มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
การจาแนกประเภทรายจ่ าย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผจู้ ดั หา และผูท้ ี่เกี่ยวข้องปฏิบตั ิงานได้สะดวก มีความเข้าใจตรงกัน
2. เพื่อให้การเบิกจ่าย การบันทึกบัญชี รายงานได้ชดั เจน

ประเภทรายจ่ าย
1.
2.
3.
4.

ค่าใช้จ่ายดาเนินการ
ค่าใช้จ่ายลงทุน เพื่อดาเนินการตามภารกิจปกติ
ค่าใช้จ่ายลงทุนหรื อร่ วมลงทุน เพื่อการจัดหาประโยชน์
รายจ่ายอื่น ๆ ที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด

(1) ค่ าใช้ จ่ายดาเนินการ
ได้แก่ - เงินเดือน ค่าจ้างประจา ค่าจ้างชัว่ คราว เงินประจาตาแหน่ง เงินสวัสดิการช่วยเหลือ
พนักงาน ข้าราชการและลูกจ้าง ซึ่ งเป็ นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
- ค่าตอบแทน หมายความว่า เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานให้มหาวิทยาลัย
ได้แก่ ค่าสอนพิเศษ ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ ค่าล่วงเวลา
พนักงาน เงินสมนาคุณวิทยากร ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
“ค่ าใช้ สอย “ หมายความว่า รายจ่ายเพื่อให้ได้มาของการบริ การต่าง ๆ เพื่อภารกิจของ
มหาวิทยาลัย (ยกเว้นบริ การสาธารณูปโภค สื่ อสารและโทรคมนาคม) รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ ค่าธรรมเนียม รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ
รายจ่ ายเพือ่ ให้ ได้ มาซึ่งบริการ เช่น
(1) ค่าปั กเสาพาดสายภายนอกสถานที่เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้ใช้บริ การไฟฟ้ า รวมถึง
ค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่ องวัด และอุปกรณ์ไฟฟ้ าซึ่ งเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของการไฟฟ้ า
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(2) ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ าเพิ่มเติม รวมถึง การปรับปรุ งระบบ
ไฟฟ้ า การเพิ่มกาลังไฟฟ้ า การขยายเขตไฟฟ้ า การบารุ งรักษาหรื อซ่อมแซมระบบไฟฟ้ าและ
อุปกรณ์
(3) ค่าวางท่อประปาภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้ใช้บริ การน้ าประปา
รวมถึงค่าติดตั้งมาตรวัดน้ าและอุปกรณ์ประปา ซึ่ งเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของการประปา
(4) ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม รวมถึงการปรับปรุ ง
ระบบประปา การบารุ งรักษาหรื อซ่ อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์
(5) ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโทรศัพท์
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน รวมถึงเงินที่ต้องจ่ ายพร้ อมกับการเช่ าทรั พย์สิน เช่ น ค่ าเช่ ารถยนต์
ค่ าเช่ าอาคารสิ่ งปลูกสร้ าง ค่ าเช่ าทีด่ ิน ค่ าเช่ ารั บล่ วงหน้ า ยกเว้ นค่ าเช่ าบ้ านและค่ าเช่ าตู้ไปรษณีย์
(7) ค่าภาษี เช่น ค่าภาษีโรงเรื อน เป็ นต้น
(8) ค่าธรรมเนียม ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่าน ธนาคาร
(9) ค่าเบี้ยประกัน
(10) ค่าจ้างเหมาบริ การเพื่อให้ผรู้ ับจ้างทาการอย่างหนึ่งอย่างใด
ซึ่ งอยูใ่ นความ
รับผิดชอบของผูร้ ับจ้าง แต่มิใช่เป็ นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรื อปรับปรุ ง ครุ ภณ
ั ฑ์ ที่ดินและ
สิ่ งก่อสร้าง
(11) ค่าซ่อมแซมบารุ งรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
กรณี เป็ นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่ งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่ วนกรณี ที่
มหาวิทยาลัยเป็ นผูด้ าเนินการซ่อมแซมบารุ งรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
2. ค่าสิ่ งของที่มหาวิทยาลัยซื้ อมาใช้ในการซ่อมแซมบารุ งรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจาก
ค่าวัสดุ
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เช่น
(1) ค่ารับรอง หมายถึง รายจ่ายในการเลี้ยงรับรองของมหาวิทยาลัย
(2) ค่ารับรองประเภทเครื่ องดื่ม
(3) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา
รายจ่ายเกี่ยวเนื่ องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ เช่น
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ในประเทศ) เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกั
ค่าพาหนะ เป็ นต้น
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยงทหาร หรื อตารวจ
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(3) ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน หรื อผูต้ อ้ งหา
(4) ค่าของขวัญ ของรางวัล หรื อเงินรางวัล
(5) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรื อพวงมาลา
(6) ค่าชดใช้ค่าเสี ยหาย ค่าสิ นไหมทดแทน กรณี เกิดอุบตั ิเหตุ เนื่องจากการปฏิบตั ิงาน
(7) เงินรางวัลตารวจคุม้ กันทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
(8) เงินรางวัลเจ้าหน้าที่
(9) เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง)
(10) ค่ าตอบแทนผู้เสี ยหายในคดีอาญา
(11) ค่ าตอบแทนและค่ าใช้ จ่ายแก่ จาเลยในคดีอาญา
(12) ค่ าตอบแทนและค่ าใช้ จ่ายแก่ พยาน
“ค่ าวัสดุ” หมายความว่า
(1) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่ งของซึ่ งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้ นเปลือง หมดไป แปรสภาพ
หรื อไม่คงสภาพเดิมอีกต่อไป หรื อ
(2) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่ งของที่มีลกั ษณะคงทนถาวรและมีอายุการใช้งานในระยะเวลา ไม่
เกิน 1 ปี หรื อ
(3) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่ งของที่มีลกั ษณะคงทนถาวรและมีอายุการใช้งานในระยะเวลา 1 ปี
ขึ้นไป แต่มีราคาหน่วยหนึ่งหรื อชุ ดหนึ่งไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ตอ้ งชาระพร้อมกัน
เช่น ค่าขนส่ ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็ นต้น หรื อ
(4) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีราคาต่อหน่วยหรื อต่อชุดไม่เกิน 20,000
บาท
(5) รายจ่ ายเพือ่ ประกอบดัดแปลง ต่ อเติม หรื อปรั บปรุ งครุภัณฑ์ ทมี่ ีวงเงินไม่ เกิน 5,000
บาท ทีด่ ินและหรือสิ่งก่อสร้ าง ทีม่ ีวงเงินไม่ เกิน 50,000 บาท
(6) รายจ่ ายเพือ่ ประกอบ ดัดแปลง ต่ อเติม หรื อปรั บปรุงครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ทีม่ ีวงเงินไม่
เกิน 5,000 บาท
(7) รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบารุ งรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
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ตัวอย่ างสิ่งของทีเ่ ป็ นวัสดุโดยสภาพ
วัสดุสำนักงำน
1. กระดาษ
2. หมึก
3. ดินสอ
4. ปากกา
5. ไม้บรรทัด
6. ยางลบ
7. คลิป
8. เป๊ ก
9. เข็มหมุด
10. เทปพีวซี ีใส (สกอตช์เทป)
11. กระดาษคาร์บอน
12. กระดาษไข
13. น้ ายาลบกระดาษไข
14. ลวดเย็บกระดาษ
15. กาว
16. แฟ้ ม
17. สมุดบัญชี
18. แบบพิมพ์
19. ชอล์ค
20. ผ้าสาลี
21. แปรงลบกระดานดา
22. ขาตั้ง (กระดานดา)
23. ตรายาง
24. ซอง
25. ธงชาติ
26. สิ่ งพิมพ์ที่ได้จากการซื้ อหรื อจ้างพิมพ์
27. ของใช้ในการบรรจุหีบห่ อ
28. น้ ามัน ไข ขี้ผ้ งึ
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

ที่ถูพ้นื
ตะแกรงวางเอกสาร
น้ าดื่ม
กุญแจ
ตู้ลิ้นชักพลาสติกสาหรับใส่ เอกสาร
ตู้ลิ้นชั กพลาสติกเอนกประสงค์
ชั้นพลาสติกวางเอกสาร
ถาดเอกสาร

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
1. ฟิ วส์
2. เข็มขัดรัดสายไฟฟ้ า
3. เทปพันสายไฟฟ้ า
4. สายไฟฟ้ า
5. ปลัก๊ ไฟฟ้ า
6. สวิตช์ไฟฟ้ า
7. หลอดไฟฟ้ า
8. หลอดวิทยุ ทรานซิสเตอร์ และชิ้นส่ วนวิทยุ
9. ลูกถ้วยสายอากาศ
10. รี ซีสเตอร์
11. มูฟวิง่ คอยส์
12. คอนแดนเซอร์
13. ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์
14. เบรกเกอร์
15. ไดร์เป่ าผม
วัสดุงานบ้ านงานครัว
1. แปรง
2. ไม้กวาด
3. เข่ง
4. มุง้
5. ผ้าปูที่นอน
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ปลอกหมอน
หมอน
ผ้าห่ม
ผ้าปูโต๊ะ
ถ้วยชาม
ช้อนส้อม
แก้วน้ าจานรอง
กระจกเงา
น้ าจืดที่ซ้ื อจากเอกชน

วัสดุก่อสร้ าง
1. ไม้ต่างๆ
2. น้ ามันทาไม้
3. ทินเนอร์
4. สี
5. แปรงทาสี
6. ปูนซีเมนต์
7. ปูนขาว
8. ทราย
9. อิฐหรื อซีเมนต์บล๊อก
10. กระเบื้อง
11. สังกะสี
12. ตะปู
13. ค้อน
14. คีม
15. ชะแลง
16. จอบ
17. เสี ยม
18. สิ่ ว
19. ขวาน
20. สว่าน
21. เลื่อย
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

กบไสไม้
เหล็กเส้น
เครื่ องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง
ท่อน้ าบาดาล
ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา
ท่อต่างๆ
โถส้วม
อ่างล้างมือ
ราวพาดผ้า

วัสดุยานพาหนะและขนส่ ง
1. แบตเตอรี่
2. ยางนอก
3. ยางใน
4. สายไมล์
5. เพลา
6. ตลับลูกปื น
7. น้ ามันเบรก
8. อานจักรยาน
9. หัวเทียน
10. ไขควง
11. นอตและสกรู
12. กระจกมองข้างรถยนต์
13. หม้อน้ ารถยนต์
14. กันชนรถยนต์
15. เบาะรถยนต์
16. ฟิ ล์มกรองแสง
17. เข็มขัดนิ รภัย
18. น้ ากลัน่
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่ อลื่น
1. น้ ามันดีเซล
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

น้ ามันก๊าด
น้ ามันเบนซิ น
น้ ามันเตา
ถ่าน
แก๊สหุ งต้ม
น้ ามันจารบี
น้ ามันเครื่ อง

วัสดุวทิ ยาศาสตร์ หรือการแพทย์
1. แอลกอฮอล์
2. ออกซิเจน
3. น้ ายาต่างๆ
4. เลือด
5. สายยาง
6. ลูกยาง
7. หลอดแก้ว
8. เวชภัณฑ์
9. ฟิ ล์มเอกซเรย์
10. เคมีภณั ฑ์ (รวมกามะถัน กรด ด่าง)
11. ลวดเชื่อมเงิน
12. ถุงมือ
13. กระดาษกรอง
14. จุกต่างๆ
15. สัตว์เลี้ยงเพื่อการทดลองวิทยาศาสตร์
16. สาลี และผ้าพันแผล
17. หลอดเอกซเรย์
18. ชุดเครื่ องมือผ่าตัด
วัสดุการเกษตร
1. สารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรู พืชและสัตว์
2. อาหารสัตว์
3. พันธ์พืช
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

ปุ๋ ย
พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ า
น้ าเชื้อพันธุ์สัตว์
วัสดุเพาะชา
อุปกรณ์ในการขยายพันธ์พืช เช่น ใบมีด เชื อก
ผ้าใบหรื อผ้าพลาสติก

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
1. กระดาษเขียนโปสเตอร์
2. พูก่ นั และสี
3. ฟิ ล์ม
4. ฟิ ล์มสไลด์
5. แถบบันทึกเสี ยงหรื อภาพ (ภาพยนตร์ , วีดีโอ, แผ่นซี ดี) ที่บนั ทึกแล้วและยังไม่บนั ทึก
6. รู ปสี หรื อขาวดาที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย
7. ภาพถ่ายดาวเทียม
วัสดุเครื่องแต่ งกายโดยสภาพ
1. เครื่ องแบบ
2. เสื้ อ กางเกง ผ้า
3. เครื่ องหมายยศและสังกัด
4. ถุงเท้า
5. รองเท้า
6. เข็มขัด
7. หมวก
8. ผ้าผูกคอ
9. เครื่ องแต่งกายชุดฝึ กโขน-ละคร
วัสดุกฬ
ี า
1.
2.
3.
4.

ห่วงยาง
ลูกฟุตบอล
ลูกปิ งปอง
ไม้ตีปิงปอง
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วัสดุคอมพิวเตอร์
1. แผ่นหรื อจานบันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact
Disc, Digital Video Disc)
2. เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)
3. หัวพิมพ์หรื อแถบพิมพ์สาหรับเครื่ องพิมพ์คอมพิวเตอร์
4. ตลับผงหมึกสาหรับเครื่ องพิมพ์แบบเลเซอร์
5. แผ่นกรองแสง
6. กระดาษต่อเนื่ อง
7. สายเคเบิล
8. แผงแป้ นอักขระ หรื อแป้ นพิมพ์ (Key Board)
9. เมนบอร์ด (Main Board)
10. เมมโมรี่ ชิป (Memory Chip) เช่น RAM
11. คัตชีทฟี ดเดอร์ (Cut Sheet Feeder)
12. เมาส์ (Mouse)
13. พริ นเตอร์ สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box)
14. เครื่ องกระจายสัญญาณ (Hub)
15. แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card, Land Card, Anti Virus
Card,
Sound Card เป็ นต้น
16. เครื่ องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์
(Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็ นต้น
17. เครื่ องอ่านข้อมูล แบบซีดีรอม (CD-ROM)
18.Trump Drive (เครื่ องบันทึกข้อมูล)
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ตัวอย่ างสิ่งของทีม่ ลี กั ษณะคงทนถาวร และมีอายุการใช้ งานในระยะเวลาประมาณ 1 ปี
ขึน้ ไป แต่ มรี าคาหน่ วยหนึ่งหรือชุดหนึ่งไม่ เกิน 5,000 บาท ให้ จัดเป็ นวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
1. โทรศัพท์
2. โต๊ ะพับ/โต๊ ะญีป่ ุ่ น
3. เครื่ องคิดเลข
4. เก้าอี้พลาสติก
5. กุญแจ
6. แผ่นป้ ายชื่อสานักงาน/หน่วยงาน
7. ป้ ายต่าง ๆ
8. แผ่นจราจร
9. มู่ลี่,ม่านปรับแสง
10. พรม
11. นาฬิกา
12. เครื่ องตัดโฟม
13. เครื่ องตัดกระดาษ
14. เครื่ องเย็บกระดาษ
15. ภาพเขียน, แผนที่
16. เครื่ องดับเพลิง
17. พระบรมฉายาลักษณ์
18. แผงปิ ดประกาศ
19. กระดานดา
20. กระดานไวท์บอร์ด
21. กระดานอิเล็กทรอนิกส์
22. หี บเหล็กเก็บเงิน
23. พระพุทธรู ป
24. พระบรมรู ปจาลอง
25. แผงกั้นห้อง (Partition)
26. กระเป๋ า
27. รถเข็นแบบพับ
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28. ตู้เก็บกุญแจ
29. ตู้เก็บจดหมาย
30. พัดลมระบายอากาศ/ พัดลมดูดอากาศ
31. ทีว่ างหนังสือพิมพ์
32. วิทยุติดตามตัว
33. เครื่ องหยดสบู่
34. เครื่องเป่ ามือ
35. แผงไม้ ปิดข้ างชั้นหนังสื อ
36. เสากัน้ ทางเดิน
37. วิทยุสื่อสาร
38. อุปกรณ์ ชี้กระดาน/Laser Pointer
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
1. สายอากาศหรื อเสาอากาศสาหรับวิทยุ, เครื่ องรับโทรทัศน์, จานรับสัญญาณดาวเทียม
2. โคมไฟฟ้ า พร้อมขาหรื อก้าน
3. หม้อแปลงไฟฟ้ า (Step-up, Step-down)
4. ลาโพง
5. ไมโครโฟน
6. ขาตั้งไมโครโฟน
7. ผังแสดงวงจรต่างๆ
8. แผงบังคับทางไฟ
9. ไฟฉายสปอรตไลท์
10. หัวแร้งไฟฟ้ า
11. เครื่ องวัดความต้านทานไฟฟ้ า
12. เครื่ องวัดกระแสไฟฟ้ า
13. เครื่ องวัดแรงดันไฟฟ้ า
14. มาตรสาหรับตรวจวงจรไฟฟ้ า
15. เครื่ องประจุไฟ
16. เครื่ องตัดกระแสไฟฟ้ าอัตโนมัติ
17. เครื่ องสัญญาณเตือนภัย
18. เครื่ องจับสัญญาณดาวเทียม

หน้า 13

19. เครื่ องแปลงสัญญาณภาพวีดีโปรเจคเตอร์
20. ตู้ Rack
21. ชุดหูฟัง
วัสดุงานบ้ านงานครัว
1. ตาชัง่
2. ถาด
3. โอ่งน้ า
4. ที่นอน
5. มีด
6. กระโถน
7. เตาไฟฟ้ า
8. เตาน้ ามัน
9. เตารี ด
10. เครื่ องบดอาหาร
11. เครื่ องตีไข่ไฟฟ้ า
12. เครื่ องปิ้ งขนมปั ง
13. กระทะไฟฟ้ า
14. หม้อไฟฟ้ า รวมถึงหม้อหุ งข้าวไฟฟ้ า
15. กระติกน้ าร้อน
16. กระติกน้ าแข็ง
17. ถังแก๊ส
18. ผ้ าม่ าน
19.หม้ อ
20. เครื่องชงกาแฟ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ ง
1. แม่แรง
2. กุญแจปากตาย
3. กุญแจเลื่อน
4. คีมล็อค
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5. ล็อคเกียร์
6. ล็อคคลัตช์
7. ล็อคพวงมาลัย
8. สัญญาณไฟฉุกเฉิ น
วัสดุวทิ ยาศาสตร์ และการแพทย์
1. ที่วางกรวยแก้ว
2. กระบอกตวง
3. เบ้าหลอม
4. หูฟัง (Stethoscope)
5. เปลหามคนไข้
6. คีมถอนฟัน
7. เครื่ องวัดน้ าฝน
8. ถังเก็บเชื้อเพลิง
9. เครื่ องนึ่ง
10.เครื่ องมือวิทยาศาสตร์การแพทย์
11. เครื่องชั่งน้าหนัก
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
1. ขาตั้งกล้อง
2. ขาตั้งเขียนภาพ
3. กล่องและระวิงใส่ ฟิล์มภาพยนตร์
4. เครื่ องกรอเทป
5. เลนส์ซูม
6. กระเป๋ าใส่ กล้องถ่ายรู ป
วัสดุการเกษตร
1. หน้ากากป้ องกันแก๊สพิษ
2. สปริ งเกลอร์ (Sprinkler)
3. จอบหมุน
4. จานพรวน
5. ผานไถกระทะ
6. เครื่ องหยอดหรื อหว่านเมล็ดพันธุ์

หน้า 15

7.เครื่ องทาความสะอาดเมล็ดพันธุ์
8.เครื่ องกระเทาะเมล็ดพืช
9.คราดซี่ พรวนดินระหว่างแถว
10.เครื่ องดักแมลง
11.ตะแกรงร่ อนเบนโธส
12.อวน (สาเร็ จรู ป)
13.กระชัง
14. กะบะใส่ ต้นไม้
15. กระถางดินเผา
วัสดุสนาม
1.เต้นท์
2.ถุงนอน
3.เข็มทิศ
4.เปล
5.เตียงสนาม
วัสดุการศึกษา
1.หุ่น
2.แบบจาลองภูมิประเทศ
3.สื่ อการเรี ยนการสอนทาด้วยพลาสติก
4.กระดานเลื่อนพลาสติก
5.เบาะยืดหยุน่
6.เบาะมวยปล้ า
7.เบาะยูโด
วัสดุสารวจ
1.บันไดอลูมิเนียม
2.เครื่ องมือแกะสลัก
3.เครื่ องมือดึงสายโทรศัพท์
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วัสดุก่อสร้ าง
1. แผงเหล็กกัน้ จราจร
2. โครงเหล็กติดป้ าย
3. ไม้ กระดกกัน้ รถ
4. นั่งร้ าน
5. บันได
6. ถังเก็บน้า
วัสดุกฬ
ี า
1. ดัมเบล
2. ไม้ เทนนิส
3. เสาขึงตาข่ าย
4. เสาประตูฟุตบอล
วัสดุอนื่ ๆ
1.มิเตอร์ น้ า – ไฟ
2.สมอเรื อ
3.ตะแกรงกันสวะ
4.หัวเชื่อมแก๊ส
5.หัววาล์วปิ ด - เปิ ดแก๊ส

(2) ค่ าใช้ จ่ายลงทุน
ค่าใช้จ่ายลงทุนเพื่อดาเนินการตามภารกิจปกติ ได้แก่ รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการ
ลงทุนได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าครุ ภณั ฑ์
ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่
กาหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว
“ค่ าครุ ภัณฑ์ ” หมายถึง รายจ่ายดังต่อไปนี้
(1) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่ งของที่มีลกั ษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรื อต่อชุดเกินกว่า
5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ตอ้ งชาระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง
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เป็ นต้น
(2) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีราคาต่อหน่วยหรื อต่อชุดเกินกว่า 20,000
บาท
(3) รายจ่ ายเพือ่ ประกอบ ดัดแปลง ต่ อเติมหรื อปรั บปรุงครุภัณฑ์ รวมทัง้ ครุ ภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ทมี่ ีวงเงินกว่ า 5,000 บาท
(4) รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบารุ งรักษาโครงสร้างของครุ ภณ
ั ฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่ องบิน
เครื่ องจักรกลยานพาหนะ เป็ นต้น ซึ่งไม่ รวมถึงค่ าซ่ อมบารุงปกติหรื อค่ าซ่ อมกลาง
(5) รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึ กษาเพื่อการจัดหาหรื อปรับปรุ งครุ ภณั ฑ์

ตัวอย่ างสิ่งของทีม่ ลี กั ษณะคงทนถาวร และมีอายุการใช้ งานในระยะเวลาประมาณ 1 ปี
ขึน้ ไป แต่ มรี าคาหน่ วยหนึ่งหรือชุดหนึ่งไม่ เกิน 5,000 บาท ให้ จัดเป็ นวัสดุ ทีต่ ้ องบันทึก
ในกองทุนสิ นทรัพย์ ถาวร แต่ ถ้ามีราคาหน่ วยหนึ่งหรือชุดหนึ่งเกิน 5,000 บาท ให้ จัดเป็ น
ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ สานักงาน
1. โต๊ะ
2. โต๊ะทางาน
3. โต๊ะพิมพ์ดีด
4. โต๊ะประชุม
5. โต๊ะวางเครื่ องคอมพิวเตอร์
6. โต๊ะวางเครื่ องพิมพ์
7. โต๊ะเขียนแบบ
8. โต๊ะอเนกประสงค์
9. โต๊ะอาหาร
10. โต๊ะหมู่บูชา
12. โต๊ะอ่านหนังสื อ
13. โต๊ะสนาม
14. โต๊ะหิ นอ่อน
15. โต๊ะรับแขก/ โซฟา
16. โต๊ะค้นคว้า
17. โต๊ะวางหุ่ นจาลอง
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18. โต๊ะน้ า
19. โต๊ะวางโสตทัศนูปกรณ์
20. โต๊ะเครื่ องแป้ ง
21. ชุดรับแขก
22. เก้าอี้
23. เก้าอี้ทางาน
24. เก้าอี้ฟังคาบรรยาย
25. เก้าอี้เขียนแบบ
26. เก้าอี้สาหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
27. เก้าอี้ผมู ้ าติดต่อ/ เก้าอี้รับแขก
28. เก้าอี้นงั่ พิมพ์ดีด
29. เก้าอี้สเตเดี้ยม
30. เก้าอี้ฝึกงาน
31. เก้าอี้สนาม
32. ม้านัง่ ยาวไม้เนื้อแข็ง
33. เก้าอี้จดั เลี้ยง
34. เก้าอี้บาร์
35. เก้าอี้นงั่ แบบแถว
36. เก้าอี้หมุน
37. เก้าอี้เอนกประสงค์
38. ชั้น
39. ชั้นวางรองเท้า
40. ชั้นวางของ
41. ชั้นวางอุปกรณ์
42. ชั้นวางแฟ้ มแขวน
43. ชั้นเก็บแฟ้ มเอกสาร
44. ชั้นวางเอกสาร
45. ตู้
46. ตูไ้ ม้
47. ตูเ้ หล็ก
48. ตูด้ รรชนี
49. ตูเ้ ก็บแผนที่
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50. ตูน้ ิรภัย
51. ตูเ้ ก็บแบบฟอร์ ม
52. ตูเ้ สื้ อผ้า
53. ตูล้ ็อกเกอร์
54. ตูต้ ิดประกาศ
55. ตูโ้ ชว์
56. ตูเ้ ก็บเอกสาร
57. ตูเ้ หล็ก 4 ลิ้นชัก
58. ตูเ้ หล็ก 15 ลิ้นชัก
59. ตูเ้ หล็ก 2 ลิ้นชัก
60. ตูเ้ หล็ก 10 ลิ้นชัก
61. ตูเ้ อกสาร 3 ลิ้นชัก
62. ตูเ้ หล็ก 2 บานเปิ ด
65. ตูห้ นังสื อ
66. ตูเ้ ก็บแบบพิมพ์เขียว
67. ตูเ้ ก็บบัตร
68. ตูเ้ ก็บอุปกรณ์
69. ตูแ้ ขวนผนัง / ตูเ้ คาน์เตอร์
70. ตูบ้ านเลื่อนกระจก
71. ตูบ้ านเลื่อนทึบ
72. ตูเ้ ก็บสไลด์
73. ตูเ้ ก็บดิสเก็ต/ซี ดี/วีซีดี/ดีวีดี
74. เครื่ องพิมพ์ดีด/ เครื่ องพิมพ์ดีดไฟฟ้ า
75. เครื่ องพิมพ์ตวั อักษร
76. เครื่ องพิมพ์บตั ร
78. เครื่ องโทรสาร
79. เครื่ องถ่ายเอกสาร
80. เครื่ องอัดสาเนา
81. เครื่ องพิมพ์สาเนาระบบดิจิตอล
82. เครื่ องพิมพ์เขียว
83. เครื่ องเรี ยงสาเนา
84. เครื่ องทาลายเอกสาร

หน้า 20

85. เครื่ องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม
86. เครื่ องทาปก
87. เครื่ องเจาะกระดาษ
88. เครื่ องเย็บเล่ม
89. เครื่ องตัดกระดาษ
90. เครื่ องตัดสติกเกอร์
91. เครื่ องเคลือบพลาสติก
92. เครื่ องบันทึกเงินสด
93. เครื่ องปรับอากาศ
94. เครื่ องฟอกอากาศ
95. ระบบปรับอากาศ/ ระบบระบายอากาศ
96. พัดลม
97. พัดลมตั้งโต๊ะ
98. พัดลมตั้งพื้น
99. พัดลมเพดาน
100. พัดลมติดผนัง
102. พัดลมน้ า/พัดลมไอน้ า
103. พัดลมโคจร
104. พัดลมดูดควัน
105. เครื่ องดูดฝุ่ น
106. ระบบดูดฝุ่ น
107. ลิฟท์
108. รถเข็น
109. รถเข็นของ
110. รถเข็นหนังสื อ
111. ถังเก็บน้ า
112. ถังบาบัดน้ าเสี ย
113. ระบบบาบัดน้ าเสี ย
114. ถังบรรจุขยะแบบคอนเทนเนอร์
115. เครื่ องปรุ กระดาษไข
116. เคาน์เตอร์
117. แท่นอ่านหนังสื อ
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119. เครื่ องขัดพื้น
120. เครื่ องชุมสายโทรศัพท์
121. ระบบโทรศัพท์
122. ตูโ้ ทรศัพท์หรื อตูส้ าขาโทรศัพท์
123. ตูก้ ระจายสาย
124. เครื่ องโทรพิมพ์
125. เครื่ องนับเหรี ยญ
126. เครื่ องนับธนบัตร
130. กล้องวงจรปิ ด (CCTV) / ระบบกล้อง CCTV
131. ระบบควบคุมการเข้าออก
132. เครื่ องอ่านบัตร
133. เครื่ องรู ดบัตร
134. เครื่ องตอกบัตร
135. เครื่ องกดบัตรคิว
136. โทรทัศน์วงจรปิ ด
137. ระบบสัญญาณกันขโมย
138. เครื่ องดับเพลิง
139. ระบบดับเพลิง
140. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
141. ตูค้ วบคุมเครื่ องสู บน้ าดับเพลิง (Fire Pump)
142. ป้ ายไฟอักษรวิง่ / ป้ ายเรี ยกลาดับ
143. บอร์ด
144. บอร์ดเสี ยบอักษร
145. บูธ
146. โพเดียม
147. เวที
148. เครื่ องบันทึกเวลา
149. เครื่ องตอบรับอัตโนมัติ
150. เครื่ องทาความสะอาดท่อน้ าทิ้ง
151. ซุ ม้ ม้านัง่ เหล็ก
152. ตะแกรงเหล็กใส่ ขยะ
153. เครื่ องสแกนลายนิ้วมือ
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154. ระบบ Video Conference/ ระบบประชุมทางไกล
155. เครื่ องเขียนตัวอักษร

ครุภัณฑ์ การศึกษา
1. จักรธรรมดา
2. จักรทาลวดลาย
3. จักรพันริ ม
4. จักรอุตสาหกรรม
5. โต๊ะ
6. โต๊ะเรี ยน/โต๊ะผูบ้ รรยายและเรี ยน
7. โต๊ะปฏิบตั ิการ
8. โต๊ะอ่างซิ งค์
9. โต๊ะเครื่ องมือ
10. โต๊ะทดลอง
11. ตูแ้ ช่
12. ตูค้ วบคุมความชื้น
13. ตูบ้ ่มเชื้อ / ตูบ้ ่มเพาะเชื้อ
14. ตูอ้ บเพาะเชื้ อ (Incubator)
15. ตูอ้ บลมร้อน (Oven)
16. ตูค้ วบคุมความเย็น
17. ตูด้ ูดความชื้ น
18. ตูค้ วบคุมอุณหภูมิ
19. ตูป้ ลอดเชื้ อ
20. ตูอ้ บ
21. ตูเ้ ก็บสารเคมี
22. ตูค้ วบคุมอุณหภูมิและความชื้น
23. ตูอ้ บฆ่าเชื้อด้วยความร้อน
24. ตูบ้ ่มเมล็ดพันธุ์
25. ตูเ้ ขย่าควบคุมอุณหภูมิ
26. ตูเ้ ก็บความชื้น
27. ตูค้ อนเทรนเนอร์
28. ตูแ้ ช่แข็ง
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29. ตูเ้ ย็นเก็บผลิตภัณฑ์
30. เครื่ องวัด
31. เครื่ องวัดก๊าซ
32. เครื่ องวัดความเป็ นกรด-ด่าง
33. เครื่ องวัดอัตราการไหล
34. เครื่ องวัดแสง
35. เครื่ องวัดความเข้มแสง
36. เครื่ องวัดการดูดกลืนแสง
37. เครื่ องวัดอุณหภูมิและความชื้น
38. เครื่ องวัดความต้านทาน
39. เครื่ องวัดความเร็ ว
40. เครื่ องวัดอุณหภูมิ
41. เครื่ องวัดความชื้ น
42. เครื่ องวัดความชื้ นโดยใช้อินฟาเรด
43. เครื่ องวัดปริ มาณฝุ่ น
44. เครื่ องวัดความดัน
45. เครื่ องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ
46. เครื่ องวัดเสี ยง
47. เครื่ องวัดความเข้มข้นของสารละลาย
48. เครื่ องวัดกาลังไฟฟ้ าแบบดิจิตอล
49. เครื่ องวัดความเร็ วรอบ
50. เครื่ องวัดความเค้นของกล้ามเนื้อ
51. เครื่ องวัดปริ มาณความส่ องสว่าง
52. เครื่ องวัดการเสี ยรู ป
53. เครื่ องวัดปริ มาณการไหล
54. เครื่ องวัดตาแหน่ง
55. เครื่ องวัดการสึ กหรอ
56. เครื่ องวัดความทนทาน
57. เครื่ องวัดค่าพลังงานไฟฟ้ า
58. เครื่ องวัดกระแสไฟฟ้ าของสารละลาย
59. เครื่ องวัดคลื่นสัญญาณไฟฟ้ าแบบดิจิตอล
60. เครื่ องวัดความถ่วงจาเพาะ
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61. เครื่ องวัดสี
62. เครื่ องวัดความเร็ วของรถยนต์
63. เครื่ องวัดและบันทึกค่าก๊าซ
64. เครื่ องวัดความหนืด
65. เครื่ องวัดคุณภาพอากาศ
66. เครื่ องวัดรังสี
67. เครื่ องวัดองค์ประกอบก๊าซ
68. เครื่ องวัดไฟฟ้ าแบบคล้องสาย
69. เครื่ องวัดไฟฟ้ าและฮาร์โมนิกส์
70. เครื่ องวัดเนื้อสัมผัสอาหาร
71. เครื่ องวัดและบันทึกความดัน
72. เครื่ องมือวัดพลังงานแสงอาทิตย์
73. เครื่ องมือวัดอุณหภูมิและความชื้น
74. เครื่ องมือวัดสัมประสิ ทธิ์ ซีเบค
75. เครื่ องหาพิกดั ดาวเทียม / GPRS
76. เครื่ องกดแรงดันสู ง
77. เครื่ องเก็บข้อมูลอัตโนมัติ
78. เครื่ องเก็บข้อมูลทางแสง
79. เครื่ องเก็บข้อมูลอุณหภูมิและความชื้น
80. เครื่ องเก็บตัวอย่างดิน
81. เครื่ องเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์
82. เครื่ องเก็บข้อมูล
83. เครื่ องเก็บดินตามระดับความลึก
84. เครื่ องดูดจ่ายสารเคมีอตั โนมัติ /ปิ เปต
85. เครื่ องดูดควันสารเคมี
86. เครื่ องดูดความชื้น
87. เครื่ องละลายอาหารเลี้ยงเชื้อ
88. เครื่ องผสมตัวอย่าง
89. เครื่ องผสมสารละลาย
90. เครื่ องปั่ นเหวีย่ ง (Centifuge)
91. เครื่ องปั่ นแยกสารขนาดเล็ก
92. เครื่ องทดสอบแรงกระแทก
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93. เครื่ องทดสอบแบตเตอรี่
94. เครื่ องทดสอบการคัดขนาด
95. เครื่ องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้ า
96. เครื่ องทดสอบความต้านทานขัดถู
97. เครื่ องทดสอบความแข็งและอุปกรณ์
98. เครื่ องทดสอบประสิ ทธิภาพการกวน
99. เครื่ องทดสอบฉนวน
100. เครื่ องทดสอบเร่ งสภาวะอากาศแวดล้อม
101. เครื่ องแก๊สโครมาโตกราฟฟี่
102. เครื่ องตัดเนื้ อเยือ่
103. เครื่ องปั๊ มสารละลายแบบต่อเนื่อง
104. เครื่ องปั๊ มน้ ามัน
105. เครื่ องอบแห้ง Spray Dryer
106. เครื่ องอบแห้งเมล็ดพันธุ์
107. เครื่ องอบแห้งแบบสุ ญญากาศ
108. เครื่ องอบแห้งแบบแช่แข็ง
109. เครื่ องกาเนิ ดสัญญาณไฟฟ้ าความถี่
110. เครื่ องกาเนิ ดสัญญาณไฟฟ้ า
111. เครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ าสถิตแวดเดอร์ กราฟ
112. เครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ า
113. เครื่ องบดผสมยาง
114. เครื่ องชัง่
115. เครื่ องชัง่ ระบบดิจิตอล
116. เครื่ องชัง่ ทศนิยม 2 ตาแหน่ง
117. เครื่ องชัง่ ระบบถ่วงน้ าหนัก
118. เครื่ องชัง่ ทศนิยม 4 ตาแหน่ง
119. เครื่ องชัง่ ทศนิยม 5 ตาแหน่ง
120. เครื่ องทาน้ ากลัน่
121. เครื่ องทาแห้งด้วยความเย็น
122. เครื่ องทาความสะอาดเมล็ดพันธุ์
123. เครื่ องทาความร้อนอากาศ
124. เครื่ องทาเกล็ดน้ าแข็ง
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125. เครื่ องปรับแรงดันไฟฟ้ าอัตโนมัติ
126. เครื่ องปรับความชื้นสัมพันธ์ในห้องเย็น
127. เครื่ องกวนไฟฟ้ าชนิดปรับความเร็ ว
128. เครื่ องกวนพร้อมแผ่นให้ความร้อน
129. เครื่ องกวนตัวอย่างและให้ความร้อน
130. เครื่ องกวนสารชนิดอุ่นร้อนได้
131. เครื่ องวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้ า
132. เครื่ องวิเคราะห์และบันทึกค่า
133. เครื่ องวิเคราะห์ฮาร์ มอนิ กส์กาลัง
134. เครื่ องวิเคราะห์ค่าประสิ ทธิ ภาพการเผาไหม้
135. เครื่ องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าเสี ย
136. ชุดเครื่ องมือวิเคราะห์ชนิดของสารอินทรี ย ์
137. ชุดวิเคราะห์โปรตีน
138. เครื่ องตรวจสอบคุณสมบัติของแป้ ง
139. เครื่ องมือตรวจสอบคุณภาพน้ าแบบหลายตัวแปร
140. เครื่ องมือตรวจสอบค่าแรงกด
141. ชุดทดสอบแสงอาทิตย์เทียมแบบพัลส์
142. เครื่ องตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงก๊าซ
143. ชุดทดสอบเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์
144. เครื่ องสอบเทียบความดัน
145. อุปกรณ์ทดสอบการจุดระเบิดของเครื่ องยนต์
146. อุปกรณ์ทดสอบการทางานเครื่ องยนต์
147. เครื่ องเขย่าควบคุมอุณหภูมิ
148. เครื่ องเขย่าเพื่อสกัด
149. เครื่ องควบคุมความเร็ วมอเตอร์
150. ชุดควบคุมปริ มาณการไหล
151. เครื่ องกลัน่ หาปริ มาณโปรตีน

หมวดยานพาหนะ
1. รถยนต์นงั่
2. รถยนต์โดยสาร
3. รถยกของ
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4. รถปั้ นจัน่
5. รถบรรทุก
6. รถลากเครื่ องบิน
7. รถเทรลเลอร์
8. รถดับเพลิง
9. รถจักรยานยนต์
10. รถจักรยาน
11. รถตู้
12. รถกระบะเทท้าย
13. รถบรรทุกน้ า
14. รถบรรทุกขยะ
15. รถจักรยานยนต์ไฟฟ้ า
16. เรื อยนต์
17. เรื อบด
18. เรื อติดท้าย
19. เรื อเร็ ว
20. เรื อพ่วง
21. เครื่ องบิน

ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ ง
1. แม่แรงยกอากาศยาน
2. แท่นทดสอบเครื่ องยนต์
3. แม่แรงไฮดรอลิค
4. เกย์ต้ งั ศูนย์
5. เครื่ องเป่ าลม
6. เครื่ องจ่ายไฟแรงเคลื่อนสู ง
7. เครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อน
8. เกย์คอมเพสเซอร์
9. กระบอกไฮดรอลิค
10. กระบอกสู บ
11. กระบอกลม
12. เครื่ องยนต์
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ครุภัณฑ์ การเกษตร
1. ปศุสัตว์ (ช้าง ม้า วัว ควาย)
2. รถไถ
3. รถฟาร์มแทรคเตอร์
4. เครื่ องพ่นยา
5. เครื่ องเก็บเกี่ยวข้าวโพด ข้าวฟ่ าง
6. เครื่ องตัดวัชพืช
7. เครื่ องหว่านปุ๋ ย
8. เครื่ องยกร่ อง
9. เครื่ องนวดธัญพืช
10. เครื่ องผสมยาคลุกเมล็ดพันธุ์
11. เครื่ องนับเมล็ดพืช
12. ตูเ้ ก็บเมล็ดพันธุ์
13. เครื่ องรดน้ า
14. เครื่ องสี ขา้ วโพด
15. เครื่ องสี ฝัด
16. เครื่ องเกลี่ยหญ้า
17. เครื่ องคราดหญ้า
18. เครื่ องบดและผสมอาหารสัตว์
19. เครื่ องสู บน้ า
20. เครื่ องขยายเกล็ดปลา
21. เครื่ องชัง่
22. เครื่ องตัดหญ้าแบบสะพายไหล่
23. เครื่ องตัดแต่งกิ่งไม้
24. เครื่ องย่อยกิ่งไม้-ใบไม้
25. ตูค้ วบคุมเครื่ องสู บน้ า
26. ปั๊ ม

ครุภัณฑ์ ก่อสร้ าง
1. เครื่ องกระทุง้ ดิน หรื อ แอสฟัลท์
2. เครื่ องกลึง
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3. เครื่ องเจาะหิ น
4. เครื่ องเจาะเหล็ก
5. สว่านเจาะแผ่นเหล็ก
6. เครื่ องเชื่อมโลหะ
7. เครื่ องพ่นสี
8. เครื่ องผสมยางแอสฟัลท์
9. เครื่ องผสมคอนกรี ต
10. เครื่ องมือทดลองคอนกรี ต
11. เครื่ องสั่นคอนกรี ต
12. เครื่ องตบดิน
13. เครื่ องมือทดลองความลาดเท
14. เครื่ องมือไสไม้ไฟฟ้ า
15. เลื่อยไฟฟ้ า
16. รอกแม่แรง
17. รถเตาต้มยาง
18. รถพ่นยาง
19. รถตักดิน
20. รถบด
21. รถบดล้อเหล็ก
22. รถบดล้อเหล็กเรี ยบ
23. รถบดตีนแกะ
24. รถบดอัดขยะ
25. รถตักล้อยาง
26. รถเข็นปูน/ทราย
27. รถเกรเดอร์
28. รถขุดตีนตะขาบ
29. รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ
30. รถอัดฉี ด
31. รถเกลี่ยดิน
32. รถตักหน้าขุดหลัง
33. รถกวาดถนน
34. เครื่ องโม่หิน
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35. เครื่ องตอกเข็ม
36. เครื่ องตีเส้น
37. เครื่ องอัดจารบี
38. เครื่ องอัดลม
39. เครื่ องตัดกระเบื้อง
40. เครื่ องย่อยหิ น
41. เครื่ องทาอิฐ
42. เครื่ องทาอิฐบล็อก
43. ตะแกรงร่ อนหิ น
44. สว่านเจาะกระแทก
45. แม่แรงดันดิน
46. เครื่ องกลึง
47. ทางลาดสาหรับขนของ
48. ประตูเหล็กม้วน
49. ป้ ายบอกทาง
53. เครื่ องยิงท่อ
54. สว่านไร้สาย
55. มาตรวัดน้ า
56. ป้ อมยามสาเร็ จรู ป
58. เสาธง

ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ
1. เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ า
2. หม้อแปลงไฟฟ้ า (Transformer)
3. เครื่ องขยายเสี ยง
4. เครื่ องบันทึกเสี ยง
5. เครื่ องเล่นแผ่นเสี ยง
6. เครื่ องรับวิทยุ
7. เครื่ องรับโทรทัศน์
8. เครื่ องส่ งวิทยุ
9. เครื่ องส่ งโทรทัศน์
10. เครื่ องวัดความถี่คลื่นวิทยุ
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11. เครื่ องอัดสาเนาเทป
12. เครื่ องถอดเทป
13. วิทยุ – เทป
14. เครื่ องเล่นซี ดี/ ดีวดี ี/ ซี วดี ี
15. เครื่ องเล่นเทปคลาสเซ็ท
16. เครื่ องเล่นวีดีโอ
17. เครื่ องบันทึกวีดีโอ/ ซีดี
18. เครื่ องผสมสัญญาณเสี ยง
23. เครื่ องปรับแต่งสัญญาณเสี ยง
24. เครื่ องปรับแต่งความถี่เสี ยง
25. เครื่ องขยายสัญญาณ
26. เครื่ องแปลงสัญญาณ
28. เครื่ องบันทึกภาพจากวีดีโอลงซีดี
29. เครื่ องผสมสัญญาณภาพ
30. อุปกรณ์ตดั ต่อภาพและเสี ยง
31. เครื่ องตัดต่อและผสมสัญญาณภาพ
32. เครื่ องกระจายสัญญาณ
33. เครื่ องกระจายสัญญาณภาพและเสี ยง
34. เครื่ องทาภาพกราฟฟิ ค
35. เครื่ องสลับสัญญาณเสี ยงและภาพ
36. เครื่ องควบคุมชุดประชุม
37. เครื่ องตรวจสอบสัญญาณภาพและสี
38. คียบ์ อร์ ดกาเนิดเสี ยง MIDI
39. การ์ดสาหรับแปลงสัญญาณภาพ
40. เครื่ องแบ่งช่วงความถี่ในการวัดเสี ยง
41. ตัวควบคุมกล้อง
42. ชุดควบคุมหลัก (Master Control)
43. เครื่ องเล่นเทปซิ งโครไนท์
46. เครื่ องควบคุมและสารองไฟฟ้ า
47. ชุดควบคุมและแหล่งจ่ายไฟ
48. เครื่ องปรับแรงดันไฟฟ้ า
49. เครื่ องจ่ายกระแสไฟตรง
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50. เครื่ องวัดสัญญาณไฟฟ้ า
51. เครื่ องมือวัดกระแสไฟฟ้ าตรง
52. เครื่ องมือวัดกระแสไฟฟ้ าสลับ
53. เครื่ องตรวจสอบไอซี
54. เครื่ องวัดรู ปคลื่นสัญญาณไฟฟ้ า
55. เครื่ องแปลงกระแสไฟและสารองไฟ
56. เครื่ องป้ องกันไฟตก-เกิน
57. มัลติฟังก์ชนั่
58. ดิจิตอลมัลติมิเตอร์
59. มัลติมิเตอร์
60. ดิจิตอลเทคโฮมิเตอร์
61. มิเตอร์ไฟฟ้ า
62. เครื่ องทดสอบหลอดไฟ
63. เครื่ องแสดงสัญญาณภาพเวคเตอร์
64. ตูค้ วบคุมไฟ
66. เครื่ องวัดพลังไฟฟ้ าแบบดิจิตอล
67. ชุดเครื่ องทาแผ่นวงจรพิมพ์
68. มาตรวัดการใช้กระแสไฟฟ้ า
69. ระบบบันทึกเทป
70. ชุดจ่ายกาลังไฟฟ้ า
71. ระบบ ATS
72. ระบบสารองไฟฟ้ า
73. ออสซิลโลสโคป
74. เครื่ องจ่ายไผ
75. เครื่ องดึงกระแสไฟ
76. ตูค้ วบคุมอุณหภูมิแผงโซล่าเซลล์
77. ระบบเสี ยง
78. ดิจิตอลเพาวเวอร์มิเตอร์
79. คอยส์ร้อน
80. เครื่ องทดสอบความเป็ นฉนวน
81. ระบบไมโครโฟนชุดประชุม
82. ภาระไฟฟ้ าแบบควบคุมได้
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83. เจนเนอร์เรเตอร์
84. ชุดโฮมเธียเตอร์
85. ตูเ้ บส
86. ระบบเครื่ องเสี ยง
87. เครื่ องวัดค่าพลังงานไฟฟ้ า
88. จอพลาสมา
89. เครื่ องบันทึกดีวีดี
91. เข็มขัดนิรภัย

ครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่
1. กล้องถ่ายรู ป
2. กล้องถ่ายภาพยนตร์
3. กล้องถ่ายวีดีโอ
4. เครื่ องอัดและขยายภาพ
5. เครื่ องฉายภาพยนตร์
6. เครื่ องฉายสไลด์
7. เครื่ องวิดีโอ
8. เครื่ องฉายภาพทึบแสง
9. เครื่ องฉายภาพข้ามศีรษะ
10. เครื่ องเทปซิงโครไนต์
11. ไฟแวบ
12. จอรับภาพ
13. เครื่ องล้างฟิ ล์ม
14. โต๊ะตัดต่อฟิ ล์มภาพยนตร์
15. เครื่ องตัดต่อภาพ
16. โคมไฟถ่ายภาพและวิดีโอ
17. กล้องถ่ายไมโครฟิ ลม์
18. กล้องถ่ายทาสาเนา
19. กล้องถ่ายโทรทัศน์
20. กล้องมองภาพ
21. กล้องสเตอริ โอ
24. เครื่ องวัดแสง

หน้า 34

25. เครื่ องกรองแสง
26. เครื่ องจ่ายไฟให้กล้อง
27. เครื่ องปรับความสว่างของโคมไฟ
28. เครื่ องควบคุมเครื่ องปรับความสว่างของโคมไฟ
29. เครื่ องตรวจภาพ
30. เครื่ องขยายภาพ
31. เครื่ องอัดภาพ
32. เครื่ องทาให้ฟิลม์แห้ง
33. เครื่ องตัดต่อฟิ ลม์
34. เครื่ องทาให้กระดาษแห้ง
35. อ่างผสมน้ ายาล้างรู ป
36. ตูถ้ ่ายสกรี น
37. ตูเ้ ก็บฟิ ลม์
38. ตูส้ ่ องฟิ มล์
39. โต๊ะสาหรับถ่ายภาพวัสดุอุปกรณ์
40. โต๊ะแต่งฟิ ลม์
41. เครื่ องตรวจฟิ ลม์ภาพยนตร์
42. เครื่ องถ่ายทอดสัญญาณภาพวัตถุ 3 มิติ
43. เครื่ องฉายภาพวีดีทศั น์
44. เครื่ องทีวโี ปรเจคเตอร์
45. เครื่ องขยายภาพทึบแสง
46. กล่องดูสไลด์
47. แท่นก็อปปี้ สไลด์
48. ไฟก็อปปี้ สไลด์
49. เครื่ องพิมพ์โปสเตอร์

ครุภัณฑ์ วทิ ยาศาสตร์ หรือการแพทย์
1. เตียงเฟาว์เลอร์
2. เตียงตรวจโรค
3. เตียงตรวจภายใน
4. เตียงเด็ก
5. เตียงทาคลอด
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6. รถเข็นชนิ ดนัง่
7. รถเข็นชนิดนอน
8. รถเข็นทาแผล
9. รถเข็นถาดแจกยา
10. รถเข็นอาหาร
11. รถเข็นผ้าเปื้ อน
12. หม้อต้มเครื่ องมือไฟฟ้ า
13. ตูอ้ บเด็ก
14. ยูนิตทาฟัน
15. ตูส้ ่ องดูฟิล์มเอกซเรย์
16. กล้องจุลทรรศน์
17. กล้องดูดาว
18. เครื่ องช่วยความสว่างของกล้องจุลทรรศน์
20. เครื่ องดูดอากาศ
21. เครื่ องทดสอบความถ่วงจาเพาะของของเหลว
22. เครื่ องมือเทียบสี เคมี
23. เครื่ องลอกลวดลายจากภาพถ่าย
24. เครื่ องจ่ายแก๊สคลอรี น
25. เครื่ องเป่ าลม
26. เครื่ องตรวจสอบมาตรไฟฟ้ า
27. เครื่ องมือเติมน้ ายา
28. เครื่ องมือทดลองหาลิควิดลิมิท
29. เครื่ องจับความเร็ ว
30. เครื่ องวัดกาลังอัด
31. เครื่ องวัดความถี่
32. เครื่ องวัดความสู ง
33. เครื่ องวัดอุณหภูมิโลหะเหลว
34. เครื่ องอัดลมขับด้วยเครื่ องยนต์
35. เครื่ องกรองแสง
36. เครื่ องวัดแสง
37. เครื่ องทดสอบแสงสว่าง
38. เครื่ องวัดรังสี
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39. เครื่ องวัดพลังแสงแดด
40. เครื่ องวัดความกดอากาศ (Barometer)
41. เครื่ องแปลงสภาพน้ ากระด้างให้เป็ นน้ าอ่อน
42. เครื่ องตรวจสอบคุณภาพน้ า
43. เครื่ องกลัน่ น้ า
44. เครื่ องวัดอุณหภูมิน้ า
45. เครื่ องวัดความเป็ นกรด
46. เครื่ องระเหยของเหลว
47. เครื่ องมือวิเคราะห์ดว้ ยเปลวไฟ
48. เครื่ องวิเคราะห์แยกขนาดของเม็ดดิน
49. เครื่ องวัดความชื้ นในดิน
50. เครื่ องกวนด้วยแม่เหล็ก
51. ตูท้ าน้ าแข็ง
52. หม้อต้มเครื่ องมือ
53. หม้อเก็บอากาศ
54. เตาแอลกอฮอล์
55. โซเดียมแลมพ์
56. เครื่ องวัดความยืดและหดตัวของวัตถุ
57. เครื่ องขบนิ่ว
58. เครื่ องตักตะกอน
59. เครื่ องวัดตะกอน
60. เครื่ องจี้จมูก
61. เครื่ องจี้คอ
62. เครื่ องดูดเสมหะ
63. เครื่ องดูดเลือดและหนอง
64. เครื่ องเจาะกระดูก
65. เครื่ องเจาะไข
66. เครื่ องอุ่นสไลด์
67. เครื่ องตรวจหาเนื้ อเยือ่ มะเร็ ง
68. เครื่ องกรอฟัน
69. เครื่ องอบแอมโมเนีย
70. เครื่ องให้ออกซิเจน
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71. เครื่ องเอกซเรย์
72. เครื่ องดูฟิล์มเอกซเรย์
73. เครื่ องล้างฟิ ล์มเอกซเรย์
74. ฉากกั้นแสงเอกซเรย์
75. เครื่ องช่วยหายใจ
76. เครื่ องตรวจหัวใจ
77. เครื่ องตรวจไขมัน
78. เครื่ องตรวจตา
79. เครื่ องตรวจเม็ดเลือด
80. เครื่ องให้ยาสลบ
81. เครื่ องล้างเข็มฉีดยา
82. เครื่ องวัดประสาท
83. เครื่ องวัดความดันโลหิต
84. เครื่ องวัดรัศมีการเห็นของลูกตา
85. โคมไฟผ่าตัด
86. เครื่ องมือช่วยคลอด
87. เครื่ องกรองเชื้ อไวรัส (Filtering Apparatus)
88. เครื่ องมือสาหรับบดอาหารของเชื้อแบคทีเรี ย
89. เครื่ องปั่ นและผสมสารอุดฟัน
90. เตียงตรวจคนไข้
91. เครื่ องตรวจคลื่นหัวใจ
92. เครื่ องตรวจหู
93. เครื่ องพ่นละอองยา
94. ที่อ่านฟิ มล์สแตนเลส
96. เสาสแตนเลสให้น้ าเกลือ
97. กล้องจุลทรรศน์
98. เครื่ องฆ่าเชื้อโรค
100. เครื่ องซี ลปิ ดบรรจุเวชภัณฑ์ในการนึ่งฆ่าเชื้อ
101. เครื่ องทาน้ าบริ สุทธิ์
102. รถสแตนเลสใส่ อุปกรณ์แพทย์
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ครุภัณฑ์ งานบ้ านงานครัว
1. เครื่ องกรองน้ า
2. เครื่ องดูดควัน
3. ตูเ้ ย็น , ตูแ้ ช่อาหาร
4. เครื่ องซักผ้า
5. เครื่ องอบผ้า
6. เครื่ องล้างชาม
7. เครื่ องทาน้ าเย็น/ร้อน
8. เตาอบ
9. เตาแก๊ส
10. เตียง
12. เตาไมโครเวฟ
16. เครื่ องผสมอาหาร
17. ตูท้ าน้ าเย็น
18. ตูท้ าน้ าแข็ง
19. หม้อต้มช้อน
21. อ่างล้างจาน
23. ตูเ้ สื้ อผ้า
24. รถเข็นอาหาร
25. เครื่ องทาน้ าอุ่น
26. ตูใ้ ส่ อุปกรณ์เครื่ องครัว

ครุภัณฑ์ โรงงาน
1. เครื่ องพิมพ์ลายบนแก้ว
2. แท่นพิมพ์
3. เครื่ องพิมพ์แบบ
4. เครื่ องทาเหรี ยญกษาปณ์
5. เครื่ องตีตราและอัดแบบ
6. เครื่ องปั๊ มตราดุน
7. เครื่ องเขียนโลหะด้วยไฟฟ้ า
8. เครื่ องเชื่อมโลหะ

หน้า 39

9. เครื่ องชุบผิวโลหะ
10. เตาเคลือบโลหะ
11. เตาหลอมโลหะ
12. เตาอบ
13. ตูอ้ บเครื่ องรัก
14. เครื่ องเจียระไน
15. เครื่ องทอผ้า
16. เครื่ องดัดโลหะ
17. เครื่ องปั๊ มและตัดโลหะ
18. เครื่ องตัดเหล็ก
19. เครื่ องพับและม้วนเหล็ก
20. เครื่ องจักรกล
21. เครื่ องจักรไอน้ า
22. เครื่ องล้างทาความสะอาดเครื่ องยนต์
23. เครื่ องตรวจสอบหัวฉีดเครื่ องยนต์
24. เครื่ องอัดฉีดเครื่ องจักร
25. เครื่ องมือถอดสปริ้ งลิ้น
26. เครื่ องสาหรับดูดบูช๊ และลูกปื น
27. เครื่ องตรวจทุ่นไดนาโม
28. เครื่ องดูดลม
29. แท่นกลึง
30. เครื่ องคว้าน
31. เครื่ องทาเกลียว
32. เครื่ องทาเฟื อง
33. เครื่ องดูดเฟื อง
34. เครื่ องถอดและต่อโซ่
35. เครื่ องปรับความถี่และกาลังดัน
36. ทัง่ ระดับเหล็ก
37. เครื่ องกลัน่
38. เครื่ องกว้าน
39. เครื่ องโม่หิน
40. เครื่ องย่อยหิ น
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41. ตะแกรงคัดแร่
42. เครื่ องอัดจารบี
43. เครื่ องปั๊ มน้ ามันไฟฟ้ า
44. เครื่ องหยอดน้ ามัน (Line Oiler)
45. มอเตอร์หินเจีย
46. เครื่ องเจียหรื อตัด
47. เครื่ องขัดกระดาษทราย
48. เลื่อยวงเดือนไฟฟ้ า
49. เลื่อยฉลุไฟฟ้ า
50. เครื่ องลอกบัว
51. เครื่ องเป่ าลม
52. ไขควงไฟฟ้ า
53. กบไฟฟ้ า
54. สว่านไฟฟ้ า
55. แม่แรงตะเฆ่
56. เลื่อยไฟฟ้ า
57. เลื่อยวงเดือน
58. เลื่อยจิกซอ
59. เลื่อยฉลุ
60. เลื่อยแท่น
61. เลื่อยวงเดือนรัศมี
62. เลื่อยสายพาน
63. เครื่ องขัดเรี ยบ
64. เครื่ องกัดไม้
65. เครื่ องเซาะร่ อง
66. เครื่ องกลึงไม้
67. เครื่ องไส
68. เครื่ องไสชิด
69. เครื่ องไสไฟฟ้ า
70. เครื่ องต่อใบเลื่อย
71. ไขควงสว่าน
72. เครื่ องทาบัว
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73. เครื่ องเลื่อยโลหะ
74. ไขควงสว่าน
75. เครื่ องทาบัว
76. เครื่ องเลื่อยโลหะ
77. เครื่ องตัดโลหะ
78. เครื่ องกลึงโลหะ
79. เครื่ องเจาะเหล็ก
80. สว่านเจาะแผ่นเหล็ก
81. เครื่ องเชื่อมไฟฟ้ า
82. เครื่ องเคลือบผิวโลหะ
83. เครื่ องชุบ
84. เครื่ องเจียระไนไฟฟ้ า
85. เครื่ องหินลับมีด
86. เครื่ องปั๊ มนูน
87. เครื่ องปั๊ มโลหะ
88. เครื่ องพับโลหะแผ่น
89. เครื่ องกัดร่ อง
90. เครื่ องกัดร่ องน้ ามัน
91. เครื่ องเซาะร่ อง
92. เครื่ องกัดเฟื อง
93. เครื่ องขัดโลหะ
94. เครื่ องรี ดโลหะ
95. เครื่ องดึงเส้น
96. เครื่ องตัดท่อ
97. เครื่ องอัดรี ด
98. เครื่ องพ่นโลหะ
99. เครื่ องขึ้นรู ปโลหะ
100. เครื่ องเชื่อมอาร์กอน
101. เครื่ องเชื่ อมแก๊ส
102. บูชเชื่อมไฟฟ้ า
103. โต๊ะเครื่ องรี ด
104. เครื่ องมือวัดแรงในการตัดโลหะ
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105. เครื่ องขันสกรู ลม
106. เครื่ องตัดไฟเบอร์
107. เครื่ องขึ้นรู ปพลาสติก
108. เครื่ องเชื่อมพลาสติกด้วยลมร้อน
109. รอก
110. เครื่ องกดยาง
111. เครื่ องกัดขึ้นรู ป
112. แท่นตัดไฟเบอร์
113. แท่นสว่าน
114. เครื่ องกดอัดชิ้นงาน
115. เครื่ องฉีดพลาสติก
116. เครื่ องม้วนโลหะเส้น
117. เครื่ องกรองตะกอน
118. เครื่ องกรองความกระด้าง
119. เครื่ องขัด
120. เครื่ องยกแบบลาก
121. บูธพ่นสี
122. ปั๊ ม
123. เครื่ องเจาะโลหะ
124. เครื่ องดูดฝุ่ นอุตสาหกรรม
125. มอเตอร์ เกียร์
126. ปั๊ มลม
127. มอเตอร์ลม
128. มอเตอร์ไฟฟ้ า

ครุภัณฑ์ กฬ
ี า
1. แทรมโปลิน
2. บ๊อกซ์สแตนด์
3. โต๊ะเทเบิลเทนนิส
4. จักรยานออกกาลังกาย
5. เหล็กยกน้ าหนักเป็ นชุ ด
6. บาร์ คู่
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7. บาร์ ต่างระดับ
8. ม้าหู
9. ม้าขวาง
10. เก้าอี้นงั่ ยกน้ าหนัก
11. เครื่ องบริ หารกล้ามเนื้ อต้นขา
13. เครื่ องวิง่ ไฟฟ้ า
14. ลู่วงิ่ ไฟฟ้ า
15. เหล็กยกข้อแขน
16. คานยกอก
17. คานงอเล่นแขน
18. กรรเชียงบก
19. เครื่ องปั่ นสะโพก
21. เวทีมวย
22. เครื่ องบริ หารร่ างกาย
23. เครื่ องช่วยในการฝึ กตีปิงปอง
24. ม้าโยก
25. แป้ นบาสเก็ตบอล
27. เครื่ องเดินวงรี
28. เครื่ องเล่นขา
29. เครื่ องเล่นไหล่และหน้าอก

ครุภัณฑ์ สารวจ
1. กล้องส่ องทางไกล
2. เครื่ องเจาะสารวจ
3. กล้องระดับ
4. กล้องวัดมุม
5. โซ่ลาน
6. ไม้สตาฟฟ์
7. เทปวัดระยะ
8. กล้องถ่ายภาพทางอากาศ
9. กล้องถ่ายทาแผนที่
10. ล้อวัดระยะ
11. เครื่ องคานวณพื้นที่
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12. เครื่ องวัดระยะ
13. เครื่ องวัดระยะแผนที่ซากุไร
14. กล้องฮีโอโดไลท์
15. เครื่ องวัดแนวก่อสร้าง
16. กล้องวัดแนวก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ อาวุธ
1. ปื น
2. ปื นลูกซอง
3. ปื นพก

ครุภัณฑ์ ดนตรีและนาฏศิลป์
1. ปี่ คาลิเน็ท
2. แตรทรัมเป็ ท
3. แตรทรัมโบน
4. แตรบาริ โทน
5. แตรยูฟอร์เนียม
6. แตรบาสซูน
7. แซกโซโฟน
8. ไวโอลิน
9. วิโอล่า
10. เชลโล่
11. เบส
12. เปี ยโน
13. ออร์แกนไฟฟ้ า
14. ระนาด
15. ฆ้องวง
16. ขิม
17. ศีรษะโขน ละคร
18. เครื่ องแต่งกายชุดแสดงโขน ละคร
19. กีตาร์
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20. คาลิเน็ท
21. กลอง
22. กลองแขก
23. ฟลุท
24. ฆ้อง
25. ออร์แกน
26. ซอสามสาย
27. จะเข้
28. แอคคอร์เดียน
29. กลองทัด
30. โหม่ง
31. ฉาบ

ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์
1. เครื่ องคอมพิวเตอร์
2. เครื่ องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook)
3. เครื่ องคอมพิวเตอร์มือถือ (Plam)
4. เครื่ อง Server
5. เครื่ อง Router
6. มอนิเตอร์ (Monitor)
7. เครื่ องพิมพ์ (Printer) แบบต่าง ๆ เช่น Dot Matrix Printer, Laser Printer,
Line Printer, Ink jet เป็ นต้น
8. พล็อตเตอร์ (Plotter)
9. เครื่ องแปลงรหัสสัญญาณ (Modem)
10. เครื่ องถ่ายทอดสัญญาณจากคอมพิวเตอร์ ข้ ึนจอภาพ (Projector)
11. เครื่ องปรับระดับกระแสไฟ
12. สแกนเนอร์ (Scanner)
13. ดิจิไทเซอร์ (Digitizer)
14. เครื่ องสารองกระแสไฟฟ้ า (UPS)
15. เครื่ องแยกกระดาษ
16. เครื่ องป้ อนกระดาษ
17. เครื่ องทาสาเนาซีดีรอม/ดีวดี ี
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18. เครื่ องเรี ยงพิมพ์คอมพิวเตอร์
19. เครื่ องตรวจกระดาษคาตอบ
20. เครื่ องแยกสัญญาณคอมพิวเตอร์
21. เครื่ องอ่านสัญญาณรหัสแท่ง
22. เครื่ องปรับสี
23. เครื่ องอ่านบาร์ โค้ด
24. กล่องเลือกเครื่ องพิมพ์
25. อุปกรณ์ต่อเชื่อมต่อระบบเครื อข่าย
26. กล้องดิจิตอล
27. เครื่ องฉายภาพจากสัญญาณวีดีโอและคอมพิวเตอร์
28. เครื่ องอ่านและบันทึกข้อมูล
29. เครื่ องพิมพ์มลั ติฟังก์ชนั่ /เครื่ องพิมพ์+สแกน+แฟกซ์
30. เครื่ อง Printserver
31. เครื่ อง Storage Expension
32. เครื่ องพิมพ์บาร์ โค้ด
“ค่ าสาธารณูปโภค” หมายความว่า รายจ่ ายค่ าบริ การสาธารณูปโภค สื่ อสารและ
โทรคมนาคม รวมถึงค่ าใช้ จ่ายทีต่ ้ องชาระพร้ อมกัน เช่น ค่าบริ การ ค่าภาษี เป็ นต้น ตามรายการดังนี้
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่าประปา ค่ าน้าบาดาล
(3) ค่าโทรศัพท์ เช่น ค่ าโทรศัพท์พนื้ ฐาน ค่ าโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงบัตรโทรศัพท์ บัตร
เติมเงินโทรศัพท์
(4) ค่าบริ การไปรษณี ยโ์ ทรเลข เช่น ค่าไปรษณี ย ์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณี ยากร ค่าเช่าตูไ้ ปรษณี ย ์ ค่ าธรรมเนียมการโอนเงินผ่ านธนาคาร เป็ นต้น
(5) ค่าบริ การสื่ อสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่ าใช้ จ่ายเพือ่ ให้ ได้ มาซึ่งบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่ อสารผ่าน
ดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์ เน็ต รวมถึงอินเทอร์ เน็ตการ์ ด และค่าสื่ อสารอื่น ๆ
เช่ น ค่ าเคเบิ้ลทีวี ค่ าเช่ าช่ องสัญญาณดาวเทียม เป็ นต้ น
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“ค่ าทีด่ ินและสิ่ งก่อสร้ าง” หมายความว่า
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งที่ดินและหรื อสิ่ งก่อสร้าง รวมทั้งสิ่ งต่าง ๆ ซึ่ งติดอยูก่ บั ที่ดินและ
หรื อสิ่ งก่อสร้าง เช่น อาคาร บ้านพัก สนามเด็กเล่น สนามกีฬา สนามบิน สระว่ายน้ า สะพาน ถนน
รั้ว บ่อน้ า อ่างเก็บน้ า เขื่อน เป็ นต้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
(1) ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้ า หรื อระบบประปา รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นการติดตั้ง
ครั้งแรกในอาคารหรื อสถานที่ของมหาวิทยาลัย ทั้งที่เป็ นการดาเนินการพร้อมการก่อสร้างอาคาร
หรื อภายหลังการก่อสร้างอาคาร
(2) รายจ่ ายเพือ่ ประกอบ ดัดแปลง ต่ อเติม หรื อปรั บปรุงทีด่ ินและหรื อสิ่ งก่ อสร้ าง ทีม่ ี
วงเงินเกินกว่ า 50,000 บาท เช่ น ค่ าจัดสวน ค่ าถมดิน เป็ นต้ น
(3) รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน หรื อ นิ ติบุคคล
(4) รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึ กษาเพื่อการจัดหา หรื อปรับปรุ ง ที่ดินและหรื อสิ่ งก่อสร้าง
(5) รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่ องกับที่ดินและหรื อสิ่ งก่อสร้าง เช่น ค่าเวนคืนที่ดิน ค่าชดเชย
กรรมสิ ทธิ์ ที่ดิน ค่าชดเชยผลอาสิ น เป็ นต้น

