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หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

รายจ่ายตามงบประมาณจ าแนกออกเป็น 2 ลักษณะ ไดแ้ก ่ 

1. รายจ่ายของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ  

2. รายจ่ายงบกลาง  (เงินเบ้ียหวัดบ าเหน็จบ านาญ, เงินเลื่อนขั้นเงินเดอืน, เงนิช่วยเหลอืขา้ราชการ ฯลฯ) 
********************** 

รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกจิ หมายถึง รายจ่ายท่ีก าหนดไว้ส าหรับแตล่ะส่วนราชการและรัฐวิสาหกจิ

โดยเฉพาะ  จ าแนกออกได้เป็น 5 ประเภท ได้แก่ งบบุคลากร  งบด าเนนิงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และ งบรายจ่ายอ่ืน 

**การจ าแนกประเภทรายจ่าย งบด าเนินงาน และงบลงทนุ ตามหลักจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ และ

แนวทางการพิจารณาสิง่ของที่จัดเป็นคา่วสัดุ ครุภณัฑ์ และสิ่งก่อสร้าง  ดังนี้  

งบด าเนนิงาน  หมายถงึ รายจ่ายท่ีก าหนดใหจ้่ายเพื่อการบริหารงานประจ า ได้แก่ รายจา่ยในลักษณะ ตอบแทน ใชส้อย 

วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายท่ีก าหนดให้จ่าย 

หมวดค่าใช้จ่าย ความหมาย การปฏิบัติ 

ค่าตอบแทน หมายถงึ เงินท่ีจ่ายตอบแทนใหแ้ก่ผู้ปฏบัิตงิานให้ทางราชการตามท่ี

กระทรวงการคลังก าหนด ได้แก ่ 

- ค่าตอบแทนต าแหนง่  

- ค่าตอบแทนปฏบัิตงิานนอกเวลาราชการ  

- ค่าสมนาคณุวทิยากรในการฝกึอบรม  

- เงินค่าสอนพเิศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน  

- ค่าเบ้ียประชุม ฯลฯ 

ตามกระบวนการ

ทางการเงิน 

ค่าใชส้อย หมายถงึ   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ได้แก่ รายจา่ยท่ีเกี่ยวข้องกับ

การรับรองและพิธีการ  และรายจ่ายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิติงาน ที่ไม่

เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ  (ยกเว้นสาธารณูปโภค สื่อสารและ

โทรคมนาคม)ดังนี้  

 รายจ่ายทีเ่กี่ยวข้องกับการรับรองและพิธีการ ได้แก ่

1. ค่ารับรอง หมายถงึ ค่าใชจ้่ายในการเลีย้งรับรองของ 

ทางราชการ 

2. ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม 

3. ค่าใชจ้่ายในพิธีการทางศาสนา 

 รายจ่ายทีเ่กี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตงิาน ท่ีไม่เข้าลกัษณะรายจา่ย

อื่นๆ ได้แก ่

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  เชน่ ค่าเบ้ียเลีย้ง  

ค่าท่ีพัก  คา่พาหนะ(คา่เคร่ืองบิน)ค่าผ่านทางพิเศษ                    

ค่าพาหนะเหมาจา่ย (คา่ชดเชยน้ ามันเชื้อเพลงิ )  

2. ค่าของขวัญ ของรางวัล หรอืเงินรางวัล 

3. ค่าชดใชค้่าเสียหาย คา่สินไหมทดแทน กรณเีกิดเหตุ 

เนื่องจากปฏบัิตงิานทางราชการ 

ตามกระบวนการ

ทางการเงิน 
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หมวดค่าใช้จ่าย ความหมาย การปฏิบัติ 

ค่าใชส้อย 

 

4.เงินรางวัลต ารวจคุ้มกันทรัพย์สินของทางราชการ  

5.เงินรางวัลเจ้าหนา้ที่ 

6.เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง)  
 

 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ได้แก ่

1.ค่าธรรมเนยีม  ยกเวน้  ค่าธรรมเนยีมการโอนเงินผ่าน

ธนาคาร 

2.ค่าเบ้ียประกัน 

 

ตามกระบวนการ

ทางการเงิน 

ค่าใชส้อย  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ได้แก ่

1.ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ 

ราชการได้ใชบ้ริการไฟฟา้  รวมถึงค่าตดิตัง้หมอ้แปลง เคร่ืองวดั และ

อุปกรณไ์ฟฟา้ซึ่งเป็นกรรมสทิธ์ิของการไฟฟ้า 

2. ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟฟา้และติดต้ังอุปกรณไ์ฟฟา้ 

เพิ่มเตมิ รวมถึงการซ่อมแซม  บ ารุงรักษาหรือปรับปรุงระบบไฟฟา้  การ

เพิ่มก าลังไฟฟา้  การขยายเขตไฟฟา้ 

             3. คา่วางทอ่ประปาภายนอกสถานท่ีราชการ เพื่อให้ราชการ 

ได้ใชบ้ริการน้ าประปา  รวมถึงคา่ติดต้ังมาตรวัดน้ าและอุปกรณป์ระปา  

ซึ่งเป็นกรรมสทิธ์ิของการประปา 

4.ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและตดิตัง้อุปกรณป์ระปาเพิ่มเตมิ  รวมถึง

การซ่อมแซม  บ ารุงรักษาหรือปรับปรุงระบบประปา 

5.ค่าใชจ้่ายในการติดต้ังโทรศัพท์พื้นฐาน 

6.ค่าเชา่ทรัพย์สนิ  รวมถึงเงินที่ต้องจ่ายพร้อมกับการเชา่ทรัพย์สิน  

เช่นคา่เชา่รถยนต์  คา่เชา่อาคารสิง่ปลูกสรา้ง  ค่าเช่าทีด่ิน  ค่าเชา่

รับล่วงหนา้ยกเวน้ค่าเชา่บา้นและค่าเช่าตูไ้ปรษณีย์ 

               7.ค่าจ้างเหมาบริการ   เพื่อให้ผู้รับจ้างท าการอย่างหนึ่งอย่าง

ใดซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง แต่มิใชเ่ป็นการประกอบ  

ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุงครุภัณฑ์  ทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง 

8.ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ  เพื่อให้สามารถใชง้านได้ตามปกติ 

********* 

 

หมายเหต:ุ- กรณเีป็นการจ้างเหมาท้ังคา่สิ่งของและค่าแรงงาน  ใหจ้่าย

จากค่าใชส้อย   ส่วนกรณท่ีีสว่นราชการเป็นผู้ด าเนนิการซ่อมแซม

บ ารุงรักษาทรัพย์สนิเองให้ปฏบัิต ิ ดังนี ้

1.  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จา่ยจากค่าใชส้อย 

2.  ค่าสิ่งของท่ีสว่นราชการซือ้มาใชใ้นการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ

ให้จ่ายจากค่าวสัด ุ

 

ตามกระบวนการ

ทางพสัด ุ
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หมวดค่าใช้จ่าย ความหมาย การปฏิบัติ 

ค่าวสัดุ   ค่าวสัดุ  สิ่งของท่ีจัดเป็นวัสดุ ให้แบ่งการพจิาราออกเป็น 3 ประเภท 

ดังนี้ 

            ก.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่  สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทน

แตต่ามปกติมีอายุการใชง้านไมย่นืนาน หรอืเมื่อน าไปใชง้านแลว้ เกดิ

ความช ารุดเสียหาย ไมส่ามารถซ่อมแซมใหใ้ชง้านไดด้ังเดิม หรอื

ซ่อมแซมแล้วไมคุ่้มคา่ 

ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลอืง ได้แก่  สิ่งของท่ีโดยสภาพมลีักษณะเมื่อใชแ้ลว้

ยอ่มสิน้เปลอืงหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน

สั้นหรือไมค่งสภาพเดิม 

             ค. ประเภทวัสดุอุปกรณป์ระกอบและอะไหล ่ได้แก่ สิ่งของท่ีใช้

เป็นอุปกรณป์ระกอบ หรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษา

ทรัพย์สนิให้กลับคืนสภาพดังเดิม ที่ลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือ

ค่าซ่อมกลาง 

ตามกระบวนการ

ทางพสัด ุ

 

งบลงทุน หมายถงึ รายจ่ายท่ีก าหนดให้จา่ยเพื่อการลงทุน ได้แก่  รายจ่ายท่ีจา่ยในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดนิและ

สิ่งกอ่สร้าง รวมถึงราจ่ายท่ีก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอ่ืนใดในลักษณะรายจ่ายดังกลา่ว 

หมวดค่าใช้จ่าย ความหมาย 

ครุภัณฑ ์ ได้แก่ สิ่งของท่ีโดยสภาพมลีักษณะคงทนถาวร มีอายุการใชง้านยืนนาน เมื่อช ารุดเสียหายแลว้

สามารถซ่อมแซมให้ใชง้านได้ดังเดิม 

- คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายกุารใช้งานยืนนาน 

- ไมส่ิน้เปลอืง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพในระยะเวลาอันสั้น 

- รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเตมิ หรือปรับปรุงครุภัณฑ์  

- การจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาตอ่หน่วย/ชุดเกินกว่า 20,000 บาท  

- รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เชน่ เครื่องบิน 

สิ่งก่อสรา้ง คือ รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซึง่ทีด่ิน/สิ่งกอสรา้ง รวมถึงสิง่ต่างๆ ที่ติดตึงกับทีด่ิน/สิ่งก่อสร้าง 

ดังนี้ 

- รายจ่ายเพื่อจัดหาท่ีดนิ สิ่งก่อสร้าง 

- การปรับปรุงท่ีดนิ ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ซึ่งท าให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 

- การตดิตัง้ระบบไฟฟา้ ประปา รวมถึงอุปกรณต์า่งๆ ซึ่งเป็นการตดิตัง้ครัง้แรกในอาคาร ทัง้ท่ีเป็น

การด าเนนิการพร้อมกันหรือภายหลังการก่อสร้างอาคาร รวมถงึการตดิตัง้ครัง้แรกในสถานท่ี

ราชการ 

- การจ้างออกแบบ จา้งควบคุมงานท่ีจ่ายให้แกเ่อกชนหรือนติบุิคคล 

- ค่าจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงท่ีดนิ/สิ่งกอ่สร้าง 

- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับท่ีดนิ/สิ่งกอ่สร้าง เช่นค่าเวนคนืท่ีดนิ ค่าชดเชยกรรมสทิธ์ิท่ีดนิ ค่าชดเชยผล

อาสนิ 
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ตัวอย่างสิ่งของที่เป็นวัสดโุดยสภาพ 

             วัสดุส านักงาน  

             1. กระดาษ  

             2. หมกึ  

             3. ดินสอ  

             4. ปากกา  

             5. ไมบ้รรทัด   

             6. ยางลบ  

             7. คลิป  

             8. เป๊ก  

             9. เข็มหมุด  

             10. เทปพวีซีีใส (สกอตช์เทป)  

             11. กระดาษคารบ์อน  

             12. กระดาษไข  

             13. น้ ายาลบกระดาษไข  

             14. ลวดเย็บกระดาษ  

             15. กาว  

             16. แฟม้  

             17. สมุดบัญช ี 

             18. สมุดประวัตขิ้าราชการ  

             19. แบบพมิพ ์ 

             20. ชอล์ค  

             21. ผ้าส าล ี 

            22. แปรงลบกระดานด า  

            23. ตรายาง  

            24. ซอง  

            25. ธงชาต ิ 

            26. สิ่งพิมพท่ี์ได้จากการซือ้หรือจ้างพิมพ ์ 

            27. ของใชใ้นการบรรจุหีบห่อ  

            28. น้ ามัน ไข ขีผ้ึง้  

            29. ขาตั้ง (กระดานด า)  

            30. ท่ีถูพื้น  

            31. ตะแกรงวางเอกสาร  

            32. น้ าดื่ม  

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  

           1. แบตเตอร่ี  

           2. ยางนอก  

           3. ยางใน  

          วัสดไุฟฟ้าและวทิยุ  

         1. ฟิวส ์ 

         2. เข็มขัดรัดสายไฟฟา้  

         3. เทปพันสายไฟฟ้า  

         4. สายไฟฟ้า  

         5. ปลั๊กไฟฟา้  

         6. สวติช์ไฟฟา้  

         7. หลอดไฟฟ้า  

         8. หลอดวทิยุ ทรานซิสเตอร์และชิ้นส่วนวทิยุ  

         9. ลูกถ้วยสายอากาศ  

        10. รีซีสเตอร์  

         11. มูฟว่ิงคอยส ์ 

         12. คอนเดนเซอร์  

         13. ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ ์ 

         14. เบรกเกอร์  

         วัสดุงานบ้านงานครัว  

          1. แปรง  

          2.ไมก้วาด  

          3. เข่ง  

          4. มุง้  

          5. ผ้าปูท่ีนอน  

          6. ปลอกหมอน  

          7. หมอน  

          8. ผ้าหม่  

          9. ผ้าปูโตะ๊  

         10. ถ้วยชาม  

         11. ชอ้นส้อม  

         12. แก้วน้ าจานรอง  

         13. กระจกเงา  

         14. น้ าจืดท่ีซือ้จากเอกชน  

          วัสดุก่อสร้าง  

         1. ไมต้า่ง ๆ  

         2. น้ ามันทาไม ้ 

         3. ทินเนอร์  

         4. ส ี 

         5. แปรงทาสี  
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           4. สายไมล์  

          5. เพลา  

          6. ตลับลูกปนื  

          7. น้ ามันเบรก  

          8. อานจักรยาน  

          9. หัวเทียน  

         10. ไขควง  

         11. นอตและสกรู  

         12. กระจกมองขา้งรถยนต์  

         13. หมอ้น้ ารถยนต์  

         14. กันชนรถยนต์  

         15. เบาะรถยนต์  

         16. ฟิล์มกรองแสง  

         17. เข็มขัดนิรภัย  

        วัสดเุชื้อเพลงิและหล่อลื่น  

          1. น้ ามันดเีซล  

          2. น้ ามันก๊าด  

          3. น้ ามันเบนซิน  

          4. น้ ามันเตา  

          5. ถ่าน  

          6. แก๊สหุงต้ม  

          7. น้ ามันจารบี  

         8. น้ ามันเครื่อง  

        วัสดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์  

         1. แอลกอฮอล์  

         2. ออกซิเจน  

         3. น ำ้ยำตำ่ง ๆ  

         4. เลอืด  

         5. สำยยำง  
         6. ลกูยำง  
         7. หลอดแก้ว  

         8. เวชภณัฑ์  

         9. ฟิล์มเอกซเรย์  

        10. เคมีภณัฑ์ (รวมก ำมะถนั กรด ดำ่ง)  
        11. ลวดเช่ือมเงิน  

        12. ถงุมือ  

        13. กระดำษกรอง  

         6. ปูนซีเมนต์  

         7. ปูนขาว  

         8. ทราย  

         9. อฐิหรอืซีเมนต์บล๊อก  

         10. กระเบือ้ง  

         11. สังกะสี  

         12. ตะปู  

         13. ค้อน  

         14. คีม  

         15. ชะแลง  

         16. จอบ  

         17. เสียม  

         18. สิ่ว  

         19. ขวาน  

         20. สวา่น  

         21. เลื่อย  

         22. กบไสไม ้ 

         23. เหล็กเส้น  

         24. เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง  

         25. ท่อน้ าบาดาล  

         26. ท่อน้ าและอุปกรณป์ระปา  

         27. ท่อตา่ง ๆ  

         28. โถส้วม  

         29. อา่งล้างมอื  

         30. ราวพาดผ้า 

        วัสดุการเกษตร  

        1. สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพชืและสัตว์  

        2. อาหารสัตว์  

        3. พันธ์ุพืช  

        4. ปุ๋ย  

        5. พันธ์ุสัตวปี์กและสัตวน์้ า  

        6. น้ าเช้ือพันธ์ุสัตว์  

        7. วัสดุเพาะช า  

        8. อุปกรณใ์นการขยายพันธ์ุพืช เช่น ใบมดี เชอืก  

        9. ผ้าใบหรือผ้าพลาสตกิ  
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        14. จกุตำ่ง ๆ  

      15. สัตว์เลีย้งเพื่อการทดลองวิทยาศาสตร์หรือ 

           การแพทย ์ 

        16. ส ำล ีและผ้ำพนัแผล  

        17. หลอดเอกซเรย์  

        18. ชดุเคร่ืองมือผำ่ตดั  

       วัสดุคอมพิวเตอร ์ 

        1. แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy 

Disk,  

           Removable Disk, Compact Disc, Digital Video 

Disc)  

        2. เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape, 

Cassette Tape,  

            Cartridge Tape)  

        3. หัวพมิพห์รือแถบพิมพส์ าหรับเครื่องพิมพ์ 

         คอมพิวเตอร์  

       4. ตลับผงหมกึส าหรับเครื่องพิมพแ์บบเลเซอร์  

       5. แผ่นกรองแสง  

       6. กระดาษตอ่เนื่อง  

       7. สายเคเบิล                                                                           

      8. แผงแปน้อักขระหรือแป้นพมิพ ์(Key Board)  

      9. เมนบอร์ด (Main Board)  

      10. เมมโมร่ีชิป (Memory Chip) เชน่ RAM  

      11. คัตชีทฟีดเดอร์ (Cut Sheet Feeder)  

      12. เมาส ์(Mouse)  

      13. พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching 

Box)  

      14. เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub)  

      15. แผ่นวงจรอเิล็กทรอนิกส์ (Card) เชน่ Ethernet 

Card,  

           Lan Card, Anti Virus Card, Sound Card   

      16. เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบตา่ง ๆ เชน่  

         แบบดิสเกตต ์(Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard 

Disk)  

         แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติคอล 

(Optical)  

      17. เครื่องอ่านขอ้มูล แบบซีดรีอม (CD-ROM) 

      วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 

       1. กระดาษเขียนโปสเตอร์  

       2. พูก่ันและส ี 

       3. ฟิล์ม  

      4. ฟิล์มสไลด ์ 

      5. แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,  

          วดิโีอเทป, แผ่นซีดี) ท่ีบันทึกแลว้และยังไม่

บันทึก  

      6. รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการลา้ง อัด ขยาย  

      7. ภาพถ่ายดาวเทียม  

 

      วัสดุกฬีา  

      1. ห่วงยาง  

      2. ลูกฟุตบอล  

      3. ลูกปงิปอง  

      4. ไมต้ปิีงปอง 

     วัสดุเครื่องแต่งกาย  

       1. เครื่องแบบ  

       2. เสื้อ กางเกง ผ้า  

       3. เครื่องหมายยศและสังกัด  

       4. ถุงเท้า  

       5. รองเท้า  

       6. เข็มขัด  

       7. หมวก  

       8. ผ้าผูกคอ  

       9. เครื่องแต่งกายชุดฝึกโขน-ละคร  

        วัสดุอื่น ๆ 

        1. ค่าพวงมาลัย ชอ่ดอกไม ้กระเชา้ดอกไม ้

          2. พวงมาลา 
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ตัวอย่าง ประเภทวสัดุคงทน ได้แก ่สิ่งของท่ีโดยสภาพมลีักษณะคงทนแตต่ามปกติมีอายุการใชง้านไม่ยนืนาน หรือ

เมื่อน าไปใชง้านแลว้เกิดความช ารุดเสียหาย ไมส่ามารถซ่อมแซมให้ใชง้านได ้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุม้ค่า    

        วัสดสุ านักงาน  

          1. เครื่องตัดโฟม  

          2. เครื่องตัดกระดาษ  

          3. เครื่องเย็บกระดาษ  

          4. กุญแจ  

          5. ภาพเขียน, แผนที ่ 

          6. เครื่องดับเพลงิ  

         7. พระบรมฉายาลักษณ์  

         8. แผงปิดประกาศ  

         9. กระดานด ารวมถึงกระดานไวท์บอร์ด  

        10. แผ่นป้ายช่ือส านักงานหรือหนว่ยงาน แผ่นป้าย  

             จราจร หรือแผ่นป้ายตา่ง ๆ  

        11. มูล่ี,่ มา่นปรับแสง (ตอ่ผืน)  

        12. พรม (ตอ่ผืน)  

        13. นาฬกิาตั้งหรือแขวน  

        14. เครื่องค านวณเลข (Calculator)  

        15. หีบเหล็กเก็บเงิน  

        16. พระพุทธรูป  

         17. พระบรมรูปจ าลอง  

         18. แผงกั้นห้อง (Partition)  

         19. กระเป๋า  

    วัสดสุ ารวจ  

           1. บันไดอลูมเินยีม  

           2. เครื่องมือแกะสลัก  

           3. เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์  

     วัสดุสนาม  

          1. เต็นท์   

          2. ถุงนอน  

          3. เข็มทิศ  

          4. เปล  

          5. เตยีงสนาม  

 

            วัสดุไฟฟา้และวิทย ุ 

     1. สายอากาศหรือเสาอากาศส าหรับวทิยุ, เครื่องรับ 

        โทรทัศน์, จานรับสัญญาณดาวเทียม  

     2. โคมไฟฟา้ พร้อมขาหรือก้าน  

     3. หมอ้แปลงไฟฟ้า (Step-up, Step-down)  

     4. ล าโพง  

     5. ไมโครโฟน  

     6. ขาตั้งไมโครโฟน  

     7. ผังแสดงวงจรต่าง ๆ  

     8. แผงบังคับทางไฟ  

     9. ไฟฉายสปอตไลท์  

     10. หัวแร้งไฟฟา้  

     11. เครื่องวัดความตา้นทานไฟฟา้  

     12. เครื่องวัดกระแสไฟฟา้  

     13. เครื่องวัดแรงดันไฟฟา้  

     14. มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟา้  

     15. เครื่องประจุไฟ  

     16. เครื่องตัดกระแสไฟฟา้อตัโนมัต ิ 

     17. เครื่องสัญญาณเตือนภัย  

     18. เครื่องจับสัญญาณดาวเทียม 

       วัสดุการศึกษา  

           1. หุ่น  

           2. แบบจ าลองภูมิประเทศ  

           3. สื่อการเรียนการสอนท าด้วยพลาสตกิ  

           4. กระดานลื่นพลาสตกิ  

           5. เบาะยืดหยุน่  

           6. เบาะมวยปล้ า  

           7. เบาะยูโด  

        วัสดุอืน่ ๆ  

            1. มเิตอร์น้ า-ไฟ  

            2. สมอเรือ  

            3. ตะแกรงกันสวะ  

            4. หัวเชื่อมแก๊ส  

            5. หัววาลว์ปิด-เปิดแก๊ส  
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ตัวอย่างสิ่งของที่เป็นครุภัณฑโ์ดยสภาพ 

       ครุภัณฑ์ส านักงาน  

      1. โตะ๊  

      2. โตะ๊ท างาน  

      3. โตะ๊พิมพด์ีด  

      4. โตะ๊ประชุม  

      5. โตะ๊วางเคร่ืองคอมพิวเตอร์  

      6. โตะ๊วางเคร่ืองพมิพ ์ 

      7. โตะ๊เขยีนแบบ  

      8. โตะ๊อเนกประสงค์  

      9. โตะ๊อาหาร  

      10. โตะ๊หมู่บูชา  

      11. ชุดรับแขก  

      12. เก้าอี้  

      13. เก้าอี้ท างาน  

      14. เก้าอี้ฟังค าบรรยาย  

      15. เก้าอี้เขียนแบบ  

      16. เก้าอี้ส าหรับเจ้าหนา้ที่คอมพิวเตอร์  

      17. เก้าอี้ผู้มาตดิตอ่  

      18. ชัน้วางเอกสาร  

      19. ตู ้ 

      20. ตูไ้ม้  

      21. ตูเ้หล็ก  

      22. ตูด้รรชนี  

      23. ตูเ้ก็บแผนท่ี  

      24. ตูน้ริภัย  

      25. ตูเ้ก็บแบบฟอร์ม  

      26. ตูเ้สื้อผ้า  

      27. ตูล้็อกเกอร์  

      28. ตูต้ดิประกาศ  

      29. ตูโ้ชว์  

      30. ตูเ้ก็บเอกสาร  

      31. เครื่องพิมพด์ีด  

      32. เครื่องโทรศพัท์ รวมถึง เครื่องโทรศัพท์ภายใน 

(Intercom)  

      33. เครื่องโทรภาพหรือโทรสาร (Facsimile)  

      34. เครื่องถา่ยเอกสาร  

      35. เครื่องอัดส าเนา  

      36. เครื่องพิมพส์ าเนาระบบดิจิตอล  

ครุภัณฑ์การศกึษา  

1. จักรธรรมดา  

2. จักรท าลวดลาย  

3. จักรพันริม  

4. จักรอุตสาหกรรม  

5. โตะ๊นักเรียน  

6. เครื่องเขียนตัวอักษร  

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง่  

1. รถยนต์น่ัง  

2. รถยนต์โดยสาร  

3. รถยกของ  

4. รถปั้นจั่น  

5. รถบรรทุก  

6. รถลากเครื่องบิน  

7. รถเทรลเลอร์  

8. รถดับเพลงิ  

9. รถจักรยานยนต์  

10. รถจักรยาน  

11. เรือยนต์  

12. เรือบด  

13. เรือตดิท้าย  

14. เรือเร็ว  

15. เรือพว่ง  

16. เครื่องบิน  

17. แมแ่รงยกอากาศยาน  

18. รถกระบะเทท้าย  

19. รถบรรทุกน้ า  

20. รถบรรทุกน้ ามัน  

21. รถบรรทุกขยะ  

22. เครื่องยนต์  

ครุภัณฑ์การเกษตร  

1. ปศุสัตว ์(ชา้ง มา้ วัว ควาย)  

2. รถไถ  

3. รถฟารม์แทรคเตอร์  

4. เครื่องพ่นยา  

5. เครื่องเก็บเกี่ยวข้าวโพด ข้าวฟา่ง  
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      37. เครื่องท าลายเอกสาร  

      38. เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เล่ม  

      39. เครื่องบันทึกเงินสด  

      40. เครื่องปรับอากาศ  

      41. พัดลม รวมถึง พัดลมระบายอากาศ  

      42. เครื่องดูดฝุ่น  

      43. ลิฟท์  

      44. รถเข็น  

      45. ถังเก็บน้ า  

      46. เครื่องปรุกระดาษไข  

      47. เคาน์เตอร์  

      48. แท่นอา่นหนังสือ  

      49. ท่ีวางหนังสอืพิมพ์  

      50. เครื่องขัดพืน้  

      51. เครื่องชุมสายโทรศัพท์  

      52. ตูโ้ทรศัพท์หรือตูส้าขาโทรศัพท์  

      53. เครื่องโทรพมิพ ์ 

      54. เครื่องนับเหรียญ  

      55. เครื่องนับธนบัตร  

      56. เครื่องฟอกอากาศ  

      57. วทิยุติดตามตัว 

ครุภัณฑไ์ฟฟา้และวทิย ุ 

1. เครื่องก าเนดิไฟฟ้า  

2. หมอ้แปลงไฟฟ้า (Transformer)  

3. เครื่องขยายเสียง  

4. เครื่องบันทึกเสียง  

5. เครื่องเล่นแผ่นเสียง  

6. เครื่องรับวทิยุ  

7. เครื่องส่งวิทยุ  

8. เครื่องรับโทรทัศน์  

9. เครื่องส่งโทรทัศน์  

10. เครื่องวัดความถี่คลื่นวทิยุ  

11. เครื่องอัดส าเนาเทป  

12. เครื่องถอดเทป  

13. วทิยุ-เทป  

14. เครื่องเล่นซีดี (Compact Disc) 

ครุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร ่ 

1. กล้องถ่ายรูป  

2. กล้องถ่ายภาพยนตร์  

6. เครื่องตัดวัชพชื  

7. เครื่องหว่านปุ๋ย  

8. เครื่องยกรอ่ง  

9. เครื่องนวดธัญพชื  

10. เครื่องผสมยาคลุกเมล็ดพันธ์ุ  

11. เคร่ืองนับเมล็ดพืช  

12. ตูเ้ก็บเมล็ดพันธ์ุ  

13. เครื่องรดน้ า  

14. เครื่องสีขา้วโพด  

15. เครื่องสีฝัด  

16. เครื่องเกลี่ยหญ้า  

17. เครื่องคราดหญ้า  

18. เครื่องบดและผสมอาหารสัตว์  

19. เครื่องสูบน้ า  

20. เครื่องขยายเกล็ดปลา  

21. เครื่องช่ัง 

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  

1. เครื่องกระทุง้ดิน หรอืแอสฟัลท์  

2. เครื่องกลงึ  

3. เครื่องเจาะหิน  

4. เครื่องเจาะเหล็ก  

5. สวา่นเจาะแผ่นเหล็ก  

6. เครื่องเชื่อมโลหะ  

7. เครื่องพ่นสี  

8. เครื่องผสมยางแอสฟัลท์  

9. เครื่องผสมคอนกรตี  

10. เครื่องมือทดลองคอนกรตี  

11. เครื่องส่ันคอนกรตี  

12. เคร่ืองตบดิน  

13. เครื่องมือทดลองความลาดเท  

14. เครื่องมือไสไม้ไฟฟา้  

15. เลื่อยไฟฟา้  

16. รอกแมแ่รง  

17. รถเตาต้มยาง  

18. รถพ่นยาง  

19. รถตักดิน  

20. รถบด  

21. รถบดล้อเหล็ก  
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3. กล้องถ่ายวดิีโอ  

4. เครื่องอัดและขยายภาพ  

5. เครื่องฉายภาพยนตร์  

6. เครื่องฉายสไลด ์ 

7. เครื่องวิดโีอ  

8. เครื่องฉายภาพทึบแสง  

9. เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ  

10. เครื่องเทปซิงโครไนต์  

11. ไฟแวบ  

12. จอรับภาพ  

13. เครื่องล้างฟลิ์ม  

14. โตะ๊ตัดตอ่ฟิลม์ภาพยนตร์  

15. เครื่องฉายภาพจากสัญญาณวดิีโอ  

16. เครื่องตัดต่อภาพ  

17. โคมไฟถ่ายภาพและวิดีโอ   

ครุภัณฑว์ิทยาศาสตร์การแพทย ์ 

1. เตยีงเฟาว์เลอร์  

2. เตยีงตรวจโรค  

3. เตยีงตรวจภายใน  

4. เตยีงเด็ก  

5. เตยีงท าคลอด  

6. รถเข็นชนิดน่ัง  

7. รถเข็นชนิดนอน  

8. รถเข็นท าแผล  

9. รถเข็นถาดแจกยา  

10. รถเข็นอาหาร  

11. รถเข็นผ้าเป้ือน  

12. หมอ้ต้มเครื่องมือไฟฟา้  

13. ตูอ้บเด็ก  

14. ยูนิตท าฟัน  

15. ตูส้่องดูฟลิ์มเอกซเรย์  

16 กล้องจุลทรรศน์  

17. กล้องดูดาว  

18. เครื่องช่วยความสว่างของกล้องจุลทรรศน์   

19. เครื่องช่ังน้ าหนัก  

20. เครื่องดูดอากาศ  

21. เครื่องทดสอบความถ่วงจ าเพาะของของเหลว  

22. เครื่องมือเทียบสีเคมี  

23. เครื่องลอกลวดลายจากภาพถ่าย  

22. รถบดล้อเหล็กเรียบ  

23. รถบดตีนแกะ  

24. รถบดอัดขยะ  

25. รถตักล้อยาง 

26. รถเข็น  

27. รถเกรเดอร์  

28. รถขุดตีนตะขาบ  

29. รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ  

30. รถอัดฉีด  

31. รถเกลี่ยดนิ  

32. รถตักหนา้ขุดหลัง  

33. รถกวาดถนน  

34. เครื่องโม่หนิ  

35. เครื่องตอกเข็ม  

36. เครื่องตีเส้น  

37. เครื่องอัดจารบี  

38. เครื่องอัดลม  

39. เครื่องตัดกระเบือ้ง 

ครุภัณฑง์านบ้านงานครัว  

1. เครื่องกรองน้ า  

2. เครื่องดูดควัน  

3. เครื่องตัดหญ้า  

4. ตูเ้ย็น ตู้แช่อาหาร  

5. เครื่องซักผ้า  

6. เครื่องอบผ้า  

7. เครื่องล้างชาม  

8. เครื่องท าน้ าเย็น  

9. เตาอบ  

10. เตาแก๊ส  

11. เตยีง  

12. ผ้ามา่นพร้อมอุปกรณ์  

ครุภัณฑโ์รงงาน  

1. เครื่องพิมพล์ายบนแก้ว  

2. แท่นพมิพ ์ 

3. เครื่องพิมพแ์บบ  

4. เครื่องท าเหรียญกษาปณ์  

5. เครื่องตีตราและอัดแบบ  

6. เครื่องป๊ัมตราดุน  
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24. เครื่องจ่ายแก๊สคลอรีน  

25. เครื่องเป่าลม  

26. เครื่องตรวจสอบมาตรไฟฟ้า  

27. เครื่องมือเตมิน้ ายา  

28. เครื่องมือทดลองหาลิควดิลมิทิ   

29. เครื่องจับความเร็ว  

30. เครื่องวัดก าลังอัด  

31. เครื่องวัดความถี่   

32. เครื่องวัดความสูง  

33. เครื่องวัดอุณหภูมิโลหะเหลว  

34. เครื่องอัดลมขับด้วยเครื่องยนต์  

35. เครื่องกรองแสง  

36. เครื่องวัดแสง  

37. เครื่องทดสอบแสงสวา่ง  

38. เครื่องวัดรังส ี 

39. เครื่องวัดพลังแสงแดด  

40. เครื่องวัดความกดอากาศ (Barometer)  

41. เครื่องแปลงสภาพน้ ากระด้างให้เป็นน้ าออ่น  

42. เครื่องตรวจสอบคุณภาพน้ า  

43. เครื่องกลั่นน้ า  

44. เครื่องวัดอุณหภูมิน้ า  

45. เครื่องวัดความเป็นกรด  

46. เครื่องระเหยของเหลว  

47. เครื่องมือวเิคราะห์ด้วยเปลวไฟ  

48. เครื่องวิเคราะห์แยกขนาดของเม็ดดนิ  

49. เครื่องวัดความชืน้ในดิน  

50. เครื่องกวนด้วยแม่เหล็ก  

51. ตูท้ าน้ าแข็ง  

52. หมอ้ต้มเครื่องมือ  

53. หมอ้เก็บอากาศ  

54. เตาแอลกอฮอล์ 

55. โซเดยีมแลมพ์  

56. เครื่องวัดความยดืและหดตัวของวัตถุ  

57. เครื่องขบนิ่ว  

58. เครื่องตักตะกอน  

59. เครื่องวัดตะกอน  

60. เครื่องจีจ้มูก  

61. เครื่องจีค้อ  

62. เครื่องดูดเสมหะ  

7. เครื่องเขียนโลหะด้วยไฟฟา้  

8. เครื่องเชื่อมโลหะ  

9. เครื่องชุบผิวโลหะ  

10. เตาเคลือบโลหะ  

11. เตาหลอมโลหะ  

12. เตาอบ  

13. ตูอ้บเครื่องรัก  

14. เครื่องเจียระไน  

15. เครื่องทอผ้า  

16. เครื่องดัดโลหะ  

17. เครื่องป๊ัมและตัดโลหะ  

18. เครื่องตัดเหล็ก  

19. เครื่องพับและม้วนเหล็ก  

20. เครื่องจักรกล  

21. เครื่องจักรไอน้ า  

22. เครื่องล้างท าความสะอาดเคร่ืองยนต์  

23. เครื่องตรวจสอบหัวฉีดเครื่องยนต์  

24. เครื่องอัดฉีดเครื่องจักร  

25. เครื่องมือถอดสปริงลิ้น  

26. เครื่องส าหรับดูดบู๊ชและลูกปืน  

27. เครื่องตรวจทุน่ไดนาโม  

28. เครื่องดูดลม  

29. แท่นกลึง  

30. เครื่องควา้น  

31. เครื่องท าเกลยีว  

32. เครื่องท าเฟือง  

33. เครื่องดูดเฟือง  

34. เครื่องถอดและตอ่โซ่  

35. เครื่องปรับความถี่และก าลงัดัน  

36. ท่ังระดับเหล็ก  

37. เครื่องกลั่น  

38. เครื่องกวา้น  

39. เครื่องโม่หนิ  

40. เครื่องย่อยหนิ  

41. ตะแกรงคัดแร่  

42. เครื่องอัดจารบี  

43. เครื่องป๊ัมน้ ามันไฟฟ้า  

44. เครื่องหยอดน้ ามัน (Line Oiler)  

45. มอเตอร์หนิเจีย  
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63. เครื่องดูดเลอืดและหนอง  

64. เครื่องเจาะกระดูก  

65. เครื่องเจาะไข  

66. เครื่องอุ่นสไลด์  

67. เครื่องตรวจหาเนือ้เยื่อมะเร็ง  

68. เครื่องกรอฟัน  

69. เครื่องอบแอมโมเนยี  

70. เครื่องให้ออกซิเจน  

71. เครื่องเอกซเรย์  

72. เครื่องดูฟิล์มเอกซเรย์  

73. เครื่องล้างฟลิ์มเอกซเรย์  

74. ฉากกั้นแสงเอกซเรย์  

75. เครื่องช่วยหายใจ  

76. เครื่องตรวจหัวใจ  

77. เครื่องตรวจไขมัน  

78. เครื่องตรวจตา  

79. เครื่องตรวจเม็ดเลอืด  

80. เครื่องให้ยาสลบ  

81. เครื่องล้างเข็มฉีดยา  

82. เครื่องวัดประสาท  

83. เครื่องวัดความดันโลหิต  

84. เครื่องวัดรัศมีการเห็นของลูกตา  

85. โคมไฟผ่าตัด  

86. เครื่องมือชว่ยคลอด  

87. เครื่องกรองเชื้อไวรัส (Filtering Apparatus)  

88. เครื่องมือส าหรับบดอาหารของเชื้อแบคทเีรีย  

89. เครื่องป่ันและผสมสารอุดฟัน  

ครุภัณฑค์อมพิวเตอร ์ 

1. มอนเิตอร์ (Monitor)  

2. เครื่องพิมพ ์(Printer) แบบตา่ง ๆ เชน่ Dot Matrix 

Printer, Laser Printer,   

    Line Printer, Ink Jet เป็นต้น.  

3. พล็อตเตอร์ (Plotter)  

4. เครื่องแปลงรหัสสัญญาณ (Modem)  

5. เครื่องถา่ยทอดสัญญาณจากคอมพวิเตอร์ขึ้น

จอภาพ (Projector)  

6. เครื่องปรับระดับกระแสไฟ  

7. สแกนเนอร์ (Scanner)  

8. ดิจิไทเซอร์ (Digitizer)  

46. เครื่องเจียหรือตัด  

47. เครื่องขัดกระดาษทราย  

48. เลื่อยวงเดอืนไฟฟา้  

49. เลื่อยฉลุไฟฟา้  

50. เครื่องลอกบัว  

51. เครื่องเปา่ลม  

52. ไขควงไฟฟา้  

53. กบไฟฟา้  

54. สวา่นไฟฟา้  

55. แมแ่รงตะเฆ ่

ครุภัณฑ์กฬีา  

1. แทรมโปลนิ  

2. บ๊อกซ์สแตนด ์ 

3. โตะ๊เทเบิลเทนนสิ  

4. จักรยานออกก าลังกาย  

5. เหล็กยกน้ าหนักเป็นชุด  

6. บารค์ู่  

7. บารต์า่งระดับ  

8. มา้หู  

9. มา้ขวาง  

ครุภัณฑส์ ารวจ  

1. กล้องส่องทางไกล  

2. เครื่องเจาะส ารวจ  

3. กล้องระดับ  

4. กล้องวัดมุม  

5. โซ่ลาน  

6. ไมส้ตาฟฟ์  

7. เทปวัดระยะ  

ครุภัณฑด์นตรีและนาฏศลิป ์ 

1. ป่ีคาลิเน็ท  

2. แตรทรัมเป็ท  

3. แตรทรัมโบน  

4. แตรบารโิทน  

5. แตรยูฟอร์เนียม  

6. แตรบาสซูน  

7. แซกโซโฟน  

8. ไวโอลิน  
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9. เครื่องส ารองกระแสไฟฟา้ (UPS)  

10. เครื่องแยกกระดาษ  

11. เครื่องป้อนกระดาษ  

12. โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟตแ์วร์ท่ีมีราคา

หนว่ยหนึ่งเกิน 20,000 บาท  

ข้อยกเว้น  

รายการต่อไปนี้ให้เบิกจ่ายในลกัษณะค่าครุภัณฑ ์ 

  1. ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับครุภัณฑ์หรือเพื่อให้

ได้มาซึ่งครุภัณฑ์  

  2. ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรกลและยานพาหนะ 

(Overhaul) 

9. วโิอลา่  

10. เซลโล ่ 

11. เบส  

12. เปียโน  

13. ออร์แกนไฟฟา้  

14. ระนาด  

15. ฆอ้งวง  

16. ขิม  

17. ศรีษะโขนละคร  

18. เครื่องแต่งกายชุดแสดงโขน-ละคร  

 

                            ตัวอย่างรายจ่ายค่าทีด่ินและสิ่งก่อสรา้ง  

1. ค่าตดิตัง้ระบบไฟฟา้และอุปกรณ์ซึ่งเป็นการติดต้ัง  

    ครัง้แรกในอำคำรหรือสถำนท่ีรำชกำรพร้อมกำร    
    ก่อสร้ำง หรือภำยหลงักำรก่อสร้ำง  
2. คำ่ติดตัง้ระบบประปำและอปุกรณ์ซึง่เป็นกำรติดตัง้ครัง้ 
    แรกในอำคำรหรือสถำนท่ีรำชกำรพร้อมกำรก่อสร้ำง  
    หรือภำยหลงักำรก่อสร้ำง  
3. ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนท่ีดนิ  

4. ค่าชดเชยกรรมสทิธ์ิท่ีดนิ  

5. ค่าชดเชยผลอาสนิ  

6. ค่าเวนคนืท่ีดนิ  

7. ค่าจัดสวน  

8. ค่าถมดิน  

9. อาคารต่าง ๆ 

10. ค่าตอ่เตมิหรือดัดแปลงอาคาร  

11. บ้านพัก  

12. สนามเด็กเล่น  

13. สนามกีฬา  

14. สนามบิน  

15. สระว่ายน้ า  

16. สะพาน  

17. ถนน  

18. ร้ัว  

19. บ่อน้ า  

20. อา่งเก็บน้ า  

21. เขื่อน  

22. แพ, เรือนแพ  

23. มุง้ลวด  

24. เหล็กดัด  

25. ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้แกเ่อกชน  

     นติบุิคคล หรือบุคคล ภายนอกอื่น เพื่อให้ได้มาซึ่ง 

     สิ่งกอ่สร้าง  

26. ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งกอ่สร้าง หรือเพื่อให้ 

     ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 

 

 


