
แบบสํารวจรายการทรัพยสินสําหรับการยืมทรัพยสินของราชการไปใชในการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

 หนวยงาน...กลุมงานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี...... 

 

ลําดับ ชื่อวัสดุ – ครุภณัฑ รายละเอียด จํานวน 
ผูรับผิดชอบและ

เบอรติดตอ 
เง่ือนไขเพ่ิมเติม (ถามี) ภาพประกอบ (ถามี) 

1 โตะพับขาว ขนาด 120 x 60 * 75 ซม. 300 ตัว 
กฤษณะ 
094-7489196 

- 

 

2 ตะแกรงเหล็ก  

ขนาด 160 x 120 ซม. 

50 อัน 
กฤษณะ 
094-7489196 

- 

 

3 เต็นท ขนาด 4 x 4 เมตร 60 ชุด 
กฤษณะ 
094-7489196 

คามัดจําถุงปุย 10 บาท/
เต็นท 1 หลัง และคืนเงิน
เม่ือผูใชบริการคืนของ
ครบถวน 

 

4 เต็นทแบบพับขา ขนาด 2 x 2 เมตร 25 ชุด 
กฤษณะ 
094-7489196 

คามัดจําถุงปุย 10 บาท/
เต็นท 1 หลัง และคืนเงิน
เม่ือผูใชบริการคืนของ
ครบถวน 

 

5 เกาอ้ีพลาสติกสีขาว 

สามารถรับน้ําหนักไดไมเกิน 
120 กิโลกรัม 

500 ตัว 
กฤษณะ 
094-7489196 

- 

 

 

 

 

 



แบบสํารวจรายการทรัพยสินสําหรับการยืมทรัพยสินของราชการไปใชในการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

 หนวยงาน...กลุมงานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี...... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับ ช่ือวัสดุ – ครุภัณฑ รายละเอียด จํานวน 
ผูรับผิดชอบและ

เบอรติดตอ 
เง่ือนไขเพ่ิมเติม (ถามี) ภาพประกอบ (ถามี) 

6 เกาอ้ีพลาสติกสีเขียว 

สามารถรับน้ําหนักไดไมเกิน 
150 กิโลกรัม 

200 ตัว 
กฤษณะ 
094-7489196 

 

 

7 เกาอ้ีพลาสติกสีสม 

สามารถรับน้ําหนักไดไมเกิน 
120 กิโลกรัม 

1,500 ตัว 
กฤษณะ 
094-7489196 

 

 

8 เสื่อ 

ขนาดความยาว 10 เมตร 
แบบมวน 

150 ผืน 
กฤษณะ 
094-7489196 

 

 

9 ผาคลุมโตะ ขนาด 180 x 60 x 75 ซม. 50 ผืน 
กฤษณะ 
094-7489196 

คาซักผา 10 บาท/ผืน 

 

10 
ผาคลุมเกาอ้ีบุนวม 
แบบคลุมท้ังตัว 

สามารถใชคลุมเกาอ้ี 
บุนวมของมหาวิทยาลัยฯ 
เทานั้น 60 ผืน 

กฤษณะ 
094-7489196 

คาซักผา 10 บาท/ผืน 

 

 

 

 

 

 



แบบสํารวจรายการทรัพยสินสําหรับการยืมทรัพยสินของราชการไปใชในการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

 หนวยงาน...กลุมงานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี...... 

 

ลําดับ ชื่อวัสดุ – ครุภณัฑ รายละเอียด จํานวน 
ผูรับผิดชอบและ

เบอรติดตอ 
เง่ือนไขเพ่ิมเติม (ถามี) ภาพประกอบ (ถามี) 

11 
ผาคลุมเกาอ้ีบุนวมเฉพาะ
สวนผนักพิง 

สามารถใชคลุมเกาอ้ี 
บุนวมของมหาวิทยาลัยฯ 
เทานั้น 200 ผืน 

กฤษณะ 
094-7489196 

คาซักผา 5 บาท/ผืน 

 

12 รมกลางแจง 

ขนาดความกวาง 230 ซม. 
พรอมขาตั้ง 

14 ชุด 
กฤษณะ 
094-7489196 

 

 

13 โนตบุค 

ซีพียู : intel i5 :1.6 GHz. 
แรม :  8 GB. 
ฮารดิส ssd : 240 GB 
จอ : 14 นิ้ว 

3 เครื่อง 
กฤษณะ 
094-7489196 

 

 

14 จอรับภาพ 

ขนาด 120 นิ้ว  
พรอมขาตั้ง 

10 จอ 
กฤษณะ 
094-7489196 

 

 

15 โทรโขง 

ลําโพง ขนาด 60 w 
ใสถานขนาด 1.5 v 
 (SIZE C) จํานวน 8 กอน/
เครื่อง 

7 ตัว 
กฤษณะ 
094-7489196 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสํารวจรายการทรัพยสินสําหรับการยืมทรัพยสินของราชการไปใชในการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

 หนวยงาน...กลุมงานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี...... 

 

 

 

 

ลําดับ ชื่อวัสดุ – ครุภณัฑ รายละเอียด จํานวน 
ผูรับผิดชอบและ

เบอรติดตอ 
เง่ือนไขเพ่ิมเติม (ถามี) ภาพประกอบ (ถามี) 

16 ชุดเครื่องเสียงกลางแจง 

- ลําโพงขนาด 12 นิ้ว 
แบบขยายในตัว 4 ตู 
- ไมลไมสาย 4 ตัว 
- ชุดอุปกรณเสียงสัญญาณ 

5 อัน 
กฤษณะ 
094-7489196 

 

 

17 ลําโพงชวยสอน 

- ลําโพงขนาด 10 นิ้ว  
พรอมไมคไรสาย 2 ตัว 

 
กฤษณะ 
094-7489196 

 

 

18 ลําโพงชวยสอน 

- ลําโพงขนาด 15 นิ้ว 
พรอมไมคไรสาย 2 ตัว 

2 ตู 
กฤษณะ 
094-7489196 

 

 

19 โปรเจคเตอร 

- ความสวาง   
2000-3000 ansi 
lumens  6 เครื่อง 

กฤษณะ 
094-7489196 

 

 

 

 

 

 



แบบสํารวจรายการทรัพยสินสําหรับการยืมทรัพยสินของราชการไปใชในการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

 หนวยงาน...สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน...... 

 

ลําดับ ชื่อวัสดุ – ครุภณัฑ รายละเอียด จํานวน ผูรับผิดชอบและเบอรติดตอ 
เง่ือนไขเพ่ิมเติม 

(ถามี) 
ภาพประกอบ (ถามี) 

1 ปลั๊กไฟ ขนาด 20 เมตร  5 เสน 
นางสาวน้ําพัก ขายทอง 
นางสาวกนกกร ทองคํา 
055-706557 

 

 

2 ปลั๊กไฟ ขนาด10 เมตร  5 เสน 
นางสาวน้ําพัก ขายทอง 
นางสาวกนกกร ทองคํา 
055-706557 

 

 

3 
บอรดติดปายประกาศ 
แบบมีลอเลื่อน 

 1 บอรด 
นางสาวน้ําพัก ขายทอง 
นางสาวกนกกร ทองคํา 
055-706557 

  

4 
ปายชื่อตั้งโตะ 
 

 12 อัน 
นางสาวน้ําพัก ขายทอง 
นางสาวกนกกร ทองคํา 
055-706557 

  

5 เครื่องทําลายเอกสาร  1 เครื่อง 
นางสาวน้ําพัก ขายทอง 
นางสาวกนกกร ทองคํา 
055-706557 

  

 

 



แบบสํารวจรายการทรัพยสินสําหรับการยืมทรัพยสินของราชการไปใชในการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

หนวยงาน...สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน...... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับ ชื่อวัสดุ – ครุภณัฑ รายละเอียด จํานวน ผูรับผิดชอบและเบอรติดตอ 
เง่ือนไขเพ่ิมเติม 

(ถามี) 
ภาพประกอบ (ถามี) 

1 
ชุดคอมพิวเตอรสํานักงาน
สําหรับงานนําเสนอดาน
กราฟฟก (Mac book) 

 1 เครื่อง 
นางสาวน้ําพัก ขายทอง 
นางสาวกนกกร ทองคํา 
055-706557 

 

  



แบบสํารวจรายการทรัพยสินสําหรับการยืมทรัพยสินของราชการไปใชในการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

 หนวยงาน..กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี...... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับ ชื่อวัสดุ – ครุภณัฑ รายละเอียด จํานวน ผูรับผิดชอบและเบอรติดตอ เง่ือนไขเพ่ิมเติม (ถามี) 
ภาพประกอบ 

(ถามี) 

1 โนคบุค  

- CPU Core i5  
(1.60 GHz) 
- การดจอ 2 GB GDDR5 
-ฮารดดิส 1 TB 

1 เครื่อง 

นางสาวศิริกัญญา เจนเขตกิจ 
083-2146943 
นายภิญญาพัชญ แฉลัมฉัตร 
099-6829568 

1. ใหผูท่ีขอยืม แจงขอยืมกอน

ลวงหนา 1 วัน 

2. หากมีการขํารุดหรือสูญหาย 
ใหหนวยงานท่ียืมรับผิดชอบ
ท้ังสิ้น 

3. วัสดุหาย ใหซ้ือคืนใหใหม 
4. สูญหาย ดําเนินการจัดซ้ือ

คืนใหกองนโยบายและแผน
ใหม 

 



แบบสํารวจรายการทรัพยสินสําหรับการยืมทรัพยสินของราชการไปใชในการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

 หนวยงาน...คณะพยาบาลศาสตร..... 

 

ลําดับ ชื่อวัสดุ – ครุภณัฑ รายละเอียด จํานวน ผูรับผิดชอบและเบอรติดตอ 
เง่ือนไขเพ่ิมเติม 

(ถามี) 
ภาพประกอบ (ถามี) 

1 วิลแชร 
รถเข็นสําหรับผูปวย 
ท่ีไมสามารถเดินได 

2 คัน 
อาจารยสุภาพร  
คุณวันธนพล 
055-706555 ตอ 1811 

 

 

2 Walker (ไมคํ้า) 
ไมพยุงในการเดินของ
ผูปวย 

1 คู 
อาจารยสุภาพร  
คุณวันธนพล 
055-706555 ตอ 1811 

 

 

3 เครื่องวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ วัดไข 2 อัน 
อาจารยสุภาพร  
คุณวันธนพล 
055-706555 ตอ 1811 

  

4 ไมเทา พยุงชวยเดิน 2 คู 
อาจารยสุภาพร  
คุณวันธนพล 
055-706555 ตอ 1811 

  

5 เครื่องวัดความดันโลหิต 
เครื่องชวยวัดความดัน
รางกาย 

5 อัน 
อาจารยสุภาพร  
คุณวันธนพล 
055-706555 ตอ 1811 

  

 

 


