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ลําดับ หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ งปม. / ปี งปม. จํานวนปี หมายเหตุ
ที่ เดิม / GFMIS (  ยี่ห้อ  ชนิด แบบ ขนาด และลักษณะ ) ที่ได้มา ประเมินเริ่มต้น เงินทุนฯ ที่ได้มา ที่ใช้งาน สาเหตุของการชํารุด สภาพ/ลักษณะของการชํารุด
1 09-002-00122-00 เครื่องทํานํ้าเย็น แบบใช้ขวด ยี่ห้อ สแตน

ดาส ถังบรรจุนํ้าได้ไม่ตํ่ากว่า 18 ลิตร หรือ

 5 แกลลอน ทําความเย็นได้ไม่น้อยกว่า 3

 ลิตร/ชั่วโมง โครงสร้างเป็นโลหะไม่เป็น

สนิมมีระบบตัดไฟอัตโนมัติ ใช้ไฟฟ้า AC 

220 โวลต์ 50/60 เฮิร์ต

3,200.00       30.00            รับริจาค 2531 20 เนื่องจากมีอายุการใช้ที่

ยาวนาน เสื่อมสภาพตาม

ระยะเวลาการใช้งาน

ตัวเครื่องเป็นสนิมผุพัง ระบบทํา

ความเย็นไม่ทํางานไฟฟ้ารั่วเป็น

อันตราย ไม่มีอะไหล่ซ่อมแซม

2 09-002-00266-99 เครื่องตัดหญ้าติดท้ายรถแทรกเตอร์ ยี่ห้อ 

ซี.เอ็ม.ที่ รุ่น ซีเอ็มที 48 ผลิตภัณฑ์

ประเทศไทย

26,499.98     200.00          เงินงบ 2533 31 เนื่องจากมีอายุการใช้ที่

ยาวนาน เป็นรุ่นเก่าไม่มี

อะไหล่ซ่อม

ตัวเครื่องและใบมีดตัดหญ้าเป็น

สนิมผุพัง ไม่มีอะไหล่ซ่อมแซม ต้อง

ใช้ติดท้ายรถไถเมื่อต้องใช้งาน รถ

ไถฟาร์มได้ชํารุดและจําหน่ายไป

แล้วตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559

3 02-006-00431-99 รถบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา ขนาด 1 

ตัน  ยี่ห้อ โตโยต้าไฮลักซ์ รุ่น 

LN85R-TRMRST ประกอบในประเทศ

ไทยปริมาตร 2446 cc.89 แรงม้า

340,500       30,000.00      รับโอน 2534 17 เนื่องจากมีอายุการใช้ที่

ยาวนาน เป็นรุ่นเก่าไม่มี

อะไหล่ซ่อม

เครื่องยนต์ชํารุดเสื่อมสภาพ สตาร์ท

ไม่ติด อะไหล่หายาก ค่าซ่อมแพง

เมื่อซ่อมแล้วนํากลับมาใช้งานได้ไม่

นานก็ชํารุดบ่อยครั้งทําให้สิ้นเปลือง

งบประมาณในการบํารุงรักษา

ประเมินราคาโดย

เจ้าหน้าที่จาก

สํานักงานขนส่งจังหวัด

อุตรดิตถ์ สาขาตรอน 

ราคารวมกับอุปกรณ์

ในตัวรถ เช่น แอร์ 

และอื่นๆ

4 02-078-00043-99 ต่อรถ 1 ตัน ดีเซลช่วงยาว เป็นแบบ

หลังคาดับเบิ้ลแคบโดยต่อจากหัวเก๋งเดิม 1

 ตอน มีประตู 2 ข้าง

-               รับโอน 2534 17 เป็นส่วนต่อเติมของรายการที่ 6 เป็นส่วนต่อเติมของรายการที่ 6

จํานวนเงิน ( ราคา ) รายละเอียดครุภัณฑ์ชํารุด

รายงานการครุภัณฑ์ที่ชํารุด
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําอุตรดิตถ์ 

 แนบท้ายประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําอุตรดิตถ์ ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2564
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ลําดับ หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ งปม. / ปี งปม. จํานวนปี หมายเหตุ

ที่ เดิม / GFMIS (  ยี่ห้อ  ชนิด แบบ ขนาด และลักษณะ ) ที่ได้มา ประเมินเริ่มต้น เงินทุนฯ ที่ได้มา ที่ใช้งาน สาเหตุของการชํารุด สภาพ/ลักษณะของการชํารุด
จํานวนเงิน ( ราคา ) รายละเอียดครุภัณฑ์ชํารุด

5 01-143-00058-99 แอร์ติดรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค 

3032 อุตรดิตถ์

14,700.00     -               รับโอน 2535 29 เนื่องจากมีอายุการใช้ที่

ยาวนาน เสื่อมสภาพตาม

ระยะเวลาการใช้งาน

ชํารุดทรุดโทรมไม่มีอะไหล่ซ่อม ไม่

คุ้มค่ากับการซ่อมแล้วนํากลับมาใช้

งาน สิ้นเปลืองงบประมาณในการ

ซ่อมบํารุง

6 03-011-04313-99 ถังนํ้าแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 1,000 

ลิตร (มอก.) 7 MLP

7,677.00       50.00            รับโอนจาก 

กพก

2535 29 เนื่องจากมีอายุการใช้ที่

ยาวนาน เสื่อมสภาพตาม

ระยะเวลาการใช้งาน

ตัววัสดุถังไฟเบอร์กลาสเสื่อมสภาพ

ผุพัง รั่วเก็บนํ้าไม่อยู่ ยากต่อการ

ซ่อมแซม

7 03-011-04314-99 ถังนํ้าแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 1,000 

ลิตร (มอก.) 7 MLP

7,677.00       50.00            รับโอน 2535 29 เนื่องจากมีอายุการใช้ที่

ยาวนาน เสื่อมสภาพตาม

ระยะเวลาการใช้งาน

ตัววัสดุถังไฟเบอร์กลาสเสื่อมสภาพ

ผุพัง รั่วเก็บนํ้าไม่อยู่ ยากต่อการ

ซ่อมแซม

8 03-011-04315-99 ถังนํ้าแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 1,000 

ลิตร (มอก.) 7 MLP

7,677.00       50.00            รับโอน 2535 29 เนื่องจากมีอายุการใช้ที่

ยาวนาน เสื่อมสภาพตาม

ระยะเวลาการใช้งาน

ตัววัสดุถังไฟเบอร์กลาสเสื่อมสภาพ

ผุพัง รั่วเก็บนํ้าไม่อยู่ ยากต่อการ

ซ่อมแซม

9 09-005-00012-00 เตาแก๊ส แบบ 3 หัวเตา ยี่ห้อ เวิร์ลพูล รุ่น

 WER-30J พร้อมถัง หัว สาย

6,650.00       50.00            เงินทุนฯ 2548 16

เนื่องจากมีอายุการใช้งาน

ยาวนาน ตัววัสดุไม่คงทนถาวร

ส่วนที่เป็นตัวเตาแก๊สเป็นสนิมผุพัง 

กระจกปิดหน้าเตาแตก ไม่มีอะไหล่

10 16-74-0109-0018 พัดลมติดผนัง ยี่ห้อ TOSHIBA 1,390.00       20.00            งบดําเนินงาน 2553 11 เนื่องจากมีอายุการใช้งาน

ยาวนาน ตัววัสดุไม่คงทนถาวร

ไฟไม่เข้า ไดนาโมพัง ใบพัด

เสื่อมสภาพแตกหัก ตัวฝาคลอบ

เครื่องผุพัง ไม่คุ้มกับการซ่อมและ

นํากลับมาใช้งาน

11 16-74-1001-0005 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ยี่ห้อ Hp 

รุ่น P1102

3,800.00       10.00            งบดําเนินงาน 2553 11 เนื่องจากมีอายุการใช้งาน

ยาวนาน ตัววัสดุไม่คงทนถาวร เครื่องไม่ดึงกระดาษ วัสดุตัวเครื่อง

เสื่อมสภาพผุพัง ค่าซ่อมแพงไม่

คุ้มค่าซ่อมและนํากลับมาใช้งาน

12 16-74-1001-0006 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ยี่ห้อ 

Hp รุ่น P1102

3,800.00       10.00            งปม. 2553 11 เนื่องจากมีอายุการใช้งาน

ยาวนาน ตัววัสดุไม่คงทนถาวร เครื่องไม่ดึงกระดาษ วัสดุตัวเครื่อง

เสื่อมสภาพผุพัง ค่าซ่อมแพงไม่

คุ้มค่าซ่อมและนํากลับมาใช้งาน



3
ลําดับ หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ งปม. / ปี งปม. จํานวนปี หมายเหตุ

ที่ เดิม / GFMIS (  ยี่ห้อ  ชนิด แบบ ขนาด และลักษณะ ) ที่ได้มา ประเมินเริ่มต้น เงินทุนฯ ที่ได้มา ที่ใช้งาน สาเหตุของการชํารุด สภาพ/ลักษณะของการชํารุด
จํานวนเงิน ( ราคา ) รายละเอียดครุภัณฑ์ชํารุด

13 16-74-0103-0008 โต๊ะขาพับฟอร์เมกา ขนาด 24x48" 1,150.00       10.00            งปม. 2554 10 เนื่องจากมีอายุการใช้งาน

ยาวนาน ตัววัสดุไม่คงทนถาวร

ขาโต๊ะเป็นสนิมผุพัง 

แผ่นไม้ด้านบนผุพัง

14 16-74-1001-0009 เครื่องพิมพ์เลเซอร์  ยี่ห้อ samsung รุ่น 

SCX-3405w

4,105.50       10.00            งปม. 2556 8 เนื่องจากมีอายุการใช้งาน

ยาวนาน ตัววัสดุไม่คงทนถาวร เครื่องไม่ดึงกระดาษ วัสดุตัวเครื่อง

เสื่อมสภาพผุพัง ค่าซ่อมแพงไม่

คุ้มค่าซ่อมและนํากลับมาใช้งาน


