เอกสารแนบท้าย
หลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ตัวอย่างรายการสิ่งของที่จัดเป็นครุภัณฑ์โดยสภาพ เช่น
ครุภัณฑ์สานักงาน
1. โต๏ะ เชํน โต๏ะทางาน โต๏ะพิมพ์ดีด โต๏ะประชุม โต๏ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ โต๏ะวาง
เครื่องพิมพ์ โต๏ะเขียนแบบ โต๏ะอเนกประสงค์ โต๏ะอาหาร โต๏ะหมูํบูชา ชุดรับแขก เป็นต๎น
2. เก๎าอี้ เชํน เก๎าอี้ทางาน เก๎าอี้ฟังคาบรรยาย เก๎าอี้เขียนแบบเก๎าอี้สาหรับเจ๎าหน๎าที่
คอมพิวเตอร์ เก๎าอี้ผู๎มาติดตํอ เก๎าอี้พักคอย เป็นต๎น
3. ตู๎ เชํ น ตู๎ไ ม๎ ตู๎เหล็ ก ตู๎ด รรชนี ตู๎ เก็ บแผนที่ ตู๎นิ รภั ย ตู๎ เก็ บแบบฟอร์ม ตู๎ เสื้ อผ๎ า
ตู๎ล็อกเกอร์ เป็นต๎น
4. เครื่องพิมพ์ดีด
5. เครื่องโทรศัพท์
6. เครื่องโทรสาร
7. เครื่องถํายเอกสาร
8. เครื่องพิมพ์สาเนาระบบดิจิตอล
9. เครื่องอัดสาเนา
10. เครื่องทาลายเอกสาร
11. เครื่องเจาะกระดาษและเข๎าเลํม
12. เครื่องบันทึกเงินสด
13. เครื่องนับธนบัตร
14. เครื่องปรับอากาศ
15. พัดลม
16. เครื่องฟอกอากาศ
17. เครื่องดูดฝุ่น
18. ลิฟท์
19. เครื่องปรุกระดาษไข
20. เครื่องขัดพื้น
21. ถังน้า
ครุภัณฑ์การศึกษา
1. จักร เชํน จักรธรรมดา จักรทาลวดลาย จักรพันริม จักรอุตสาหกรรม เป็นต๎น
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2. โต๏ะนักเรียน
3. เครือ่ งเขียนตัวอักษร
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
1. รถยนต์ เชํน รถยนต์นั่ง รถยนต์โดยสาร เป็นต๎น
2. รถบรรทุก เชํน รถบรรทุกน้า รถบรรทุกน้ามัน รถบรรทุกขยะ เป็นต๎น
3. รถจักรยานยนต์
4. รถจักรยาน
5. รถอื่นๆ เชํน รถยกของ รถปั้นจั่น รถลากเครื่องบิน รถเทรลเลอร์ รถดับเพลิง รถเตาต๎ม
ยาง รถพํนยาง รถตักดิน รถบด รถบดล๎อเหล็ก รถบดล๎อเหล็กเรียบ รถบดตีนแกะ รถบดอัดขยะ
รถตักล๎อยาง รถเข็น รถเกรเดอร์ รถขุดตีนตะขาบ รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ รถอัดฉีด รถเกลี่ยดิน
รถตักหน๎าขุดหลัง รถกวาดถนน เป็นต๎น
6. เรือ เชํน เรือยนต์ เรือบด เรือติดท๎าย เรือเร็ว เรือพํวง เป็นต๎น
7. เครื่องบิน
8. แมํแรงยกอากาศยาน
9. เครื่องยนต์
ครุภัณฑ์การเกษตร
1. ปศุสัตว์ เชํน ช๎าง ม๎า วัว ควาย เป็นต๎น
2. รถไถ รถฟาร์มแทรคเตอร์
3. เครื่องพํนยา
4. เครื่องเก็บเกี่ยวข๎าวโพด
5. เครื่องตัดวัชพืช
6. เครื่องหวํานปุ๋ย
7. เครื่องยกรํอง
8. เครื่องนวดธัญพืช
9. เครื่องผสมยาคลุกเมล็ดพันธุ์
10. เครื่องนับเมล็ดพืช
11. เครื่องรดน้า
12. เครื่องสีข๎าวโพด
13. เครื่องสีฝัด
14. เครื่องเกลี่ยหญ๎า
15. เครื่องคราดหญ๎า
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16. เครื่องบดและผสมอาหารสัตว์
17. เครื่องสูบน้า
18. เครื่องขยายเกล็ดปลา
19. เครื่องชั่งน้าหนัก
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
1. เครื่องกระทุ๎งดิน
2. เครื่องกลึง
3. เครื่องเจาะหิน
4. เครื่องเจาะเหล็ก
5. สวํานเจาะแผํนเหล็ก
6. เครื่องเชื่อมโลหะ
7. เครื่องพํนสี
8. เครื่องผสมยางแอสฟัลท์
9. เครื่องผสมคอนกรีต
10. เครื่องมือทดลองคอนกรีต
11. เครื่องสั่นคอนกรีต
12. เครื่องตบดิน
13. เครื่องมือทดลองความลาดเท
14. เครื่องมือไสไม๎ไฟฟ้า
15. เครื่องโมํหิน
16. เครื่องตอกเข็ม
17. เครื่องตีเส๎น
18. เครื่องอัดจารบี
19. เครื่องอัดลม
20. เครื่องตัดกระเบื้อง
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ
1. เครื่องกาเนิดไฟฟ้า
2. หม๎อแปลงไฟฟ้า
3. เครื่องขยายเสียง
4. เครื่องบันทึกเสียง
5. เครื่องเลํนแผํนเสียง
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6. เครื่องรับสํงวิทยุ
7. เครื่องวัดความถี่คลื่นวิทยุ
8. เครื่องอัดสาเนาเทป
9. เครื่องถอดเทป
10. เครื่องเลํนซีดี
11. วิทยุ-เทป
12. วิทยุ-เทป-ซีดี
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพรํ
1. กล๎อง เชํน กล๎องถํายรูป กล๎องถํายภาพยนตร์ กล๎องถํายวิดีโอ เป็นต๎น
2. เครื่องฉาย เชํน เครื่องฉายภาพยนตร์ เครื่องฉายสไลด์ เครื่องฉายภาพทึบแสง เครื่อง
ฉายภาพข๎ามศีรษะ เป็นต๎น
3. เครื่องอัดและขยายภาพ
4. เครื่องเทปซิงโครไนต์
5. ไฟแวบ
6. จอรับภาพ
7. เครื่องล๎างฟิล์ม
8. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
9. โทรทัศน์
10. เครื่องวิดีโอ
11. เครื่องตัดตํอภาพ
12. โคมไฟถํายภาพและวิดโี อ
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์
1. เตียง เชํน เตียงเฟาว์เลอร์ เตียงตรวจโรค เตียงตรวจภายใน เตียงเด็ก เตียงทาคลอด
เป็นต๎น
2. รถเข็น เชํน รถเข็นชนิดนั่ง รถเข็นชนิดนอน รถเข็นทาแผล รถเข็นถาดแจกยา รถเข็น
อาหาร รถเข็นผ๎าเปื้อน เป็นต๎น
3. กล๎องจุลทรรศน์ กล๎องดูดาว
4. เครื่องวัด เชํน เครื่องวัดกาลังอัด เครื่องวัดความถี่ เครื่องวัดความสูง เครื่องวัด
อุณหภูมิโลหะเหลว เครื่องวัดแสง เครื่องวัดรังสี เครื่องวัดพลังแสงแดด เครื่องวัดความกดอากาศ
เครื่องวัดอุณหภูมิน้า เครื่องวัดความเป็นกรด เครื่องวัดความชื้นในดิน
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เครื่องวัดความยึดและหดตัวของวัตถุ เครื่องวัดตะกอน เครื่องวัดประสาท เครื่องวัดความดันโลหิต
เครื่องวัดรัศมีการเห็นของลูกตา เป็นต๎น
5. เครื่องตรวจ เชํน เครื่องตรวจหัวใจ เครื่องตรวจไขมัน เครื่องตรวจตา เครื่องตรวจเม็ด
เลือด เครื่องตรวจหาเนื้อเยื่อมะเร็ง เป็นต๎น
6. เครื่องจี้จมูก เครื่องจี้คอ
7. เครื่องดูดเสมหะ เครื่องดูดเลือดและหนอง
8. เครื่องเจาะกระดูก เครื่องเจาะไข
9. หม๎อต๎มเครื่องมือไฟฟ้า
10. ตู๎อบเด็ก
11. ยูนิตทาฟัน
12. ตู๎สํองดูฟิล์มเอกซเรย์
13. เครื่องชํวยความสวํางของกล๎องจุลทรรศน์
14. เครื่องชั่งน้าหนัก
15. เครื่องดูดอากาศ
16. เครื่องทดสอบความถํวงจาเพาะของของเหลว
17. เครื่องมือเทียบสีเคมี
18. เครื่องลอกลวดลายจากภาพถําย
19. เครื่องจํายแก๏สคลอรีน
20. เครื่องตรวจสอบมาตรไฟฟ้า
21. เครื่องมือเติมน้ายา
22. เครื่องมือทดลองหาลิควิดลิมิท
23. เครื่องจับความเร็ว
24. เครื่องอัดลมขับด๎วยเครื่องยนต์
25. เครื่องกรองแสง
26. เครื่องทดสอบแสงสวําง
27. เครื่องแปลงสภาพน้ากระด๎างให๎เป็นน้าอํอน
28. เครื่องตรวจสอบคุณภาพน้า
29. เครื่องกลั่นน้า
30. เครื่องระเหยของเหลว
31. เครื่องมือวิเคราะห์ด๎วยเปลวไฟ
32. เครื่องวิเคราะห์แยกขนาดของเม็ดดิน
33. เครื่องกวนด๎วยแมํเหล็ก
34. โซเดียมแลมพ์

6

35. เครื่องขบนิ่ว
36. เครื่องตักตะกอน
37. เครื่องกรอฟัน
38. เครื่องอบแอมโมเนีย
39. เครื่องให๎ออกซิเจน
40. เครื่องเอกซเรย์
41. เครื่องดูฟิล์มเอกซเรย์
42. เครื่องล๎างฟิล์มเอกซเรย์
43. ฉากกั้นแสงเอกซเรย์
44. เครื่องชํวยหายใจ
45. เครื่องให๎ยาสลบ
46. เครื่องล๎างเข็มฉีดยา
47. คมไฟผําตัด
48. เครื่องมือชํวยคลอด
49. เครื่องกรองเชื้อไวรัส
50. เครื่องมือสาหรับบดอาหารของเชื้อแบคทีเรีย
51. เครื่องปั่นและผสมสารอุดฟัน
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
1. เครื่องกรองน้า
2. เครื่องดูดควัน
3. เครื่องตัดหญ๎า
4. ตู๎เย็น ตู๎แชํอาหาร
5. ตู๎ทาน้าแข็ง
6. เครื่องซักผ๎า
7. เครื่องอบผ๎า
8. เครื่องล๎างชาม
9. เครื่องทาน้าเย็น
10. เตาอบ เตาแก๏ส
11. เตียง เชํน เตียงไม๎ เตียงเหล็ก เป็นต๎น
12. ผ๎ามํานพร๎อมอุปกรณ์
ครุภัณฑ์โรงงาน
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1. เครื่องพิมพ์ลายบนแก๎ว
2. แทํนพิมพ์
3. เครื่องพิมพ์แบบ
4. เครื่องทาเหรียญกษาปณ์
5. เครื่องตีตราและอัดแบบ
6. เครื่องปั๊มตราดุน
7. เครื่องเขียนโลหะด๎วยไฟฟ้า
8. เครื่องเชื่อมโลหะ
9. เครื่องชุบผิวโลหะ
10. เตาเคลือบโลหะ เตาหลอมโลหะ
11. เตาอบ
12. ตู๎อบเครื่องรัก
13. เครื่องเจียระไน
14. เครื่องทอผ๎า
15. เครื่องดัดโลหะ
16. เครื่องปั๊มและตัดโลหะ
17. เครื่องตัดเหล็ก
18. เครื่องพับและม๎วนเหล็ก
19. เครื่องจักรกล
20. เครื่องจักรไอน้า
21. เครื่องล๎างทาความสะอาดเครื่องยนต์
22. เครื่องตรวจสอบหัวฉีดเครื่องยนต์
23. เครื่องอัดฉีดเครื่องจักร
24. เครื่องมือถอดสปริงลิ้น
25. เครื่องสาหรับดูดบู๏ชและลูกปืน
26. เครื่องตรวจทุํนไดนาโม
27. เครื่องดูดลม
28. แทํนกลึง
29. เครื่องคว๎าน
30. เครื่องทาเกลียว
31. เครื่องทาเฟือง
32. เครื่องดูดเฟือง
33. เครื่องถอดและตํอโซํ
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34. เครื่องปรับความถี่และกาลังดัน
35. ทั่งระดับเหล็ก
36. เครื่องกลั่น
37. เครื่องกว๎าน
38. เครื่องโมํหิน
39. เครื่องยํอยหิน
40. เครื่องอัดจารบี
41. เครื่องปั๊มน้ามันไฟฟ้า
42. เครื่องหยอดน้ามัน
43. มอเตอร์หินเจีย
44. เครือ่ งเจีย
45. เครื่องขัดกระดาษทราย
46. เครื่องลอกบัว
47. เครื่องเป่าลม
48. เครื่องมือตํางๆ เชํน เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า เลื่อยฉลุไฟฟ้า ไขควงไฟฟ้า กบไฟฟ้า
สวํานไฟฟ้า เป็นต๎น
ครุภัณฑ์กีฬา
1. แทรมโปลิน
2. บ๏อกซ์สแตนด์
3. โต๏ะเทเบิลเทนนิส
4. จักรยานออกกาลังกาย
5. เหล็กยกน้าหนัก
6. บาร์คูํ
7. บาร์ตํางระดับ
8. ม๎าหู
9. ม๎าขวาง
ครุภัณฑ์สารวจ
1. กล๎องสํองทางไกล
2. เครื่องเจาะสารวจ
3. กล๎องระดับ
4. กล๎องวัดมุม
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5. โซํลาน
6. ไม๎สตาฟฟ์
ครุภัณฑ์อาวุธ
1. ปืน
2. ปืนลูกซอง
3. ปืนพก
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์
1. ปี่คาลิเน็ท
2. แตรทรัมเป็ท
3. แตรทรัมโบน
4. แตรบาริโทน
5. แตรยูฟอร์เนียม
6. แตรบาสซูน
7. แซกโซโฟน
8. ไวโอลิน
9. วิโอลํา
10. เซลโลํ
11. เบส
12. เปียโน
13. ออร์แกนไฟฟ้า
14. ระนาด
15. ฆ๎องวง
16. ขิม
17. ศีรษะโขนละคร
18. เครื่องแตํงกายชุดแสดงโขน-ละคร
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1. มอนิเตอร์
2. เครื่องพิมพ์
3. พล็อตเตอร์
4. เครื่องแปลงรหัสสัญญาณ
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5. เครื่องถํายทอดสัญญาณจากคอมพิวเตอร์ขึ้นจอภาพ
6. เครื่องปรับระดับกระแสไฟ
7. สแกนเนอร์
8. ดิจิไทเซอร์
9. เครื่องสารองกระแสไฟฟ้า
10. เครื่องแยกกระดาษ
11. เครื่องป้อนกระดาษ
12. เครื่องอํานข๎อมูล
13. เครื่องอํานและบันทึกข๎อมูล
14. โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหนํวยหนึ่งหรือชุดหนึ่ง เกินกวํา 20,000 บาท
หมายเหต ุ
1. รายการสิ่งของที่กาหนดไว๎ดังกลําวข๎างต๎น เป็นเพียงตัวอยํางรายการ สิ่งของที่
จัดเป็นครุภัณฑ์เทํานั้น ซึ่งในการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นครุภัณฑ์ดังกลําว จะต๎องพิจารณาได๎วํา
สิ่ ง ข อ ง นั้ น มี ลั ก ษ ณ ะ ค ง ท น ถ า ว ร มี อ า ยุ ก า ร ใ ช๎ ง า น ใ น ร ะ ย ะ เ ว ล า ป ร ะ ม า ณ 1 ปี
ขึ้นไป และให๎หมายความรวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะทานองเดียวกันด๎วย
2. การจัดประเภทของครุภัณฑ์ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมพัสดุ ซึ่งสํวน
ราชการอาจพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมให๎เหมาะสมเพื่ อประโยชน์แกํการ
บริหารจัดการทางพัสดุได๎ ทั้งนี้ การจัดประเภทของครุภัณฑ์ขึ้นอยูํกับวัตถุประสงค์ของการใช๎งาน
ของสํวนราชการแตํละแหํง

