






ล ำดบัที่ รำยกำร เลขครุภัณฑ์ สถำนที่ หมำยเหตุ
1. เคร่ืองปรับอากาศแขวนผนัง 48000 BTU 420 58 0547 ห้องฟิตเนส
2. เคร่ืองปรับอากาศแขวนผนัง 48000 BTU 420 58 0548 "
3. เคร่ืองปรับอากาศแขวนผนัง 48000 BTU 420 58 0549 "
4. เคร่ืองปรับอากาศแขวนผนัง 48000 BTU 420 58 0550 "
5. เคร่ืองปรับอากาศแขวนผนัง 48000 BTU 420 58 0551 "
6. เคร่ืองปรับอากาศแขวนผนัง 48000 BTU 420 58 0552 "
7. เคร่ืองปรับอากาศแขวนผนัง  18000 BTU 420 58 0545 ห้องล็อคเกอร์ชาย
8. เคร่ืองปรับอากาศแขวนผนัง 18000 BTU 420 58 0546 ห้องล็อคเกอร์หญิง
9. ล๊อคเกอร์ พร้อมการ์ด 406 58 0847 ห้องล็อคเกอร์ชาย

10. ล๊อคเกอร์ พร้อมการ์ด 406 58 0848 ห้องล็อคเกอร์ชาย
11. ล๊อคเกอร์ พร้อมการ์ด 406 58 0849 ห้องล็อคเกอร์หญิง
12. ล๊อคเกอร์ พร้อมการ์ด 406 58 0850 ห้องล็อคเกอร์หญิง
13. เก้าอี้นั่งคอย 401 58 5911 ภายในอาคาร
14. เก้าอี้นั่งคอย 401 58 5912 ภายในอาคาร
15. พัดลมระบายอากาศ พร้อมฮูด 432 58 0550 ห้องล็อคเกอร์ชาย
16. พัดลมระบายอากาศ พร้อมฮูด 432 58 0551 ห้องล็อคเกอร์ชาย
17. พัดลมระบายอากาศ พร้อมฮูด 432 58 0552 ห้องล็อคเกอร์หญิง
18. พัดลมระบายอากาศ พร้อมฮูด 432 58 0553 ห้องล็อคเกอร์หญิง
19. ถังเก็บน้้าส้ารองไฟเบอร์กลาส 1,500 ลิตร 437 60 0083 ด้านหลังอาคาร
20. ถังเก็บน้้าส้ารองไฟเบอร์กลาส 1,500 ลิตร 437 60 0084 ด้านหลังอาคาร
21. ปัม้น้้า 150 วัตต์ 055 60 0432 ห้องใต้บรรไดหลัง
22. ปัม้น้้า 150 วัตต์ 055 60 0433 ห้องใต้บรรไดหลัง
23. ตู้ล๊อคเกอร์ พร้อมการ์ด 406 60 0851
24. ตู้ล๊อคเกอร์ พร้อมการ์ด 406 60 0852
25. ตู้ล๊อคเกอร์ พร้อมการ์ด 406 60 0853
26. ตู้ล๊อคเกอร์ พร้อมการ์ด 406 60 0854
27. โต๊ะปิงปอง 803 60 0028 ห้องปิงปอง
28. โต๊ะปิงปอง 803 60 0029 ห้องปิงปอง

กองกสวัสดิกำรสังคม
ทะเบียนทรัพยส์ิน

อำคำรศูนยก์ำรเรียนรู้และนันทนำกำรเทศบำลนครังสิต



ล ำดบัที่ รำยกำร เลขครุภัณฑ์ สถำนที่ หมำยเหตุ
29. โต๊ะปิงปอง 803 60 0030 ห้องปิงปอง
30. เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 18000 BTU 420 60 0553 ห้องสตรี
31. เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 18000 BTU 420 60 0554 ห้องสภาเด็ก
32. เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU 420 60 0555 ห้องโยคะ
33. เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU 420 60 0556 ห้องโยคะ
34. เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU 420 60 0557 ห้องโยคะ
35. เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU 420 60 0558 ห้องโยคะ
36. เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU 420 60 0559 ห้องฝึกอาชีพ
37. เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU 420 60 0560 ห้องฝึกอาชีพ
38. เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU 420 60 0561 ห้องฝึกอาชีพ
39. เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU 420 60 0562 ห้องฝึกอาชีพ
40. เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU 420 60 0563 ห้องปิงปอง  ชั้น 2
41. เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU 420 60 0564 ห้องปิงปอง  ชั้น 2
42. เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU 420 60 0565 ห้องปิงปอง  ชั้น 2
43. เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU 420 60 0566 ห้องประชุม  ชั้น 2
44. เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU 420 60 0567 ห้องประชุม  ชั้น 2
45. เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU 420 60 0568 ห้องประชุม  ชั้น 2
46. เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU 420 60 0569 ห้องประชุม  ชั้น 2
47. เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU 420 60 0570 ห้องเก็บของชั้น 2
48. เก้าอี้นั่งคอย 401 60 5915 ภายในอาคาร
49. เก้าอี้นั่งคอย 401 60 5916 ภายในอาคาร
50. เก้าอี้นั่งคอย 401 60 5917 ภายในอาคาร
51. ขาแขวนล้าโพง 462 60 0751 ห้องฝึกอาชีพ
52. ขาแขวนล้าโพง 462 60 0752 ห้องฝึกอาชีพ
53. ขาแขวนล้าโพง 462 60 0753 ห้องฝึกอาชีพ
54. ขาแขวนล้าโพง 462 60 0754 ห้องฝึกอาชีพ
55. ขาแขวนล้าโพง 462 60 0755 ห้องประชุม  ชั้น 2
56. ขาแขวนล้าโพง 462 60 0756 ห้องประชุม  ชั้น 2

ทะเบียนทรพัย์สนิ
กองกสวัสดิกำรสังคม

อำคำรศูนยก์ำรเรียนรู้และนันทนำกำรเทศบำลนครังสิต



ล ำดบัที่ รำยกำร เลขครุภัณฑ์ สถำนที่ หมำยเหตุ
57. ขาแขวนล้าโพง 462 60 0757 ห้องประชุม  ชั้น 2
58. ขาแขวนล้าโพง 462 60 0758 ห้องประชุม  ชั้น 2
59. เคร่ืองเพาเวอร์แอมป์ 462 60 0660 ห้องฝึกอาชีพ
60. ล้าโพงเบส ซับวูฟเฟอร์ 462 60 0660.1 ห้องฝึกอาชีพ
61. ล าโพง 462 60 0660.2 ห้องฝึกอาชีพ
62. ล าโพง 462 60 0660.3 ห้องฝึกอาชีพ
63. ล าโพง 462 60 0660.4 ห้องฝึกอาชีพ
64. ล าโพง 462 60 0660.5 ห้องฝึกอาชีพ
65. เคร่ืองเล่น ดีวีดี 462 60 0660.6 ห้องฝึกอาชีพ
66. กล่องรับสัญญาณ  บูทูส 462 60 0660.7 ห้องฝึกอาชีพ
67. ไมค์ลอย 462 60 0660.8 ห้องฝึกอาชีพ
68. ไมค์ลอย 462 60 0660.9 ห้องฝึกอาชีพ
69. ไมค์พร้อมสาย 462 60 0660.10 ห้องฝึกอาชีพ
70. ไมค์พร้อมสาย 462 60 0660.11 ห้องฝึกอาชีพ
71. รางปล๊ักไฟเอาเล็ท 462 60 0660.12 ห้องฝึกอาชีพ
72. ตู้แร็คใส่อุปกรณ์ 462 60 0660.13 ห้องฝึกอาชีพ
73. เคร่ืองเพาเวอร์แอมป์ 462 60 0661 ห้องประชุม  ชั้น 2
74. ล้าโพงเบส ซับวูฟเฟอร์ 462 60 0661.1 ห้องประชุม  ชั้น 2
75. ล าโพง 462 60 0661.2 ห้องประชุม  ชั้น 2
76. ล าโพง 462 60 0661.3 ห้องประชุม  ชั้น 2
77. ล าโพง 462 60 0661.4 ห้องประชุม  ชั้น 2
78. ล าโพง 462 60 0661.5 ห้องประชุม  ชั้น 2
79. เคร่ืองเล่น ดีวีดี 462 60 0661.6 ห้องประชุม  ชั้น 2
80. กล่องรับสัญญาณ  บูทูส 462 60 0661.7 ห้องประชุม  ชั้น 2
81. ไมค์ลอย 462 60 0661.8 ห้องประชุม  ชั้น 2
82. ไมค์ลอย 462 60 0661.9 ห้องประชุม  ชั้น 2
83. ไมค์พร้อมสาย 462 60 0661.10 ห้องประชุม  ชั้น 2
84. ไมค์พร้อมสาย 462 60 0661.11 ห้องประชุม  ชั้น 2

ทะเบียนทรพัย์สนิ
กองกสวัสดิกำรสังคม

อำคำรศูนยก์ำรเรียนรู้และนันทนำกำรเทศบำลนครังสิต



ล ำดบัที่ รำยกำร เลขครุภัณฑ์ สถำนที่ หมำยเหตุ
85. รางปล๊ักไฟเอาเล็ท 462 61 0661.12 ห้องประชุม  ชั้น 2
86. ตู้แร็คใส่อุปกรณ์ 462 60 0661.13 ห้องประชุม  ชั้น 2
87. โต๊ะท างาน 400 61 0513 ห้องฟิตเนส
88. จอคอมพิวเตอร์ - แป้นพิมพ์ - ซีพียู 416 61 1036 ห้องฟิตเนส
89. เคร่ืองส ารองไฟ 416 61 1037 ห้องฟิตเนส
90. เคร่ืองปร๊ินเตอร์ 503 61 0163 ห้องฟิตเนส
91. เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมจอภาพ ศูนย์ ICT ชุมชน 1 ชุด
92. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ Long File ศูนย์ ICT ชุมชน 1 ชุด
93. ไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผล พร้อมจอภาพ ศูนย์ ICT ชุมชน 10 ชุด
94. เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก ศูนย์ ICT ชุมชน 1 เคร่ือง
95. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ศูนย์ ICT ชุมชน 1 ชุด
96. Web Camera ศูนย์ ICT ชุมชน 1 ตัว
97. เคร่ืองส ารองไฟ ศูนย์ ICT ชุมชน 1 ตัว
98. หูฟัง ศูนย์ ICT ชุมชน 10 ชุด
99. โต๊ะคอมพิวเตอร์ 120 ซม. พร้อมเก้าอี้ ศูนย์ ICT ชุมชน 1 ชุด

100. โต๊ะคอมพิวเตอร์ 80 ซม. พร้อมเก้าอี้ ศูนย์ ICT ชุมชน 10 ชุด
101. เคร่ืองลู่วิง่ไฟฟ้า 805 57 0138 ห้องฟิตเนส
102. เคร่ืองลู่วิง่ไฟฟ้า 805 57 0139 "
103. เคร่ืองลู่วิง่ไฟฟ้า 805 57 0140 "
104. เคร่ืองลู่วิง่ไฟฟ้า 805 57 0141 "
105. เคร่ืองลู่วิง่ไฟฟ้า 805 57 0142 "
106. เคร่ืองลู่วิง่ไฟฟ้า 805 57 0143 "
107. เคร่ืองลู่วิง่ไฟฟ้า 805 57 0144 "
108. จักรยานนั่งตรง 805 57 0145 "
109. จักรยานนั่งตรง 805 57 0146 "
110. จักรยานนั่งตรง 805 57 0147 "
111. จักรยานนั่งพิง 805 57 0148 "
112. จักรยานนั่งพิง 805 57 0149 "
113. จักรยานนั่งพิง 805 57 0150 "

ทะเบียนทรพัย์สนิ
กองกสวัสดิกำรสังคม

อำคำรศูนยก์ำรเรียนรู้และนันทนำกำรเทศบำลนครังสิต



ล ำดบัที่ รำยกำร เลขครุภัณฑ์ สถำนที่ หมำยเหตุ
114. จักรยานนั่งพิง 085 57 0151 "
115. จักรยานนั่งพิง 805 57 0152 "
116. จักรยานนั่งพิง 805 57 0153 "
117. เคร่ืองเดินวงรี 805 57 0154 "
118. เคร่ืองเดินวงรี 805 57 0155 "
119. เคร่ืองเดินวงรี 805 57 0156 "
120. เคร่ืองเดินวงรี 805 57 0157 "
121. เคร่ืองเดินวงรี 805 57 0158 "
122. เคร่ืองเดินวงรี 805 57 0159 "
123. อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหน้า 805 57 0160 ห้องฟิตเนส
124. อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อหน้าอก 805 57 0161 "
125. อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อหลัง 805 57 062 "
126. อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้อง 805 57 0163 "
127. อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อต้นขาส่วนหน้า 805 57 1064 "
128. อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อต้นขาส่วนหลัง 805 57 1065 "
129. ชุดดัมเบลล์ชุบโครเมี่ยม  805 57 0166 "
130. เก้าอี้ฝึกยกบาเบลล์ 805 57 0167 "
131. ม้าเอียงฝึกกล้ามเนื้อท้อง 805 57 0168 "
132. ม้าเอียงฝึกกล้ามเนื้อท้อง 805 57 0169 "
133. ม้าราบฝึกดัมเบลล์ 805 57 0170 "
134. ม้าราบฝึกดัมเบลล์ 805 57 0171 "
135. อุปกรณ์ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ 805 57 0172 "
136. อุปกรณ์ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ 805 57 0173 "
137. อุปกรณ์ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ 805 57 0174 "
138. อุปกรณ์ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ 805 57 0175 "
139. เคร่ืองชั่งน้ าหนัก 805 57 0176 "
140. เคร่ืองชั่งน้ าหนัก 805 57 0177 "
141. ลู่วิง่ไฟฟ้า (ตัวเล็ก) 805 59 1200
142. จอโปรเจคเตอร์พร้อมเคร่ืองฉาย 1 ชุด
143. โต๊ะ และเก้าอี้ของศูนย์ฯทัง้หมด

ทะเบียนทรพัย์สนิ
กองกสวัสดกิำรสังคม

อำคำรศูนย์กำรเรียนรู้และนันทนำกำรเทศบำลนครังสิต



วนั เดือน ปี ราคาต่อหน่วย

ทีไ่ด้กรรมสิทธิ์ (บาท)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน 001-50-0055 รถยนต์บรรทุก (ตรวจการณ์) 28-ม.ีค.-50 ส านักงานเทศกิจ 835,000             นายสุชิน  จันทร์สุกรี

TOYOTA Double Cab

ทะเบียน กจ-3195

2 รถจักรยานยนต์ 024-53-0070 รถจักรยานยนต์ (ตรวจการณ์) HONDA 1-ก.พ.-53 ส านักงานเทศกิจ 92,500               นายมานพ  ถือธรรม

 ทะเบียน กฉร-791

บัญชีสังหาริมทรัพย์ ประจ าปีงบประมาณ 2562

ฝ่ายรักษาความสงบ ส่วนอ านวยการและปกครอง ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลนครรังสิต อ าเภอธญับุรี จังหวัดปทุมธานี

หมายเหตุล าดับ ประเภท เลขทีห่รือรหัส ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาด ลักษณะ ผู้ดูแลติดต้ังที่



วนั เดือน ปี ราคาต่อหน่วย

ทีไ่ด้กรรมสิทธิ์ (บาท)

3 รถจักรยานยนต์ 024-53-0071 รถจักรยานยนต์ (ตรวจการณ์) HONDA 1-ก.พ.-53 ส านักงานเทศกิจ 92,500               นายสุพจน์  ไลย์รัตน์

ทะเบียน กฉร-792

4 รถจักรยานยนต์ 024-53-0072 รถจักรยานยนต์ (ตรวจการณ์) HONDA 1-ก.พ.-53 ส านักงานเทศกิจ 92,500               นายศิริพงษ์  จันทรมาศ

ทะเบียน กฉร-793

บัญชีสังหาริมทรัพย์ ประจ าปีงบประมาณ 2562

ฝ่ายรักษาความสงบ ส่วนอ านวยการและปกครอง ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลนครรังสิต อ าเภอธญับุรี จังหวัดปทุมธานี

ล าดับ ประเภท เลขทีห่รือรหัส ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาด ลักษณะ ติดต้ังที่ ผู้ดูแล หมายเหตุ



วนั เดือน ปี ราคาต่อหน่วย

ทีไ่ด้กรรมสิทธิ์ (บาท)

5 รถจักรยานยนต์ 024-53-0073 รถจักรยานยนต์ (ตรวจการณ์) HONDA 1-ก.พ.-53 ส านักงานเทศกิจ 92,500               นายสดายุ  รอดเมือง

ทะเบียน กฉร-794

6 รถจักรยานยนต์ 024-53-0074 รถจักรยานยนต์ (ตรวจการณ์) HONDA 1-ก.พ.-53 ส านักงานเทศกิจ 92,500               นายเอกชัย  เอี่ยมอุดม

ทะเบียน กฉร-795

บัญชีสังหาริมทรัพย์ ประจ าปีงบประมาณ 2562

ฝ่ายรักษาความสงบ ส่วนอ านวยการและปกครอง ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลนครรังสิต อ าเภอธญับุรี จังหวัดปทุมธานี

ล าดับ ประเภท เลขทีห่รือรหัส ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาด ลักษณะ ติดต้ังที่ ผู้ดูแล หมายเหตุ



วนั เดือน ปี ราคาต่อหน่วย

ทีไ่ด้กรรมสิทธิ์ (บาท)

7 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล 001-53-0070 รถยนต์บรรทุกกระบะ ตรวจการณ์ 1-พ.ย.-53 ส านักงานเทศกิจ 898,800             นายสดายุ  รอดเมือง

SUZUKI ทะเบียน บท-58

8 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน 001-55-0071 รถยนต์ส่วนกลาง TOYOTA CAMRY 23-พ.ค.-55 ส านักงานเทศกิจ 1,789,000          นายสมเกียรติ  ล้ าบริสุทธิ์

ทะเบียน กฉ-6628

บัญชีสังหาริมทรัพย์ ประจ าปีงบประมาณ 2562

ฝ่ายรักษาความสงบ ส่วนอ านวยการและปกครอง ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลนครรังสิต อ าเภอธญับุรี จังหวัดปทุมธานี

ล าดับ ประเภท เลขทีห่รือรหัส ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาด ลักษณะ ติดต้ังที่ ผู้ดูแล หมายเหตุ



วนั เดือน ปี ราคาต่อหน่วย

ทีไ่ด้กรรมสิทธิ์ (บาท)

9 รถกระบะขนาดเล็ก (ตอนเดียว) 001-61-0086 รถกระบะขนาดเล็ก (ตอนเดียว) 28-ก.พ.-61 ส านักงานเทศกิจ 650,000             นายวชิาญ  จิตรประเสริฐ

REVO B-CAB 2.4 J รุ่น GUN122R-

BTMXYTA4 Toyota 

ทะเบียน บธ 4509 ปทุมธานี

10 รถยนต์บรรทุกกระบะ ชนิด 6 ล้อ 001-61-0085 รถยนต์บรรทุกกระบะ ชนิด 6 ล้อ 23-ม.ีค.-61 ส านักงานเทศกิจ 2,095,000          นายสดายุ  รอดเมือง

ทะเบียน 83-3350 ปทุมธานี

Isuzu

บัญชีสังหาริมทรัพย์ ประจ าปีงบประมาณ 2562

ฝ่ายรักษาความสงบ ส่วนอ านวยการและปกครอง ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลนครรังสิต อ าเภอธญับุรี จังหวัดปทุมธานี

ล าดับ ประเภท เลขทีห่รือรหัส ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาด ลักษณะ ติดต้ังที่ ผู้ดูแล หมายเหตุ



1

ยี่ห้อ  ชนิด แบบ วัน/ เดอืน/ ปี ราคา/หน่วย

ขนาดลักษณะ ทีไ่ดก้รรมสิทธิ์ ตดิตั้งที่ บาท

ครุภัณฑ์ส านักงาน

1 โต๊ะท ำงำนและเก้ำอี้ 400-38-0027 โต๊ะท ำงำนและเก้ำอี้ 2538 ศูนย์ 2 3,200 นำงสำวศุฐินันท์

2 โต๊ะระดับ 3-6 400-47-0342 โต๊ะระดับ 3-6  26 ธ.ค. 2544  ศูนย์ 2 1,800 นำงสำวศุฐินันท์

3 โต๊ะท ำงำนและเก้ำอี้ 400-51-0758 โต๊ะท ำงำนและเก้ำอี้ 2551 ศูนย์ฯ 2 3500  นำงสำวศุฐินันท์

 ใบที ่2             

ทะเบียนสังหาริมทรัพย์ ประจ าปีงบประมาณ 2561

ฝ่ายบริการสาธารณสุข  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลนครรังสิต  อ าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี

ล าดบั ประเภท รหัส ผู้ดแูล หมายเหตุ

ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ชมุชนรัตนโกสินทร์ )   



2

ยี่ห้อ  ชนิด แบบ วัน/ เดอืน/ ปี ราคา/หน่วย

ขนาดลักษณะ ทีไ่ดก้รรมสิทธิ์ ตดิตั้งที่ บาท
4 โต๊ะเหล็กพร้อมกระจก 400-51-1757 โต๊ะเหล็กพร้อมกระจก 2551 ศูนย์ฯ 2 3,500 นำงสำวศุฐินันท์

5 ตู้กระจกบำนเล่ือน 406-43-0218 ตู้กระจกบำนเล่ือน 2543  ศูนย์ฯ 2 2,400 นำงสำวศุฐินันท์

6 ตู้บำนเล่ือนกระจก 406-50-0472 ตู้บำนเล่ือนกระจก 26 ม.ย. 2550 ศูนย์ฯ 2 3,700 นำงสำวศุฐินันท์

ทะเบียนสังหาริมทรัพย์ ประจ าปีงบประมาณ 2561

ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ชมุชนรัตนโกสินทร์ )   

ฝ่ายบริการสาธารณสุข  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลนครรังสิต  อ าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี

ล าดบั ประเภท รหัส ผู้ดแูล หมายเหตุ

 ใบที ่2             



3

ยี่ห้อ  ชนิด แบบ วัน/ เดอืน/ ปี ราคา/หน่วย
ขนาดลักษณะ ทีไ่ดก้รรมสิทธิ์ ตดิตั้งที่ บาท

7 ตู้เหล็กบำนเล่ือนกระจก 406 59 0725 ตู้เหล็กบำนเล่ือนกระจก 29  ก.พ. 2559  ศูนย์ 2 ชั้น 2 3,900 นำงสำวศุฐินันท์

8 ตู้บำนเล่ือนกระจก 406-57-0695 ตู้บำนเล่ือนกระจก 2557 ศูนย์ 2 2400 นำงสำวศุฐินันท์

9 ตู้บำนเล่ือน ทบึ 406-57-0694 ตู้บำนเล่ือน ทบึ 2557 ศูนย์ 2 2400 นำงสำวศุฐินันท์

                                                                                                                                                                               

ทะเบียนสังหาริมทรัพย์ ประจ าปีงบประมาณ 2561
ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ชมุชนรัตนโกสินทร์ )   

ฝ่ายบริการสาธารณสุข  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลนครรังสิต  อ าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี

ล าดบั ประเภท รหัส ผู้ดแูล หมายเหตุ

                                                                                                                                                                        ใบที ่2              



4

ยี่ห้อ  ชนิด แบบ วัน/ เดอืน/ ปี ราคา/หน่วย

ขนาดลักษณะ ทีไ่ดก้รรมสิทธิ์ ตดิตั้งที่ บาท
10 ตู้เหล็กบำนเล่ือน 406-38-0104 ตู้เหล็กบำนเล่ือนพร้อมขำวำง 23-มิ.ย.-38  ศูนย์ 2 2,630 นำงสำวศุฐินันท์

11 ตู้กระจกบำนเล่ือน 406-46-0305 ตู้กระจกบำนเล่ือน 30 ก.ค. 2541  ศูนย์ 2 2'400 นำงสำวศุฐินันท์

12  ตู้เหล็ก บำนเล่ือนทบึ 406 59 0724 ตู้เหล็ก 4 ฟตุ บำนเล่ือนทบึ 29  ก.พ. 2559  ศูนย์ 2 ชั้น 2 3,700 นำงสำวศุฐินันท์

                                                                                                                                                                        ใบที ่2              

ทะเบียนสังหาริมทรัพย์ ประจ าปีงบประมาณ 2561

ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ชมุชนรัตนโกสินทร์ )   

ฝ่ายบริการสาธารณสุข  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลนครรังสิต  อ าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี

ล าดบั ประเภท รหัส ผู้ดแูล หมายเหตุ

                                                                                                                                                                                   



5

ยี่ห้อ  ชนิด แบบ วัน/ เดอืน/ ปี ราคา/หน่วย

ขนาดลักษณะ ทีไ่ดก้รรมสิทธิ์ ตดิตั้งที่ บาท

13 ตู้บำนเล่ือนกระจก 406 59 0726 ตู้บำนเล่ือนกระจก 29  ก.พ. 2559   รัตนโกสินทร์ 2,500 นำงสำวศุฐินันท์

14 ชั้นวำงเอกสำร4ชั้น 404-49-0034 ชั้นวำงเอกสำร4ชั้น 20 ก.พ. 2549  ศูนย์ 2 4,155 นำงสำวศุฐินันท์

15 ตู้ใส่แฟม้4ชั้น 40ช่อง 406-50-0441 ตู้ใส่แฟม้4ชั้น 7 ม.ย. 2550  ศูนย์ฯ 2 3,500 นำงสำวศุฐินันท์

                                                                                                                                                                        ใบที ่2              

ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ชมุชนรัตนโกสินทร์ )   

ฝ่ายบริการสาธารณสุข  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลนครรังสิต  อ าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี

ล าดบั ประเภท รหัส ผู้ดแูล หมายเหตุ



6

ยี่ห้อ  ชนิด แบบ วัน/ เดอืน/ ปี ราคา/หน่วย

ขนาดลักษณะ ทีไ่ดก้รรมสิทธิ์ ตดิตั้งที่ บาท

16 ตู้เหล็ก 2 บำน มอก. 406-50-0432 ตู้เหล็ก 2 บำน มอก. 7 ม.ย. 2550  ศูนย์ ฯ 2 4,000 นำงสำวศุฐินันท์

17 ตู้ 2 บำน มอก. 406-46-0307 ตู้ 2 บำน มอก. 2546 ศูนย์ 2 3,200 นำงสำวศุฐินันท์

18 ตู้ 2 บำน มอก. 406-46-0310 ตู้ 2 บำน มอก. 20-ธ.ค.-46  ศูนย์ 2 3,200 นำงสำวศุฐินันท์

ทะเบียนสังหาริมทรัพย์ ประจ าปีงบประมาณ 2561

ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ชมุชนรัตนโกสินทร์ )   

ฝ่ายบริการสาธารณสุข  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลนครรังสิต  อ าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี

ล าดบั ประเภท รหัส ผู้ดแูล หมายเหตุ

                                                                                                                                                                        ใบที ่2              

                                                                                                                                 



7

ยี่ห้อ  ชนิด แบบ วัน/ เดอืน/ ปี ราคา/หน่วย

ขนาดลักษณะ ทีไ่ดก้รรมสิทธิ์ ตดิตั้งที่ บาท

19 ตู้เก็บเอกสำร 15 ล้ินชัก 406-42-0210 ตู้เก็บเอกสำร 15ล้ินชัก 14 ก..น 2542  ศูนย์ฯ 2 3600 นำงสำวศุฐินันท์

20 ตู้เหล็ก 15 ล้ินชัก 406-50-0470 ตู้เหล็ก 15 ล้ินชัก 26 ม.ย. 2550 ศูนย์ฯ 2 3,600 นำงสำวศุฐินันท์

21 ชั้นวำงของเหล็ก 404-40-0001 ชั้นวำงของเหล็ก 28 พ.ค. 2540  ศูนย์ฯ2 1,500 นำงสำวศุฐินันท์

ทะเบียนสังหาริมทรัพย์ ประจ าปีงบประมาณ 2561

ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ชมุชนรัตนโกสินทร์ )   

ฝ่ายบริการสาธารณสุข  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลนครรังสิต  อ าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี

ล าดบั ประเภท รหัส ผู้ดแูล หมายเหตุ

                                                                                                                                                                        ใบที ่2              

                                                                                                                                 



8

ยี่ห้อ  ชนิด แบบ วัน/ เดอืน/ ปี ราคา/หน่วย

ขนาดลักษณะ ทีไ่ดก้รรมสิทธิ์ ตดิตั้งที่ บาท

22 เก้ำอี้พกัคอย 4 ที่นั่ง 401-47-1725 เก้ำอี้พกัคอย 4 ที่นั่ง  28 เม.ย. 2547  ศูนย์ 2 1,900 นำงสำวศุฐินันท์

23 เก้ำอี้พกัคอย 4 ที่นั่ง 401-47-1726 เก้ำอี้พกัคอย 4 ที่นั่ง  28 เมย. 2547 ศูนย์ 2 1,900 นำงสำวศุฐินันท์

24 เก้ำอี้เหล็กบนุวม 401-52-4320 เก้ำอี้เหล็กบนุวม 10 ก.ย. 2552 ศูนย์ 2 500 นำงสำวศุฐินันท์

ทะเบียนสังหาริมทรัพย์ ประจ าปีงบประมาณ 2561

ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ชมุชนรัตนโกสินทร์ )   

ฝ่ายบริการสาธารณสุข  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลนครรังสิต  อ าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี

ล าดบั ประเภท รหัส ผู้ดแูล หมายเหตุ

                                                                                                                                                                        ใบที ่2              



9

ยี่ห้อ  ชนิด แบบ วัน/ เดอืน/ ปี ราคา/หน่วย

ขนาดลักษณะ ทีไ่ดก้รรมสิทธิ์ ตดิตั้งที่ บาท
25 เก้ำอี้เหล็กบนุวม 401-52-4321 เก้ำอี้เหล็กบนุวม 10 ก.ย. 2552 ศูนย์ 2 500 นำงสำวศุฐินันท์

26 เก้ำอี้เหล็กบนุวม 401-52-4322 เก้ำอี้เหล็กบนุวม 10 ก.ย.2552 ศูนย์ 2 500 นำงสำวศุฐินันท์

27 เก้ำอี้เหล็กบนุวม 401-52-4325 เก้ำอี้เหล็กบนุวม 10 ก.ย.2552 ศูนย์ 2 500 นำงสำวศุฐินันท์

ทะเบียนสังหาริมทรัพย์ ประจ าปีงบประมาณ 2561

ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ชมุชนรัตนโกสินทร์ )   

ฝ่ายบริการสาธารณสุข  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลนครรังสิต  อ าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี

ล าดบั ประเภท รหัส ผู้ดแูล หมายเหตุ

                                                                                                                                                                        ใบที ่2              

 



10

ยี่ห้อ  ชนิด แบบ วัน/ เดอืน/ ปี ราคา/หน่วย

ขนาดลักษณะ ทีไ่ดก้รรมสิทธิ์ ตดิตั้งที่ บาท
28 โต๊ะอเนกประสงค์ 400-52-0872 โต๊ะอเนกประสงค์  7 เม.ย. 52 ศูนย์ 2 2,500 นำงสำวศุฐินันท์

29   โต๊ะเอนกประสงค์ 400 59 1685   โต๊ะเอนกประสงค์ 29  ก.พ. 2559      ชั้น 10 1,250 นำงสำวศุฐินันท์

30 โต๊ะเอนกประสงค์ 400 59 1682 โต๊ะเอนกประสงค์ 29  ก.พ. 2559      ศูนย์ 2 1,300 นำงสำวศุฐินันท์

ฝ่ายบริการสาธารณสุข  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลนครรังสิต  อ าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี

ล าดบั ประเภท รหัส ผู้ดแูล หมายเหตุ

                                                                                                                                                                        ใบที ่2              

ทะเบียนสังหาริมทรัพย์ ประจ าปีงบประมาณ 2561

ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ชมุชนรัตนโกสินทร์ )   

 



11

ยี่ห้อ  ชนิด แบบ วัน/ เดอืน/ ปี ราคา/หน่วย
ขนาดลักษณะ ทีไ่ดก้รรมสิทธิ์ ตดิตั้งที่ บาท

30 โต๊ะเอนกประสงค์ 400 59 1682 โต๊ะเอนกประสงค์ 29  ก.พ. 2559      ศูนย์ 2 1,300 นำงสำวศุฐินันท์

31   โต๊ะเอนกประสงค์ 400 59 1683            โต๊ะเอนกประสงค์ 29  ก.พ. 2559      ศูนย์ 2 1,300 นำงสำวศุฐินันท์

32   โต๊ะเอนกประสงค์ 400 59 1684   โต๊ะเอนกประสงค์ 29  ก.พ. 2559      ศูนย์ 2 1,250 นำงสำวศุฐินันท์

ฝ่ายบริการสาธารณสุข  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลนครรังสิต  อ าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี

ล าดบั ประเภท รหัส ผู้ดแูล หมายเหตุ

                                                                                                                                                                        ใบที ่2              

ทะเบียนสังหาริมทรัพย์ ประจ าปีงบประมาณ 2561

ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ชมุชนรัตนโกสินทร์ )   



12

ยี่ห้อ  ชนิด แบบ วัน/ เดอืน/ ปี ราคา/หน่วย

ขนาดลักษณะ ทีไ่ดก้รรมสิทธิ์ ตดิตั้งที่ บาท

33 โต๊ะพบั 400 59 1686 โต๊ะพบั 29  ก.พ. 2559  รัตนโกสินทร์ 2,000 นำงสำวศุฐินันท์

34 พดัลม 432 59 0362 พดัลม 29  ก.พ. 2559   รัตนโกสินทร์ 1,300 นำงสำวศุฐินันท์

35  โต๊ะหมู่บชูำหน้ำ 9 484 59 0049             โต๊ะหมู่บชูำหน้ำ 9 29  ก.พ. 2559     ชั้น 10 5,500 นำงสำวศุฐินันท์

                                                                                                                                                                        ใบที ่2              

                                                                                                                                 

ทะเบียนสังหาริมทรัพย์ ประจ าปีงบประมาณ 2561

ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ชมุชนรัตนโกสินทร์ )   

ฝ่ายบริการสาธารณสุข  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลนครรังสิต  อ าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี

ล าดบั ประเภท รหัส ผู้ดแูล หมายเหตุ



13

ยี่ห้อ  ชนิด แบบ วัน/ เดอืน/ ปี ราคา/หน่วย

ขนาดลักษณะ ทีไ่ดก้รรมสิทธิ์ ตดิตั้งที่ บาท

36   เคร่ืองชั่งน้ ำหนัก    289 59 0047             เคร่ืองชั่งน้ ำหนัก 29  ก.พ. 2559   รัตนโกสินทร์ 5,500 นำงสำวศุฐินันท์

37  เคร่ืองชั่งน้ ำหนัก 289 59 0048  เคร่ืองชั่งน้ ำหนักวดัส่วนสูงแบบสปริง29  ก.พ. 2559   รัตนโกสินทร์ 5,700 นำงสำวศุฐินันท์

38 เคร่ืองปรับอำกำศ 420-47-0084 เคร่ืองปรับอำกำศ 20 ธ.ค. 2547 ศูนย์ 2 29,000 นำงสำวศุฐินันท์

                                                                                                                                                                        ใบที ่2              

ทะเบียนสังหาริมทรัพย์ ประจ าปีงบประมาณ 2561

ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ชมุชนรัตนโกสินทร์ )   

ฝ่ายบริการสาธารณสุข  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลนครรังสิต  อ าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี

ล าดบั ประเภท รหัส ผู้ดแูล หมายเหตุ
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ยี่ห้อ  ชนิด แบบ วัน/ เดอืน/ ปี ราคา/หน่วย

ขนาดลักษณะ ทีไ่ดก้รรมสิทธิ์ ตดิตั้งที่ บาท

39 เคร่ืองปรับอำกำศ 420-48-0079 เคร่ืองปรับอำกำศ 20 ธ.ค. 2547   ศูนย2์(ชั้น2) 29,000 นำงสำวศุฐินันท์

40 เคร่ืองปรับอำกำศ 420-48-0084 เคร่ืองปรับอำกำศ 20 ธ.ค. 2548  ศูนย์ 2 (ชั้น2) 29,000 นำงสำวศุฐินันท์

41 เคร่ืองปรับอำกำศ (แอร์) 420 60 0501 Eminent 36,000 BTU 26-ก.ค.-60 ศูนย์ 2 40,000 นำงสำวศุฐินันท์

                                                                                                                                                                        ใบที ่2              
ทะเบียนสังหาริมทรัพย์ ประจ าปีงบประมาณ 2561
ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ชมุชนรัตนโกสินทร์ )   

ฝ่ายบริการสาธารณสุข  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลนครรังสิต  อ าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี

ล าดบั ประเภท รหัส ผู้ดแูล หมายเหตุ
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ยี่ห้อ  ชนิด แบบ วัน/ เดอืน/ ปี ราคา/หน่วย

ขนาดลักษณะ ทีไ่ดก้รรมสิทธิ์ ตดิตั้งที่ บาท

42 เคร่ืองปรับอำกำศ (แอร์) 420 60 0502 Eminent 36,000 BTU 26-ก.ค.-60 ศูนย์ 2 40,000 นำงสำวศุฐินันท์

43 เคร่ืองปรับอำกำศ (แอร์) 420 60 0503 Eminent 36,000 BTU 26-ก.ค.-60 ศูนย์ 2 40,000 นำงสำวศุฐินันท์

44 เคร่ืองปรับอำกำศ (แอร์) 420 60 0504 Eminent 36,000 BTU 26-ก.ค.-60 ศูนย์ 2 40,000 นำงสำวศุฐินันท์

ทะเบียนสังหาริมทรัพย์ ประจ าปีงบประมาณ 2561

ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ชมุชนรัตนโกสินทร์ )   
ฝ่ายบริการสาธารณสุข  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลนครรังสิต  อ าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี

ล าดบั ประเภท รหัส ผู้ดแูล หมายเหตุ

                                                                                                                                                                        ใบที ่2              
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ยี่ห้อ  ชนิด แบบ วัน/ เดอืน/ ปี ราคา/หน่วย

ขนาดลักษณะ ทีไ่ดก้รรมสิทธิ์ ตดิตั้งที่ บาท
45 เคร่ืองปรับอำกำศ (แอร์) 420 60 0505 Eminent 36,000 BTU 26-ก.ค.-60 ศูนย์ 2 40,000 นำงสำวศุฐินันท์

46 เคร่ืองปรับอำกำศ (แอร์) 420 60 0506 Eminent 36,000 BTU 26-ก.ค.-60 ศูนย์ 2 40,000 นำงสำวศุฐินันท์

47 เคร่ืองแฟก็ซ์รุ่น 2820 424-49-0018 เคร่ืองแฟก็ซ์รุ่น 2820 2 ม.ค. 2549 ศูนย์ ฯ 2 29,853 นำงสำวศุฐินันท์

ทะเบียนสังหาริมทรัพย์ ประจ าปีงบประมาณ 2561

ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ชมุชนรัตนโกสินทร์ )   
ฝ่ายบริการสาธารณสุข  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลนครรังสิต  อ าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี

ล าดบั ประเภท รหัส ผู้ดแูล หมายเหตุ

                                                                                                                                                                        ใบที ่2              
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ยี่ห้อ  ชนิด แบบ วัน/ เดอืน/ ปี ราคา/หน่วย

ขนาดลักษณะ ทีไ่ดก้รรมสิทธิ์ ตดิตั้งที่ บาท
48 เคร่ืองอ่ำนบตัรประชำชน 535-57-0005 เคร่ืองอ่ำนบตัรประชำชน 2557       ศูนย์ 2 3000 นำงสำวศุฐินันท์

ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ชมุชนรัตนโกสินทร์ )   
ฝ่ายบริการสาธารณสุข  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลนครรังสิต  อ าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี

ล าดบั ประเภท รหัส ผู้ดแูล หมายเหตุ

                                                                                                                                                                        ใบที ่2              
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ยี่ห้อ  ชนิด แบบ วัน/ เดอืน/ ปี ราคา/หน่วย
ขนาดลักษณะ ทีไ่ดก้รรมสิทธิ์ ตดิตั้งที่ บาท

ครุภัณฑ์วิยาศาสตร์การแพทย์

1 เคร่ืองมือผ่ำตัดแพทย์ ชุดเล็ก 276-39-0001 เคร่ืองมือผ่ำตัดแพทย์ ชุดเล็ก 14 ม.ย. 2539 ศูนย์ 2 12,600 นำงสำวศุฐินันท์

2 รถเข็นท ำแผล 285-39-0001 รถเข็นท ำแผล 14 ม.ย. 2539 ศูนย์ 2 7,000 นำงสำวศุฐินันท์

3 เตียงตรวจโรค 291-39-0001 เตียงตรวจโรค 14 ม.ย. 2539 ศูนย์ 2 3,700 นำงสำวศุฐินันท์

                                                                                                                                                                                   

ผู้ดแูล หมายเหตุ

                                                                                                                                                                        ใบที ่2              
ทะเบียนสังหาริมทรัพย์ ประจ าปีงบประมาณ 2561
ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ชมุชนรัตนโกสินทร์ )   

ฝ่ายบริการสาธารณสุข  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลนครรังสิต  อ าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี

ล าดบั ประเภท รหัส
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ยี่ห้อ  ชนิด แบบ วัน/ เดอืน/ ปี ราคา/หน่วย

ขนาดลักษณะ ทีไ่ดก้รรมสิทธิ์ ตดิตั้งที่ บาท

4 ตู้เก็บเคร่ืองมือแพทย์ 295-39-0001 ตู้เก็บเคร่ืองมือแพทย์ 14 ม.ย. 2539 ศูนย์ 2 3,500 นำงสำวศุฐินันท์

5 ตู้ข้ำงเตียง 297-39-0001 ตู้ข้ำงเตียง 14 ม.ย. 2539 ศูนย์ 2 800 นำงสำวศุฐินันท์

6 เคร่ืองชั่งน้ ำหนักเด็กอ่อน 289-45-0007 เคร่ืองชั่งน้ ำหนักเด็กอ่อน 16 ม.ค. 2545 ศูนย์ 2 3,200 นำงสำวศุฐินันท์

                                                                                                                                                                                    

ทะเบียนสังหาริมทรัพย์ ประจ าปีงบประมาณ 2561

ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ชมุชนรัตนโกสินทร์ )   
ฝ่ายบริการสาธารณสุข  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลนครรังสิต  อ าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี

ล าดบั ประเภท รหัส ผู้ดแูล หมายเหตุ

                                                                                                                                                                        ใบที ่2              
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ยี่ห้อ  ชนิด แบบ วัน/ เดอืน/ ปี ราคา/หน่วย

ขนาดลักษณะ ทีไ่ดก้รรมสิทธิ์ ตดิตั้งที่ บาท
7 เคร่ืองมือผ่ำตัดแพทย์ ชุดเล็ก 276-47-0005 เคร่ืองมือผ่ำตัดแพทย์ ชุดเล็ก  20 ส.ค. 2547 ศูนย์ ฯ 2 12,000 นำงสำวศุฐินันท์

8 เคร่ืองช่วยหำยใจชนิดมือบบี(ผู้ใหญ)่ 264-50-0010 เคร่ืองช่วยหำยใจชนิดมือบบีผู้ใหญ่ 1-ต.ค.-50 ศูนย์ ฯ 2 3,800 นำงสำวศุฐินันท์

9 เคร่ืองช่วยหำยใจชนิดมือบบี(เด็ก) 264-50-0013 เคร่ืองช่วยหำยใจชนิดมือบบีเด็ก 1-ต.ค.-50 ศูนย์ ฯ 2 3,800 นำงสำวศุฐินันท์

                                                                                                                                                                                    

ล าดบั

ทะเบียนสังหาริมทรัพย์ ประจ าปีงบประมาณ 2561

ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ชมุชนรัตนโกสินทร์ )   

ฝ่ายบริการสาธารณสุข  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลนครรังสิต  อ าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี

                                                                                                                                                                        ใบที ่2              

ประเภท รหัส ผู้ดแูล หมายเหตุ
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ยี่ห้อ  ชนิด แบบ วัน/ เดอืน/ ปี ราคา/หน่วย

ขนาดลักษณะ ทีไ่ดก้รรมสิทธิ์ ตดิตั้งที่ บาท

10 ชุดตรวจตำหแูบบ3.5 โวลล์ 268-50-0005 ชุดตรวจตำหแูบบ3.5 โวลล์  23 ม.ค. 2550 ศูนย์ ฯ 2 15,000 นำงสำวศุฐินันท์

11 ปรอทวดัไข้ดิจิตอล 273 59 0073 ปรอทวดัไข้ดิจิตอล 29 ก.พ. 2559 ศูนย์ ฯ 2 2,400 บำท นำงสำวศุฐินันท์

12 เคร่ืองนึ่งไอน้ ำฆ่ำเชื้อ (Autoclave) 238 60 0010 STURDY 2560 ศูนย์ ฯ 2 117,000   บำท นำงสำวศุฐินันท์

                                                                                                                                                                        ใบที ่2              

ฝ่ายบริการสาธารณสุข  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลนครรังสิต  อ าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี

ล าดบั ประเภท รหัส ผู้ดแูล หมายเหตุ

                                                                                                                                                                                   

ทะเบียนสังหาริมทรัพย์ ประจ าปีงบประมาณ 2561

ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ชมุชนรัตนโกสินทร์ )   
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ยี่ห้อ  ชนิด แบบ วัน/ เดอืน/ ปี ราคา/หน่วย

ขนาดลักษณะ ทีไ่ดก้รรมสิทธิ์ ตดิตั้งที่ บาท

13 ไม้เทำ้ 3 ขำ 284 59 0115 ไม้เทำ้ 3 ขำ 29 ก.พ. 59  - 500 นำงสำวศุฐินันท์

15 ไม้เทำ้ 3 ขำ 284 59 0116 ไม้เทำ้ 3 ขำ 29 ก.พ. 2559  - 500 นำงสำวศุฐินันท์

14 ไม้เทำ้ 3 ขำ 284 59 0117 ไม้เทำ้ 3 ขำ 29 ก.พ. 2559  - 500 นำงสำวศุฐินันท์

                                                                                                                                                                                   

ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ชมุชนรัตนโกสินทร์ )   

ฝ่ายบริการสาธารณสุข  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลนครรังสิต  อ าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี

ล าดบั ประเภท รหัส ผู้ดแูล หมายเหตุ

                                                                                                                                                                        ใบที ่2              

ทะเบียนสังหาริมทรัพย์ ประจ าปีงบประมาณ 2561



23

ยี่ห้อ  ชนิด แบบ วัน/ เดอืน/ ปี ราคา/หน่วย

ขนาดลักษณะ ทีไ่ดก้รรมสิทธิ์ ตดิตั้งที่ บาท
15 ไม้เทำ้ 3 ขำ 284 59 0118 ไม้เทำ้ 3 ขำ 29 ก.พ. 59  - 500 นำงสำวศุฐินันท์

16 ไม้เทำ้ 3 ขำ 284 59 0119 ไม้เทำ้ 3 ขำ 29 ก.พ. 2559  - 500 นำงสำวศุฐินันท์

17 ไม้เทำ้ 3 ขำ 284 59 0120 ไม้เทำ้ 3 ขำ 29 ก.พ. 2559  - 500 นำงสำวศุฐินันท์

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                        ใบที ่2              

ทะเบียนสังหาริมทรัพย์ ประจ าปีงบประมาณ 2561

ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ชมุชนรัตนโกสินทร์ )   

ฝ่ายบริการสาธารณสุข  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลนครรังสิต  อ าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี

ล าดบั ประเภท รหัส ผู้ดแูล หมายเหตุ



24

ยี่ห้อ  ชนิด แบบ วัน/ เดอืน/ ปี ราคา/หน่วย

ขนาดลักษณะ ทีไ่ดก้รรมสิทธิ์ ตดิตั้งที่ บาท

18 ไม้เทำ้ 3 ขำ 284 59 0121 ไม้เทำ้ 3 ขำ 29 ก.พ. 2559  - 500 นำงสำวศุฐินันท์

19 ไม้เทำ้ 3 ขำ 284 59 0122 ไม้เทำ้ 3 ขำ 29 ก.พ. 2559  - 500 นำงสำวศุฐินันท์

20 ไม้เทำ้ 3 ขำ 284 59 0123 ไม้เทำ้ 3 ขำ 29 ก.พ. 2559  - 500 นำงสำวศุฐินันท์

รหัส ผู้ดแูล หมายเหตุประเภท

                                                                                                                                                                        ใบที ่2              
ทะเบียนสังหาริมทรัพย์ ประจ าปีงบประมาณ 2561

ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ชมุชนรัตนโกสินทร์ )   

ฝ่ายบริการสาธารณสุข  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลนครรังสิต  อ าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี

ล าดบั

                                                                                                                                                                                   



25

ยี่ห้อ  ชนิด แบบ วัน/ เดอืน/ ปี ราคา/หน่วย
ขนาดลักษณะ ทีไ่ดก้รรมสิทธิ์ ตดิตั้งที่ บาท

23 ไม้เทำ้ 3 ขำ 284 59 0124 ไม้เทำ้ 3 ขำ 29 ก.พ. 2559  - 500 นำงสำวศุฐินันท์

24 ไม้เทำ้ 3 ขำ 284 59 0124 ไม้เทำ้ 3 ขำ 29 ก.พ. 2559  - 500 นำงสำวศุฐินันท์

ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ชมุชนรัตนโกสินทร์ )   
ฝ่ายบริการสาธารณสุข  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลนครรังสิต  อ าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี

ล าดบั ประเภท รหัส ผู้ดแูล หมายเหตุ

                                                                                                                                                                        ใบที ่2              

ทะเบียนสังหาริมทรัพย์ ประจ าปีงบประมาณ 2561



26

ยี่ห้อ  ชนิด แบบ วัน/ เดอืน/ ปี ราคา/หน่วย

ขนาดลักษณะ ทีไ่ดก้รรมสิทธิ์ ตดิตั้งที่ บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1     เคร่ือง SCAN 416-47-0063.3 SCAN 2547 ชั้น 7 3,000 นำงรัตนำภรณ์

2 จอคอมพวิเตอร์ 416- 55- 0246    จอคอมพวิเตอร์ 2555 ชั้น 7 27,990 นำงรัตนำภรณ์

(รำคำจอและเคร่ือง)

3 คอมพวิเตอร์  416 -55- 0246.1    คอมพวิเตอร์ 2555 ชั้น 7  - นำงรัตนำภรณ์

                                                                                                                                                                        ใบที ่2              

ฝ่ายบริการสาธารณสุข  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลนครรังสิต  อ าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี

ล าดบั ประเภท รหัส ผู้ดแูล หมายเหตุ

ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ชมุชนรัตนโกสินทร์ )   
ทะเบียนสังหาริมทรัพย์ ประจ าปีงบประมาณ 2561



27

ยี่ห้อ  ชนิด แบบ วัน/ เดอืน/ ปี ราคา/หน่วย

ขนาดลักษณะ ทีไ่ดก้รรมสิทธิ์ ตดิตั้งที่ บาท

4 เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์สี     503 -55- 0080 เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์สี     2555 ชั้น 7 19,500 นำงรัตนำภรณ์

5 ส ำรองไฟขนำด 1000 VA   416- 55- 0262 ส ำรองไฟขนำด 1000 VA   2555 ชั้น 7 5,500 นำงรัตนำภรณ์

6 คอมพวิเตอร์โน๊ตบคุ 416 -55- 0258 คอมพวิเตอร์โน๊ตบคุ 2555 ชั้น 7 26,950 นำงรัตนำภรณ์

                                                                                                                                                                        ใบที ่2              

ทะเบียนสังหาริมทรัพย์ ประจ าปีงบประมาณ 2561

ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ชมุชนรัตนโกสินทร์ )   

ฝ่ายบริการสาธารณสุข  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลนครรังสิต  อ าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี

ล าดบั ประเภท รหัส ผู้ดแูล หมายเหตุ



28

ยี่ห้อ  ชนิด แบบ วัน/ เดอืน/ ปี ราคา/หน่วย
ขนาดลักษณะ ทีไ่ดก้รรมสิทธิ์ ตดิตั้งที่ บาท

7 คอมพวิเตอร์ 416-57-0388 คอมพวิเตอร์  มี.ค. 2557 ศูนย์ 2 26,000 นำงอ ำไพ ค ำคล้ำย

8 เคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ 416-57-0388.1 เคร่ืองส ำรองไฟฟำ้  มี.ค. 2557 ศูนย์ 2 6,000 นำงอ ำไพ ค ำคล้ำย

9 เคร่ืองพมิพ์ 416-57-0388.2 เคร่ืองพมิพ์  มี.ค. 2557 ศูนย์ 2 10,000 นำงอ ำไพ ค ำคล้ำย

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                        ใบที ่2              

ทะเบียนสังหาริมทรัพย์ ประจ าปีงบประมาณ 2561

ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ชมุชนรัตนโกสินทร์ )   

ฝ่ายบริการสาธารณสุข  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลนครรังสิต  อ าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี

ล าดบั ประเภท รหัส ผู้ดแูล หมายเหตุ



29

ยี่ห้อ  ชนิด แบบ วัน/ เดอืน/ ปี ราคา/หน่วย

ขนาดลักษณะ ทีไ่ดก้รรมสิทธิ์ ตดิตั้งที่ บาท

10 โต๊ะต้ังคอมพวิเตอร์ 416-57-0388.3 โต๊ะต้ังคอมพวิเตอร์  มี.ค. 2557 ศูนย์ 2 2,500 นำงอ ำไพ ค ำคล้ำย

11 เคร่ืองพมิพบ์ตัร 526-57-0004 เคร่ืองพมิพบ์ตัร  มี.ค. 2557 ศูนย์ 2 42,430 นำงรัตนำภรณ์

12 คอมพวิเตอร์ 416-60-0877 ACER  30 มิ.ย.60 ศูนย์ 2 16,000 นำงสำวศุฐินันท์

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                        ใบที ่2              

ทะเบียนสังหาริมทรัพย์ ประจ าปีงบประมาณ 2561

ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ชมุชนรัตนโกสินทร์ )   

ฝ่ายบริการสาธารณสุข  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลนครรังสิต  อ าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี

ล าดบั ประเภท รหัส ผู้ดแูล หมายเหตุ



30

ยี่ห้อ  ชนิด แบบ วัน/ เดอืน/ ปี ราคา/หน่วย
ขนาดลักษณะ ทีไ่ดก้รรมสิทธิ์ ตดิตั้งที่ บาท

13 เคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์ 503 60 0154 SUMSUNG CLX-3185FN 6-ก.พ.-60 รัตนโกสินทร์ 19,800 นำงสำวศุฐินันท์

14 คอมพวิเตอร์ 416-60-0877 ACER  30 มิ.ย.60 ศูนย์ 2 16,000 นำงสำวศุฐินันท์

                                                                                                                                                                        ใบที ่2              

ทะเบียนสังหาริมทรัพย์ ประจ าปีงบประมาณ 2561

ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ชมุชนรัตนโกสินทร์ )   
ฝ่ายบริการสาธารณสุข  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลนครรังสิต  อ าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี

ล าดบั ประเภท รหัส ผู้ดแูล หมายเหตุ



31

ยี่หอ้  ชนิด แบบ วัน/ เดือน/ ปี ราคา/หน่วย

ขนาดลักษณะ ที่ได้กรรมสิทธิ์ ติดตั้งที่ บาท

ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว

1 เคร่ืองดูดฝุ่นไม่น้อยกวำ่ 25 ลิตร 438-50-0004 เคร่ืองดูดฝุ่นไม่น้อยกวำ่ 25 ลิตร  3 ส.ค. 2550 ศูนย์ฯ 2 4,200 นำงอ ำไพ  ค ำคล้ำย

2 ตู้เย็น 403-57-0038 ตู้เย็น 2557 ศูนย์ฯ 2 5,500 นำงสำวศุฐินันท์

3 ตู้เย็น 703 60 0044  Samsung 2560 ศูนย์ฯ 2 15,000 นำงสำวศุฐินันท์

                                                                                                                                                                        ใบที ่2              

ฝ่ายบริการสาธารณสุข  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลนครรังสิต  อ าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี

ล าดับ ประเภท รหสั ผู้ดูแล หมายเหตุ

ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ชมุชนรัตนโกสินทร์ )   
ทะเบียนสังหาริมทรัพย์ ประจ าปีงบประมาณ 2561



ยี่ห้อ  ชนิด แบบ วัน/ เดอืน/ ปี ราคา/หน่วย

ขนาดลักษณะ ทีไ่ดก้รรมสิทธิ์ ตดิตั้งที่ บาท

1 รถจักรยำนยนต์ซูซูกิ  110 034-55-0076
รถจักรยำนยนต์ซูซูกิ  110

  สีน้ ำเงิน
 17 เม.ย. 2555       ศูนย์ 2 37,300 นำงภคัจิรำ กตธ 54 ปท.

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

                                                                                                                                                                        ใบที ่2              

ฝ่ายบริการสาธารณสุข  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลนครรังสิต  อ าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี

ล าดบั ประเภท รหัส ผู้ดแูล หมายเหตุ

ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ชมุชนรัตนโกสินทร์ )   
ทะเบียนสังหาริมทรัพย์ ประจ าปีงบประมาณ 2561



ยี่ห้อ  ชนิด แบบ วัน/ เดอืน/ ปี ราคา/หน่วย

ขนาดลักษณะ ทีไ่ดก้รรมสิทธิ์ ตดิตั้งที่ บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

1 โทรทศัน์สีพำนำโซนิค 25 นิ้ว 456-46-0014 โทรทศัน์สีพำนำโซนิคขนำด 25 นิ้ว 8 ก.ย. 2546 สัตวแ์พทย์ 12,000 นำงสำวศุฐินันท์

2        ทวีสีี ขนำด 43 นิ้ว 456 59 0105 ทวี ีsumsung ขนำด 43  นิ้ว 29 ก.พ 2559 รัตนโกสินทร์ 16,995 นำงสำวศุฐินันท์

3 ทวี ีTOSHIBAขนำด 39 นิ้ว 456 59 0103 ทวี ีTOSHIBA LED 39 นิ้ว 29 ก.พ 2559 ศูนย์ 2 15,990 นำงสำวศุฐินันท์

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                        ใบที ่2              
ทะเบียนสังหาริมทรัพย์ ประจ าปีงบประมาณ 2561

ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ชมุชนรัตนโกสินทร์ )   
ฝ่ายบริการสาธารณสุข  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลนครรังสิต  อ าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี

ล าดบั ประเภท รหัส ผู้ดแูล หมายเหตุ



ยี่ห้อ  ชนิด แบบ วัน/ เดอืน/ ปี ราคา/หน่วย

ขนาดลักษณะ ทีไ่ดก้รรมสิทธิ์ ตดิตั้งที่ บาท
4 ทวี ีLG PLASMA 42 นิ้ว 456 59 0104 ทวี ีLG PLASMA 42 นิ้ว 29 ก.พ 2559   ศูนย์ 2 ชั้น 2 12,290 นำงสำวศุฐินันท์

5 ชุดเคร่ืองขยำยเสียง 462 59 0579 ชุดเคร่ืองขยำยเสียง 29 ก.พ 2559   ศูนย์ 2 ชั้น 2 3,100 นำงสำวศุฐินันท์

6 ชุดเคร่ืองขยำยเสียง 462 59 0580 ชุดเคร่ืองขยำยเสียง 29 ก.พ 2559   ศูนย์ 2 ชั้น 2 3,100 นำงสำวศุฐินันท์

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                        ใบที ่2              

ทะเบียนสังหาริมทรัพย์ ประจ าปีงบประมาณ 2561

ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ชมุชนรัตนโกสินทร์ )   

ฝ่ายบริการสาธารณสุข  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลนครรังสิต  อ าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี

ล าดบั ประเภท รหัส ผู้ดแูล หมายเหตุ



ยี่ห้อ  ชนิด แบบ วัน/ เดอืน/ ปี ราคา/หน่วย

ขนาดลักษณะ ทีไ่ดก้รรมสิทธิ์ ตดิตั้งที่ บาท

7 ไมค์ไร้สำย 458 59 0164 ไมค์ไร้สำย 29 ก.พ 2559  ศูนย์ 2 ชั้น 2 1,900 นำงสำวศุฐินันท์

8 ไมค์ไร้สำย 458 59 01645 ไมค์ไร้สำย 29 ก.พ 2559  ศูนย์ 2 ชั้น 2 1,900 นำงสำวศุฐินันท์

9 ตู้ล ำโพงเอนกประสงค์ 459 59 0120 ตู้ล ำโพงเอนกประสงค์ 29 ก.พ 2559  ชมรมลีลำส 13,000 นำงสำวศุฐินันท์

 ใบที ่2             

ทะเบียนสังหาริมทรัพย์ ประจ าปีงบประมาณ 2561

ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ชมุชนรัตนโกสินทร์ )   

ฝ่ายบริการสาธารณสุข  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลนครรังสิต  อ าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี

ล าดบั ประเภท รหัส ผู้ดแูล หมายเหตุ



ยี่ห้อ  ชนิด แบบ วัน/ เดอืน/ ปี ราคา/หน่วย

ขนาดลักษณะ ทีไ่ดก้รรมสิทธิ์ ตดิตั้งที่ บาท
10 ไมค์ลอย 458 59 0166 ไมค์ลอย 29 ก.พ. 2559  ศูนย์ 2 ชั้น 2 4,050 นำงสำวศุฐินันท์

11 ไมค์ลอย UHF SM 58 458 59 0167       ไมค์ลอย UHF SM 58 29 ก.พ. 2559      ไต่ฮงกง 2,500 นำงสำวศุฐินันท์

                                                                                                                                                                        ใบที ่2              
ทะเบียนสังหาริมทรัพย์ ประจ าปีงบประมาณ 2561
ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ชมุชนรัตนโกสินทร์ )   

ฝ่ายบริการสาธารณสุข  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลนครรังสิต  อ าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี

ล าดบั ประเภท รหัส ผู้ดแูล หมายเหตุ



ยี่ห้อ  ชนิด แบบ วัน/ เดอืน/ ปี ราคา/หน่วย

ขนาดลักษณะ ทีไ่ดก้รรมสิทธิ์ ตดิตั้งที่ บาท
ครุภัณฑ์การกีฬา

1 จักรยำนนั่งตรง Bk 8718 805 59 1201 จักรยำนนั่งตรง Bk 8718 29 ก.พ. 2559  ชั้น 10 10,010 นำงสำวศุฐินันท์ อำคำรลำนจอดรถชั้น 10

2 เคร่ืองเดินวงรี Bk 8718 H 805 59 1202 เคร่ืองเดินวงรี Bk 8718 H 29 ก.พ. 2559  ชั้น 10 12,320 นำงสำวศุฐินันท์ อำคำรลำนจอดรถชั้น 10

3 จักรยำนนั่งพงิ Bk 8718 R 805 59 1203 จักรยำนนั่งพงิ Bk 8718 R 29 ก.พ. 2559  ชั้น 10 13,860 นำงสำวศุฐินันท์ อำคำรลำนจอดรถชั้น 10

 ใบที ่2             
ทะเบียนสังหาริมทรัพย์ ประจ าปีงบประมาณ 2561
ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ชมุชนรัตนโกสินทร์ )   

ฝ่ายบริการสาธารณสุข  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลนครรังสิต  อ าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี

ล าดบั ประเภท รหัส ผู้ดแูล หมายเหตุ



ยี่ห้อ  ชนิด แบบ วัน/ เดอืน/ ปี ราคา/หน่วย
ขนาดลักษณะ ทีไ่ดก้รรมสิทธิ์ ตดิตั้งที่ บาท

4 จักรยำนนั่งพงิ Bk 8718 R 805 59 1204 จักรยำนนั่งพงิ Bk 8718 R 29 ก.พ. 2559      ชั้น  10 13,860 นำงสำวศุฐินันท์ อำคำรลำนจอดรถชั้น 10

                                                                                                                                                                        ใบที ่2              

ล าดบั ประเภท รหัส ผู้ดแูล หมายเหตุ

ทะเบียนสังหาริมทรัพย์ ประจ าปีงบประมาณ 2561
ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ชมุชนรัตนโกสินทร์ )   

ฝ่ายบริการสาธารณสุข  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลนครรังสิต  อ าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี



ยี่ห้อ  ชนิด แบบ วัน/ เดอืน/ ปี ราคา/หน่วย
ขนาดลักษณะ ทีไ่ดก้รรมสิทธิ์ ตดิตั้งที่ บาท

 ครุภัณฑ์ดนตร/ีนาฏศิลป ์
1 กลองทอม 902 59 0005 กลองทอม 29 ก.พ. 2559 ชั้น 7 5,000 นำงสำวศุฐินันท์ หอ้งเก็บของ ชั้น 7

2 กลองทอม 902 59 0006 กลองทอม 29 ก.พ. 2559  ชั้น 11 4,500 นำงสำวศุฐินันท์ หอ้งนิลุบล ชั้น 11

 ใบที ่2
ทะเบียนสังหาริมทรัพย์ ประจ าปีงบประมาณ 2561
ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ชมุชนรัตนโกสินทร์ )   

ฝ่ายบริการสาธารณสุข  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลนครรังสิต  อ าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี

ล าดบั ประเภท รหัส ผู้ดแูล หมายเหตุ



ใบที๒่

ยี่ห้อ ชนิด แบบ วัน/เดอืน/ปี สถานทีต่ดิตั้ง ราคา/หน่วย
ขนาดลักษณะ ทีไ่ดก้รรมสิทธิ์ บาท

ครุภัณฑ์ส านักงาน
1 400-59-1712 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ 7 ม.ีค 59  - 4,494 ภัทรพล

2 400-59-1713 โต๊ะท างานเหล็กพร้อมเก้าอี้ 7 ม.ีค 59  - 5,778 ภัทรพล

3 400-59-1714 โต๊ะท างานเหล็กพร้อมเก้าอี้ 7 ม.ีค 59  - 5,778 ภัทรพล

4 400-59-1715 โต๊ะท างานเหล็กพร้อมเก้าอี้ 7 ม.ีค 59  - 5,778 ภัทรพล

ทะเบียนสังหาริมทรัพย์  ประจ าปีงบประมาณ 2561
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครรังสิต

ล าดบั ประเภท รหัส ผู้ดแูล หมายเหตุ



ใบที๒่

ยี่ห้อ ชนิด แบบ วัน/เดอืน/ปี สถานทีต่ดิตั้ง ราคา/หน่วย
ขนาดลักษณะ ทีไ่ดก้รรมสิทธิ์ บาท

ครุภัณฑ์ส านักงาน  
5 406-59-0734 ตู้เหล็กบานเล่ือนทึบ 7 ม.ีค 59  - 2,804 ภัทรพล

 
 

6 406-59-0735 ตู้เหล็กบานเล่ือนทึบ 7 ม.ีค 59  - 2,804 ภัทรพล
 

 

7 406-59-0736 ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก 7 ม.ีค 59  - 2,804 ภัทรพล
 

 

8 406-59-0737 ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก 7 ม.ีค 59  - 2,804 ภัทรพล
 

 

ทะเบียนสังหาริมทรัพย์  ประจ าปีงบประมาณ 2561
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครรังสิต

ล าดบั ประเภท รหัส ผู้ดแูล หมายเหตุ



ใบที๒่

ยี่ห้อ ชนิด แบบ วัน/เดอืน/ปี สถานทีต่ดิตั้ง ราคา/หน่วย
ขนาดลักษณะ ทีไ่ดก้รรมสิทธิ์ บาท

ครุภัณฑ์ส านักงาน  
9 406-59-0738 ตู้เก็บ 15 ล้ินชัก 7 ม.ีค 59  - 4,173 ภัทรพล

 
 

10 406-59-00739 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน 7 ม.ีค 59  - 2,804 ภัทรพล
 

 

11 406-59-00740 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน 7 ม.ีค 59  - 2,804 ภัทรพล
 

 

12 424-59-0040 เคร่ืองโทรสาร 9 ม.ีค 59  - 17,000 ภัทรพล
 

 

ทะเบียนสังหาริมทรัพย์  ประจ าปีงบประมาณ 2561
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครรังสิต

ล าดบั ประเภท รหัส ผู้ดแูล หมายเหตุ



ใบที๒่

ยี่ห้อ ชนิด แบบ วัน/เดอืน/ปี สถานทีต่ดิตั้ง ราคา/หน่วย
ขนาดลักษณะ ทีไ่ดก้รรมสิทธิ์ บาท

ครุภัณฑ์ส านักงาน  
13 432-59-0419 พัดลมต้ังพืน้ 4 เม.ย 59  - 2,493 ภัทรพล

 
 

14 432-59-0420 พัดลมต้ังพืน้ 4 เม.ย 59  - 2,493 ภัทรพล
 

 

15 019-52-0002 ตู้คอนเทรนเนอร์ขนาด3.00X12.00ม. 2 ม.ิย 58  -  ภัทรพล
 

 

16 019-52-0003 ตู้คอนเทรนเนอร์ขนาด3.00X12.00ม. 2 ม.ิย 58  -  ภัทรพล
 

 

ทะเบียนสังหาริมทรัพย์  ประจ าปีงบประมาณ 2561
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครรังสิต

ล าดบั ประเภท รหัส ผู้ดแูล หมายเหตุ



ใบที๒่

ยี่ห้อ ชนิด แบบ วัน/เดอืน/ปี สถานทีต่ดิตั้ง ราคา/หน่วย
ขนาดลักษณะ ทีไ่ดก้รรมสิทธิ์ บาท

ครุภัณฑ์ส านักงาน  
17 019-52-0004 ตู้คอนเทรนเนอร์ขนาด3.00X12.00ม. 2 ม.ิย 58  -  ภัทรพล

 
 

18 019-52-0005 ตู้คอนเทรนเนอร์ขนาด3.00X12.00ม. 2 ม.ิย 58  -  ภัทรพล
 

 

19 019-52-0006 ตู้คอนเทรนเนอร์ขนาด3.00X12.00ม. 2 ม.ิย 58  -  ภัทรพล
 

 

20 019-52-0007 ตู้คอนเทรนเนอร์ขนาด3.00X12.00ม. 2 ม.ิย 58  -  ภัทรพล
 

 

ทะเบียนสังหาริมทรัพย์  ประจ าปีงบประมาณ 2561
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครรังสิต

ล าดบั ประเภท รหัส ผู้ดแูล หมายเหตุ



ใบที๒่

ยี่ห้อ ชนิด แบบ วัน/เดอืน/ปี สถานทีต่ดิตั้ง ราคา/หน่วย
ขนาดลักษณะ ทีไ่ดก้รรมสิทธิ์ บาท

ครุภัณฑ์ส านักงาน  
21 019-52-0008 ตู้คอนเทรนเนอร์ขนาด3.00X12.00ม. 2 ม.ิย 58  -  ภัทรพล

 
 

22 019-52-0009 ตู้คอนเทรนเนอร์ขนาด3.00X12.00ม. 2 ม.ิย 58  -  ภัทรพล
 

 

23 420-59-0509 เคร่ืองปรับอากาศ   -  ภัทรพล
 

 

24 420-59-0510 เคร่ืองปรับอากาศ   -  ภัทรพล
 

 

ทะเบียนสังหาริมทรัพย์  ประจ าปีงบประมาณ 2561
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครรังสิต

ล าดบั ประเภท รหัส ผู้ดแูล หมายเหตุ



ใบที๒่

ยี่ห้อ ชนิด แบบ วัน/เดอืน/ปี สถานทีต่ดิตั้ง ราคา/หน่วย
ขนาดลักษณะ ทีไ่ดก้รรมสิทธิ์ บาท

ครุภัณฑ์ส านักงาน  
25 420-59-0511 เคร่ืองปรับอากาศ   -  ภัทรพล

 
 

26 420-59-0512 เคร่ืองปรับอากาศ   -  ภัทรพล
 

 

27 420-59-0513 เคร่ืองปรับอากาศ   -  ภัทรพล
 

 

28 420-59-0514 เคร่ืองปรับอากาศ   -  ภัทรพล
 

 

ทะเบียนสังหาริมทรัพย์  ประจ าปีงบประมาณ 2561
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครรังสิต

ล าดบั ประเภท รหัส ผู้ดแูล หมายเหตุ



ใบที๒่

ยี่ห้อ ชนิด แบบ วัน/เดอืน/ปี สถานทีต่ดิตั้ง ราคา/หน่วย
ขนาดลักษณะ ทีไ่ดก้รรมสิทธิ์ บาท

ครุภัณฑ์ส านักงาน  
29 420-59-0515 เคร่ืองปรับอากาศ   -  ภัทรพล

 
 

30 420-59-0516 เคร่ืองปรับอากาศ   -  ภัทรพล
 

 

31 400-59-1808 โต๊ะเอนกประสงค์   -  ภัทรพล
 

 

32 400-59-1809 โต๊ะเอนกประสงค์   -  ภัทรพล
 

 

ทะเบียนสังหาริมทรัพย์  ประจ าปีงบประมาณ 2561
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครรังสิต

ล าดบั ประเภท รหัส ผู้ดแูล หมายเหตุ



ใบที๒่

ยี่ห้อ ชนิด แบบ วัน/เดอืน/ปี สถานทีต่ดิตั้ง ราคา/หน่วย
ขนาดลักษณะ ทีไ่ดก้รรมสิทธิ์ บาท

ครุภัณฑ์ส านักงาน  
33 400-59-1810 โต๊ะเอนกประสงค์   -  ภัทรพล

 
 

34 400-59-1811 โต๊ะเอนกประสงค์   -  ภัทรพล
 

 

35 400-59-1812 โต๊ะเอนกประสงค์   -  ภัทรพล
 

 

36 400-59-1813 โต๊ะเอนกประสงค์   -  ภัทรพล
 

 

ทะเบียนสังหาริมทรัพย์  ประจ าปีงบประมาณ 2561
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครรังสิต

ล าดบั ประเภท รหัส ผู้ดแูล หมายเหตุ



ใบที๒่

ยี่ห้อ ชนิด แบบ วัน/เดอืน/ปี สถานทีต่ดิตั้ง ราคา/หน่วย
ขนาดลักษณะ ทีไ่ดก้รรมสิทธิ์ บาท

ครุภัณฑ์ส านักงาน  
37 400-59-1814 โต๊ะเอนกประสงค์   -  ภัทรพล

 
 

38 400-59-1815 โต๊ะเอนกประสงค์   -  ภัทรพล
 

 

39 400-59-1816 โต๊ะเอนกประสงค์   -  ภัทรพล
 

 

40 400-59-1817 โต๊ะเอนกประสงค์   -  ภัทรพล
 

 

ทะเบียนสังหาริมทรัพย์  ประจ าปีงบประมาณ 2561
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครรังสิต

ล าดบั ประเภท รหัส ผู้ดแูล หมายเหตุ



ใบที๒่

ยี่ห้อ ชนิด แบบ วัน/เดอืน/ปี สถานทีต่ดิตั้ง ราคา/หน่วย
ขนาดลักษณะ ทีไ่ดก้รรมสิทธิ์ บาท

ครุภัณฑ์ส านักงาน  
41 401-59-5616 เก้าอี้เหล็กบุนวม   -  ภัทรพล

 
 

42 401-59-5617 เก้าอี้เหล็กบุนวม   -  ภัทรพล
 

 

43 401-59-5618 เก้าอี้เหล็กบุนวม   -  ภัทรพล
 

 

44 401-59-5619 เก้าอี้เหล็กบุนวม   -  ภัทรพล
 

 

ทะเบียนสังหาริมทรัพย์  ประจ าปีงบประมาณ 2561
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครรังสิต

ล าดบั ประเภท รหัส ผู้ดแูล หมายเหตุ



ใบที๒่

ยี่ห้อ ชนิด แบบ วัน/เดอืน/ปี สถานทีต่ดิตั้ง ราคา/หน่วย
ขนาดลักษณะ ทีไ่ดก้รรมสิทธิ์ บาท

ครุภัณฑ์ส านักงาน  
45 401-59-5620 เก้าอี้เหล็กบุนวม   -  ภัทรพล

 
 

46 401-59-5621 เก้าอี้เหล็กบุนวม   -  ภัทรพล
 

 

47 401-59-5622 เก้าอี้เหล็กบุนวม   -  ภัทรพล
 

 

48 401-59-5623 เก้าอี้เหล็กบุนวม   -  ภัทรพล
 

 

ทะเบียนสังหาริมทรัพย์  ประจ าปีงบประมาณ 2561
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครรังสิต

ล าดบั ประเภท รหัส ผู้ดแูล หมายเหตุ



ใบที๒่

ยี่ห้อ ชนิด แบบ วัน/เดอืน/ปี สถานทีต่ดิตั้ง ราคา/หน่วย
ขนาดลักษณะ ทีไ่ดก้รรมสิทธิ์ บาท

ครุภัณฑ์ส านักงาน  
49 401-59-5624 เก้าอี้เหล็กบุนวม   -  ภัทรพล

 
 

50 401-59-5625 เก้าอี้เหล็กบุนวม   -  ภัทรพล
 

 

51 401-59-5626 เก้าอี้เหล็กบุนวม   -  ภัทรพล
 

 

52 401-59-5627 เก้าอี้เหล็กบุนวม   -  ภัทรพล
 

 

ทะเบียนสังหาริมทรัพย์  ประจ าปีงบประมาณ 2561
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครรังสิต

ล าดบั ประเภท รหัส ผู้ดแูล หมายเหตุ



ใบที๒่

ยี่ห้อ ชนิด แบบ วัน/เดอืน/ปี สถานทีต่ดิตั้ง ราคา/หน่วย
ขนาดลักษณะ ทีไ่ดก้รรมสิทธิ์ บาท

ครุภัณฑ์ส านักงาน  
53 401-59-5628 เก้าอี้เหล็กบุนวม   -  ภัทรพล

 
 

54 401-59-5629 เก้าอี้เหล็กบุนวม   -  ภัทรพล
 

 

55  401-59-5630 เก้าอี้เหล็กบุนวม   -  ภัทรพล
 

 

56 401-59-5631 เก้าอี้เหล็กบุนวม   -  ภัทรพล
 

 

ทะเบียนสังหาริมทรัพย์  ประจ าปีงบประมาณ 2561
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครรังสิต

ล าดบั ประเภท รหัส ผู้ดแูล หมายเหตุ



ใบที๒่

ยี่ห้อ ชนิด แบบ วัน/เดอืน/ปี สถานทีต่ดิตั้ง ราคา/หน่วย
ขนาดลักษณะ ทีไ่ดก้รรมสิทธิ์ บาท

ครุภัณฑ์ส านักงาน  
57 401-59-5632 เก้าอี้เหล็กบุนวม   -  ภัทรพล

 
 

58 401-59-5633 เก้าอี้เหล็กบุนวม   -  ภัทรพล
 

 

59 401-59-5634 เก้าอี้เหล็กบุนวม   -  ภัทรพล
 

 

60 401-59-5635 เก้าอี้เหล็กบุนวม   -  ภัทรพล
 

 

ทะเบียนสังหาริมทรัพย์  ประจ าปีงบประมาณ 2561
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครรังสิต

ล าดบั ประเภท รหัส ผู้ดแูล หมายเหตุ



ใบที๒่

ยี่ห้อ ชนิด แบบ วัน/เดอืน/ปี สถานทีต่ดิตั้ง ราคา/หน่วย
ขนาดลักษณะ ทีไ่ดก้รรมสิทธิ์ บาท

ครุภัณฑ์ส านักงาน  
61 401-59-5636 เก้าอี้เหล็กบุนวม   -  ภัทรพล

 
 

62 401-59-5637 เก้าอี้เหล็กบุนวม   -  ภัทรพล
 

 

63 401-59-5638 เก้าอี้เหล็กบุนวม   -  ภัทรพล
 

 

64 401-59-5639 เก้าอี้เหล็กบุนวม   -  ภัทรพล
 

 

ทะเบียนสังหาริมทรัพย์  ประจ าปีงบประมาณ 2561
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครรังสิต

ล าดบั ประเภท รหัส ผู้ดแูล หมายเหตุ



ใบที๒่

ยี่ห้อ ชนิด แบบ วัน/เดอืน/ปี สถานทีต่ดิตั้ง ราคา/หน่วย
ขนาดลักษณะ ทีไ่ดก้รรมสิทธิ์ บาท

ครุภัณฑ์ส านักงาน  
65 401-59-5640 เก้าอี้เหล็กบุนวม   -  ภัทรพล

 
 

66 401-59-5641 เก้าอี้เหล็กบุนวม   -  ภัทรพล
 

 

67 401-59-5642 เก้าอี้เหล็กบุนวม   -  ภัทรพล
 

 

68 401-59-5643 เก้าอี้เหล็กบุนวม   -  ภัทรพล
 

 

ทะเบียนสังหาริมทรัพย์  ประจ าปีงบประมาณ 2561
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครรังสิต

ล าดบั ประเภท รหัส ผู้ดแูล หมายเหตุ



ใบที๒่

ยี่ห้อ ชนิด แบบ วัน/เดอืน/ปี สถานทีต่ดิตั้ง ราคา/หน่วย
ขนาดลักษณะ ทีไ่ดก้รรมสิทธิ์ บาท

ครุภัณฑ์ส านักงาน  
69 401-59-5644 เก้าอี้เหล็กบุนวม   -  ภัทรพล

 
 

70 401-59-5645 เก้าอี้เหล็กบุนวม   -  ภัทรพล
 

 

71 401-59-5646 เก้าอี้เหล็กบุนวม   -  ภัทรพล
 

 

72 401-59-5647 เก้าอี้เหล็กบุนวม   -  ภัทรพล
 

 

ทะเบียนสังหาริมทรัพย์  ประจ าปีงบประมาณ 2561
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครรังสิต

ล าดบั ประเภท รหัส ผู้ดแูล หมายเหตุ



ใบที๒่

ยี่ห้อ ชนิด แบบ วัน/เดอืน/ปี สถานทีต่ดิตั้ง ราคา/หน่วย
ขนาดลักษณะ ทีไ่ดก้รรมสิทธิ์ บาท

ครุภัณฑ์ส านักงาน  
73 401-59-5648 เก้าอี้เหล็กบุนวม   -  ภัทรพล

 
 

74 401-59-5649 เก้าอี้เหล็กบุนวม   -  ภัทรพล
 

 

75 401-59-5650 เก้าอี้เหล็กบุนวม   -  ภัทรพล
 

 

76 401-59-5651 เก้าอี้เหล็กบุนวม   -  ภัทรพล
 

 

ทะเบียนสังหาริมทรัพย์  ประจ าปีงบประมาณ 2561
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครรังสิต

ล าดบั ประเภท รหัส ผู้ดแูล หมายเหตุ



ใบที๒่

ยี่ห้อ ชนิด แบบ วัน/เดอืน/ปี สถานทีต่ดิตั้ง ราคา/หน่วย
ขนาดลักษณะ ทีไ่ดก้รรมสิทธิ์ บาท

ครุภัณฑ์ส านักงาน  
77 401-59-5652 เก้าอี้เหล็กบุนวม   -  ภัทรพล

 
 

78 401-59-5653 เก้าอี้เหล็กบุนวม   -  ภัทรพล
 

 

79 401-59-5654 เก้าอี้เหล็กบุนวม   -  ภัทรพล
 

 

80 401-59-5655 เก้าอี้เหล็กบุนวม   -  ภัทรพล
 

 

ทะเบียนสังหาริมทรัพย์  ประจ าปีงบประมาณ 2561
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครรังสิต

ล าดบั ประเภท รหัส ผู้ดแูล หมายเหตุ



ใบที๒่

ยี่ห้อ ชนิด แบบ วัน/เดอืน/ปี สถานทีต่ดิตั้ง ราคา/หน่วย
ขนาดลักษณะ ทีไ่ดก้รรมสิทธิ์ บาท

ครุภัณฑ์ส านักงาน  
81 401-59-5656 เก้าอี้เหล็กบุนวม   -  ภัทรพล

 
 

82 401-59-5657 เก้าอี้เหล็กบุนวม   -  ภัทรพล
 

 

83 401-59-5658 เก้าอี้เหล็กบุนวม   -  ภัทรพล
 

 

84 401-59-5659 เก้าอี้เหล็กบุนวม   -  ภัทรพล
 

 

ทะเบียนสังหาริมทรัพย์  ประจ าปีงบประมาณ 2561
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครรังสิต

ล าดบั ประเภท รหัส ผู้ดแูล หมายเหตุ



ใบที๒่

ยี่ห้อ ชนิด แบบ วัน/เดอืน/ปี สถานทีต่ดิตั้ง ราคา/หน่วย
ขนาดลักษณะ ทีไ่ดก้รรมสิทธิ์ บาท

ครุภัณฑ์ส านักงาน  
85 401-59-5660 เก้าอี้เหล็กบุนวม   -  ภัทรพล

 
 

86 401-59-5661 เก้าอี้เหล็กบุนวม   -  ภัทรพล
 

 

87 401-59-5662 เก้าอี้เหล็กบุนวม   -  ภัทรพล
 

 

88 401-59-5663 เก้าอี้เหล็กบุนวม   -  ภัทรพล
 

 

ทะเบียนสังหาริมทรัพย์  ประจ าปีงบประมาณ 2561
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครรังสิต

ล าดบั ประเภท รหัส ผู้ดแูล หมายเหตุ



ใบที๒่

ยี่ห้อ ชนิด แบบ วัน/เดอืน/ปี สถานทีต่ดิตั้ง ราคา/หน่วย
ขนาดลักษณะ ทีไ่ดก้รรมสิทธิ์ บาท

ครุภัณฑ์ส านักงาน  
89 401-59-5664 เก้าอี้เหล็กบุนวม   -  ภัทรพล

 
 

90 401-59-5665 เก้าอี้เหล็กบุนวม   -  ภัทรพล
 

 

       
 

       
 

 

 

 

ทะเบียนสังหาริมทรัพย์  ประจ าปีงบประมาณ 2561
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครรังสิต

ล าดบั ประเภท รหัส ผู้ดแูล หมายเหตุ



ใบที๒่

ยี่ห้อ ชนิด แบบ วัน/เดอืน/ปี สถานทีต่ดิตั้ง ราคา/หน่วย
ขนาดลักษณะ ทีไ่ดก้รรมสิทธิ์ บาท

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์  
1 282-59-0058 เคร่ืองดึงคอและหลังแบบอัตโนมัติ+เตียง 17 ม.ีค 59  - 260,000 ภัทรพล

 
 

2 282-59-0059 เตียงไม้มาตรฐานชนิดเต้ีย 17 ม.ีค 59  - 12,000 ภัทรพล
 

 

3 277-59-0002 เคร่ืองมือรักษาด้วยคล่ืนเสียงความถี่สูง 17 ม.ีค 59  - 105,000 ภัทรพล

 

4 289-59-0051 เคร่ืองชั่งน้ าหนักพร้อมวัดส่วนสูง 28 ม.ีค 59  - 8,500 ภัทรพล
 

 

ทะเบียนสังหาริมทรัพย์  ประจ าปีงบประมาณ 2561
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครรังสิต

ล าดบั ประเภท รหัส ผู้ดแูล หมายเหตุ



ใบที๒่

ยี่ห้อ ชนิด แบบ วัน/เดอืน/ปี สถานทีต่ดิตั้ง ราคา/หน่วย
ขนาดลักษณะ ทีไ่ดก้รรมสิทธิ์ บาท

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์  
5 241-59-0006 หม้อต้มแผ่นประคบร้อน 1 ก.ย 59  - 72,000 ภัทรพล

 
 

6 303-59-0002 ราวคู่ขนานฝึกเดิน 1 ก.ย 59  - 42,000 ภัทรพล
 

 

7 284-59-0129 ไม้เท้า 3 ขา 1 ก.ย 59  - 650 ภัทรพล

 

8 284-59-0130 ไม้เท้า 3 ขา 1 ก.ย 59  - 650 ภัทรพล
 

 

ทะเบียนสังหาริมทรัพย์  ประจ าปีงบประมาณ 2561
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครรังสิต

ล าดบั ประเภท รหัส ผู้ดแูล หมายเหตุ



ใบที๒่

ยี่ห้อ ชนิด แบบ วัน/เดอืน/ปี สถานทีต่ดิตั้ง ราคา/หน่วย
ขนาดลักษณะ ทีไ่ดก้รรมสิทธิ์ บาท

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์  
9 311-59-0029 เข็มขัดพยุงตัวผู้ป่วย ขนาด L 1 ก.ย 59  - 1,550 ภัทรพล

 
 

10 311-59-0030 เข็มขัดพยุงตัวผู้ป่วย ขนาด s 1 ก.ย 59  - 1,550 ภัทรพล
 

 

11 311-59-0031 เข็มขัดพยุงตัวผู้ป่วย ขนาด M 1 ก.ย 59  - 1,550 ภัทรพล

 

12 282-61-0064 เตียงไม้   -  ภัทรพล

 

ทะเบียนสังหาริมทรัพย์  ประจ าปีงบประมาณ 2561
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครรังสิต

ล าดบั ประเภท รหัส ผู้ดแูล หมายเหตุ



ใบที๒่

ยี่ห้อ ชนิด แบบ วัน/เดอืน/ปี สถานทีต่ดิตั้ง ราคา/หน่วย
ขนาดลักษณะ ทีไ่ดก้รรมสิทธิ์ บาท

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์  
13 282-61-0065 เตียงฝึกยนื   -  ภัทรพล

 
 

14 277-61-0006 เคร่ืองมือรักษาด้วยคล่ืนเสียง   -  ภัทรพล
 

 

15 277-61-0007 เคร่ืองกระตุ้นไฟฟา้   -  ภัทรพล

 

16 311-61-0032 รอกบริหารไหล่   -  ภัทรพล
 

 

ทะเบียนสังหาริมทรัพย์  ประจ าปีงบประมาณ 2561
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครรังสิต

ล าดบั ประเภท รหัส ผู้ดแูล หมายเหตุ



ยี่ห้อ ชนิด แบบ วัน/เดอืน/ปี สถานทีต่ดิตั้ง ราคา/หน่วย
ขนาดลักษณะ ทีไ่ดก้รรมสิทธิ์ บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
1 416 59 0698 เคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมจอ 2 ก.ย 59  - 13,500 ภัทรพล

  
 

2 416 59 0699 เคร่ืองส ารองไฟ 2 ก.ย 59  - 1,200 ภัทรพล
 

 

3 503 59 0151 เค่ืองพิมพ์มัลติฟังชั่น brother 2 ก.ย 59  - 13,500 ภัทรพล

 

       
 

 
 

ทะเบียนสังหาริมทรัพย์  ประจ าปีงบประมาณ 2561
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครรังสิต

ล าดบั ประเภท รหัส ผู้ดแูล หมายเหตุ



ยี่ห้อ ชนิด แบบ วัน/เดอืน/ปี สถานทีต่ดิตั้ง ราคา/หน่วย
ขนาดลักษณะ ทีไ่ดก้รรมสิทธิ์ บาท

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  
1 446-59-0055 เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ EPSON 6 ม.ิย 59  - 38,500 ภัทรพล

 
 

2 490-59-0097 จอภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า100นิ้ว 6 ม.ิย 59  - 9,500 ภัทรพล
 

 

3 459-59-0123 ตู้ล าโพง 15 นิ้ว 6 ม.ิย 59  - 7,250 ภัทรพล

 

4 459-59-0124 ตู้ล าโพง 15 นิ้ว 6 ม.ิย 59  - 7,250 ภัทรพล
 

 

ทะเบียนสังหาริมทรัพย์  ประจ าปีงบประมาณ 2561
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครรังสิต

ล าดบั ประเภท รหัส ผู้ดแูล หมายเหตุ



ยี่ห้อ ชนิด แบบ วัน/เดอืน/ปี สถานทีต่ดิตั้ง ราคา/หน่วย
ขนาดลักษณะ ทีไ่ดก้รรมสิทธิ์ บาท

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  
5 458-59-0176 ไมค์โครโฟนไร้สาย 6 ม.ิย 59  - 5,000 ภัทรพล

 
 

6 490-59-0097 จอภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า100นิ้ว 6 ม.ิย 59  - 9,500 ภัทรพล
 

 

7 458-59-0172 ไมค์โครโฟนมีสาย 6 ม.ิย 59  - 1,800 ภัทรพล

 

 
 

 
 

ทะเบียนสังหาริมทรัพย์  ประจ าปีงบประมาณ 2561
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครรังสิต

ล าดบั ประเภท รหัส ผู้ดแูล หมายเหตุ



ใบที๒่

ยี่ห้อ ชนิด แบบ วัน/เดอืน/ปี สถานทีต่ดิตั้ง ราคา/หน่วย
ขนาดลักษณะ ทีไ่ดก้รรมสิทธิ์ บาท

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  
1 722-59-0017 อ่างล้างจาน 16 ม.ีค 59  - 5,885 ภัทรพล

 
 

2 712-59-0007 ตู้ครัวอลูมิเนียม 16 ม.ีค 59  - 16,585 ภัทรพล
 

 

3 703-59-0040 ตู้เย็น 16 ม.ีค 59  - 9,309 ภัทรพล

 

4 707-59-0003 เคร่ืองซักผ้า 23 ม.ิย 59  - 9,000 ภัทรพล
 

 

ทะเบียนสังหาริมทรัพย์  ประจ าปีงบประมาณ 2561
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครรังสิต

ล าดบั ประเภท รหัส ผู้ดแูล หมายเหตุ



ใบที๒่

ยี่ห้อ ชนิด แบบ วัน/เดอืน/ปี สถานทีต่ดิตั้ง ราคา/หน่วย
ขนาดลักษณะ ทีไ่ดก้รรมสิทธิ์ บาท

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
5 713 59 0025 ตู้น้ าร้อน-เย็นต่อท่อประปา 16 ม.ีค 59  - 25,850 ภัทรพล

ทะเบียนสังหาริมทรัพย์  ประจ าปีงบประมาณ 2561
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครรังสิต

ล าดบั ประเภท รหัส ผู้ดแูล หมายเหตุ




