
ทะเบียนคุมทรัพย์สิน 
ประจำปี พ.ศ. 2563 

 

 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 



ทะเบียนคุมทรัพย์สิน

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะส านักงาน พร้อมจอมอนิเตอร์ขนาด 18 น้ิว รหัสหมายเลขเคร่ือง CPU : SGH314SW4D , Moniter : 6CM3100SF1

ทะเบียนครุภัณฑ์ ศปท. 7440-001-0007/14 รหัสในระบบ GFMIS 100000163673

ย่ีห้อ  HP/Pro 3330 MT  HDD SATA  1 TB รุ่น intel Core i5 วัน เดือน ปี ท่ีรับ 4 เมษายน  พ.ศ. 2557

สถานท่ีต้ัง  ศปท. หน่วยงานรับผิดชอบ    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข

ช่ือผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค  บริษัท สามารถคอมมิวนิเคช่ัน  เซอรวิส จ ากัด

ท่ีอยู่ อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ช้ัน 29 หมู่ท่ี 4 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  โทร. 0 2583 1221  ต่อ 1-2 โทรสาร 0 2583 5150

ประเภทเงิน     R  เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินบริจาค/เงินช่วยเหลือ อ่ืน ๆ

วิธีการได้มา  ตกลงราคา            สอบราคา               ประกวดราคา                วิธีพิเศษ รับบริจาค R   รับโอนมาจากศูนย์เทคฯ

ราคา

ต่อหน่วย/

ชุด/กลุ่มรวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม

 1 ต.ค. 56 คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะส านักงาน 1  ชุด 29,853.00 29,853.00 3 33.3 29,853.00 

พร้อมจอมอนิเตอร์ ขนาด 18 น้ิว

 30 ก.ย. 57 ค่าเส่ือมราคา 1 ปี 9,951.00 9,951.00   19,902.00 

 30 ก.ย. 58 ค่าเส่ือมราคา 2 ปี 9,951.00 19,902.00 9,951.00   

 30 ก.ย. 59 ค่าเส่ือมราคา 3 ปี 9,951.00 29,852.00 1.00        

มูลค่าสุทธิ หมายเหตุ

สัญญาเลขท่ี 8/2556 ลงวันท่ี 

18 มีนาคม 2556 ของบริษัท 

สามารถคอมมิวนิเคช่ัน จ ากัด    

(โครงการซ้ือและติดต้ังอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

ส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข )

ได้รับโอนจาก ศทส. 

ตามหนังสือท่ี        

สธ 0202.01/ว6    

ลงวันท่ี 4 เม.ย.57

ค่าเส่ือม

ราคาสะสม
วัน เดือนปี ท่ีเอกสาร รายการ

จ านวน

หน่วย

มูลค่ารวม

(บาท)

อายุ

การใช้

งานปี

อัตราค่า

เส่ือมราคา

(ร้อยละ)

ค่าเส่ือม

ราคา

ประจ าปี



ทะเบียนคุมทรัพย์สิน

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะส านักงาน พร้อมจอมอนิเตอร์ขนาด 18 น้ิว รหัสหมายเลขเคร่ือง CPU : SGH314SW00 , Moniter : 6CM3100SDG

ทะเบียนครุภัณฑ์ ศปท. 7440-001-0007/15 รหัสในระบบ GFMIS  100000163674

ย่ีห้อ  HP/Pro 3330 MT  HDD SATA  1 TB  รุ่น intel Core i5 วัน เดือน ปี ท่ีรับ  4 เมษายน  พ.ศ. 2557

สถานท่ีต้ัง  โต๊ะท างานของ นนางนภเกตต์ ขันศิลา หน่วยงานรับผิดชอบ  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข

ช่ือผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค  บริษัท สามารถคอมมิวนิเคช่ัน  เซอรวิส จ ากัด

ท่ีอยู่ อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ช้ัน 29 หมู่ท่ี 4 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  โทร. 0 2583 1221  ต่อ 1-2 โทรสาร 0 2583 5150

ประเภทเงิน    R เงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ  เงินบริจาค/เงินช่วยเหลือ อ่ืน ๆ

วิธีการได้มา ตกลงราคา             สอบราคา                ประกวดราคา              วิธีพิเศษ  รับบริจาค   R รับโอนมาจากศูนย์เทคฯ

ราคา

ต่อหน่วย/

ชุด/กลุ่มรวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม

 1 ต.ค. 56 คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะส านักงาน 1ชุด 29,853.00 29,853.00 3 33.3 29,853.00   

พร้อมจอมอนิเตอร์ ขนาด 18 น้ิว

 30 ก.ย. 57 ค่าเส่ือมราคา 1 ปี 9,951.00  9,951.00     19,902.00   

 30 ก.ย. 58 ค่าเส่ือมราคา 2 ปี 9,951.00  19,902.00   9,951.00     

 30 ก.ย. 59 ค่าเส่ือมราคา 3 ปี  9,951.00  29,852.00   1.00          

มูลค่าสุทธิ หมายเหตุ

สัญญาเลขท่ี 8/2556 ลงวันท่ี

18 มีนาคม 2556 ของบริษัท

สามารถคอมมิวนิเคช่ัน จ ากัด 

(โครงการซ้ือและติดต้ังอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

ส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข )

ได้รับโอนจาก ศทส.

ตามหนังสือท่ี         

สธ 0202.01/ว6     

ลงวันท่ี 4 เม.ย.57

ค่าเส่ือม

ราคาสะสม
วัน เดือนปี ท่ีเอกสาร รายการ

จ านวน

หน่วย

มูลค่ารวม

(บาท)

อายุ

การใช้

งานปี

อัตรา

ค่า

เส่ือม

ราคา

(ร้อยละ)

ค่าเส่ือม

ราคา

ประจ าปี



ทะเบียนคุมทรัพย์สิน 

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะส านักงาน พร้อมจอมอนิเตอร์ขนาด 18 น้ิว รหัสหมายเลขเคร่ือง  CPU : SGH314SVLN , Moniter : 6CM3100S67

ทะเบียนครุภัณฑ์ ศปท. 7440-001-0007/16 รหัสในระบบ GFMIS 100000163069

ย่ีห้อ  HP/Pro 3330 MT  HDD SATA  2 TB  รุ่น intel Core i5 วัน เดือน ปีท่ีรับ 4 เมษายน  พ.ศ. 2557

สถานท่ีต้ัง  โต๊ะท างานของ นางสาววิภาวีณี มูลป้อม                 หน่วยงานรับผิดชอบ    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข

ช่ือผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค  บริษัท สามารถคอมมิวนิเคช่ัน  เซอรวิส จ ากัด

ท่ีอยู่ อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ช้ัน 29 หมู่ท่ี 4 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  โทร. 0 2583 1221  ต่อ 1-2 โทรสาร 0 2583 5150

ประเภทเงิน    R  เงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ  เงินบริจาค/เงินช่วยเหลือ อ่ืน ๆ

วิธีการได้มา  ตกลงราคา             สอบราคา                ประกวดราคา              วิธีพิเศษ  รับบริจาค   R รับโอนมาจากศูนย์เทคฯ

ราคา

ต่อหน่วย/

ชุด/กลุ่มรวม

ภาษ๊ีมูลค่าเพ่ิม

 1 ต.ค. 56 คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะส านักงาน 1 ชุด 32,838.30 32,838.30 3 33.3 32,838.30    

พร้อมจอมอนิเตอร์ ขนาด 18 น้ิว

 30 ก.ย. 57 ค่าเส่ือมราคา 1 ปี 10,946.10  10,946.10  21,892.20    

 30 ก.ย. 58 ค่าเส่ือมราคา 2 ปี 10,946.10  21,892.20  10,946.10    

 30 ก.ย. 59 ค่าเส่ือมราคา 3 ปี 10,946.10  32,837.30  1.00            

วัน เดือนปี ท่ีเอกสาร รายการ
จ านวน

หน่วย

มูลค่ารวม

(บาท)

อายุ

การใช้

งานปี

อัตราค่า

เส่ือม

ราคา

(ร้อยละ)

ค่าเส่ือม

ราคา

ประจ าปี

ค่าเส่ือม

ราคาสะสม
มูลค่าสุทธิ หมายเหตุ

สัญญาเลขท่ี 8/2556 ลงวันท่ี 

18 มีนาคม 2556 ของบริษัท 

สามารถคอมมิวนิเคช่ัน จ ากัด 

(โครงการซ้ือและติดต้ังอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

ส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข )

ได้รับโอนจาก ศทส.

 ตามหนังสือท่ี      

สธ 0202.01/ว6 ลง

วันท่ี 4 เม.ย.57



ทะเบียนคุมทรัพย์สิน  

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะส านักงาน พร้อมจอมอนิเตอร์ขนาด 18 น้ิว รหัสหมายเลขเคร่ือง  CPU : SGH314SVJG , Moniter : 6CM3100SDS

ทะเบียนครุภัณฑ์ ศปท. 7440-001-0007/17 รหัสในระบบ GFMIS 100000163070

ย่ีห้อ  HP/Pro 3330 MT  HDD SATA  2 TB   รุ่น intel Core i5 วัน เดือน ปีท่ีรับ 4 เมษายน  พ.ศ. 2557

สถานท่ีต้ัง  โต๊ะท างานของ นางสาวกฤติยานี หวาจ้อย              หน่วยงานรับผิดชอบ    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข

ช่ือผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค  บริษัทสามารถคอมมิวนิเคช่ัน  เซอรวิส จ ากัด

ท่ีอยู่ อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ช้ัน 29 หมู่ท่ี 4 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  โทร. 0 2583 1221  ต่อ 1-2 โทรสาร 0 2583 5150

ประเภทเงิน    R เงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ  เงินบริจาค/เงินช่วยเหลือ อ่ืน ๆ

วิธีการได้มา  ประกวดราคา              วิธีพิเศษ  รับบริจาค   R รับโอนมาจากศูนย์เทคฯ

ราคา

ต่อหน่วย/

ชุด/กลุ่มรวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม

 1 ต.ค. 56 คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะส านักงาน 1 ชุด 32,838.30 32,838.30 3 33.3 32,838.30    

พร้อมจอมอนิเตอร์ ขนาด 18 น้ิว

 30 ก.ย. 57 ค่าเส่ือมราคา 1 ปี 10,946.10     10,946.10   21,892.20    

 30 ก.ย. 58 ค่าเส่ือมราคา 2 ปี 10,946.10     21,892.20   10,946.10    

 30 ก.ย. 59 ค่าเส่ือมราคา 3 ปี 10,946.10     32,837.30   1.00           

วัน เดือนปี ท่ีเอกสาร รายการ
จ านวน

หน่วย

มูลค่ารวม

(บาท)

อายุ

การใช้

งานปี

อัตราค่า

เส่ือม

ราคา

(ร้อยละ)

ค่าเส่ือมราคา

ประจ าปี
หมายเหตุ

สัญญาเลขท่ี 8/2556 ลงวันท่ี 

18 มีนาคม 2556 ของบริษัท 

สามารถคอมมิวนิเคช่ัน จ ากัด  

 ( โครงการซ้ือและติดต้ัง

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ

เครือข่าย ส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข )

ได้รับโอนจาก 

ศทส. ตาม

หนังสือท่ี          

สธ 0202.01/ว6 

ลงวันท่ี 4 เม.ย.57

ค่าเส่ือม

ราคาสะสม

ตกลงราคา             สอบราคา

มูลค่าสุทธิ



ทะเบียนคุมทรัพย์สิน  

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะส านักงานพร้อมจอมอนิเตอร์ ย่ีห้อ SVOA รหัสหมายเลขเคร่ือง  CPU :

ทะเบียนครุภัณฑ์ ศปท. 7440-001-0007/10 รหัสในระบบ GFMIS 100000402069

ย่ีห้อ SAVO     รุ่น HF-PRO-R31300X-F10 วัน เดือน ปีท่ีรับ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563

สถานท่ีต้ัง  โต๊ะท างานของ นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช หน่วยงานรับผิดชอบ    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข

ช่ือผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค   บริษัท พี แอนด์ พี ไฮท์สปีด โซลูช่ัน จ ากัด

ท่ีอยู่ เลขท่ี 102 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 21 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงส าเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600  โทร. 0 2412 1116 ต่อ 201

ประเภทเงิน    R เงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ  เงินบริจาค/เงินช่วยเหลือ อ่ืน ๆ

วิธีการได้มา   ประกวดราคา              วิธีพิเศษ  รับบริจาค  รับโอนมาจากศูนย์เทคฯ

ราคา

ต่อหน่วย/

ชุด/กลุ่มรวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม

 13 ส.ค. 63 1 ชุด 29,750.00 29,750.00 3 33.3 29,750.00    

30 ก.ย. 63 ค่าเส่ือมราคา 13 วัน 352.23         352.23       29,397.77    

สัญญาเลขท่ี 31/2563 

ลงวันท่ี14 กรกฏาคม 2563

ของบริษัท พี แอนด์ พี ไฮท์

สปีด โซลูช่ัน จ ากัด

คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ

ส านักงานพร้อม

จอมอนิเตอร์ขนาด 20.7 น้ิว

ตกลงราคา             สอบราคา

วัน เดือนปี ท่ีเอกสาร รายการ
จ านวน

หน่วย

มูลค่ารวม

(บาท)

อายุ

การใช้

งานปี

อัตราค่า

เส่ือม

ราคา

(ร้อยละ)

ค่าเส่ือมราคา

ประจ าปี

ค่าเส่ือม

ราคาสะสม
มูลค่าสุทธิ หมายเหตุ



ทะเบียนคุมทรัพย์สิน  

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะส านักงานพร้อมจอมอนิเตอร์ ย่ีห้อ SVOA รหัสหมายเลขเคร่ือง  CPU :

ทะเบียนครุภัณฑ์ ศศปท. 7440-001-0007/11 รหัสในระบบ GFMIS 1000 0040-2070

ย่ีห้อ SAVO     รุ่น HF-PRO-R31300X-F10 วัน เดือน ปีท่ีรับ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563

สถานท่ีต้ัง  โต๊ะท างานของ นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช หน่วยงานรับผิดชอบ    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข

ช่ือผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค   บริษัท พี แอนด์ พี ไฮท์สปีด โซลูช่ัน จ ากัด

ท่ีอยู่ เลขท่ี 102 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 21 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงส าเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600  โทร. 0 2412 1116 ต่อ 201

ประเภทเงิน    R เงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ  เงินบริจาค/เงินช่วยเหลือ อ่ืน ๆ

วิธีการได้มา   ประกวดราคา              วิธีพิเศษ  รับบริจาค  รับโอนมาจากศูนย์เทคฯ

ราคา

ต่อหน่วย/

ชุด/กลุ่มรวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม

 13 ส.ค. 63 1 ชุด 29,750.00 29,750.00 3 33.3 29,750.00    

30 ก.ย. 63 ค่าเส่ือมราคา 13 วัน 352.23         352.23       29,397.77    

คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ

ส านักงานพร้อม

จอมอนิเตอร์ขนาด 20.7 น้ิว

สัญญาเลขท่ี 31/2563 

ลงวันท่ี14 กรกฏาคม 2563 

ของบริษัท พี แอนด์ พี ไฮท์

สปีด โซลูช่ัน จ ากัด

ตกลงราคา             สอบราคา

วัน เดือนปี ท่ีเอกสาร รายการ
จ านวน

หน่วย

มูลค่ารวม

(บาท)

อายุ

การใช้

งานปี

อัตราค่า

เส่ือม

ราคา

(ร้อยละ)

ค่าเส่ือมราคา

ประจ าปี

ค่าเส่ือม

ราคาสะสม
มูลค่าสุทธิ หมายเหตุ



ทะเบียนคุมทรัพย์สิน 

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา(Note Book) รหัสหมายเลขเคร่ือง JEH498FD4COS1FL

ทะเบียนครุภัณฑ์ ศปท. 7440-002-0002 รหัสในระบบ GFMIS 100000164435

สถานท่ีต้ัง เก็บไว้ในตู้เก็บของ ศปท.  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข

ช่ือผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค  บริษัท สามารถคอมมิวนิเคช่ัน  เซอรวิส จ ากัด

ท่ีอยู่ อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ช้ัน 29 หมู่ท่ี 4 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  โทร. 0 2583 1221  ต่อ 1-2 โทรสาร 0 2583 5150

ประเภทเงิน    R เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  เงินบริจาค/เงินช่วยเหลือ อ่ืน ๆ

วิธีการได้มา  ประกวดราคา              วิธีพิเศษ  รับบริจาค   R รับโอนมาจากศูนย์เทคฯ

ราคา

ต่อหน่วย/

ชุด/กลุ่มรวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม

 1 ต.ค. 56 คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา 1 ชุด 22,887.30 22,887.30 3 33.3 22,887.30  

(Note Book)  สีด า 

 30 ก.ย. 57 ค่าเส่ือมราคา 1 ปี 7,629.10    7,629.10   15,258.20  

 30 ก.ย. 58 ค่าเส่ือมราคา 2 ปี 7,629.10    15,258.20  7,629.10    

 30 ก.ย. 59 ค่าเส่ือมราคา 3 ปี 7,629.10    22,886.30  1.00          

 ตกลงราคา              สอบราคา

หมายเหตุ

ย่ีห้อ SAMSUNG  สีด า   รุ่น NP350V4C i3 CPU Itel Core i3 2.5 GHz RAM 4 GB ,HDD SATA 500  GB       วัน เดือน ปีท่ีรับ 4 เมษายน  พ.ศ. 2557

ได้รับโอนจาก ศทส.

ตามหนังสือท่ี  สธ 

0202.01/ว6        

ลงวันท่ี 4 เม.ย.57

สัญญาเลขท่ี 8/2556 ลงวันท่ี 

18 มีนาคม 2556 ของบริษัท 

สามารถคอมมิวนิเคช่ัน จ ากัด   

( โครงการซ้ือและติดต้ัง

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ

เครือข่าย ส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข )

ค่าเส่ือม

ราคาสะสม
มูลค่าสุทธิวัน เดือนปี ท่ีเอกสาร รายการ

จ านวน

หน่วย

มูลค่ารวม

(บาท)

อายุ

การใช้

งานปี

อัตราค่า

เส่ือม

ราคา

(ร้อยละ)

ค่าเส่ือม

ราคาประจ าปี



ทะเบียนคุมทรัพย์สิน 

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา(Note Book) รหัสหมายเลขเคร่ือง JEH498FD4COS1F-L

ทะเบียนครุภัณฑ์ ศปท. 7440-002-0003 รหัสในระบบ GFMIS 100000164436

สถานท่ีต้ัง เก็บไว้ในตู้เก็บของ ศปท.  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข

ช่ือผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค  บริษัท สามารถคอมมิวนิเคช่ัน  เซอรวิส จ ากัด

ท่ีอยู่ อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ช้ัน 29 หมู่ท่ี 4 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  โทร. 0 2583 1221  ต่อ 1-2 โทรสาร 0 2583 5150

ประเภทเงิน    R เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  เงินบริจาค/เงินช่วยเหลือ อ่ืน ๆ

วิธีการได้มา ตกลงราคา              สอบราคา                ประกวดราคา              วิธีพิเศษ  รับบริจาค   R รับโอนมาจากศูนย์เทคฯ

ราคา

ต่อหน่วย/

ชุด/กลุ่มรวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม

 1 ต.ค. 56 คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา 1 ชุด 22,887.30 22,887.30 3 33.3 22,887.30   

(Note Book)  สีด า  

 30 ก.ย. 57 ค่าเส่ือมราคา 1 ปี 7,629.10   7,629.10    15,258.20   

 30 ก.ย. 58 ค่าเส่ือมราคา 2 ปี 7,629.10   15,258.20   7,629.10     

 30 ก.ย. 59 ค่าเส่ือมราคา 3 ปี 7,629.10   22,886.30   1.00          

ย่ีห้อ SAMSUNG  สีด า   รุ่น NP350V4C i3 CPU Itel Core i3 2.5 GHz RAM 4 GB ,HDD SATA 500  GB       วัน เดือน ปีท่ีรับ 4 เมษายน  พ.ศ. 2557

วัน เดือนปี ท่ีเอกสาร รายการ
จ านวน

หน่วย

มูลค่ารวม

(บาท)

อายุ

การ

ใช้

งานปี

อัตราค่า

เส่ือม

ราคา

(ร้อยละ)

ค่าเส่ือม

ราคา

ประจ าปี

ค่าเส่ือม

ราคาสะสม

สัญญาเลขท่ี 8/2556 ลงวันท่ี 

18 มีนาคม 2556 ของบริษัท 

สามารถคอมมิวนิเคช่ัน จ ากัด  

( โครงการซ้ือและติดต้ัง

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ

เครือข่าย ส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข )

ได้รับโอนจาก ศทส.

ตามหนังสือท่ี      

สธ 0202.01/ว6    

ลงวันท่ี 4 เม.ย.57

มูลค่าสุทธิ หมายเหตุ



ทะเบียนคุมทรัพย์สิน  

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา(Note Book) รหัสหมายเลขเคร่ือง JEH498FD4COS8M-E

ทะเบียนครุภัณฑ์ ศปท. 7440-002-0004  รหัสในระบบ GFMIS 100000164437

สถานท่ีต้ัง เก็บไว้ในตู้เก็บของ ศปท.  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข

ช่ือผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค  บริษัท สามารถคอมมิวนิเคช่ัน  เซอรวิส จ ากัด

ท่ีอยู่ อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ช้ัน 29 หมู่ท่ี 4 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  โทร. 0 2583 1221  ต่อ 1-2 โทรสาร 0 2583 5150

ประเภทเงิน    R เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  เงินบริจาค/เงินช่วยเหลือ อ่ืน ๆ

วิธีการได้มา ตกลงราคา              สอบราคา                ประกวดราคา              วิธีพิเศษ รับบริจาค   R รับโอนมาจากศูนย์เทคฯ

ราคา

ต่อหน่วย/

ชุด/กลุ่มรวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม

 1 ต.ค. 56 คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา 1 ชุด 22,887.30 22,887.30 3 33.3 22,887.30   

(Note Book)  สีด า  

 30 ก.ย. 57 ค่าเส่ือมราคา 1 ปี 7,629.10   7,629.10   15,258.20   

 30 ก.ย. 58 ค่าเส่ือมราคา 2 ปี 7,629.10   15,258.20  7,629.10     

 30 ก.ย. 59 ค่าเส่ือมราคา 3 ปี 7,629.10   22,886.30  1.00          

ท่ีเอกสาร รายการ มูลค่าสุทธิ หมายเหตุ
จ านวน

หน่วย

มูลค่ารวม

(บาท)

อายุ

การใช้

งานปี

อัตราค่า

เส่ือมราคา

(ร้อยละ)

ค่าเส่ือม

ราคา

ประจ าปี

ค่าเส่ือม

ราคาสะสม

ย่ีห้อ SAMSUNG  สีด า   รุ่น NP350V4C i3 CPU Itel Core i3 2.5 GHz RAM 4 GB ,HDD SATA 500  GB       วัน เดือน ปี ท่ีรับ 4 เมษายน  พ.ศ. 2557

วัน เดือนปี

สัญญาเลขท่ี 8/2556 ลงวันท่ี 

18 มีนาคม 2556 ของบริษัท 

สามารถคอมมิวนิเคช่ัน จ ากัด 

 ( โครงการซ้ือและติดต้ัง

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ

เครือข่าย ส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข )

ได้รับโอนจาก ศทส.

ตามหนังสือท่ี      

สธ 0202.01/ว6    

ลงวันท่ี 4 เม.ย.57



ทะเบียนคุมทรัพย์สิน  

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ์  เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวด า        รหัสหมายเลขเคร่ือง Z5WOBJFC900052 - R

ทะเบียนครุภัณฑ์ ศปท. 7440-020-0007/3 รหัสในระบบ GFMIS 100000162941

สถานท่ีต้ัง ห้อง ศปท.  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข

ช่ือผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค  บริษัท สามารถคอมมิวนิเคช่ัน  เซอรวิส จ ากัด

ท่ีอยู่ อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ช้ัน 29 หมู่ท่ี 4 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  โทร. 0 2583 1221  ต่อ 1-2 โทรสาร 0 2583 5150

ประเภทเงิน    R เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  เงินบริจาค/เงินช่วยเหลือ อ่ืน ๆ

วิธีการได้มา ตกลงราคา               สอบราคา                ประกวดราคา              วิธีพิเศษ รับบริจาค   R รับโอนมาจากศูนย์เทคฯ

ราคา

ต่อหน่วย/

ชุด/กลุ่มรวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม

 1 ต.ค. 56 เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวด า 1  ชุด 29,853.00 29,853.00 3 33.3 29,853.00   

 30 ก.ย. 57 ค่าเส่ือมราคา 1 ปี 9,951.00    9,951.00    19,902.00   

 30 ก.ย. 58 ค่าเส่ือมราคา 2 ปี 9,951.00    19,902.00   9,951.00    

 30 ก.ย. 59 ค่าเส่ือมราคา 3 ปี 9,951.00    29,852.00   1.00          

หมายเหตุ

ย่ีห้อ SAMSUNG  สีด า   รุ่น  ML - 4510ND  แบบ Network,Memory 128 MB CPU Dual Core 600 MHz       วัน เดือน ปีท่ีรับ 4 เมษายน  พ.ศ. 2557

วัน เดือนปี ท่ีเอกสาร รายการ
จ านวน

หน่วย

มูลค่ารวม

(บาท)

อายุ

การ

ใช้

งานปี

อัตราค่า

เส่ือม

ราคา

(ร้อยละ)

ค่าเส่ือม

ราคาประจ าปี

สัญญาเลขท่ี 8/2556 ลงวันท่ี

 18 มีนาคม 2556 ของบริษัท

 สามารถคอมมิวนิเคช่ัน จ ากัด

( โครงการซ้ือและติดต้ัง

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ

เครือข่าย ส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข )

ได้รับโอนจาก ศทส.

 ตามหนังสือท่ี    สธ

 0202.01/ว6 ลง

วันท่ี 4 เม.ย.57

ค่าเส่ือม

ราคาสะสม
มูลค่าสุทธิ



ทะเบียนคุมทรัพย์สิน 

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ์  เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวด า

ทะเบียนครุภัณฑ์  ศปท. 7440-020-0007/4 รหัสในระบบ GFMIS 100000162942

สถานท่ีต้ัง ห้อง ศปท.  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข

ช่ือผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค  บริษัท สามารถคอมมิวนิเคช่ัน  เซอรวิส จ ากัด

ท่ีอยู่ อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ช้ัน 29 หมู่ท่ี 4 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  โทร. 0 2583 1221  ต่อ 1-2 โทรสาร 0 2583 5150

ประเภทเงิน    R เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  เงินบริจาค/เงินช่วยเหลือ อ่ืน ๆ

วิธีการได้มา ตกลงราคา              สอบราคา                ประกวดราคา              วิธีพิเศษ รับบริจาค   R รับโอนมาจากศูนย์เทคฯ

ราคา

ต่อหน่วย/

ชุด/กลุ่มรวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม

 1 ต.ค. 56 เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวด า 1 ชุด 29,853.00 29,853.00 3 33.3 29,853.00   

 30 ก.ย. 57 ค่าเส่ือมราคา 1 ปี 9,951.00  9,951.00    19,902.00   

 30 ก.ย. 58 ค่าเส่ือมราคา 2 ปี 9,951.00  19,902.00   9,951.00     

 30 ก.ย. 59 ค่าเส่ือมราคา 3 ปี 9,951.00  29,852.00   1.00           

วัน เดือนปี ท่ีเอกสาร รายการ
จ านวน

หน่วย

มูลค่ารวม

(บาท)

อายุ

การใช้

งานปี

อัตราค่า

เส่ือมราคา

(ร้อยละ)

ค่าเส่ือม

ราคา

ประจ าปี

สัญญาเลขท่ี 8/2556 ลงวันท่ี 

18 มีนาคม 2556 ของบริษัท 

สามารถคอมมิวนิเคช่ัน จ ากัด  

( โครงการซ้ือและติดต้ัง

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ

เครือข่าย ส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข )

ย่ีห้อ SAMSUNG  สีด า   รุ่น  ML - 4510ND  แบบ Network,Memory 128 MB CPU Dual Core 600 MHz       วัน เดือน ปี ท่ีรับ 4 เมษายน  พ.ศ. 2557

รหัสในระบบ GFMIS 100000162942 เคร่ืองเดิม Z5W0BJFC900005 - X  เปล่ียนเป็น Z5WOBJZD80001VK (บริษัทฯ เปล่ียนเคร่ืองใหม่ทดแทนเคร่ืองเดิมท่ีช ารุด ตามใบรับ - ส่งอุปกรณ์ เล่มท่ี 2732 เลขท่ี 1365  ลงวันท่ี 18 กรกฎาคม 2557)

ได้รับโอนจาก ศทส

 ตามหนังสือท่ี    สธ

 0202.01/ว6 ลง

วันท่ี 4 เม.ย.57

ค่าเส่ือม

ราคาสะสม
มูลค่าสุทธิ หมายเหตุ



ทะเบียนคุมทรัพย์สิน 

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ์  ตู้เก็บเอกสาร (ตู้ไม้)

ทะเบียนครุภัณฑ์  ศปท. 7110-001-0006/1 รหัสในระบบ GFMIS 100000230392

ย่ีห้อ   -    รุ่น        - วัน เดือน ปี ท่ีรับ 25  สิงหาคม  พ.ศ. 2559

สถานท่ีต้ัง ห้อง ศปท.  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข

ช่ือผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค  บริษัท แสงเพชรเฟอร์นิเจอร์ จ ากัด

ท่ีอยู่ 55/5 หมู่ท่ี 15 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี  โทร. 0 3236 8343 โทรสาร 0 3236 8343

ประเภทเงิน เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  เงินบริจาค/เงินช่วยเหลือ อ่ืน ๆ

วิธีการได้มา    R ตกลงราคา              สอบราคา                ประกวดราคา              วิธีพิเศษ รับบริจาค รับโอนมาจากศูนย์เทคฯ

ราคา

ต่อหน่วย/

ชุด/กลุ่มรวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม

 25 ส.ค. 59 ตู้เก็บเอกสาร (ตู้ไม้) 1 ตู้ 5,000.00 5,000.00 3 33.3 5,000.00     

30 ก.ย. 60 ค่าเส่ือมราคา 1 ปี 1,666.67  1,666.67    3,333.33     

30 ก.ย. 61 ค่าเส่ือมราคา 2 ปี 1,666.67  3,333.33    1,666.67     

31 ก.ย. 62 ค่าเส่ือมราคา 3 ปี 1,666.67  5,000.00    1.00           

สัญญาเลขท่ี 52/2559 ลงวันท่ี

 17 สิงหาคม 2559 ของบริษัท

 แสงเพชรเฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 

 ( โครงการซ้ือครุภัณฑ์ 

ส านักงาน 4 รายการ)

วัน เดือนปี ท่ีเอกสาร รายการ
จ านวน

หน่วย

มูลค่ารวม

(บาท)

อายุ

การใช้

งานปี

อัตราค่า

เส่ือมราคา

(ร้อยละ)

ค่าเส่ือม

ราคา

ประจ าปี

ค่าเส่ือม

ราคาสะสม
มูลค่าสุทธิ หมายเหตุ



ทะเบียนคุมทรัพย์สิน  

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ์  ตู้เก็บเอกสาร (ตู้ไม้)

ทะเบียนครุภัณฑ์  ศปท. 7110-001-0006/2 รหัสในระบบ GFMIS 100000230393

ย่ีห้อ   -    รุ่น        - วัน เดือน ปี ท่ีรับ 25  สิงหาคม  พ.ศ. 2559

สถานท่ีต้ัง ห้อง ศปท.  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข

ช่ือผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค  บริษัท แสงเพชรเฟอร์นิเจอร์ จ ากัด

ท่ีอยู่ 55/5 หมู่ท่ี 15 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี  โทร. 0 3236 8343 โทรสาร 0 3236 8343

ประเภทเงิน เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  เงินบริจาค/เงินช่วยเหลือ อ่ืน ๆ

วิธีการได้มา    R ตกลงราคา              สอบราคา                ประกวดราคา              วิธีพิเศษ รับบริจาค รับโอนมาจากศูนย์เทคฯ

ราคา

ต่อหน่วย/

ชุด/กลุ่มรวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม

 25 ส.ค. 59 ตู้เก็บเอกสาร (ตู้ไม้) 1 ตู้ 5,000.00 5,000.00 3 33.3 5,000.00     

30 ก.ย. 60 ค่าเส่ือมราคา 1 ปี 1,666.67  1,666.67    3,333.33     

30 ก.ย. 61 ค่าเส่ือมราคา 2 ปี 1,666.67  3,333.33    1,666.67     

31 ก.ย. 62 ค่าเส่ือมราคา 3 ปี 1,666.67  5,000.00    1.00           

สัญญาเลขท่ี 52/2559 ลงวันท่ี

 17 สิงหาคม 2559 ของบริษัท

 แสงเพชรเฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 

 ( โครงการซ้ือครุภัณฑ์ 

ส านักงาน 4 รายการ)

วัน เดือนปี ท่ีเอกสาร รายการ
จ านวน

หน่วย

มูลค่ารวม

(บาท)

อายุ

การใช้

งานปี

อัตราค่า

เส่ือมราคา

(ร้อยละ)

ค่าเส่ือม

ราคา

ประจ าปี

ค่าเส่ือม

ราคาสะสม
มูลค่าสุทธิ หมายเหตุ



ทะเบียนคุมทรัพย์สิน  

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ์  ตู้เก็บเอกสาร (ตู้ไม้)

ทะเบียนครุภัณฑ์  ศปท. 7110-001-0006/3 รหัสในระบบ GFMIS 100000230394

ย่ีห้อ   -    รุ่น        - วัน เดือน ปี ท่ีรับ 25  สิงหาคม  พ.ศ. 2559

สถานท่ีต้ัง ห้อง ศปท.  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข

ช่ือผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค  บริษัท แสงเพชรเฟอร์นิเจอร์ จ ากัด

ท่ีอยู่ 55/5 หมู่ท่ี 15 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี  โทร. 0 3236 8343 โทรสาร 0 3236 8343

ประเภทเงิน เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  เงินบริจาค/เงินช่วยเหลือ อ่ืน ๆ

วิธีการได้มา    R ตกลงราคา              สอบราคา                ประกวดราคา              วิธีพิเศษ รับบริจาค รับโอนมาจากศูนย์เทคฯ

ราคา

ต่อหน่วย/

ชุด/กลุ่มรวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม

 25 ส.ค. 59 ตู้เก็บเอกสาร (ตู้ไม้) 1 ตู้ 5,000.00 5,000.00 3 33.3 5,000.00     

30 ก.ย. 60 ค่าเส่ือมราคา 1 ปี 1,666.67  1,666.67    3,333.33     

30 ก.ย. 61 ค่าเส่ือมราคา 2 ปี 1,666.67  3,333.33    1,666.67     

31 ก.ย. 62 ค่าเส่ือมราคา 3 ปี 1,666.67  5,000.00    1.00           

สัญญาเลขท่ี 52/2559 ลงวันท่ี

 17 สิงหาคม 2559 ของบริษัท

 แสงเพชรเฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 

 ( โครงการซ้ือครุภัณฑ์ 

ส านักงาน 4 รายการ)

วัน เดือนปี ท่ีเอกสาร รายการ
จ านวน

หน่วย

มูลค่ารวม

(บาท)

อายุ

การใช้

งานปี

อัตราค่า

เส่ือมราคา

(ร้อยละ)

ค่าเส่ือม

ราคา

ประจ าปี

ค่าเส่ือม

ราคาสะสม
มูลค่าสุทธิ หมายเหตุ



ทะเบียนคุมทรัพย์สิน  

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ์  ตู้เก็บเอกสาร (ตู้ไม้)

ทะเบียนครุภัณฑ์  ศปท. 7110-001-0006/4 รหัสในระบบ GFMIS 100000230395

ย่ีห้อ   -    รุ่น        - วัน เดือน ปี ท่ีรับ 25  สิงหาคม  พ.ศ. 2559

สถานท่ีต้ัง ห้อง ศปท.  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข

ช่ือผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค  บริษัท แสงเพชรเฟอร์นิเจอร์ จ ากัด

ท่ีอยู่ 55/5 หมู่ท่ี 15 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี  โทร. 0 3236 8343 โทรสาร 0 3236 8343

ประเภทเงิน เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  เงินบริจาค/เงินช่วยเหลือ อ่ืน ๆ

วิธีการได้มา    R ตกลงราคา              สอบราคา                ประกวดราคา              วิธีพิเศษ รับบริจาค รับโอนมาจากศูนย์เทคฯ

ราคา

ต่อหน่วย/

ชุด/กลุ่มรวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม

 25 ส.ค. 59 ตู้เก็บเอกสาร (ตู้ไม้) 1 ตู้ 5,000.00 5,000.00 3 33.3 5,000.00     

30 ก.ย. 60 ค่าเส่ือมราคา 1 ปี 1,666.67  1,666.67    3,333.33     

30 ก.ย. 61 ค่าเส่ือมราคา 2 ปี 1,666.67  3,333.33    1,666.67     

31 ก.ย. 62 ค่าเส่ือมราคา 3 ปี 1,666.67  5,000.00    1.00           

ค่าเส่ือม

ราคา

ประจ าปี

ค่าเส่ือม

ราคาสะสม
มูลค่าสุทธิ หมายเหตุ

สัญญาเลขท่ี 52/2559 ลงวันท่ี

 17 สิงหาคม 2559 ของบริษัท

 แสงเพชรเฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 

 ( โครงการซ้ือครุภัณฑ์ 

ส านักงาน 4 รายการ)

วัน เดือนปี ท่ีเอกสาร รายการ
จ านวน

หน่วย

มูลค่ารวม

(บาท)

อายุ

การใช้

งานปี

อัตราค่า

เส่ือมราคา

(ร้อยละ)



ทะเบียนคุมทรัพย์สิน  

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ์  ตู้เก็บเอกสาร (ตู้ไม้)

ทะเบียนครุภัณฑ์  ศปท. 7110-001-0006/5 รหัสในระบบ GFMIS 100000230396

ย่ีห้อ   -    รุ่น        - วัน เดือน ปี ท่ีรับ 25  สิงหาคม  พ.ศ. 2559

สถานท่ีต้ัง ห้อง ศปท.  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข

ช่ือผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค  บริษัท แสงเพชรเฟอร์นิเจอร์ จ ากัด

ท่ีอยู่ 55/5 หมู่ท่ี 15 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี  โทร. 0 3236 8343 โทรสาร 0 3236 8343

ประเภทเงิน เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  เงินบริจาค/เงินช่วยเหลือ อ่ืน ๆ

วิธีการได้มา    R ตกลงราคา              สอบราคา                ประกวดราคา              วิธีพิเศษ รับบริจาค รับโอนมาจากศูนย์เทคฯ

ราคา

ต่อหน่วย/

ชุด/กลุ่มรวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม

 25 ส.ค. 59 ตู้เก็บเอกสาร (ตู้ไม้) 1 ตู้ 5,000.00 5,000.00 3 33.3 5,000.00     

30 ก.ย. 60 ค่าเส่ือมราคา 1 ปี 1,666.67  1,666.67    3,333.33     

30 ก.ย. 61 ค่าเส่ือมราคา 2 ปี 1,666.67  3,333.33    1,666.67     

31 ก.ย. 62 ค่าเส่ือมราคา 3 ปี 1,666.67  5,000.00    1.00           

ค่าเส่ือม

ราคา

ประจ าปี

ค่าเส่ือม

ราคาสะสม
มูลค่าสุทธิ หมายเหตุ

สัญญาเลขท่ี 52/2559 ลงวันท่ี

 17 สิงหาคม 2559 ของบริษัท

 แสงเพชรเฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 

 ( โครงการซ้ือครุภัณฑ์ 

ส านักงาน 4 รายการ)

วัน เดือนปี ท่ีเอกสาร รายการ
จ านวน

หน่วย

มูลค่ารวม

(บาท)

อายุ

การใช้

งานปี

อัตราค่า

เส่ือมราคา

(ร้อยละ)



ทะเบียนคุมทรัพย์สิน  

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ์  ตู้เก็บเอกสาร (ตู้ไม้)

ทะเบียนครุภัณฑ์  ศปท. 7110-001-0006/6 รหัสในระบบ GFMIS 100000230397

ย่ีห้อ   -    รุ่น        - วัน เดือน ปี ท่ีรับ 25  สิงหาคม  พ.ศ. 2559

สถานท่ีต้ัง ห้อง ศปท.  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข

ช่ือผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค  บริษัท แสงเพชรเฟอร์นิเจอร์ จ ากัด

ท่ีอยู่ 55/5 หมู่ท่ี 15 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี  โทร. 0 3236 8343 โทรสาร 0 3236 8343

ประเภทเงิน เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  เงินบริจาค/เงินช่วยเหลือ อ่ืน ๆ

วิธีการได้มา    R ตกลงราคา              สอบราคา                ประกวดราคา              วิธีพิเศษ รับบริจาค รับโอนมาจากศูนย์เทคฯ

ราคา

ต่อหน่วย/

ชุด/กลุ่มรวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม

 25 ส.ค. 59 ตู้เก็บเอกสาร (ตู้ไม้) 1 ตู้ 5,000.00 5,000.00 3 33.3 5,000.00     

30 ก.ย. 60 ค่าเส่ือมราคา 1 ปี 1,666.67     1,666.67    3,333.33     

30 ก.ย. 61 ค่าเส่ือมราคา 2 ปี 1,666.67     3,333.33    1,666.67     

31 ก.ย. 62 ค่าเส่ือมราคา 3 ปี 1,666.67     5,000.00    1.00          

ค่าเส่ือม
ราคาประจ าปี

ค่าเส่ือม
ราคาสะสม

มูลค่าสุทธิ หมายเหตุ

สัญญาเลขท่ี 52/2559 ลงวันท่ี

 17 สิงหาคม 2559 ของบริษัท

 แสงเพชรเฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 

 ( โครงการซ้ือครุภัณฑ์ 

ส านักงาน 4 รายการ)

วัน เดือนปี ท่ีเอกสาร รายการ
จ านวน
หน่วย

มูลค่ารวม
(บาท)

อายุ
การใช้
งานปี

อัตราค่า
เส่ือมราคา
(ร้อยละ)



ทะเบียนคุมทรัพย์สิน  

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ์  ตู้เก็บเอกสาร (ตู้ไม้)

ทะเบียนครุภัณฑ์  ศปท. 7110-001-0006/7 รหัสในระบบ GFMIS 100000230398

ย่ีห้อ   -    รุ่น        - วัน เดือน ปี ท่ีรับ 25  สิงหาคม  พ.ศ. 2559

สถานท่ีต้ัง ห้อง ศปท.  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข

ช่ือผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค  บริษัท แสงเพชรเฟอร์นิเจอร์ จ ากัด

ท่ีอยู่ 55/5 หมู่ท่ี 15 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี  โทร. 0 3236 8343 โทรสาร 0 3236 8343

ประเภทเงิน เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  เงินบริจาค/เงินช่วยเหลือ อ่ืน ๆ

วิธีการได้มา    R ตกลงราคา              สอบราคา                ประกวดราคา              วิธีพิเศษ รับบริจาค รับโอนมาจากศูนย์เทคฯ

ราคา

ต่อหน่วย/

ชุด/กลุ่มรวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม

 25 ส.ค. 59 ตู้เก็บเอกสาร (ตู้ไม้) 1 ตู้ 5,000.00 5,000.00 3 33.3 5,000.00     

30 ก.ย. 60 ค่าเส่ือมราคา 1 ปี 1,666.67  1,666.67    3,333.33     

30 ก.ย. 61 ค่าเส่ือมราคา 2 ปี 1,666.67  3,333.33    1,666.67     

31 ก.ย. 62 ค่าเส่ือมราคา 3 ปี 1,666.67  5,000.00    1.00           

ค่าเส่ือม

ราคา

ประจ าปี

ค่าเส่ือม

ราคาสะสม
มูลค่าสุทธิ หมายเหตุ

สัญญาเลขท่ี 52/2559 ลงวันท่ี

 17 สิงหาคม 2559 ของบริษัท

 แสงเพชรเฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 

 ( โครงการซ้ือครุภัณฑ์ 

ส านักงาน 4 รายการ)

วัน เดือนปี ท่ีเอกสาร รายการ
จ านวน

หน่วย

มูลค่ารวม

(บาท)

อายุ

การใช้

งานปี

อัตราค่า

เส่ือมราคา

(ร้อยละ)



ทะเบียนคุมทรัพย์สิน  

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ์  ตู้เก็บวัสดุส านักงาน (ตู้ไม้)

ทะเบียนครุภัณฑ์  ศปท. 7110-001-0006/8 รหัสในระบบ GFMIS 100000230406

ย่ีห้อ   -    รุ่น        - วัน เดือน ปี ท่ีรับ 25  สิงหาคม  พ.ศ. 2559

สถานท่ีต้ัง ห้อง ศปท.  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข

ช่ือผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค  บริษัท แสงเพชรเฟอร์นิเจอร์ จ ากัด

ท่ีอยู่ 55/5 หมู่ท่ี 15 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี  โทร. 0 3236 8343 โทรสาร 0 3236 8343

ประเภทเงิน เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  เงินบริจาค/เงินช่วยเหลือ อ่ืน ๆ

วิธีการได้มา    R ตกลงราคา              สอบราคา                ประกวดราคา              วิธีพิเศษ รับบริจาค รับโอนมาจากศูนย์เทคฯ

ราคา

ต่อหน่วย/

ชุด/กลุ่มรวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม

 25 ส.ค. 59 ตู้เก็บวัสดุส านักงาน (ตู้ไม้) 1 ตู้ 5,000.00 5,000.00 3 33.3 5,000.00     

30 ก.ย. 60 ค่าเส่ือมราคา 1 ปี 1,666.67  1,666.67    3,333.33     

30 ก.ย. 61 ค่าเส่ือมราคา 2 ปี 1,666.67  3,333.33    1,666.67     

31 ก.ย. 62 ค่าเส่ือมราคา 3 ปี 1,666.67  5,000.00    1.00           

ค่าเส่ือม

ราคา

ประจ าปี

ค่าเส่ือม

ราคาสะสม
มูลค่าสุทธิ หมายเหตุ

สัญญาเลขท่ี 52/2559 ลงวันท่ี

 17 สิงหาคม 2559 ของบริษัท

 แสงเพชรเฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 

 ( โครงการซ้ือครุภัณฑ์ 

ส านักงาน 4 รายการ)

วัน เดือนปี ท่ีเอกสาร รายการ
จ านวน

หน่วย

มูลค่ารวม

(บาท)

อายุ

การใช้

งานปี

อัตราค่า

เส่ือมราคา

(ร้อยละ)



ทะเบียนคุมทรัพย์สิน 

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ์  ตู้เก็บวัสดุส านักงาน (ตู้ไม้)

ทะเบียนครุภัณฑ์  ศปท. 7110-001-0006/9 รหัสในระบบ GFMIS 100000230407

ย่ีห้อ   -    รุ่น        - วัน เดือน ปี ท่ีรับ 25  สิงหาคม  พ.ศ. 2559

สถานท่ีต้ัง ห้อง ศปท.  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข

ช่ือผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค  บริษัท แสงเพชรเฟอร์นิเจอร์ จ ากัด

ท่ีอยู่ 55/5 หมู่ท่ี 15 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี  โทร. 0 3236 8343 โทรสาร 0 3236 8343

ประเภทเงิน เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  เงินบริจาค/เงินช่วยเหลือ อ่ืน ๆ

วิธีการได้มา    R ตกลงราคา              สอบราคา                ประกวดราคา              วิธีพิเศษ รับบริจาค รับโอนมาจากศูนย์เทคฯ

ราคา

ต่อหน่วย/

ชุด/กลุ่มรวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม

 25 ส.ค. 59 ตู้เก็บวัสดุส านักงาน (ตู้ไม้) 1 ตู้ 5,000.00 5,000.00 3 33.3 5,000.00     

30 ก.ย. 60 ค่าเส่ือมราคา 1 ปี 1,666.67  1,666.67    3,333.33     

30 ก.ย. 61 ค่าเส่ือมราคา 2 ปี 1,666.67  3,333.33    1,666.67     

31 ก.ย. 62 ค่าเส่ือมราคา 3 ปี 1,666.67  5,000.00    1.00           

ค่าเส่ือม

ราคา

ประจ าปี

ค่าเส่ือม

ราคาสะสม
มูลค่าสุทธิ หมายเหตุ

สัญญาเลขท่ี 52/2559 ลงวันท่ี

 17 สิงหาคม 2559 ของบริษัท

 แสงเพชรเฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 

 ( โครงการซ้ือครุภัณฑ์ 

ส านักงาน 4 รายการ)

วัน เดือนปี ท่ีเอกสาร รายการ
จ านวน

หน่วย

มูลค่ารวม

(บาท)

อายุ

การใช้

งานปี

อัตราค่า

เส่ือมราคา

(ร้อยละ)



ทะเบียนคุมทรัพย์สิน  

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ์  ตู้เก็บวัสดุส านักงาน (ตู้ไม้)

ทะเบียนครุภัณฑ์  ศปท. 7110-001-0006/10 รหัสในระบบ GFMIS 100000230408

ย่ีห้อ   -    รุ่น        - วัน เดือน ปี ท่ีรับ 25  สิงหาคม  พ.ศ. 2559

สถานท่ีต้ัง ห้อง ศปท.  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข

ช่ือผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค  บริษัท แสงเพชรเฟอร์นิเจอร์ จ ากัด

ท่ีอยู่ 55/5 หมู่ท่ี 15 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี  โทร. 0 3236 8343 โทรสาร 0 3236 8343

ประเภทเงิน เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  เงินบริจาค/เงินช่วยเหลือ อ่ืน ๆ

วิธีการได้มา    R ตกลงราคา              สอบราคา                ประกวดราคา              วิธีพิเศษ รับบริจาค รับโอนมาจากศูนย์เทคฯ

ราคา

ต่อหน่วย/

ชุด/กลุ่มรวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม

 25 ส.ค. 59 ตู้เก็บวัสดุส านักงาน (ตู้ไม้) 1 ตู้ 5,000.00 5,000.00 3 33.3 5,000.00     

30 ก.ย. 60 ค่าเส่ือมราคา 1 ปี 1,666.67  1,666.67    3,333.33     

30 ก.ย. 61 ค่าเส่ือมราคา 2 ปี 1,666.67  3,333.33    1,666.67     

31 ก.ย. 62 ค่าเส่ือมราคา 3 ปี 1,666.67  5,000.00    1.00           

ค่าเส่ือม

ราคา

ประจ าปี

ค่าเส่ือม

ราคาสะสม
มูลค่าสุทธิ หมายเหตุ

สัญญาเลขท่ี 52/2559 ลงวันท่ี

 17 สิงหาคม 2559 ของบริษัท

 แสงเพชรเฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 

 ( โครงการซ้ือครุภัณฑ์ 

ส านักงาน 4 รายการ)

วัน เดือนปี ท่ีเอกสาร รายการ
จ านวน

หน่วย

มูลค่ารวม

(บาท)

อายุ

การใช้

งานปี

อัตราค่า

เส่ือมราคา

(ร้อยละ)



ทะเบียนคุมทรัพย์สิน  

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ์  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์

ทะเบียนครุภัณฑ์  ศปท. 7110-001-0001/11 รหัสในระบบ GFMIS 100000230399

ย่ีห้อ   -    รุ่น        - วัน เดือน ปี ท่ีรับ 25  สิงหาคม  พ.ศ. 2559

สถานท่ีต้ัง นางสาวน้ าฝน พยัคคานนท์ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข

ช่ือผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค  บริษัท แสงเพชรเฟอร์นิเจอร์ จ ากัด

ท่ีอยู่ 55/5 หมู่ท่ี 15 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี  โทร. 0 3236 8343 โทรสาร 0 3236 8343

ประเภทเงิน เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  เงินบริจาค/เงินช่วยเหลือ อ่ืน ๆ

วิธีการได้มา    R ตกลงราคา              สอบราคา                ประกวดราคา              วิธีพิเศษ รับบริจาค รับโอนมาจากศูนย์เทคฯ

ราคา

ต่อหน่วย/

ชุด/กลุ่มรวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม

 25 ส.ค. 59 โต๊ะว่างคอมพิวเตอร์ 1 ตู้ 5,000.00 5,000.00 3 33.3 5,000.00     

30 ก.ย. 60 ค่าเส่ือมราคา 1 ปี 1,666.67  1,666.67    3,333.33     

30 ก.ย. 61 ค่าเส่ือมราคา 2 ปี 1,666.67  3,333.33    1,666.67     

31 ก.ย. 62 ค่าเส่ือมราคา 3 ปี 1,666.67  5,000.00    1.00           

ค่าเส่ือม

ราคา

ประจ าปี

ค่าเส่ือม

ราคาสะสม
มูลค่าสุทธิ หมายเหตุ

สัญญาเลขท่ี 52/2559 ลงวันท่ี

 17 สิงหาคม 2559 ของบริษัท

 แสงเพชรเฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 

 ( โครงการซ้ือครุภัณฑ์ 

ส านักงาน 4 รายการ)

วัน เดือนปี ท่ีเอกสาร รายการ
จ านวน

หน่วย

มูลค่ารวม

(บาท)

อายุ

การใช้

งานปี

อัตราค่า

เส่ือมราคา

(ร้อยละ)



ทะเบียนคุมทรัพย์สิน  

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ์  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์

ทะเบียนครุภัณฑ์  ศปท. 7110-001-0001/12 รหัสในระบบ GFMIS 100000230400

ย่ีห้อ   -    รุ่น        - วัน เดือน ปี ท่ีรับ 25  สิงหาคม  พ.ศ. 2559

สถานท่ีต้ัง นางสาวพรนิดา  นาคทับทิม หน่วยงานผู้รับผิดชอบ    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข

ช่ือผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค  บริษัท แสงเพชรเฟอร์นิเจอร์ จ ากัด

ท่ีอยู่ 55/5 หมู่ท่ี 15 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี  โทร. 0 3236 8343 โทรสาร 0 3236 8343

ประเภทเงิน เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  เงินบริจาค/เงินช่วยเหลือ อ่ืน ๆ

วิธีการได้มา    R ตกลงราคา              สอบราคา                ประกวดราคา              วิธีพิเศษ รับบริจาค รับโอนมาจากศูนย์เทคฯ

ราคา

ต่อหน่วย/

ชุด/กลุ่มรวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม

 25 ส.ค. 59 โต๊ะว่างคอมพิวเตอร์ 1 ตู้ 5,000.00 5,000.00 3 33.3 5,000.00     

30 ก.ย. 60 ค่าเส่ือมราคา 1 ปี 1,666.67  1,666.67    3,333.33     

30 ก.ย. 61 ค่าเส่ือมราคา 2 ปี 1,666.67  3,333.33    1,666.67     

31 ก.ย. 62 ค่าเส่ือมราคา 3 ปี 1,666.67  5,000.00    1.00           

ค่าเส่ือม

ราคา

ประจ าปี

ค่าเส่ือม

ราคาสะสม
มูลค่าสุทธิ หมายเหตุ

สัญญาเลขท่ี 52/2559 ลงวันท่ี

 17 สิงหาคม 2559 ของบริษัท

 แสงเพชรเฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 

 ( โครงการซ้ือครุภัณฑ์ 

ส านักงาน 4 รายการ)

วัน เดือนปี ท่ีเอกสาร รายการ
จ านวน

หน่วย

มูลค่ารวม

(บาท)

อายุ

การใช้

งานปี

อัตราค่า

เส่ือมราคา

(ร้อยละ)



ทะเบียนคุมทรัพย์สิน  

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ์  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์

ทะเบียนครุภัณฑ์  ศปท. 7110-001-0001/13 รหัสในระบบ GFMIS 100000230401

ย่ีห้อ   -    รุ่น        - วัน เดือน ปี ท่ีรับ 25  สิงหาคม  พ.ศ. 2559

สถานท่ีต้ัง นางสาวชนกพร  แสนสุด หน่วยงานผู้รับผิดชอบ    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข

ช่ือผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค  บริษัท แสงเพชรเฟอร์นิเจอร์ จ ากัด

ท่ีอยู่ 55/5 หมู่ท่ี 15 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี  โทร. 0 3236 8343 โทรสาร 0 3236 8343

ประเภทเงิน เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  เงินบริจาค/เงินช่วยเหลือ อ่ืน ๆ

วิธีการได้มา    R ตกลงราคา              สอบราคา                ประกวดราคา              วิธีพิเศษ รับบริจาค รับโอนมาจากศูนย์เทคฯ

ราคา

ต่อหน่วย/

ชุด/กลุ่มรวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม

 25 ส.ค. 59 โต๊ะว่างคอมพิวเตอร์ 1 ตู้ 5,000.00 5,000.00 3 33.3 5,000.00     

30 ก.ย. 60 ค่าเส่ือมราคา 1 ปี 1,666.67  1,666.67    3,333.33     

30 ก.ย. 61 ค่าเส่ือมราคา 2 ปี 1,666.67  3,333.33    1,666.67     

31 ก.ย. 62 ค่าเส่ือมราคา 3 ปี 1,666.67  5,000.00    1.00           

ค่าเส่ือม

ราคา

ประจ าปี

ค่าเส่ือม

ราคาสะสม
มูลค่าสุทธิ หมายเหตุ

สัญญาเลขท่ี 52/2559 ลงวันท่ี

 17 สิงหาคม 2559 ของบริษัท

 แสงเพชรเฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 

 ( โครงการซ้ือครุภัณฑ์ 

ส านักงาน 4 รายการ)

วัน เดือนปี ท่ีเอกสาร รายการ
จ านวน

หน่วย

มูลค่ารวม

(บาท)

อายุ

การใช้

งานปี

อัตราค่า

เส่ือมราคา

(ร้อยละ)



ทะเบียนคุมทรัพย์สิน  

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ์  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์

ทะเบียนครุภัณฑ์  ศปท. 7110-001-0001/14 รหัสในระบบ GFMIS 100000230402

ย่ีห้อ   -    รุ่น        - วัน เดือน ปี ท่ีรับ 25  สิงหาคม  พ.ศ. 2559

สถานท่ีต้ัง นางจริยา  บัวศรี หน่วยงานผู้รับผิดชอบ    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข

ช่ือผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค  บริษัท แสงเพชรเฟอร์นิเจอร์ จ ากัด

ท่ีอยู่ 55/5 หมู่ท่ี 15 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี  โทร. 0 3236 8343 โทรสาร 0 3236 8343

ประเภทเงิน เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  เงินบริจาค/เงินช่วยเหลือ อ่ืน ๆ

วิธีการได้มา    R ตกลงราคา              สอบราคา                ประกวดราคา              วิธีพิเศษ รับบริจาค รับโอนมาจากศูนย์เทคฯ

ราคา

ต่อหน่วย/

ชุด/กลุ่มรวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม

 25 ส.ค. 59 โต๊ะว่างคอมพิวเตอร์ 1 ตู้ 5,000.00 5,000.00 3 33.3 5,000.00     

30 ก.ย. 60 ค่าเส่ือมราคา 1 ปี 1,666.67  1,666.67    3,333.33     

30 ก.ย. 61 ค่าเส่ือมราคา 2 ปี 1,666.67  3,333.33    1,666.67     

31 ก.ย. 62 ค่าเส่ือมราคา 3 ปี 1,666.67  5,000.00    1.00           

ค่าเส่ือม

ราคา

ประจ าปี

ค่าเส่ือม

ราคาสะสม
มูลค่าสุทธิ หมายเหตุ

สัญญาเลขท่ี 52/2559 ลงวันท่ี

 17 สิงหาคม 2559 ของบริษัท

 แสงเพชรเฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 

 ( โครงการซ้ือครุภัณฑ์ 

ส านักงาน 4 รายการ)

วัน เดือนปี ท่ีเอกสาร รายการ
จ านวน

หน่วย

มูลค่ารวม

(บาท)

อายุ

การใช้

งานปี

อัตราค่า

เส่ือมราคา

(ร้อยละ)



ทะเบียนคุมทรัพย์สิน  

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ์  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์

ทะเบียนครุภัณฑ์  ศปท. 7110-001-0001/15 รหัสในระบบ GFMIS 100000230403

ย่ีห้อ   -    รุ่น        - วัน เดือน ปี ท่ีรับ 25  สิงหาคม  พ.ศ. 2559

สถานท่ีต้ัง นายวินัย  คณาศรี หน่วยงานผู้รับผิดชอบ    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข

ช่ือผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค  บริษัท แสงเพชรเฟอร์นิเจอร์ จ ากัด

ท่ีอยู่ 55/5 หมู่ท่ี 15 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี  โทร. 0 3236 8343 โทรสาร 0 3236 8343

ประเภทเงิน เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  เงินบริจาค/เงินช่วยเหลือ อ่ืน ๆ

วิธีการได้มา    R ตกลงราคา              สอบราคา                ประกวดราคา              วิธีพิเศษ รับบริจาค รับโอนมาจากศูนย์เทคฯ

ราคา

ต่อหน่วย/

ชุด/กลุ่มรวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม

 25 ส.ค. 59 โต๊ะว่างคอมพิวเตอร์ 1 ตู้ 5,000.00 5,000.00 3 33.3 5,000.00     

30 ก.ย. 60 ค่าเส่ือมราคา 1 ปี 1,666.67  1,666.67    3,333.33     

30 ก.ย. 61 ค่าเส่ือมราคา 2 ปี 1,666.67  3,333.33    1,666.67     

31 ก.ย. 62 ค่าเส่ือมราคา 3 ปี 1,666.67  5,000.00    1.00           

ค่าเส่ือม

ราคา

ประจ าปี

ค่าเส่ือม

ราคาสะสม
มูลค่าสุทธิ หมายเหตุ

สัญญาเลขท่ี 52/2559 ลงวันท่ี

 17 สิงหาคม 2559 ของบริษัท

 แสงเพชรเฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 

 ( โครงการซ้ือครุภัณฑ์ 

ส านักงาน 4 รายการ)

วัน เดือนปี ท่ีเอกสาร รายการ
จ านวน

หน่วย

มูลค่ารวม

(บาท)

อายุ

การใช้

งานปี

อัตราค่า

เส่ือมราคา

(ร้อยละ)



ทะเบียนคุมทรัพย์สิน  

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ์  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์

ทะเบียนครุภัณฑ์  ศปท. 7110-001-0001/16 รหัสในระบบ GFMIS 100000230404

ย่ีห้อ   -    รุ่น        - วัน เดือน ปี ท่ีรับ 25  สิงหาคม  พ.ศ. 2559

สถานท่ีต้ัง นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช หน่วยงานผู้รับผิดชอบ    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข

ช่ือผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค  บริษัท แสงเพชรเฟอร์นิเจอร์ จ ากัด

ท่ีอยู่ 55/5 หมู่ท่ี 15 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี  โทร. 0 3236 8343 โทรสาร 0 3236 8343

ประเภทเงิน เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  เงินบริจาค/เงินช่วยเหลือ อ่ืน ๆ

วิธีการได้มา    R ตกลงราคา              สอบราคา                ประกวดราคา              วิธีพิเศษ รับบริจาค รับโอนมาจากศูนย์เทคฯ

ราคา

ต่อหน่วย/

ชุด/กลุ่มรวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม

 25 ส.ค. 59 โต๊ะว่างคอมพิวเตอร์ 1 ตู้ 5,000.00 5,000.00 3 33.3 5,000.00     

30 ก.ย. 60 ค่าเส่ือมราคา 1 ปี 1,666.67  1,666.67    3,333.33     

30 ก.ย. 61 ค่าเส่ือมราคา 2 ปี 1,666.67  3,333.33    1,666.67     

31 ก.ย. 62 ค่าเส่ือมราคา 3 ปี 1,666.67  5,000.00    1.00           

ค่าเส่ือม

ราคา

ประจ าปี

ค่าเส่ือม

ราคาสะสม
มูลค่าสุทธิ หมายเหตุ

สัญญาเลขท่ี 52/2559 ลงวันท่ี

 17 สิงหาคม 2559 ของบริษัท

 แสงเพชรเฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 

 ( โครงการซ้ือครุภัณฑ์ 

ส านักงาน 4 รายการ)

วัน เดือนปี ท่ีเอกสาร รายการ
จ านวน

หน่วย

มูลค่ารวม

(บาท)

อายุ

การใช้

งานปี

อัตราค่า

เส่ือมราคา

(ร้อยละ)



ทะเบียนคุมทรัพย์สิน  

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ์  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์

ทะเบียนครุภัณฑ์  ศปท. 7110-001-0001/17 รหัสในระบบ GFMIS 100000230405

ย่ีห้อ   -    รุ่น        - วัน เดือน ปี ท่ีรับ 25  สิงหาคม  พ.ศ. 2559

สถานท่ีต้ัง ห้อง ศปท.  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข

ช่ือผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค  บริษัท แสงเพชรเฟอร์นิเจอร์ จ ากัด

ท่ีอยู่ 55/5 หมู่ท่ี 15 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี  โทร. 0 3236 8343 โทรสาร 0 3236 8343

ประเภทเงิน เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  เงินบริจาค/เงินช่วยเหลือ อ่ืน ๆ

วิธีการได้มา    R ตกลงราคา              สอบราคา                ประกวดราคา              วิธีพิเศษ รับบริจาค รับโอนมาจากศูนย์เทคฯ

ราคา

ต่อหน่วย/

ชุด/กลุ่มรวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม

 25 ส.ค. 59 โต๊ะประชุม 1 ตู้ 60,000.00 60,000.00 3 33.3 60,000.00   

30 ก.ย. 60 ค่าเส่ือมราคา 1 ปี 20,000.00  20,000.00   40,000.00   

30 ก.ย. 61 ค่าเส่ือมราคา 2 ปี 20,000.00  40,000.00   20,000.00   

31 ก.ย. 62 ค่าเส่ือมราคา 3 ปี 20,000.00  60,000.00   1.00           

สัญญาเลขท่ี 52/2559 ลงวันท่ี

 17 สิงหาคม 2559 ของบริษัท

 แสงเพชรเฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 

 ( โครงการซ้ือครุภัณฑ์ 

ส านักงาน 4 รายการ)

วัน เดือนปี ท่ีเอกสาร รายการ
จ านวน

หน่วย

มูลค่ารวม

(บาท)

อายุ

การใช้

งานปี

อัตราค่า

เส่ือมราคา

(ร้อยละ)

ค่าเส่ือม

ราคา

ประจ าปี

ค่าเส่ือม

ราคาสะสม
มูลค่าสุทธิ หมายเหตุ



ทะเบียนคุมทรัพย์สิน 

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ์  โปรเจ็คเตอร์

ทะเบียนครุภัณฑ์  ศปท. 6730-007-0006 รหัสในระบบ GFMIS 100000249530

ย่ีห้อ Panasonic      รุ่น PT-LB383 วัน เดือน ปี ท่ีรับ 19  กันยายน  พ.ศ. 2560

สถานท่ีต้ัง ห้องประชุม ศปท.  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข

ช่ือผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค  บริษัท พีแอนด์พี ไฮท์สปีด โซลูช่ัน จ ากัด

ท่ีอยู่ 102 แขวงส าเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

ประเภทเงิน    R เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  เงินบริจาค/เงินช่วยเหลือ อ่ืน ๆ

วิธีการได้มา    R เฉพาะเจาะจง              สอบราคา                ประกวดราคา              วิธีพิเศษ รับบริจาค รับโอนมาจากศูนย์เทคฯ

ราคา

ต่อหน่วย/

ชุด/กลุ่มรวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม

 19 ก.ย. 60 โปรเจ็คเตอร์ 1 เคร่ือง 36,000.00 36,000.00 5 20 36,000.00   

 30 ก.ย. 61 ค่าเส่ือมราคา 1 ปี 7,200.00    7,200.00    14,400.00   

 30 ก.ย. 62 ค่าเส่ือมราคา 2 ปี 7,200.00    14,400.00   21,600.00   

 30 ก.ย. 63 ค่าเส่ือมราคา 3 ปี 7,200.00    21,600.00   14,400.00   

สัญญาเลขท่ี 51/2560 ลงวันท่ี

 12 กันยายน 2560 ของบริษัท

 พีแอนพี ไฮท์สปีด โซลูช่ัน 

จ ากัด 

วัน เดือนปี ท่ีเอกสาร รายการ
จ านวน

หน่วย

มูลค่ารวม

(บาท)

อายุ

การใช้

งานปี

อัตราค่า

เส่ือมราคา

(ร้อยละ)

ค่าเส่ือม

ราคา

ประจ าปี

ค่าเส่ือม

ราคาสะสม
มูลค่าสุทธิ หมายเหตุ



ทะเบียนคุมทรัพย์สิน  

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ์  จอมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 100 น้ิว

ทะเบียนครุภัณฑ์  ศปท. 6730-002-0002 รหัสในระบบ GFMIS 100000249531

ย่ีห้อ VERTEX      รุ่น          - วัน เดือน ปี ท่ีรับ 19  กันยายน  พ.ศ. 2560

สถานท่ีต้ัง ห้องประชุม ศปท.  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข

ช่ือผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค  บริษัท พีแอนด์พี ไฮท์สปีด โซลูช่ัน จ ากัด

ท่ีอยู่ 102 แขวงส าเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

ประเภทเงิน    R เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  เงินบริจาค/เงินช่วยเหลือ อ่ืน ๆ

วิธีการได้มา    R เฉพาะเจาะจง              สอบราคา                ประกวดราคา              วิธีพิเศษ รับบริจาค รับโอนมาจากศูนย์เทคฯ

ราคา

ต่อหน่วย/

ชุด/กลุ่มรวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม

 19 ก.ย. 60 จอมอเตอร์ไฟฟ้า 1 จอ 9,000.00 9,000.00 5 20 9,000.00     

 30 ก.ย. 61 ค่าเส่ือมราคา 1 ปี 1,800.00    1,800.00    3,600.00     

 30 ก.ย. 62 ค่าเส่ือมราคา 2 ปี 1,800.00    3,600.00    5,400.00     

 30 ก.ย. 63 ค่าเส่ือมราคา 3 ปี 1,800.00    5,400.00     3,600.00     

สัญญาเลขท่ี 51/2560 ลงวันท่ี

 12 กันยายน 2560 ของบริษัท

 พีแอนพี ไฮท์สปีด โซลูช่ัน 

จ ากัด 

วัน เดือนปี ท่ีเอกสาร รายการ
จ านวน

หน่วย

มูลค่ารวม

(บาท)

อายุ

การใช้

งานปี

อัตราค่า

เส่ือมราคา

(ร้อยละ)

ค่าเส่ือม

ราคา

ประจ าปี

ค่าเส่ือม

ราคาสะสม
มูลค่าสุทธิ หมายเหตุ



ทะเบียนคุมทรัพย์สิน 

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ์  ตู้เอกสาร 2 บานเปิดทึบ

ทะเบียนครุภัณฑ์  ศปท. 7110-001-0006/11 รหัสในระบบ GFMIS 100000287201

ย่ีห้อ   -    รุ่น        - วัน เดือน ปี ท่ีรับ 5  กันยายน  พ.ศ. 2561

สถานท่ีต้ัง ห้อง ศปท.  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข

ช่ือผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค  บริษัท พีแอนด์พี ไฮท์สปีด โซลูช่ัน จ ากัด

ท่ีอยู่ 102 แขวงส าเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

ประเภทเงิน    R เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  เงินบริจาค/เงินช่วยเหลือ อ่ืน ๆ

วิธีการได้มา    R เฉพาะเจาะจง              สอบราคา                ประกวดราคา              วิธีพิเศษ รับบริจาค รับโอนมาจากศูนย์เทคฯ

ราคา

ต่อหน่วย/

ชุด/กลุ่มรวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม

 5 ก.ย. 61 ตู้เอกสาร 2 บานเปิดทึบ 1 ตู้ 5,500.00 5,500.00 3 33.3 5,500.00     

 30 ก.ย. 62 ค่าเส่ือมราคา 1 ปี 1,833.33    1,833.33    3,666.67     

 30 ก.ย. 63 ค่าเส่ือมราคา 2 ปี 1,833.33    3,666.67    1,833.33     

วัน เดือนปี ท่ีเอกสาร รายการ
จ านวน

หน่วย

มูลค่ารวม

(บาท)

อายุ

การใช้

งานปี

อัตราค่า

เส่ือมราคา

(ร้อยละ)

ค่าเส่ือม

ราคา

ประจ าปี

ค่าเส่ือม

ราคาสะสม
มูลค่าสุทธิ หมายเหตุ

สัญญาเลขท่ี 25/2561 ลงวันท่ี

 29 สิงหาคม 2561 ของบริษัท

 พีแอนพี ไฮท์สปีด โซลูช่ัน 

จ ากัด 



ทะเบียนคุมทรัพย์สิน

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ์  ตู้เอกสาร 2 บานเปิดทึบ

ทะเบียนครุภัณฑ์  ศปท. 7110-001-0006/12 รหัสในระบบ GFMIS 100000287202

ย่ีห้อ   -    รุ่น        - วัน เดือน ปี ท่ีรับ 5  กันยายน  พ.ศ. 2561

สถานท่ีต้ัง ห้อง ศปท.  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข

ช่ือผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค  บริษัท พีแอนด์พี ไฮท์สปีด โซลูช่ัน จ ากัด

ท่ีอยู่ 102 แขวงส าเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

ประเภทเงิน    R เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  เงินบริจาค/เงินช่วยเหลือ อ่ืน ๆ

วิธีการได้มา    R เฉพาะเจาะจง              สอบราคา                ประกวดราคา              วิธีพิเศษ รับบริจาค รับโอนมาจากศูนย์เทคฯ

ราคา

ต่อหน่วย/

ชุด/กลุ่มรวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม

 5 ก.ย. 61 ตู้เอกสาร 2 บานเปิดทึบ 1 ตู้ 5,500.00 5,500.00 3 33.3 5,500.00     

 30 ก.ย. 62 ค่าเส่ือมราคา 1 ปี 1,833.33    1,833.33    3,666.67     

 30 ก.ย. 63 ค่าเส่ือมราคา 2 ปี 1,833.33    3,666.67    1,833.33     

วัน เดือนปี ท่ีเอกสาร รายการ
จ านวน

หน่วย

มูลค่ารวม

(บาท)

อายุ

การใช้

งานปี

อัตราค่า

เส่ือมราคา

(ร้อยละ)

ค่าเส่ือม

ราคา

ประจ าปี

ค่าเส่ือม

ราคาสะสม
มูลค่าสุทธิ หมายเหตุ

สัญญาเลขท่ี 25/2561 ลงวันท่ี

 29 สิงหาคม 2561 ของบริษัท

 พีแอนพี ไฮท์สปีด โซลูช่ัน 

จ ากัด 



ทะเบียนคุมทรัพย์สิน

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ์  ตู้เอกสาร 2 บานเปิดทึบ

ทะเบียนครุภัณฑ์  ศปท. 7110-001-0006/13 รหัสในระบบ GFMIS 100000287203

ย่ีห้อ   -    รุ่น        - วัน เดือน ปี ท่ีรับ 5  กันยายน  พ.ศ. 2561

สถานท่ีต้ัง ห้อง ศปท.  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข

ช่ือผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค  บริษัท พีแอนด์พี ไฮท์สปีด โซลูช่ัน จ ากัด

ท่ีอยู่ 102 แขวงส าเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

ประเภทเงิน    R เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  เงินบริจาค/เงินช่วยเหลือ อ่ืน ๆ

วิธีการได้มา    R เฉพาะเจาะจง              สอบราคา                ประกวดราคา              วิธีพิเศษ รับบริจาค รับโอนมาจากศูนย์เทคฯ

ราคา

ต่อหน่วย/

ชุด/กลุ่มรวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม

 5 ก.ย. 61 ตู้เอกสาร 2 บานเปิดทึบ 1 ตู้ 5,500.00 5,500.00 3 33.3 5,500.00     

 30 ก.ย. 62 ค่าเส่ือมราคา 1 ปี 1,833.33    1,833.33    3,666.67     

 30 ก.ย. 63 ค่าเส่ือมราคา 2 ปี 1,833.33    3,666.67    1,833.33     

วัน เดือนปี ท่ีเอกสาร รายการ
จ านวน

หน่วย

มูลค่ารวม

(บาท)

อายุ

การใช้

งานปี

อัตราค่า

เส่ือมราคา

(ร้อยละ)

ค่าเส่ือม

ราคา

ประจ าปี

ค่าเส่ือม

ราคาสะสม
มูลค่าสุทธิ หมายเหตุ

สัญญาเลขท่ี 25/2561 ลงวันท่ี

 29 สิงหาคม 2561 ของบริษัท

 พีแอนพี ไฮท์สปีด โซลูช่ัน 

จ ากัด 



ทะเบียนคุมทรัพย์สิน  

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ์  ตู้เอกสาร 2 บานเปิดทึบ

ทะเบียนครุภัณฑ์  ศปท. 7110-001-0006/14 รหัสในระบบ GFMIS 100000287204

ย่ีห้อ   -    รุ่น        - วัน เดือน ปี ท่ีรับ 5  กันยายน  พ.ศ. 2561

สถานท่ีต้ัง ห้อง ศปท.  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข

ช่ือผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค  บริษัท พีแอนด์พี ไฮท์สปีด โซลูช่ัน จ ากัด

ท่ีอยู่ 102 แขวงส าเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

ประเภทเงิน    R เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  เงินบริจาค/เงินช่วยเหลือ อ่ืน ๆ

วิธีการได้มา    R เฉพาะเจาะจง              สอบราคา                ประกวดราคา              วิธีพิเศษ รับบริจาค รับโอนมาจากศูนย์เทคฯ

ราคา

ต่อหน่วย/

ชุด/กลุ่มรวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม

 5 ก.ย. 61 ตู้เอกสาร 2 บานเปิดทึบ 1 ตู้ 5,500.00 5,500.00 3 33.3 5,500.00     

 30 ก.ย. 62 ค่าเส่ือมราคา 1 ปี 1,833.33    1,833.33    3,666.67     

 30 ก.ย. 63 ค่าเส่ือมราคา 2 ปี 1,833.33    3,666.67    1,833.33     

วัน เดือนปี ท่ีเอกสาร รายการ
จ านวน

หน่วย

มูลค่ารวม

(บาท)

อายุ

การใช้

งานปี

อัตราค่า

เส่ือมราคา

(ร้อยละ)

ค่าเส่ือม

ราคา

ประจ าปี

ค่าเส่ือม

ราคาสะสม
มูลค่าสุทธิ หมายเหตุ

สัญญาเลขท่ี 25/2561 ลงวันท่ี

 29 สิงหาคม 2561 ของบริษัท

 พีแอนพี ไฮท์สปีด โซลูช่ัน 

จ ากัด 



ทะเบียนคุมทรัพย์สิน  

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ์  ตู้เอกสาร 2 บานเปิดทึบ

ทะเบียนครุภัณฑ์  ศปท. 7110-001-0006/15 รหัสในระบบ GFMIS 100000287205

ย่ีห้อ   -    รุ่น        - วัน เดือน ปี ท่ีรับ 5  กันยายน  พ.ศ. 2561

สถานท่ีต้ัง ห้อง ศปท.  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข

ช่ือผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค  บริษัท พีแอนด์พี ไฮท์สปีด โซลูช่ัน จ ากัด

ท่ีอยู่ 102 แขวงส าเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

ประเภทเงิน    R เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  เงินบริจาค/เงินช่วยเหลือ อ่ืน ๆ

วิธีการได้มา    R เฉพาะเจาะจง              สอบราคา                ประกวดราคา              วิธีพิเศษ รับบริจาค รับโอนมาจากศูนย์เทคฯ

ราคา

ต่อหน่วย/

ชุด/กลุ่มรวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม

 5 ก.ย. 61 ตู้เอกสาร 2 บานเปิดทึบ 1 ตู้ 5,500.00 5,500.00 3 33.3 5,500.00     

 30 ก.ย. 62 ค่าเส่ือมราคา 1 ปี 1,833.33    1,833.33    3,666.67     

 30 ก.ย. 63 ค่าเส่ือมราคา 2 ปี 1,833.33    3,666.67    1,833.33     

วัน เดือนปี ท่ีเอกสาร รายการ
จ านวน

หน่วย

มูลค่ารวม

(บาท)

อายุ

การใช้

งานปี

อัตราค่า

เส่ือมราคา

(ร้อยละ)

ค่าเส่ือม

ราคา

ประจ าปี

ค่าเส่ือม

ราคาสะสม
มูลค่าสุทธิ หมายเหตุ

สัญญาเลขท่ี 25/2561 ลงวันท่ี

 29 สิงหาคม 2561 ของบริษัท

 พีแอนพี ไฮท์สปีด โซลูช่ัน 

จ ากัด 



ทะเบียนคุมทรัพย์สิน  

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ์  ตู้เอกสาร 2 บานเปิดทึบ

ทะเบียนครุภัณฑ์  ศปท. 7110-001-0006/16 รหัสในระบบ GFMIS 100000287206

ย่ีห้อ   -    รุ่น        - วัน เดือน ปี ท่ีรับ 5  กันยายน  พ.ศ. 2561

สถานท่ีต้ัง ห้อง ศปท.  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข

ช่ือผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค  บริษัท พีแอนด์พี ไฮท์สปีด โซลูช่ัน จ ากัด

ท่ีอยู่ 102 แขวงส าเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

ประเภทเงิน    R เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  เงินบริจาค/เงินช่วยเหลือ อ่ืน ๆ

วิธีการได้มา    R เฉพาะเจาะจง              สอบราคา                ประกวดราคา              วิธีพิเศษ รับบริจาค รับโอนมาจากศูนย์เทคฯ

ราคา

ต่อหน่วย/

ชุด/กลุ่มรวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม

 5 ก.ย. 61 ตู้เอกสาร 2 บานเปิดทึบ 1 ตู้ 5,500.00 5,500.00 3 33.3 5,500.00     

 30 ก.ย. 62 ค่าเส่ือมราคา 1 ปี 1,833.33    1,833.33    3,666.67     

 30 ก.ย. 63 ค่าเส่ือมราคา 2 ปี 1,833.33    3,666.67    1,833.33     

วัน เดือนปี ท่ีเอกสาร รายการ
จ านวน

หน่วย

มูลค่ารวม

(บาท)

อายุ

การใช้

งานปี

อัตราค่า

เส่ือมราคา

(ร้อยละ)

ค่าเส่ือม

ราคา

ประจ าปี

ค่าเส่ือม

ราคาสะสม
มูลค่าสุทธิ หมายเหตุ

สัญญาเลขท่ี 25/2561 ลงวันท่ี

 29 สิงหาคม 2561 ของบริษัท

 พีแอนพี ไฮท์สปีด โซลูช่ัน 

จ ากัด 



ทะเบียนคุมทรัพย์สิน 

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ์  ตู้เอกสาร 2 บานเปิดทึบ

ทะเบียนครุภัณฑ์  ศปท. 7110-001-0006/17 รหัสในระบบ GFMIS 100000287207

ย่ีห้อ   -    รุ่น        - วัน เดือน ปี ท่ีรับ 5  กันยายน  พ.ศ. 2561

สถานท่ีต้ัง ห้อง ศปท.  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข

ช่ือผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค  บริษัท พีแอนด์พี ไฮท์สปีด โซลูช่ัน จ ากัด

ท่ีอยู่ 102 แขวงส าเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

ประเภทเงิน    R เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  เงินบริจาค/เงินช่วยเหลือ อ่ืน ๆ

วิธีการได้มา    R เฉพาะเจาะจง              สอบราคา                ประกวดราคา              วิธีพิเศษ รับบริจาค รับโอนมาจากศูนย์เทคฯ

ราคา

ต่อหน่วย/

ชุด/กลุ่มรวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม

 5 ก.ย. 61 ตู้เอกสาร 2 บานเปิดทึบ 1 ตู้ 5,500.00 5,500.00 3 33.3 5,500.00     

 30 ก.ย. 62 ค่าเส่ือมราคา 1 ปี 1,833.33    1,833.33    3,666.67     

 30 ก.ย. 63 ค่าเส่ือมราคา 2 ปี 1,833.33    3,666.67    1,833.33     

วัน เดือนปี ท่ีเอกสาร รายการ
จ านวน

หน่วย

มูลค่ารวม

(บาท)

อายุ

การใช้

งานปี

อัตราค่า

เส่ือมราคา

(ร้อยละ)

ค่าเส่ือม

ราคา

ประจ าปี

ค่าเส่ือม

ราคาสะสม
มูลค่าสุทธิ หมายเหตุ

สัญญาเลขท่ี 25/2561 ลงวันท่ี

 29 สิงหาคม 2561 ของบริษัท

 พีแอนพี ไฮท์สปีด โซลูช่ัน 

จ ากัด 



ทะเบียนคุมทรัพย์สิน  

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ์  ตู้เอกสาร 2 บานเปิดทึบ

ทะเบียนครุภัณฑ์  ศปท. 7110-001-0006/18 รหัสในระบบ GFMIS 100000287208

ย่ีห้อ   -    รุ่น        - วัน เดือน ปี ท่ีรับ 5  กันยายน  พ.ศ. 2561

สถานท่ีต้ัง ห้อง ศปท.  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข

ช่ือผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค  บริษัท พีแอนด์พี ไฮท์สปีด โซลูช่ัน จ ากัด

ท่ีอยู่ 102 แขวงส าเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

ประเภทเงิน    R เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  เงินบริจาค/เงินช่วยเหลือ อ่ืน ๆ

วิธีการได้มา    R เฉพาะเจาะจง              สอบราคา                ประกวดราคา              วิธีพิเศษ รับบริจาค รับโอนมาจากศูนย์เทคฯ

ราคา

ต่อหน่วย/

ชุด/กลุ่มรวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม

 5 ก.ย. 61 ตู้เอกสาร 2 บานเปิดทึบ 1 ตู้ 5,500.00 5,500.00 3 33.3 5,500.00     

 30 ก.ย. 62 ค่าเส่ือมราคา 1 ปี 1,833.33    1,833.33    3,666.67     

 30 ก.ย. 63 ค่าเส่ือมราคา 2 ปี 1,833.33    3,666.67    1,833.33     

วัน เดือนปี ท่ีเอกสาร รายการ
จ านวน

หน่วย

มูลค่ารวม

(บาท)

อายุ

การใช้

งานปี

อัตราค่า

เส่ือมราคา

(ร้อยละ)

ค่าเส่ือม

ราคา

ประจ าปี

ค่าเส่ือม

ราคาสะสม
มูลค่าสุทธิ หมายเหตุ

สัญญาเลขท่ี 25/2561 ลงวันท่ี

 29 สิงหาคม 2561 ของบริษัท

 พีแอนพี ไฮท์สปีด โซลูช่ัน 

จ ากัด 



ทะเบียนคุมทรัพย์สิน  

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ์  ตู้เอกสาร 2 บานเปิดทึบ

ทะเบียนครุภัณฑ์  ศปท. 7110-001-0006/19 รหัสในระบบ GFMIS 100000287209

ย่ีห้อ   -    รุ่น        - วัน เดือน ปี ท่ีรับ 5  กันยายน  พ.ศ. 2561

สถานท่ีต้ัง ห้อง ศปท.  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข

ช่ือผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค  บริษัท พีแอนด์พี ไฮท์สปีด โซลูช่ัน จ ากัด

ท่ีอยู่ 102 แขวงส าเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

ประเภทเงิน    R เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  เงินบริจาค/เงินช่วยเหลือ อ่ืน ๆ

วิธีการได้มา    R เฉพาะเจาะจง              สอบราคา                ประกวดราคา              วิธีพิเศษ รับบริจาค รับโอนมาจากศูนย์เทคฯ

ราคา

ต่อหน่วย/

ชุด/กลุ่มรวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม

 5 ก.ย. 61 ตู้เอกสาร 2 บานเปิดทึบ 1 ตู้ 5,500.00 5,500.00 3 33.3 5,500.00     

 30 ก.ย. 62 ค่าเส่ือมราคา 1 ปี 1,833.33    1,833.33    3,666.67     

 30 ก.ย. 63 ค่าเส่ือมราคา 2 ปี 1,833.33    3,666.67    1,833.33     

วัน เดือนปี ท่ีเอกสาร รายการ
จ านวน

หน่วย

มูลค่ารวม

(บาท)

อายุ

การใช้

งานปี

อัตราค่า

เส่ือมราคา

(ร้อยละ)

ค่าเส่ือม

ราคา

ประจ าปี

ค่าเส่ือม

ราคาสะสม
มูลค่าสุทธิ หมายเหตุ

สัญญาเลขท่ี 25/2561 ลงวันท่ี

 29 สิงหาคม 2561 ของบริษัท

 พีแอนพี ไฮท์สปีด โซลูช่ัน 

จ ากัด 



ทะเบียนคุมทรัพย์สิน  

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ์  ตู้เอกสาร 2 บานเปิดทึบ

ทะเบียนครุภัณฑ์  ศปท. 7110-001-0006/20 รหัสในระบบ GFMIS 100000287210

ย่ีห้อ   -    รุ่น        - วัน เดือน ปี ท่ีรับ 5  กันยายน  พ.ศ. 2561

สถานท่ีต้ัง ห้อง ศปท.  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข

ช่ือผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค  บริษัท พีแอนด์พี ไฮท์สปีด โซลูช่ัน จ ากัด

ท่ีอยู่ 102 แขวงส าเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

ประเภทเงิน    R เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  เงินบริจาค/เงินช่วยเหลือ อ่ืน ๆ

วิธีการได้มา    R เฉพาะเจาะจง              สอบราคา                ประกวดราคา              วิธีพิเศษ รับบริจาค รับโอนมาจากศูนย์เทคฯ

ราคา

ต่อหน่วย/

ชุด/กลุ่มรวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม

 5 ก.ย. 61 ตู้เอกสาร 2 บานเปิดทึบ 1 ตู้ 5,500.00 5,500.00 3 33.3 5,500.00     

 30 ก.ย. 62 ค่าเส่ือมราคา 1 ปี 1,833.33    1,833.33    3,666.67     

 30 ก.ย. 63 ค่าเส่ือมราคา 2 ปี 1,833.33    3,666.67    1,833.33     

วัน เดือนปี ท่ีเอกสาร รายการ
จ านวน

หน่วย

มูลค่ารวม

(บาท)

อายุ

การใช้

งานปี

อัตราค่า

เส่ือมราคา

(ร้อยละ)

ค่าเส่ือม

ราคา

ประจ าปี

ค่าเส่ือม

ราคาสะสม
มูลค่าสุทธิ หมายเหตุ

สัญญาเลขท่ี 25/2561 ลงวันท่ี

 29 สิงหาคม 2561 ของบริษัท

 พีแอนพี ไฮท์สปีด โซลูช่ัน 

จ ากัด 



ทะเบียนคุมทรัพย์สิน 

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ์  ตู้เอกสาร 2 บานเปิดทึบ

ทะเบียนครุภัณฑ์  ศปท. 7110-001-0006/21 รหัสในระบบ GFMIS 100000287211

ย่ีห้อ   -    รุ่น        - วัน เดือน ปี ท่ีรับ 5  กันยายน  พ.ศ. 2561

สถานท่ีต้ัง ห้อง ศปท.  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข

ช่ือผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค  บริษัท พีแอนด์พี ไฮท์สปีด โซลูช่ัน จ ากัด

ท่ีอยู่ 102 แขวงส าเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

ประเภทเงิน    R เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  เงินบริจาค/เงินช่วยเหลือ อ่ืน ๆ

วิธีการได้มา    R เฉพาะเจาะจง              สอบราคา                ประกวดราคา              วิธีพิเศษ รับบริจาค รับโอนมาจากศูนย์เทคฯ

ราคา

ต่อหน่วย/

ชุด/กลุ่มรวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม

 5 ก.ย. 61 ตู้เอกสาร 2 บานเปิดทึบ 1 ตู้ 5,500.00 5,500.00 3 33.3 5,500.00     

 30 ก.ย. 62 ค่าเส่ือมราคา 1 ปี 1,833.33    1,833.33    3,666.67     

 30 ก.ย. 63 ค่าเส่ือมราคา 2 ปี 1,833.33    3,666.67    1,833.33     

วัน เดือนปี ท่ีเอกสาร รายการ
จ านวน

หน่วย

มูลค่ารวม

(บาท)

อายุ

การใช้

งานปี

อัตราค่า

เส่ือมราคา

(ร้อยละ)

ค่าเส่ือม

ราคา

ประจ าปี

ค่าเส่ือม

ราคาสะสม
มูลค่าสุทธิ หมายเหตุ

สัญญาเลขท่ี 25/2561 ลงวันท่ี

 29 สิงหาคม 2561 ของบริษัท

 พีแอนพี ไฮท์สปีด โซลูช่ัน 

จ ากัด 



ทะเบียนคุมทรัพย์สิน 

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ์  ตู้เอกสาร 2 บานเปิดทึบ

ทะเบียนครุภัณฑ์  ศปท. 7110-001-0006/22 รหัสในระบบ GFMIS 100000287212

ย่ีห้อ   -    รุ่น        - วัน เดือน ปี ท่ีรับ 5  กันยายน  พ.ศ. 2561

สถานท่ีต้ัง ห้อง ศปท.  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข

ช่ือผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค  บริษัท พีแอนด์พี ไฮท์สปีด โซลูช่ัน จ ากัด

ท่ีอยู่ 102 แขวงส าเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

ประเภทเงิน    R เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  เงินบริจาค/เงินช่วยเหลือ อ่ืน ๆ

วิธีการได้มา    R เฉพาะเจาะจง              สอบราคา                ประกวดราคา              วิธีพิเศษ รับบริจาค รับโอนมาจากศูนย์เทคฯ

ราคา

ต่อหน่วย/

ชุด/กลุ่มรวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม

 5 ก.ย. 61 ตู้เอกสาร 2 บานเปิดทึบ 1 ตู้ 5,500.00 5,500.00 3 33.3 5,500.00     

 30 ก.ย. 62 ค่าเส่ือมราคา 1 ปี 1,833.33    1,833.33    3,666.67     

 30 ก.ย. 63 ค่าเส่ือมราคา 2 ปี 1,833.33    3,666.67    1,833.33     

วัน เดือนปี ท่ีเอกสาร รายการ
จ านวน

หน่วย

มูลค่ารวม

(บาท)

อายุ

การใช้

งานปี

อัตราค่า

เส่ือมราคา

(ร้อยละ)

ค่าเส่ือม

ราคา

ประจ าปี

ค่าเส่ือม

ราคาสะสม
มูลค่าสุทธิ หมายเหตุ

สัญญาเลขท่ี 25/2561 ลงวันท่ี

 29 สิงหาคม 2561 ของบริษัท

 พีแอนพี ไฮท์สปีด โซลูช่ัน 

จ ากัด 



ทะเบียนคุมทรัพย์สิน 

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ์  ตู้เอกสาร 2 บานเปิดทึบ

ทะเบียนครุภัณฑ์  ศปท. 7110-001-0006/23 รหัสในระบบ GFMIS 100000287213

ย่ีห้อ   -    รุ่น        - วัน เดือน ปี ท่ีรับ 5  กันยายน  พ.ศ. 2561

สถานท่ีต้ัง ห้อง ศปท.  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข

ช่ือผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค  บริษัท พีแอนด์พี ไฮท์สปีด โซลูช่ัน จ ากัด

ท่ีอยู่ 102 แขวงส าเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

ประเภทเงิน    R เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  เงินบริจาค/เงินช่วยเหลือ อ่ืน ๆ

วิธีการได้มา    R เฉพาะเจาะจง              สอบราคา                ประกวดราคา              วิธีพิเศษ รับบริจาค รับโอนมาจากศูนย์เทคฯ

ราคา

ต่อหน่วย/

ชุด/กลุ่มรวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม

 5 ก.ย. 61 ตู้เอกสาร 2 บานเปิดทึบ 1 ตู้ 5,500.00 5,500.00 3 33.3 5,500.00     

 30 ก.ย. 62 ค่าเส่ือมราคา 1 ปี 1,833.33    1,833.33    3,666.67     

 30 ก.ย. 63 ค่าเส่ือมราคา 2 ปี 1,833.33    3,666.67    1,833.33     

วัน เดือนปี ท่ีเอกสาร รายการ
จ านวน

หน่วย

มูลค่ารวม

(บาท)

อายุ

การใช้

งานปี

อัตราค่า

เส่ือมราคา

(ร้อยละ)

ค่าเส่ือม

ราคา

ประจ าปี

ค่าเส่ือม

ราคาสะสม
มูลค่าสุทธิ หมายเหตุ

สัญญาเลขท่ี 25/2561 ลงวันท่ี

 29 สิงหาคม 2561 ของบริษัท

 พีแอนพี ไฮท์สปีด โซลูช่ัน 

จ ากัด 



ทะเบียนคุมทรัพย์สิน  

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ์  ตู้เอกสาร 2 บานเปิดทึบ

ทะเบียนครุภัณฑ์  ศปท. 7110-001-0006/24 รหัสในระบบ GFMIS 100000287214

ย่ีห้อ   -    รุ่น        - วัน เดือน ปี ท่ีรับ 5  กันยายน  พ.ศ. 2561

สถานท่ีต้ัง ห้อง ศปท.  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข

ช่ือผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค  บริษัท พีแอนด์พี ไฮท์สปีด โซลูช่ัน จ ากัด

ท่ีอยู่ 102 แขวงส าเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

ประเภทเงิน    R เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  เงินบริจาค/เงินช่วยเหลือ อ่ืน ๆ

วิธีการได้มา    R เฉพาะเจาะจง              สอบราคา                ประกวดราคา              วิธีพิเศษ รับบริจาค รับโอนมาจากศูนย์เทคฯ

ราคา

ต่อหน่วย/

ชุด/กลุ่มรวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม

 5 ก.ย. 61 ตู้เอกสาร 2 บานเปิดทึบ 1 ตู้ 5,500.00 5,500.00 3 33.3 5,500.00     

 30 ก.ย. 62 ค่าเส่ือมราคา 1 ปี 1,833.33    1,833.33    3,666.67     

 30 ก.ย. 63 ค่าเส่ือมราคา 2 ปี 1,833.33    3,666.67    1,833.33     

วัน เดือนปี ท่ีเอกสาร รายการ
จ านวน

หน่วย

มูลค่ารวม

(บาท)

อายุ

การใช้

งานปี

อัตราค่า

เส่ือมราคา

(ร้อยละ)

ค่าเส่ือม

ราคา

ประจ าปี

ค่าเส่ือม

ราคาสะสม
มูลค่าสุทธิ หมายเหตุ

สัญญาเลขท่ี 25/2561 ลงวันท่ี

 29 สิงหาคม 2561 ของบริษัท

 พีแอนพี ไฮท์สปีด โซลูช่ัน 

จ ากัด 



ทะเบียนคุมทรัพย์สิน  

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ์  ตู้เอกสาร 2 บานเปิดทึบ

ทะเบียนครุภัณฑ์  ศปท. 7110-001-0006/25 รหัสในระบบ GFMIS 100000287215

ย่ีห้อ   -    รุ่น        - วัน เดือน ปี ท่ีรับ 5  กันยายน  พ.ศ. 2561

สถานท่ีต้ัง ห้อง ศปท.  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข

ช่ือผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค  บริษัท พีแอนด์พี ไฮท์สปีด โซลูช่ัน จ ากัด

ท่ีอยู่ 102 แขวงส าเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

ประเภทเงิน    R เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  เงินบริจาค/เงินช่วยเหลือ อ่ืน ๆ

วิธีการได้มา    R เฉพาะเจาะจง              สอบราคา                ประกวดราคา              วิธีพิเศษ รับบริจาค รับโอนมาจากศูนย์เทคฯ

ราคา

ต่อหน่วย/

ชุด/กลุ่มรวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม

 5 ก.ย. 61 ตู้เอกสาร 2 บานเปิดทึบ 1 ตู้ 5,500.00 5,500.00 3 33.3 5,500.00     

 30 ก.ย. 62 ค่าเส่ือมราคา 1 ปี 1,833.33    1,833.33    3,666.67     

 30 ก.ย. 63 ค่าเส่ือมราคา 2 ปี 1,833.33    3,666.67    1,833.33     

วัน เดือนปี ท่ีเอกสาร รายการ
จ านวน

หน่วย

มูลค่ารวม

(บาท)

อายุ

การใช้

งานปี

อัตราค่า

เส่ือมราคา

(ร้อยละ)

ค่าเส่ือม

ราคา

ประจ าปี

ค่าเส่ือม

ราคาสะสม
มูลค่าสุทธิ หมายเหตุ

สัญญาเลขท่ี 25/2561 ลงวันท่ี

 29 สิงหาคม 2561 ของบริษัท

 พีแอนพี ไฮท์สปีด โซลูช่ัน 

จ ากัด 



ทะเบียนคุมทรัพย์สิน  

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ์  ตู้เอกสาร 2 บานเปิดทึบ

ทะเบียนครุภัณฑ์  ศปท. 7110-001-0006/26 รหัสในระบบ GFMIS 100000287216

ย่ีห้อ   -    รุ่น        - วัน เดือน ปี ท่ีรับ 5  กันยายน  พ.ศ. 2561

สถานท่ีต้ัง ห้อง ศปท.  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข

ช่ือผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค  บริษัท พีแอนด์พี ไฮท์สปีด โซลูช่ัน จ ากัด

ท่ีอยู่ 102 แขวงส าเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

ประเภทเงิน    R เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  เงินบริจาค/เงินช่วยเหลือ อ่ืน ๆ

วิธีการได้มา    R เฉพาะเจาะจง              สอบราคา                ประกวดราคา              วิธีพิเศษ รับบริจาค รับโอนมาจากศูนย์เทคฯ

ราคา

ต่อหน่วย/

ชุด/กลุ่มรวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม

 5 ก.ย. 61 ตู้เอกสาร 2 บานเปิดทึบ 1 ตู้ 5,500.00 5,500.00 3 33.3 5,500.00     

 30 ก.ย. 62 ค่าเส่ือมราคา 1 ปี 1,833.33    1,833.33    3,666.67     

 30 ก.ย. 63 ค่าเส่ือมราคา 2 ปี 1,833.33    3,666.67    1,833.33     

วัน เดือนปี ท่ีเอกสาร รายการ
จ านวน

หน่วย

มูลค่ารวม

(บาท)

อายุ

การใช้

งานปี

อัตราค่า

เส่ือมราคา

(ร้อยละ)

ค่าเส่ือม

ราคา

ประจ าปี

ค่าเส่ือม

ราคาสะสม
มูลค่าสุทธิ หมายเหตุ

สัญญาเลขท่ี 25/2561 ลงวันท่ี

 29 สิงหาคม 2561 ของบริษัท

 พีแอนพี ไฮท์สปีด โซลูช่ัน 

จ ากัด 



ทะเบียนคุมทรัพย์สิน  

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ์  คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะส านักงานพร้อมจอมอนิเตอร์

ทะเบียนครุภัณฑ์  ศปท. 7440-001-0007/1 รหัสในระบบ GFMIS 100000287218

ย่ีห้อ ATEC         รุ่น i3-6100 วัน เดือน ปี ท่ีรับ 5  กันยายน  พ.ศ. 2561

สถานท่ีต้ัง โต๊ะท างานของนางสาวน้ าฝน  พยัคคานนท์ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข

ช่ือผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค  บริษัท พีแอนด์พี ไฮท์สปีด โซลูช่ัน จ ากัด

ท่ีอยู่ 102 แขวงส าเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

ประเภทเงิน    R เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  เงินบริจาค/เงินช่วยเหลือ อ่ืน ๆ

วิธีการได้มา    R เฉพาะเจาะจง              สอบราคา                ประกวดราคา              วิธีพิเศษ รับบริจาค รับโอนมาจากศูนย์เทคฯ

ราคา

ต่อหน่วย/

ชุด/กลุ่มรวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม

 5 ก.ย. 61 คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ 1 เคร่ือง 22,000.00 22,000.00 3 33.3 22,000.00   

 30 ก.ย. 62 ค่าเส่ือมราคา 1 ปี 7,333.33    7,333.33    14,666.67   

 30 ก.ย. 63 ค่าเส่ือมราคา 2 ปี 7,333.33    14,666.67   7,333.33     

วัน เดือนปี ท่ีเอกสาร รายการ
จ านวน

หน่วย

มูลค่ารวม

(บาท)

อายุ

การใช้

งานปี

อัตราค่า

เส่ือมราคา

(ร้อยละ)

ค่าเส่ือม

ราคา

ประจ าปี

ค่าเส่ือม

ราคาสะสม
มูลค่าสุทธิ หมายเหตุ

สัญญาเลขท่ี 25/2561 ลงวันท่ี

 29 สิงหาคม 2561 ของบริษัท

 พีแอนพี ไฮท์สปีด โซลูช่ัน 

จ ากัด 



ทะเบียนคุมทรัพย์สิน 

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ์  คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะส านักงานพร้อมจอมอนิเตอร์

ทะเบียนครุภัณฑ์  ศปท. 7440-001-0007/2 รหัสในระบบ GFMIS 100000287219

ย่ีห้อ ATEC         รุ่น i3-6100 วัน เดือน ปี ท่ีรับ 5  กันยายน  พ.ศ. 2561

สถานท่ีต้ัง โต๊ะท างานของนายพศวีร์  วัชรบุตร หน่วยงานผู้รับผิดชอบ    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข

ช่ือผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค  บริษัท พีแอนด์พี ไฮท์สปีด โซลูช่ัน จ ากัด

ท่ีอยู่ 102 แขวงส าเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

ประเภทเงิน    R เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  เงินบริจาค/เงินช่วยเหลือ อ่ืน ๆ

วิธีการได้มา    R เฉพาะเจาะจง              สอบราคา                ประกวดราคา              วิธีพิเศษ รับบริจาค รับโอนมาจากศูนย์เทคฯ

ราคา

ต่อหน่วย/

ชุด/กลุ่มรวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม

 5 ก.ย. 61 คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ 1 เคร่ือง 22,000.00 22,000.00 3 33.3 22,000.00   

 30 ก.ย. 62 ค่าเส่ือมราคา 1 ปี 7,333.33    7,333.33    14,666.67   

 30 ก.ย. 63 ค่าเส่ือมราคา 2 ปี 7,333.33    14,666.67   7,333.33     

วัน เดือนปี ท่ีเอกสาร รายการ
จ านวน

หน่วย

มูลค่ารวม

(บาท)

อายุ

การใช้

งานปี

อัตราค่า

เส่ือมราคา

(ร้อยละ)

ค่าเส่ือม

ราคา

ประจ าปี

ค่าเส่ือม

ราคาสะสม
มูลค่าสุทธิ หมายเหตุ

สัญญาเลขท่ี 25/2561 ลงวันท่ี

 29 สิงหาคม 2561 ของบริษัท

 พีแอนพี ไฮท์สปีด โซลูช่ัน 

จ ากัด 



ทะเบียนคุมทรัพย์สิน  

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ์  คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะส านักงานพร้อมจอมอนิเตอร์

ทะเบียนครุภัณฑ์  ศปท. 7440-001-0007/3 รหัสในระบบ GFMIS 100000287220

ย่ีห้อ ATEC         รุ่น i3-6100 วัน เดือน ปี ท่ีรับ 5  กันยายน  พ.ศ. 2561

สถานท่ีต้ัง โต๊ะท างานของนายวินัย  คณาศรี หน่วยงานผู้รับผิดชอบ    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข

ช่ือผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค  บริษัท พีแอนด์พี ไฮท์สปีด โซลูช่ัน จ ากัด

ท่ีอยู่ 102 แขวงส าเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

ประเภทเงิน    R เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  เงินบริจาค/เงินช่วยเหลือ อ่ืน ๆ

วิธีการได้มา    R เฉพาะเจาะจง              สอบราคา                ประกวดราคา              วิธีพิเศษ รับบริจาค รับโอนมาจากศูนย์เทคฯ

ราคา

ต่อหน่วย/

ชุด/กลุ่มรวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม

 5 ก.ย. 61 คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ 1 เคร่ือง 22,000.00 22,000.00 3 33.3 22,000.00   

 30 ก.ย. 62 ค่าเส่ือมราคา 1 ปี 7,333.33    7,333.33    14,666.67   

 30 ก.ย. 63 ค่าเส่ือมราคา 2 ปี 7,333.33    14,666.67   7,333.33     

วัน เดือนปี ท่ีเอกสาร รายการ
จ านวน

หน่วย

มูลค่ารวม

(บาท)

อายุ

การใช้

งานปี

อัตราค่า

เส่ือมราคา

(ร้อยละ)

ค่าเส่ือม

ราคา

ประจ าปี

ค่าเส่ือม

ราคาสะสม
มูลค่าสุทธิ หมายเหตุ

สัญญาเลขท่ี 25/2561 ลงวันท่ี

 29 สิงหาคม 2561 ของบริษัท

 พีแอนพี ไฮท์สปีด โซลูช่ัน 

จ ากัด 



ทะเบียนคุมทรัพย์สิน  

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ์  เคร่ืองปร้ินเตอร์

ทะเบียนครุภัณฑ์  ศปท. 7440-304-0002/1 รหัสในระบบ GFMIS 100000287196

ย่ีห้อ Cannon        รุ่น LBP6230DN วัน เดือน ปี ท่ีรับ 17  กันยายน  พ.ศ. 2561

สถานท่ีต้ัง นางสาวทิพยวรรณ ภูสิงห์ทอง หน่วยงานผู้รับผิดชอบ    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข

ช่ือผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค  บริษัท พีแอนด์พี ไฮท์สปีด โซลูช่ัน จ ากัด

ท่ีอยู่ 102 แขวงส าเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

ประเภทเงิน    R เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  เงินบริจาค/เงินช่วยเหลือ อ่ืน ๆ

วิธีการได้มา    R เฉพาะเจาะจง              สอบราคา                ประกวดราคา              วิธีพิเศษ รับบริจาค รับโอนมาจากศูนย์เทคฯ

ราคา

ต่อหน่วย/

ชุด/กลุ่มรวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม

 17 ก.ย. 61 เคร่ืองปร้ินเตอร์ 1 เคร่ือง 5,500.00 5,500.00 3 33.3 5,500.00     

 30 ก.ย. 62 ค่าเส่ือมราคา 1 ปี 1,833.33    1,833.33    3,666.67     

 30 ก.ย. 63 ค่าเส่ือมราคา 2 ปี 1,833.33    3,666.67    1,833.33     

วัน เดือนปี ท่ีเอกสาร รายการ
จ านวน

หน่วย

มูลค่ารวม

(บาท)

อายุ

การใช้

งานปี

อัตราค่า

เส่ือมราคา

(ร้อยละ)

ค่าเส่ือม

ราคา

ประจ าปี

ค่าเส่ือม

ราคาสะสม
มูลค่าสุทธิ หมายเหตุ

สัญญาเลขท่ี 27/2561 ลงวันท่ี

 10 กันยายน 2561 ของบริษัท

 พีแอนพี ไฮท์สปีด โซลูช่ัน 

จ ากัด 



ทะเบียนคุมทรัพย์สิน 

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ์  เคร่ืองปร้ินเตอร์

ทะเบียนครุภัณฑ์  ศปท. 7440-304-0002/2 รหัสในระบบ GFMIS 100000287197

ย่ีห้อ Cannon         รุ่น LBP6230DN วัน เดือน ปี ท่ีรับ 17  กันยายน  พ.ศ. 2561

สถานท่ีต้ัง นายวินัย  คณาศรี หน่วยงานผู้รับผิดชอบ    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข

ช่ือผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค  บริษัท พีแอนด์พี ไฮท์สปีด โซลูช่ัน จ ากัด

ท่ีอยู่ 102 แขวงส าเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

ประเภทเงิน    R เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  เงินบริจาค/เงินช่วยเหลือ อ่ืน ๆ

วิธีการได้มา    R เฉพาะเจาะจง              สอบราคา                ประกวดราคา              วิธีพิเศษ รับบริจาค รับโอนมาจากศูนย์เทคฯ

ราคา

ต่อหน่วย/

ชุด/กลุ่มรวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม

 17 ก.ย. 61 เคร่ืองปร้ินเตอร์ 1 เคร่ือง 5,500.00 5,500.00 3 33.3 5,500.00     

 30 ก.ย. 62 ค่าเส่ือมราคา 1 ปี 1,833.33    1,833.33    3,666.67     

 30 ก.ย. 63 ค่าเส่ือมราคา 2 ปี 1,833.33    3,666.67    1,833.33     

วัน เดือนปี ท่ีเอกสาร รายการ
จ านวน

หน่วย

มูลค่ารวม

(บาท)

อายุ

การใช้

งานปี

อัตราค่า

เส่ือมราคา

(ร้อยละ)

ค่าเส่ือม

ราคา

ประจ าปี

ค่าเส่ือม

ราคาสะสม
มูลค่าสุทธิ หมายเหตุ

สัญญาเลขท่ี 27/2561 ลงวันท่ี

 10 กันยายน 2561 ของบริษัท

 พีแอนพี ไฮท์สปีด โซลูช่ัน 

จ ากัด 



ทะเบียนคุมทรัพย์สิน 

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ์  เคร่ืองปร้ินเตอร์มัลติฟีงช่ัน เลเซอร์

ทะเบียนครุภัณฑ์  ศปท. 7440-304-0002/6 รหัสในระบบ GFMIS 100000402065

ย่ีห้อ Cannon         รุ่น MF635Cx วัน เดือน ปี ท่ีรับ 13 สิงหาคม  พ.ศ. 2563

สถานท่ีต้ัง ห้อง ศปท. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข

ช่ือผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค  บริษัท พีแอนด์พี ไฮท์สปีด โซลูช่ัน จ ากัด

ท่ีอยู่ 102 แขวงส าเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

ประเภทเงิน    R เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  เงินบริจาค/เงินช่วยเหลือ อ่ืน ๆ

วิธีการได้มา    R เฉพาะเจาะจง              สอบราคา                ประกวดราคา              วิธีพิเศษ รับบริจาค รับโอนมาจากศูนย์เทคฯ

ราคา

ต่อหน่วย/

ชุด/กลุ่มรวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม

 13 ส.ค. 63 1 ชุด 15,000.00 15,000.00 3 33.3 15,000.00   

30 ก.ย. 63 ค่าเส่ือมราคา 13 วัน 177.60      177.60       14,822.40   

มูลค่าสุทธิวัน เดือนปี หมายเหตุ

สัญญาเลขท่ี 31/2563 

ลงวันท่ี14 กรกฏาคม 2563 

ของบริษัท พี แอนด์ พี ไฮท์

สปีด โซลูช่ัน จ ากัด

คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะส านักงานพร้อม

จอมอนิเตอร์ขนาด 20.7 น้ิว

ท่ีเอกสาร รายการ
จ านวน

หน่วย

มูลค่ารวม

(บาท)

อายุ

การใช้

งานปี

อัตราค่า

เส่ือมราคา

(ร้อยละ)

ค่าเส่ือม

ราคา

ประจ าปี

ค่าเส่ือม

ราคาสะสม



ทะเบียนคุมทรัพย์สิน 

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ์  เคร่ืองปร้ินเตอร์

ทะเบียนครุภัณฑ์  ศปท. 7440-305-0004

สถานท่ีต้ัง ห้อง ศปท.  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข

ช่ือผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค  บริษัท พีแอนด์พี ไฮท์สปีด โซลูช่ัน จ ากัด

ท่ีอยู่ 102 แขวงส าเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

ประเภทเงิน    R เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  เงินบริจาค/เงินช่วยเหลือ อ่ืน ๆ

วิธีการได้มา    R เฉพาะเจาะจง              สอบราคา                ประกวดราคา              วิธีพิเศษ รับบริจาค รับโอนมาจากศูนย์เทคฯ

ราคา

ต่อหน่วย/

ชุด/กลุ่มรวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม

 13 ก.ย. 61 เคร่ืองปร้ินเตอร์ 1 เคร่ือง 8,999.00 8,999.00 3 33.3 8,999.00     

 30 ก.ย. 62 ค่าเส่ือมราคา 1 ปี 2,999.67    2,999.67    5,999.33     

 30 ก.ย. 63 ค่าเส่ือมราคา 2 ปี 2,999.67    5,999.33    2,999.67     

สัญญาเลขท่ี 27/2561 ลงวันท่ี

 10 กันยายน 2561 ของบริษัท

 พีแอนพี ไฮท์สปีด โซลูช่ัน 

จ ากัด 

รหัสในระบบ 100000346326

ย่ีห้อ Cannon         รุ่น          วัน เดือน ปี ท่ีรับ 13  กันยายน  พ.ศ. 2561

วัน เดือนปี ท่ีเอกสาร รายการ
จ านวน

หน่วย

มูลค่ารวม

(บาท)

อายุ

การใช้

งานปี

อัตราค่า

เส่ือมราคา

(ร้อยละ)

ค่าเส่ือม

ราคา

ประจ าปี

ค่าเส่ือม

ราคาสะสม
มูลค่าสุทธิ หมายเหตุ



ทะเบียนคุมทรัพย์สิน 

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ์  เคร่ืองสแกนเนอร์

ทะเบียนครุภัณฑ์  ศปท. 7440-202-0001/1 รหัสในระบบ GFMIS 100000287192

ย่ีห้อ Cannon         รุ่น          - วัน เดือน ปี ท่ีรับ 17  กันยายน  พ.ศ. 2561

สถานท่ีต้ัง ห้อง ศปท. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข

ช่ือผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค  บริษัท พีแอนด์พี ไฮท์สปีด โซลูช่ัน จ ากัด

ท่ีอยู่ 102 แขวงส าเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

ประเภทเงิน    R เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  เงินบริจาค/เงินช่วยเหลือ อ่ืน ๆ

วิธีการได้มา    R เฉพาะเจาะจง              สอบราคา                ประกวดราคา              วิธีพิเศษ รับบริจาค รับโอนมาจากศูนย์เทคฯ

ราคา

ต่อหน่วย/

ชุด/กลุ่มรวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม

 17 ก.ย. 61 เคร่ืองสแกนเนอร์ 1 เคร่ือง 25,000.00 25,000.00 3 33.3 25,000.00   

 30 ก.ย. 62 ค่าเส่ือมราคา 1 ปี 8,333.33    8,333.33    16,666.67   

 30 ก.ย. 63 ค่าเส่ือมราคา 2 ปี 8,333.33    16,666.67   8,333.33     

วัน เดือนปี ท่ีเอกสาร รายการ
จ านวน

หน่วย

มูลค่ารวม

(บาท)

อายุ

การใช้

งานปี

อัตราค่า

เส่ือมราคา

(ร้อยละ)

ค่าเส่ือม

ราคา

ประจ าปี

ค่าเส่ือม

ราคาสะสม
มูลค่าสุทธิ หมายเหตุ

สัญญาเลขท่ี 27/2561 ลงวันท่ี

 10 กันยายน 2561 ของบริษัท

 พีแอนพี ไฮท์สปีด โซลูช่ัน 

จ ากัด 



ทะเบียนคุมทรัพย์สิน  

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ์  อุปกรณ์กระจายสัญญาณ

ทะเบียนครุภัณฑ์  ศปท. 7440-001-0001 รหัสในระบบ GFMIS 100000287187

ย่ีห้อ cisco   รุ่น  sg95-24 วัน เดือน ปี ท่ีรับ 4  กันยายน  พ.ศ. 2561

สถานท่ีต้ัง ห้อง ศปท. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข

ช่ือผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค  บริษัท พีแอนด์พี ไฮท์สปีด โซลูช่ัน จ ากัด

ท่ีอยู่ 102 แขวงส าเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

ประเภทเงิน    R เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  เงินบริจาค/เงินช่วยเหลือ อ่ืน ๆ

วิธีการได้มา    R เฉพาะเจาะจง              สอบราคา                ประกวดราคา              วิธีพิเศษ รับบริจาค รับโอนมาจากศูนย์เทคฯ

ราคา

ต่อหน่วย/

ชุด/กลุ่มรวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม

 4 ก.ย. 61 อุปกณ์กระจายสัญญาณ 1 เคร่ือง 21,000.00 21,000.00 5 20 21,000.00   

 30 ก.ย. 62 ค่าเส่ือมราคา 1 ปี 4,200.00    4,200.00    8,400.00     

 30 ก.ย. 63 ค่าเส่ือมราคา 2 ปี 4,200.00    8,400.00    12,600.00   

วัน เดือนปี ท่ีเอกสาร รายการ
จ านวน

หน่วย

มูลค่ารวม

(บาท)

อายุ

การใช้

งานปี

อัตราค่า

เส่ือมราคา

(ร้อยละ)

ค่าเส่ือม

ราคา

ประจ าปี

ค่าเส่ือม

ราคาสะสม
มูลค่าสุทธิ หมายเหตุ

สัญญาเลขท่ี 27/2561 ลงวันท่ี

 10 กันยายน 2561 ของบริษัท

 พีแอนพี ไฮท์สปีด โซลูช่ัน 

จ ากัด 



ทะเบียนคุมทรัพย์สิน  

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ์  อุปกรณ์กระจายสัญญาณ

ทะเบียนครุภัณฑ์  ศปท. 7440-001-0002 รหัสในระบบ GFMIS 100000287188

ย่ีห้อ TP-link    รุ่น   Archer C6 | AC1200 Wireless วัน เดือน ปี ท่ีรับ 3  กันยายน  พ.ศ. 2561

สถานท่ีต้ัง ห้อง ศปท. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข

ช่ือผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค  บริษัท พีแอนด์พี ไฮท์สปีด โซลูช่ัน จ ากัด

ท่ีอยู่ 102 แขวงส าเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

ประเภทเงิน    R เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  เงินบริจาค/เงินช่วยเหลือ อ่ืน ๆ

วิธีการได้มา    R เฉพาะเจาะจง              สอบราคา                ประกวดราคา              วิธีพิเศษ รับบริจาค รับโอนมาจากศูนย์เทคฯ

ราคา

ต่อหน่วย/

ชุด/กลุ่มรวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม

 3 ก.ย. 61 อุปกณ์กระจายสัญญาณ 1 เคร่ือง 5,700.00 5,700.00 5 20 5,700.00     

 30 ก.ย. 62 ค่าเส่ือมราคา 1 ปี 1,140.00    1,140.00    2,280.00     

 30 ก.ย. 63 ค่าเส่ือมราคา 2 ปี 1,140.00    2,280.00    3,420.00     

วัน เดือนปี ท่ีเอกสาร รายการ
จ านวน

หน่วย

มูลค่ารวม

(บาท)

อายุ

การใช้

งานปี

อัตราค่า

เส่ือมราคา

(ร้อยละ)

ค่าเส่ือม

ราคา

ประจ าปี

ค่าเส่ือม

ราคาสะสม
มูลค่าสุทธิ หมายเหตุ

สัญญาเลขท่ี 27/2561 ลงวันท่ี

 10 กันยายน 2561 ของบริษัท

 พีแอนพี ไฮท์สปีด โซลูช่ัน 

จ ากัด 



ทะเบียนคุมทรัพย์สิน  

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ์  อุปกรณ์กระจายสัญญาณ

ทะเบียนครุภัณฑ์  ศปท. 7440-001-0003 รหัสในระบบ GFMIS 100000287189

ย่ีห้อ TP-link    รุ่น   Archer C6 | AC1200 Wireless วัน เดือน ปี ท่ีรับ 3  กันยายน  พ.ศ. 2561

สถานท่ีต้ัง ห้อง ศปท. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข

ช่ือผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค  บริษัท พีแอนด์พี ไฮท์สปีด โซลูช่ัน จ ากัด

ท่ีอยู่ 102 แขวงส าเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

ประเภทเงิน    R เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  เงินบริจาค/เงินช่วยเหลือ อ่ืน ๆ

วิธีการได้มา    R เฉพาะเจาะจง              สอบราคา                ประกวดราคา              วิธีพิเศษ รับบริจาค รับโอนมาจากศูนย์เทคฯ

ราคา

ต่อหน่วย/

ชุด/กลุ่มรวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม

 3 ก.ย. 61 อุปกณ์กระจายสัญญาณ 1 เคร่ือง 5,700.00 5,700.00 5 20 5,700.00     

 30 ก.ย. 62 ค่าเส่ือมราคา 1 ปี 1,140.00    1,140.00    2,280.00     

 30 ก.ย. 63 ค่าเส่ือมราคา 2 ปี 1,140.00    2,280.00    3,420.00     

สัญญาเลขท่ี 27/2561 ลงวันท่ี

 10 กันยายน 2561 ของบริษัท

 พีแอนพี ไฮท์สปีด โซลูช่ัน 

จ ากัด 

วัน เดือนปี ท่ีเอกสาร รายการ
จ านวน

หน่วย

มูลค่ารวม

(บาท)

อายุ

การใช้

งานปี

อัตราค่า

เส่ือมราคา

(ร้อยละ)

ค่าเส่ือม

ราคา

ประจ าปี

ค่าเส่ือม

ราคาสะสม
มูลค่าสุทธิ หมายเหตุ



ทะเบียนคุมทรัพย์สิน  

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ์  คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะส านักงานพร้อมจอมอนิเตอร์

ทะเบียนครุภัณฑ์  ศปท. 7440-001-0007/4 รหัสในระบบ GFMIS 100000346315

ย่ีห้อ Lemel        รุ่น   - วัน เดือน ปี ท่ีรับ 13  กันยายน  พ.ศ. 2561

สถานท่ีต้ัง โต๊ะท างานของนางสาวชนกพร แสนสุด หน่วยงานรับผิดชอบ    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข

ช่ือผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค  บริษัท พีแอนด์พี ไฮท์สปีด โซลูช่ัน จ ากัด

ท่ีอยู่ 102 แขวงส าเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

ประเภทเงิน    R เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  เงินบริจาค/เงินช่วยเหลือ อ่ืน ๆ

วิธีการได้มา    R เฉพาะเจาะจง              สอบราคา                ประกวดราคา              วิธีพิเศษ รับบริจาค รับโอนมาจากศูนย์เทคฯ

ราคา

ต่อหน่วย/

ชุด/กลุ่มรวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม

 13 ก.ย. 62 คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ 1 เคร่ือง 22,000.00 22,000.00 3 33.3 22,000.00   

 30 ก.ย. 62 ค่าเส่ือมราคา 1 ปี 7,333.33    7,333.33    14,666.67   

 30 ก.ย. 63 ค่าเส่ือมราคา 2 ปี 7,333.33    14,666.67   7,333.33     

สัญญาเลขท่ี 25/2561 ลงวันท่ี

 29 สิงหาคม 2561 ของบริษัท

 พีแอนพี ไฮท์สปีด โซลูช่ัน 

จ ากัด 

ค่าเส่ือม

ราคา

ประจ าปี

ค่าเส่ือม

ราคาสะสม
มูลค่าสุทธิ หมายเหตุวัน เดือนปี ท่ีเอกสาร รายการ

จ านวน

หน่วย

มูลค่ารวม

(บาท)

อายุ

การใช้

งานปี

อัตราค่า

เส่ือมราคา

(ร้อยละ)



ทะเบียนคุมทรัพย์สิน 

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ์  คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะส านักงานพร้อมจอมอนิเตอร์

ทะเบียนครุภัณฑ์  ศปท. 7440-001-0007/5 รหัสในระบบ GFMIS 100000346316

ย่ีห้อ Lemel        รุ่น   - วัน เดือน ปี ท่ีรับ 13  กันยายน  พ.ศ. 2561

สถานท่ีต้ัง โต๊ะท างานของนางสาวพรนิดา นาคทับทิม หน่วยงานรับผิดชอบ    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข

ช่ือผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค  บริษัท พีแอนด์พี ไฮท์สปีด โซลูช่ัน จ ากัด

ท่ีอยู่ 102 แขวงส าเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

ประเภทเงิน    R เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  เงินบริจาค/เงินช่วยเหลือ อ่ืน ๆ

วิธีการได้มา    R เฉพาะเจาะจง              สอบราคา                ประกวดราคา              วิธีพิเศษ รับบริจาค รับโอนมาจากศูนย์เทคฯ

ราคา

ต่อหน่วย/

ชุด/กลุ่มรวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม

 13 ก.ย. 61 คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ 1 เคร่ือง 22,000.00 22,000.00 3 33.3 22,000.00   

 30 ก.ย. 62 ค่าเส่ือมราคา 1 ปี 7,333.33    7,333.33    14,666.67   

 30 ก.ย. 63 ค่าเส่ือมราคา 2 ปี 7,333.33    14,666.67   7,333.33     

วัน เดือนปี ท่ีเอกสาร รายการ
จ านวน

หน่วย

มูลค่ารวม

(บาท)

อายุ

การใช้

งานปี

อัตราค่า

เส่ือมราคา

(ร้อยละ)

ค่าเส่ือม

ราคา

ประจ าปี

ค่าเส่ือม

ราคาสะสม
มูลค่าสุทธิ หมายเหตุ

สัญญาเลขท่ี 25/2561 ลงวันท่ี

 29 สิงหาคม 2561 ของบริษัท

 พีแอนพี ไฮท์สปีด โซลูช่ัน 

จ ากัด 



ทะเบียนคุมทรัพย์สิน 

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ์  คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะส านักงานพร้อมจอมอนิเตอร์

ทะเบียนครุภัณฑ์  ศปท. 7440-001-0007/6 รหัสในระบบ GFMIS 100000346317

ย่ีห้อ Lemel        รุ่น   - วัน เดือน ปี ท่ีรับ 13  กันยายน  พ.ศ. 2561

สถานท่ีต้ัง โต๊ะท างานของนายธนพล วิริยะบัณฑิตกุล หน่วยงานรับผิดชอบ    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข

ช่ือผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค  บริษัท พีแอนด์พี ไฮท์สปีด โซลูช่ัน จ ากัด

ท่ีอยู่ 102 แขวงส าเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

ประเภทเงิน    R เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  เงินบริจาค/เงินช่วยเหลือ อ่ืน ๆ

วิธีการได้มา    R เฉพาะเจาะจง              สอบราคา                ประกวดราคา              วิธีพิเศษ รับบริจาค รับโอนมาจากศูนย์เทคฯ

ราคา

ต่อหน่วย/

ชุด/กลุ่มรวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม

 13 ก.ย. 61 คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ 1 เคร่ือง 22,000.00 22,000.00 3 33.3 22,000.00   

 30 ก.ย. 62 ค่าเส่ือมราคา 1 ปี 7,333.33    7,333.33    14,666.67   

 30 ก.ย. 63 ค่าเส่ือมราคา 2 ปี 7,333.33    14,666.67   7,333.33     

สัญญาเลขท่ี 25/2561 ลงวันท่ี

 29 สิงหาคม 2561 ของบริษัท

 พีแอนพี ไฮท์สปีด โซลูช่ัน 

จ ากัด 

วัน เดือนปี ท่ีเอกสาร รายการ
จ านวน

หน่วย

มูลค่ารวม

(บาท)

อายุ

การใช้

งานปี

อัตราค่า

เส่ือมราคา

(ร้อยละ)

ค่าเส่ือม

ราคา

ประจ าปี

ค่าเส่ือม

ราคาสะสม
มูลค่าสุทธิ หมายเหตุ



ทะเบียนคุมทรัพย์สิน  

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ์  คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะส านักงานพร้อมจอมอนิเตอร์

ทะเบียนครุภัณฑ์  ศปท. 7440-001-0007/7 รหัสในระบบ GFMIS 100000346318

ย่ีห้อ Lemel        รุ่น   - วัน เดือน ปี ท่ีรับ 13  กันยายน  พ.ศ. 2561

สถานท่ีต้ัง โต๊ะท างานของนางสาวแอน อนันตรสุชาติ หน่วยงานรับผิดชอบ    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข

ช่ือผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค  บริษัท พีแอนด์พี ไฮท์สปีด โซลูช่ัน จ ากัด

ท่ีอยู่ 102 แขวงส าเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

ประเภทเงิน    R เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  เงินบริจาค/เงินช่วยเหลือ อ่ืน ๆ

วิธีการได้มา    R เฉพาะเจาะจง              สอบราคา                ประกวดราคา              วิธีพิเศษ รับบริจาค รับโอนมาจากศูนย์เทคฯ

ราคา

ต่อหน่วย/

ชุด/กลุ่มรวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม

 13 ก.ย. 61 คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ 1 เคร่ือง 22,000.00 22,000.00 3 33.3 22,000.00   

 30 ก.ย. 62 ค่าเส่ือมราคา 1 ปี 7,333.33    7,333.33    14,666.67   

 30 ก.ย. 63 ค่าเส่ือมราคา 2 ปี 7,333.33    14,666.67   7,333.33     

สัญญาเลขท่ี 25/2561 ลงวันท่ี

 29 สิงหาคม 2561 ของบริษัท

 พีแอนพี ไฮท์สปีด โซลูช่ัน 

จ ากัด 

วัน เดือนปี ท่ีเอกสาร รายการ
จ านวน

หน่วย

มูลค่ารวม

(บาท)

อายุ

การใช้

งานปี

อัตราค่า

เส่ือมราคา

(ร้อยละ)

ค่าเส่ือม

ราคา

ประจ าปี

ค่าเส่ือม

ราคาสะสม
มูลค่าสุทธิ หมายเหตุ



ทะเบียนคุมทรัพย์สิน  

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ์ เคร่ืองท าลายเอกสาร

ทะเบียนครุภัณฑ์ ศปท. 7430-005-0001/1 รหัสในระบบ GFMIS 100000396364

ย่ีห้อ Olympia   รุ่น  2500S-IN วัน เดือน ปีท่ีรับ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563

สถานท่ีต้ัง  นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช หน่วยงานรับผิดชอบ    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข

ช่ือผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค   บริษัท พี แอนด์ พี ไฮท์สปีด โซลูช่ัน จ ากัด

ท่ีอยู่ เลขท่ี 102 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 21 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงส าเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600  โทร. 0 2412 1116 ต่อ 201

ประเภทเงิน    R เงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ  เงินบริจาค/เงินช่วยเหลือ อ่ืน ๆ

วิธีการได้มา   ประกวดราคา              วิธีพิเศษ  รับบริจาค  รับโอนมาจากศูนย์เทคฯ

ราคา

ต่อหน่วย/

ชุด/กลุ่มรวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม

 11 ส.ค. 63 เคร่ืองท าลายเอกสาร 1 ชุด 14,338.00 14,338.00 3 33.3 14,338.00    

30 ก.ย. 63 ค่าเส่ือมราคา 1 เดือน 21 วัน 665.97         665.97       13,672.03    

ค่าเส่ือม

ราคาสะสม

สัญญาเลขท่ี 32/2563 

ลงวันท่ี 15 กรกฏาคม 2563 

ของบริษัท พี แอนด์ พี ไฮท์

สปีด โซลูช่ัน จ ากัด

ตกลงราคา             สอบราคา

วัน เดือนปี ท่ีเอกสาร รายการ
จ านวน

หน่วย

มูลค่ารวม

(บาท)

อายุ

การใช้

งานปี

อัตราค่า

เส่ือม

ราคา

(ร้อยละ)

ค่าเส่ือมราคา

ประจ าปี
มูลค่าสุทธิ หมายเหตุ



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2562 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี  :  21 พฤษภาคม 2564 
หัวข้อ: ทะเบียนคุมทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 ทะเบียนคุมทรัพย์ส ิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของศูนย ์ปฏ ิบ ัต ิการต่อต ้านการท ุจริต  
กระทรวงสาธารณสุข 

Link ภายนอก:  ไม่มี 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

................................................................................................................................................................................ 

....................................................................................... ............................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
ชยาภรณ์  โกสัยพัฒ สุชาฎา  วรินทร์เวช 

(นางสาวชยาภรณ์  โกสยัพัฒ) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสด ุ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) 

วันท่ี 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 

วันท่ี 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 

  
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

ชยาภรณ์  โกสยัพัฒ 
(นางสาวชยาภรณ ์ โกสยัพัฒ) 

นักวิชาการพัสด ุ
วันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

  
 


