
ทะเบียนคุมทรัพยสิน 

ประจําป 2559 

 

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

 



ทะเบียนคุมทรัพยสิน  (ลําดับที่ 1)

สวนราชการ/หนวยงาน  ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ คอมพิวเตอรตั้งโตะสํานักงาน พรอมจอมอนิเตอรขนาด 18 นิ้ว     รหัสหมายเลขเครื่อง  CPU : SGH314SW4D , Moniter : 6CM3100SF1

ทะเบียนครุภัณฑ (ศูนยเทคฯ) ศทส.  7440-001-0007/3 (1000 0016 - 1678) รหัสในระบบ GFMIS 100000163673

สถานที่ตั้ง  โตะทํางานของ นายสัญทนา  นาทม               หนวยงานรับผิดชอบ    ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข

ชื่อผูขาย/ผูรับจาง/ผูบริจาค  บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น  เซอรวิส จํากัด

ที่อยู อาคารซอฟตแวรปารค ชั้น 29 หมูที่ 4 ถ.แจงวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  โทร. 0 2583 1221  ตอ 1-2 โทรสาร 0 2583 5150

ประเภทเงิน       เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินบริจาค/เงินชวยเหลือ อื่น ๆ

วิธีการไดมา  ตกลงราคา            สอบราคา               ประกวดราคา                วิธีพิเศษ รับบริจาค    รับโอนมาจากศูนยเทคฯ

ราคา

ตอหนวย/

ชุด/กลุมรวม

ภาษีมูลคาเพิ่ม

 1 ต.ค. 56 คอมพิวเตอรตั้งโตะสํานักงาน 1  ชุด 29,853.00 29,853.00 3 33.3 29,853.00 

พรอมจอมอนิเตอร ขนาด 18 นิ้ว

 30 ก.ย. 57 คาเสื่อมราคา 1 ป 9,951.00 9,951.00   19,902.00 

 30 ก.ย. 58 คาเสื่อมราคา 2 ป 9,951.00 19,902.00 9,951.00   

 30 ก.ย. 59 คาเสื่อมราคา 3 ป 9,951.00 29,852.00 1.00        

หนาที่  1

มูลคาสุทธิ หมายเหตุ

สัญญาเลขที่ 8/2556 ลงวันที่ 18

 มีนาคม 2556 ของบริษัท 

สามารถคอมมิวนิเคชั่น จํากัด    

( โครงการซื้อและติดตั้งอุปกรณ

คอมพิวเตอรและเครือขาย 

สํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข )

ไดรับโอนจาก ศทส. 

ตามหนังสือที่        

สธ 0202.01/ว6    

ลงวันที่ 4 เม.ย.57

ยี่หอ  HP/Pro 3330 MT  HDD SATA  1 TB                       รุน intel Core i5                                     วัน เดือน ป ที่รับ 4 เมษายน  พ.ศ. 2557

คาเสื่อม

ราคาสะสม

ทะเบียนคิดคาเสื่อมครุภัณฑคอมพิวเตอร ของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

วัน เดือนป ที่เอกสาร รายการ
จํานวน

หนวย

มูลคารวม

(บาท)

อายุ

การใช

งานป

อัตราคา

เสื่อมราคา

(รอยละ)

คาเสื่อม

ราคา

ประจําป



ทะเบียนคุมทรัพยสิน  (ลําดับที่ 2)

สวนราชการ/หนวยงาน  ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ คอมพิวเตอรตั้งโตะสํานักงาน พรอมจอมอนิเตอรขนาด 18 นิ้ว     รหัสหมายเลขเครื่อง  CPU : SGH314SW00 , Moniter : 6CM3100SDG

ทะเบียนครุภัณฑ (ศูนยเทคฯ) ศทส.  7440-001-0007/4 (1000 0016 - 1679)  รหัสในระบบ GFMIS 100000163674

สถานที่ตั้ง  โตะทํางานของ นางสาวนิตยา เหลาชา                 หนวยงานรับผิดชอบ    ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข

ชื่อผูขาย/ผูรับจาง/ผูบริจาค  บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น  เซอรวิส จํากัด

ที่อยู อาคารซอฟตแวรปารค ชั้น 29 หมูที่ 4 ถ.แจงวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  โทร. 0 2583 1221  ตอ 1-2 โทรสาร 0 2583 5150

ประเภทเงิน     เงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ  เงินบริจาค/เงินชวยเหลือ อื่น ๆ

วิธีการไดมา ตกลงราคา             สอบราคา                ประกวดราคา              วิธีพิเศษ  รับบริจาค    รับโอนมาจากศูนยเทคฯ

ราคา

ตอหนวย/

ชุด/กลุมรวม

ภาษีมูลคาเพิ่ม

 1 ต.ค. 56 คอมพิวเตอรตั้งโตะสํานักงาน 1ชุด 29,853.00 29,853.00 3 33.3 29,853.00   

พรอมจอมอนิเตอร ขนาด 18 นิ้ว

 30 ก.ย. 57 คาเสื่อมราคา 1 ป 9,951.00  9,951.00     19,902.00   

 30 ก.ย. 58 คาเสื่อมราคา 2 ป 9,951.00  19,902.00   9,951.00     

 30 ก.ย. 59 คาเสื่อมราคา 3 ป  9,951.00  29,852.00   1.00          

หนาที่  2 

มูลคาสุทธิ หมายเหตุ

สัญญาเลขที่ 8/2556 ลงวันที่

 18 มีนาคม 2556 ของบริษัท

 สามารถคอมมิวนิเคชั่น จํากัด

 ( โครงการซื้อและติดตั้ง

อุปกรณคอมพิวเตอรและ

เครือขาย สํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข )

ไดรับโอนจาก ศทส.

ตามหนังสือที่         

สธ 0202.01/ว6     

ลงวันที่ 4 เม.ย.57

ยี่หอ  HP/Pro 3330 MT  HDD SATA  1 TB                       รุน intel Core i5                                     วัน เดือน ป ที่รับ 4 เมษายน  พ.ศ. 2557

คาเสื่อม

ราคาสะสม

ทะเบียนคิดคาเสื่อมครุภัณฑคอมพิวเตอร ของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

วัน เดือนป ที่เอกสาร รายการ
จํานวน

หนวย

มูลคารวม

(บาท)

อายุการ

ใชงานป

อัตรา

คา

เสื่อม

ราคา

(  )

คาเสื่อม

ราคา

ประจําป



ทะเบียนคุมทรัพยสิน  (ลําดับที่ 3)

สวนราชการ/หนวยงาน  ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ คอมพิวเตอรตั้งโตะสํานักงาน พรอมจอมอนิเตอรขนาด 18 นิ้ว     รหัสหมายเลขเครื่อง  CPU : SGH314SVLN , Moniter : 6CM3100S67

ทะเบียนครุภัณฑ (ศูนยเทคฯ) ศทส.  7440-001-0007/204 (1000 0016 - 1880)  รหัสในระบบ GFMIS 100000163069

สถานที่ตั้ง  โตะทํางานของ ศปท.                  หนวยงานรับผิดชอบ    ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข

ชื่อผูขาย/ผูรับจาง/ผูบริจาค  บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น  เซอรวิส จํากัด

ที่อยู อาคารซอฟตแวรปารค ชั้น 29 หมูที่ 4 ถ.แจงวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  โทร. 0 2583 1221  ตอ 1-2 โทรสาร 0 2583 5150

ประเภทเงิน      เงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ  เงินบริจาค/เงินชวยเหลือ อื่น ๆ

วิธีการไดมา  ตกลงราคา             สอบราคา                ประกวดราคา              วิธีพิเศษ  รับบริจาค    รับโอนมาจากศูนยเทคฯ

ราคา

ตอหนวย/

ชุด/กลุมรวม

ภาษี๊มูลคาเพิ่ม

 1 ต.ค. 56 คอมพิวเตอรตั้งโตะสํานักงาน 1 ชุด 32,838.30 32,838.30 3 33.3 32,838.30    

พรอมจอมอนิเตอร ขนาด 18 นิ้ว

 30 ก.ย. 57 คาเสื่อมราคา 1 ป 10,946.10  10,946.10  21,892.20    

 30 ก.ย. 58 คาเสื่อมราคา 2 ป 10,946.10  21,892.20  10,946.10    

 30 ก.ย. 59 คาเสื่อมราคา 3 ป 10,946.10  32,837.30  1.00           

หนาที่  3ทะเบียนคิดคาเสื่อมครุภัณฑคอมพิวเตอร ของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

วัน เดือนป ที่เอกสาร รายการ
จํานวน

หนวย

มูลคารวม

(บาท)

อายุ

การใช

งานป

อัตราคา

เสื่อม

ราคา

(รอยละ)

คาเสื่อม

ราคา

ประจําป

คาเสื่อม

ราคาสะสม
มูลคาสุทธิ หมายเหตุ

สัญญาเลขที่ 8/2556 ลงวันที่ 

18 มีนาคม 2556 ของบริษัท 

สามารถคอมมิวนิเคชั่น จํากัด 

( โครงการซื้อและติดตั้ง

อุปกรณคอมพิวเตอรและ

เครือขาย สํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข )

ไดรับโอนจาก ศทส.

 ตามหนังสือที่      

สธ 0202.01/ว6 

ลงวันที่ 4 เม.ย.57

ยี่หอ  HP/Pro 3330 MT  HDD SATA  2 TB                       รุน intel Core i5                                     วัน เดือน ปที่รับ 4 เมษายน  พ.ศ. 2557



ทะเบียนคุมทรัพยสิน  (ลําดับที่ 4 )

สวนราชการ/หนวยงาน  ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ คอมพิวเตอรตั้งโตะสํานักงาน พรอมจอมอนิเตอรขนาด 18 นิ้ว     รหัสหมายเลขเครื่อง  CPU : SGH314SVJG , Moniter : 6CM3100SDS

ทะเบียนครุภัณฑ (ศูนยเทคฯ) ศทส.  7440-001-0007/205 (1000 0016 - 1881)   รหัสในระบบ GFMIS 100000163070

สถานที่ตั้ง  โตะทํางานของ นางสาวนันทนภัส คงบุญ                 หนวยงานรับผิดชอบ    ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข

ชื่อผูขาย/ผูรับจาง/ผูบริจาค  บริษัทสามารถคอมมิวนิเคชั่น  เซอรวิส จํากัด

ที่อยู อาคารซอฟตแวรปารค ชั้น 29 หมูที่ 4 ถ.แจงวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  โทร. 0 2583 1221  ตอ 1-2 โทรสาร 0 2583 5150

ประเภทเงิน     เงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ  เงินบริจาค/เงินชวยเหลือ อื่น ๆ

วิธีการไดมา  ประกวดราคา              วิธีพิเศษ  รับบริจาค    รับโอนมาจากศูนยเทคฯ

ราคา

ตอหนวย/

ชุด/กลุมรวม

ภาษีมูลคาเพิ่ม

 1 ต.ค. 56 คอมพิวเตอรตั้งโตะสํานักงาน 1 ชุด 32,838.30 32,838.30 3 33.3 32,838.30    

พรอมจอมอนิเตอร ขนาด 18 นิ้ว

 30 ก.ย. 57 คาเสื่อมราคา 1 ป 10,946.10     10,946.10   21,892.20    

 30 ก.ย. 58 คาเสื่อมราคา 2 ป 10,946.10     21,892.20   10,946.10    

 30 ก.ย. 59 คาเสื่อมราคา 3 ป 10,946.10     32,837.30   1.00           

หนาที่  4ทะเบียนคิดคาเสื่อมครุภัณฑคอมพิวเตอร ของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

วัน เดือนป ที่เอกสาร รายการ
จํานวน

หนวย

มูลคารวม

(บาท)

อายุ

การใช

งานป

อัตราคา

เสื่อม

ราคา

(รอยละ)

คาเสื่อมราคา

ประจําป
หมายเหตุ

สัญญาเลขที่ 8/2556 ลงวันที่ 

18 มีนาคม 2556 ของบริษัท 

สามารถคอมมิวนิเคชั่น จํากัด  

 ( โครงการซื้อและติดตั้ง

อุปกรณคอมพิวเตอรและ

เครือขาย สํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข )

ไดรับโอนจาก 

ศทส. ตาม

หนังสือที่          

สธ 0202.01/ว6 

ลงวันที่ 4 เม.ย.57

ยี่หอ  HP/Pro 3330 MT  HDD SATA  2 TB                       รุน intel Core i5                                     วัน เดือน ปที่รับ 4 เมษายน  พ.ศ. 2557

คาเสื่อม

ราคาสะสม

ตกลงราคา             สอบราคา

มูลคาสุทธิ



ทะเบียนคุมทรัพยสิน  (ลําดับที่ 5 )

สวนราชการ/หนวยงาน  ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ คอมพิวเตอรชนิดพกพา(Note Book)       รหัสหมายเลขเครื่อง JEH498FD4COS1FL

ทะเบียนครุภัณฑ (ศูนยเทคฯ) ศทส.  7440-003-0007/2 (1000 0016 - 1979) รหัสในระบบ GFMIS 100000164435

สถานที่ตั้ง เก็บไวในตูเก็บของ ศปท.  หนวยงานผูรับผิดชอบ    ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข

ชื่อผูขาย/ผูรับจาง/ผูบริจาค  บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น  เซอรวิส จํากัด

ที่อยู อาคารซอฟตแวรปารค ชั้น 29 หมูที่ 4 ถ.แจงวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  โทร. 0 2583 1221  ตอ 1-2 โทรสาร 0 2583 5150

ประเภทเงิน     เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  เงินบริจาค/เงินชวยเหลือ อื่น ๆ

วิธีการไดมา  ประกวดราคา              วิธีพิเศษ  รับบริจาค    รับโอนมาจากศูนยเทคฯ

ราคา

ตอหนวย/

ชุด/กลุมรวม

ภาษีมูลคาเพิ่ม

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

(Note Book)  สีดํา 

 30 ก.ย. 57 คาเสื่อมราคา 1 ป 7,629.10    7,629.10   15,258.20  

 30 ก.ย. 58 คาเสื่อมราคา 2 ป 7,629.10    15,258.20  7,629.10    

 30 ก.ย. 59 คาเสื่อมราคา 3 ป 7,629.10    22,886.30  1.00          

หนาที่  5

 ตกลงราคา              สอบราคา

หมายเหตุ

ยี่หอ SAMSUNG  สีดํา   รุน NP350V4C i3 CPU Itel Core i3 2.5 GHz RAM 4 GB ,HDD SATA 500  GB       วัน เดือน ปที่รับ 4 เมษายน  พ.ศ. 2557

ไดรับโอนจาก ศทส.

ตามหนังสือที่  สธ 

0202.01/ว6        

ลงวันที่ 4 เม.ย.57

สัญญาเลขที่ 8/2556 ลงวันที่ 

18 มีนาคม 2556 ของบริษัท 

สามารถคอมมิวนิเคชั่น จํากัด   

( โครงการซื้อและติดตั้ง

อุปกรณคอมพิวเตอรและ

เครือขาย สํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข )

คาเสื่อม

ราคาสะสม
มูลคาสุทธิ

ทะเบียนคิดคาเสื่อมครุภัณฑคอมพิวเตอร ของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

วัน เดือนป ที่เอกสาร รายการ
จํานวน

หนวย

มูลคารวม

(บาท)

อายุ

การใช

งานป

อัตราคา

เสื่อม

ราคา

(รอยละ)

คาเสื่อม

ราคาประจําป



ทะเบียนคุมทรัพยสิน  (ลําดับที่ 6 )

สวนราชการ/หนวยงาน  ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ คอมพิวเตอรชนิดพกพา(Note Book)       รหัสหมายเลขเครื่อง JEH498FD4COS1F-L

ทะเบียนครุภัณฑ (ศูนยเทคฯ) ศทส.  7440-003-0007/3 (1000 0016 - 1980)  รหัสในระบบ GFMIS 100000164436

สถานที่ตั้ง เก็บไวในตูเก็บของ ศปท.  หนวยงานผูรับผิดชอบ    ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข

ชื่อผูขาย/ผูรับจาง/ผูบริจาค  บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น  เซอรวิส จํากัด

ที่อยู อาคารซอฟตแวรปารค ชั้น 29 หมูที่ 4 ถ.แจงวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  โทร. 0 2583 1221  ตอ 1-2 โทรสาร 0 2583 5150

ประเภทเงิน     เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  เงินบริจาค/เงินชวยเหลือ อื่น ๆ

วิธีการไดมา ตกลงราคา              สอบราคา                ประกวดราคา              วิธีพิเศษ  รับบริจาค    รับโอนมาจากศูนยเทคฯ

ราคา

ตอหนวย/

ชุด/กลุมรวม

ภาษีมูลคาเพิ่ม

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

(Note Book)  สีดํา  

 30 ก.ย. 57 คาเสื่อมราคา 1 ป 7,629.10   7,629.10    15,258.20   

 30 ก.ย. 58 คาเสื่อมราคา 2 ป 7,629.10   15,258.20   7,629.10     

 30 ก.ย. 59 คาเสื่อมราคา 3 ป 7,629.10   22,886.30   1.00          

หนาที่  6ทะเบียนคิดคาเสื่อมครุภัณฑคอมพิวเตอร ของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

ยี่หอ SAMSUNG  สีดํา   รุน NP350V4C i3 CPU Itel Core i3 2.5 GHz RAM 4 GB ,HDD SATA 500  GB       วัน เดือน ปที่รับ 4 เมษายน  พ.ศ. 2557

วัน เดือนป ที่เอกสาร รายการ
จํานวน

หนวย

มูลคารวม

(บาท)

อายุ

การ

ใช

งานป

อัตราคา

เสื่อม

ราคา

(รอยละ)

คาเสื่อม

ราคา

ประจําป

คาเสื่อม

ราคาสะสม

สัญญาเลขที่ 8/2556 ลงวันที่ 

18 มีนาคม 2556 ของบริษัท 

สามารถคอมมิวนิเคชั่น จํากัด  

( โครงการซื้อและติดตั้ง

อุปกรณคอมพิวเตอรและ

เครือขาย สํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข )

ไดรับโอนจาก ศทส.

ตามหนังสือที่      

สธ 0202.01/ว6    

ลงวันที่ 4 เม.ย.57

มูลคาสุทธิ หมายเหตุ



ทะเบียนคุมทรัพยสิน  (ลําดับที่ 7 )

สวนราชการ/หนวยงาน  ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ คอมพิวเตอรชนิดพกพา(Note Book)       รหัสหมายเลขเครื่อง JEH498FD4COS8M-E

ทะเบียนครุภัณฑ (ศูนยเทคฯ) ศทส.  7440-003-0007/4 (1000 0016 - 1981)  รหัสในระบบ GFMIS 100000164437

สถานที่ตั้ง เก็บไวในตูเก็บของ ศปท.  หนวยงานผูรับผิดชอบ    ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข

ชื่อผูขาย/ผูรับจาง/ผูบริจาค  บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น  เซอรวิส จํากัด

ที่อยู อาคารซอฟตแวรปารค ชั้น 29 หมูที่ 4 ถ.แจงวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  โทร. 0 2583 1221  ตอ 1-2 โทรสาร 0 2583 5150

ประเภทเงิน     เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  เงินบริจาค/เงินชวยเหลือ อื่น ๆ

วิธีการไดมา ตกลงราคา              สอบราคา                ประกวดราคา              วิธีพิเศษ รับบริจาค    รับโอนมาจากศูนยเทคฯ

ราคา

ตอหนวย/

ชุด/กลุมรวม

ภาษีมูลคาเพิ่ม

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

(Note Book)  สีดํา  

 30 ก.ย. 57 คาเสื่อมราคา 1 ป 7,629.10   7,629.10   15,258.20   

 30 ก.ย. 58 คาเสื่อมราคา 2 ป 7,629.10   15,258.20  7,629.10     

 30 ก.ย. 59 คาเสื่อมราคา 3 ป 7,629.10   22,886.30  1.00          

หนาที่  7ทะเบียนคิดคาเสื่อมครุภัณฑคอมพิวเตอร ของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

ที่เอกสาร รายการ มูลคาสุทธิ หมายเหตุ
จํานวน

หนวย

มูลคารวม

(บาท)

อายุ

การใช

งานป

อัตราคา

เสื่อมราคา

(รอยละ)

คาเสื่อม

ราคา

ประจําป

คาเสื่อม

ราคาสะสม

ยี่หอ SAMSUNG  สีดํา   รุน NP350V4C i3 CPU Itel Core i3 2.5 GHz RAM 4 GB ,HDD SATA 500  GB       วัน เดือน ป ที่รับ 4 เมษายน  พ.ศ. 2557

วัน เดือนป

สัญญาเลขที่ 8/2556 ลงวันที่ 

18 มีนาคม 2556 ของบริษัท 

สามารถคอมมิวนิเคชั่น จํากัด 

 ( โครงการซื้อและติดตั้ง

อุปกรณคอมพิวเตอรและ

เครือขาย สํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข )

ไดรับโอนจาก ศทส.

ตามหนังสือที่      

สธ 0202.01/ว6    

ลงวันที่ 4 เม.ย.57



ทะเบียนคุมทรัพยสิน  (ลําดับที่ 8 )

สวนราชการ/หนวยงาน  ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ  เครื่องพิมพชนิดเลเซอรขาวดํา        รหัสหมายเลขเครื่อง Z5WOBJFC900052 - R

ทะเบียนครุภัณฑ (ศูนยเทคฯ) ศทส.  7440-020-0007/3    รหัสในระบบ GFMIS 100000162941

สถานที่ตั้ง หอง ศปท.  หนวยงานผูรับผิดชอบ    ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข

ชื่อผูขาย/ผูรับจาง/ผูบริจาค  บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น  เซอรวิส จํากัด

ที่อยู อาคารซอฟตแวรปารค ชั้น 29 หมูที่ 4 ถ.แจงวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  โทร. 0 2583 1221  ตอ 1-2 โทรสาร 0 2583 5150

ประเภทเงิน     เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  เงินบริจาค/เงินชวยเหลือ อื่น ๆ

วิธีการไดมา ตกลงราคา               สอบราคา                ประกวดราคา              วิธีพิเศษ รับบริจาค    รับโอนมาจากศูนยเทคฯ

ราคา

ตอหนวย/

ชุด/กลุมรวม

ภาษีมูลคาเพิ่ม

 1 ต.ค. 56 เครื่องพิมพชนิดเลเซอรขาวดํา 1  ชุด 29,853.00 29,853.00 3 33.3 29,853.00   

 30 ก.ย. 57 คาเสื่อมราคา 1 ป 9,951.00    9,951.00    19,902.00   

 30 ก.ย. 58 คาเสื่อมราคา 2 ป 9,951.00    19,902.00   9,951.00    

 30 ก.ย. 59 คาเสื่อมราคา 3 ป 9,951.00    29,852.00   1.00          

หนาที่  8

หมายเหตุ

ยี่หอ SAMSUNG  สีดํา   รุน  ML - 4510ND  แบบ Network,Memory 128 MB CPU Dual Core 600 MHz       วัน เดือน ปที่รับ 4 เมษายน  พ.ศ. 2557

ทะเบียนคิดคาเสื่อมครุภัณฑคอมพิวเตอร ของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

วัน เดือนป ที่เอกสาร รายการ
จํานวน

หนวย

มูลคารวม

(บาท)

อายุ

การ

ใช

งานป

อัตราคา

เสื่อม

ราคา

(รอยละ)

คาเสื่อม

ราคาประจําป

สัญญาเลขที่ 8/2556 ลงวันที่

 18 มีนาคม 2556 ของบริษัท

 สามารถคอมมิวนิเคชั่น จํากัด

( โครงการซื้อและติดตั้ง

อุปกรณคอมพิวเตอรและ

เครือขาย สํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข )

ไดรับโอนจาก ศทส.

 ตามหนังสือที่    สธ

 0202.01/ว6 ลง

วันที่ 4 เม.ย.57

คาเสื่อม

ราคาสะสม
มูลคาสุทธิ



ทะเบียนคุมทรัพยสิน  (ลําดับที่ 9 )

สวนราชการ/หนวยงาน  ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ  เครื่องพิมพชนิดเลเซอรขาวดํา

ทะเบียนครุภัณฑ  (ศูนยเทคฯ) ศทส. 7440-020-007/4

สถานที่ตั้ง หอง ศปท.  หนวยงานผูรับผิดชอบ    ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข

ชื่อผูขาย/ผูรับจาง/ผูบริจาค  บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น  เซอรวิส จํากัด

ที่อยู อาคารซอฟตแวรปารค ชั้น 29 หมูที่ 4 ถ.แจงวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  โทร. 0 2583 1221  ตอ 1-2 โทรสาร 0 2583 5150

ประเภทเงิน     เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  เงินบริจาค/เงินชวยเหลือ อื่น ๆ

วิธีการไดมา ตกลงราคา              สอบราคา                ประกวดราคา              วิธีพิเศษ รับบริจาค    รับโอนมาจากศูนยเทคฯ

ราคา

ตอหนวย/

ชุด/กลุมรวม

ภาษีมูลคาเพิ่ม

 1 ต.ค. 56 เครื่องพิมพชนิดเลเซอรขาวดํา 1 ชุด 29,853.00 29,853.00 3 33.3 29,853.00   

 30 ก.ย. 57 คาเสื่อมราคา 1 ป 9,951.00  9,951.00     19,902.00   

 30 ก.ย. 58 คาเสื่อมราคา 2 ป 9,951.00  19,902.00   9,951.00     

 30 ก.ย. 59 คาเสื่อมราคา 3 ป 9,951.00  29,852.00   1.00           

หนาที่  9ทะเบียนคิดคาเสื่อมครุภัณฑคอมพิวเตอร ของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

วัน เดือนป ที่เอกสาร รายการ
จํานวน

หนวย

มูลคารวม

(บาท)

อายุ

การใช

งานป

อัตราคา

เสื่อมราคา

(รอยละ)

คาเสื่อม

ราคา

ประจําป

สัญญาเลขที่ 8/2556 ลงวันที่ 

18 มีนาคม 2556 ของบริษัท 

สามารถคอมมิวนิเคชั่น จํากัด  

( โครงการซื้อและติดตั้ง

อุปกรณคอมพิวเตอรและ

เครือขาย สํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข )

ยี่หอ SAMSUNG  สีดํา   รุน  ML - 4510ND  แบบ Network,Memory 128 MB CPU Dual Core 600 MHz       วัน เดือน ป ที่รับ 4 เมษายน  พ.ศ. 2557

รหัสในระบบ GFMIS 100000162942 เครื่องเดิม Z5W0BJFC900005 - X  เปลี่ยนเปน Z5WOBJZD80001VK (บริษัทฯ เปลี่ยนเครื่องใหมทดแทนเครื่องเดิมที่ชํารุด ตามใบรับ - สงอุปกรณ เลมที่ 2732 เลขที่ 1365  ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557)

ไดรับโอนจาก ศทส

 ตามหนังสือที่    

สธ 0202.01/ว6 

ลงวันที่ 4 เม.ย.57

คาเสื่อม

ราคาสะสม
มูลคาสุทธิ หมายเหตุ



ทะเบียนคุมทรัพยสิน  (ลําดับที่ 10 )

สวนราชการ/หนวยงาน  ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ  ตูเก็บเอกสาร (ตูไม)

ทะเบียนครุภัณฑ  ศปท. 7110-001-0006/1

สถานที่ตั้ง หอง ศปท.  หนวยงานผูรับผิดชอบ    ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข

ชื่อผูขาย/ผูรับจาง/ผูบริจาค  บริษัท แสงเพชรเฟอรนิเจอร จํากัด

ที่อยู 55/5 หมูที่ 15 ต.หนองออ อ.บานโปง จ.ราชบุรี  โทร. 0 3236 8343 โทรสาร 0 3236 8343

ประเภทเงิน     เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  เงินบริจาค/เงินชวยเหลือ  อื่น ๆ

วิธีการไดมา       ตกลงราคา              สอบราคา                ประกวดราคา              วิธีพิเศษ รับบริจาค

ราคา

ตอหนวย/

ชุด/กลุมรวม

ภาษีมูลคาเพิ่ม

 25 ส.ค. 59 ตูเก็บเอกสาร (ตูไม) 1 ตู 5,000.00 5,000.00 3 33.3 5,000.00     

30-ก.ย.-59 คาเสื่อมราคา 1 เดือน 7 วัน 169.09     169.09       4,830.91     

หนาที่  10ทะเบียนคิดคาเสื่อมครุภัณฑสํานักงาน ของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

คาเสื่อม

ราคา

ประจําป

คาเสื่อม

ราคาสะสม
มูลคาสุทธิ หมายเหตุ

สัญญาเลขที่ 52/2559 ลงวันที่

 17 สิงหาคม 2559 ของบริษัท

 แสงเพชรเฟอรนิเจอร จํากัด   

 ( โครงการซื้อครุภัณฑ

สํานักงาน จํานวน 4 รายการ)

รหัสในระบบ  100000230392

ยี่หอ                                รุน                            วัน เดือน ป ที่รับ 25 สิงหาคม  พ.ศ. 2559

วัน เดือน ป ที่เอกสาร รายการ
จํานวน

หนวย

มูลคารวม

(บาท)

อายุ

การใช

งานป

อัตราคา

เสื่อมราคา

(รอยละ)



ทะเบียนคุมทรัพยสิน  (ลําดับที่ 11 )

สวนราชการ/หนวยงาน  ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ  ตูเก็บเอกสาร (ตูไม)

ทะเบียนครุภัณฑ  ศปท. 7110-001-0006/2

สถานที่ตั้ง หอง ศปท.  หนวยงานผูรับผิดชอบ    ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข

ชื่อผูขาย/ผูรับจาง/ผูบริจาค  บริษัท แสงเพชรเฟอรนิเจอร จํากัด

ที่อยู 55/5 หมูที่ 15 ต.หนองออ อ.บานโปง จ.ราชบุรี  โทร. 0 3236 8343 โทรสาร 0 3236 8343

ประเภทเงิน     เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  เงินบริจาค/เงินชวยเหลือ  อื่น ๆ

วิธีการไดมา       ตกลงราคา              สอบราคา                ประกวดราคา              วิธีพิเศษ รับบริจาค

ราคา

ตอหนวย/

ชุด/กลุมรวม

ภาษีมูลคาเพิ่ม

 25 ส.ค. 59 ตูเก็บเอกสาร (ตูไม) 1 ตู 5,000.00 5,000.00 3 33.3 5,000.00     

30-ก.ย.-59 คาเสื่อมราคา 1 เดือน 7 วัน 169.09     169.09       4,830.91     

หนาที่  11ทะเบียนคิดคาเสื่อมครุภัณฑสํานักงาน ของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

คาเสื่อม

ราคา

ประจําป

คาเสื่อม

ราคาสะสม
มูลคาสุทธิ หมายเหตุ

สัญญาเลขที่ 52/2559 ลงวันที่

 17 สิงหาคม 2559 ของบริษัท

 แสงเพชรเฟอรนิเจอร จํากัด   

 ( โครงการซื้อครุภัณฑ

สํานักงาน จํานวน 4 รายการ)

รหัสในระบบ 100000230393

ยี่หอ                                รุน                            วัน เดือน ป ที่รับ 25 สิงหาคม  พ.ศ. 2559

วัน เดือน ป ที่เอกสาร รายการ
จํานวน

หนวย

มูลคารวม

(บาท)

อายุ

การใช

งานป

อัตราคา

เสื่อมราคา

(รอยละ)



ทะเบียนคุมทรัพยสิน  (ลําดับที่ 12 )

สวนราชการ/หนวยงาน  ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ  ตูเก็บเอกสาร (ตูไม)

ทะเบียนครุภัณฑ  ศปท. 7110-001-0006/3

สถานที่ตั้ง หอง ศปท.  หนวยงานผูรับผิดชอบ    ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข

ชื่อผูขาย/ผูรับจาง/ผูบริจาค  บริษัท แสงเพชรเฟอรนิเจอร จํากัด

ที่อยู 55/5 หมูที่ 15 ต.หนองออ อ.บานโปง จ.ราชบุรี  โทร. 0 3236 8343 โทรสาร 0 3236 8343

ประเภทเงิน     เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  เงินบริจาค/เงินชวยเหลือ  อื่น ๆ

วิธีการไดมา       ตกลงราคา              สอบราคา                ประกวดราคา              วิธีพิเศษ รับบริจาค

ราคา

ตอหนวย/

ชุด/กลุมรวม

ภาษีมูลคาเพิ่ม

 25 ส.ค. 59 ตูเก็บเอกสาร (ตูไม) 1 ตู 5,000.00 5,000.00 3 33.3 5,000.00     

30-ก.ย.-59 คาเสื่อมราคา 1 เดือน 7 วัน 169.09     169.09       4,830.91     

หนาที่  12ทะเบียนคิดคาเสื่อมครุภัณฑสํานักงาน ของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

คาเสื่อม

ราคา

ประจําป

คาเสื่อม

ราคาสะสม
มูลคาสุทธิ หมายเหตุ

สัญญาเลขที่ 52/2559 ลงวันที่

 17 สิงหาคม 2559 ของบริษัท

 แสงเพชรเฟอรนิเจอร จํากัด   

 ( โครงการซื้อครุภัณฑ

สํานักงาน จํานวน 4 รายการ)

รหัสในระบบ  100000230394

ยี่หอ                                รุน                            วัน เดือน ป ที่รับ 25 สิงหาคม  พ.ศ. 2559

วัน เดือน ป ที่เอกสาร รายการ
จํานวน

หนวย

มูลคารวม

(บาท)

อายุ

การใช

งานป

อัตราคา

เสื่อมราคา

(รอยละ)



ทะเบียนคุมทรัพยสิน  (ลําดับที่ 13 )

สวนราชการ/หนวยงาน  ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ  ตูเก็บเอกสาร (ตูไม)

ทะเบียนครุภัณฑ  ศปท. 7110-001-0006/4

สถานที่ตั้ง หอง ศปท.  หนวยงานผูรับผิดชอบ    ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข

ชื่อผูขาย/ผูรับจาง/ผูบริจาค  บริษัท แสงเพชรเฟอรนิเจอร จํากัด

ที่อยู 55/5 หมูที่ 15 ต.หนองออ อ.บานโปง จ.ราชบุรี  โทร. 0 3236 8343 โทรสาร 0 3236 8343

ประเภทเงิน     เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  เงินบริจาค/เงินชวยเหลือ  อื่น ๆ

วิธีการไดมา       ตกลงราคา              สอบราคา                ประกวดราคา              วิธีพิเศษ รับบริจาค

ราคา

ตอหนวย/

ชุด/กลุมรวม

ภาษีมูลคาเพิ่ม

 25 ส.ค. 59 ตูเก็บเอกสาร (ตูไม) 1 ตู 5,000.00 5,000.00 3 33.3 5,000.00     

30-ก.ย.-59 คาเสื่อมราคา 1 เดือน 7 วัน 169.09     169.09       4,830.91     

หนาที่  13

รหัสในระบบ  100000230395

ยี่หอ                                รุน                            วัน เดือน ป ที่รับ 25 สิงหาคม  พ.ศ. 2559

วัน เดือน ป ที่เอกสาร รายการ
จํานวน

หนวย

มูลคารวม

(บาท)

อายุ

การใช

งานป

อัตราคา

เสื่อมราคา

(รอยละ)

ทะเบียนคิดคาเสื่อมครุภัณฑสํานักงาน ของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

คาเสื่อม

ราคา

ประจําป

คาเสื่อม

ราคาสะสม
มูลคาสุทธิ หมายเหตุ

สัญญาเลขที่ 52/2559 ลงวันที่

 17 สิงหาคม 2559 ของบริษัท

 แสงเพชรเฟอรนิเจอร จํากัด   

 ( โครงการซื้อครุภัณฑ

สํานักงาน จํานวน 4 รายการ)



ทะเบียนคุมทรัพยสิน  (ลําดับที่ 14 )

สวนราชการ/หนวยงาน  ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ  ตูเก็บเอกสาร (ตูไม)

ทะเบียนครุภัณฑ  ศปท. 7110-001-0006/5

สถานที่ตั้ง หอง ศปท.  หนวยงานผูรับผิดชอบ    ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข

ชื่อผูขาย/ผูรับจาง/ผูบริจาค  บริษัท แสงเพชรเฟอรนิเจอร จํากัด

ที่อยู 55/5 หมูที่ 15 ต.หนองออ อ.บานโปง จ.ราชบุรี  โทร. 0 3236 8343 โทรสาร 0 3236 8343

ประเภทเงิน     เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  เงินบริจาค/เงินชวยเหลือ  อื่น ๆ

วิธีการไดมา       ตกลงราคา              สอบราคา                ประกวดราคา              วิธีพิเศษ รับบริจาค

ราคา

ตอหนวย/

ชุด/กลุมรวม

ภาษีมูลคาเพิ่ม

 25 ส.ค. 59 ตูเก็บเอกสาร (ตูไม) 1 ตู 5,000.00 5,000.00 3 33.3 5,000.00     

30-ก.ย.-59 คาเสื่อมราคา 1 เดือน 7 วัน 169.09     169.09       4,830.91     

หนาที่  14

รหัสในระบบ  100000230396

ยี่หอ                                รุน                            วัน เดือน ป ที่รับ 25 สิงหาคม  พ.ศ. 2559

วัน เดือน ป ที่เอกสาร รายการ
จํานวน

หนวย

มูลคารวม

(บาท)

อายุ

การใช

งานป

อัตราคา

เสื่อมราคา

(รอยละ)

ทะเบียนคิดคาเสื่อมครุภัณฑสํานักงาน ของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

คาเสื่อม

ราคา

ประจําป

คาเสื่อม

ราคาสะสม
มูลคาสุทธิ หมายเหตุ

สัญญาเลขที่ 52/2559 ลงวันที่

 17 สิงหาคม 2559 ของบริษัท

 แสงเพชรเฟอรนิเจอร จํากัด   

 ( โครงการซื้อครุภัณฑ

สํานักงาน จํานวน 4 รายการ)



ทะเบียนคุมทรัพยสิน  (ลําดับที่ 15 )

สวนราชการ/หนวยงาน  ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ  ตูเก็บเอกสาร (ตูไม)

ทะเบียนครุภัณฑ  ศปท. 7110-001-0006/6

สถานที่ตั้ง หอง ศปท.  หนวยงานผูรับผิดชอบ    ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข

ชื่อผูขาย/ผูรับจาง/ผูบริจาค  บริษัท แสงเพชรเฟอรนิเจอร จํากัด

ที่อยู 55/5 หมูที่ 15 ต.หนองออ อ.บานโปง จ.ราชบุรี  โทร. 0 3236 8343 โทรสาร 0 3236 8343

ประเภทเงิน     เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  เงินบริจาค/เงินชวยเหลือ  อื่น ๆ

วิธีการไดมา       ตกลงราคา              สอบราคา                ประกวดราคา              วิธีพิเศษ รับบริจาค

ราคา

ตอหนวย/

ชุด/กลุมรวม

ภาษีมูลคาเพิ่ม

 25 ส.ค. 59 ตูเก็บเอกสาร (ตูไม) 1 ตู 5,000.00 5,000.00 3 33.3 5,000.00     

30-ก.ย.-59 คาเสื่อมราคา 1 เดือน 7 วัน 169.09     169.09       4,830.91     

หนาที่  15

รหัสในระบบ  100000230397

ยี่หอ                                รุน                            วัน เดือน ป ที่รับ 25 สิงหาคม  พ.ศ. 2559

วัน เดือน ป ที่เอกสาร รายการ
จํานวน

หนวย

มูลคารวม

(บาท)

อายุ

การใช

งานป

อัตราคา

เสื่อมราคา

(รอยละ)

ทะเบียนคิดคาเสื่อมครุภัณฑสํานักงาน ของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

คาเสื่อม

ราคา

ประจําป

คาเสื่อม

ราคาสะสม
มูลคาสุทธิ หมายเหตุ

สัญญาเลขที่ 52/2559 ลงวันที่

 17 สิงหาคม 2559 ของบริษัท

 แสงเพชรเฟอรนิเจอร จํากัด   

 ( โครงการซื้อครุภัณฑ

สํานักงาน จํานวน 4 รายการ)



ทะเบียนคุมทรัพยสิน  (ลําดับที่ 16 )

สวนราชการ/หนวยงาน  ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ  ตูเก็บเอกสาร (ตูไม)

ทะเบียนครุภัณฑ  ศปท. 7110-001-0006/7

สถานที่ตั้ง หอง ศปท.  หนวยงานผูรับผิดชอบ    ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข

ชื่อผูขาย/ผูรับจาง/ผูบริจาค  บริษัท แสงเพชรเฟอรนิเจอร จํากัด

ที่อยู 55/5 หมูที่ 15 ต.หนองออ อ.บานโปง จ.ราชบุรี  โทร. 0 3236 8343 โทรสาร 0 3236 8343

ประเภทเงิน     เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  เงินบริจาค/เงินชวยเหลือ  อื่น ๆ

วิธีการไดมา       ตกลงราคา              สอบราคา                ประกวดราคา              วิธีพิเศษ รับบริจาค

ราคา

ตอหนวย/

ชุด/กลุมรวม

ภาษีมูลคาเพิ่ม

 25 ส.ค. 59 ตูเก็บเอกสาร (ตูไม) 1 ตู 5,000.00 5,000.00 3 33.3 5,000.00     

30-ก.ย.-59 คาเสื่อมราคา 1 เดือน 7 วัน 169.09     169.09       4,830.91     

หนาที่  16

รหัสในระบบ  100000230398

ยี่หอ                                รุน                            วัน เดือน ป ที่รับ 25 สิงหาคม  พ.ศ. 2559

วัน เดือน ป ที่เอกสาร รายการ
จํานวน

หนวย

มูลคารวม

(บาท)

อายุ

การใช

งานป

อัตราคา

เสื่อมราคา

(รอยละ)

ทะเบียนคิดคาเสื่อมครุภัณฑสํานักงาน ของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

คาเสื่อม

ราคา

ประจําป

คาเสื่อม

ราคาสะสม
มูลคาสุทธิ หมายเหตุ

สัญญาเลขที่ 52/2559 ลงวันที่

 17 สิงหาคม 2559 ของบริษัท

 แสงเพชรเฟอรนิเจอร จํากัด   

 ( โครงการซื้อครุภัณฑ

สํานักงาน จํานวน 4 รายการ)



ทะเบียนคุมทรัพยสิน  (ลําดับที่ 17 )

สวนราชการ/หนวยงาน  ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ  ตูเก็บวัสดุสํานักงาน (ตูไม)

ทะเบียนครุภัณฑ  ศปท. 7110-001-0006/8

สถานที่ตั้ง หอง ศปท.  หนวยงานผูรับผิดชอบ    ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข

ชื่อผูขาย/ผูรับจาง/ผูบริจาค  บริษัท แสงเพชรเฟอรนิเจอร จํากัด

ที่อยู 55/5 หมูที่ 15 ต.หนองออ อ.บานโปง จ.ราชบุรี  โทร. 0 3236 8343 โทรสาร 0 3236 8343

ประเภทเงิน     เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  เงินบริจาค/เงินชวยเหลือ  อื่น ๆ

วิธีการไดมา       ตกลงราคา              สอบราคา                ประกวดราคา              วิธีพิเศษ รับบริจาค

ราคา

ตอหนวย/

ชุด/กลุมรวม

ภาษีมูลคาเพิ่ม

 25 ส.ค. 59 ตูเก็บเอกสาร (ตูไม) 1 ตู 5,000.00 5,000.00 3 33.3 5,000.00     

30-ก.ย.-59 คาเสื่อมราคา 1 เดือน 7 วัน 169.09     169.09       4,830.91     

หนาที่  17

รหัสในระบบ  100000230406

ยี่หอ                                รุน                            วัน เดือน ป ที่รับ 25 สิงหาคม  พ.ศ. 2559

วัน เดือน ป ที่เอกสาร รายการ
จํานวน

หนวย

มูลคารวม

(บาท)

อายุ

การใช

งานป

อัตราคา

เสื่อมราคา

(รอยละ)

ทะเบียนคิดคาเสื่อมครุภัณฑสํานักงาน ของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

คาเสื่อม

ราคา

ประจําป

คาเสื่อม

ราคาสะสม
มูลคาสุทธิ หมายเหตุ

สัญญาเลขที่ 52/2559 ลงวันที่

 17 สิงหาคม 2559 ของบริษัท

 แสงเพชรเฟอรนิเจอร จํากัด   

 ( โครงการซื้อครุภัณฑ

สํานักงาน จํานวน 4 รายการ)



ทะเบียนคุมทรัพยสิน  (ลําดับที่ 18 )

สวนราชการ/หนวยงาน  ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ  ตูเก็บวัสดุสํานักงาน (ตูไม)

ทะเบียนครุภัณฑ  ศปท. 7110-001-0006/9

สถานที่ตั้ง หอง ศปท.  หนวยงานผูรับผิดชอบ    ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข

ชื่อผูขาย/ผูรับจาง/ผูบริจาค  บริษัท แสงเพชรเฟอรนิเจอร จํากัด

ที่อยู 55/5 หมูที่ 15 ต.หนองออ อ.บานโปง จ.ราชบุรี  โทร. 0 3236 8343 โทรสาร 0 3236 8343

ประเภทเงิน     เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  เงินบริจาค/เงินชวยเหลือ  อื่น ๆ

วิธีการไดมา       ตกลงราคา              สอบราคา                ประกวดราคา              วิธีพิเศษ รับบริจาค

ราคา

ตอหนวย/

ชุด/กลุมรวม

ภาษีมูลคาเพิ่ม

 25 ส.ค. 59 ตูเก็บเอกสาร (ตูไม) 1 ตู 5,000.00 5,000.00 3 33.3 5,000.00     

30-ก.ย.-59 คาเสื่อมราคา 1 เดือน 7 วัน 169.09     169.09       4,830.91     

หนาที่  18

รหัสในระบบ  100000230407

ยี่หอ                                รุน                            วัน เดือน ป ที่รับ 25 สิงหาคม  พ.ศ. 2559

วัน เดือน ป ที่เอกสาร รายการ
จํานวน

หนวย

มูลคารวม

(บาท)

อายุ

การใช

งานป

อัตราคา

เสื่อมราคา

(รอยละ)

ทะเบียนคิดคาเสื่อมครุภัณฑสํานักงาน ของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

คาเสื่อม

ราคา

ประจําป

คาเสื่อม

ราคาสะสม
มูลคาสุทธิ หมายเหตุ

สัญญาเลขที่ 52/2559 ลงวันที่

 17 สิงหาคม 2559 ของบริษัท

 แสงเพชรเฟอรนิเจอร จํากัด   

 ( โครงการซื้อครุภัณฑ

สํานักงาน จํานวน 4 รายการ)



ทะเบียนคุมทรัพยสิน  (ลําดับที่ 19 )

สวนราชการ/หนวยงาน  ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ  ตูเก็บวัสดุสํานักงาน (ตูไม)

ทะเบียนครุภัณฑ  ศปท. 7110-001-0006/10

สถานที่ตั้ง หอง ศปท.  หนวยงานผูรับผิดชอบ    ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข

ชื่อผูขาย/ผูรับจาง/ผูบริจาค  บริษัท แสงเพชรเฟอรนิเจอร จํากัด

ที่อยู 55/5 หมูที่ 15 ต.หนองออ อ.บานโปง จ.ราชบุรี  โทร. 0 3236 8343 โทรสาร 0 3236 8343

ประเภทเงิน     เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  เงินบริจาค/เงินชวยเหลือ  อื่น ๆ

วิธีการไดมา       ตกลงราคา              สอบราคา                ประกวดราคา              วิธีพิเศษ รับบริจาค

ราคา

ตอหนวย/

ชุด/กลุมรวม

ภาษีมูลคาเพิ่ม

 25 ส.ค. 59 ตูเก็บเอกสาร (ตูไม) 1 ตู 5,000.00 5,000.00 3 33.3 5,000.00     

30-ก.ย.-59 คาเสื่อมราคา 1 เดือน 7 วัน 169.09     169.09       4,830.91     

หนาที่  19

รหัสในระบบ  100000230408

ยี่หอ                                รุน                            วัน เดือน ป ที่รับ 25 สิงหาคม  พ.ศ. 2559

วัน เดือน ป ที่เอกสาร รายการ
จํานวน

หนวย

มูลคารวม

(บาท)

อายุ

การใช

งานป

อัตราคา

เสื่อมราคา

(รอยละ)

ทะเบียนคิดคาเสื่อมครุภัณฑสํานักงาน ของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

คาเสื่อม

ราคา

ประจําป

คาเสื่อม

ราคาสะสม
มูลคาสุทธิ หมายเหตุ

สัญญาเลขที่ 52/2559 ลงวันที่

 17 สิงหาคม 2559 ของบริษัท

 แสงเพชรเฟอรนิเจอร จํากัด   

 ( โครงการซื้อครุภัณฑ

สํานักงาน จํานวน 4 รายการ)



ทะเบียนคุมทรัพยสิน  (ลําดับที่ 20 )

สวนราชการ/หนวยงาน  ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ  โตะวางคอมพิวเตอร

ทะเบียนครุภัณฑ  ศปท. 7110-001-0001/11

สถานที่ตั้ง หอง ศปท.  หนวยงานผูรับผิดชอบ    ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข

ชื่อผูขาย/ผูรับจาง/ผูบริจาค  บริษัท แสงเพชรเฟอรนิเจอร จํากัด

ที่อยู 55/5 หมูที่ 15 ต.หนองออ อ.บานโปง จ.ราชบุรี  โทร. 0 3236 8343 โทรสาร 0 3236 8343

ประเภทเงิน     เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  เงินบริจาค/เงินชวยเหลือ  อื่น ๆ

วิธีการไดมา       ตกลงราคา              สอบราคา                ประกวดราคา              วิธีพิเศษ รับบริจาค

ราคา

ตอหนวย/

ชุด/กลุมรวม

ภาษีมูลคาเพิ่ม

 25 ส.ค. 59 โตะวางคอมพิวเตอร 1 ตู 5,000.00 5,000.00 3 33.3 5,000.00     

30-ก.ย.-59 คาเสื่อมราคา 1 เดือน 7 วัน 169.09     169.09       4,830.91     

หนาที่  20

รหัสในระบบ  100000230399

ยี่หอ                                รุน                            วัน เดือน ป ที่รับ 25 สิงหาคม  พ.ศ. 2559

วัน เดือน ป ที่เอกสาร รายการ
จํานวน

หนวย

มูลคารวม

(บาท)

อายุ

การใช

งานป

อัตราคา

เสื่อมราคา

(รอยละ)

ทะเบียนคิดคาเสื่อมครุภัณฑสํานักงาน ของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

คาเสื่อม

ราคา

ประจําป

คาเสื่อม

ราคาสะสม
มูลคาสุทธิ หมายเหตุ

สัญญาเลขที่ 52/2559 ลงวันที่

 17 สิงหาคม 2559 ของบริษัท

 แสงเพชรเฟอรนิเจอร จํากัด   

 ( โครงการซื้อครุภัณฑ

สํานักงาน จํานวน 4 รายการ)



ทะเบียนคุมทรัพยสิน  (ลําดับที่ 21 )

สวนราชการ/หนวยงาน  ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ  โตะวางคอมพิวเตอร

ทะเบียนครุภัณฑ  ศปท. 7110-001-0001/12

สถานที่ตั้ง หอง ศปท.  หนวยงานผูรับผิดชอบ    ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข

ชื่อผูขาย/ผูรับจาง/ผูบริจาค  บริษัท แสงเพชรเฟอรนิเจอร จํากัด

ที่อยู 55/5 หมูที่ 15 ต.หนองออ อ.บานโปง จ.ราชบุรี  โทร. 0 3236 8343 โทรสาร 0 3236 8343

ประเภทเงิน     เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  เงินบริจาค/เงินชวยเหลือ  อื่น ๆ

วิธีการไดมา       ตกลงราคา              สอบราคา                ประกวดราคา              วิธีพิเศษ รับบริจาค

ราคา

ตอหนวย/

ชุด/กลุมรวม

ภาษีมูลคาเพิ่ม

 25 ส.ค. 59 โตะวางคอมพิวเตอร 1 ตู 5,000.00 5,000.00 3 33.3 5,000.00     

30-ก.ย.-59 คาเสื่อมราคา 1 เดือน 7 วัน 169.09     169.09       4,830.91     

หนาที่  21

รหัสในระบบ  100000230400

ยี่หอ                                รุน                            วัน เดือน ป ที่รับ 25 สิงหาคม  พ.ศ. 2559

วัน เดือน ป ที่เอกสาร รายการ
จํานวน

หนวย

มูลคารวม

(บาท)

อายุ

การใช

งานป

อัตราคา

เสื่อมราคา

(รอยละ)

ทะเบียนคิดคาเสื่อมครุภัณฑสํานักงาน ของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

คาเสื่อม

ราคา

ประจําป

คาเสื่อม

ราคาสะสม
มูลคาสุทธิ หมายเหตุ

สัญญาเลขที่ 52/2559 ลงวันที่

 17 สิงหาคม 2559 ของบริษัท

 แสงเพชรเฟอรนิเจอร จํากัด   

 ( โครงการซื้อครุภัณฑ

สํานักงาน จํานวน 4 รายการ)



ทะเบียนคุมทรัพยสิน  (ลําดับที่ 22 )

สวนราชการ/หนวยงาน  ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ  โตะวางคอมพิวเตอร

ทะเบียนครุภัณฑ  ศปท. 7110-001-0001/13

สถานที่ตั้ง หอง ศปท.  หนวยงานผูรับผิดชอบ    ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข

ชื่อผูขาย/ผูรับจาง/ผูบริจาค  บริษัท แสงเพชรเฟอรนิเจอร จํากัด

ที่อยู 55/5 หมูที่ 15 ต.หนองออ อ.บานโปง จ.ราชบุรี  โทร. 0 3236 8343 โทรสาร 0 3236 8343

ประเภทเงิน     เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  เงินบริจาค/เงินชวยเหลือ  อื่น ๆ

วิธีการไดมา       ตกลงราคา              สอบราคา                ประกวดราคา              วิธีพิเศษ รับบริจาค

ราคา

ตอหนวย/

ชุด/กลุมรวม

ภาษีมูลคาเพิ่ม

 25 ส.ค. 59 โตะวางคอมพิวเตอร 1 ตู 5,000.00 5,000.00 3 33.3 5,000.00     

30-ก.ย.-59 คาเสื่อมราคา 1 เดือน 7 วัน 169.09     169.09       4,830.91     

หนาที่  22

รหัสในระบบ  100000230401

ยี่หอ                                รุน                            วัน เดือน ป ที่รับ 25 สิงหาคม  พ.ศ. 2559

วัน เดือน ป ที่เอกสาร รายการ
จํานวน

หนวย

มูลคารวม

(บาท)

อายุ

การใช

งานป

อัตราคา

เสื่อมราคา

(รอยละ)

ทะเบียนคิดคาเสื่อมครุภัณฑสํานักงาน ของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

คาเสื่อม

ราคา

ประจําป

คาเสื่อม

ราคาสะสม
มูลคาสุทธิ หมายเหตุ

สัญญาเลขที่ 52/2559 ลงวันที่

 17 สิงหาคม 2559 ของบริษัท

 แสงเพชรเฟอรนิเจอร จํากัด   

 ( โครงการซื้อครุภัณฑ

สํานักงาน จํานวน 4 รายการ)



ทะเบียนคุมทรัพยสิน  (ลําดับที่ 23 )

สวนราชการ/หนวยงาน  ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ  โตะวางคอมพิวเตอร

ทะเบียนครุภัณฑ  ศปท. 7110-001-0001/14

สถานที่ตั้ง หอง ศปท.  หนวยงานผูรับผิดชอบ    ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข

ชื่อผูขาย/ผูรับจาง/ผูบริจาค  บริษัท แสงเพชรเฟอรนิเจอร จํากัด

ที่อยู 55/5 หมูที่ 15 ต.หนองออ อ.บานโปง จ.ราชบุรี  โทร. 0 3236 8343 โทรสาร 0 3236 8343

ประเภทเงิน     เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  เงินบริจาค/เงินชวยเหลือ  อื่น ๆ

วิธีการไดมา       ตกลงราคา              สอบราคา                ประกวดราคา              วิธีพิเศษ รับบริจาค

ราคา

ตอหนวย/

ชุด/กลุมรวม

ภาษีมูลคาเพิ่ม

 25 ส.ค. 59 โตะวางคอมพิวเตอร 1 ตู 5,000.00 5,000.00 3 33.3 5,000.00     

30-ก.ย.-59 คาเสื่อมราคา 1 เดือน 7 วัน 169.09     169.09       4,830.91     

หนาที่  23

รหัสในระบบ  100000230402

ยี่หอ                                รุน                            วัน เดือน ป ที่รับ 25 สิงหาคม  พ.ศ. 2559

วัน เดือน ป ที่เอกสาร รายการ
จํานวน

หนวย

มูลคารวม

(บาท)

อายุ

การใช

งานป

อัตราคา

เสื่อมราคา

(รอยละ)

ทะเบียนคิดคาเสื่อมครุภัณฑสํานักงาน ของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

คาเสื่อม

ราคา

ประจําป

คาเสื่อม

ราคาสะสม
มูลคาสุทธิ หมายเหตุ

สัญญาเลขที่ 52/2559 ลงวันที่

 17 สิงหาคม 2559 ของบริษัท

 แสงเพชรเฟอรนิเจอร จํากัด   

 ( โครงการซื้อครุภัณฑ

สํานักงาน จํานวน 4 รายการ)



ทะเบียนคุมทรัพยสิน  (ลําดับที่ 24 )

สวนราชการ/หนวยงาน  ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ  โตะวางคอมพิวเตอร

ทะเบียนครุภัณฑ  ศปท. 7110-001-0001/15

สถานที่ตั้ง หอง ศปท.  หนวยงานผูรับผิดชอบ    ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข

ชื่อผูขาย/ผูรับจาง/ผูบริจาค  บริษัท แสงเพชรเฟอรนิเจอร จํากัด

ที่อยู 55/5 หมูที่ 15 ต.หนองออ อ.บานโปง จ.ราชบุรี  โทร. 0 3236 8343 โทรสาร 0 3236 8343

ประเภทเงิน     เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  เงินบริจาค/เงินชวยเหลือ  อื่น ๆ

วิธีการไดมา       ตกลงราคา              สอบราคา                ประกวดราคา              วิธีพิเศษ รับบริจาค

ราคา

ตอหนวย/

ชุด/กลุมรวม

ภาษีมูลคาเพิ่ม

 25 ส.ค. 59 โตะวางคอมพิวเตอร 1 ตู 5,000.00 5,000.00 3 33.3 5,000.00     

30-ก.ย.-59 คาเสื่อมราคา 1 เดือน 7 วัน 169.09     169.09       4,830.91     

หนาที่  24

รหัสในระบบ  100000230403

ยี่หอ                                รุน                            วัน เดือน ป ที่รับ 25 สิงหาคม  พ.ศ. 2559

วัน เดือน ป ที่เอกสาร รายการ
จํานวน

หนวย

มูลคารวม

(บาท)

อายุ

การใช

งานป

อัตราคา

เสื่อมราคา

(รอยละ)

ทะเบียนคิดคาเสื่อมครุภัณฑสํานักงาน ของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

คาเสื่อม

ราคา

ประจําป

คาเสื่อม

ราคาสะสม
มูลคาสุทธิ หมายเหตุ

สัญญาเลขที่ 52/2559 ลงวันที่

 17 สิงหาคม 2559 ของบริษัท

 แสงเพชรเฟอรนิเจอร จํากัด   

 ( โครงการซื้อครุภัณฑ

สํานักงาน จํานวน 4 รายการ)



ทะเบียนคุมทรัพยสิน  (ลําดับที่ 25 )

สวนราชการ/หนวยงาน  ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ  โตะวางคอมพิวเตอร

ทะเบียนครุภัณฑ  ศปท. 7110-001-0001/16

สถานที่ตั้ง หอง ศปท.  หนวยงานผูรับผิดชอบ    ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข

ชื่อผูขาย/ผูรับจาง/ผูบริจาค  บริษัท แสงเพชรเฟอรนิเจอร จํากัด

ที่อยู 55/5 หมูที่ 15 ต.หนองออ อ.บานโปง จ.ราชบุรี  โทร. 0 3236 8343 โทรสาร 0 3236 8343

ประเภทเงิน     เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  เงินบริจาค/เงินชวยเหลือ  อื่น ๆ

วิธีการไดมา       ตกลงราคา              สอบราคา                ประกวดราคา              วิธีพิเศษ รับบริจาค

ราคา

ตอหนวย/

ชุด/กลุมรวม

ภาษีมูลคาเพิ่ม

 25 ส.ค. 59 โตะวางคอมพิวเตอร 1 ตู 5,000.00 5,000.00 3 33.3 5,000.00     

30-ก.ย.-59 คาเสื่อมราคา 1 เดือน 7 วัน 169.09     169.09       4,830.91     

หนาที่  25ทะเบียนคิดคาเสื่อมครุภัณฑสํานักงาน ของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

คาเสื่อม

ราคา

ประจําป

คาเสื่อม

ราคาสะสม
มูลคาสุทธิ หมายเหตุ

สัญญาเลขที่ 52/2559 ลงวันที่

 17 สิงหาคม 2559 ของบริษัท

 แสงเพชรเฟอรนิเจอร จํากัด   

 ( โครงการซื้อครุภัณฑ

สํานักงาน จํานวน 4 รายการ)

รหัสในระบบ  100000230404

ยี่หอ                                รุน                            วัน เดือน ป ที่รับ 25 สิงหาคม  พ.ศ. 2559

วัน เดือน ป ที่เอกสาร รายการ
จํานวน

หนวย

มูลคารวม

(บาท)

อายุ

การใช

งานป

อัตราคา

เสื่อมราคา

(รอยละ)



ทะเบียนคุมทรัพยสิน  (ลําดับที่ 26 )

สวนราชการ/หนวยงาน  ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ  โตะประชุมขนาด 10 ที่นั้ง

ทะเบียนครุภัณฑ  ศปท. 7110-001-0001/17

สถานที่ตั้ง หอง ศปท.  หนวยงานผูรับผิดชอบ    ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข

ชื่อผูขาย/ผูรับจาง/ผูบริจาค  บริษัท แสงเพชรเฟอรนิเจอร จํากัด

ที่อยู 55/5 หมูที่ 15 ต.หนองออ อ.บานโปง จ.ราชบุรี  โทร. 0 3236 8343 โทรสาร 0 3236 8343

ประเภทเงิน     เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  เงินบริจาค/เงินชวยเหลือ  อื่น ๆ

วิธีการไดมา       ตกลงราคา              สอบราคา                ประกวดราคา              วิธีพิเศษ รับบริจาค

ราคา

ตอหนวย/

ชุด/กลุมรวม

ภาษีมูลคาเพิ่ม

 25 ส.ค. 59 โตะประชุมขนาด 10 ที่นั้ง 1 ชุด 60,000.00 60,000.00 3 33.3 60,000.00   

30-ก.ย.-59 คาเสื่อมราคา 1 เดือน 7 วัน 2,027.23  2,027.23     57,972.77   

หนาที่  26

รหัสในระบบ  100000230405

ยี่หอ                                รุน                            วัน เดือน ป ที่รับ 25 สิงหาคม  พ.ศ. 2559

วัน เดือน ป ที่เอกสาร รายการ
จํานวน

หนวย

มูลคารวม

(บาท)

อายุ

การใช

งานป

อัตราคา

เสื่อมราคา

(รอยละ)

ทะเบียนคิดคาเสื่อมครุภัณฑสํานักงาน ของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

คาเสื่อม

ราคา

ประจําป

คาเสื่อม

ราคาสะสม
มูลคาสุทธิ หมายเหตุ

สัญญาเลขที่ 52/2559 ลงวันที่

 17 สิงหาคม 2559 ของบริษัท

 แสงเพชรเฟอรนิเจอร จํากัด   

 ( โครงการซื้อครุภัณฑ

สํานักงาน จํานวน 4 รายการ)
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