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วัน/เดือน/ปี
หมายเลขประจ า

ครุภัณฑ์
รายการ

         ขนาดและ
ลักษณะ        S/N

จ านวน
หน่วย

หมายเหตุ

6 มิ.ย. 2539 สน.04-15-524 เคร่ืองปรับอากาศย่ีห้อ FUJIBISHI
ขนาดแยกส่วน 33,000 
BTU

1 เคร่ือง
การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฎว่าครุภัณฑ์ช ารุด  เส่ือมสภาพ  หรือไม่
จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป

31 ม.ค. 
2540

สน.04-15.515 เคร่ืองปรับอากาศย่ีห้อ ALPINE
ขนาดแยกส่วน 32,000 
BTU

การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฎว่าครุภัณฑ์ช ารุด  เส่ือมสภาพ  หรือไม่
จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป

26 พ.ย. 
2542

สส. 06-06-160
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ระบบ
ประมวลผลอุตุนิยมวิทยา ด้าน
การบิน (OPMET DATA BANK)

1  ชุด
การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฎว่าครุภัณฑ์ช ารุด  เส่ือมสภาพ  หรือไม่
จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป

15 ก.ค.2545 อต.6660-004-10-1
เคร่ืองเขียนแผนท่ีอากาศอัตโนมัติ 
ย่ีห้อ HP  รุ่น Desigh Jet 1055 
CM

1 เคร่ือง
การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฎว่าครุภัณฑ์ช ารุด  เส่ือมสภาพ  หรือไม่
จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป

26 ก.ย. 
2546

อต.
7440-001-05-40/465

เคร่ืองคอมพิวเตอร์  ย่ีห้อ DELL 
รุ่น  Optiplex GX260

7NSR1S  7 เคร่ือง
การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฎว่าครุภัณฑ์ช ารุด  เส่ือมสภาพ  หรือไม่
จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป

อต.
7440-001-05-40/466

4DRR71S
การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฎว่าครุภัณฑ์ช ารุด  เส่ือมสภาพ  หรือไม่
จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป

อต.
7440-001-05-40/467

5CSR71S
การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฎว่าครุภัณฑ์ช ารุด  เส่ือมสภาพ  หรือไม่
จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป

อต.
7440-001-05-40/468

H9RR71S
การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฎว่าครุภัณฑ์ช ารุด  เส่ือมสภาพ  หรือไม่
จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป

อต.
7440-001-05-40/470

G9RR71S
การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฎว่าครุภัณฑ์ช ารุด  เส่ือมสภาพ  หรือไม่
จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป

                                                               รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงสภาพครุภัณฑ์ช ารุด  เส่ือมสภาพ หรือสูญไป                                                         
        ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันตก
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อต.
7440-001-05-40/471

HBRR71S
การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฎว่าครุภัณฑ์ช ารุด  เส่ือมสภาพ  หรือไม่
จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป

วัน/เดือน/ปี
หมายเลขประจ า

ครุภัณฑ์
รายการ

         ขนาดและ
ลักษณะ        S/N

จ านวน
หน่วย

หมายเหตุ

26 ก.ย. 
2546

อต.
7440-001-05-40/473

49SR71S
การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฎว่าครุภัณฑ์ช ารุด  เส่ือมสภาพ  หรือไม่
จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป

อต.
7440-001-05-40/476

จอภาพ ย่ีห้อ DELL รุ่น E551
MY-0749CW-46632-
33F-0HM8

6 เคร่ือง
การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฎว่าครุภัณฑ์ช ารุด  เส่ือมสภาพ  หรือไม่
จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป

อต.
7440-001-05-40/477

MY-0749CW-46632-
33F-2PC8

การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฎว่าครุภัณฑ์ช ารุด  เส่ือมสภาพ  หรือไม่
จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป

อต.
7440-001-05-40/478

MY-0749CW-46632-
33F-1NK8

การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฎว่าครุภัณฑ์ช ารุด  เส่ือมสภาพ  หรือไม่
จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป

อต.
7440-001-05-40/479

MY-0749CW-46632-
33F-1PX8

การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฎว่าครุภัณฑ์ช ารุด  เส่ือมสภาพ  หรือไม่
จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป

อต.
7440-001-05-40/480

MY-0749CW-46632-
33F-3D68

การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฎว่าครุภัณฑ์ช ารุด  เส่ือมสภาพ  หรือไม่
จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป

อต.
7440-001-05-40/481

MY-0749CW-46632-
33P-09Z8

การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฎว่าครุภัณฑ์ช ารุด  เส่ือมสภาพ  หรือไม่
จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป

อต.7440-010-05-269
เคร่ืองส ารองไฟฟ้า UPS ย่ีห้อ 
Lineguard รุ่น LGT-750

32607001725 8  เคร่ือง
การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฎว่าครุภัณฑ์ช ารุด  เส่ือมสภาพ  หรือไม่
จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป

อต.7440-010-05-270 32607001738
การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฎว่าครุภัณฑ์ช ารุด  เส่ือมสภาพ  หรือไม่
จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป

อต.7440-010-05-271 32607001739
การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฎว่าครุภัณฑ์ช ารุด  เส่ือมสภาพ  หรือไม่
จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป

อต.7440-010-05-272 32607001749
การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฎว่าครุภัณฑ์ช ารุด  เส่ือมสภาพ  หรือไม่
จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป

อต.7440-010-05-273 32607001724
การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฎว่าครุภัณฑ์ช ารุด  เส่ือมสภาพ  หรือไม่
จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป

26 ก.ย. 
2546

26 ก.ย. 
2546
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อต.7440-010-05-275 32607001728
การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฎว่าครุภัณฑ์ช ารุด  เส่ือมสภาพ  หรือไม่
จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป

วัน/เดือน/ปี
หมายเลขประจ า

ครุภัณฑ์
รายการ

         ขนาดและ
ลักษณะ        S/N

จ านวน
หน่วย

หมายเหตุ

อต.7440-010-05-276
เคร่ืองส ารองไฟฟ้า UPS ย่ีห้อ 
Lineguard รุ่น LGT-750

32607001746
การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฎว่าครุภัณฑ์ช ารุด  เส่ือมสภาพ  หรือไม่
จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป

อต.7440-010-05-277 32607001751
การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฎว่าครุภัณฑ์ช ารุด  เส่ือมสภาพ  หรือไม่
จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป

อต.7110-006-05-304 เก้าอ้ี ชนิดมีล้อเล่ือน 5 ล้อ 1  ตัว
การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฎว่าครุภัณฑ์ช ารุด  เส่ือมสภาพ  หรือไม่
จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป

อต.7110-006-05-305 1  ตัว
การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฎว่าครุภัณฑ์ช ารุด  เส่ือมสภาพ  หรือไม่
จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป

อต.7110-006-05-309 1  ตัว
การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฎว่าครุภัณฑ์ช ารุด  เส่ือมสภาพ  หรือไม่
จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป

สน. 02-15-242
เคร่ืองค านวณเลขไฟฟ้า ย่ีห้อ 
CASIO

ตัวเลข 12 หลัก 1 เคร่ือง
การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฎว่าครุภัณฑ์ช ารุด  เส่ือมสภาพ  หรือไม่
จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป

สน. 02-15-243
เคร่ืองค านวณเลขไฟฟ้า ย่ีห้อ 
CASIO

ตัวเลข 12 หลัก 1 เคร่ือง
การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฎว่าครุภัณฑ์ช ารุด  เส่ือมสภาพ  หรือไม่
จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป

4  ก.พ. 2547 อต. 7910-003-10-2 เคร่ืองดูดฝุ่น ย่ีห้อ NATIONAL
รุ่น MC-9030A ความจุ 
20 ลิตรขนาด 1500 วัตต์

1  เคร่ือง
การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฎว่าครุภัณฑ์ช ารุด  เส่ือมสภาพ  หรือไม่
จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป

อต. 5805-001-10-70 เคร่ืองโทรศัพท์ ย่ีห้อ PANASONIC รุ่น KX-T2371MXW 1 เคร่ือง
การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฎว่าครุภัณฑ์ช ารุด  เส่ือมสภาพ  หรือไม่
จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป

อต. 5805-001-10-71 เคร่ืองโทรศัพท์ ย่ีห้อ PANASONIC รุ่น KX-T2371MXW 1 เคร่ือง
การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฎว่าครุภัณฑ์ช ารุด  เส่ือมสภาพ  หรือไม่
จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป

อต. 5805-001-10-72 เคร่ืองโทรศัพท์ ย่ีห้อ PANASONIC รุ่น KX-T2371MXW 1 เคร่ือง
การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฎว่าครุภัณฑ์ช ารุด  เส่ือมสภาพ  หรือไม่
จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป

15  มี.ค. 
2527

สน. 04-02-87 เคร่ืองปรับอากาศ ย่ีห้อ YORK
แบบแยกส่วนขนาด 
20,000 BTU

1  เคร่ือง
การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฎว่าครุภัณฑ์ช ารุด  เส่ือมสภาพ  หรือไม่
จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป

23 ม.ค. 
2547

26 ก.ย. 
2546

26 ก.ย. 
2546

12  มิ.ย. 
2540

26 ก.ย. 
2546
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วัน/เดือน/ปี
หมายเลขประจ า

ครุภัณฑ์
รายการ

         ขนาดและ
ลักษณะ        S/N

จ านวน
หน่วย

หมายเหตุ

16  มี.ค. 
2533

สน. 04-15-161
เคร่ืองปรับอากาศ ย่ีห้อ 
COMFORT

แบบแยกส่วน ขนาด 
25,000 BTU

1  เคร่ือง
การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฎว่าครุภัณฑ์ช ารุด  เส่ือมสภาพ  หรือไม่
จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป

16  มี.ค. 
2533

สน. 04-15-163
เคร่ืองปรับอากาศ ย่ีห้อ 
COMFORT

แบบแยกส่วน ขนาด 
25,000 BTU

1  เคร่ือง
การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฎว่าครุภัณฑ์ช ารุด  เส่ือมสภาพ  หรือไม่
จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป

สน. 04-15-341 เคร่ืองปรับอากาศ ย่ีห้อ KENT
แบบแยกส่วนขนาด 
18,000 BTU

การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฎว่าครุภัณฑ์ช ารุด  เส่ือมสภาพ  หรือไม่
จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป

สน. 04-15-342 เคร่ืองปรับอากาศ ย่ีห้อ KENT
แบบแยกส่วนขนาด 
18,000 BTU

การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฎว่าครุภัณฑ์ช ารุด  เส่ือมสภาพ  หรือไม่
จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป

สน. 04-15-343 เคร่ืองปรับอากาศ ย่ีห้อ KENT
แบบแยกส่วนขนาด 
18,000 BTU

การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฎว่าครุภัณฑ์ช ารุด  เส่ือมสภาพ  หรือไม่
จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป

สน. 04-15-344 เคร่ืองปรับอากาศ ย่ีห้อ KENT
แบบแยกส่วนขนาด 
18,000 BTU

การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฎว่าครุภัณฑ์ช ารุด  เส่ือมสภาพ  หรือไม่
จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป

4  ก.พ. 2530 สน. 01-02-237
เคร่ืองพิมพ์ดีดธรรมดา ย่ีห้อ 
OLYMPIA

แคร่ยาว 18 น้ิว แบบ
ภาษาไทย

1  เคร่ือง
การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฎว่าครุภัณฑ์ช ารุด  เส่ือมสภาพ  หรือไม่
จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป

11  มิ.ย. 
2534

สน. 01-15-279
เคร่ืองพิมพ์ดีดธรรมดา ย่ีห้อ 
OLIVETTI

แคร่ยาว 18 น้ิว แบบ
ภาษาอังกฤษ หมายเลข

1  เคร่ือง
การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฎว่าครุภัณฑ์ช ารุด  เส่ือมสภาพ  หรือไม่
จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป

สน.14-15-145 ช้ันวางเก็บเอกสาร 190*590*80 ซม. ไม่จ าหน่ายบัญชีครุภัณฑ์ เน่ืองจากสภาพครุภัณฑ์ยังใช้งานได้
สน.14-15-146 ช้ันวางเก็บเอกสาร 190*590*80 ซม. ไม่จ าหน่ายบัญชีครุภัณฑ์ เน่ืองจากสภาพครุภัณฑ์ยังใช้งานได้

30  มิ.ย. 
2540

สน. 09-15-485 ตู้ไม้เก็บเอกสาร
34*44*33  น้ิว  ชนิด 5 
ล้ินชัก

1  ตู้
การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฎว่าครุภัณฑ์ช ารุด  เส่ือมสภาพ  หรือไม่
จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป

7  ก.ย. 2520 สน. 12-02-395 โต๊ะระดับ 1-2 1  ตัว
การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฎว่าครุภัณฑ์ช ารุด  เส่ือมสภาพ  หรือไม่
จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป

30  ก.ย. 
2529

สน. 12-02-944 โต๊ะพิมพ์ดีดเหล็ก พับข้างได้  สีเทา 1  ตัว
การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฎว่าครุภัณฑ์ช ารุด  เส่ือมสภาพ  หรือไม่
จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป

7  ก.พ. 2546

4 เคร่ือง

2  ตัว

20 มี.ค. 
2536
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สน. 12-15-1042
โต๊ะท างานชนิดไม้พร้อมเก้าอ้ี 
ระดับ 3-6

2  ชุด
การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฎว่าครุภัณฑ์ช ารุด  เส่ือมสภาพ  หรือไม่
จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป

สน. 12-15-1043 โต๊ะท างานชนิดไม้ ระดับ 3-6
การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฎว่าครุภัณฑ์ช ารุด  เส่ือมสภาพ  หรือไม่
จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป

25  ก.ย. 
2532

สน. 12-15-1048
โต๊ะท างานชนิดไม้พร้อมเก้าอ้ี 
ระดับ 3-6

1  ชุด
การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฎว่าครุภัณฑ์ช ารุด  เส่ือมสภาพ  หรือไม่
จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป

25  ก.ย. 
2532

สน. 12-15-1051
โต๊ะท างานชนิดไม้พร้อมเก้าอ้ี 
ระดับ 3-6

1  ชุด
การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฎว่าครุภัณฑ์ช ารุด  เส่ือมสภาพ  หรือไม่
จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป

สน. 12-15-1064 โต๊ะพิมพ์ดีดชนิดไม้ ไม่จ าหน่ายบัญชีครุภัณฑ์ เน่ืองจากสภาพครุภัณฑ์ยังใช้งานได้

สน. 12-15-1065 โต๊ะพิมพ์ดีดชนิดไม้
การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฎว่าครุภัณฑ์ช ารุด  เส่ือมสภาพ  หรือไม่
จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป

22  พ.ค. 
2533

สน. 12-15-1098 โต๊ะไม้วางจอภาพวินด์เชียร์
โต๊ะขนาด 90*70*137 
ซม.

1  ตัว
การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฎว่าครุภัณฑ์ช ารุด  เส่ือมสภาพ  หรือไม่
จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป

27  ต.ค. 
2537

สน. 13-15-2529 เก้าอ้ี 5 ล้อ มีท่ีเท้าแขนแบบบุนวม 1 ตัว
การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฎว่าครุภัณฑ์ช ารุด  เส่ือมสภาพ  หรือไม่
จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป

4  มี.ค. 2539 สน. 12-15-1594 โต๊ะพิมพ์ดีดพร้อมเก้าอ้ี 1  ชุด
การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฎว่าครุภัณฑ์ช ารุด  เส่ือมสภาพ  หรือไม่
จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป

15  มิ.ย. 
2537

สน. 15-02-305
พัดลมระบายอากาศ ย่ีห้อ 
TOSHIBA

ขนาด 8 น้ิว 1  เคร่ือง
การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฎว่าครุภัณฑ์ช ารุด  เส่ือมสภาพ  หรือไม่
จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป

ฆพ. 01-15-14
เคร่ืองฉายภาพข้ามศีรษะ ย่ีห้อ 
ELMO

รุ่น HPL 14 233837 1 เคร่ือง
การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฎว่าครุภัณฑ์ช ารุด  เส่ือมสภาพ  หรือไม่
จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป

ฆพ. 02-15-6 จอภาพชนิดต้ังพ้ืน ย่ีห้อ KP รุ่น CONCT  70*70 น้ิว 1  จอ
การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฎว่าครุภัณฑ์ช ารุด  เส่ือมสภาพ  หรือไม่
จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป

3  ม.ค. 2538 ฆพ. 01-15-22 เคร่ืองฉายสไลด์  ย่ีห้อ  KODAK รุ่น EKTALITE-006394 1  เคร่ือง
การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฎว่าครุภัณฑ์ช ารุด  เส่ือมสภาพ  หรือไม่
จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป

25  ก.ย. 
2532

2  ชุด

24  ม.ค. 
2534

25  ก.ย. 
2532
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20 ม.ค. 
2547

อต.6720-005-10-1
กล้องถ่ายรูป ย่ีห้อ  CANNON รุ่น
 G5 พร้อม MEMORY 128 MB 2

ระบบดิจิตอล ความ
ละเอียด 5.0 ล้าน พิกเซล

1  ตัว
การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฎว่าครุภัณฑ์ช ารุด  เส่ือมสภาพ  หรือไม่
จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป

2 ม.ค. 2551 ป้ายอักษรว่ิง GF 100000003366 1 ชุด
การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฎว่าครุภัณฑ์ช ารุด  เส่ือมสภาพ  หรือไม่
จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป

24  ก.ค. 
2540

ฟว. 05-15-186/1-3 เคร่ืองจ่ายแรงดันไฟฟ้า แบบต่อเน่ือง 1  ชุด
การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฎว่าครุภัณฑ์ช ารุด  เส่ือมสภาพ  หรือไม่
จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป

25  ก.ย. 
2540

ฟว. 05-15-201 UPS  ย่ีห้อ APC 1000 VA 1  เคร่ือง
การตรวจสอบครุภัณฑ์ปรากฎว่าครุภัณฑ์ช ารุด  เส่ือมสภาพ  หรือไม่
จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป


