




ว.ด.ป.

ที่ไดมา

1 ตูสาขาโทรศัพท ร.378-1 บํารุง 28 ต.ค.39

2 ตูเย็นเก็บเวชภัณฑ ตย.280 บํารุง 10 ก.ค.45

3 โตะคอมพิวเตอร ต.2263 บํารุง 26 ส.ค.47

4 โตะวางปริ้นเตอร ต.2295 บํารุง 26 ส.ค.47

5 เครื่องปรับอากาศ  ( ซาก ) อ.409 บํารุง 5 ก.ค.39

6 เครื่องปรับอากาศ  ( ซาก ) อ.429 บํารุง 7 ต.ค.39

7 เครื่องปรับอากาศ  ( ซาก ) อ.430 บํารุง 7 ต.ค.39

8 เครื่องปรับอากาศ  ( ซาก ) อ.655 บํารุง 14 ก.ย.44

9 เครื่องปรับอากาศ  ( ซาก ) อ.704 บํารุง 26 ก.ย.42

10 เครื่องปรับอากาศ  ( ซาก ) อ.774 บํารุง 13 ก.ย.48

11 เครื่องปรับอากาศ  ( ซาก ) อ.778 บํารุง 13 ก.ย.48

12 เครื่องปรับอากาศ  ( ซาก ) อ.817 บํารุง 13 ก.ย.48

13 เครื่องปรับอากาศ  ( ซาก ) อ.899 บํารุง 26 ก.ย.49

14 เครื่องปรับอากาศ  ( ซาก ) อ.912 บํารุง 28 พ.ย.49

15 เครื่องปรับอากาศ  ( ซาก ) อ.914 บํารุง 28 พ.ย.49

16 เครื่องปริ้นเตอร ร.366-347 บํารุง 13 ก.ค.47

17 เครื่องปริ้นเตอร ร.366-316 บํารุง 16 ต.ค.46

18 เครื่องปริ้นเตอร ร.366-473 บํารุง 15 ต.ค.52

19 เครื่องปริ้นเตอร ร.366-484 บํารุง 15 ต.ค.52

20 เครื่องปริ้นเตอร ร.366-413 บํารุง 28 ธ.ค.48

21 เครื่องปริ้นเตอร ร.366-241 บํารุง 19 ส.ค.46

22 เครื่องปริ้นเตอร ร.366-476 บํารุง 15 ต.ค.52

23 เครื่องปริ้นเตอร ร.366-515 บํารุง 17 ส.ค.53

24 เครื่องปริ้นเตอร ร.366-563 บํารุง 28 ม.ีค.55

25 เครื่องคอมพิวเตอร ร.254-200 บํารุง 7 พ.ค.45

26 เครื่องคอมพิวเตอร ร.254-242 บํารุง 11 ส.ค.46

27 เครื่องคอมพิวเตอร ร.254-155 บํารุง 9 มิ.ย.43

28 เครื่องคอมพิวเตอร ร.254-233 บํารุง 9 ธ.ค.46

29 เครื่องคอมพิวเตอร ร.254-551 บํารุง 9 พ.ย.50

30 เครื่องคอมพิวเตอร ร.254-132 บํารุง 3 พ.ค.42

31 เครื่องคอมพิวเตอร ร.254-220 บํารุง 27 ส.ค.45

32 เครื่องคอมพิวเตอร ร.254-260 บํารุง 11 ก.พ.45

33 เครื่องคอมพิวเตอร ร.254-255 บํารุง 23 พ.ย.45

ลําดับ

รายการครุภัณฑชํารุด เพื่อรอจําหนาย/โอน

หมายเลขครุภัณฑ ประเภทเงินรายละเอยีด



ว.ด.ป.

ที่ไดมา

ลําดับ

รายการครุภัณฑชํารุด เพื่อรอจําหนาย/โอน

หมายเลขครุภัณฑ ประเภทเงินรายละเอยีด

34 จอคอมพิวเตอร ร.254-480/1 บํารุง 30 พ.ย.49

35 จอคอมพิวเตอร ร.254-483/1 บํารุง 30 พ.ย.49

36 จอคอมพิวเตอร ร.254-553/1 บํารุง 9 พ.ย.50

37 จอคอมพิวเตอร ร.254-210/1 บํารุง 7 พ.ค.45

38 จอคอมพิวเตอร ร.254-413/1 บํารุง 28 ธ.ค.48

39 เครื่องวัดความดันโลหิต วด.314 บํารุง 6 ส.ค.53

40 เครื่องวัดความดันโลหิต วด.304 บํารุง 14 ก.ค.52

41 เครื่องเฝาระวังตรวจวัดคาความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ร.167-19 บํารุง 28 ส.ค.49

42 เครื่องปริ้นเตอร ร.366-551 บํารุง 12 ม.ีค.55

43 เครื่องปริ้นเตอร ร.366-91 บํารุง 3 พ.ค.42

44 เครื่องปรับอากาศ  ( ซาก ) อ.296 บํารุง 21 ม.ิย.37

45 เครื่องปรับอากาศ  ( ซาก ) อ.367 บํารุง 30 ม.ิย.38

46 เครื่องปรับอากาศ  ( ซาก ) อ.622 บํารุง 17 พ.ย.43

47 เครื่องปรับอากาศ  ( ซาก ) อ.1111 บํารุง 1 มี.ค.55

48 รถเข็นเครื่องมือดมยาสลบ ร.900 บํารุง 6 มิ.ย.51

49 เครื่องถายภาพรังสีแบบดิจิตอล ร.425-1 บํารุง 19 ก.ย.46

50 เครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติระบบปด ร.187-3 บํารุง 15 พ.ย.45

51 เครื่องอัลตราซาวดชนิดภาพสี ร.188-17 บํารุง 11 ก.พ.48

52 เครื่องนับเมด็ยาและจายยาอัตโนมัติ ร.435-2 บํารุง 28 พ.ค.51

53 เครื่องตรวจอวัยวะภายในคลื่นเสียงความถี่สูง ร.188-18 บํารุง 11 ม.ค.50

ชนิดประมวลภาพสีระบบดิจิตอล

54 เครื่องปริ้นเตอร ร.366-434 บํารุง 10 พ.ย.49

55 เครื่องปริ้นเตอร ร.366-284 บํารุง 9 มิ.ย.47

56 เครื่องปริ้นเตอร ร.366-509 บํารุง 17 ส.ค.53

57 เครื่องปริ้นเตอร ร.366-503 บํารุง 25 ม.ิย.53

58 เครื่องปริ้นเตอร ร.366-501 บํารุง 25 ม.ิย.53

59 เครื่องปริ้นเตอร ร.366-582 บํารุง 28 ม.ีค.55

60 เครื่องปริ้นเตอร ร.366-680 บํารุง 25 ม.ิย.53

61 เครื่องปริ้นเตอร ร.366-484 บํารุง 15 ต.ค.52

62 เครื่องปริ้นเตอร ร.366-438 บํารุง 10 พ.ย.49

63 เครื่องปริ้นเตอร ร.366-288 บํารุง 9 พ.ย.47

64 เครื่องปริ้นเตอร ร.366-283 บํารุง 9 พ.ย.47

65 เครื่องปนแยกสวนประกอบของเลือด ป.29 บํารุง 21 ม.ค.29



ว.ด.ป.

ที่ไดมา

ลําดับ

รายการครุภัณฑชํารุด เพื่อรอจําหนาย/โอน

หมายเลขครุภัณฑ ประเภทเงินรายละเอยีด

66 เกาอี้คอมพิวเตอร ก.5782 บํารุง 11 ส.ค.43

67 เกาอี้คอมพิวเตอร ก.6127 บํารุง 8 มิ.ย.44

68 เกาอี้ ก.5163 บํารุง 25 ต.ค.39

69 เกาอี้ ก.5706 บํารุง 22 ก.พ.43

70 เกาอี้ ก.5322 บํารุง 16 พ.ค.40

71 Pipette Shaker Bsma 220v S.h.5 บํารุง 1 เม.ย.19

72 ตูอานฟลม X-Ray ชนิด 2 ชอง ตู.2951 บํารุง 25 ม.ิย.55

73 หมอตมเครื่องมือแพทยสแตนเลส มตฟ.19 บํารุง 10 เม.ย.33

74 รถเข็นผูปวย ร.809 บํารุง 21 เม.ย.48

75 เครื่องคอมพิวเตอร ร.254-867 บํารุง 22 ส.ค.56

76 micro Hematocrit Centrifuge ป.59 บํารุง 5 เม.ย.47

77 micro Hematocrit Centrifuge ป.62 บํารุง 26 พ.ค.49

78 รถเข็นยาใสยา ร.919 บํารุง 18 ก.พ.52

79 จอภาพ 17 นิ้ว ร.411-11 บํารุง 23 ก.ค.45

80 เครื่องกวนสารละลาย MS.10 บํารุง 26 เม.ย.25

81 พัดลมดูดอากาศ พล.375 บํารุง 23 ม.ค.24

82 พัดลมดูดอากาศ พล.1460 บํารุง 17 เม.ย.46

83 พัดลมดูดอากาศ พล.1239 บํารุง 19 ม.ค.41

84 พัดลม พล.1373 บํารุง 25 ก.พ.45

85 Pipette ร.255-78 บํารุง 28 ก.พ.46

86 Pipette ร.255-79 บํารุง 28 ก.พ.46

87 Pipette ร.255-80 บํารุง 28 ก.พ.46

88 เครื่องนับแยกชนิดเม็ดเลือดขาว BI.16 บํารุง 24 ก.ย.44

89 เครื่องปนตกตะกอนเม็ดเลือด ป.50 บํารุง 20 ธ.ค.44

90 กลองจุลทรรศน จท.91 บํารุง 27 ม.ิย.29

91 เครื่องเขยาสาร TM.12 บํารุง 29 เม.ย.28

92 เครื่องเขยาสารแนวนอน SH.5 บํารุง 1 เม.ย.19

93 ตูอบ ตอ.10 บํารุง 10 เม.ย.28

94 หมอแปลงไฟ มฟ.25 บํารุง 2 พ.ค.26

95 เครื่องดูดความชื้น ร.9-14 บํารุง 13 พ.ค.48

96 เครื่องดูดความชื้น ร.9-15 บํารุง 13 พ.ค.48

97 เครื่องทําลายเข็ม ร.401-2 บํารุง 25 ม.ค.44

98 ตูเก็บเอกสาร ตู.2041 บํารุง 22 พ.ค.40



ว.ด.ป.

ที่ไดมา

ลําดับ

รายการครุภัณฑชํารุด เพื่อรอจําหนาย/โอน

หมายเลขครุภัณฑ ประเภทเงินรายละเอยีด

99 โคมไฟผาตัด คผ.38 บํารุง 19 ม.ีค.41

100 Monitor ร.411-14 บํารุง 9 ต.ค.46

101 Monitor ร.411-15 บํารุง 9 ต.ค.46

102 เครื่องสํารองไฟ ร.248-77 บํารุง 16 พ.ย.48

103 เครื่องผสมน้ํายา ร.434-2 บํารุง 13 ก.ค.48

104 โทรศพัท ท.314 บํารุง 28 ต.ค.39

105 โทรศพัท ท.461 บํารุง 28 ต.ค.39

106 โทรศพัท ท.509 บํารุง 28 ต.ค.39

107 เครื่องเปาอบแหงยาง ร.386-1 บํารุง 19 ธ.ค.40

108 กลองสองตรวจลําไสเล็กสวนตน ชนิดวีดีทัศน ร.293-10 บํารุง 31 ส.ค.47

109 เครื่องจ้ีไฟฟา ร.203-23 บํารุง 3 ก.ย.51

110 รถลอเลื่อนวางอางคูสเตนเลส ร.155-10 บํารุง 13 ก.ค.37

111 เครื่องปริ้นเตอร ร.366-603 บํารุง 15 พ.ย.56

112 โตะครอมเตียง ต.1708 บํารุง 8 ธ.ค.40

113 เตียงตรวจภายใน เตียง.1016 บํารุง 18 เม.ย.50

114 เครื่องปรับอากาศ อ.984 บํารุง 15 ม.ค.52

115 เครื่องปรับอากาศ อ.985 บํารุง 15 ม.ค.52

116 เครื่องปรับอากาศ อ.986 บํารุง 15 ม.ค.52

117 เครื่องปรับอากาศ อ.987 บํารุง 15 ม.ค.52

118 เกาอี้นวดไฟฟา ก.7433 บํารุง 12 ม.ิย.52

119 เกาอี้นวดไฟฟา ก.7435 บํารุง 12 ม.ิย.52

120 เครื่องออกกําลังกายประเภท ลูว่ิง ร.443-3 บํารุง 20 ส.ค.52

121 เครื่องเฝาระวังตรวจวัดคาความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือด ร.167-20 บํารุง 28 ส.ค.49

คาสัญญาณชีพและวัดปริมาณกาซคารบอนไซส

122 ตูแชแข็งอุณหภูมิ-80 องศาเซลเซยีส ตย.304 บํารุง 29 ธ.ค.46

123 โคมไฟผาตัดชนิดแขวนเพดาน คผ.32 บํารุง 8 ธ.ค.40

124 เครื่องใหยาระงับความรูสึก ดส.16 บริจาค 12 เม.ย.44

125 เครื่องวัดความดัน วด.193 บริจาค 19 ม.ค.41

126 ตูเย็น ตย.83 บริจาค 28 ต.ค.29

127 เครื่องคอมพิวเตอร ร.254-406 บริจาค 21 ก.ย.48

128 พัดลมดูดอากาศ พล.1728 บริจาค 4 ต.ค.48

129 พัดลมดูดอากาศ พล.1729 บริจาค 4 ต.ค.48

130 พัดลมดูดอากาศ พล.1730 บริจาค 4 ต.ค.48



ว.ด.ป.

ที่ไดมา

ลําดับ

รายการครุภัณฑชํารุด เพื่อรอจําหนาย/โอน

หมายเลขครุภัณฑ ประเภทเงินรายละเอยีด

131 เครื่องปริ้นเตอร ร.366-543 บริจาค 7 มิ.ย.54

132 เครื่องปริ้นเตอร ร.366-552 บริจาค 15 ม.ีค.55

133 เกาอี้ ก.4907 บริจาค 14 ก.พ.39

134 เกาอี้ ก.4668 บริจาค 20 ม.ีค.38

135 เกาอี้ ก.5179 บริจาค 19 พ.ย.39

136 กลองจุลทัศน จท.22 บริจาค 30 พ.ย.16

137 พัดลม พล.136 บริจาค 2 ม.ค.19

138 เครื่องปรับอากาศ อ.929 บริจาค 23 พ.ค.50

139 เครื่องปริ้นเตอร ร.366-449 บริจาค 17 ต.ค.50

140 เครื่องคอมพิวเตอร ร.254-669 บริจาค 7 มิ.ย.54

141 เครื่องคอมพิวเตอร ร.254-676 บริจาค 12 ม.ีค.55

142 จอคอมพิวเตอร ร.254-676/1 บริจาค 12 ม.ีค.55

143 เครื่องกระตุนประสาทสวนปลายดวยกระแสไฟฟา ร.309-2 บริจาค 24 ธ.ค.33

144 เครื่องนึ่งฆาเชื้อโรคดวยไอน้ําระบบอัตโนมัติ ATC.20 งปม. 1 ก.พ.38

145 เครื่องนับแยกชนิดเม็ดเลือดขาว BI.15 งปม. 23 ก.ย.41

146 ตูเย็น ตย.164 งปม. 16 ก.ย.37

147 กลองจุลทรรศน จท.5 งปม. 13 พ.ย.11

148 ตูลางฟลมอัตโนมัติ ลฟ.17 งปม. 9 ก.ค.52

149 เครื่องสองตรวจสําไสเล็ก ชนิดวีดีทัศน Fi.16 งปม. 25 พ.ย.39
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