
ล ำดับที่
หมำยเลข

ครุภัณฑ์ระบบ
คณะฯ

หมำยเลขครุภัณฑ์ระบบ 
ERP

รำยกำร จ ำนวน วันที่ได้มำ มูลค่ำที่มำ มูลค่ำคงเหลือ ห้อง สถำนที่ รูปครุภัณฑ์ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
 รำคำกลำที่
จ ำหน่ำย
(บำท)

1 6515-014-0018 - Centrifuge 1 2/8/2522 30980.00 1.00 406
อาคารวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี
งานบริการวชิาการงานวจิัย 30.00                         

2 6645-014-37 
(MT-28-13)

- Centrifuge ยีห่อ้Hettich 
UNIVERSAL

2 - - 1.00 406
อาคารวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี
งานบริการวชิาการงานวจิัย 50.00                         

3 6515-028-25 (MT-23-12) - อ่างท้าน ้าอุน่
Water Bath ยีห่อ้ Kw.PACK

1 23/6/2529 9000.00 1.00 406 อาคารวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

งานบริการวชิาการงานวจิัย 50.00                         

4 6515-011-8 MT-28-20 - Centrifuge ยีห่อ้ HITACHI 1 3/1/2529 293820.51 1.00 406 อาคารวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

งานบริการวชิาการงานวจิัย 30.00                         

รำยกำรครุภัณฑ์แทงจ ำหน่ำย ประจ ำปี 2564



ล ำดับที่
หมำยเลข

ครุภัณฑ์ระบบ
คณะฯ

หมำยเลขครุภัณฑ์ระบบ 
ERP

รำยกำร จ ำนวน วันที่ได้มำ มูลค่ำที่มำ มูลค่ำคงเหลือ ห้อง สถำนที่ รูปครุภัณฑ์ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
 รำคำกลำที่
จ ำหน่ำย
(บำท)

รำยกำรครุภัณฑ์แทงจ ำหน่ำย ประจ ำปี 2564

5 6650-001-0093 - กล้องจุลทรรศน ์ยีห่อ้ Olympus 1 - - - 406 อาคารวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

งานบริการวชิาการงานวจิัย 20.00                         

6 6650-020-0137 - กล้องจุลทรรศน ์ชนดิ 2 ตา ยีห่อ้
 Olympus

1 18/6/2525 14336.00 1.00 406 อาคารวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

งานบริการวชิาการงานวจิัย 20.00                         

7 6650-017-0007 - กล้องจุลทรรศนแ์บบ 3 มิติ  ยีห่อ้
 Olympus CK2

1 1/3/2533 148148.58 1.00 406 อาคารวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

งานบริการวชิาการงานวจิัย 20.00                         

8 - 0462000-909000010266-0 Freezer -20 C
ยีห่อ้ Sanyo SF-C997(GYN)

1 28/6/2562 1.00 0.00 406 อาคารวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

งานบริการวชิาการงานวจิัย 500.00                       



ล ำดับที่
หมำยเลข

ครุภัณฑ์ระบบ
คณะฯ

หมำยเลขครุภัณฑ์ระบบ 
ERP

รำยกำร จ ำนวน วันที่ได้มำ มูลค่ำที่มำ มูลค่ำคงเหลือ ห้อง สถำนที่ รูปครุภัณฑ์ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
 รำคำกลำที่
จ ำหน่ำย
(บำท)

รำยกำรครุภัณฑ์แทงจ ำหน่ำย ประจ ำปี 2564

9 6515-014-0111 (MT-48-021) 409000002259-0 High speed centrifuge 1 23/6/2548 2407500.00 1.00 624 อาคารวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

งานบริการวชิาการงานวจิัย 1,500.00                    

10 - 0462000-909000010276-0 เคร่ืองปั่นเหวี่ยง 
(microcentrifuge)

1 28/6/2562 1.00 0.00 632 อาคารวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

งานบริการวชิาการงานวจิัย 100.00                       

11 6670-002-0028 409000003242-0 เคร่ืองชัง่สาร Precisa / XT220A 1 28/12/2548 90000.00 1.00 706 อาคารวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

งานบริการวชิาการงานวจิัย 20.00                         

12
6630-051-0012

(MT-48-003) 409000002640-0
เคร่ืองเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ

BIO-RAD/
iCycler

1 28/12/2547 500000.00 1.00 706 อาคารวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

งานบริการวชิาการงานวจิัย 20.00                         



ล ำดับที่
หมำยเลข

ครุภัณฑ์ระบบ
คณะฯ

หมำยเลขครุภัณฑ์ระบบ 
ERP

รำยกำร จ ำนวน วันที่ได้มำ มูลค่ำที่มำ มูลค่ำคงเหลือ ห้อง สถำนที่ รูปครุภัณฑ์ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
 รำคำกลำที่
จ ำหน่ำย
(บำท)

รำยกำรครุภัณฑ์แทงจ ำหน่ำย ประจ ำปี 2564

13
6515-014-0117

(MT-49-028) 409000002265-0

เคร่ืองปั่นเหวี่ยง
Thermo/

MICROMAX RF
1 - - - 706 อาคารวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี
งานบริการวชิาการงานวจิัย 50.00                         

14 6630-074-0006/2
(MT-49-022)

- เคร่ืองพิมพ์ Laser
HP LaserJet 1020

1 - - - 706 อาคารวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

งานบริการวชิาการงานวจิัย 5.00                          

15
6110-012-0007

(MT-49-009) 409000002232-0
เคร่ืองส้ารองไฟฟ้าMATRIX/

POWERMATIC 1 26/1/2549 35,000.00                 1.00 706 อาคารวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

งานบริการวชิาการงานวจิัย 10.00                         

16 6110-017-0018B - เคร่ืองส้ารองไฟฟ้าขนาด 1KV  
eCM Powercom

1 28/12/2547 7000.00 1.00 706 อาคารวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

งานบริการวชิาการงานวจิัย 10.00                         



ล ำดับที่
หมำยเลข

ครุภัณฑ์ระบบ
คณะฯ

หมำยเลขครุภัณฑ์ระบบ 
ERP

รำยกำร จ ำนวน วันที่ได้มำ มูลค่ำที่มำ มูลค่ำคงเหลือ ห้อง สถำนที่ รูปครุภัณฑ์ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
 รำคำกลำที่
จ ำหน่ำย
(บำท)

รำยกำรครุภัณฑ์แทงจ ำหน่ำย ประจ ำปี 2564

17
6630-074-0006/1

(MT-49-022) -

จอแสดงผลคอมพิวเตอร์ 
TCO 99

*เคร่ืองบนัทกึและวเิคราะหผ์ล
จากแผ่นวุ้น

1 20/2/2549 - - 706 อาคารวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

งานบริการวชิาการงานวจิัย 5.00                          

18 7440-014-0071 410000004354-0

จอแสดงผลคอมพิวเตอร์
FLATRON/

L17185
1 12/7/2549 8,827.50                  1.00 706 อาคารวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี
งานบริการวชิาการงานวจิัย 5.00                          

19 6515-019-0001 -

เคร่ืองอบเจล
BIO-RAD/

MODEL 543
1 20/7/2537 97,000.00                 1.00 706 อาคารวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี
งานบริการวชิาการงานวจิัย 10.00                         

20 6515-019-0001 -

เคร่ืองดักไอน ้า
BIO-RAD

/ Vapor Trap
1 20/7/2537 - - 706 อาคารวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี
งานบริการวชิาการงานวจิัย 20.00                         



ล ำดับที่
หมำยเลข

ครุภัณฑ์ระบบ
คณะฯ

หมำยเลขครุภัณฑ์ระบบ 
ERP

รำยกำร จ ำนวน วันที่ได้มำ มูลค่ำที่มำ มูลค่ำคงเหลือ ห้อง สถำนที่ รูปครุภัณฑ์ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
 รำคำกลำที่
จ ำหน่ำย
(บำท)

รำยกำรครุภัณฑ์แทงจ ำหน่ำย ประจ ำปี 2564

21 6515-019-0006 - ปั๊มไอน ้า 1 - - - 706 อาคารวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

งานบริการวชิาการงานวจิัย 30.00                         

22 6515-077-0001 - ตู้เก็บเชื อแบคทเีรียขนาดความจุ
ไม่นอ้ยกวา่ 600 ลิตร

1 12/7/2533 69,500.00                 1.00 ชั น3 ตึกคณะเทคนคิ
การแพทย์ (ศิริราช)

งานการศึกษา 500.00                       

23 6515-014-0036
(MT-27-12)

- Centrifuge เคร่ืองปั่นเหวี่ยงชนดิ
 24 หวั

1 8/1/2528 55,781.00                 1.00 ชั น3 ตึกคณะเทคนคิ
การแพทย์ (ศิริราช)

งานการศึกษา 50.00                         

24 - 0454017-401000036353-0 เคร่ืองปรับอากาศ 
13000 BTU

1 27/6/2556 24,000.00                 1.00 ตึกคณะเทคนคิ
การแพทย์ (ศิริราช)

สถานเวชศาตร์ 400.00                       



ล ำดับที่
หมำยเลข

ครุภัณฑ์ระบบ
คณะฯ

หมำยเลขครุภัณฑ์ระบบ 
ERP

รำยกำร จ ำนวน วันที่ได้มำ มูลค่ำที่มำ มูลค่ำคงเหลือ ห้อง สถำนที่ รูปครุภัณฑ์ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
 รำคำกลำที่
จ ำหน่ำย
(บำท)

รำยกำรครุภัณฑ์แทงจ ำหน่ำย ประจ ำปี 2564

25 - 0454017-401000036352-0 เคร่ืองปรับอากาศ 13000 BTU 1 27/6/2556 24,000.00                 1.00 ตึกคณะเทคนคิ
การแพทย์ (ศิริราช)

สถานเวชศาตร์ 400.00                       



ล ำดับที่
หมำยเลข

ครุภัณฑ์ระบบ
คณะฯ

หมำยเลขครุภัณฑ์ระบบ 
ERP

รำยกำร จ ำนวน วันที่ได้มำ มูลค่ำที่มำ มูลค่ำคงเหลือ ห้อง สถำนที่ รูปครุภัณฑ์ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
 รำคำกลำที่
จ ำหน่ำย
(บำท)

รำยกำรครุภัณฑ์แทงจ ำหน่ำย ประจ ำปี 2564

26 - 0454017-401000036357-0 เคร่ืองปรับอากาศ 
25000 BTU

1 27/6/2555 38,000.00                 1.00 ตึกคณะเทคนคิ
การแพทย์ (ศิริราช)

สถานเวชศาตร์ 500.00                       

27 - 0454017-401000036360-0 แอร์ 48000 BTU 1 27/6/2556 64,000.00                 1.00 ตึกคณะเทคนคิ
การแพทย์ (ศิริราช)

สถานเวชศาตร์ 700.00                       

28 - 0455041-401000034033-0 เคร่ืองปรับอากาศ ประมาณ 
20000 BTU

1 4/7/2555 33,000.00                 1.00 ตึกคณะเทคนคิ
การแพทย์ (ศิริราช)

สถานเวชศาตร์ 500.00                       

29 - 0454017-401000036356-0 เคร่ืองปรับอากาศ 25000 BTU 1 27/6/2556 38,000.00                 1.00 ตึกคณะเทคนคิ
การแพทย์ (ศิริราช)

สถานเวชศาตร์                        500.00



ล ำดับที่
หมำยเลข

ครุภัณฑ์ระบบ
คณะฯ

หมำยเลขครุภัณฑ์ระบบ 
ERP

รำยกำร จ ำนวน วันที่ได้มำ มูลค่ำที่มำ มูลค่ำคงเหลือ ห้อง สถำนที่ รูปครุภัณฑ์ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
 รำคำกลำที่
จ ำหน่ำย
(บำท)

รำยกำรครุภัณฑ์แทงจ ำหน่ำย ประจ ำปี 2564

30 - 0456000 - 401000036363-0 เคร่ืองปรับอากาศ 18000 BTU 1 11/1/2556 36,915.00                 1.00 ตึกคณะเทคนคิ
การแพทย์ (ศิริราช)

สถานเวชศาตร์                        500.00

31 4110-001-0071 - ตู้เย็น 1 21/11/2544 25,900.00                 1.00 ตึกคณะเทคนคิ
การแพทย์ (ศิริราช)

สถานเวชศาตร์                        200.00

32 - 0456000-401000036364-0 เคร่ืองปรับอากาศ 30000 BTU 1 11/1/2556 54,035.00                 1.00 ตึกคณะเทคนคิ
การแพทย์ (ศิริราช)

สถานเวชศาตร์                        700.00

33 - 0454017-409000011745-0 โต๊ะส้าหรับเจาะเลือด 1 27/6/2556 12,000.00                 1.00 ตึกคณะเทคนคิ
การแพทย์ (ศิริราช)

สถานเวชศาตร์                        500.00



ล ำดับที่
หมำยเลข

ครุภัณฑ์ระบบ
คณะฯ

หมำยเลขครุภัณฑ์ระบบ 
ERP

รำยกำร จ ำนวน วันที่ได้มำ มูลค่ำที่มำ มูลค่ำคงเหลือ ห้อง สถำนที่ รูปครุภัณฑ์ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
 รำคำกลำที่
จ ำหน่ำย
(บำท)

รำยกำรครุภัณฑ์แทงจ ำหน่ำย ประจ ำปี 2564

34 - 0454017-409000011746-0 โต๊ะส้าหรับเจาะเลือด 1 27/6/2556 12,000.00                 1.00 ตึกคณะเทคนคิ
การแพทย์ (ศิริราช)

สถานเวชศาตร์                        500.00

35 - 0454017-409000011747-0 โต๊ะส้าหรับเจาะเลือด 1 27/6/2556 12,000.00                 1.00 ตึกคณะเทคนคิ
การแพทย์ (ศิริราช)

สถานเวชศาตร์                        500.00

36 - 0454017-401000036542-0 ตู้สายพานติดผนงั 1 18/10/2555 30,000.00                 1.00 ตึกคณะเทคนคิ
การแพทย์ (ศิริราช)

สถานเวชศาตร์                        700.00



ล ำดับที่
หมำยเลข

ครุภัณฑ์ระบบ
คณะฯ

หมำยเลขครุภัณฑ์ระบบ 
ERP

รำยกำร จ ำนวน วันที่ได้มำ มูลค่ำที่มำ มูลค่ำคงเหลือ ห้อง สถำนที่ รูปครุภัณฑ์ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
 รำคำกลำที่
จ ำหน่ำย
(บำท)

รำยกำรครุภัณฑ์แทงจ ำหน่ำย ประจ ำปี 2564

37 - 0454017-401000036351-0 เคร่ืองปรับอากาศ 13000 BTU 1 27/6/2556 24,000.00                 1.00 ตึกคณะเทคนคิ
การแพทย์ (ศิริราช)

สถานเวชศาตร์                        400.00

38 - 0454017-901000103449-0 พัดลมดูดอากาศ 1 27/6/2556 2,000.00                  1.00 ตึกคณะเทคนคิ
การแพทย์ (ศิริราช)

สถานเวชศาตร์                         5.00

39 - 0456012-410000022000-0 เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ 1 19/2/2551 8,210.10                  1.00 ตึกคณะเทคนคิ
การแพทย์ (ศิริราช)

สถานเวชศาตร์                         5.00

40 - 0456012-410000022006-0 จอคอมพิวเตอร์ 1 19/2/2551 5,930.10                  1.00 ตึกคณะเทคนคิ
การแพทย์ (ศิริราช)

สถานเวชศาตร์                         5.00



ล ำดับที่
หมำยเลข

ครุภัณฑ์ระบบ
คณะฯ

หมำยเลขครุภัณฑ์ระบบ 
ERP

รำยกำร จ ำนวน วันที่ได้มำ มูลค่ำที่มำ มูลค่ำคงเหลือ ห้อง สถำนที่ รูปครุภัณฑ์ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
 รำคำกลำที่
จ ำหน่ำย
(บำท)

รำยกำรครุภัณฑ์แทงจ ำหน่ำย ประจ ำปี 2564

41 6515-054-0002 -
Stabilizer (เคร่ืองควบคุมแรงดัน
และปอ้งกันสัญญาณรบกวนทาง

ไฟฟ้า)
1 16/4/2523 12,000.00                 1.00 ตึกคณะเทคนคิ

การแพทย์ (ศิริราช)
สถานเวชศาตร์                      100.00



ล ำดับที่
หมำยเลข

ครุภัณฑ์ระบบ
คณะฯ

หมำยเลขครุภัณฑ์ระบบ 
ERP

รำยกำร จ ำนวน วันที่ได้มำ มูลค่ำที่มำ มูลค่ำคงเหลือ ห้อง สถำนที่ รูปครุภัณฑ์ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
 รำคำกลำที่
จ ำหน่ำย
(บำท)

รำยกำรครุภัณฑ์แทงจ ำหน่ำย ประจ ำปี 2564

42 6515-014-0128 409000002274-0
เคร่ืองปั่นเหวี่ยงขนาดไม่นอ้ยกวา่ 

24 หวั ยีห่อ้ Hettich รุ่น 
ROTOFIX 32A เยอรมันนี

1 24/7/2550 87,740.00                 1.00 ตึกคณะเทคนคิ
การแพทย์ (ศิริราช)

สถานเวชศาตร์                      100.00

43 - 0454017-901000103437-0 เก้าอี พนกังานหนงั 1 27/6/2556 4,000.00                  0.00 ตึกคณะเทคนคิ
การแพทย์ (ศิริราช)

สถานเวชศาตร์                       20.00

44 6630-047-0003 - Sonicator 1 - -                         0.00 406 อาคารวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ภาคจุลชีววทิยาฯ                       20.00

45 6630-040-0003 - เคร่ืองแยกสารอัตโนมัติ Dialyzer 1 11/8/2525 68,807.00                 1.00 406 อาคารวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ภาคจุลชีววทิยาฯ                       50.00



ล ำดับที่
หมำยเลข

ครุภัณฑ์ระบบ
คณะฯ

หมำยเลขครุภัณฑ์ระบบ 
ERP

รำยกำร จ ำนวน วันที่ได้มำ มูลค่ำที่มำ มูลค่ำคงเหลือ ห้อง สถำนที่ รูปครุภัณฑ์ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
 รำคำกลำที่
จ ำหน่ำย
(บำท)

รำยกำรครุภัณฑ์แทงจ ำหน่ำย ประจ ำปี 2564

46 6630-051-0007 409000002635-0 เคร่ืองส้ารองไฟ
*ชุดเคร่ืองปริมาณสารพันธกุรรม

1 25/4/2540 412,000.00               1.00 อาคารวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ภาคจุลชีววทิยาฯ                      200.00



ล ำดับที่
หมำยเลข

ครุภัณฑ์ระบบ
คณะฯ

หมำยเลขครุภัณฑ์ระบบ 
ERP

รำยกำร จ ำนวน วันที่ได้มำ มูลค่ำที่มำ มูลค่ำคงเหลือ ห้อง สถำนที่ รูปครุภัณฑ์ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
 รำคำกลำที่
จ ำหน่ำย
(บำท)

รำยกำรครุภัณฑ์แทงจ ำหน่ำย ประจ ำปี 2564

47 6515-014-0089 409000002239-0 Centrifuge 1 25/4/2540 1,499,926.00            1.00 อาคารวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ภาคจุลชีววทิยาฯ                   1,500.00

48 4110-001-0077 - ตู้เย็น 18 คิวบคิฟุต 1 15/9/2556 26,900.00                 1.00 อาคารวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ภาคจุลชีววทิยาฯ                      200.00

49 4240-016-0005 - ตู้ดูดควนั 1 2/9/2537 318,915.00               1.00 ตึกคณะเทคนคิ
การแพทย์ (ศิริราช)

ภาควชิาเคมีคลินกิฯ                      500.00

50 - 0458030-410000027332-0 เคร่ืองพิมพ์ 
Epson printer L300

1 3/11/2557 6,099.00                  1.00 อาคารวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ภาคจุลชีววทิยาฯ                         5.00



ล ำดับที่
หมำยเลข

ครุภัณฑ์ระบบ
คณะฯ

หมำยเลขครุภัณฑ์ระบบ 
ERP

รำยกำร จ ำนวน วันที่ได้มำ มูลค่ำที่มำ มูลค่ำคงเหลือ ห้อง สถำนที่ รูปครุภัณฑ์ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
 รำคำกลำที่
จ ำหน่ำย
(บำท)

รำยกำรครุภัณฑ์แทงจ ำหน่ำย ประจ ำปี 2564

51 6630-025-0007
MT-36-006

- Electrophoresis Rapid 1 10/2/2537 1,260,493.00 1.00 ชั น 1 ตึกคณะเทคนคิ
การแพทย์ (ศิริราช)

ภาควชิาเคมีคลินกิฯ 200.00                       

52 - 410000003854-0 เคร่ืองพิมพ์ผล 1 ชั น 1 ตึกคณะเทคนคิ
การแพทย์ (ศิริราช)

ภาควชิารังสีฯ 5.00                          

53 - 909000007161-0 ตะเกียงบนุเสนชนดิเตาเผาไฟฟ้า 1 19/3/2557 8.00 1.00 706 อาคารวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ภาควชิารังสีฯ 5.00                          



ล ำดับที่
หมำยเลข

ครุภัณฑ์ระบบ
คณะฯ

หมำยเลขครุภัณฑ์ระบบ 
ERP

รำยกำร จ ำนวน วันที่ได้มำ มูลค่ำที่มำ มูลค่ำคงเหลือ ห้อง สถำนที่ รูปครุภัณฑ์ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
 รำคำกลำที่
จ ำหน่ำย
(บำท)

รำยกำรครุภัณฑ์แทงจ ำหน่ำย ประจ ำปี 2564

54 6515-014-0087 - Centrifuge 1 2/4/2540 40000.00 1.00 706 อาคารวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ภาควชิารังสีฯ 100.00                       

55 6525-079-0004 409000002390-0 เคร่ืองตรวจอวยัวะภายในด้วยคล่ืนเสียงความถีสู่ง1 17/2/2540 307000.00 1.00 406 อาคารวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ภาควชิารังสีฯ 100.00                       

56 6515-054-00060 ตู้อบ Forma 1 - - - 406 อาคารวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ภาควชิารังสีฯ 400.00                       

57 6525-020-0003
เคร่ืองพิมพ์ชือ่บนแผ่นฟิล์ม

เอกซเรย์ Okamoto Daylight 
Camera Model A2/R1

1 19/3/2545 100000.00 1.00 406 อาคารวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ภาควชิารังสีฯ 20.00                         



ล ำดับที่
หมำยเลข

ครุภัณฑ์ระบบ
คณะฯ

หมำยเลขครุภัณฑ์ระบบ 
ERP

รำยกำร จ ำนวน วันที่ได้มำ มูลค่ำที่มำ มูลค่ำคงเหลือ ห้อง สถำนที่ รูปครุภัณฑ์ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
 รำคำกลำที่
จ ำหน่ำย
(บำท)

รำยกำรครุภัณฑ์แทงจ ำหน่ำย ประจ ำปี 2564

58 7440-018-0001 410000004381-0 Scan Marker 1 1/8/2540 39055.00 1.00 406 อาคารวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ภาควชิารังสีฯ 20.00                         

59 6525-096-0006 เคร่ืองตรวจฟิล์มเอ็กซเรย์พร้อมอุปกรณ์ 1 24/5/2539 99500.00 1.00 406 อาคารวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ภาควชิารังสีฯ 10.00                         

60 - 0454017-401000036358-0 เคร่ืองปรับอากาศ 25000 BTU 1 27/6/2556 38,000.00                 1.00 ตึกคณะเทคนคิ
การแพทย์ (ศิริราช)

สถานเวชศาตร์                      700.00



ล ำดับที่
หมำยเลข

ครุภัณฑ์ระบบ
คณะฯ

หมำยเลขครุภัณฑ์ระบบ 
ERP

รำยกำร จ ำนวน วันที่ได้มำ มูลค่ำที่มำ มูลค่ำคงเหลือ ห้อง สถำนที่ รูปครุภัณฑ์ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
 รำคำกลำที่
จ ำหน่ำย
(บำท)

รำยกำรครุภัณฑ์แทงจ ำหน่ำย ประจ ำปี 2564

61 4120-003-0167 401000007748-0 เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 32930 BTU 1 28/9/2550 47,000.00                 1.00 ชั น1
อาคารวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี
ภาควชิาเทคนคิการแพทย์ชุมชน 500.00                       

62 4120-003-0168 401000007749-0 เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 32930 BTU 1 28/9/2550 47,000.00                 1.00 ชั น1
อาคารวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี
ภาควชิาเทคนคิการแพทย์ชุมชน 500.00                       

63 6630-025-0024 409000002592-0
Powersupply

เคร่ืองอิเลคโตรโฟรีซีสชนดิ
แนวนอน ขนาด 16-25 ซม.

1 28/2/2546 33,000.00                 1.00 ชั น7
701

อาคารวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ภาคจุลทรรศนฯ์ 50.00                         

64 - 0458000-909000008887-0 เคร่ืองตรวจเลือด Auto 
Chemistry Analyzer

1 0/0/2558 1.00                        1.00 503 อาคารวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ภาควชิาเคมีคลินกิ 300.00                       



ล ำดับที่
หมำยเลข

ครุภัณฑ์ระบบ
คณะฯ

หมำยเลขครุภัณฑ์ระบบ 
ERP

รำยกำร จ ำนวน วันที่ได้มำ มูลค่ำที่มำ มูลค่ำคงเหลือ ห้อง สถำนที่ รูปครุภัณฑ์ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
 รำคำกลำที่
จ ำหน่ำย
(บำท)

รำยกำรครุภัณฑ์แทงจ ำหน่ำย ประจ ำปี 2564

65 - 0458000-909000008888-0 เคร่ืองตรวจเลือด Auto 
Chemistry Analyzer

1 0/0/2558 1.00                        1.00 503 อาคารวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ภาควชิาเคมีคลินกิ 300.00                       

66 - 0458000-910000009570-0 เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์แบบตั ง
โต๊ะ พร้อมจอแสดงผล

1 0/0/2558 1.00                        1.00 503 อาคารวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ภาควชิาเคมีคลินกิ 10.00                         

67 - 0458000-910000009572-0 เคร่ืองส้ารองไฟฟ้า UPS 1 0/0/2558 1.00                        1.00 503 อาคารวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ภาควชิาเคมีคลินกิ 20.00                         

68 - 0458000-910000009569-0 เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์แบบตั ง
โต๊ะ พร้อมจอแสดงผล

1 0/0/2558 1.00                        1.00 503 อาคารวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ภาควชิาเคมีคลินกิ 10.00                         



ล ำดับที่
หมำยเลข

ครุภัณฑ์ระบบ
คณะฯ

หมำยเลขครุภัณฑ์ระบบ 
ERP

รำยกำร จ ำนวน วันที่ได้มำ มูลค่ำที่มำ มูลค่ำคงเหลือ ห้อง สถำนที่ รูปครุภัณฑ์ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
 รำคำกลำที่
จ ำหน่ำย
(บำท)

รำยกำรครุภัณฑ์แทงจ ำหน่ำย ประจ ำปี 2564

69 6110-005-0008 - เคร่ืองควบคุมแรงดันไฟฟ้า 
stabilizer 3kva

1 12/5/2547 1.00                        1.00 503 อาคารวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ภาควชิาเคมีคลินกิ 150.00                       



ล ำดับที่
หมำยเลข

ครุภัณฑ์ระบบ
คณะฯ

หมำยเลขครุภัณฑ์ระบบ 
ERP

รำยกำร จ ำนวน วันที่ได้มำ มูลค่ำที่มำ มูลค่ำคงเหลือ ห้อง สถำนที่ รูปครุภัณฑ์ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
 รำคำกลำที่
จ ำหน่ำย
(บำท)

รำยกำรครุภัณฑ์แทงจ ำหน่ำย ประจ ำปี 2564

70 6630-074-0001 เคร่ืองปั้มเอชพีแอลซีแบบลูกสูบ
เด่ียวใช้ผสมสารละลาย

1 12/5/2547 1.00                        1.00 503 อาคารวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ภาควชิาเคมีคลินกิ                         30.00

71 6630-074-0002 เคร่ืองฉีดสารตัวอย่างแบบอัตโนมัติส้าหรับเคร่ืองปั้ม1 12/5/2547 1.00                        1.00 503 อาคารวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ภาควชิาเคมีคลินกิ                         30.00

72 6630-074-0003 เคร่ืองตรวจวดัสารแบบยูวสิีเบิ ล 1 12/5/2547 1.00                        1.00 503 อาคารวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ภาควชิาเคมีคลินกิ                         30.00

73 6630-074-0004 เคร่ืองตรวจวดัสารชนดิเรืองแสงแบบฟลูออเรสเซนท์1 12/5/2547 1.00                        1.00 503 อาคารวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ภาควชิาเคมีคลินกิ                       30.00



ล ำดับที่
หมำยเลข

ครุภัณฑ์ระบบ
คณะฯ

หมำยเลขครุภัณฑ์ระบบ 
ERP

รำยกำร จ ำนวน วันที่ได้มำ มูลค่ำที่มำ มูลค่ำคงเหลือ ห้อง สถำนที่ รูปครุภัณฑ์ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
 รำคำกลำที่
จ ำหน่ำย
(บำท)

รำยกำรครุภัณฑ์แทงจ ำหน่ำย ประจ ำปี 2564

74 6610-017-0011 เคร่ืองส้ารองกระแสไฟฟ้า (UPS) 
600VA

1 12/5/2547 1.00                        1.00 503 อาคารวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ภาควชิาเคมีคลินกิ                       20.00

75 4120-005-0005 409000002206-0 เคร่ืองปั้มสูญญากาศ 1 เคร่ือง 1 15/2/2551 23,540.00                 1.00 503 อาคารวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ภาควชิาเคมีคลินกิ                      150.00

76 6630-059-0001 - เคร่ืองตรวจหาระดับยา 1 31/8/2538 2,962,420.54            1.00 503 อาคารวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

สถานเวชศาสตร์ฯ                      700.00

77 4110-001-0070 912000005248-0 ตู้แช่ชาร์ป รุ่น FC27 1 20/9/2543 13,000.50                 1.00 503 อาคารวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ภาควชิาเคมีคลินกิ                      300.00



ล ำดับที่
หมำยเลข

ครุภัณฑ์ระบบ
คณะฯ

หมำยเลขครุภัณฑ์ระบบ 
ERP

รำยกำร จ ำนวน วันที่ได้มำ มูลค่ำที่มำ มูลค่ำคงเหลือ ห้อง สถำนที่ รูปครุภัณฑ์ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
 รำคำกลำที่
จ ำหน่ำย
(บำท)

รำยกำรครุภัณฑ์แทงจ ำหน่ำย ประจ ำปี 2564

78 6515-078-0001 - - 1 - - 1.00 503 อาคารวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

-                      500.00

79 6515-014-0066 -
Centrifuge เคร่ืองปั่นแยกชีว
โมเลกุลทางจุลชีววทิยาคลินกิ

พร้อมอุปกรณ์
1 4/10/2534 899,002.75               1.00 503 อาคารวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี
ภาควชิาจุลชีววทิยาคลินกิ                      500.00

80 4110-001-0050 - ตู้เย็น 1 2/12/2535 23,350.00                 1.00 503 อาคารวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ภาคิวชิาเทคนคิการแพทย์ชุมชน                      150.00

81 - 0454017-401000036522-0 ตู้ติดผนงั 1 18/10/2555 80,000.00                 1.00 ตึกคณะเทคนคิ
การแพทย์ (ศิริราช)

สถานเวชศาตร์ 10.00                         



ล ำดับที่
หมำยเลข

ครุภัณฑ์ระบบ
คณะฯ

หมำยเลขครุภัณฑ์ระบบ 
ERP

รำยกำร จ ำนวน วันที่ได้มำ มูลค่ำที่มำ มูลค่ำคงเหลือ ห้อง สถำนที่ รูปครุภัณฑ์ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
 รำคำกลำที่
จ ำหน่ำย
(บำท)

รำยกำรครุภัณฑ์แทงจ ำหน่ำย ประจ ำปี 2564

82 - 0454017-401000036578-0 ตู้เก็บเสื อกาวน์ 1 27/6/2556 28,000.00                 1.00 ตึกคณะเทคนคิ
การแพทย์ (ศิริราช)

สถานเวชศาตร์ 10.00                         

83 - 0454017-401000036539-0 ตู้เตี ยติดผนงั 1 27/6/2556 36,000.00                 1.00 ตึกคณะเทคนคิ
การแพทย์ (ศิริราช)

สถานเวชศาตร์ 10.00                         

84 - 0454017-901000103493-0 ตู้แขวนเหนอืเคานเ์ตอร์ 1 18/10/2555 3,000.00                  1.00 ตึกคณะเทคนคิ
การแพทย์ (ศิริราช)

สถานเวชศาตร์ 10.00                         

85 - 0454017-409000011744-0 โต๊ะส่องกล้อง 1 27/6/2556 33,000.00                 1.00 ตึกคณะเทคนคิ
การแพทย์ (ศิริราช)

สถานเวชศาตร์ 10.00                         



ล ำดับที่
หมำยเลข

ครุภัณฑ์ระบบ
คณะฯ

หมำยเลขครุภัณฑ์ระบบ 
ERP

รำยกำร จ ำนวน วันที่ได้มำ มูลค่ำที่มำ มูลค่ำคงเหลือ ห้อง สถำนที่ รูปครุภัณฑ์ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
 รำคำกลำที่
จ ำหน่ำย
(บำท)

รำยกำรครุภัณฑ์แทงจ ำหน่ำย ประจ ำปี 2564

86 - 0454017-401000036538-0 ตู้ติดผนงัและตู้แขวน 1 27/6/2556 64,000.00                 1.00 ตึกคณะเทคนคิ
การแพทย์ (ศิริราช)

สถานเวชศาตร์ 10.00                         

87 - 0454017-401000036545-0 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์แบบติดผนงั 1 27/6/2556 18,000.00                 1.00 ตึกคณะเทคนคิ
การแพทย์ (ศิริราช)

สถานเวชศาตร์                         10.00

88 - 0454017-401000036521-0 เคานเ์ตอร์ 1 27/6/2556 56,000.00                 1.00 ตึกคณะเทคนคิ
การแพทย์ (ศิริราช)

สถานเวชศาตร์                         10.00

89 - 0454017-401000036522-0 ตู้ติดผนงั 1 18/10/2555 24,000.00                 1.00 ตึกคณะเทคนคิ
การแพทย์ (ศิริราช)

สถานเวชศาตร์                         10.00



ล ำดับที่
หมำยเลข

ครุภัณฑ์ระบบ
คณะฯ

หมำยเลขครุภัณฑ์ระบบ 
ERP

รำยกำร จ ำนวน วันที่ได้มำ มูลค่ำที่มำ มูลค่ำคงเหลือ ห้อง สถำนที่ รูปครุภัณฑ์ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
 รำคำกลำที่
จ ำหน่ำย
(บำท)

รำยกำรครุภัณฑ์แทงจ ำหน่ำย ประจ ำปี 2564

90 7125-002-0719 0454000-401000028432-0 ตู้ลอยติดผนงั 1 30/12/2553 4,500.00                  1.00 ตึกคณะเทคนคิ
การแพทย์ (ศิริราช)

สถานเวชศาตร์                       10.00

91 7125-002-0720 0454000-401000028433-0 ตู้ลอยติดผนงั 1 30/12/2553 4,500.00                  1.00 ตึกคณะเทคนคิ
การแพทย์ (ศิริราช)

สถานเวชศาตร์                       10.00

92 7125-002-0721 0454000-401000028434-0 ตู้ลอยติดผนงั 1 30/12/2553 4,500.00                  1.00 ตึกคณะเทคนคิ
การแพทย์ (ศิริราช)

สถานเวชศาตร์                       10.00

93 - 0454017-401000036532-0 โต๊ะทานข้าว 1 27/6/2556 12,000.00                 1.00 ตึกคณะเทคนคิ
การแพทย์ (ศิริราช)

สถานเวชศาตร์                       10.00



ล ำดับที่
หมำยเลข

ครุภัณฑ์ระบบ
คณะฯ

หมำยเลขครุภัณฑ์ระบบ 
ERP

รำยกำร จ ำนวน วันที่ได้มำ มูลค่ำที่มำ มูลค่ำคงเหลือ ห้อง สถำนที่ รูปครุภัณฑ์ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
 รำคำกลำที่
จ ำหน่ำย
(บำท)

รำยกำรครุภัณฑ์แทงจ ำหน่ำย ประจ ำปี 2564

94 - 0454017-401000036582-0 โต๊ะทานข้าว 1 27/6/2556 9,000.00                  1.00 ตึกคณะเทคนคิ
การแพทย์ (ศิริราช)

สถานเวชศาตร์                       10.00

95 - 0454017-401000036583-0 โต๊ะทานข้าว 1 27/6/2556 9,000.00                  1.00 ตึกคณะเทคนคิ
การแพทย์ (ศิริราช)

สถานเวชศาตร์                       10.00

96 - 0454017-401000036533-0 ตู้ติดผนงัและตู้แขวน 1 27/6/2556 24,000.00                 1.00 ตึกคณะเทคนคิ
การแพทย์ (ศิริราช)

สถานเวชศาตร์                       10.00

97 - 0454017-401000036531-0 ตู้ชุดเตรียมอาหาร 1 27/6/2556 30,000.00                 1.00 ตึกคณะเทคนคิ
การแพทย์ (ศิริราช)

สถานเวชศาตร์                       10.00



ล ำดับที่
หมำยเลข

ครุภัณฑ์ระบบ
คณะฯ

หมำยเลขครุภัณฑ์ระบบ 
ERP

รำยกำร จ ำนวน วันที่ได้มำ มูลค่ำที่มำ มูลค่ำคงเหลือ ห้อง สถำนที่ รูปครุภัณฑ์ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
 รำคำกลำที่
จ ำหน่ำย
(บำท)

รำยกำรครุภัณฑ์แทงจ ำหน่ำย ประจ ำปี 2564

98 - 0454017-401000036529-0 ตู้อ่างล้างจาน 1 27/6/2556 16,000.00                 1.00 ตึกคณะเทคนคิ
การแพทย์ (ศิริราช)

สถานเวชศาตร์                       10.00

99 - 0454017-401000036584-0 โต๊ะท้างานพนกังาน 1 27/6/2556 13,000.00                 1.00 ตึกคณะเทคนคิ
การแพทย์ (ศิริราช)

สถานเวชศาตร์                       10.00

100 - 0454017-401000036585-0 โต๊ะท้างานพนกังาน 1 27/6/2556 13,000.00                 1.00 ตึกคณะเทคนคิ
การแพทย์ (ศิริราช)

สถานเวชศาตร์                       10.00

101 - 0454017-401000036533-0 ตู้ติดผนงัและตู้แขวน 1 27/6/2556 24,000.00                 1.00 ตึกคณะเทคนคิ
การแพทย์ (ศิริราช)

สถานเวชศาตร์                       10.00



ล ำดับที่
หมำยเลข

ครุภัณฑ์ระบบ
คณะฯ

หมำยเลขครุภัณฑ์ระบบ 
ERP

รำยกำร จ ำนวน วันที่ได้มำ มูลค่ำที่มำ มูลค่ำคงเหลือ ห้อง สถำนที่ รูปครุภัณฑ์ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
 รำคำกลำที่
จ ำหน่ำย
(บำท)

รำยกำรครุภัณฑ์แทงจ ำหน่ำย ประจ ำปี 2564

102 - 0454017-401000036538-0 ตู้ติดผนงัและตู้แขวน 1 27/6/2556 64,000.00                 1.00 ตึกคณะเทคนคิ
การแพทย์ (ศิริราช)

สถานเวชศาตร์                       10.00

103 - 0454017-401000036540-0 เคานเ์ตอร์ 1 27/6/2556 60,000.00                 1.00 ตึกคณะเทคนคิ
การแพทย์ (ศิริราช)

สถานเวชศาตร์                       10.00

104 - 0451000-904000004146-0 เคร่ืองขยายเสียงพร้อมล้าโพงและไมโครโฟน 1 19/1/2555 0.00 0.00 ตึกคณะเทคนคิ
การแพทย์ (ศิริราช)

สถานเวชศาตร์                       10.00

105 - 0451000-904000004147-0 เคร่ืองขยายเสียงพร้อมล้าโพงและไมโครโฟน 1 19/1/2555 0.00 0.00 ตึกคณะเทคนคิ
การแพทย์ (ศิริราช)

สถานเวชศาตร์                       10.00



ล ำดับที่
หมำยเลข

ครุภัณฑ์ระบบ
คณะฯ

หมำยเลขครุภัณฑ์ระบบ 
ERP

รำยกำร จ ำนวน วันที่ได้มำ มูลค่ำที่มำ มูลค่ำคงเหลือ ห้อง สถำนที่ รูปครุภัณฑ์ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
 รำคำกลำที่
จ ำหน่ำย
(บำท)

รำยกำรครุภัณฑ์แทงจ ำหน่ำย ประจ ำปี 2564

106 - 0459039-904000007427-0 ไมโครโฟนชนดิไร้สาย 1 - 0.00 0.00 ตึกคณะเทคนคิ
การแพทย์ (ศิริราช)

สถานเวชศาตร์                       10.00

107 - 0459039-904000007428-0 ไมโครโฟนชนดิไร้สาย 1 - 0.00 0.00 ตึกคณะเทคนคิ
การแพทย์ (ศิริราช)

สถานเวชศาตร์                       10.00

108 - 0454017-412000002917-0 Sink 1 27/6/2556 5,000.00                  1.00 ตึกคณะเทคนคิ
การแพทย์ (ศิริราช)

สถานเวชศาตร์                       10.00

109 - 0454017-412000002918-0 Sink 1 27/6/2556 5,000.00                  1.00 ตึกคณะเทคนคิ
การแพทย์ (ศิริราช)

สถานเวชศาตร์                       10.00



ล ำดับที่
หมำยเลข

ครุภัณฑ์ระบบ
คณะฯ

หมำยเลขครุภัณฑ์ระบบ 
ERP

รำยกำร จ ำนวน วันที่ได้มำ มูลค่ำที่มำ มูลค่ำคงเหลือ ห้อง สถำนที่ รูปครุภัณฑ์ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
 รำคำกลำที่
จ ำหน่ำย
(บำท)

รำยกำรครุภัณฑ์แทงจ ำหน่ำย ประจ ำปี 2564

110 - 0454017-901000103493-0 ตู้แขวนเหนอืเคานเ์ตอร์ 1 27/6/2556 3,000.00                  1.00 ตึกคณะเทคนคิ
การแพทย์ (ศิริราช)

สถานเวชศาตร์                       10.00

111 - 0454017-901000103447-0 พัดลมดูดอากาศ 1 27/6/2556 2,000.00                  1.00 ตึกคณะเทคนคิ
การแพทย์ (ศิริราช)

สถานเวชศาตร์                       10.00

112 - 0454017-901000103448-0 พัดลมดูดอากาศ 1 27/6/2556 2,000.00                  1.00 ตึกคณะเทคนคิ
การแพทย์ (ศิริราช)

สถานเวชศาตร์                       10.00

113 - 0454017-901000103450-0 พัดลมดูดอากาศ 1 27/6/2556 2,000.00                  1.00 ตึกคณะเทคนคิ
การแพทย์ (ศิริราช)

สถานเวชศาตร์                       10.00



ล ำดับที่
หมำยเลข

ครุภัณฑ์ระบบ
คณะฯ

หมำยเลขครุภัณฑ์ระบบ 
ERP

รำยกำร จ ำนวน วันที่ได้มำ มูลค่ำที่มำ มูลค่ำคงเหลือ ห้อง สถำนที่ รูปครุภัณฑ์ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
 รำคำกลำที่
จ ำหน่ำย
(บำท)

รำยกำรครุภัณฑ์แทงจ ำหน่ำย ประจ ำปี 2564

114 - 0454017-901000103451-0 พัดลมดูดอากาศ 1 27/6/2556 2,000.00                  1.00 ตึกคณะเทคนคิ
การแพทย์ (ศิริราช)

สถานเวชศาตร์                       10.00

115 - 0454017-901000103452-0 พัดลมดูดอากาศ 1 27/6/2556 2,000.00                  1.00 ตึกคณะเทคนคิ
การแพทย์ (ศิริราช)

สถานเวชศาตร์                       10.00

116 5965-008-0121 904000004146-0 เคร่ืองขยายเสียงพร้อมล้าโพงและไมโครโฟน 1 19/2/2551 2,500.00                  1.00 ตึกคณะเทคนคิ
การแพทย์ (ศิริราช)

สถานเวชศาตร์                       10.00

117 5965-008-0121 904000004145-0 เคร่ืองขยายเสียงพร้อมล้าโพงและไมโครโฟน 1 19/2/2551 2,500.00                  1.00 ตึกคณะเทคนคิ
การแพทย์ (ศิริราช)

สถานเวชศาตร์                       10.00



ล ำดับที่
หมำยเลข

ครุภัณฑ์ระบบ
คณะฯ

หมำยเลขครุภัณฑ์ระบบ 
ERP

รำยกำร จ ำนวน วันที่ได้มำ มูลค่ำที่มำ มูลค่ำคงเหลือ ห้อง สถำนที่ รูปครุภัณฑ์ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
 รำคำกลำที่
จ ำหน่ำย
(บำท)

รำยกำรครุภัณฑ์แทงจ ำหน่ำย ประจ ำปี 2564

118 - 0454017-401000036543-0 ตู้ติดผนงั 1 27/6/2556 16,000.00                 1.00 ตึกคณะเทคนคิ
การแพทย์ (ศิริราช)

สถานเวชศาตร์                       10.00

119 7105-002-0020 - เก้าอี ไม้สักยาว 1 30/9/2522 -                         0.00 ตึกคณะเทคนคิ
การแพทย์ (ศิริราช)

สถานเวชศาตร์                       10.00

120 - 0454017-401000036576-0 เคานเ์ตอร์ 1 27/6/2556 120,000.00               1.00 ตึกคณะเทคนคิ
การแพทย์ (ศิริราช)

สถานเวชศาตร์                       10.00

121
6515-014-0114

(MT-49-013)
-

409000002262-0

เคร่ืองปั่นเหวี่ยง 
Thermo/

IEC MICROMAX
1 16/12/2548 496480.00 1.00 706 อาคารวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี
งานบริการวชิาการงานวจิัย                       10.00



ล ำดับที่
หมำยเลข

ครุภัณฑ์ระบบ
คณะฯ

หมำยเลขครุภัณฑ์ระบบ 
ERP

รำยกำร จ ำนวน วันที่ได้มำ มูลค่ำที่มำ มูลค่ำคงเหลือ ห้อง สถำนที่ รูปครุภัณฑ์ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
 รำคำกลำที่
จ ำหน่ำย
(บำท)

รำยกำรครุภัณฑ์แทงจ ำหน่ำย ประจ ำปี 2564

122
6110-012-0007

(MT-49-009) 409000002232-0

เคร่ืองส้ารองไฟฟ้า
Thermo/
EC250-90

1 26/1/2549 35000.00 1.00 706 อาคารวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

งานบริการวชิาการงานวจิัย                       10.00

123 6525-073-0001 - เคร่ืองวดัปริมาณรังสีเอ๊กซเรย์ 1 24/5/2526 85516.00 1.00 1 ตึกคณะเทคนคิ
การแพทย์ (ศิริราช)

จุลชีววทิยา 100.00                       

124 6670-002-0001 -

เคร่ืองชัง่ชนดิละเอียดแบบจาน
เดียว

1 29/5/2516 16458.00 1.00 706 อาคารวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

จุลชีววทิยา 50.00                         

125 6640-016-0054 -
เตาหอ้งทดลอง (Hot Plate)

1 25/6/2530 1000.00 1.00 706 อาคารวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

จุลชีววทิยา 50.00                         



ล ำดับที่
หมำยเลข

ครุภัณฑ์ระบบ
คณะฯ

หมำยเลขครุภัณฑ์ระบบ 
ERP

รำยกำร จ ำนวน วันที่ได้มำ มูลค่ำที่มำ มูลค่ำคงเหลือ ห้อง สถำนที่ รูปครุภัณฑ์ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
 รำคำกลำที่
จ ำหน่ำย
(บำท)

รำยกำรครุภัณฑ์แทงจ ำหน่ำย ประจ ำปี 2564

126 6515-064-0006 -
เคร่ืองวเิคราะหส์ารเคมีในเลือด

พร้อมกันหลายชนดิ 1 4/1/2536 2228427.00 1.00 406 อาคารวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

สถานเวชศาสตร์ฯ 500.00                       

127 6630-015-0040 -
เคร่ืองวดัความเข้มทางจุล

ชีววทิยาคลินกิ 2 8/8/2533 381090.00 1.00 406 อาคารวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

จุลชีววทิยา 500.00                       

128 6515-064-0005 - Hitachi 717 B/M จ้าหนา่ย 2553 1 6/11/2534 1.00 1.00 503 อาคารวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

สถานเวชศาสตร์ฯ 500.00                       

129 4110-001-0101 - ตู้เย็น ขนาด 18 คิว 1 15/12/2547 22416.50 1.00 ชั น 5 อาคารวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

จุลชีววทิยา 250.00                       



ล ำดับที่
หมำยเลข

ครุภัณฑ์ระบบ
คณะฯ

หมำยเลขครุภัณฑ์ระบบ 
ERP

รำยกำร จ ำนวน วันที่ได้มำ มูลค่ำที่มำ มูลค่ำคงเหลือ ห้อง สถำนที่ รูปครุภัณฑ์ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
 รำคำกลำที่
จ ำหน่ำย
(บำท)

รำยกำรครุภัณฑ์แทงจ ำหน่ำย ประจ ำปี 2564

130 4110-001-0106 412000000282-0 ตู้เย็นซันเด็น รุ่น SBC 2D 1 11/5/2549 25455.50 1.00 ชั น 5 อาคารวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

สถานเวชศาสตร์ฯ 250.00                       

131 7440-001-0170 - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 12/5/2547 1.00 1.00 ชั น 5 อาคารวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ภาควชิาเคมีคลินกิ 20.00                         

132 - 0451000-912000010484-0 ตู้น ้าด่ืม 1 9/1/2551 3347.00 1.00 ชั น 1 ตึกคณะเทคนคิ
การแพทย์ (ศิริราช)

สถานเวชศาสตร์ 100.00                       

133 - - ตู้น ้าด่ืม 1 - - - ชั น 1 ตึกคณะเทคนคิ
การแพทย์ (ศิริราช)

สถานเวชศาสตร์ 100.00                       



ล ำดับที่
หมำยเลข

ครุภัณฑ์ระบบ
คณะฯ

หมำยเลขครุภัณฑ์ระบบ 
ERP

รำยกำร จ ำนวน วันที่ได้มำ มูลค่ำที่มำ มูลค่ำคงเหลือ ห้อง สถำนที่ รูปครุภัณฑ์ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
 รำคำกลำที่
จ ำหน่ำย
(บำท)

รำยกำรครุภัณฑ์แทงจ ำหน่ำย ประจ ำปี 2564

134 6610-017-0030 403000000521-0 sterbilizer 1 6/6/2555 7000.00 1.00 ชั น 1 ตึกคณะเทคนคิ
การแพทย์ (ศิริราช)

สถานเวชศาสตร์ 20.00                         

135 - - ปริ นเตอร์เข็ม 1 - - - ชั น 1 ตึกคณะเทคนคิ
การแพทย์ (ศิริราช)

สถานเวชศาสตร์ 5.00                          

136 5805-013-0058 901000016440-0 เคร่ืองโทรศัพทแ์บบธรรมดา 
T - 38 S

1 4/4/2549 1.00 1.00 ชั น 1 ตึกคณะเทคนคิ
การแพทย์ (ศิริราช)

สถานเวชศาสตร์ 5.00                          

137 4110-001-0071 912000005246-0 ตู้เย็นชาร์ป 1 21/11/2554 1.00 1.00 ชั น 1 ตึกคณะเทคนคิ
การแพทย์ (ศิริราช)

หนว่ยอาคาร 100.00                       



ล ำดับที่
หมำยเลข

ครุภัณฑ์ระบบ
คณะฯ

หมำยเลขครุภัณฑ์ระบบ 
ERP

รำยกำร จ ำนวน วันที่ได้มำ มูลค่ำที่มำ มูลค่ำคงเหลือ ห้อง สถำนที่ รูปครุภัณฑ์ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
 รำคำกลำที่
จ ำหน่ำย
(บำท)

รำยกำรครุภัณฑ์แทงจ ำหน่ำย ประจ ำปี 2564

138 4110-007-0009 409000010805-0 ตู้แช่ 1 26/6/2555 174124.78 1.00 ชั น1 ตึกคณะเทคนคิ
การแพทย์ (ศิริราช)

ภาควชิาเคมีคลินกิฯ 100.00                       

139 6525-120-0001 409000002406-0 เคร่ืองมือควบคุมคุณภาพ
เคร่ืองมือเอกซเรย์เต้านม

1 9/4/2540 1.00 1.00 406 อาคารวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ภาควชิารังสี 3,000.00                    

140 - 0422000-409000010848-0 เคร่ืองปั่นเลือด 1 7/8/2522 1.00 1.00 406 อาคารวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ภาควชิารังสี 1,200.00                    

141 6525-122-0001 409000002421-0 เคร่ืองมือวเิคราะหแ์ละควบคุม
คุณภาพเคร่ืองล้างฟิล์ม

1 7/8/2522 1.00 1.00 406 อาคารวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ภาควชิารังสี 80.00                         



ล ำดับที่
หมำยเลข

ครุภัณฑ์ระบบ
คณะฯ

หมำยเลขครุภัณฑ์ระบบ 
ERP

รำยกำร จ ำนวน วันที่ได้มำ มูลค่ำที่มำ มูลค่ำคงเหลือ ห้อง สถำนที่ รูปครุภัณฑ์ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
 รำคำกลำที่
จ ำหน่ำย
(บำท)

รำยกำรครุภัณฑ์แทงจ ำหน่ำย ประจ ำปี 2564

142 7430-003-0012 401000008755-0 เคร่ืองถ่ายเอกสาร 1 8/6/2540 1.00 1.00 406 อาคารวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ภาควชิารังสี 80.00                         

143 - - เคร่ืองผลิตน ้าบริสุทธิ์ 1 - - - ชั น1 อาคารวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ส้านกังานคณบดี 50.00                         

144 - - เคร่ืองผลิตน ้าบริสุทธิ์ 1 ชั น1 อาคารวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ส้านกังานคณบดี 50.00                         

145 - - เคร่ืองผลิตน ้าบริสุทธิ์ 1 - - - ชั น1 อาคารวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ส้านกังานคณบดี 50.00                         



ล ำดับที่
หมำยเลข

ครุภัณฑ์ระบบ
คณะฯ

หมำยเลขครุภัณฑ์ระบบ 
ERP

รำยกำร จ ำนวน วันที่ได้มำ มูลค่ำที่มำ มูลค่ำคงเหลือ ห้อง สถำนที่ รูปครุภัณฑ์ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
 รำคำกลำที่
จ ำหน่ำย
(บำท)

รำยกำรครุภัณฑ์แทงจ ำหน่ำย ประจ ำปี 2564

146 6525-016-0005 409000002371-0 เคร่ืองเอกซเรย์เต้านมรุ่น 
Alpha RT

1 22/5/2540 1.00 1.00 406 อาคารวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ภาควชิารังสี 10.00                         

147 6525-079-0004 409000002390-0 เคร่ืองตรวจอวยัวะภายในด้วย
คล่ืนเสียงความถีสู่ง

1 17/2/2540 1.00 1.00 406 อาคารวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ภาควชิารังสี 50.00                         

148 - - เคร่ืองอัลตร้าซาวน์ 406 อาคารวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ภาควชิารังสี 50.00                         

149 - 0426000-409000010849-0 Centrifuge 1 7/8/2526 1.00 1.00 406 อาคารวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

งานบริการวชิาการงานวจิัย 30.00                         



ล ำดับที่
หมำยเลข

ครุภัณฑ์ระบบ
คณะฯ

หมำยเลขครุภัณฑ์ระบบ 
ERP

รำยกำร จ ำนวน วันที่ได้มำ มูลค่ำที่มำ มูลค่ำคงเหลือ ห้อง สถำนที่ รูปครุภัณฑ์ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
 รำคำกลำที่
จ ำหน่ำย
(บำท)

รำยกำรครุภัณฑ์แทงจ ำหน่ำย ประจ ำปี 2564

150 6515-028-0040 409000002297-0 อ่างน ้าอุน่ 
ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 15 ลิตร

1 - - - อาคารวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

งานบริการวชิาการงานวจิัย 100.00                       

151 - - ตู้แช่ -80 C 
*ครุภณัฑ์โครงการวจิัย

1 - - - 406 อาคารวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

งานบริการวชิาการงานวจิัย 500.00                       

152 - -
ตู้แช่ -20 C 

ยีห่อ้ Sharp FC-280
*ครุภณัฑ์โครงการวจิัย

1 - - - 406 อาคารวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

งานบริการวชิาการงานวจิัย 300.00                       



ล ำดับที่
หมำยเลข

ครุภัณฑ์ระบบ
คณะฯ

หมำยเลขครุภัณฑ์ระบบ 
ERP

รำยกำร จ ำนวน วันที่ได้มำ มูลค่ำที่มำ มูลค่ำคงเหลือ ห้อง สถำนที่ รูปครุภัณฑ์ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
 รำคำกลำที่
จ ำหน่ำย
(บำท)

รำยกำรครุภัณฑ์แทงจ ำหน่ำย ประจ ำปี 2564

153 6515-052-0009 409000002350-0 Biological Safety cabinet 1 - - - 624 อาคารวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

งานบริการวชิาการงานวจิัย 100.00                       

154 6670-002-0028 409000003242-0 เคร่ืองชัง่สาร Precisa / XT320M 1 - - - 706 อาคารวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

งานบริการวชิาการงานวจิัย 20.00                         

155 - -

เคร่ืองก้าเนดิแสงอัลตราไวโอเลต
ส้าหรับส่องเจล 

ยีห่อ้ULTRALUM/ 
EB-25E

1 - - - 706 อาคารวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

งานบริการวชิาการงานวจิัย 10.00                         

156 6110-017-005 903000000542-0 เคร่ืองส้ารองไฟ 700 VA 1 - - - 706 อาคารวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

งานบริการวชิาการงานวจิัย 10.00                         



ล ำดับที่
หมำยเลข

ครุภัณฑ์ระบบ
คณะฯ

หมำยเลขครุภัณฑ์ระบบ 
ERP

รำยกำร จ ำนวน วันที่ได้มำ มูลค่ำที่มำ มูลค่ำคงเหลือ ห้อง สถำนที่ รูปครุภัณฑ์ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
 รำคำกลำที่
จ ำหน่ำย
(บำท)

รำยกำรครุภัณฑ์แทงจ ำหน่ำย ประจ ำปี 2564

157 - - - 1 - - - 5 อาคารวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

- 300.00                       

รวมเปน็เงิน 27,665.00                   


