขนาด 30,510.45

 ยี่หอ้ YORK รุน่ 

FLDH30/YCRH30  ( ตาม

เอกสารดงัแนบ)  (* หมาย

เหต ุหลกัประกนัสญัญา

งานปรบัปรุงหอ้งเรยีน  

พรอ้มติดตัง้

เครือ่งปรบัอากาศ โดยน า

หนังสอืค  า้ประกนัBank 

guarantee ธ.กรุงเทพ  เป็น

เงิน 49,664.37 บาท )

 เครือ่ง 39,400.00                 18/7/2554 เงินรายได้

15 54-21-340000-201-00018-0007  เครือ่งปรบัอากาศ แบบ  เครือ่ง 39,400.00                 18/7/2554 เงินรายได้



มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รายงานการส ารวจครภัุณฑ/์ทีด่นิ/สิง่ปลกูสรา้ง

ระบบคลังพัสดุ 009 : คลังคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

ล าดับ รหัสครภัุณฑ์ รายการครภัุณฑ์ หน่วยนับ มลูคา่ครภัุณฑ์ วันทีไ่ดม้า แหลง่เงนิ คณุสมบัต(ิยีห่อ้/รุน่) หมายเหต/ุเลขครภัุณฑเ์ดมิ สถานทีต่ัง้/จัดเก็บ
แยกสว่น ขนาด 30,510.45

 ยี่หอ้ YORK รุน่ 

FLDH30/YCRH30  ( ตาม

เอกสารดงัแนบ)  (* หมาย

เหต ุหลกัประกนัสญัญา

งานปรบัปรุงหอ้งเรยีน  

พรอ้มติดตัง้

เครือ่งปรบัอากาศ โดยน า

หนังสอืค  า้ประกนัBank 

guarantee ธ.กรุงเทพ  เป็น

เงิน 49,664.37 บาท )

16 54-21-340000-201-00018-0008  เครือ่งปรบัอากาศ แบบ

แยกสว่น ขนาด 30,510.45

 ยี่หอ้ YORK รุน่ 

FLDH30/YCRH30  ( ตาม

เอกสารดงัแนบ)  (* หมาย

เหต ุหลกัประกนัสญัญา

งานปรบัปรุงหอ้งเรยีน  

พรอ้มติดตัง้

เครือ่งปรบัอากาศ โดยน า

หนังสอืค  า้ประกนัBank 

guarantee ธ.กรุงเทพ  เป็น

เงิน 49,664.37 บาท )

 เครือ่ง 39,400.00                 18/7/2554 เงินรายได้

17 54-21-340000-201-00018-0009  เครือ่งปรบัอากาศ แบบ  เครือ่ง 39,400.00                 18/7/2554 เงินรายได้



มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รายงานการส ารวจครภัุณฑ/์ทีด่นิ/สิง่ปลกูสรา้ง

ระบบคลังพัสดุ 009 : คลังคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

ล าดับ รหัสครภัุณฑ์ รายการครภัุณฑ์ หน่วยนับ มลูคา่ครภัุณฑ์ วันทีไ่ดม้า แหลง่เงนิ คณุสมบัต(ิยีห่อ้/รุน่) หมายเหต/ุเลขครภัุณฑเ์ดมิ สถานทีต่ัง้/จัดเก็บ
แยกสว่น ขนาด 30,510.45

 ยี่หอ้ YORK รุน่ 

FLDH30/YCRH30  ( ตาม

เอกสารดงัแนบ)  (* หมาย

เหต ุหลกัประกนัสญัญา

งานปรบัปรุงหอ้งเรยีน  

พรอ้มติดตัง้

เครือ่งปรบัอากาศ โดยน า

หนังสอืค  า้ประกนัBank 

guarantee ธ.กรุงเทพ  เป็น

เงิน 49,664.37 บาท )

18 54-21-340000-201-00018-0010  เครือ่งปรบัอากาศ แบบ

แยกสว่น ขนาด 30,510.45

 ยี่หอ้ YORK รุน่ 

FLDH30/YCRH30  ( ตาม

เอกสารดงัแนบ)  (* หมาย

เหต ุหลกัประกนัสญัญา

งานปรบัปรุงหอ้งเรยีน  

พรอ้มติดตัง้

เครือ่งปรบัอากาศ โดยน า

หนังสอืค  า้ประกนัBank 

guarantee ธ.กรุงเทพ  เป็น

เงิน 49,664.37 บาท )

 เครือ่ง 39,400.00                 18/7/2554 เงินรายได้

19 54-21-340000-201-00018-0011  เครือ่งปรบัอากาศ แบบ  เครือ่ง 39,400.00                 18/7/2554 เงินรายได้



มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รายงานการส ารวจครภัุณฑ/์ทีด่นิ/สิง่ปลกูสรา้ง

ระบบคลังพัสดุ 009 : คลังคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

ล าดับ รหัสครภัุณฑ์ รายการครภัุณฑ์ หน่วยนับ มลูคา่ครภัุณฑ์ วันทีไ่ดม้า แหลง่เงนิ คณุสมบัต(ิยีห่อ้/รุน่) หมายเหต/ุเลขครภัุณฑเ์ดมิ สถานทีต่ัง้/จัดเก็บ
แยกสว่น ขนาด 30,510.45

 ยี่หอ้ YORK รุน่ 

FLDH30/YCRH30  ( ตาม

เอกสารดงัแนบ)  (* หมาย

เหต ุหลกัประกนัสญัญา

งานปรบัปรุงหอ้งเรยีน  

พรอ้มติดตัง้

เครือ่งปรบัอากาศ โดยน า

หนังสอืค  า้ประกนัBank 

guarantee ธ.กรุงเทพ  เป็น

เงิน 49,664.37 บาท )

20 54-21-340000-201-00018-0012  เครือ่งปรบัอากาศ แบบ

แยกสว่น ขนาด 30,510.45

 ยี่หอ้ YORK รุน่ 

FLDH30/YCRH30  ( ตาม

เอกสารดงัแนบ)  (* หมาย

เหต ุหลกัประกนัสญัญา

งานปรบัปรุงหอ้งเรยีน  

พรอ้มติดตัง้

เครือ่งปรบัอากาศ โดยน า

หนังสอืค  า้ประกนัBank 

guarantee ธ.กรุงเทพ  เป็น

เงิน 49,664.37 บาท )

 เครือ่ง 39,400.00                 18/7/2554 เงินรายได้

21 54-21-340000-201-00018-0013  เครือ่งปรบัอากาศ แบบ  เครือ่ง 39,400.00                 18/7/2554 เงินรายได้



มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รายงานการส ารวจครภัุณฑ/์ทีด่นิ/สิง่ปลกูสรา้ง

ระบบคลังพัสดุ 009 : คลังคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

ล าดับ รหัสครภัุณฑ์ รายการครภัุณฑ์ หน่วยนับ มลูคา่ครภัุณฑ์ วันทีไ่ดม้า แหลง่เงนิ คณุสมบัต(ิยีห่อ้/รุน่) หมายเหต/ุเลขครภัุณฑเ์ดมิ สถานทีต่ัง้/จัดเก็บ
แยกสว่น ขนาด 30,510.45

 ยี่หอ้ YORK รุน่ 

FLDH30/YCRH30  ( ตาม

เอกสารดงัแนบ)  (* หมาย

เหต ุหลกัประกนัสญัญา

งานปรบัปรุงหอ้งเรยีน  

พรอ้มติดตัง้

เครือ่งปรบัอากาศ โดยน า

หนังสอืค  า้ประกนัBank 

guarantee ธ.กรุงเทพ  เป็น

เงิน 49,664.37 บาท )

22 54-21-340000-201-00018-0014  เครือ่งปรบัอากาศ แบบ

แยกสว่น ขนาด 30,510.45

 ยี่หอ้ YORK รุน่ 

FLDH30/YCRH30  ( ตาม

เอกสารดงัแนบ)  (* หมาย

เหต ุหลกัประกนัสญัญา

งานปรบัปรุงหอ้งเรยีน  

พรอ้มติดตัง้

เครือ่งปรบัอากาศ โดยน า

หนังสอืค  า้ประกนัBank 

guarantee ธ.กรุงเทพ  เป็น

เงิน 49,664.37 บาท )

 เครือ่ง 39,400.00                 18/7/2554 เงินรายได้

23 54-21-340000-201-00018-0015  เครือ่งปรบัอากาศ แบบ  เครือ่ง 39,400.00                 18/7/2554 เงินรายได้



มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รายงานการส ารวจครภัุณฑ/์ทีด่นิ/สิง่ปลกูสรา้ง

ระบบคลังพัสดุ 009 : คลังคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

ล าดับ รหัสครภัุณฑ์ รายการครภัุณฑ์ หน่วยนับ มลูคา่ครภัุณฑ์ วันทีไ่ดม้า แหลง่เงนิ คณุสมบัต(ิยีห่อ้/รุน่) หมายเหต/ุเลขครภัุณฑเ์ดมิ สถานทีต่ัง้/จัดเก็บ
แยกสว่น ขนาด 30,510.45

 ยี่หอ้ YORK รุน่ 

FLDH30/YCRH30  ( ตาม

เอกสารดงัแนบ)  (* หมาย

เหต ุหลกัประกนัสญัญา

งานปรบัปรุงหอ้งเรยีน  

พรอ้มติดตัง้

เครือ่งปรบัอากาศ โดยน า

หนังสอืค  า้ประกนัBank 

guarantee ธ.กรุงเทพ  เป็น

เงิน 49,664.37 บาท )

24 54-21-340000-201-00018-0016  เครือ่งปรบัอากาศ แบบ

แยกสว่น ขนาด 30,510.45

 ยี่หอ้ YORK รุน่ 

FLDH30/YCRH30  ( ตาม

เอกสารดงัแนบ)  (* หมาย

เหต ุหลกัประกนัสญัญา

งานปรบัปรุงหอ้งเรยีน  

พรอ้มติดตัง้

เครือ่งปรบัอากาศ โดยน า

หนังสอืค  า้ประกนัBank 

guarantee ธ.กรุงเทพ  เป็น

เงิน 49,664.37 บาท )

 เครือ่ง 39,400.00                 18/7/2554 เงินรายได้

25 54-21-340000-201-00018-0017  เครือ่งปรบัอากาศ แบบ  เครือ่ง 39,400.00                 18/7/2554 เงินรายได้



มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รายงานการส ารวจครภัุณฑ/์ทีด่นิ/สิง่ปลกูสรา้ง

ระบบคลังพัสดุ 009 : คลังคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

ล าดับ รหัสครภัุณฑ์ รายการครภัุณฑ์ หน่วยนับ มลูคา่ครภัุณฑ์ วันทีไ่ดม้า แหลง่เงนิ คณุสมบัต(ิยีห่อ้/รุน่) หมายเหต/ุเลขครภัุณฑเ์ดมิ สถานทีต่ัง้/จัดเก็บ
แยกสว่น ขนาด 30,510.45

 ยี่หอ้ YORK รุน่ 

FLDH30/YCRH30  ( ตาม

เอกสารดงัแนบ)  (* หมาย

เหต ุหลกัประกนัสญัญา

งานปรบัปรุงหอ้งเรยีน  

พรอ้มติดตัง้

เครือ่งปรบัอากาศ โดยน า

หนังสอืค  า้ประกนัBank 

guarantee ธ.กรุงเทพ  เป็น

เงิน 49,664.37 บาท )

26 54-21-340000-201-00018-0018  เครือ่งปรบัอากาศ แบบ

แยกสว่น ขนาด 30,510.45

 ยี่หอ้ YORK รุน่ 

FLDH30/YCRH30  ( ตาม

เอกสารดงัแนบ)  (* หมาย

เหต ุหลกัประกนัสญัญา

งานปรบัปรุงหอ้งเรยีน  

พรอ้มติดตัง้

เครือ่งปรบัอากาศ โดยน า

หนังสอืค  า้ประกนัBank 

guarantee ธ.กรุงเทพ  เป็น

เงิน 49,664.37 บาท )

 เครือ่ง 39,400.00                 18/7/2554 เงินรายได้

27 54-21-340000-201-00018-0019  เครือ่งปรบัอากาศ แบบ  เครือ่ง 39,400.00                 18/7/2554 เงินรายได้



มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รายงานการส ารวจครภัุณฑ/์ทีด่นิ/สิง่ปลกูสรา้ง

ระบบคลังพัสดุ 009 : คลังคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

ล าดับ รหัสครภัุณฑ์ รายการครภัุณฑ์ หน่วยนับ มลูคา่ครภัุณฑ์ วันทีไ่ดม้า แหลง่เงนิ คณุสมบัต(ิยีห่อ้/รุน่) หมายเหต/ุเลขครภัุณฑเ์ดมิ สถานทีต่ัง้/จัดเก็บ
แยกสว่น ขนาด 30,510.45

 ยี่หอ้ YORK รุน่ 

FLDH30/YCRH30  ( ตาม

เอกสารดงัแนบ)  (* หมาย

เหต ุหลกัประกนัสญัญา

งานปรบัปรุงหอ้งเรยีน  

พรอ้มติดตัง้

เครือ่งปรบัอากาศ โดยน า

หนังสอืค  า้ประกนัBank 

guarantee ธ.กรุงเทพ  เป็น

เงิน 49,664.37 บาท )

28 54-21-340000-201-00018-0020  เครือ่งปรบัอากาศชนิด

แขวนใตฝ้า้ ยี่หอ้ 

CENTRAL AIR ขนาด 

36,900 BTU ใชก้  าลงัไฟ 

220 โวลท ์, มาตรฐานมอก.

 และประหยดัไฟเบอร ์5 , 

รบัประกนัคอมเพรสเซอร ์5

 ปี

 เครือ่ง 43,495.50                 24/8/2554 เงินรายได้

29 54-21-340000-201-00018-0021  เครือ่งปรบัอากาศชนิด

แขวนใตฝ้า้ ยี่หอ้ 

CENTRAL AIR ขนาด 

36,900 BTU ใชก้  าลงัไฟ 

220 โวลท ์,

 เครือ่ง 43,495.50                 24/8/2554 เงินรายได้



มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รายงานการส ารวจครภัุณฑ/์ทีด่นิ/สิง่ปลกูสรา้ง

ระบบคลังพัสดุ 009 : คลังคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

ล าดับ รหัสครภัุณฑ์ รายการครภัุณฑ์ หน่วยนับ มลูคา่ครภัุณฑ์ วันทีไ่ดม้า แหลง่เงนิ คณุสมบัต(ิยีห่อ้/รุน่) หมายเหต/ุเลขครภัุณฑเ์ดมิ สถานทีต่ัง้/จัดเก็บ
มาตรฐานมอก. และ

ประหยดัไฟเบอร ์5 , 

รบัประกนัคอมเพรสเซอร ์5

 ปี

30 54-21-340000-201-00018-0022  เครือ่งปรบัอากาศ ชนิด

แขวนใตฝ้า้ ยี่หอ้ Central 

air  ขนาด 36,900 BTU  

เต็มบีทีย ูคา่ EER 11.66 

Rage , ใชก้  าลงัไฟฟา้ 220 

โวลท ์, มาตรฐานมอก. 

และประหยดัไฟเบอร ์5  , 

รบัประกนัคอมเพรสเซอร ์5

 ปี ,พรอ้มติดตัง้ระยะท่อ

น า้ยาแอร ์3 เมตร ระยะไฟ

 3 ม. พรอ้มรโีมท

 เครือ่ง 43,495.50                 26/8/2554 เงินรายได้

31 54-21-340000-201-00032-0003  ตูท้  าน า้เย็นแบบตอ่ท่อ

ประปา 4 ก๊อก  พรอ้ม

เครือ่งกรองน า้ดืม่ 5 

ขัน้ตอน 1

 เครือ่ง 28,355.00                 22/8/2554 เงินรายได้

32 54-24-340000-201-00006-0001  มา้นั่งสนาม ขนาด กวา้ง 

1.50 x ลกึ 0.55 x 0.45  

เมตร  โครงสรา้งเป็น

เหลก็หลอ่ชบุกนัสนิมและ

เคลอืบส ีตกแตง่แบบอลั

 ตวั 7,000.00                   22/7/2554 เงินรบัฝาก - 

กิจกรรม



มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รายงานการส ารวจครภัุณฑ/์ทีด่นิ/สิง่ปลกูสรา้ง

ระบบคลังพัสดุ 009 : คลังคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

ล าดับ รหัสครภัุณฑ์ รายการครภัุณฑ์ หน่วยนับ มลูคา่ครภัุณฑ์ วันทีไ่ดม้า แหลง่เงนิ คณุสมบัต(ิยีห่อ้/รุน่) หมายเหต/ุเลขครภัุณฑเ์ดมิ สถานทีต่ัง้/จัดเก็บ
ลอยด ์, เบาะรองนั่งเป็นไม้

เนือ้แข็ง , พนักหลงัเป็น

เหลก็ชบุกนัสนิม และ

เคลอืบส ีตกแตง่แบบอลั

ลอยด์

33 54-24-340000-201-00006-0002  มา้นั่งสนาม ขนาด กวา้ง 

1.50 x ลกึ 0.55 x 0.45  

เมตร  โครงสรา้งเป็น

เหลก็หลอ่ชบุกนัสนิมและ

เคลอืบส ีตกแตง่แบบอลั

ลอยด ์, เบาะรองนั่งเป็นไม้

เนือ้แข็ง , พนักหลงัเป็น

เหลก็ชบุกนัสนิม และ

เคลอืบส ีตกแตง่แบบอลั

ลอยด์

 ตวั 7,000.00                   22/7/2554 เงินรบัฝาก - 

กิจกรรม

34 54-24-340000-201-00006-0003  มา้นั่งสนาม ขนาด กวา้ง 

1.50 x ลกึ 0.55 x 0.45  

เมตร  โครงสรา้งเป็น

เหลก็หลอ่ชบุกนัสนิมและ

เคลอืบส ีตกแตง่แบบอลั

ลอยด ์, เบาะรองนั่งเป็นไม้

เนือ้แข็ง , พนักหลงัเป็น

เหลก็ชบุกนัสนิม และ

เคลอืบส ีตกแตง่แบบอลั

 ตวั 7,000.00                   22/7/2554 เงินรบัฝาก - 

กิจกรรม



มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รายงานการส ารวจครภัุณฑ/์ทีด่นิ/สิง่ปลกูสรา้ง

ระบบคลังพัสดุ 009 : คลังคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

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

35 54-24-340000-201-00006-0004  มา้นั่งสนาม ขนาด กวา้ง 

1.50 x ลกึ 0.55 x 0.45  

เมตร  โครงสรา้งเป็น

เหลก็หลอ่ชบุกนัสนิมและ

เคลอืบส ีตกแตง่แบบอลั

ลอยด ์, เบาะรองนั่งเป็นไม้

เนือ้แข็ง , พนักหลงัเป็น

เหลก็ชบุกนัสนิม และ

เคลอืบส ีตกแตง่แบบอลั

ลอยด์

 ตวั 7,000.00                   22/7/2554 เงินรบัฝาก - 

กิจกรรม

36 54-24-340000-201-00006-0005  มา้นั่งสนาม ขนาด กวา้ง 

1.50 x ลกึ 0.55 x 0.45  

เมตร  โครงสรา้งเป็น

เหลก็หลอ่ชบุกนัสนิมและ

เคลอืบส ีตกแตง่แบบอลั

ลอยด ์, เบาะรองนั่งเป็นไม้

เนือ้แข็ง , พนักหลงัเป็น

เหลก็ชบุกนัสนิม และ

เคลอืบส ีตกแตง่แบบอลั

ลอยด์

 ตวั 7,000.00                   22/7/2554 เงินรบัฝาก - 

กิจกรรม

37 54-24-340000-201-00006-0006  มา้นั่งสนาม ขนาด กวา้ง 

1.50 x ลกึ 0.55 x 0.45  

เมตร  โครงสรา้งเป็น

 ตวั 7,000.00                   22/7/2554 เงินรบัฝาก - 

กิจกรรม



มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รายงานการส ารวจครภัุณฑ/์ทีด่นิ/สิง่ปลกูสรา้ง

ระบบคลังพัสดุ 009 : คลังคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

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

เคลอืบส ีตกแตง่แบบอลั

ลอยด ์, เบาะรองนั่งเป็นไม้

เนือ้แข็ง , พนักหลงัเป็น

เหลก็ชบุกนัสนิม และ

เคลอืบส ีตกแตง่แบบอลั

ลอยด์

38 54-24-340000-201-00006-0007  มา้นั่งสนาม ขนาด กวา้ง 

1.50 x ลกึ 0.55 x 0.45  

เมตร  โครงสรา้งเป็น

เหลก็หลอ่ชบุกนัสนิมและ

เคลอืบส ีตกแตง่แบบอลั

ลอยด ์, เบาะรองนั่งเป็นไม้

เนือ้แข็ง , พนักหลงัเป็น

เหลก็ชบุกนัสนิม และ

เคลอืบส ีตกแตง่แบบอลั

ลอยด์

 ตวั 7,000.00                   22/7/2554 เงินรบัฝาก - 

กิจกรรม

39 54-24-340000-201-00006-0009  มา้นั่งสนาม ขนาด กวา้ง 

1.50 x ลกึ 0.55 x 0.45  

เมตร  โครงสรา้งเป็น

เหลก็หลอ่ชบุกนัสนิมและ

เคลอืบส ีตกแตง่แบบอลั

ลอยด ์, เบาะรองนั่งเป็นไม้

เนือ้แข็ง , พนักหลงัเป็น

 ตวั 7,000.00                   22/7/2554 เงินรบัฝาก - 

กิจกรรม



มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รายงานการส ารวจครภัุณฑ/์ทีด่นิ/สิง่ปลกูสรา้ง

ระบบคลังพัสดุ 009 : คลังคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

ล าดับ รหัสครภัุณฑ์ รายการครภัุณฑ์ หน่วยนับ มลูคา่ครภัุณฑ์ วันทีไ่ดม้า แหลง่เงนิ คณุสมบัต(ิยีห่อ้/รุน่) หมายเหต/ุเลขครภัุณฑเ์ดมิ สถานทีต่ัง้/จัดเก็บ
เหลก็ชบุกนัสนิม และ

เคลอืบส ีตกแตง่แบบอลั

ลอยด์

40 54-24-340000-201-00006-0010  มา้นั่งสนาม ขนาด กวา้ง 

1.50 x ลกึ 0.55 x 0.45  

เมตร  โครงสรา้งเป็น

เหลก็หลอ่ชบุกนัสนิมและ

เคลอืบส ีตกแตง่แบบอลั

ลอยด ์, เบาะรองนั่งเป็นไม้

เนือ้แข็ง , พนักหลงัเป็น

เหลก็ชบุกนัสนิม และ

เคลอืบส ีตกแตง่แบบอลั

ลอยด์

 ตวั 7,000.00                   22/7/2554 เงินรบัฝาก - 

กิจกรรม

41 54-24-340000-201-00006-0011  มา้นั่งสนาม ขนาด กวา้ง 

1.50 x ลกึ 0.55 x 0.45  

เมตร  โครงสรา้งเป็น

เหลก็หลอ่ชบุกนัสนิมและ

เคลอืบส ีตกแตง่แบบอลั

ลอยด ์, เบาะรองนั่งเป็นไม้

เนือ้แข็ง , พนักหลงัเป็น

เหลก็ชบุกนัสนิม และ

เคลอืบส ีตกแตง่แบบอลั

ลอยด์

 ตวั 7,000.00                   22/7/2554 เงินรบัฝาก - 

กิจกรรม

42 54-24-340000-201-00006-0012  มา้นั่งสนาม ขนาด กวา้ง  ตวั 7,000.00                   22/7/2554 เงินรบัฝาก -



มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รายงานการส ารวจครภัุณฑ/์ทีด่นิ/สิง่ปลกูสรา้ง

ระบบคลังพัสดุ 009 : คลังคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

ล าดับ รหัสครภัุณฑ์ รายการครภัุณฑ์ หน่วยนับ มลูคา่ครภัุณฑ์ วันทีไ่ดม้า แหลง่เงนิ คณุสมบัต(ิยีห่อ้/รุน่) หมายเหต/ุเลขครภัุณฑเ์ดมิ สถานทีต่ัง้/จัดเก็บ
 1.50 x ลกึ 0.55 x 0.45  

เมตร  โครงสรา้งเป็น

เหลก็หลอ่ชบุกนัสนิมและ

เคลอืบส ีตกแตง่แบบอลั

ลอยด ์, เบาะรองนั่งเป็นไม้

เนือ้แข็ง , พนักหลงัเป็น

เหลก็ชบุกนัสนิม และ

เคลอืบส ีตกแตง่แบบอลั

ลอยด์

กิจกรรม

43 54-24-340000-201-00006-0013  มา้นั่งสนาม ขนาด กวา้ง 

1.50 x ลกึ 0.55 x 0.45  

เมตร  โครงสรา้งเป็น

เหลก็หลอ่ชบุกนัสนิมและ

เคลอืบส ีตกแตง่แบบอลั

ลอยด ์, เบาะรองนั่งเป็นไม้

เนือ้แข็ง , พนักหลงัเป็น

เหลก็ชบุกนัสนิม และ

เคลอืบส ีตกแตง่แบบอลั

ลอยด์

 ตวั 7,000.00                   22/7/2554 เงินรบัฝาก - 

กิจกรรม

44 54-24-340000-201-00006-0014  มา้นั่งสนาม ขนาด กวา้ง 

1.50 x ลกึ 0.55 x 0.45  

เมตร  โครงสรา้งเป็น

เหลก็หลอ่ชบุกนัสนิมและ

เคลอืบส ีตกแตง่แบบอลั

 ตวั 7,000.00                   22/7/2554 เงินรบัฝาก - 

กิจกรรม



มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รายงานการส ารวจครภัุณฑ/์ทีด่นิ/สิง่ปลกูสรา้ง

ระบบคลังพัสดุ 009 : คลังคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

ล าดับ รหัสครภัุณฑ์ รายการครภัุณฑ์ หน่วยนับ มลูคา่ครภัุณฑ์ วันทีไ่ดม้า แหลง่เงนิ คณุสมบัต(ิยีห่อ้/รุน่) หมายเหต/ุเลขครภัุณฑเ์ดมิ สถานทีต่ัง้/จัดเก็บ
ลอยด ์, เบาะรองนั่งเป็นไม้

เนือ้แข็ง , พนักหลงัเป็น

เหลก็ชบุกนัสนิม และ

เคลอืบส ีตกแตง่แบบอลั

ลอยด์

45 54-24-340000-201-00006-0015  มา้นั่งสนาม ขนาด กวา้ง 

1.50 x ลกึ 0.55 x 0.45  

เมตร  โครงสรา้งเป็น

เหลก็หลอ่ชบุกนัสนิมและ

เคลอืบส ีตกแตง่แบบอลั

ลอยด ์, เบาะรองนั่งเป็นไม้

เนือ้แข็ง , พนักหลงัเป็น

เหลก็ชบุกนัสนิม และ

เคลอืบส ีตกแตง่แบบอลั

ลอยด์

 ตวั 7,000.00                   22/7/2554 เงินรบัฝาก - 

กิจกรรม

46 54-24-340000-201-00006-0016  มา้นั่งสนาม ขนาด กวา้ง 

1.50 x ลกึ 0.55 x 0.45  

เมตร  โครงสรา้งเป็น

เหลก็หลอ่ชบุกนัสนิมและ

เคลอืบส ีตกแตง่แบบอลั

ลอยด ์, เบาะรองนั่งเป็นไม้

เนือ้แข็ง , พนักหลงัเป็น

เหลก็ชบุกนัสนิม และ

เคลอืบส ีตกแตง่แบบอลั

 ตวั 7,000.00                   22/7/2554 เงินรบัฝาก - 

กิจกรรม



มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รายงานการส ารวจครภัุณฑ/์ทีด่นิ/สิง่ปลกูสรา้ง

ระบบคลังพัสดุ 009 : คลังคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

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

47 54-24-340000-201-00006-0017  มา้นั่งสนาม ขนาด กวา้ง 

1.50 x ลกึ 0.55 x 0.45  

เมตร  โครงสรา้งเป็น

เหลก็หลอ่ชบุกนัสนิมและ

เคลอืบส ีตกแตง่แบบอลั

ลอยด ์, เบาะรองนั่งเป็นไม้

เนือ้แข็ง , พนักหลงัเป็น

เหลก็ชบุกนัสนิม และ

เคลอืบส ีตกแตง่แบบอลั

ลอยด์

 ตวั 7,000.00                   22/7/2554 เงินรบัฝาก - 

กิจกรรม

48 54-24-340000-201-00018-0001  เครือ่งปรบัอากาศชนิดติด

ผนัง ยี่หอ้ Carrier รุน่ 

Crystal  ขนาด 13090  

BTU มาตรฐานมอก. 

ประหยดัไฟเบอร ์5

 เครือ่ง 21,900.00                 14/6/2554 เงินรบัฝาก - 

กิจกรรม

49 54-24-340000-201-00086-0001  บอรด์ตูก้ระจกก ามะหยี่ 2 

ดา้น มีหลงัคา ขนาด 1.20 

x 2.40  เมตร

 ชดุ 16,500.00                 14/6/2554 เงินรบัฝาก - 

กิจกรรม

1,509,941.50  

กลุม่พัสดุ 202 : ครภัุณฑย์านพาหนะและขนสง่

ล าดับ รหัสครภัุณฑ์ รายการครภัุณฑ์ หน่วยนับ มลูคา่ครภัุณฑ์ วันทีไ่ดม้า แหลง่เงนิ คณุสมบัต(ิยีห่อ้/รุน่) หมายเหต/ุเลขครภัุณฑเ์ดมิ สถานทีต่ัง้/จัดเก็บ
1 38-21-110000-202-00001-0002  รถยนตต์ู้  คนั 615,000.00               25/1/2538 เงินรายได้ 3ฝ-9708

5 41-21-110000-202-00001-0001  รถยนตต์ู้  คนั 660,000.00               22/10/2540 เงินรายได้ อย-7379 มอบโอนมาจากงานยานพาหนะ ตามบนัทกึ อว .0641.01(2)/1527

1,275,000.00  

รวมกลุม่พัสดคุรุภัณฑส์ านักงาน

รวมกลุม่พัสดคุรุภัณฑย์านพาหนะและขนสง่



มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รายงานการส ารวจครภัุณฑ/์ทีด่นิ/สิง่ปลกูสรา้ง

ระบบคลังพัสดุ 009 : คลังคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

กลุม่พัสดุ 205 : ครภัุณฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ

ล าดับ รหัสครภัุณฑ์ รายการครภัุณฑ์ หน่วยนับ มลูคา่ครภัุณฑ์ วันทีไ่ดม้า แหลง่เงนิ คณุสมบัต(ิยีห่อ้/รุน่) หมายเหต/ุเลขครภัุณฑเ์ดมิ สถานทีต่ัง้/จัดเก็บ
1 52-11-340000-205-00043-0002  จอ LCD 46 นิว้ ยี่หอ้ 

SAMSUNG  รุน่ 

LA46B550K1R

 เครือ่ง 55,950.00                 13/7/2552 งบประมาณ

แผน่ดิน

2 52-21-340000-205-00034-0013  Microphone Dyanmic  

Equation : DS-V10

 ตวั 5,885.00                   14/9/2552 เงินรายได้

3 52-21-340000-205-00034-0014  Microphone Dyanmic  

Equation : DS-V10

 ตวั 5,885.00                   14/9/2552 เงินรายได้

4 52-21-340000-205-00035-0001  Loud Speaker ล าโพง 

Yamaha:R115

 ตู้ 19,436.25                 14/9/2552 เงินรายได้

5 52-21-340000-205-00035-0002  Loud Speaker ล าโพง 

Yamaha:R115

 ตู้ 19,436.25                 14/9/2552 เงินรายได้

6 52-21-340000-205-00035-0003  ซบัวฟูเฟอร ์

Yamaha:R118 W

 ตู้ 26,560.00                 14/9/2552 เงินรายได้

7 52-21-340000-205-00035-0004  ซบัวฟูเฟอร ์

Yamaha:R118 W

 ตู้ 26,560.00                 14/9/2552 เงินรายได้

8 52-21-340000-205-00035-0005  ตูแ้อมป์ส  าหรบัคียบ์อรด์ 

Roland : G130:G139

 ตู้ 19,356.00                 14/9/2552 เงินรายได้

9 52-21-340000-205-00035-0006   Loud Speaker ล าโพง 

Yamaha:R115

 ตู้ 19,356.00                 14/9/2552 เงินรายได้

10 52-21-340000-205-00035-0007  ซบัวฟูเฟอร ์

Yamaha:R118 W

 ตู้ 26,560.00                 14/9/2552 เงินรายได้

11 52-21-340000-205-00035-0008  ซบัวฟูเฟอร ์

Yamaha:R118 W

 ตู้ 26,560.00                 14/9/2552 เงินรายได้



มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รายงานการส ารวจครภัุณฑ/์ทีด่นิ/สิง่ปลกูสรา้ง

ระบบคลังพัสดุ 009 : คลังคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

ล าดับ รหัสครภัุณฑ์ รายการครภัุณฑ์ หน่วยนับ มลูคา่ครภัุณฑ์ วันทีไ่ดม้า แหลง่เงนิ คณุสมบัต(ิยีห่อ้/รุน่) หมายเหต/ุเลขครภัุณฑเ์ดมิ สถานทีต่ัง้/จัดเก็บ
12 52-21-340000-205-00055-0001  ล  าโพงมอนิเตอร ์ Yamaha

 : R15 M

 ใบ 18,998.30                 14/9/2552 เงินรายได้

13 52-21-340000-205-00055-0002  ล  าโพงมอนิเตอร ์ Yamaha

 : R15 M

 ใบ 18,998.30                 14/9/2552 เงินรายได้

14 52-21-340000-205-00055-0003  ล  าโพงมอนิเตอร ์ Yamaha

 : R15 M

 ใบ 18,998.30                 14/9/2552 เงินรายได้

15 52-21-340000-205-00055-0004  ล  าโพงมอนิเตอร ์ Yamaha

 : R15 M

 ใบ 18,260.00                 14/9/2552 เงินรายได้

16 52-21-340000-205-00055-0005  ล  าโพงมอนิเตอร ์ Yamaha

 : R15 M

 ใบ 18,260.00                 14/9/2552 เงินรายได้

17 52-21-340000-205-00055-0006  ล  าโพงมอนิเตอร ์ Yamaha

 : R15 M

 ใบ 18,260.00                 14/9/2552 เงินรายได้

18 52-21-340000-205-00057-0001  Wireless Microphone 

SHURE:SLX24E/BETA58-

R13

 ชดุ 33,999.25                 14/9/2552 เงินรายได้

19 52-21-340000-205-00062-0001  ตูแ้อมส์  าหรบัคียบ์อรด์ 

Roland : KC350

 ตู้ 29,960.00                 14/9/2552 เงินรายได้

20 52-21-340000-205-00062-0002  ตูแ้อมป์ส  าหรบักีตาร ์

Fender : 65 Twin Reverb

 ตู้ 55,479.50                 14/9/2552 เงินรายได้

21 52-21-340000-205-00062-0003  ตูแ้อมป์ส  าหรบัคียบ์อรด์ 

Roland : KC350

 ตู้ 26,482.50                 14/9/2552 เงินรายได้

22 52-21-340000-205-00062-0004  ตูแ้อมป์ส  าหรบักีตาร ์

Marshall : JCM2000

 ตู้ 68,212.50                 14/9/2552 เงินรายได้

23 52-21-340000-205-00062-0005  ตูแ้อมป์ส  าหรบัเบส SWR :  ตู้ 31,832.50                 14/9/2552 เงินรายได้



มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รายงานการส ารวจครภัุณฑ/์ทีด่นิ/สิง่ปลกูสรา้ง

ระบบคลังพัสดุ 009 : คลังคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

ล าดับ รหัสครภัุณฑ์ รายการครภัุณฑ์ หน่วยนับ มลูคา่ครภัุณฑ์ วันทีไ่ดม้า แหลง่เงนิ คณุสมบัต(ิยีห่อ้/รุน่) หมายเหต/ุเลขครภัุณฑเ์ดมิ สถานทีต่ัง้/จัดเก็บ
 Working Pro15

24 52-21-340000-205-00074-0001  Wireless MMicrophone 

SHURE:SLX24E/BETA58-

R13

 ชดุ 33,705.00                 14/9/2552 เงินรายได้

25 52-21-340000-205-00077-0001  เพาเวอรแ์อมป์ ขนาด 500

 W Yamaha:P5000S 

Rack 16 U มีฝาปิดมีลอ้

 ตวั 30,996.36                 14/9/2552 เงินรายได้

26 52-21-340000-205-00077-0002  เพาเวอรแ์อมป์ ขนาด 500

 W Yamaha:P5000S 

Rack 16 U มีฝาปิดมีลอ้

 ตวั 30,996.36                 14/9/2552 เงินรายได้

27 52-21-340000-205-00077-0003  เพาเวอรแ์อมป์ ขนาด 500

 W Yamaha:P5000S 

Rack 16 U มีฝาปิดมีลอ้

 ตวั 30,996.36                 14/9/2552 เงินรายได้

28 52-21-340000-205-00077-0004  เพาเวอรแ์อมป์ ขนาด 500

 W Yamaha:P5000S 

Rack 16 U มีฝาปิดมีลอ้

 ตวั 30,996.36                 14/9/2552 เงินรายได้

29 52-21-340000-205-00077-0005  เพาเวอรแ์อมป์ขนาด 500

 W Yamaha:P5000S 

Rack 16 U มีฝาปิดมีลอ้

 ตวั 30,985.66                 14/9/2552 เงินรายได้

30 52-21-340000-205-00077-0006  เพาเวอรแ์อมป์ขนาด 500

 W Yamaha:P5000S 

Rack 16 U มีฝาปิดมีลอ้

 ตวั 30,985.66                 14/9/2552 เงินรายได้

31 52-21-340000-205-00077-0007  เพาเวอรแ์อมป์ขนาด 500

 W Yamaha:P5000S Rack

 ตวั 30,985.66                 14/9/2552 เงินรายได้



มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รายงานการส ารวจครภัุณฑ/์ทีด่นิ/สิง่ปลกูสรา้ง

ระบบคลังพัสดุ 009 : คลังคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

ล าดับ รหัสครภัุณฑ์ รายการครภัุณฑ์ หน่วยนับ มลูคา่ครภัุณฑ์ วันทีไ่ดม้า แหลง่เงนิ คณุสมบัต(ิยีห่อ้/รุน่) หมายเหต/ุเลขครภัุณฑเ์ดมิ สถานทีต่ัง้/จัดเก็บ
16 U มีฝาปิดมีลอ้

32 54-22-340000-205-00043-0001  จอแอลซีดีทีว ี ขนาด 32  

นิว้

 เครือ่ง 24,005.00                 12/10/2553 เงินกนัเหลือ่มปี

(รายได)้

33 54-22-340000-205-00043-0002  จอแอลซีดีทีว ี ขนาด 32  

นิว้

 เครือ่ง 24,005.00                 12/10/2553 เงินกนัเหลือ่มปี

(รายได)้

34 54-22-340000-205-00047-0003  กลอ้งวงจรปิดแบบสทีรง

โดม

 ตวั 8,560.00                   12/10/2553 เงินกนัเหลือ่มปี

(รายได)้

35 54-22-340000-205-00047-0004  กลอ้งวงจรปิดแบบสทีรง

โดม

 ตวั 8,560.00                   12/10/2553 เงินกนัเหลือ่มปี

(รายได)้

36 54-22-340000-205-00047-0005  กลอ้งวงจรปิดแบบสทีรง

โดม

 ตวั 8,560.00                   12/10/2553 เงินกนัเหลือ่มปี

(รายได)้

37 54-22-340000-205-00047-0006  กลอ้งวงจรปิดแบบสทีรง

โดม

 ตวั 8,560.00                   12/10/2553 เงินกนัเหลือ่มปี

(รายได)้

38 54-22-340000-205-00047-0007  กลอ้งวงจรปิดแบบสทีรง

โดม

 ตวั 8,560.00                   12/10/2553 เงินกนัเหลือ่มปี

(รายได)้

39 54-22-340000-205-00047-0008  กลอ้งวงจรปิดแบบสทีรง

โดม

 ตวั 8,560.00                   12/10/2553 เงินกนัเหลือ่มปี

(รายได)้

40 54-22-340000-205-00088-0001   กลอ้งวงจรปิดระบบ

อินฟราเรด

 ตวั 9,630.00                   12/10/2553 เงินกนัเหลือ่มปี

(รายได)้

41 54-22-340000-205-00088-0002   กลอ้งวงจรปิดระบบ

อินฟราเรด

 ตวั 9,630.00                   12/10/2553 เงินกนัเหลือ่มปี

(รายได)้

42 54-22-340000-205-00088-0003   กลอ้งวงจรปิดระบบ

อินฟราเรด

 ตวั 9,630.00                   12/10/2553 เงินกนัเหลือ่มปี

(รายได)้



มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รายงานการส ารวจครภัุณฑ/์ทีด่นิ/สิง่ปลกูสรา้ง

ระบบคลังพัสดุ 009 : คลังคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

ล าดับ รหัสครภัุณฑ์ รายการครภัุณฑ์ หน่วยนับ มลูคา่ครภัุณฑ์ วันทีไ่ดม้า แหลง่เงนิ คณุสมบัต(ิยีห่อ้/รุน่) หมายเหต/ุเลขครภัุณฑเ์ดมิ สถานทีต่ัง้/จัดเก็บ
43 54-22-340000-205-00088-0004   กลอ้งวงจรปิดระบบ

อินฟราเรด

 ตวั 9,630.00                   12/10/2553 เงินกนัเหลือ่มปี

(รายได)้

44 54-22-340000-205-00088-0005   กลอ้งวงจรปิดระบบ

อินฟราเรด

 ตวั 9,630.00                   12/10/2553 เงินกนัเหลือ่มปี

(รายได)้

45 54-22-340000-205-00088-0006   กลอ้งวงจรปิดระบบ

อินฟราเรด

 ตวั 9,630.00                   12/10/2553 เงินกนัเหลือ่มปี

(รายได)้

46 54-22-340000-205-00088-0007   กลอ้งวงจรปิดระบบ

อินฟราเรด

 ตวั 9,630.00                   12/10/2553 เงินกนัเหลือ่มปี

(รายได)้

47 54-22-340000-205-00088-0008   กลอ้งวงจรปิดระบบ

อินฟราเรด

 ตวั 9,630.00                   12/10/2553 เงินกนัเหลือ่มปี

(รายได)้

48 54-22-340000-205-00088-0011   กลอ้งวงจรปิดระบบ

อินฟราเรด

 ตวั 9,630.00                   12/10/2553 เงินกนัเหลือ่มปี

(รายได)้

49 54-22-340000-205-00088-0012   กลอ้งวงจรปิดระบบ

อินฟราเรด

 ตวั 9,630.00                   12/10/2553 เงินกนัเหลือ่มปี

(รายได)้

50 54-22-340000-205-00088-0013   กลอ้งวงจรปิดระบบ

อินฟราเรด

 ตวั 9,630.00                   12/10/2553 เงินกนัเหลือ่มปี

(รายได)้

51 54-22-340000-205-00088-0014   กลอ้งวงจรปิดระบบ

อินฟราเรด

 ตวั 9,630.00                   12/10/2553 เงินกนัเหลือ่มปี

(รายได)้

52 54-22-340000-205-00088-0019   กลอ้งวงจรปิดระบบ

อินฟราเรด

 ตวั 9,630.00                   12/10/2553 เงินกนัเหลือ่มปี

(รายได)้

53 54-22-340000-205-00088-0020   กลอ้งวงจรปิดระบบ

อินฟราเรด

 ตวั 9,630.00                   12/10/2553 เงินกนัเหลือ่มปี

(รายได)้

54 54-22-340000-205-00088-0021   กลอ้งวงจรปิดระบบ

อินฟราเรด

 ตวั 9,630.00                   12/10/2553 เงินกนัเหลือ่มปี

(รายได)้



มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รายงานการส ารวจครภัุณฑ/์ทีด่นิ/สิง่ปลกูสรา้ง

ระบบคลังพัสดุ 009 : คลังคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

ล าดับ รหัสครภัุณฑ์ รายการครภัุณฑ์ หน่วยนับ มลูคา่ครภัุณฑ์ วันทีไ่ดม้า แหลง่เงนิ คณุสมบัต(ิยีห่อ้/รุน่) หมายเหต/ุเลขครภัุณฑเ์ดมิ สถานทีต่ัง้/จัดเก็บ
55 54-22-340000-205-00088-0022   กลอ้งวงจรปิดระบบ

อินฟราเรด

 ตวั 9,630.00                   12/10/2553 เงินกนัเหลือ่มปี

(รายได)้

56 54-22-340000-205-00088-0023   กลอ้งวงจรปิดระบบ

อินฟราเรด

 ตวั 9,630.00                   12/10/2553 เงินกนัเหลือ่มปี

(รายได)้

57 54-22-340000-205-00088-0024   กลอ้งวงจรปิดระบบ

อินฟราเรด

 ตวั 9,630.00                   12/10/2553 เงินกนัเหลือ่มปี

(รายได)้

58 54-22-340000-205-00088-0025   กลอ้งวงจรปิดระบบ

อินฟราเรด

 ตวั 9,630.00                   12/10/2553 เงินกนัเหลือ่มปี

(รายได)้

59 54-22-340000-205-00088-0026   กลอ้งวงจรปิดระบบ

อินฟราเรด

 ตวั 9,630.00                   12/10/2553 เงินกนัเหลือ่มปี

(รายได)้

60 54-22-340000-205-00088-0027   กลอ้งวงจรปิดระบบ

อินฟราเรด

 ตวั 9,630.00                   12/10/2553 เงินกนัเหลือ่มปี

(รายได)้

61 54-24-340000-205-00070-0001  เครือ่งผสมสญัญาณเสยีง 

ขนาด 8 ชอ่ง สญัญาณ ปรี

แอมป์ และ4Effiecr Builcin

 ชดุ 8,560.00                   21/4/2554 เงินรบัฝาก - 

กิจกรรม

62 54-24-340000-205-00093-0001  ชดุเครือ่งเสยีงแบบพกพา 

ขนาด 300 วตัต์

 ชดุ 31,670.00                 21/4/2554 เงินรบัฝาก - 

กิจกรรม

63 54-24-340000-205-00097-0001  ไมโครโฟนแบบไรส้าย 

พรอ้มอปุกรณร์บัสญัญาณ

 ชดุ 18,620.00                 21/4/2554 เงินรบัฝาก - 

กิจกรรม

1,220,383.07  รวมกลุม่พัสดคุรุภัณฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ



มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รายงานการส ารวจครภัุณฑ/์ทีด่นิ/สิง่ปลกูสรา้ง

ระบบคลังพัสดุ 009 : คลังคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

กลุม่พัสดุ 206 : ครภัุณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่

ล าดับ รหัสครภัุณฑ์ รายการครภัุณฑ์ หน่วยนับ มลูคา่ครภัุณฑ์ วันทีไ่ดม้า แหลง่เงนิ คณุสมบัต(ิยีห่อ้/รุน่) หมายเหต/ุเลขครภัุณฑเ์ดมิ สถานทีต่ัง้/จัดเก็บ
1 50-21-110000-206-00005-0001  เครือ่งฉายทึบแสง 

Visualizer MEGA Power 

Mvp301

 เครือ่ง 84,530.00                 16/1/2550 เงินรายได้ จษ.06.6.68/50

2 52-21-340000-206-00033-0003  กลอ้งดิจิตอล NIKON รุน่ 

D90 พรอ้มเลนซ ์18 - 105

 เครือ่ง 50,000.00                 24/9/2552 เงินรายได้

3 52-21-340000-206-00055-0001  กลอ้ง Handycam  SONY

  รุน่ HDR - XR200

 เครือ่ง 53,000.00                 24/9/2552 เงินรายได้

4 52-21-340000-206-00056-0001  ไฟแฟลต NIKON  รุน่ SB -

 600

 ตวั 10,900.00                 24/9/2552 เงินรายได้

5 53-12-340000-206-00019-0001  หวับอลติดขาตัง้กลอ้ง Ball

 Head ยี่หอ้ GITZO รุน่ 

G1377M

 เครือ่ง 9,775.00                   1/10/2553 เงินกนัเหลือ่มปี 

(แผน่ดิน)

6 53-12-340000-206-00030-0002  อปุกรณล์ั่นชตัเตอร ์

ส  าหรบักลอ้ง DSLR ยี่หอ้ 

NIKON รุน่ MC36

 ตวั 7,650.00                   1/10/2553 เงินกนัเหลือ่มปี 

(แผน่ดิน)

7 53-12-340000-206-00030-0003  คอมพิวเตอรต์ดัตอ่ภาพ 

ยี่หอ้ CPU INTEL รุน่ 

09550

 ตวั 66,300.00                 1/10/2553 เงินกนัเหลือ่มปี 

(แผน่ดิน)

8 53-12-340000-206-00031-0001  ขาตัง้วาดภาพ  ตวั 10,897.95                 9/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี 

(แผน่ดิน)

ยี่หอ้ ROYAL TALENS  รุน่  

MONACO

9 53-12-340000-206-00031-0002  ขาตัง้วาดภาพ  ตวั 10,897.95                 9/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี 

(แผน่ดิน)

ยีหอ้ ROYAL TALENS  รุน่ 

MONACO



มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รายงานการส ารวจครภัุณฑ/์ทีด่นิ/สิง่ปลกูสรา้ง

ระบบคลังพัสดุ 009 : คลังคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

ล าดับ รหัสครภัุณฑ์ รายการครภัุณฑ์ หน่วยนับ มลูคา่ครภัุณฑ์ วันทีไ่ดม้า แหลง่เงนิ คณุสมบัต(ิยีห่อ้/รุน่) หมายเหต/ุเลขครภัุณฑเ์ดมิ สถานทีต่ัง้/จัดเก็บ
10 53-12-340000-206-00031-0003  ขาตัง้วาดภาพ  ตวั 10,897.95                 9/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี 

(แผน่ดิน)

ยี่หอ้ ROYAL TALENS  รุน่ 

MONACO

11 53-12-340000-206-00031-0004  ขาตัง้วาดภาพ  ตวั 10,897.95                 9/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี 

(แผน่ดิน)

ยี่หอ้ ROYAL TALENS รุน่  

MONACO

12 53-12-340000-206-00031-0005  ขาตัง้วาดภาพ  ตวั 10,897.95                 9/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี 

(แผน่ดิน)

ยี่หอ้ ROYAL TALENS รุน่ 

MONACO

13 53-12-340000-206-00031-0006  ขาตัง้วาดภาพ  ตวั 10,897.95                 9/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี 

(แผน่ดิน)

ยี่หอ้ ROYAL TALENS  รุน่ 

MONACO

14 53-12-340000-206-00031-0007  ขาตัง้วาดภาพ  ตวั 10,897.95                 9/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี 

(แผน่ดิน)

ยี่หอ้ ROYAL TALENS  รุน่ 

MONACO

15 53-12-340000-206-00031-0008  ขาตัง้วาดภาพ  ตวั 10,897.95                 9/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี 

(แผน่ดิน)

ยี่หอ้ ROYAL TALENS  รุน่ 

MONACO

16 53-12-340000-206-00031-0009  ขาตัง้วาดภาพ  ตวั 10,897.95                 9/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี 

(แผน่ดิน)

ยี่หอ้ ROYAL TALENS  รุน่ 

MONACO

17 53-12-340000-206-00031-0010  ขาตัง้วาดภาพ  ตวั 10,897.95                 9/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี 

(แผน่ดิน)

ยี่หอ้ ROYAL TALENS  รุน่ 

MONACO

18 53-12-340000-206-00031-0011  ขาตัง้วาดภาพ  ตวั 10,897.95                 9/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี 

(แผน่ดิน)

ยี่หอ้ ROYAL TALENS  รุน่ 

MONACO

19 53-12-340000-206-00031-0012  ขาตัง้วาดภาพ  ตวั 10,897.95                 9/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี 

(แผน่ดิน)

ยี่หอ้ ROYAL TALENS  รุน่ 

MONACO

20 53-12-340000-206-00031-0013  ขาตัง้วาดภาพ  ตวั 10,897.95                 9/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี 

(แผน่ดิน)

ยี่หอ้ ROYAL TALENS  รุน่ 

MONACO

21 53-12-340000-206-00031-0014  ขาตัง้วาดภาพ  ตวั 10,897.95                 9/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี 

(แผน่ดิน)

ยี่หอ้ ROYAL TALENS  รุน่ 

MONACO



มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รายงานการส ารวจครภัุณฑ/์ทีด่นิ/สิง่ปลกูสรา้ง

ระบบคลังพัสดุ 009 : คลังคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

ล าดับ รหัสครภัุณฑ์ รายการครภัุณฑ์ หน่วยนับ มลูคา่ครภัุณฑ์ วันทีไ่ดม้า แหลง่เงนิ คณุสมบัต(ิยีห่อ้/รุน่) หมายเหต/ุเลขครภัุณฑเ์ดมิ สถานทีต่ัง้/จัดเก็บ
22 53-12-340000-206-00031-0015  ขาตัง้วาดภาพ  ตวั 10,897.95                 9/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี 

(แผน่ดิน)

ยี่หอ้ ROYAL TALENS  รุน่ 

MONACO

23 53-12-340000-206-00031-0016  ขาตัง้วาดภาพ  ตวั 10,897.95                 9/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี 

(แผน่ดิน)

ยี่หอ้ ROYAL TALENS  รุน่ 

MONACO

24 53-12-340000-206-00031-0017  ขาตัง้วาดภาพ  ตวั 10,897.95                 9/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี 

(แผน่ดิน)

ยี่หอ้ ROYAL TALENS  รุน่ 

MONACO

25 53-12-340000-206-00031-0018  ขาตัง้วาดภาพ  ตวั 10,897.95                 9/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี 

(แผน่ดิน)

ยี่หอ้ ROYAL TALENS  รุน่ 

MONACO

26 53-12-340000-206-00031-0019  ขาตัง้วาดภาพ  ตวั 10,897.95                 9/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี 

(แผน่ดิน)

ยี่หอ้ ROYAL TALENS  รุน่ 

MONACO

27 53-12-340000-206-00031-0020  ขาตัง้วาดภาพ  ตวั 10,897.95                 9/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี 

(แผน่ดิน)

ยี่หอ้ ROYAL TALENS  รุน่ 

MONACO

28 53-12-340000-206-00031-0021  ขาตัง้วาดภาพ  ตวั 10,897.95                 9/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี 

(แผน่ดิน)

ยี่หอ้ ROYAL TALENS  รุน่ 

MONACO

29 53-12-340000-206-00031-0022  ขาตัง้วาดภาพ  ตวั 10,897.95                 9/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี 

(แผน่ดิน)

ยี่หอ้ ROYAL TALENS  รุน่ 

MONACO

30 53-12-340000-206-00031-0023  ขาตัง้วาดภาพ  ตวั 10,897.95                 9/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี 

(แผน่ดิน)

ยี่หอ้ ROYAL TALENS  รุน่ 

MONACO

31 53-12-340000-206-00031-0024  ขาตัง้วาดภาพ  ตวั 10,897.95                 9/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี 

(แผน่ดิน)

ยี่หอ้ ROYAL TALENS  รุน่ 

MONACO

32 53-12-340000-206-00031-0025  ขาตัง้วาดภาพ  ตวั 10,897.95                 9/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี 

(แผน่ดิน)

ยี่หอ้ ROYAL TALENS  รุน่ 

MONACO

33 53-12-340000-206-00031-0026  ขาตัง้วาดภาพ  ตวั 10,897.95                 9/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี 

(แผน่ดิน)

ยี่หอ้ ROYAL TALENS  รุน่ 

MONACO



มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รายงานการส ารวจครภัุณฑ/์ทีด่นิ/สิง่ปลกูสรา้ง

ระบบคลังพัสดุ 009 : คลังคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

ล าดับ รหัสครภัุณฑ์ รายการครภัุณฑ์ หน่วยนับ มลูคา่ครภัุณฑ์ วันทีไ่ดม้า แหลง่เงนิ คณุสมบัต(ิยีห่อ้/รุน่) หมายเหต/ุเลขครภัุณฑเ์ดมิ สถานทีต่ัง้/จัดเก็บ
34 53-12-340000-206-00031-0027  ขาตัง้วาดภาพ  ตวั 10,897.95                 9/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี 

(แผน่ดิน)

ยี่หอ้ ROYAL TALENS  รุน่ 

MONACO

35 53-12-340000-206-00031-0028  ขาตัง้วาดภาพ  ตวั 10,897.95                 9/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี 

(แผน่ดิน)

ยี่หอ้ ROYAL TALENS  รุน่ 

MONACO

36 53-12-340000-206-00031-0029  ขาตัง้วาดภาพ  ตวั 10,897.95                 9/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี 

(แผน่ดิน)

ยี่หอ้ ROYAL TALENS  รุน่ 

MONACO

37 53-12-340000-206-00031-0030  ขาตัง้วาดภาพ  ตวั 10,897.95                 9/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี 

(แผน่ดิน)

ยี่หอ้ ROYAL TALENS  รุน่ 

MONACO

38 53-12-340000-206-00031-0031  ขาตัง้วาดภาพ  ตวั 10,897.95                 9/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี 

(แผน่ดิน)

ยี่หอ้ ROYAL TALENS  รุน่ 

MONACO

39 53-12-340000-206-00031-0032  ขาตัง้วาดภาพ  ตวั 10,897.95                 9/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี 

(แผน่ดิน)

ยี่หอ้ ROYAL TALENS  รุน่ 

MONACO

40 53-12-340000-206-00031-0033  ขาตัง้วาดภาพ  ตวั 10,897.95                 9/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี 

(แผน่ดิน)

ยี่หอ้ ROYAL TALENS  รุน่ 

MONACO

41 53-12-340000-206-00031-0034  ขาตัง้วาดภาพ  ตวั 10,897.95                 9/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี 

(แผน่ดิน)

ยี่หอ้ ROYAL TALENS  รุน่ 

MONACO

42 53-12-340000-206-00031-0035  ขาตัง้วาดภาพ  ตวั 10,897.95                 9/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี 

(แผน่ดิน)

ยี่หอ้ ROYAL TALENS  รุน่ 

MONACO

43 53-12-340000-206-00031-0036  ขาตัง้วาดภาพ  ตวั 10,897.95                 9/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี 

(แผน่ดิน)

ยี่หอ้ ROYAL TALENS  รุน่ 

MONACO

44 53-12-340000-206-00031-0037  ขาตัง้วาดภาพ  ตวั 10,897.95                 9/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี 

(แผน่ดิน)

ยี่หอ้ ROYAL TALENS  รุน่ 

MONACO

45 53-12-340000-206-00031-0038  ขาตัง้วาดภาพ  ตวั 10,897.95                 9/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี 

(แผน่ดิน)

ยี่หอ้ ROYAL TALENS  รุน่ 

MONACO



มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รายงานการส ารวจครภัุณฑ/์ทีด่นิ/สิง่ปลกูสรา้ง

ระบบคลังพัสดุ 009 : คลังคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

ล าดับ รหัสครภัุณฑ์ รายการครภัุณฑ์ หน่วยนับ มลูคา่ครภัุณฑ์ วันทีไ่ดม้า แหลง่เงนิ คณุสมบัต(ิยีห่อ้/รุน่) หมายเหต/ุเลขครภัุณฑเ์ดมิ สถานทีต่ัง้/จัดเก็บ
46 53-12-340000-206-00034-0001  กลอ้งบนัทึกวดีีโอระบบ 

HDV แบบประทบับา่ ยี่หอ้

 SONY รุน่ HVR-HD1000P

 เครือ่ง 61,200.00                 1/10/2553 เงินกนัเหลือ่มปี 

(แผน่ดิน)

47 53-12-340000-206-00038-0001  ขาตัง้กลอ้งถ่ายภาพ ยี่หอ้

 GITZO รุน่ GT2941

 อนั 17,000.00                 1/10/2553 เงินกนัเหลือ่มปี 

(แผน่ดิน)

48 53-12-340000-206-00040-0001  เครือ่งวดัแสง Digital 

Master ยี่หอ้ POLARIS

 เครือ่ง 16,575.00                 1/10/2553 เงินกนัเหลือ่มปี 

(แผน่ดิน)

49 53-12-340000-206-00045-0001  ไฟแฟลชส าหรบักลอ้ง 

DSLR ยี่หอ้ NIKON รุน่ 

SB-900

 อนั 17,000.00                 1/10/2553 เงินกนัเหลือ่มปี 

(แผน่ดิน)

50 53-12-340000-206-00045-0002  ชดุไฟเฟลชพรอ้มอปุกรณ์

ประกอบ ยี่หอ้ EXCELLA

 อนั 41,650.00                 1/10/2553 เงินกนัเหลือ่มปี 

(แผน่ดิน)

51 53-12-340000-206-00045-0003  ไฟถ่ายผลติภณัฑ ์ยี่หอ้ 

SPRINTLITE รุน่ 300

 อนั 33,150.00                 1/10/2553 เงินกนัเหลือ่มปี 

(แผน่ดิน)

52 53-12-340000-206-00052-0001  ตูก้นัความชืน้ระบบดิจิตอล

 ขนาด 160 ลติร ยี่หอ้ 

HUITONG รุน่ 120

 ตู้ 24,225.00                 1/10/2553 เงินกนัเหลือ่มปี 

(แผน่ดิน)

53 53-12-340000-206-00068-0001  เลนสซ์มูถ่ายภาพมมุกวา้ง

แบบออโตโ้ฟกสั ยี่หอ้ 

NIKON รุน่ NIKKOR AF-S

 14-24mm.

 ตวั 58,650.00                 1/10/2553 เงินกนัเหลือ่มปี 

(แผน่ดิน)

54 53-12-340000-206-00068-0002  เลนสซ์มูถ่ายภาพระยะ  ตวั 58,650.00                 1/10/2553 เงินกนัเหลือ่มปี



มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รายงานการส ารวจครภัุณฑ/์ทีด่นิ/สิง่ปลกูสรา้ง

ระบบคลังพัสดุ 009 : คลังคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

ล าดับ รหัสครภัุณฑ์ รายการครภัุณฑ์ หน่วยนับ มลูคา่ครภัุณฑ์ วันทีไ่ดม้า แหลง่เงนิ คณุสมบัต(ิยีห่อ้/รุน่) หมายเหต/ุเลขครภัุณฑเ์ดมิ สถานทีต่ัง้/จัดเก็บ
กลางแบบออโตโ้ฟกสั ยี่หอ้

 NIKON รุน่ NIKKOR 

AF-S 24-70mm.

(แผน่ดิน)

55 53-12-340000-206-00068-0003  เลนสเ์ทเลซมูไวแสงแบบ

ออโตโ้ฟกสั ยี่หอ้ NIKON 

รุน่ NIKKOR AF-S 

70-200mm.

 ตวั 59,075.00                 1/10/2553 เงินกนัเหลือ่มปี 

(แผน่ดิน)

56 53-12-340000-206-00081-0001  กลอ้งถ่ายภาพ DSLR ยี่หอ้

 NIKON รุน่ D700 (BODY)

 (เซ็นเซอรร์บัภาพขนาด

เท่าฟิลม์ 35 มม.)

 ตวั 75,650.00                 1/10/2553 เงินกนัเหลือ่มปี 

(แผน่ดิน)

57 53-12-340000-206-00081-0002  กลอ้งถ่ายภาพ DSLR ยี่หอ้

 NIKON รุน่ D90 (BODY)

 ตวั 48,450.00                 1/10/2553 เงินกนัเหลือ่มปี 

(แผน่ดิน)

58 54-11-340000-206-00054-0001  เครือ่งโปรเจคเตอร ์ยี่หอ้ 

BenQ MP525P

 เครือ่ง 31,993.00                 27/12/2553 งบประมาณ

แผน่ดิน

59 54-11-340000-206-00054-0002  เครือ่งโปรเจคเตอร ์ยี่หอ้ 

BenQ MP525P

 เครือ่ง 31,993.00                 27/12/2553 งบประมาณ

แผน่ดิน

60 54-11-340000-206-00054-0003  เครือ่งโปรเจคเตอร ์ยี่หอ้ 

BenQ MP525P

 เครือ่ง 31,993.00                 27/12/2553 งบประมาณ

แผน่ดิน

61 54-21-340000-206-00022-0001  โคมไฟฉกุเฉิน  ยี่หอ้ 

SUNNY   รุน่ 2 ดวง

 ชดุ 5,725.00                   23/8/2554 เงินรายได้



มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รายงานการส ารวจครภัุณฑ/์ทีด่นิ/สิง่ปลกูสรา้ง

ระบบคลังพัสดุ 009 : คลังคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

ล าดับ รหัสครภัุณฑ์ รายการครภัุณฑ์ หน่วยนับ มลูคา่ครภัุณฑ์ วันทีไ่ดม้า แหลง่เงนิ คณุสมบัต(ิยีห่อ้/รุน่) หมายเหต/ุเลขครภัุณฑเ์ดมิ สถานทีต่ัง้/จัดเก็บ
SUNNY   รุน่ 2 ดวง

63 54-21-340000-206-00022-0004  โคมไฟฉกุเฉิน  ยี่หอ้ 

SUNNY   รุน่ 2 ดวง

 ชดุ 5,725.00                   23/8/2554 เงินรายได้

64 54-21-340000-206-00022-0005  โคมไฟฉกุเฉิน  ยี่หอ้ 

SUNNY   รุน่ 2 ดวง

 ชดุ 5,725.00                   23/8/2554 เงินรายได้

65 54-21-340000-206-00022-0007  โคมไฟฉกุเฉิน  ยี่หอ้ 

SUNNY   รุน่ 2 ดวง

 ชดุ 5,725.00                   23/8/2554 เงินรายได้

66 54-21-340000-206-00022-0008  โคมไฟฉกุเฉิน  ยี่หอ้ 

SUNNY   รุน่ 2 ดวง

 ชดุ 5,725.00                   23/8/2554 เงินรายได้

67 54-21-340000-206-00066-0001  โปรเจคเตอรย์ี่หอ้ Dell รุน่ 

1610 HD  จ านวน 1  

เครือ่ง เพ่ือใชใ้นการเรยีน 

การสอน ของหอ้งศนูย์

คอมพิวเตอร ์ชัน้ 2

 เครือ่ง 30,388.00                 13/6/2554 เงินรายได้

1,362,544.10  

กลุม่พัสดุ 208 : ครภัุณฑง์านบา้นงานครัว

ล าดับ รหัสครภัุณฑ์ รายการครภัุณฑ์ หน่วยนับ มลูคา่ครภัุณฑ์ วันทีไ่ดม้า แหลง่เงนิ คณุสมบัต(ิยีห่อ้/รุน่) หมายเหต/ุเลขครภัุณฑเ์ดมิ สถานทีต่ัง้/จัดเก็บ
1 54-21-340000-208-00010-0001  ม่านปรบัแสงแนวตัง้  

จ  านวน 11  ตารางเมตร

 ชดุ 9,416.00                   5/9/2554 เงินรายได้

9,416.00         

รวมกลุม่พัสดคุรุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่

รวมกลุม่พัสดคุรุภัณฑง์านบา้นงานครัว



กลุม่พัสดุ 212 : ครภัุณฑด์นตร/ีนาฏศลิป์

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

มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รายงานการส ารวจครภัุณฑ/์ทีด่นิ/สิง่ปลกูสรา้ง

ระบบคลังพัสดุ 009 : คลังคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

ล าดับ รหัสครภัุณฑ์ รายการครภัุณฑ์ หน่วยนับ มลูคา่ครภัุณฑ์ วันทีไ่ดม้า แหลง่เงนิ คณุสมบัต(ิยีห่อ้/รุน่) หมายเหต/ุเลขครภัุณฑเ์ดมิ สถานทีต่ัง้/จัดเก็บ
1 49-21-110000-212-00007-0001  ฆอ้งวงใหญ่  ชดุ 12,000.00                 21/9/2549 เงินรายได้

2 49-21-110000-212-00007-0002  ฆอ้งวงเลก็  ชดุ 12,000.00                 21/9/2549 เงินรายได้

3 49-21-110000-212-00024-0001  ระนาดเอก+ ผืน  ชดุ 8,000.00                   21/9/2549 เงินรายได้

4 49-21-110000-212-00024-0002  ระนาดทุม้+ ผืน  ชดุ 8,000.00                   21/9/2549 เงินรายได้

5 49-21-110000-212-00025-0001  รางระนาดทุม้เหลก็

แกะสลกัลงรกัปิดทอง

 ชดุ 22,000.00                 30/8/2549 เงินรายได้

6 49-21-110000-212-00025-0002  รางระนาดทุม้แกะสลกัลง

รกัปิดทอง

 ชดุ 22,000.00                 30/8/2549 เงินรายได้

7 49-21-110000-212-00026-0001  รางระนาดเอกเหลก็

แกะสลกัลงรกัปิดทอง

 ชดุ 22,000.00                 30/8/2549 เงินรายได้

8 49-21-110000-212-00026-0002  รางระนาดเอกแกะสลกัลง

รกัปิดทอง

 ชดุ 22,000.00                 30/8/2549 เงินรายได้

9 49-21-110000-212-00035-0001  กระจงัโหม่งแกะสลกัลง

รกัปิดทอง

 อนั 22,000.00                 30/8/2549 เงินรายได้

10 52-11-340000-212-00007-0001  ฆอ้งมอญวงใหญ่ประดบั

มกุไฟ (ไมต้ี 2 คู)่

 วง 249,952.00               9/8/2552 งบประมาณ

แผน่ดิน

11 52-11-340000-212-00014-0001  ตะโพนมอญประดบัมกุไฟ  ใบ 39,697.00                 9/8/2552 งบประมาณ

แผน่ดิน

12 52-21-340000-212-00003-0001  กลองตะโพน 1 ชดุ ( 2 ใบ)

 พรอ้มไมต้ี

 ชดุ 15,000.00                 16/6/2552 เงินรายได้

13 54-11-340000-212-00049-0001  ฆอ้งมอญวงเลก็ประดบัมกุ

ไฟ

 วง 250,000.00               2/9/2554 งบประมาณ

แผน่ดิน

14 54-11-340000-212-00050-0001  เปิงมางคอกประดบัมกุไฟ  วง 100,000.00               2/9/2554 งบประมาณ

แผน่ดิน



มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รายงานการส ารวจครภัุณฑ/์ทีด่นิ/สิง่ปลกูสรา้ง

ระบบคลังพัสดุ 009 : คลังคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

ล าดับ รหัสครภัุณฑ์ รายการครภัุณฑ์ หน่วยนับ มลูคา่ครภัุณฑ์ วันทีไ่ดม้า แหลง่เงนิ คณุสมบัต(ิยีห่อ้/รุน่) หมายเหต/ุเลขครภัุณฑเ์ดมิ สถานทีต่ัง้/จัดเก็บ
15 54-11-340000-212-00051-0001  ซอดว้งไมม้ะเกลอืประดบั

มกุไฟ

 คนั 35,000.00                 2/9/2554 งบประมาณ

แผน่ดิน

16 54-11-340000-212-00052-0001  ซออูไ้มม้ะเกลอืประดบัมกุ

ไฟ

 คนั 35,000.00                 2/9/2554 งบประมาณ

แผน่ดิน

17 54-11-340000-212-00053-0001  จะเขไ้มข้นนุประดบัมกุไฟ  ตวั 80,000.00                 2/9/2554 งบประมาณ

แผน่ดิน

954,649.00     

กลุม่พัสดุ 215 : ครภัุณฑค์อมพวิเตอร์

ล าดับ รหัสครภัุณฑ์ รายการครภัุณฑ์ หน่วยนับ มลูคา่ครภัุณฑ์ วันทีไ่ดม้า แหลง่เงนิ คณุสมบัต(ิยีห่อ้/รุน่) หมายเหต/ุเลขครภัุณฑเ์ดมิ สถานทีต่ัง้/จัดเก็บ
1 52-21-340000-215-00003-0024  เครือ่งไมโครคอมพิวเตอร ์

HP Compaq dc5800 

Micro Tower

 เครือ่ง 32,956.00                 20/7/2552 เงินรายได้

2 52-21-340000-215-00003-0025  เครือ่งไมโครคอมพิวเตอร ์

HP Compaq dc5800 

Micro Tower

 เครือ่ง 32,956.00                 20/7/2552 เงินรายได้

3 52-21-340000-215-00003-0026  เครือ่งไมโครคอมพิวเตอร ์

HP Compaq dc5800 

Micro Tower

 เครือ่ง 32,956.00                 20/7/2552 เงินรายได้

5 52-21-340000-215-00011-0001  เครือ่งส  ารองไฟฟา้  เครือ่ง 8,400.00                   1/7/2552 เงินรายได้

6 52-21-340000-215-00046-0003  Netbook LENOVO 

Ideapad S10-2

 เครือ่ง 14,338.00                 23/9/2552 เงินรายได้

รวมกลุม่พัสดคุรุภัณฑด์นตร/ีนาฏศลิป์



มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รายงานการส ารวจครภัุณฑ/์ทีด่นิ/สิง่ปลกูสรา้ง

ระบบคลังพัสดุ 009 : คลังคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

ล าดับ รหัสครภัุณฑ์ รายการครภัุณฑ์ หน่วยนับ มลูคา่ครภัุณฑ์ วันทีไ่ดม้า แหลง่เงนิ คณุสมบัต(ิยีห่อ้/รุน่) หมายเหต/ุเลขครภัุณฑเ์ดมิ สถานทีต่ัง้/จัดเก็บ
7 53-21-340000-215-00003-0001  เครือ่งคอมพิวเตอรต์ัง้โต๊ะ

HP Pavilion P5572L

 เครือ่ง 20,865.00                 24/6/2553 เงินรายได้

8 53-21-340000-215-00003-0002  เครือ่งคอมพิวเตอร ์HP 

Compaq 6000 Pro MT

 เครือ่ง 30,495.00                 17/6/2553 เงินรายได้

9 53-21-340000-215-00003-0003  เครือ่งคอมพิวเตอร ์HP 

Compaq 6000 Pro MT

 เครือ่ง 30,495.00                 17/6/2553 เงินรายได้

10 53-21-340000-215-00003-0004  เครือ่งคอมพิวเตอร ์HP 

Compaq 6000 Pro MT

 เครือ่ง 30,495.00                 17/6/2553 เงินรายได้

11 53-21-340000-215-00003-0005  เครือ่งคอมพิวเตอร ์HP 

Compaq 6000 Pro MT

 เครือ่ง 30,495.00                 17/6/2553 เงินรายได้

12 53-21-340000-215-00046-0001  เครือ่งคอมพิวเตอรแ์บบ

พกพา  HP Mini 210-1054

 TU Netbook p#n : 

WH995PA akl

 เครือ่ง 22,470.00                 17/6/2553 เงินรายได้

13 53-21-340000-215-00046-0002  เครือ่งคอมพิวเตอรแ์บบ

พกพา  HP Mini 210-1054

 TU Netbook p#n : 

WH995PA akl

 เครือ่ง 22,470.00                 17/6/2553 เงินรายได้

14 53-21-340000-215-00046-0003  เครือ่งคอมพิวเตอรแ์บบ

พกพา  HP Mini 210-1054

 TU Netbook p#n : 

WH995PA akl

 เครือ่ง 22,470.00                 17/6/2553 เงินรายได้

15 53-22-340000-215-00003-0001  เครือ่งไมโครคอมพิวเตอร์  ชดุ 30,102.31                 17/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี

(รายได)้

ยี่หอ้ HP Compaq รุน่ dc5800

 Microtower



มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รายงานการส ารวจครภัุณฑ/์ทีด่นิ/สิง่ปลกูสรา้ง

ระบบคลังพัสดุ 009 : คลังคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

ล าดับ รหัสครภัุณฑ์ รายการครภัุณฑ์ หน่วยนับ มลูคา่ครภัุณฑ์ วันทีไ่ดม้า แหลง่เงนิ คณุสมบัต(ิยีห่อ้/รุน่) หมายเหต/ุเลขครภัุณฑเ์ดมิ สถานทีต่ัง้/จัดเก็บ
16 53-22-340000-215-00003-0002  เครือ่งไมโครคอมพิวเตอร์  ชดุ 30,102.31                 17/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี

(รายได)้

ยี่หอ้ HP Compaq รุน่ dc5800

 Microtower

17 53-22-340000-215-00003-0003  เครือ่งไมโครคอมพิวเตอร์  ชดุ 30,102.31                 17/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี

(รายได)้

ยี่หอ้ HP Compaq รุน่ dc5800

 Microtower

18 53-22-340000-215-00003-0004  เครือ่งไมโครคอมพิวเตอร์  ชดุ 30,102.31                 17/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี

(รายได)้

ยี่หอ้ HP Compaq รุน่ dc5800

 Microtower

19 53-22-340000-215-00003-0005  เครือ่งไมโครคอมพิวเตอร์  ชดุ 30,102.31                 17/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี

(รายได)้

ยี่หอ้ HP Compaq รุน่ dc5800

 Microtower

20 53-22-340000-215-00003-0006  เครือ่งไมโครคอมพิวเตอร์  ชดุ 30,102.31                 17/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี

(รายได)้

ยี่หอ้ HP Compaq รุน่ dc5800

 Microtower

21 53-22-340000-215-00003-0007  เครือ่งไมโครคอมพิวเตอร์  ชดุ 30,102.31                 17/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี

(รายได)้

ยี่หอ้ HP Compaq รุน่ dc5800

 Microtower

22 53-22-340000-215-00003-0008  เครือ่งไมโครคอมพิวเตอร์  ชดุ 30,102.31                 17/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี

(รายได)้

ยี่หอ้ HP Compaq รุน่ dc5800

 Microtower

23 53-22-340000-215-00003-0009  เครือ่งไมโครคอมพิวเตอร์  ชดุ 30,102.31                 17/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี

(รายได)้

ยี่หอ้ HP Compaq รุน่ dc5800

 Microtower

24 53-22-340000-215-00003-0010  เครือ่งไมโครคอมพิวเตอร์  ชดุ 30,102.31                 17/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี

(รายได)้

ยี่หอ้ HP Compaq รุน่ dc5800

 Microtower

25 53-22-340000-215-00003-0011  เครือ่งไมโครคอมพิวเตอร์  ชดุ 30,102.31                 17/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี

(รายได)้

ยี่หอ้ HP Compaq รุน่ dc5800

 Microtower

26 53-22-340000-215-00003-0012  เครือ่งไมโครคอมพิวเตอร์  ชดุ 30,102.31                 17/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี

(รายได)้

ยี่หอ้ HP Compaq รุน่ dc5800

 Microtower

27 53-22-340000-215-00003-0013  เครือ่งไมโครคอมพิวเตอร์  ชดุ 30,102.31                 17/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี

(รายได)้

ยี่หอ้ HP Compaq รุน่ dc5800

 Microtower



มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รายงานการส ารวจครภัุณฑ/์ทีด่นิ/สิง่ปลกูสรา้ง

ระบบคลังพัสดุ 009 : คลังคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

ล าดับ รหัสครภัุณฑ์ รายการครภัุณฑ์ หน่วยนับ มลูคา่ครภัุณฑ์ วันทีไ่ดม้า แหลง่เงนิ คณุสมบัต(ิยีห่อ้/รุน่) หมายเหต/ุเลขครภัุณฑเ์ดมิ สถานทีต่ัง้/จัดเก็บ
28 53-22-340000-215-00003-0014  เครือ่งไมโครคอมพิวเตอร์  ชดุ 30,102.31                 17/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี

(รายได)้

ยี่หอ้ HP Compaq รุน่ dc5800

 Microtower

29 53-22-340000-215-00003-0015  เครือ่งไมโครคอมพิวเตอร์  ชดุ 30,102.31                 17/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี

(รายได)้

ยี่หอ้ HP Compaq รุน่ dc5800

 Microtower

30 53-22-340000-215-00003-0016  เครือ่งไมโครคอมพิวเตอร์  ชดุ 30,102.31                 17/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี

(รายได)้

ยี่หอ้ HP Compaq รุน่ dc5800

 Microtower

31 53-22-340000-215-00003-0017  เครือ่งไมโครคอมพิวเตอร์  ชดุ 30,102.31                 17/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี

(รายได)้

ยี่หอ้ HP Compaq รุน่ dc5800

 Microtower

32 53-22-340000-215-00003-0018  เครือ่งไมโครคอมพิวเตอร์  ชดุ 30,102.31                 17/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี

(รายได)้

ยี่หอ้ HP Compaq รุน่ dc5800

 Microtower

33 53-22-340000-215-00003-0019  เครือ่งไมโครคอมพิวเตอร์  ชดุ 30,102.31                 17/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี

(รายได)้

ยี่หอ้ HP Compaq รุน่ dc5800

 Microtower

34 53-22-340000-215-00003-0020  เครือ่งไมโครคอมพิวเตอร์  ชดุ 30,102.31                 17/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี

(รายได)้

ยี่หอ้ HP Compaq รุน่ dc5800

 Microtower

35 53-22-340000-215-00003-0021  เครือ่งไมโครคอมพิวเตอร์  ชดุ 30,102.31                 17/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี

(รายได)้

ยี่หอ้ HP Compaq รุน่ dc5800

 Microtower

36 53-22-340000-215-00003-0022  เครือ่งไมโครคอมพิวเตอร์  ชดุ 30,102.31                 17/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี

(รายได)้

ยี่หอ้ HP Compaq รุน่ dc5800

 Microtower

37 53-22-340000-215-00003-0023  เครือ่งไมโครคอมพิวเตอร์  ชดุ 30,102.31                 17/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี

(รายได)้

ยี่หอ้ HP Compaq รุน่ dc5800

 Microtower

38 53-22-340000-215-00003-0024  เครือ่งไมโครคอมพิวเตอร์  ชดุ 30,102.31                 17/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี

(รายได)้

ยี่หอ้ HP Compaq รุน่ dc5800

 Microtower

39 53-22-340000-215-00003-0025  เครือ่งไมโครคอมพิวเตอร์  ชดุ 30,102.31                 17/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี

(รายได)้

ยี่หอ้ HP Compaq รุน่ dc5800

 Microtower



มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รายงานการส ารวจครภัุณฑ/์ทีด่นิ/สิง่ปลกูสรา้ง

ระบบคลังพัสดุ 009 : คลังคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

ล าดับ รหัสครภัุณฑ์ รายการครภัุณฑ์ หน่วยนับ มลูคา่ครภัุณฑ์ วันทีไ่ดม้า แหลง่เงนิ คณุสมบัต(ิยีห่อ้/รุน่) หมายเหต/ุเลขครภัุณฑเ์ดมิ สถานทีต่ัง้/จัดเก็บ
40 53-22-340000-215-00003-0026  เครือ่งไมโครคอมพิวเตอร์  ชดุ 30,102.31                 17/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี

(รายได)้

ยี่หอ้ HP Compaq รุน่ dc5800

 Microtower

41 53-22-340000-215-00003-0027  เครือ่งไมโครคอมพิวเตอร์  ชดุ 30,102.31                 17/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี

(รายได)้

ยี่หอ้ HP Compaq รุน่ dc5800

 Microtower

42 53-22-340000-215-00003-0028  เครือ่งไมโครคอมพิวเตอร์  ชดุ 30,102.31                 17/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี

(รายได)้

ยี่หอ้ HP Compaq รุน่ dc5800

 Microtower

43 53-22-340000-215-00003-0029  เครือ่งไมโครคอมพิวเตอร์  ชดุ 30,102.31                 17/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี

(รายได)้

ยี่หอ้ HP Compaq รุน่ dc5800

 Microtower

44 53-22-340000-215-00003-0030  เครือ่งไมโครคอมพิวเตอร์  ชดุ 30,102.31                 17/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี

(รายได)้

ยี่หอ้ HP Compaq รุน่ dc5800

 Microtower

45 53-22-340000-215-00003-0031  เครือ่งไมโครคอมพิวเตอร์  ชดุ 30,102.31                 17/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี

(รายได)้

ยี่หอ้ HP Compaq รุน่ dc5800

 Microtower

46 53-22-340000-215-00003-0032  เครือ่งไมโครคอมพิวเตอร์  ชดุ 30,102.31                 17/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี

(รายได)้

ยี่หอ้ HP Compaq รุน่ dc5800

 Microtower

47 53-22-340000-215-00003-0033  เครือ่งไมโครคอมพิวเตอร์  ชดุ 30,102.31                 17/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี

(รายได)้

ยี่หอ้ HP Compaq รุน่ dc5800

 Microtower

48 53-22-340000-215-00003-0034  เครือ่งไมโครคอมพิวเตอร์  ชดุ 30,102.31                 17/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี

(รายได)้

ยี่หอ้ HP Compaq รุน่ dc5800

 Microtower

49 53-22-340000-215-00003-0035  เครือ่งไมโครคอมพิวเตอร์  ชดุ 30,102.31                 17/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี

(รายได)้

ยี่หอ้ HP Compaq รุน่ dc5800

 Microtower

50 53-22-340000-215-00003-0036  เครือ่งไมโครคอมพิวเตอร์  ชดุ 30,102.31                 17/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี

(รายได)้

ยี่หอ้ HP Compaq รุน่ dc5800

 Microtower

51 53-22-340000-215-00003-0037  เครือ่งไมโครคอมพิวเตอร์  ชดุ 30,102.31                 17/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี

(รายได)้

ยี่หอ้ HP Compaq รุน่ dc5800

 Microtower



มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รายงานการส ารวจครภัุณฑ/์ทีด่นิ/สิง่ปลกูสรา้ง

ระบบคลังพัสดุ 009 : คลังคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

ล าดับ รหัสครภัุณฑ์ รายการครภัุณฑ์ หน่วยนับ มลูคา่ครภัุณฑ์ วันทีไ่ดม้า แหลง่เงนิ คณุสมบัต(ิยีห่อ้/รุน่) หมายเหต/ุเลขครภัุณฑเ์ดมิ สถานทีต่ัง้/จัดเก็บ
52 53-22-340000-215-00003-0038  เครือ่งไมโครคอมพิวเตอร์  ชดุ 30,102.31                 17/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี

(รายได)้

ยี่หอ้ HP Compaq รุน่ dc5800

 Microtower

53 53-22-340000-215-00003-0039  เครือ่งไมโครคอมพิวเตอร์  ชดุ 30,102.31                 17/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี

(รายได)้

ยี่หอ้ HP Compaq รุน่ dc5800

 Microtower

54 53-22-340000-215-00003-0040  เครือ่งไมโครคอมพิวเตอร์  ชดุ 30,102.31                 17/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี

(รายได)้

ยี่หอ้ HP Compaq รุน่ dc5800

 Microtower

55 53-22-340000-215-00003-0041  เครือ่งไมโครคอมพิวเตอร์  ชดุ 30,102.31                 17/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี

(รายได)้

ยี่หอ้ HP Compaq รุน่ dc5800

 Microtower

56 53-22-340000-215-00003-0042  เครือ่งไมโครคอมพิวเตอร์  ชดุ 30,102.31                 17/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี

(รายได)้

ยี่หอ้ HP Compaq รุน่ dc5800

 Microtower

57 53-22-340000-215-00003-0043  เครือ่งไมโครคอมพิวเตอร์  ชดุ 30,102.31                 17/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี

(รายได)้

ยี่หอ้ HP Compaq รุน่ dc5800

 Microtower

58 53-22-340000-215-00003-0044  เครือ่งไมโครคอมพิวเตอร์  ชดุ 30,102.31                 17/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี

(รายได)้

ยี่หอ้ HP Compaq รุน่ dc5800

 Microtower

59 53-22-340000-215-00003-0045  เครือ่งไมโครคอมพิวเตอร์  ชดุ 30,102.31                 17/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี

(รายได)้

ยี่หอ้ HP Compaq รุน่ dc5800

 Microtower

60 53-22-340000-215-00003-0046  เครือ่งไมโครคอมพิวเตอร์  ชดุ 30,102.31                 17/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี

(รายได)้

ยี่หอ้ HP Compaq รุน่ dc5800

 Microtower

61 53-22-340000-215-00003-0047  เครือ่งไมโครคอมพิวเตอร์  ชดุ 30,102.31                 17/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี

(รายได)้

ยี่หอ้ HP Compaq รุน่ dc5800

 Microtower

62 53-22-340000-215-00003-0048  เครือ่งไมโครคอมพิวเตอร์  ชดุ 30,102.31                 17/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี

(รายได)้

ยี่หอ้ HP Compaq รุน่ dc5800

 Microtower

63 53-22-340000-215-00003-0049  เครือ่งไมโครคอมพิวเตอร์  ชดุ 30,102.31                 17/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี

(รายได)้

ยี่หอ้ HP Compaq รุน่ dc5800

 Microtower



มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รายงานการส ารวจครภัุณฑ/์ทีด่นิ/สิง่ปลกูสรา้ง

ระบบคลังพัสดุ 009 : คลังคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

ล าดับ รหัสครภัุณฑ์ รายการครภัุณฑ์ หน่วยนับ มลูคา่ครภัุณฑ์ วันทีไ่ดม้า แหลง่เงนิ คณุสมบัต(ิยีห่อ้/รุน่) หมายเหต/ุเลขครภัุณฑเ์ดมิ สถานทีต่ัง้/จัดเก็บ
64 53-22-340000-215-00003-0050  เครือ่งไมโครคอมพิวเตอร์  ชดุ 30,102.31                 17/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี

(รายได)้

ยี่หอ้ HP Compaq รุน่ dc5800

 Microtower

65 53-22-340000-215-00003-0051  เครือ่งไมโครคอมพิวเตอร์  ชดุ 30,102.31                 17/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี

(รายได)้

ยี่หอ้ HP Compaq รุน่ dc5800

 Microtower

66 53-22-340000-215-00003-0052  เครือ่งไมโครคอมพิวเตอร์  ชดุ 30,102.31                 17/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี

(รายได)้

ยี่หอ้ HP Compaq รุน่ dc5800

 Microtower

67 53-22-340000-215-00003-0053  เครือ่งไมโครคอมพิวเตอร์  ชดุ 30,102.31                 17/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี

(รายได)้

ยี่หอ้ HP Compaq รุน่ dc5800

 Microtower

68 53-22-340000-215-00003-0054  เครือ่งไมโครคอมพิวเตอร์  ชดุ 30,102.31                 17/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี

(รายได)้

ยี่หอ้ HP Compaq รุน่ dc5800

 Microtower

69 53-22-340000-215-00003-0055  เครือ่งไมโครคอมพิวเตอร์  ชดุ 30,102.31                 17/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี

(รายได)้

ยี่หอ้ HP Compaq รุน่ dc5800

 Microtower

70 53-22-340000-215-00003-0056  เครือ่งไมโครคอมพิวเตอร์  ชดุ 30,102.31                 17/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี

(รายได)้

ยี่หอ้ HP Compaq รุน่ dc5800

 Microtower

71 53-22-340000-215-00003-0058  เครือ่งไมโครคอมพิวเตอร์  ชดุ 30,102.31                 17/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี

(รายได)้

ยี่หอ้ HP Compaq รุน่ dc5800

 Microtower

72 53-22-340000-215-00003-0060  เครือ่งไมโครคอมพิวเตอร์  ชดุ 30,102.31                 17/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี

(รายได)้

ยี่หอ้ HP Compaq รุน่ dc5800

 Microtower

73 53-22-340000-215-00003-0061  เครือ่งไมโครคอมพิวเตอร์  ชดุ 30,102.31                 17/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี

(รายได)้

ยี่หอ้ HP Compaq รุน่ dc5800

 Microtower

74 53-22-340000-215-00003-0062  เครือ่งไมโครคอมพิวเตอร์  ชดุ 30,102.31                 17/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี

(รายได)้

ยี่หอ้ HP Compaq รุน่ dc5800

 Microtower

75 53-22-340000-215-00003-0063  เครือ่งไมโครคอมพิวเตอร์  ชดุ 30,102.31                 17/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี

(รายได)้

ยี่หอ้ HP Compaq รุน่ dc5800

 Microtower



มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รายงานการส ารวจครภัุณฑ/์ทีด่นิ/สิง่ปลกูสรา้ง

ระบบคลังพัสดุ 009 : คลังคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

ล าดับ รหัสครภัุณฑ์ รายการครภัุณฑ์ หน่วยนับ มลูคา่ครภัุณฑ์ วันทีไ่ดม้า แหลง่เงนิ คณุสมบัต(ิยีห่อ้/รุน่) หมายเหต/ุเลขครภัุณฑเ์ดมิ สถานทีต่ัง้/จัดเก็บ
76 53-22-340000-215-00003-0064  เครือ่งไมโครคอมพิวเตอร์  ชดุ 30,102.31                 17/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี

(รายได)้

ยี่หอ้ HP Compaq รุน่ dc5800

 Microtower

77 53-22-340000-215-00003-0065  เครือ่งไมโครคอมพิวเตอร์  ชดุ 30,102.31                 17/11/2552 เงินกนัเหลือ่มปี

(รายได)้

ยี่หอ้ HP Compaq รุน่ dc5800

 Microtower

2,228,306.53  

8,560,240.20  

8,560,240.20  

รวมกลุม่พัสดคุรุภัณฑค์อมพวิเตอร์

        รวมหน่วยงานคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์

รวมคลังคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์


