
มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รายงานการส ารวจครภัุณฑ/์ทีด่นิ/สิง่ปลกูสรา้ง

ระบบคลังพัสดุ 032 : คลังสระวา่ยน ้า

คลังพัสด ุ 032 : คลังสระวา่ยน ้า

หน่วยงาน 71030000 : สระวา่ยน ้าและศนูยส์ง่เสรมิสขุภาพ

กลุม่พัสดุ 201 : ครภัุณฑส์ านักงาน

ล าดับ รหสัครภัุณฑ์ รายการครภัุณฑ์ หน่วยนับ มลูคา่ครภัุณฑ์ วันทีไ่ดม้า แหลง่เงนิ คณุสมบัต(ิยีห่อ้/รุน่) หมายเหต/ุเลขครภัุณฑเ์ดมิ สถานทีต่ัง้/จัดเก็บ
1 54-21-110000-201-00005-0024  เกา้อีท้  างานผูอ้  านวยการ

ส านกั

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

6,800.00        

กลุม่พัสดุ 204 : ครภัุณฑก์อ่สรา้ง เครือ่งมอืและอปุกรณ์

ล าดับ รหสัครภัุณฑ์ รายการครภัุณฑ์ หน่วยนับ มลูคา่ครภัุณฑ์ วันทีไ่ดม้า แหลง่เงนิ คณุสมบัต(ิยีห่อ้/รุน่) หมายเหต/ุเลขครภัุณฑเ์ดมิ สถานทีต่ัง้/จัดเก็บ
1 53-24-710300-204-00025-0001  เครือ่งกรองทราย ไฟเบอร์

กลาส ขนาด 36 นิว้ 

เกรยีขา้งพรอ้มสารกรอง 

ทอ่เขา้-ออก 2 นิว้ โฟรน์  า้ 

120 แกลลอน ตอ่นาที 

พรอ้มอปุกรณืในการติดตัง้

 ชดุ 33,705.00                 6/9/2553 เงินรบัฝาก - สระ

วา่ยน า้และศนูย์

สง่เสรมิสขุภาพ

2 53-24-710300-204-00025-0002  เครือ่งกรองทราย ไฟเบอร์

กลาส ขนาด 36 นิว้ 

เกรยีขา้งพรอ้มสารกรอง 

ทอ่เขา้-ออก 2 นิว้ โฟรน์  า้ 

120 แกลลอน ตอ่นาที 

พรอ้มอปุกรณืในการติดตัง้

 ชดุ 33,705.00                 6/9/2553 เงินรบัฝาก - สระ

วา่ยน า้และศนูย์

สง่เสรมิสขุภาพ

3 53-24-710300-204-00025-0003  เครือ่งกรองทราย ไฟเบอร์

กลาส ขนาด 36 นิว้

 ชดุ 33,705.00                 6/9/2553 เงินรบัฝาก - สระ

วา่ยน า้และศนูย์

รวมกลุม่พัสดคุรภัุณฑส์ านักงาน



มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รายงานการส ารวจครภัุณฑ/์ทีด่นิ/สิง่ปลกูสรา้ง

ระบบคลังพัสดุ 032 : คลังสระวา่ยน ้า

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

ทอ่เขา้-ออก 2 นิว้ โฟรน์  า้ 

120 แกลลอน ตอ่นาที 

พรอ้มอปุกรณืในการติดตัง้

สง่เสรมิสขุภาพ

4 53-24-710300-204-00025-0004  เครือ่งกรองทราย ไฟเบอร์

กลาส ขนาด 36 นิว้ 

เกรยีขา้งพรอ้มสารกรอง 

ทอ่เขา้-ออก 2 นิว้ โฟรน์  า้ 

120 แกลลอน ตอ่นาที 

พรอ้มอปุกรณืในการติดตัง้

 ชดุ 33,705.00                 6/9/2553 เงินรบัฝาก - สระ

วา่ยน า้และศนูย์

สง่เสรมิสขุภาพ

134,820.00    

กลุม่พัสดุ 210 : ครภัุณฑก์ฬีา/กายภาพ

ล าดับ รหสัครภัุณฑ์ รายการครภัุณฑ์ หน่วยนับ มลูคา่ครภัุณฑ์ วันทีไ่ดม้า แหลง่เงนิ คณุสมบัต(ิยีห่อ้/รุน่) หมายเหต/ุเลขครภัุณฑเ์ดมิ สถานทีต่ัง้/จัดเก็บ
1 49-21-110000-210-00037-0001  ตะขอปรบัระดบัทุน่ลู ่แส

ตนเลสพรอ้มตวัเอสเก่ียว

 อนั 5,885.00                   12/9/2549 เงินรายได้

2 49-21-110000-210-00037-0002  ตะขอปรบัระดบัทุน่ลู ่แส

ตนเลสพรอ้มตวัเอสเก่ียว

 อนั 5,885.00                   12/9/2549 เงินรายได้

3 49-21-110000-210-00037-0003  ตะขอปรบัระดบัทุน่ลู ่แส

ตนเลสพรอ้มตวัเอสเก่ียว

 อนั 5,885.00                   12/9/2549 เงินรายได้

4 49-21-110000-210-00037-0004  ตะขอปรบัระดบัทุน่ลู ่แส

ตนเลสพรอ้มตวัเอสเก่ียว

 อนั 5,885.00                   12/9/2549 เงินรายได้

5 49-21-110000-210-00037-0005  ตะขอปรบัระดบัทุน่ลู ่แส

ตนเลสพรอ้มตวัเอสเก่ียว

 อนั 5,885.00                   12/9/2549 เงินรายได้

รวมกลุม่พัสดคุรภัุณฑก์อ่สรา้ง เครือ่งมอืและอปุกรณ์



มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รายงานการส ารวจครภัุณฑ/์ทีด่นิ/สิง่ปลกูสรา้ง

ระบบคลังพัสดุ 032 : คลังสระวา่ยน ้า

ล าดับ รหสัครภัุณฑ์ รายการครภัุณฑ์ หน่วยนับ มลูคา่ครภัุณฑ์ วันทีไ่ดม้า แหลง่เงนิ คณุสมบัต(ิยีห่อ้/รุน่) หมายเหต/ุเลขครภัุณฑเ์ดมิ สถานทีต่ัง้/จัดเก็บ
6 49-21-110000-210-00038-0001  ทุน่ลูต่ดัคลืน่รอ้ยสลงิแส

ตนเลส ยาว 25 เมตร สธีง

ชาติ พรอ้มตะขอเอส 1 ขา้ง

 อนั 13,375.00                 12/9/2549 เงินรายได้

7 49-21-110000-210-00038-0002  ทุน่ลูต่ดัคลืน่รอ้ยสลงิแส

ตนเลส ยาว 25 เมตร สธีง

ชาติ พรอ้มตะขอเอส 1 ขา้ง

 อนั 13,375.00                 12/9/2549 เงินรายได้

8 49-21-110000-210-00038-0003  ทุน่ลูต่ดัคลืน่รอ้ยสลงิแส

ตนเลส ยาว 25 เมตร สธีง

ชาติ พรอ้มตะขอเอส 1 ขา้ง

 อนั 13,375.00                 12/9/2549 เงินรายได้

9 49-21-110000-210-00038-0004  ทุน่ลูต่ดัคลืน่รอ้ยสลงิแส

ตนเลส ยาว 25 เมตร สธีง

ชาติ พรอ้มตะขอเอส 1 ขา้ง

 อนั 13,375.00                 12/9/2549 เงินรายได้

10 49-21-110000-210-00038-0005  ทุน่ลูต่ดัคลืน่รอ้ยสลงิแส

ตนเลส ยาว 25 เมตร สธีง

ชาติ พรอ้มตะขอเอส 1 ขา้ง

 อนั 13,375.00                 12/9/2549 เงินรายได้

11 50-21-110000-210-00036-0001  ทีม่ว้นเก็บลูว่า่ยน า้พรอ้ม

ผา้คลมุ

 มว้น/พบั 34,240.00                 8/12/2549 เงินรายได้

130,540.00    

272,160.00    

272,160.00    

รวมหน่วยงานสระวา่ยน ้าและศนูยส์ง่เสรมิสขุภาพ

รวมคลงัสระวา่ยน ้า

รวมกลุม่พัสดคุรภัุณฑก์ฬีา/กายภาพ


