
เอกสารแนบทา้ย 

หลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

 

ตวัอย่างรายการสิง่ของท่ีจดัเป็นครุภณัฑโ์ดยสภาพ  เช่น 

 

 ครุภณัฑส์ านกังาน 

 1.  โตะ๊  เช่น   โตะ๊ท ำงำน   โตะ๊พิมพ์ดีด    โตะ๊ประชุม   โตะ๊วำงเคร่ือง

คอมพิวเตอร์   โตะ๊วำงเคร่ืองพิมพ์   โตะ๊เขยีนแบบ    โตะ๊อเนกประสงค์    โตะ๊อำหำร 

โตะ๊หมู่บูชำ   ชุดรับแขก  เป็นต้น 

 2.  เก้ำอี้   เช่น   เก้ำอี้ท ำงำน   เก้ำอี้ ฟังค ำบรรยำย  เก้ำอี้ เขยีนแบบ 

เก้ำอี้ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่คอมพิวเตอร์  เก้ำอี้ ผู้มำติดต่อ  เก้ำอี้ พักคอย  เป็นต้น 

 3.  ตู้  เช่น   ตู้ไม้   ตู้ เหลก็  ตู้ดรรชนี    ตู้ เกบ็แผนที่  ตู้ นิรภัย  ตู้ เกบ็

แบบฟอร์ม   ตู้ เสื้อผ้ำ  ตู้ลอ็กเกอร์  เป็นต้น 

 4.  เคร่ืองพิมพ์ดีด 

5.  เคร่ืองโทรศัพท ์   

6.  เคร่ืองโทรสำร  

 7.  เคร่ืองถ่ำยเอกสำร 

 8.  เคร่ืองพิมพ์ส ำเนำระบบดิจิตอล 

 9.  เคร่ืองอดัส ำเนำ 

                  10.  เคร่ืองท ำลำยเอกสำร 

              11.  เคร่ืองเจำะกระดำษและเข้ำเล่ม 

                  12.  เคร่ืองบันทกึเงินสด 

                  13.  เคร่ืองนับธนบัตร 

                  14.  เคร่ืองปรับอำกำศ 

15. พัดลม 
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                  16.  เคร่ืองฟอกอำกำศ   

                  17.  เคร่ืองดูดฝุ่ น 

                  18.  ลิฟท ์

                  19.  เคร่ืองปรุกระดำษไข 

20. เคร่ืองขดัพ้ืน 

21. ถังน ำ้ 

 ครุภณัฑก์ารศึกษา 

 1.  จักร  เช่น  จักรธรรมดำ  จักรท ำลวดลำย   จักรพันริม  จักรอุตสำหกรรม  

เป็นต้น 

 2.  โตะ๊นักเรียน 

3. เคร่ืองเขยีนตัวอกัษร 

 

 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 

 1.  รถยนต์  เช่น  รถยนต์น่ัง  รถยนต์โดยสำร  เป็นต้น 

 2.  รถบรรทุก  เช่น  รถบรรทุกน ำ้  รถบรรทุกน ำ้มัน  รถบรรทุกขยะ  เป็นต้น 

 3.  รถจักรยำนยนต์ 

 4.  รถจักรยำน 

 5.  รถอื่นๆ  เช่น  รถยกของ  รถป้ันจั่น  รถลำกเครื่องบิน   รถเทรลเลอร์ 

รถดับเพลิง  รถเตำต้มยำง  รถพ่นยำง  รถตักดิน  รถบด  รถบดล้อเหลก็  รถบดล้อเหลก็เรียบ  

รถบดตีนแกะ   รถบดอดัขยะ   รถตักล้อยำง  รถเขน็   รถเกรเดอร์  รถขดุตีนตะขำบ   รถ

แทรกเตอร์ตีนตะขำบ   รถอดัฉีด   รถเกลี่ยดิน   รถตักหน้ำขดุหลัง   รถกวำดถนน   เป็นต้น 

 6.  เรือ  เช่น  เรือยนต์  เรือบด  เรือติดท้ำย  เรือเรว็  เรือพ่วง  เป็นต้น 

 7.  เคร่ืองบิน 

 8.  แม่แรงยกอำกำศยำน 

 9.  เคร่ืองยนต์ 

 

 ครุภณัฑก์ารเกษตร 

1. ปศุสตัว์  เช่น  ช้ำง ม้ำ วัว ควำย  เป็นต้น 

   2.  รถไถ   รถฟำร์มแทรคเตอร์ 

   3.  เคร่ืองพ่นยำ 
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   4.  เคร่ืองเกบ็เกี่ยวข้ำวโพด  

   5.  เคร่ืองตัดวัชพืช 

   6.  เคร่ืองหว่ำนปุ๋ย 

   7.  เคร่ืองยกร่อง 

8. เคร่ืองนวดธญัพืช 

   9.  เคร่ืองผสมยำคลุกเมลด็พันธุ ์

10. เคร่ืองนับเมลด็พืช 

 11.  เคร่ืองรดน ำ้ 

 12.  เคร่ืองสข้ีำวโพด 

 13.  เคร่ืองสฝีดั 

 14.  เคร่ืองเกลี่ยหญ้ำ 

 15.  เคร่ืองครำดหญ้ำ 

  16.  เคร่ืองบดและผสมอำหำรสตัว์ 

 17.  เคร่ืองสบูน ำ้ 

 18.  เคร่ืองขยำยเกลด็ปลำ 

 19.  เคร่ืองช่ังน ำ้หนัก 

 

 ครุภณัฑก่์อสรา้ง 

   1.  เคร่ืองกระทุ้งดิน  

   2.  เคร่ืองกลึง 

   3.  เคร่ืองเจำะหิน 

   4.  เคร่ืองเจำะเหลก็ 

   5.  สว่ำนเจำะแผ่นเหลก็ 

   6.  เคร่ืองเช่ือมโลหะ 

   7.  เคร่ืองพ่นส ี

   8.  เคร่ืองผสมยำงแอสฟัลท ์

   9.  เคร่ืองผสมคอนกรีต 

                   10.  เคร่ืองมือทดลองคอนกรีต 
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 11.  เคร่ืองสั่นคอนกรีต 

 12.  เคร่ืองตบดิน 

 13.  เคร่ืองมือทดลองควำมลำดเท 

 14.  เคร่ืองมือไสไม้ไฟฟ้ำ 

15. เคร่ืองโม่หิน 

 16.  เคร่ืองตอกเขม็ 

 17.  เคร่ืองตีเส้น 

 18.  เคร่ืองอดัจำรบี 

 19.  เคร่ืองอดัลม 

20.  เคร่ืองตัดกระเบื้อง 

 

 ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ 

   1. เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ 

   2. หม้อแปลงไฟฟ้ำ  

   3.  เคร่ืองขยำยเสยีง 

   4.  เคร่ืองบันทกึเสยีง 

   5.  เคร่ืองเล่นแผ่นเสยีง 

   6.  เคร่ืองรับส่งวิทยุ 

   7.  เคร่ืองวัดควำมถี่คลื่นวิทยุ 

   8.  เคร่ืองอดัส ำเนำเทป 

9. เคร่ืองถอดเทป 

 10.  เคร่ืองเล่นซีดี    

 11.  วิทยุ-เทป 

 12.  วิทยุ-เทป-ซีดี 

 

 ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 

 1.  กล้อง  เช่น  กล้องถ่ำยรูป  กล้องถ่ำยภำพยนตร์  กล้องถ่ำยวิดีโอ  เป็นต้น 

2. เคร่ืองฉำย  เช่น  เคร่ืองฉำยภำพยนตร์  เคร่ืองฉำยสไลด์  เคร่ืองฉำยภำพ 

ทบึแสง  เคร่ืองฉำยภำพข้ำมศีรษะ  เป็นต้น 
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 3.  เคร่ืองอดัและขยำยภำพ   

 4.  เคร่ืองเทปซิงโครไนต์ 

5.  ไฟแวบ 

 6.  จอรับภำพ 

                   7.  เคร่ืองล้ำงฟิล์ม 

   8.  เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 

                   9.  โทรทศัน์ 

                 10.  เคร่ืองวิดีโอ  

                 11.  เคร่ืองตัดต่อภำพ 

                 12.  โคมไฟถ่ำยภำพและวิดีโอ                   

 

 ครุภณัฑวิ์ทยาศาสตรก์ารแพทย ์

1.  เตียง  เช่น  เตียงเฟำว์เลอร์   เตียงตรวจโรค  เตียงตรวจภำยใน  เตียงเดก็ 

เตียงท ำคลอด  เป็นต้น 

 2.  รถเขน็  เช่น  รถเขน็ชนิดน่ัง  รถเขน็ชนิดนอน  รถเขน็ท ำแผล   รถเขน็ถำด

แจกยำ  รถเขน็อำหำร  รถเขน็ผ้ำเป้ือน  เป็นต้น 

 3.  กล้องจุลทรรศน์    กล้องดูดำว 

4.  เคร่ืองวัด  เช่น  เคร่ืองวัดก ำลังอดั   เคร่ืองวัดควำมถี่   เคร่ืองวัดควำมสงู 

เคร่ืองวัดอุณหภมูิโลหะเหลว  เคร่ืองวัดแสง  เคร่ืองวัดรังส ี เคร่ืองวัดพลังแสงแดด  เคร่ืองวัด

ควำมกดอำกำศ  เคร่ืองวัดอุณหภมูิน ำ้  เคร่ืองวัดควำมเป็นกรด  เคร่ืองวัดควำมช้ืนในดิน 

เคร่ืองวัดควำมยึดและหดตัวของวัตถุ   เคร่ืองวัดตะกอน  เคร่ืองวัดประสำท  เคร่ืองวัดควำมดัน

โลหิต  เคร่ืองวัดรัศมีกำรเหน็ของลูกตำ  เป็นต้น 

   5.  เคร่ืองตรวจ  เช่น  เคร่ืองตรวจหัวใจ  เคร่ืองตรวจไขมัน  เคร่ืองตรวจตำ  

เคร่ืองตรวจเมด็เลือด  เคร่ืองตรวจหำเน้ือเยื่อมะเรง็  เป็นต้น   

   6.  เคร่ืองจี้ จมูก  เคร่ืองจี้คอ 

   7.  เคร่ืองดูดเสมหะ  เคร่ืองดูดเลือดและหนอง 

    8.  เคร่ืองเจำะกระดูก  เคร่ืองเจำะไข   

   9.  หม้อต้มเคร่ืองมือไฟฟ้ำ 

                10.  ตู้อบเดก็ 

                    11.  ยูนิตท ำฟัน 

12.  ตู้ส่องดูฟิล์มเอกซเรย์  
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 13.  เคร่ืองช่วยควำมสว่ำงของกล้องจุลทรรศน์  

 14.  เคร่ืองช่ังน ำ้หนัก 

 15.  เคร่ืองดูดอำกำศ 

16. เคร่ืองทดสอบควำมถ่วงจ ำเพำะของของเหลว 

 17.  เคร่ืองมือเทยีบสเีคมี 

18. เคร่ืองลอกลวดลำยจำกภำพถ่ำย 

 19.  เคร่ืองจ่ำยแกส๊คลอรีน 

 20.  เคร่ืองตรวจสอบมำตรไฟฟ้ำ 

                   21.  เคร่ืองมือเติมน ำ้ยำ 

                   22.  เคร่ืองมือทดลองหำลิควิดลิมิท  

                   23.  เคร่ืองจับควำมเรว็ 

                   24.  เคร่ืองอดัลมขบัด้วยเคร่ืองยนต์ 

                   25.  เคร่ืองกรองแสง 

                   26.  เคร่ืองทดสอบแสงสว่ำง 

                   27.  เคร่ืองแปลงสภำพน ำ้กระด้ำงให้เป็นน ำ้อ่อน 

                   28.  เคร่ืองตรวจสอบคุณภำพน ำ้ 

                   29.  เคร่ืองกลั่นน ำ้ 

                   30.  เคร่ืองระเหยของเหลว 

                   31.  เคร่ืองมือวิเครำะห์ด้วยเปลวไฟ 

                   32.  เคร่ืองวิเครำะห์แยกขนำดของเมด็ดิน 

33. เคร่ืองกวนด้วยแม่เหลก็ 

 34.  โซเดียมแลมพ์ 

                   48.  เคร่ืองขบนิ่ว 

49. เคร่ืองตักตะกอน 

50. เคร่ืองกรอฟัน 

 51.  เคร่ืองอบแอมโมเนีย 

 52.  เคร่ืองให้ออกซิเจน   

 53.  เคร่ืองเอกซเรย์ 

54. เคร่ืองดูฟิล์มเอกซเรย์ 

55. เคร่ืองล้ำงฟิล์มเอกซเรย์ 
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 56.  ฉำกกั้นแสงเอกซเรย์ 

57.  เคร่ืองช่วยหำยใจ 

58.  เคร่ืองให้ยำสลบ 

59  เคร่ืองล้ำงเขม็ฉีดยำ 

60. โคมไฟผ่ำตัด 

61.  เคร่ืองมือช่วยคลอด 

62.  เคร่ืองกรองเช้ือไวรัส 

63.  เคร่ืองมือส ำหรับบดอำหำรของเช้ือแบคทเีรีย 

 64.  เคร่ืองป่ันและผสมสำรอุดฟัน 

 

 ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 

    1.  เคร่ืองกรองน ำ้ 

    2.  เคร่ืองดูดควัน 

    3.  เคร่ืองตัดหญ้ำ 

    4.  ตู้เยน็  ตู้แช่อำหำร 

       5.  ตู้ท ำน ำ้แขง็ 

   6.  เคร่ืองซักผ้ำ 

   7.  เคร่ืองอบผ้ำ 

   8.  เคร่ืองล้ำงชำม 

    9.  เคร่ืองท ำน ำ้เยน็ 

  10.  เตำอบ  เตำแกส๊ 

  11.  เตียง  เช่น  เตียงไม้  เตียงเหลก็  เป็นต้น 

   12.  ผ้ำม่ำนพร้อมอุปกรณ์ 

 

 ครุภณัฑโ์รงงาน 

   1.  เคร่ืองพิมพ์ลำยบนแก้ว 

   2.  แทน่พิมพ์ 

   3.  เคร่ืองพิมพ์แบบ 

   4.  เคร่ืองท ำเหรียญกษำปณ์ 

     5.  เคร่ืองตีตรำและอดัแบบ 

 



 8 

   6.  เคร่ืองป๊ัมตรำดุน 

                     7.  เคร่ืองเขยีนโลหะด้วยไฟฟ้ำ 

   8.  เคร่ืองเช่ือมโลหะ 

   9.  เคร่ืองชุบผวิโลหะ 

 10.  เตำเคลือบโลหะ  เตำหลอมโลหะ 

 11.  เตำอบ 

 12.  ตู้อบเคร่ืองรัก 

 13.  เคร่ืองเจียระไน 

 14.  เคร่ืองทอผ้ำ 

 15.  เคร่ืองดัดโลหะ 

 16.  เคร่ืองป๊ัมและตัดโลหะ 

 17.  เคร่ืองตัดเหลก็ 

 18.  เคร่ืองพับและม้วนเหลก็ 

 19.  เคร่ืองจักรกล 

20. เคร่ืองจักรไอน ำ้ 

 21.  เคร่ืองล้ำงท ำควำมสะอำดเคร่ืองยนต์ 

 22.  เคร่ืองตรวจสอบหัวฉีดเคร่ืองยนต์ 

 23.  เคร่ืองอดัฉีดเคร่ืองจักร 

 24.  เคร่ืองมือถอดสปริงลิ้น 

25. เคร่ืองส ำหรับดูดบูช๊และลูกปืน 

 26.  เคร่ืองตรวจทุน่ไดนำโม 

 27.  เคร่ืองดูดลม 

  28.  แทน่กลึง 

 29.  เคร่ืองคว้ำน 

 30.  เคร่ืองท ำเกลียว 

 31.  เคร่ืองท ำเฟือง 

 32.  เคร่ืองดูดเฟือง 

 33.  เคร่ืองถอดและต่อโซ่ 

 34.  เคร่ืองปรับควำมถี่และก ำลังดัน 

34. ทัง่ระดับเหลก็ 
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 36.  เคร่ืองกลั่น 

 37.  เคร่ืองกว้ำน 

 39.  เคร่ืองโม่หิน 

40. เคร่ืองย่อยหิน 

 41.  เคร่ืองอดัจำรบี 

 42.  เคร่ืองป๊ัมน ำ้มันไฟฟ้ำ 

 43.  เคร่ืองหยอดน ำ้มัน  

 44.  มอเตอร์หินเจีย 

 45.  เคร่ืองเจีย 

46.  เคร่ืองขดักระดำษทรำย 

47  เคร่ืองลอกบัว 

48.  เคร่ืองเป่ำลม 

49.  เคร่ืองมือต่ำงๆ  เช่น  เลื่อยวงเดือนไฟฟ้ำ   เลื่อยฉลุไฟฟ้ำ  ไขควงไฟฟ้ำ 

กบไฟฟ้ำ  สว่ำนไฟฟ้ำ  เป็นต้น 

  

 ครุภณัฑกี์ฬา 

   1.  แทรมโปลิน 

   2.  บอ๊กซ์สแตนด์ 

                 3.  โตะ๊เทเบิลเทนนิส 

                 4.  จักรยำนออกก ำลังกำย 

   5.  เหลก็ยกน ำ้หนัก 

   6.  บำร์คู่ 

   7.  บำร์ต่ำงระดับ 

   8.  ม้ำหู 

   9.  ม้ำขวำง 

 

 ครุภณัฑส์ ารวจ 

 1.  กล้องส่องทำงไกล 

 2.  เคร่ืองเจำะส ำรวจ 
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 3.  กล้องระดับ 

 4.  กล้องวัดมุม 

 5.  โซ่ลำน 

 6.  ไม้สตำฟฟ์ 

    

 ครุภณัฑอ์าวุธ 

 1.  ปืน 

 2.  ปืนลูกซอง 

 3.  ปืนพก 

  

 ครุภณัฑด์นตรีและนาฏศิลป์ 

   1.  ป่ีคำลิเนท็ 

   2.  แตรทรัมเป็ท 

   3.  แตรทรัมโบน 

   4.  แตรบำริโทน 

   5.  แตรยูฟอร์เนียม 

   6.  แตรบำสซูน 

   7.  แซกโซโฟน 

   8.  ไวโอลิน 

   9.  วิโอล่ำ 

                   10.  เซลโล่ 

 11.  เบส 

 12.  เปียโน 

 13.  ออร์แกนไฟฟ้ำ 

 14.  ระนำด 

 15.  ฆ้องวง 

 16.  ขมิ 

 17.  ศีรษะโขนละคร 

 18.  เคร่ืองแต่งกำยชุดแสดงโขน-ละคร 
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 ครุภณัฑค์อมพิวเตอร ์

1.  มอนิเตอร์ 

1. เคร่ืองพิมพ์ 

 3.  พลอ็ตเตอร์  

 4.  เคร่ืองแปลงรหัสสญัญำณ  

                   5.  เคร่ืองถ่ำยทอดสญัญำณจำกคอมพิวเตอร์ขึ้นจอภำพ  

                   6.  เคร่ืองปรับระดับกระแสไฟ 

                   7.  สแกนเนอร์  

 8.  ดิจิไทเซอร์  

 9.  เคร่ืองส ำรองกระแสไฟฟ้ำ  

                  10.  เคร่ืองแยกกระดำษ 

                  11.  เคร่ืองป้อนกระดำษ 

                  12.  เคร่ืองอ่ำนข้อมูล 

                  13.  เคร่ืองอ่ำนและบันทกึข้อมูล 

                  14.  โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีรำคำหน่วยหน่ึงหรือชุดหน่ึง 

เกนิกว่ำ  20,000 บำท 

 

หมายเหตุ 

1. รำยกำรสิ่งของทีก่  ำหนดไว้ดังกล่ำวข้ำงต้น  เป็นเพียงตวัอย่างรำยกำร 

สิ่งของที่จัดเป็นครุภัณฑเ์ทำ่น้ัน  ซึ่งในกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นครุภัณฑด์ังกล่ำว  จะต้อง 

พิจำรณำได้ว่ำสิ่งของน้ันมีลักษณะคงทนถำวร  มีอำยุกำรใช้งำนในระยะเวลำประมำณ  1  ปี 

ขึ้นไป   และให้หมำยควำมรวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะท ำนองเดียวกนัด้วย 

 2.  กำรจัดประเภทของครุภัณฑ ์ เป็นเร่ืองเกี่ยวกบักำรควบคุมพัสดุ   

ซึ่งส่วนรำชกำรอำจพิจำรณำก ำหนดหลักเกณฑแ์ละวิธกีำรควบคุมให้เหมำะสมเพ่ือประโยชน์แก่

กำรบริหำรจัดกำรทำงพัสดุได้  ทั้งน้ี  กำรจัดประเภทของครุภัณฑข์ึ้นอยู่กบัวัตถุประสงค์ของกำร 

ใช้งำนของส่วนรำชกำรแต่ละแห่ง   

 

 

 

 


