
มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รายงานการส ารวจครภัุณฑ/์ทีด่นิ/สิง่ปลกูสรา้ง

ระบบคลังพัสดุ 017 : คลังงานประชาสมัพันธ์

คลังพัสด ุ 017 : คลังงานประชาสมัพันธ์

หน่วยงาน 11010300 : งานประชาสมัพันธ์

กลุม่พัสดุ 201 : ครภัุณฑส์ านักงาน

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

1 46-21-110000-201-00047-0002  โต๊ะกลาง  ตวั 5,310.00                  29/4/2546 เงินรายได้ จษ.01.40.144

2 53-21-110103-201-00085-0004  บอรด์นิทรรศการ

เคลือ่นทีช่นิดพลาสติกใส

 บอรด์ 2 บอรด์ขนาด 

70x99.5 ซม. พลาสติกใส

 เปรมขาโปรง่ 2 ขา ขอ้ตอ่

 8 แฉก 9 ตวั

 ชดุ 6,494.90                  24/8/2553 เงินรายได้

3 53-21-110103-201-00085-0005  บอรด์นิทรรศการ

เคลือ่นทีช่นิดพลาสติกใส

 บอรด์ 2 บอรด์ขนาด 

70x99.5 ซม. พลาสติกใส

 เปรมขาโปรง่ 2 ขา ขอ้ตอ่

 8 แฉก 9 ตวั

 ชดุ 6,494.90                  24/8/2553 เงินรายได้

4 53-21-110103-201-00085-0006  บอรด์นิทรรศการ

เคลือ่นทีช่นิดพลาสติกใส

 บอรด์ 2 บอรด์ขนาด 

70x99.5 ซม. พลาสติกใส

 เปรมขาโปรง่ 2 ขา ขอ้ตอ่

 8 แฉก 9 ตวั

 ชดุ 6,494.90                  24/8/2553 เงินรายได้



มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รายงานการส ารวจครภัุณฑ/์ทีด่นิ/สิง่ปลกูสรา้ง

ระบบคลังพัสดุ 017 : คลังงานประชาสมัพันธ์

ล าดับ รหสัครภัุณฑ์ รายการครภัุณฑ์ หน่วยนับ มลูคา่ครภัุณฑ์ วันทีไ่ดม้า แหลง่เงนิ คณุสมบัต(ิยีห่อ้/รุน่)หมายเหต/ุเลขครภัุณฑเ์ดมิสถานทีต่ัง้/จัดเก็บ
5 53-21-110103-201-00085-0007  บอรด์นิทรรศการ

เคลือ่นทีช่นิดพลาสติกใส

 บอรด์ 2 บอรด์ขนาด 

70x99.5 ซม. พลาสติกใส

 เปรมขาโปรง่ 2 ขา ขอ้ตอ่

 8 แฉก 9 ตวั

 ชดุ 6,494.90                  24/8/2553 เงินรายได้

6 53-21-110103-201-00085-0008  บอรด์นิทรรศการ

เคลือ่นทีช่นิดพลาสติกใส

 บอรด์ 2 บอรด์ขนาด 

70x99.5 ซม. พลาสติกใส

 เปรมขาโปรง่ 2 ขา ขอ้ตอ่

 8 แฉก 9 ตวั

 ชดุ 6,494.90                  24/8/2553 เงินรายได้

7 53-21-110103-201-00085-0009  บอรด์นิทรรศการ

เคลือ่นทีช่นิดพลาสติกใส

 บอรด์ 2 บอรด์ขนาด 

70x99.5 ซม. พลาสติกใส

 เปรมขาโปรง่ 2 ขา ขอ้ตอ่

 8 แฉก 9 ตวั

 ชดุ 6,494.90                  24/8/2553 เงินรายได้

8 53-21-110103-201-00085-0010  บอรด์นิทรรศการ

เคลือ่นทีช่นิดพลาสติกใส

 บอรด์ 2 บอรด์ขนาด 

70x99.5 ซม. พลาสติกใส

 เปรมขาโปรง่ 2 ขา ขอ้ตอ่

 8 แฉก 9 ตวั

 ชดุ 6,494.90                  24/8/2553 เงินรายได้



มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รายงานการส ารวจครภัุณฑ/์ทีด่นิ/สิง่ปลกูสรา้ง

ระบบคลังพัสดุ 017 : คลังงานประชาสมัพันธ์

ล าดับ รหสัครภัุณฑ์ รายการครภัุณฑ์ หน่วยนับ มลูคา่ครภัุณฑ์ วันทีไ่ดม้า แหลง่เงนิ คณุสมบัต(ิยีห่อ้/รุน่)หมายเหต/ุเลขครภัุณฑเ์ดมิสถานทีต่ัง้/จัดเก็บ
9 54-21-110000-201-00005-0061  เกา้อีร้บัแขก  ตวั 6,000.00                  6/6/2554 เงินรายได ้- คงคลงั

10 54-21-110000-201-00005-0062  เกา้อีร้บัแขก  ตวั 6,000.00                  6/6/2554 เงินรายได ้- คงคลงั

11 54-21-110000-201-00005-0063  เกา้อีร้บัแขก  ตวั 6,000.00                  6/6/2554 เงินรายได ้- คงคลงั

12 54-21-110000-201-00005-0064  เกา้อีร้บัแขก  ตวั 6,000.00                  6/6/2554 เงินรายได ้- คงคลงั

13 54-21-110000-201-00005-0065  เกา้อีร้บัแขก  ตวั 6,000.00                  6/6/2554 เงินรายได ้- คงคลงั

14 54-21-110000-201-00005-0066  เกา้อีร้บัแขก  ตวั 6,000.00                  6/6/2554 เงินรายได ้- คงคลงั

15 54-21-110000-201-00005-0067  เกา้อีร้บัแขก  ตวั 6,000.00                  6/6/2554 เงินรายได ้- คงคลงั

16 54-21-110000-201-00005-0068  เกา้อีร้บัแขก  ตวั 6,000.00                  6/6/2554 เงินรายได ้- คงคลงั

17 54-21-110000-201-00005-0069  เกา้อีร้บัแขก  ตวั 6,000.00                  6/6/2554 เงินรายได ้- คงคลงั

18 54-21-110000-201-00005-0070  เกา้อีร้บัแขก  ตวั 6,000.00                  6/6/2554 เงินรายได ้- คงคลงั

19 54-21-110000-201-00005-0071  เกา้อีร้บัแขก  ตวั 6,000.00                  6/6/2554 เงินรายได ้- คงคลงั

20 54-21-110000-201-00005-0072  เกา้อีร้บัแขก  ตวั 6,000.00                  6/6/2554 เงินรายได ้- คงคลงั

21 54-21-110000-201-00005-0073  เกา้อีร้บัแขก  ตวั 6,000.00                  6/6/2554 เงินรายได ้- คงคลงั

22 54-21-110000-201-00005-0074  เกา้อีร้บัแขก  ตวั 6,000.00                  6/6/2554 เงินรายได ้- คงคลงั

23 54-21-110000-201-00005-0075  เกา้อีร้บัแขก  ตวั 6,000.00                  6/6/2554 เงินรายได ้- คงคลงั

24 54-21-110000-201-00041-0151  โต๊ะประชมุ  ตวั 5,900.00                  6/6/2554 เงินรายได ้- คงคลงั

25 54-21-110000-201-00045-0081  โต๊ะท างาน  ตวั 12,500.00                6/6/2554 เงินรายได ้- คงคลงั

26 54-21-110000-201-00045-0082  โต๊ะท างาน  ตวั 12,500.00                6/6/2554 เงินรายได ้- คงคลงั

27 54-21-110000-201-00045-0083  โต๊ะท างาน  ตวั 12,500.00                6/6/2554 เงินรายได ้- คงคลงั

28 54-21-110000-201-00045-0084  โต๊ะท างาน  ตวั 12,500.00                6/6/2554 เงินรายได ้- คงคลงั

29 54-21-110000-201-00045-0085  โต๊ะท างาน  ตวั 12,500.00                6/6/2554 เงินรายได ้- คงคลงั

30 54-21-110000-201-00045-0086  โต๊ะท างาน  ตวั 12,500.00                6/6/2554 เงินรายได ้- คงคลงั

31 54-21-110000-201-00045-0204  โต๊ะท างานขนาด  ตวั 9,660.00                  6/6/2554 เงินรายได ้- คงคลงั



มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รายงานการส ารวจครภัุณฑ/์ทีด่นิ/สิง่ปลกูสรา้ง

ระบบคลังพัสดุ 017 : คลังงานประชาสมัพันธ์

ล าดับ รหสัครภัุณฑ์ รายการครภัุณฑ์ หน่วยนับ มลูคา่ครภัุณฑ์ วันทีไ่ดม้า แหลง่เงนิ คณุสมบัต(ิยีห่อ้/รุน่)หมายเหต/ุเลขครภัุณฑเ์ดมิสถานทีต่ัง้/จัดเก็บ
32 54-21-110000-201-00069-0002  PARTITION 90x165 

ซม.

 ชิน้ 5,280.00                  6/6/2554 เงินรายได ้- คงคลงั

33 54-21-110000-201-00069-0003  PARTITION 90x165 

ซม.

 ชิน้ 5,280.00                  6/6/2554 เงินรายได ้- คงคลงั

34 54-21-110000-201-00069-0084  PARTITION 100x165 

ซม.

 ชิน้ 5,840.00                  7/6/2554 เงินรายได ้- คงคลงั

35 54-21-110000-201-00069-0085  PARTITION 100x165 

ซม.

 ชิน้ 5,840.00                  8/6/2554 เงินรายได ้- คงคลงั

36 54-21-110000-201-00069-0241  PARTITION 100x165 

ซม.

 ชิน้ 5,840.00                  9/6/2554 เงินรายได ้- คงคลงั

37 54-21-110000-201-00090-0002  โซฟารบัแขก 1 ทีน่ั่ง  ตวั 6,000.00                  10/6/2554 เงินรายได ้- คงคลงั

38 54-21-110000-201-00090-0043  โซฟารบัแขก 3 ทีน่ั่ง  ตวั 10,500.00                11/6/2554 เงินรายได ้- คงคลงั

275,914.30    

กลุม่พัสดุ 205 : ครภัุณฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ

ล าดับ รหสัครภัุณฑ์ รายการครภัุณฑ์ หน่วยนับ มลูคา่ครภัุณฑ์ วันทีไ่ดม้า แหลง่เงนิ คณุสมบัต(ิยีห่อ้/รุน่)หมายเหต/ุเลขครภัุณฑเ์ดมิสถานทีต่ัง้/จัดเก็บ
1 49-21-110000-205-00017-0002  เครือ่งผสม

สญัญาณเสยีงยี่หอ้ 

YAMAHA

 เครือ่ง 13,482.00                6/9/2549 เงินรายได้ จษ.05.19.21

2 49-21-110000-205-00034-0005  ไมโครโฟนส าหรบั

ประเภทยี่หอ้ TOA

 ตวั 8,774.00                  6/9/2549 เงินรายได้ จษ.05.10.684

3 54-21-110103-205-00090-0001  ปา้ยไฟวิ่ง แบบภายใน

อาคาร 1 ส ี(แดง) รุน่ 

32x288 SMD ชนิดหลอด

 ชดุ 85,000.00                20/12/2553 เงินรายได้

รวมกลุม่พัสดคุรภัุณฑส์ านักงาน



มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รายงานการส ารวจครภัุณฑ/์ทีด่นิ/สิง่ปลกูสรา้ง

ระบบคลังพัสดุ 017 : คลังงานประชาสมัพันธ์

ล าดับ รหสัครภัุณฑ์ รายการครภัุณฑ์ หน่วยนับ มลูคา่ครภัุณฑ์ วันทีไ่ดม้า แหลง่เงนิ คณุสมบัต(ิยีห่อ้/รุน่)หมายเหต/ุเลขครภัุณฑเ์ดมิสถานทีต่ัง้/จัดเก็บ
LED SMD จ านวนดวงไฟ

 9216 ดวง ขนาดปา้ย 

39x299x8 cm. ขนาดจด

 32x288 cm.

107,256.00    

กลุม่พัสดุ 215 : ครภัุณฑค์อมพวิเตอร์

ล าดับ รหสัครภัุณฑ์ รายการครภัุณฑ์ หน่วยนับ มลูคา่ครภัุณฑ์ วันทีไ่ดม้า แหลง่เงนิ คณุสมบัต(ิยีห่อ้/รุน่)หมายเหต/ุเลขครภัุณฑเ์ดมิสถานทีต่ัง้/จัดเก็บ
1 54-21-110103-215-00003-0001  เครือ่งคอมพิวเตอร ์Mac

 Pro (MC561TH/A) Two 

2.4 GHz Quad-Core 

Intel Xeon Westmere (8 

Core)

 ชดุ 175,480.00              8/12/2553 เงินรายได้

175,480.00    

558,650.30    

558,650.30    

      รวมหน่วยงานงานประชาสมัพันธ์

รวมคลังงานประชาสมัพันธ์

รวมกลุม่พัสดคุรภัุณฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ

รวมกลุม่พัสดคุรภัุณฑค์อมพวิเตอร์


