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การแยกคําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ คําครุภัณฑ์
ค่าตอบแทน หมายถึง เงินที่จํายตอบแทนให๎แกํผู๎ปฏิบัติงานให๎ทางราชการ


ค่าตอบแทน ได้แก่
1. คําตอบแทนที่ปรึกษา
2. คําเงินรางวัล
3. คําสมนาคุณผู๎ทรงคุณวุฒิ/วิทยากร
4. คําเบี้ยประชุมคณะกรรมการ *

"ค่าใช้สอย" หมายความวํา รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการใด ๆ (นอกจากบริการสาธารณูปโภค) รายจําย
เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ และรายจํายเกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจําย
หมวดอื่น ๆ ตัวอยํางรายจํายคําใช๎สอย รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ


ค่าใช้สอย ได้แก่
1. คําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
2. คําเชําที่พัก
3. คํารับรองการประชุม
4. คํา ซบร. ยานพาหนะ
5. คําลงทะเบียนของหลักสูตร หรือการฝึกอบรมตําง ๆ
6. คําเย็บหนังสือ หรือเข๎าปกหนังสือ
7. คําธรรมเนียมตําง ๆ ยกเว๎น คําธรรมเนียมการโอนเงินผํานธนาคาร
8. คําจ๎างติดตั้งระบบไฟฟูาปูอมปืนอัตโนมั ติ
9. คําถํายเอกสาร
10. คําจ๎างพิมพ์รายงานการวิจัย คําจ๎างเก็บข๎อมูล
11. คําจ๎างบันทึกวิดีโอ
12. อื่น ๆ ฯลฯ

"ค่าวัสดุ" หมายความวํา
1. รายจํายเพื่อซื้อ แลกเปลี่ยน จ๎างทา ทาเองหรือกรณีอื่นใด เพื่อให๎ได๎มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของดั งตํอ ไปนี้
1.1 สิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใช๎แล๎วยํอมสิ้นเปลือ ง หมดไปเอง แปรสภาพหรือไมํคงสภาพเดิมอีกตํอไป
หรือ
1.2 สิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร แตํมีอายุการใช๎งานในระยะเวลาประมาณไมํ เกิน 1 ปี หรือ
1.3 สิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีอายุการใช๎ งานในระยะเวลาประมาณ 1 ปีขึ้นไป แตํมีราคา
หนํวยหนึ่งหรือชุดหนึ่งไมํเกิน 5,000 บาท ยกเว้นสิ่งของตามตัวอยํางสิ่งของที่เป็น ครุภัณฑ์ หรือ
1.4 สิ่งของที่สํวนราชการซื้อมาใช๎ในการบารุงรักษาหรือซํอมแซมทรัพย์สินเพื่ อให๎มีสภาพหรือ
ประสิทธิภาพคงเดิม

2. คําใช๎จํายตําง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งต๎องชาระพร๎อมกับคําสิ่งของ เชํน คําขนสํง คําภาษี คําประกันภัย คําติดตั้ง
ฯลฯ ให๎เบิกจํายในรายจํายคําวัสดุ ข้อยกเว้น โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่ มีราคาหนํวยหนึ่งไมํเกิน
20,000 บาท ให๎เบิกจํายในลักษณะคําวัสดุ
ตัวอย่างค่าของที่เป็นวัสดุโ ดยสภาพ
วัสดุสานักงาน
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม๎บรรทัด ยางลบ คลิป เป็ก เข็มหมุด เทปพีวีซีใส (สกอตซ์เทป) กระดาษไข
น้ายาลบกระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟูม สมุดบัญชี สมุดประวัติข๎าราชการ แบบพิมพ์ ชอล์ค ผ๎าสาลี
แปรงลบกระดานดา ตรายาง ซอง ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได๎จากการซื้อหรือจ๎าง พิ มพ์ ของใช๎ในการบรรจุหีบหํอ
น้ามัน ไข ขี้ผึ้ง ขาตั้ง (กระดานดา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร น้าดื่ม
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ
ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟูา เทปพันสายไฟฟูา สายไฟฟูา ปลั๊กไฟฟูา สวิตซ์ไฟฟูา หลอดไฟฟูา หลอดวิทยุ
ทรานซิสเตอร์และชิ้นสํวนวัสดุ ลูกถ๎วยสายอากาศ รีซิสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์ คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรส
เซนซ์ เบรกเกอร์
วัสดุงานบ้านงานครัว
แปรง ไม๎กวาด เขํง มุ๎ง ผ๎าปูที่นอน ปลอดหมอน หมอน ผ๎าหํม ผ๎าปูโต๏ะ ถ๎วยชาม ช๎อนส๎อม แก๎วน้าจานรอง
กระจกเงา น้าจืดที่ซื้อจากเอกชน
วัสดุก่อสร้าง
ไม๎ตําง ๆ น้ามันทาไม๎ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี
ตะปู ค๎อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิ่ว ขวาน สวํ าน เลื่อย กบไสไม๎ เหล็กเส๎น เครื่องวัดขนาดเล็ก เชํน ตลับ
เมตร ลูกดิ่ง ทํอน้าบาดาล ทํอน้าและอุปกรณ์ประปา ทํอตําง ๆ โถส๎วม อํางล๎างมือ ราวพาดผ๎า
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ามันเบรก อานจักรยาน หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู
กระจกมองข๎างรถยนต์ หม๎อน้ารถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
น้ามันดีเซล น้ามันก๏าด น้ามันเบนซิน น้ามันเตา ถําน แก๏สหุงต๎ม น้ามันจารบี น้ามันเครื่อง
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
แอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ายาตําง ๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอดแก๎ว เวชภัณฑ์ ฟิล์มเอกซเรย์ เคมีภัณฑ์ (รวม
กามะถัน กรด ดําง) ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือ กระดาษกรอง จุกตํางๆ สัตว์เลี้ยงเพื่อการ ทดลองวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ สาลีและผ๎าพันแผล หลอดเอกซเรย์ ชุดเครื่องมือผําตัด
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วัสดุการเกษตร
สารเคมีปูองกันและกาจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้า น้าเชื้อพันธุ์สัตว์
วัสดุเพาะชา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เชํน ใบมีด เชือก ผ๎าใบหรือผ๎าพลาสติก
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
กระดาษเขียนโปสเตอร์ พูํกันและสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสี ยงหรือภาพ (ภาพยนตร์ วิดีโอเทปแผํนซีดี)
ที่บันทึกแล๎วและยังไมํบันทึก รูปสีหรือขาวดาที่ได๎จากการล๎าง อัด ขยาย ภาพถํายดาวเทียม
วัสดุเครื่องแต่งกาย
เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ๎า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุงเท๎า รองเท๎า เข็มขัด หมวก ผ๎าผูกคอ เครื่องแตํงกาย
ชุดฝึกโขน-ละคร
วัสดุกีฬา
หํวงยาง ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง ไม๎ตีปิงปอง ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
แผํนหรือจานบันทึกข๎อมูล (Diskette Floppy Disk Removeble Disk Compact Disc Digital Video Disc)
เทปบันทึกข๎อมูล (Reel Magnetic Tape Cassette Tape Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สาหรับ
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผํนกรองแสง กระดาษตํอเนื่อง สาย
เคเบิล แผงแปูนอักขระหรือแปูนพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (Memory Chip)
เชํน RAM คัดซีฟีดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๏อกซ์ (Printer Switching
Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผํนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เชํน Ethemet Card Lan Card Anti
Virus Card Soun Card เป็นต๎น เครื่องอํานและบันทึกข๎อมูลแบบตําง เชํน แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบ
ฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดี รอม (CD-ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต๎น เครื่องอํานข๎อมูล แบบ
ซีดีรอม (CD-ROM)
ตัวอยํางสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีอายุการใช้งานในระยะเวลาประมาณ 1 ปีขึ้นไป แต่มี ราคา
หน่วยหนึ่งหน่วยหนึ่งหรือชุดหนึ่งไม่เกิ น 5,000 บาท ให้จัดเป็นวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ เครื่องดับเพลิง พระบรมฉายา
ลักษณ์ แผงปิดประกาศ กระดานดารวมถึงกระดานไวท์บอร์ด แผํนปูายชื่อสานักงานหรือหนํวยงาน แผํนปูาย
จราจร หรือแผํนปูายตําง ๆ มูํลี่ มํานปรังแสง (ตํอผืน) พรม (ตํอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน เครื่องคานวณเลข
(Calculator) หีบเหล็กเก็บเงิน พระพุทธรูป พระบรมรูปจาลอง แผงกั้นห๎อง(Partition) กระเป๋า
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
สายอากาศหรือเสาอากาศสาหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม โคมไฟฟูาพร๎อมขาหรือ
ก๎าน หม๎อแปลงไฟฟูา (Step-up Step-down) ลาโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ผังแสดงวงจร ตํางๆ แผง
บังคับทางไฟ ไฟฉายสปอตไลท์ หัวแร๎งไฟฟูา เครื่องวัดความต๎านทานไฟฟูา เครื่องวัดกระแสไฟฟูา เครื่องวัด
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แรงดันไฟฟูา มาตรสาหรับตรวจวงจรไฟฟูา เครื่องประจุไฟ เครื่องตัดกระแสไฟฟูาอัตโนมัติ เครื่องสัญญาณ
เตือนภัย เครื่องจับสัญญาณดาวเทียม
วัสดุงานบ้านงานครัว
ถาด โอํงน้า ที่นอน มีด กระโถน เตาไฟฟูา เตาน้ามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขํไฟฟูา เครื่องปิ้งขนม
ปัง กระทะไฟฟูา หม๎อไฟฟูา รวมถึงหม๎อหุงข๎าวไฟฟูา กระติกน้าร๎อน กระติกน้าแข็ง ถังแก๏ส
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
แมํแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล๏อค ล๏อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ ล๏อกพวงมาลัย สัญญาณไฟฉุกเฉิน
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่วางกรวยแก๎ว กระบอกตวง เบ๎าหลอม หูฟัง (Stethoscope) เปลหามคนไข๎ คีมถอนฟัน เครื่องวัดน้า ฝน ถัง
เก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยาศาสตร์และการแพทย์
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ขาตั้งกล๎อง ขาตั้งเขียนภาพ กลํองและระวิงใสํฟิล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใสํกล๎องถําย
รูป
วัสดุการเกษตร
หน๎ากากปูองกันแก๏สพิษ สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ เครื่องหยอดหรือหวําน
เมล็ดพันธุ์ เครื่องทาความสะอาดเมล็ดพันธุ์ เครื่องกระเทาะเมล็ดพืช คราดซี่พรวนดินระหวํางแถว เครื่องดัก
แมลง ตะแกรงรํอนเบนโธส อวน (สาเร็จรูป) กระชัง
วัสดุสนาม
เต็นท์ ถุงนอน เข็มทิศ เปล เตียงสนาม
วัสดุการศึกษา
หุํน แบบจาลองภูมิประเทศ สื่อการเรียนการสอนทาด๎วยพลาสติก กระดานลื่นพลาสติก เบาะยืดหยุํน เบาะ
มวยปล้า เบาะยูโด
วัสดุสารวจ
บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์
วัสดุอื่นๆ
มิเตอร์น้า-ไฟ สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๏ส หัววาล์วปิด-เปิดแก๏ส
ข้อยกเว้น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหนํวยหนึ่งไมํเกิน 20,000 บาท ให๎เบิกจํายในลักษณะคําวัสดุ
(ถ๎าเกิน 20,000 บาทคือ คําครุภัณฑ์)
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“คําครุภัณฑ์” หมายความว่า
1. รายจํายเพื่อซื้อ และเปลี่ยน จ๎างทา ทาเองหรือกรณีอื่นใด เพื่อให๎ได๎มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของดังตํอไปนี้
2. สิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช๎งานในระยะเวลาประมาณ 1 ปี ขึ้นไป และมีราคาหนํวยหนึ่งหรือ
ชุดหนึ่งเกิน 5,000 บาท หรือ
3. สิ่งของตามตัวอยํางสิ่งของที่เป็นครุภัณฑ์
4. คําใช๎จํายตําง ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการประกอบ ดัดแปลง หรือตํอเติมสิ่งของตามข๎อ 1 เพื่อให๎มีสภาพหรือ
ประสิทธิภาพดีขึ้น
5. คําใช๎จํายตามวรรคแรกให๎หมายความรวมถึงคําสิ่งของที่สํวนราชการซื้อมาเพื่อ ดาเนินการเอง
6. คําใช๎จํายตําง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งต๎องชาระพร๎อมกับคําสิ่งของ เชํน คําขนสํง คําภาษี คําประกันภัย คําติดตั้ง
ฯลฯ ให๎เบิกจํายในรายจํายคําครุภัณฑ์

ตัวอยํางสิ่งของที่เป็นครุภัณฑ์โดยสภาพ
ครุภัณฑ์สานักงาน
โต๏ะ โต๏ะทางาน โต๏ะพิมพ์ดีด โต๏ะประชุม โต๏ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ โต๏ะวางเครื่องพิมพ์ โต๏ะเขียนแบบ โต๏ะ
เอนกประสงค์ โต๏ะอาหาร โต๏ะหมูํบูชา ชุดรับแขก เก๎าอี้ เก๎าอี้ทางาน เก๎าอี้ฟังคาบรรยาย เก๎าอี้เขียนแบบ เก๎าอี้
สาหรับเจ๎าหน๎าที่คอมพิวเตอร์ เก๎าอี้ผู๎มาติดตํอ ชั้นวางเอกสาร ตู๎ ตู๎ไม๎ ตู๎เหล็ก ตู๎ดรรชนี ตู๎เก็บแผนที่ ตู๎นิรภัย ตู๎
เก็บแบบฟอร์ม ตู๎เสื้อผ๎า ตู๎ล็อกเกอร์ ตู๎ติดประกาศ ตู๎โชว์ ตู๎เก็บเอกสาร เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องโทรศัพท์ รวมถึง
เครื่องโทรศัพท์ภายใน (Intercom) เครื่องโทรภาพหรือโทรสาร (Facsimile) เครื่องถํายเอกสาร เครื่องอัด
สาเนา เครื่องพิมพ์สาเนาระบบดิจิตอล เครื่องทาลายเอกสาร เครื่องเจาะกระดาษและเข๎าเลํม เครื่องบันทึกเงิน
สด เครื่องปรับอากาศ พัดลม รวมถึง พัดลมระบายอากาศ เครื่องดูดฝุุน ลิฟท์ รถเข็น ถังเก็บน้า เครื่องปรุ
กระดาษไข เคาน์เตอร์ แทํนอํานหนังสือ ที่วางหนังสือพิมพ์ เครื่องขัดพื้น เครื่องชุมสายโทรศัพท์ ตู๎โทรศัพท์
หรือตู๎สาขาโทรศัพท์ เครื่องโทรพิมพ์ เครื่องนับเหรียญ เครื่องนับธนบัตร เครื่องฟอกอากาศ วิทยุติดตามตัว
ครุภัณฑ์การศึกษา
จักรธรรมดา จักรทาลวดลาย จักรพันริม จักรอุตสาหกรรม โต๏ะนักเรียน เครื่อ งเขียนตัวอักษร
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถยนต์นั่ง รถยนต์โดยสาร รถยกของ รถปั้นจั่น รถบรรทุก รถลากเครื่องบิน รถเทรลเลอร์ รถดับเพลิง
รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน เรือยนต์ เรือบด เรือติดท๎าย เรือเร็ว เรือพํวง เครื่องบิน แมํแรงยกอากาศยาน รถ
กระบะเทท๎าย รถบรรทุกน้า รถบรรทุกน้ามัน รถบรรทุกขยะ เครื่องยนต์
ครุภัณฑ์การเกษตร
ปศุสัตว์ (ช๎าง ม๎า วัว ควาย) รถไถ รถฟาร์มแทรคเตอร์ เครื่องพํนยา เครื่องเก็บเกี่ยวข๎าวโพด ข๎าวฟุาง เครื่อง
ตัดวัชพืช เครื่องหวํายปุ๋ย เครื่องยกรํอง เครื่องนวดธัญพืช เครื่องผสมยาคลุกเมล็ดพันธุ์ เครื่องนับ เมล็ดพืช ตู๎
เก็บเมล็ดพันธุ์ เครื่องรถน้า เครื่องสีข๎าวโพด เครื่องสีฝัด เครื่องเกลี่ยหญ๎า เครื่องคราดหญ๎า เครื่องบดและผสม
อาหารสัตว์ เครื่องสูบน้า เครื่องขยายเมล็ดพันธุ์ เครื่องชั่ง
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ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
เครื่องกระทุ๎งดิน หรือแอสฟัลท์ เครื่องกลึง เครื่องเจาะหิน เครื่องเจาะเหล็ก สวํานเจาะแผํนเหล็ก เครื่องเชื่อม
โลหะ เครื่องพํนสี เครื่องผสมยางแอสฟัลท์ เครื่องผสมคอนกรีต เครื่องมือทดลองคอนกรีต เครื่องสั่นคอนกรีต
เครื่องตบดิน เครื่องมือทดลองความลาดเท เครื่องมือไสไม๎ไฟฟูา เลื่อยไฟฟูา รอกแมํแรง รถเตาต๎มยาง รถพํน
ยาง รถตักดิน รถบด รถบดล๎อเหล็ก รถบดล๎อเหล็กเรียบ รถบดตีนแกะ รถบดอัดขยะ รถตักล๎อยาง รถเข็น รถ
เกรเดอร์ รถขุดตีนตะขาบ รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ รถอัดฉีด รถเกลี่ยดิน รถตักหน๎าขุดหลัง รถกวาดถนน
เครื่องโมํหิน เครื่องตอกเข็ม เครื่องตีเส๎น เครื่องอัดจารบี เครื่องอัดลม เครื่องตัดกระเบื้อง
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องกาเนิดไฟฟูา หม๎อแปลงไฟฟูา (Transformer) เครื่องขยายเสียง เครื่องบันทึกเสียง เครื่องเลํนแผํนเสียง
เครื่องรับวิทยุ เครื่องสํงวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องวัดความถี่คลื่นวิทยุ เครื่องอัดสาเนาเทป เครื่องถอดเทป
วิทยุ-เทป เครื่องเลํนซีดี (Compact Disc)
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล๎องถํายรูป กล๎องถายภาพยนตร์ กล๎องถํายวีดีโอ เครื่องอัดและขยายภาพ เครื่องฉายภาพยนตร์ เครื่องฉาย
สไลด์ เครื่องวิดีโอ เครื่องฉายภาพทึบแสง เครื่องฉายภาพข๎ามศีรษะ เครื่องเทปซิงโครไนต์ ไฟแวบ จอรับภาพ
เครื่องล๎างฟิล์ม โต๏ะตัดตํอฟิล์มภาพยนตร์ เครื่องฉายภาพจากสัญญาณวิดีโอ เครื่องตัดตํอภาพ โคมไฟถํายภาพ
และวิดีโอ
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เตียงเฟาว์เลอร์ เตียงตรวจโรค เตียงตรวจภายใน เตียงเด็ก เตียงทาคลอด รถเข็นชนิดนั่ง รถเข็นชนิดนอน
รถเข็นทาแผล รถเข็นถาดแจกยา รถเข็นอาหาร รถเข็นผ๎าเปื้อน หม๎อต๎มเครื่องมือไฟฟูา ตู๎อบเด็ก ยูนิตทาฟัน
ตู๎สํองดูฟิล์มเอกซเรย์ กล๎องจุลทรรศน์ กล๎องดูดาว เครื่องชํวยความสวํางของกล๎องจุลทรรศน์ เครื่องชั่งน้าหนัก
เครื่องดูดอากาศ เครื่องทดสอบความถํวงจาเพาะของของเหลว เครื่องมือเทียบสีเคมี เครื่องลอกลวดลายจาก
ภาพถําย เครื่องจํายแก๏สคอลรีน เครื่องเปุาลม เครื่องตรวจสอบมาตรไฟฟูา เครื่องมือเติมน้ายา เครื่องมือ
ทดลองหาลิควิดลิมิท เครื่องจับความเร็ว เครื่องวัดกาลังอัด เครื่องวัดความสูง เครื่องวัดอุณหภูมิโลหะเหลว
เครื่องอัดลมขับด๎วยเครื่องยนต์ เครื่องกรองแสง เครื่องวัดแสง เครื่องทดสอบแสงสวําง เครื่องวัดรังสี เครื่องวัด
พลังแสงแดด เครื่องวัดความกดอากาศ (Barometer) เครื่องแปลงสภาพน้ากระด๎างให๎เป็นน้าอํอน เครื่อง
ตรวจสอบคุณภาพน้า เครื่องกลั่นน้า เครื่องวัดอุณหภูมิน้า เครื่องกลั่นน้า เครื่องวัดอุณหภูมิน้า เครื่องวัดความ
เป็นกรด เครื่องระเหยของเหลว เครื่องมือวิเคราะห์ด๎วยเปลวไฟ เครื่องวิเคราะห์แยกขนาดของเม็ดดิน
เครื่องวัดความชื้นในดิน เครื่องกวนด๎วยแมํเหล็ก ตู๎ทาน้าแข็ง หม๎อต๎มเครื่องมือ หม๎อเก็บอากาศ เตา
แอลกอฮอล์ โซเดียมแลมพ์ เครื่องวัดความยืดและหดตัวของวัตถุ เครื่องขบนิ่ว เครื่องตักตะกอน เครื่องวัด
ตะกอน เครื่องจี้จมูก เครื่องจี้คอ เครื่องดูดเสมหะ เครื่องดูดเลือดและหนอง เครื่องเจาะกระดูก เครื่องเจาะไข
เครื่องอุํนสไลด์ เครื่องตรวจหาเนื้อเยื่อมะเร็ง เครื่องกรอฟัน เครื่องอบแอมโมเนีย เครื่องให๎ออกซิเจน
เครื่องเอกซเรย์ เครื่องดูฟิล์มเอกซเรย์ ฉากกั้นแสงเอกซเรย์ เครื่องชํวยหายใจ เครื่องตรวจหัวใจ เครื่องตรวจ
ไขมัน เครื่องตรวจตา เครื่องตรวจเม็ดเลือด เครื่องให๎ยาสลบ เครื่องล๎างเข็มฉีดยา เครื่องวัดประสาท เครื่องวัด
ความดันโลหิต เครื่องวัดรัศมีการเห็นของลูกตา โคมไฟผําตัด เครื่ องมือชํวยคลอด เครื่องกรองเชื้อไวรัส
(Filtering Apparatus) เครื่องมือสาหรับบดอาหารของเชื้อแบคทีเรีย เครื่องปั่นและผสมสารอุดฟัน
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องกรองน้า เครื่องดูดควัน เครื่องตัดหญ๎า ตู๎เย็น ตู๎แชํอาหาร เครื่องซักผ๎า เครื่องอบผ๎า เครื่องล๎างชาม
เครื่องทาน้าเย็น เตาอบ เตาแก๏ส เตียง ผ๎ามํานพร๎อมอุปกรณ์
ครุภัณฑ์โรงงาน
เครื่องพิมพ์ลายบนแก๎ว แทํนพิมพ์ เครื่องพิมพ์แบบ เครื่องทาเหรียญกษาปณ์ เครื่องตีตราและอัดแบบ เครื่อง
ปั๊มตราดุน เครื่องเขียนโลหะด๎วยไฟฟูา เครื่องเชื่อมโลหะ เครื่องชุบผิวโลหะ เตาเคลือบโลหะ เตาหลอดโลหะ
เตาอบ ตู๎อบเครื่องรัก เครื่องเจียระไน เครื่องทอผ๎า เครื่องดัดโลหะ เครื่องปั๊มและตัดโลหะ เครื่องตัดเหล็ก
เครื่องพับและม๎วนเหล็ก เครื่องจักรกล เครื่องจักรไอน้า เครื่องล๎างทาความสะอาดเครื่องยนต์ เครื่องตรวจสอบ
หัวฉีดเครื่องยนต์ เครื่องอัดฉีดเครื่องจักร เครื่องมือถอดสปริงลิ้น เครื่องสาหรับดูดบู๏ชและลูกปืน เครื่องตรวจ
ทุํนไดนาไม เครื่องดูดลม แทํนกลึง เครื่องคว๎าน เครื่องทาเกลียว เครื่องทาเฟือง เครื่องถอดและตํอโซํ เครื่อง
ปรับความถี่และกาลังดิน ทั่งระดับเหล็ก เครื่องกลั่น เครื่องกว๎าน เครื่องโมํหิน เครื่องยํอยหิน ตะแกรงคัดแรํ
เครื่องอัดจารบี เครื่องปั๊มน้ามันไฟฟูา เครื่องหยอดน้ามัน (Line Oiler) มอเตอร์หินเจีย เครื่องเจียหรือตัด
เครื่องขัดกระดาษทราย เลื่อยวงเดือนไฟฟูา เลื่อยฉลุไฟฟูา เครื่องลอกบัว เครื่องเปุาลม ไขควงไฟฟูา กบไฟฟูา
สวํานไฟฟูา แมํแรงตะเฆํ
ครุภัณฑ์กีฬา
แทรมโปลิน บ๏อกซ์สแตนด์ โต๏ะเทเบิลเทนนิส จักรยานออกกาลังกาย เหล็กยกน้าหนักเป็นชุด บาร์คูํ บาร์ตําง
ระดับ ม๎าหู ม๎าขวาง
ครุภัณฑ์สารวจ
กล๎องสํองทางไกล เครื่องเจาะสารวจ กล๎องระดับ กล๎องวัดมุม โซํลวน ไม๎สตาฟฟ์ เทปวัดระยะ
ครุภัณฑ์อาวุธ
ปืน ปืนลูกซอง ปืนพก
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์
ปี่คาลิเน็ท แตรทรัมเป็ท แตรทรัมโบน แตรบาริโทน แตรยูฟอร์เนียม แตรบาสซูน แซกโซโฟน ไวโอลิน วิโอลํา
เซลโลํ เบส เปียโน ออร์แกนไฟฟูา ระนาด ฆ๎องวง ขิม ศีรษะโขนละคร เครื่องแตํงกายชุดแสดงโขน-ละคร
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
มอนิเตอร์ (Monitor) เครื่องพิมพ์ (Printer) แบบตําง ๆ เชํน Dot Matrix Printer Laser Printer Line
Printer. Lnk Jet เป็นต๎น พล็อตเตอร์ (Plotter) เครื่องแปลงรหัสสัญญาณ (Modem) เครื่องถํายทอด
สัญญาณจากคอมพิวเตอร์ขึ้นจอภาพ (Projector) เครื่องปรับระดับกระแสไฟ สแกนเนอร์ (Scanner) ดิจิไท
เซอร์ (Digitizer) เครื่องสารองกระแสไฟฟูา (UPS) เครื่องแยกกระดาษ เครื่องปูอนกระดาษ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหนํวยหนึ่ง เกิน 20,000 บาท
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ข๎อยกเว๎น
รายการตํอไปนี้ให๎เบิกจํายในลักษณะคําครุภัณฑ์
1. คําจ๎างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับครุภัณฑ์หรือเพื่อให๎ได๎ มาซึ่งครุภั ณฑ์
2. คําซํอมใหญํเครื่องจักรกลและยานพาหนะ (Overhaul)
“คําสาธารณูปโภค” หมายความว่า รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการสาธารณูปโภค เชํน
1. คําไฟฟูา
2. คําน้าประปา
3. คําโทรศัพท์ คําโทรศัพท์ทางไกลภายในประเทศ คําโทรศัพท์ทางไกลระหวํางประเทศ คําโทรศัพท์เคลื่อนที่
ฯลฯ และให๎หมายความรวมถึงคําใช๎จํายเพื่อให๎ไ ด๎ใช๎บริการดัง กลําว และคําใช๎จํายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช๎
บริการ เชํน คําเชําเครื่อง คําเชําเลขหมายโทรศัพท์ คําบารุงรักษาสาย ฯลฯ
4. คําไปรษณีย์ คําโทรเลข คําธนาณัติ คําซื้อดวงตราไปรษณียกร คํ าเชําตู๎ไปรษณีย์
5. คําบริการทางด๎านโทรคมนาคม เชํน คําโทรภาพหรือโทรสาร (FACSIMILE) คําเทเลกซ์ (TELEX) คําวิทยุ
ติดตามตัว คําวิทยุสื่อสาร คําสื่อสารผํานดาวเทียม คําใช๎จํายเกี่ยวกับการใช๎ระบบอินเตอร์เน็ต (INTERNET)
และคําสื่อสารอื่น ๆ และให๎หมายความรวมถึง คํา ใช๎จํายเพื่อให๎ได๎ใช๎บริการดังกลําวและคําใช๎จํายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช๎บริการ

การเบิกเงิน
1.
2.
3.
4.
5.

ต๎องเป็นไปตามแผนงาน งาน โครงการ ที่กาหนดไว๎ในกฎหมายงบประมาณรายจํายประจาปี
กระทาได๎ภายในปีงบประมาณ
กระทาได๎ภายในวงเงินประจางวดที่ได๎รับอนุมัติ
ต๎องถึงกาหนดหรือใกล๎จะถึงกาหนดที่จะต๎องจํายเงิน
ต๎องมีกฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ คาสั่ง มติคณะรัฐมนตรี หรือที่กระทรวงการคลังอนุญาต * กค
0502/ว 101 ลว. 10 ก.ค. 33 * กค 0502/ว 74 ลว. 1 พ.ค. 35
6. ต๎องมีหลักฐานการขอเบิก
7. ต๎องมีการลงบัญชีในวันนั้น
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