


รายการครุภัณฑ์ที่ชํารุดและเสื่อมสภาพ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 
รายการที่  1  เก้าอ้ีทํางาน  สีดํา   จํานวน 1 ตัว   

                       

รายการที่ 2 เก้าอีทํางาน สีดํา จํานวน 1 ตัว   

                     



รายการที่ 3 เก้าอ้ีทํางาน  สีดํา   จํานวน 1 ตัว 

                     
 

รายการที่ 4 เก้าอ้ีทํางาน สีดํา  จํานวน 1 ตัว 

                      

 

 



รายการที่ 5 เก้าอ้ีทํางาน  สีดํา  จํานวน 1 ตัว  

                      

รายการที่ 6 เก้าอ้ีทํางาน สีนํ้าเงินเข้ม จํานวน 1 ตัว 

                      

 



รายการที่ 7 เก้าอ้ีทํางาน บุด้วยผ้าลาย จํานวน 1 ตัว 

                      

รายการที่ 8 เก้าอ้ีทํางาน บุด้วยผ้าลาย จํานวน 1 ตัว  

 

 



รายการที่ 9 เก้าอ้ีทํางาน สีนํ้าตาล เลขครุภัณฑ์ 1205-01-01-1713 จํานวน 1 ตัว 

                      

รายการที่ 10 เก้าอ้ีทํางาน สีดํา  ย่ีห้อ ITOKI   จํานวน 1 ตัว 

                      

 



รายการที่ 11 เก้าอ้ีทํางาน บุหนัง สีนํ้าตาลเข้ม จํานวน 1 ตัว  

                      

รายการที่ 12 โต๊ะทํางาน รหัสครุภัณฑ์ 7103-01-02-05 จาํนวน 1 ตัว 

              

 



รายการที่ 13  โต๊ะทํางาน จํานวน 1 ตัว 

          

รายการที่ 14  ตู้เก็บวางเอกสาร/วารสาร จํานวน 1 ตัว  

                       

 



รายการที่ 15  ตู้เก็บเอกสาร 4 ช้ัน (ตู้ไม้ ช้ันล่างปิด-เปิด ช้ัน 2-4 โล่ง) เลขครุภัณฑ์ 7101-01-06-03  จํานวน 1 ตู้ 

                      

รายการที่ 16  โทรศัพท์ ย่ีหอ้ Fujitel สีนํ้าเงิน จํานวน 1 เครื่อง 

                   

 



รายการที่ 17  โทรศัพท์ ย่ีห้อ Work รุ่น WG-011 สีนํ้าเงิน เลขครุภัณฑ์ 54040040-0013040-0013-                      
                  0010001(1701-5400095) จํานวน 1 เครือ่ง 
 

                     
รายการที่ 18 โทรศัพท์ ย่ีห้อ Panasonic  สีดํา  จํานวน 1 เครื่อง  

                       

 



รายการที่  19  โทรศัพท์ ย่ีห้อ Alcatel  รุ่น First replexes สีดํา จํานวน 1 เครื่อง 

                     

 

รายการที่ 20 โทรศํพท์ ย่ีห้อ Panasonic รุน่ Easa-Phone สีขาว  จํานวน 1 เครื่อง 

                      

 



รายการที่ 21 โทรศัพท์ ย่ีห้อ Panasonic รุ่น Dijital Gigarang  สีเทา จํานวน 1 เครื่อง 

                     

รายการที่ 22 โทรศัพท์ ย่ีห้อ Panasonic รุน่ Extra Range PLuS  สีดํา จํานวน 1 เคร่ือง        

                     

 

 



รายการที่ 23 โทรศัพท์ ย่ีห้อ LG รุ่น World dphone จํานวน 1 เครื่อง 

                      

รายการที่ 24   โทรศัพท ์ย่ีหอ้ โนเกีย จํานวน 1 เครื่อง 

            

 



รายการที่ 25  โทรศัพท์ ย่ีห้อ โนเกีย จํานวน 1 เครื่อง 

           

รายการที่ 26 โทรศัพท์ ย่ีห้อ โนเกีย จํานวน 1 เครื่อง 

             

 



รายการที่ 27  เครื่องปรับอากาศ ย่ีห้อ มิตซูบิชิ รุ่น Mr Slim MS-24QV รหัสครุภัณฑ์ 1201-05-01/ร.41  
                 จํานวน 1 เครือ่ง 

           

 

          

 คอยล์ร้อน 

 



รายการที่ 28-29    เครื่องปรับอากาศ ย่ีห้อ Comfort ขนาด 25,000 บีทียู  จํานวน 2 เครื่อง 
 

                 

               

                    

                                   คอยล์ร้อน  ตัวที่ 28 

                                      



                      

     คอยล์ร้อน  ตัวที่ 29  (ภาพ 1) 

                          

                                      คอยล์ร้อน ตัวที่ 29 (ภาพ 2) 



รายการที่ 30  คอลย์ร้อน ย่ีห้อ  - 

                              

                                           คอยล์รอ้น ตัวที่ 30 (ภาพ 1) 

                   

                                           คอยล์รอ้น ตัวที่ 30 (ภาพ 2) 

 



รายการที่ 31  เครื่องถ่ายเอกสาร ย่ีห้อ Ricoh รุ่น Priport VT 2005  จํานวน 1 เครื่อง 

                        

 

 รายการที่ 32   เครื่องโทรสาร ย่ีห้อ Panasonic รุ่น KX-FP152  จํานวน 1 เครื่อง 

        

 

 



รายการที่ 33  เครื่องสแกนเนอร์ ย่ีห้อ HP รุ่น Scanjet 8350  จํานวน 1 เครื่อง เลขครุภัณฑ์ 1201-13-008-0008 

                    

 

 

รายการที่ 34  จอคอมพิวเตอร์  ย่ีห้อ Compaq 7500  จํานวน 1 เครือ่ง 

         

 



รายการที่ 35  เครื่องพิมพ์เลเซอร์  ย่ีห้อ Cannon รุ่น S600  จํานวน 1 เครื่อง 

 

 

รายการที่ 36  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ย่ีห้อ Sumsung  จํานวน 1 เคร่ือง 

                   

 

 

 



รายการที่ 37  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ แบบขาวดํา ย่ีห้อ RICOH  รุ่น Aficio AP2600 จํานวน 1 เครื่อง  
                  เลขครุภัณฑ์ 1201-13-003-0027 
                 

                  

 
 
 
รายการที่ 38  เครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ ย่ีหอ้ HP Color Laser Jet 3800 dn  จํานวน 1 เครื่อง 
                  เลขครุภัณฑ์ 54130130-0003130-0003-0010100 (เลขเดิม 1205-13-005-0096) 
 

                     



รายการที่ 39  เครื่องสํารองไฟ ย่ีห้อ SYNDOME 750VA  จํานวน 1 เคร่ือง  

                     

 

รายการที่  40  เครื่องสํารองไฟ ย่ีห้อ Linethai 650 VA  จํานวน 1 เคร่ือง 

                      



 

รายการที่  41  เครื่องสํารองไฟ ย่ีห้อ STAR  VA  จํานวน 1 เครือ่ง  

                            

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


