
มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รายงานการส ารวจครภัุณฑ/์ทีด่นิ/สิง่ปลกูสรา้ง

ระบบคลังพัสดุ 022 : คลังศนูยฝึ์กประสบการณ์วชิาชพี(จันทรเกษมปารค์)

คลังพัสดุ 022 : คลังศนูยฝึ์กประสบการณ์วชิาชพี(จันทรเกษมปารค์)

หน่วยงาน 71010000 : ศนูยฝึ์กประสบการณ์วชิาชพี(จันทรเกษมปารค์)

กลุม่พัสดุ 201 : ครภัุณฑส์ านักงาน

ล ำดับ หน่วยนับ มลูคา่ครุภัณฑ์ วนัทีไ่ดม้า แหลง่เงนิ สถานทีต่ัง้/จัดเก็บ

1 36-21-710100-201-00041-0001  โต๊ะท ำงำนเหลก็ 4 ลิน้ชกั  ตวั 8,650.00               7/9/2536 เงินรำยได้

2 36-21-710100-201-00045-0001  โต๊ะท ำงำน ขนำด 0.75x1.40  ตวั 6,300.00               24/9/2536 เงินรำยได้

x0.75 ม.

3 36-21-710100-201-00045-0002  โต๊ะท ำงำน ขนำด 0.75x1.40  ตวั 6,300.00               24/9/2536 เงินรำยได้

x0.75 ม.

4 36-21-710100-201-00074-0001  รถเข็นสมัภำระแขก  เครื่อง 7,600.00               28/6/2536 เงินรำยได้

5 36-21-710100-201-00074-0002  รถเข็นส  ำหรบัใสข่องในหอ้ง  เครื่อง 10,800.00             28/6/2536 เงินรำยได้

พกัแขกชัน้ 4

6 36-21-710100-201-00074-0003  รถเข็นส  ำหรบัใสข่องในหอ้ง  เครื่อง 10,800.00             28/6/2536 เงินรำยได้

พกัแขกชัน้ 4

7 36-21-710100-201-00093-0001  ชัน้วำงหนังสอืไม ้ขนำด 0.40  ตู้ 10,000.00             24/9/2536 เงินรำยได้

x1.60x1.00 ม.

8 36-21-710100-201-00093-0002  ชัน้วำงหนังสอืไม ้ขนำด 0.40  ตู้ 10,000.00             24/9/2536 เงินรำยได้

x1.60x1.00 ม.

9 36-21-710100-201-00093-0003  ชัน้วำงหนังสอืไม ้ขนำด 0.40  ตู้ 10,000.00             24/9/2536 เงินรำยได้

x1.60x1.00 ม.

10 36-21-710100-201-00116-0001  ตูเ้ก็บของและเก็บเอกสำร  ตู้ 7,990.00               24/9/2536 เงินรำยได้

ขนำดกวำ้ง 0.60x1.40

x0.90 ม.. 4 ชัน้

11 36-21-710100-201-00118-0001  โต๊ะเอนกประสงคท์รงกลม  ตวั 5,600.00               4/8/2536 เงินรำยได้

เสน้ผำ่นศนูยก์ลำง 120 ซม.

12 36-21-710100-201-00118-0002  โต๊ะเอนกประสงคท์รงกลม  ตวั 5,600.00               4/8/2536 เงินรำยได้

รหัสครุภัณฑ์ รายงานครุภัณฑ์ คณุสมบตั(ิยีห่อ้/รุน่) หมายเหต/ุเลขครภัุณฑเ์ดมิ

กจ.01.07.02

กจ.01.07.01

จษ.01.17.122

จษ.01.23.602

จษ.01.23.601

จษ01.23.600

จก.02.04.03

จก.02.04.02

จก.02.04.01

จษ.01.07.416

จษ.01.07.415

จษ.01.15.31



มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รายงานการส ารวจครภัุณฑ/์ทีด่นิ/สิง่ปลกูสรา้ง

ระบบคลังพัสดุ 022 : คลังศนูยฝึ์กประสบการณ์วชิาชพี(จันทรเกษมปารค์)

ล ำดับ หน่วยนับ มลูคา่ครุภัณฑ์ วนัทีไ่ดม้า แหลง่เงนิ สถานทีต่ัง้/จัดเก็บ

เสน้ผำ่นศนูยก์ลำง 120 ซม.

13 36-21-710100-201-00118-0003  โต๊ะเอนกประสงคท์รงกลม  ตวั 5,600.00               4/8/2536 เงินรำยได้

เสน้ผำ่นศนูยก์ลำง 120 ซม.

14 36-21-710100-201-00118-0004  โต๊ะเอนกประสงคท์รงกลม  ตวั 5,600.00               4/8/2536 เงินรำยได้

เสน้ผำ่นศนูยก์ลำง 120 ซม.

15 36-21-710100-201-00118-0005  โต๊ะเอนกประสงคท์รงกลม  ตวั 5,600.00               4/8/2536 เงินรำยได้

เสน้ผำ่นศนูยก์ลำง 120 ซม.

16 36-21-710100-201-00118-0006  โต๊ะเอนกประสงคท์รงกลม  ตวั 5,600.00               4/8/2536 เงินรำยได้

เสน้ผำ่นศนูยก์ลำง 120 ซม.

17 36-21-710100-201-00118-0007  โต๊ะเอนกประสงคท์รงกลม  ตวั 5,600.00               4/8/2536 เงินรำยได้

เสน้ผำ่นศนูยก์ลำง 120 ซม.

18 36-21-710100-201-00118-0008  โต๊ะเอนกประสงคท์รงกลม  ตวั 5,600.00               4/8/2536 เงินรำยได้

เสน้ผำ่นศนูยก์ลำง 120 ซม.

19 36-21-710100-201-00118-0009  โต๊ะเอนกประสงคท์รงกลม  ตวั 5,600.00               4/8/2536 เงินรำยได้

เสน้ผำ่นศนูยก์ลำง 120 ซม.

20 36-21-710100-201-00118-0010  โต๊ะเอนกประสงคท์รงกลม  ตวั 5,600.00               4/8/2536 เงินรำยได้

เสน้ผำ่นศนูยก์ลำง 120 ซม.

21 36-21-710100-201-00160-0001  เคำเตอรไ์มป้ระจ ำทีพ่กัทรง  ชดุ 13,300.00             4/12/2535 เงินรำยได้

ครึง่วงกลม หนำ้ลฟิตช์ัน้ 4

22 37-21-710100-201-00062-0001  พระพทุธรูปบชูำหลวงพอ่  องค์ 5,990.00               18/3/2537 เงินรำยได้

23 37-21-710100-201-00116-0001  ตูเ้ก็บเอกสำร ขนำดกวำ้ง  ตู้ 7,200.00               26/3/2537 เงินรำยได้

0.55x24x0.90 ม.

24 37-21-710100-201-00118-0001  โต๊ะหมูบ่ชูำชดุใหญ่ ขนำด  ตวั 8,550.00               4/10/2536 เงินรำยได้

จก.01.07.03

 วดัไรขิ่ง

จษ.01.41.06

จษ.01.22.01

กจ.01.07.11

กจ.01.07.12

จก.01.08.01

กจ.01.07.08

กจ.01.07.09

กจ.01.07.10

หมายเหต/ุเลขครภัุณฑเ์ดมิ

กจ.01.07.03

กจ.01.07.05

กจ.01.07.07

รหัสครุภัณฑ์ รายงานครุภัณฑ์ คณุสมบตั(ิยีห่อ้/รุน่)



มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รายงานการส ารวจครภัุณฑ/์ทีด่นิ/สิง่ปลกูสรา้ง

ระบบคลังพัสดุ 022 : คลังศนูยฝึ์กประสบการณ์วชิาชพี(จันทรเกษมปารค์)

ล ำดับ หน่วยนับ มลูคา่ครุภัณฑ์ วนัทีไ่ดม้า แหลง่เงนิ สถานทีต่ัง้/จัดเก็บ

หนำ้ 8 หมูท่ี ่7 พรอ้มโต๊ะ

กรำบ (สคีรมีทอง)

25 38-21-710100-201-00160-0001  เคำเตอรบ์ำรน์  ำ้  ชดุ 7,500.00               14/12/2537 เงินรำยได้ จษ01.08.01

26 39-21-710100-201-00116-0001  ติดตัง้ตูเ้ก็บเอกสำรหอ้งVIP1  ตู้ 30,000.00             26/4/2539 เงินรำยได้ จษ.01.11.02

27 39-21-710100-201-00116-0002  ติดผนังส  ำหรบัเก็บของและ  ตู้ 33,000.00             26/4/2539 เงินรำยได้ จษ.01.07.01

เอกสำรหอ้งพกัอำจำรยช์ัน้ 2

28 39-21-710100-201-00116-0003  ติดผนังส  ำหรบัเก็บของและ  ตู้ 33,000.00             26/4/2539 เงินรำยได้ จษ.01.07.02

เอกสำรหอ้งพกัอำจำรยช์ัน้ 3

29 39-21-710100-201-00160-0001  เคำเตอรพ์รอ้มตูเ้ก็บของ2ชัน้  ชดุ 30,000.00             26/4/2539 เงินรำยได้ จษ.01.08.02

30 39-21-710100-201-00160-0002  เคำเตอรพ์รอ้มตูเ้ก็บของ2ชัน้  ชดุ 30,000.00             26/4/2539 เงินรำยได้ จษ.01.07.03

31 40-21-710100-201-00090-0001 โซฟำหวำยตวัยำว3ทีน่ั่งสมี่วง  ตวั 15,000.00             16/4/2540 เงินรำยได้ จษ.01.04.01

32 40-21-710100-201-00090-0002  โซฟำหวำยตวั ยำว 3 ทีน่ั่ง  ตวั 15,000.00             16/4/2540 เงินรำยได้ จษ.01.04.02

 สเีลอืดหมู

33 40-21-710100-201-00118-0001  โต๊ะกลำงหวำย  ตวั 15,000.00             16/4/2540 เงินรำยได้

34 40-21-710100-201-00118-0002  โต๊ะกลำงหวำย  ตวั 15,000.00             16/4/2540 เงินรำยได้

35 40-21-710100-201-00119-0001  เกำ้อีห้วำยเดีย่ว สมี่วง  ตวั 15,000.00             16/4/2540 เงินรำยได้

36 40-21-710100-201-00119-0002  เกำ้อีห้วำยเดีย่ว สมี่วง  ตวั 15,000.00             16/4/2540 เงินรำยได้

37 40-21-710100-201-00119-0003  เกำ้อีห้วำยเดีย่ว สมี่วง  ตวั 15,000.00             16/4/2540 เงินรำยได้

38 40-21-710100-201-00119-0004  เกำ้อีห้วำยเดีย่ว สมี่วง  ตวั 15,000.00             16/4/2540 เงินรำยได้

39 40-21-710100-201-00119-0005  เกำ้อีห้วำยเดีย่ว สเีลอืดหมู  ตวั 15,000.00             16/4/2540 เงินรำยได้

40 40-21-710100-201-00119-0006  เกำ้อีห้วำยเดีย่ว สเีลอืดหมู  ตวั 15,000.00             16/4/2540 เงินรำยได้

41 40-21-710100-201-00119-0007  เกำ้อีห้วำยเดีย่ว สเีลอืดหมู  ตวั 15,000.00             16/4/2540 เงินรำยได้

42 40-21-710100-201-00119-0008  เกำ้อีห้วยเดีย่ว สเีลอืดหมู  ตวั 15,000.00             16/4/2540 เงินรำยได้

43 41-21-710100-201-00085-0001  บอรด์เสยีบตวัอกัษร พืน้ก ำ  บอรด์ 9,570.00               4/2/2541 เงินรำยได้ จษ.01.51.01

จษ.01.11.06

จษ.01.11.08

จษ.01.11.07

จษ.01.11.05

รหัสครุภัณฑ์ รายงานครุภัณฑ์ คณุสมบตั(ิยีห่อ้/รุน่) หมายเหต/ุเลขครภัุณฑเ์ดมิ

จษ.01.11.04

จษ.01.11.03

จษ.01.11.02

จษ.01.11.01

จษ.01.05.02

จษ.01.05.01



มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รายงานการส ารวจครภัุณฑ/์ทีด่นิ/สิง่ปลกูสรา้ง

ระบบคลังพัสดุ 022 : คลังศนูยฝึ์กประสบการณ์วชิาชพี(จันทรเกษมปารค์)

ล ำดับ หน่วยนับ มลูคา่ครุภัณฑ์ วนัทีไ่ดม้า แหลง่เงนิ สถานทีต่ัง้/จัดเก็บ

มะหยี ่ขนำด 60x80 ซม. โครง

สแตนเลส

44 42-21-710100-201-00033-0001  ตูนิ้รภยั ยีห่อ้ LEECO  ตู้ 15,735.00             1/5/2542 เงินรำยได้

45 42-21-710100-201-00074-0001  รถเข็นสมัภำระแขก  เครื่อง 97,000.00             19/9/2542 เงินรำยได้

46 43-21-710100-201-00074-0001  รถเข็นผำ้สแตนเลสแบบ ML  เครื่อง 8,500.00               20/7/2543 เงินรำยได้ จษ.02.05.02

201 DIMS in MM

47 43-21-710100-201-00074-0002  รถเข็นผำ้สแตนเลสแบบ ML  เครื่อง 8,500.00               20/7/2543 เงินรำยได้

201 DIMS in MM

48 46-21-710100-201-00085-0001  บอรด์เสยีบอกัษรพืน้ก ำมะ  บอรด์ 9,091.00               2/1/2546 เงินรำยได้ จษ.01.51.02

หยี ่ขนำด 60x80 ซม. โครง

สแตนเลส

49 52-21-710100-201-00120-0001  โพเดียมสธีรรมชำติ (ไม)้  ตวั 6,000.00               13/2/2552 เงินรำยได้

50 52-21-710100-201-00120-0002  โพเดียมสธีรรมชำติ (ไม)้  ตวั 6,000.00               13/2/2552 เงินรำยได้

683,376.00         

กลุม่พัสดุ 205 : ครภัุณฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ

ล ำดับ หน่วยนับ มลูคา่ครุภัณฑ์ วนัทีไ่ดม้า แหลง่เงนิ สถานทีต่ัง้/จัดเก็บ

1 44-21-710100-205-00006-0001  เครื่องขยำยเสยีง Powermix  เครื่อง 5,046.00               24/4/2544 เงินรำยได้

2 44-21-710100-205-00006-0002  เครื่องขยำยเสยีง Powermix  เครื่อง 5,046.00               24/4/2544 เงินรำยได้

3 48-21-110000-205-00006-0001  เครื่องขยำยเสยีง  เครื่อง 7,000.00               22/9/2548 เงินรำยได้

4 48-21-110000-205-00006-0002  เครื่องขยำยเสยีง  เครื่อง 7,000.00               22/9/2548 เงินรำยได้

5 49-21-710100-205-00005-0001  เครื่องขยำยเสยีง TOA รุน่  เครื่อง 6,099.00               15/3/2549 เงินรำยได้

1061 5700x7%

6 50-21-710100-205-00006-0001  เครื่องขยำยเสยีง TOA รุน่  เครื่อง 6,367.00               3/4/2550 เงินรำยได้

จษ.02.05.02

หมายเหต/ุเลขครภัุณฑเ์ดมิ

จษ.01.51.02

จษ.01.05.09

จษ.05.05.11

จษ.01.05.10

รวมกลุ่มพัสดุครุภัณฑส์ ำนักงำน

รหัสครุภัณฑ์ รายงานครุภัณฑ์ คณุสมบตั(ิยีห่อ้/รุน่) หมายเหต/ุเลขครภัุณฑเ์ดมิ

รหัสครุภัณฑ์ รายงานครุภัณฑ์

จษ.02.04.02

จษ.01.22.02

คณุสมบตั(ิยีห่อ้/รุน่)



มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รายงานการส ารวจครภัุณฑ/์ทีด่นิ/สิง่ปลกูสรา้ง

ระบบคลังพัสดุ 022 : คลังศนูยฝึ์กประสบการณ์วชิาชพี(จันทรเกษมปารค์)

ล ำดับ หน่วยนับ มลูคา่ครุภัณฑ์ วนัทีไ่ดม้า แหลง่เงนิ สถานทีต่ัง้/จัดเก็บ

1601 LAS

7 50-21-710100-205-00035-0001  ล  ำโพง BOSS รุน่ 301 V หอ้ง  ตวั 18,832.00             3/4/2550 เงินรำยได้

อินทนิล ชัน้ 3

8 50-21-710100-205-00129-0002  โคมไฟสนำม ยีห่อ้ HIGHT  ตวั 5,800.00               24/9/2550 เงินรำยได้

LIGHT (เสำสนำม 1 ตน้โคม

ไฟแท ้5 โคม)

9 50-21-710100-205-00129-0003  โคมไฟสนำม ยีห่อ้ HIGHT  ตวั 5,800.00               24/9/2550 เงินรำยได้ ชดุที ่3

LIGHT (เสำสนำม 1 ตน้โคม

ไฟแท ้5 โคม)

10 50-21-710100-205-00129-0004  โคมไฟสนำม ยีห่อ้ HIGHT  ตวั 5,800.00               24/9/2550 เงินรำยได้ ชดุที ่4

LIGHT (เสำสนำม 1 ตน้โคม

ไฟแท ้5 โคม)

11 50-21-710100-205-00129-0005  โคมไฟสนำม ยีห่อ้ HIGHT  ตวั 5,800.00               24/9/2550 เงินรำยได้ ชดุที ่5

LIGHT (เสำสนำม 1 ตน้โคม

ไฟแท ้5 โคม)

12 50-21-710100-205-00129-0006  โคมไฟสนำม ยีห่อ้ HIGHT  ตวั 5,800.00               24/9/2550 เงินรำยได้ ชดุที ่6

LIGHT (เสำสนำม 1 ตน้โคม

ไฟแท ้5 โคม)

13 51-21-710100-205-00140-0001  ตูว้ำงเครื่องเสยีงและTVขนำด  เครื่อง 10,000.00             19/10/2550 เงินรำยได้ จษ.01.09.492

 80x60x90 CM โครงไม้

14 51-21-710100-205-00140-0002  ตูว้ำงเครื่องเสยีงและTVขนำด  เครื่อง 10,000.00             19/10/2550 เงินรำยได้ จษ.01.09.493

 80x60x90 CM โครงไม้

15 51-21-710100-205-00140-0003  ตูว้ำงเครื่องเสยีงและTVขนำด  เครื่อง 10,000.00             19/10/2550 เงินรำยได้ จษ.01.09.494

 80x60x90 CM โครงไม้

รหัสครุภัณฑ์ รายงานครุภัณฑ์ คณุสมบตั(ิยีห่อ้/รุน่) หมายเหต/ุเลขครภัุณฑเ์ดมิ

ชดุที ่2

จษ.05.05.15



มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รายงานการส ารวจครภัุณฑ/์ทีด่นิ/สิง่ปลกูสรา้ง

ระบบคลังพัสดุ 022 : คลังศนูยฝึ์กประสบการณ์วชิาชพี(จันทรเกษมปารค์)

ล ำดับ หน่วยนับ มลูคา่ครุภัณฑ์ วนัทีไ่ดม้า แหลง่เงนิ สถานทีต่ัง้/จัดเก็บ

16 51-21-710100-205-00140-0004  ตูว้ำงเครื่องเสยีงและTVขนำด  เครื่อง 10,000.00             19/10/2550 เงินรำยได้ จษ.01.09.495

 80x60x90 CM โครงไม้

124,390.00         

กลุม่พัสดุ 206 : ครภัุณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่

ล ำดับ หน่วยนับ มลูคา่ครุภัณฑ์ วนัทีไ่ดม้า แหลง่เงนิ สถานทีต่ัง้/จัดเก็บ

1 49-21-110000-206-00033-0014  กลอ้งดิจิตอล  เครื่อง 23,000.00             28/7/2549 เงินรำยได้

2 52-21-310000-206-00014-0001  จอภำพแสดงผล (LCD  เครื่อง 5,136.00               28/8/2552 เงินรำยได้

Monitor) พรอ้มติดตัง้

3 52-21-310000-206-00014-0005  จอภำพแสดงผล (LCD  เครื่อง 5,136.00               28/8/2552 เงินรำยได้

Monitor) พรอ้มติดตัง้

4 52-21-310000-206-00014-0066  จอภำพแสดงผล (LCD  เครื่อง 5,136.00               28/8/2552 เงินรำยได้

Monitor) พรอ้มติดตัง้

5 52-21-310000-206-00014-0090  จอภำพแสดงผล (LCD  เครื่อง 5,136.00               28/8/2552 เงินรำยได้

Monitor) พรอ้มติดตัง้

43,544.00           

กลุม่พัสดุ 208 : ครภัุณฑง์านบา้นงานครัว

ล ำดับ หน่วยนับ มลูคา่ครุภัณฑ์ วนัทีไ่ดม้า แหลง่เงนิ สถานทีต่ัง้/จัดเก็บ

1 40-21-710100-208-00016-0001  ถงัน ำ้เหลก็อำบน ำ้สงักะส ี  ถงั 6,400.00               17/7/2540 เงินรำยได้

ดำดฟำ้ชัน้ 6

2 40-21-710100-208-00016-0002  ถงัน ำ้เหลก็อำบน ำ้สงักะส ี  ถงั 6,400.00               17/7/2540 เงินรำยได้

ดำดฟำ้ชัน้ 6

3 40-21-710100-208-00016-0003  ถงัน ำ้เหลก็อำบน ำ้สงักะส ี  ถงั 6,400.00               17/7/2540 เงินรำยได้

ดำดฟำ้ชัน้ 6

รหัสครุภัณฑ์ รายงานครุภัณฑ์ คณุสมบตั(ิยีห่อ้/รุน่) หมายเหต/ุเลขครภัุณฑเ์ดมิ

รหัสครุภัณฑ์ รายงานครุภัณฑ์ คณุสมบตั(ิยีห่อ้/รุน่) หมายเหต/ุเลขครภัุณฑเ์ดมิ

รวมกลุ่มพัสดุครุภัณฑโ์ฆษณำและเผยแพร่

รวมกลุ่มพัสดุครุภัณฑไ์ฟฟ้ำและวิทยุ

รหัสครุภัณฑ์ รายงานครุภัณฑ์ คณุสมบตั(ิยีห่อ้/รุน่) หมายเหต/ุเลขครภัุณฑเ์ดมิ



มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รายงานการส ารวจครภัุณฑ/์ทีด่นิ/สิง่ปลกูสรา้ง

ระบบคลังพัสดุ 022 : คลังศนูยฝึ์กประสบการณ์วชิาชพี(จันทรเกษมปารค์)

ล ำดับ หน่วยนับ มลูคา่ครุภัณฑ์ วนัทีไ่ดม้า แหลง่เงนิ สถานทีต่ัง้/จัดเก็บ

4 40-21-710100-208-00016-0004  ถงัน ำ้เหลก็อำบน ำ้สงักะส ี  ถงั 6,400.00               17/7/2540 เงินรำยได้

ดำดฟำ้ชัน้ 6

5 40-21-710100-208-00016-0005  ถงัน ำ้เหลก็อำบน ำ้สงักะส ี  ถงั 6,400.00               17/7/2540 เงินรำยได้

ดำดฟำ้ชัน้ 6

6 40-21-710100-208-00016-0006  ถงัน ำ้เหลก็อำบน ำ้สงักะส ี  ถงั 6,400.00               17/7/2540 เงินรำยได้

ดำดฟำ้ชัน้ 6

7 40-21-710100-208-00016-0007  ถงัน ำ้เหลก็อำบน ำ้สงักะส ี  ถงั 6,400.00               17/7/2540 เงินรำยได้

ดำดฟำ้ชัน้ 6

8 40-21-710100-208-00016-0008  ถงัน ำ้เหลก็อำบน ำ้สงักะส ี  ถงั 6,400.00               17/7/2540 เงินรำยได้

ดำดฟำ้ชัน้ 6

9 44-21-710100-208-00017-0001  หมอ้ตม้น ำ้สแตนเลส ขนำด  ใบ 5,850.00               18/10/2543 เงินรำยได้

14 ลติร

10 44-21-710100-208-00045-0001  คลูเลอรน์  ำ้เยน็ ขนำด8.5 ลติร  ใบ 5,200.00               4/10/2543 เงินรำยได้

11 47-21-710100-208-00017-0001  หมอ้ตม้น ำ้รอ้นสแตนเลส  ใบ 7,322.00               19/8/2547 เงินรำยได้

ขนำด 14 ลติร

69,572.00           

กลุม่พัสดุ 215 : ครภัุณฑค์อมพวิเตอร์

ล ำดับ หน่วยนับ มลูคา่ครุภัณฑ์ วนัทีไ่ดม้า แหลง่เงนิ สถานทีต่ัง้/จัดเก็บ

1 52-21-710100-215-00003-0001  คอมพิวเตอร ์Havddisk 32  ชดุ 19,800.00             30/3/2552 เงินรำยได้

GB DVDRW moniter 19 นิว้

2 54-22-610000-215-00003-0006  เครื่องคอมพิวเตอร์  ชดุ 16,585.00             19/1/2554 เงินกนัเหลือ่มปี(รำยได)้

36,385.00           

957,267.00         

957,267.00         

รหัสครุภัณฑ์ รายงานครุภัณฑ์ คณุสมบตั(ิยีห่อ้/รุน่) หมายเหต/ุเลขครภัุณฑเ์ดมิ

รวมกลุ่มพัสดุครุภัณฑค์อมพิวเตอร์

              รวมหน่วยงำนศูนยฝึ์กประสบกำรณวิ์ชำชีพ(จันทรเกษมปำรค์)

รวมคลังศูนยฝึ์กประสบกำรณวิ์ชำชีพ(จันทรเกษมปำรค์)

รวมกลุ่มพัสดุครุภัณฑง์ำนบำ้นงำนครัว

รหัสครุภัณฑ์ รายงานครุภัณฑ์ คณุสมบตั(ิยีห่อ้/รุน่) หมายเหต/ุเลขครภัุณฑเ์ดมิ


