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คูมือการบริหารการเงินของโครงการวิจัยทีไ่ ดรบั การจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัย จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หลักการ : หัวหนาโครงการตองมีความรับผิดชอบที่จะตองดูแลระบบการเงินและบัญชีของโครงการใหถูกตองเรียบรอย และตองคอย
ตรวจสอบการทํางานของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของอยูเสมอวาเปนไปอยางซื่อสัตยและตรงไปตรงมา และไมมคี วามไมชอบมาพากลเกิดขึ้นและตอง
พรอมสําหรับการตรวจสอบโดยไมกําหนดลวงหนาไดเปนครั้งคราว
การใชจา ยเงินของโครงการวิจยั จะไมใชกฎระเบียบที่เครงครัดตายตัวแตมอบความไววางใจใหหัวหนา โครงการใชดุลยพินิจพิจารณา
ตามความเหมาะสมหัวหนาโครงการตองคอยตรวจสอบรายจายแตละหมวดของโครงการ และเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไวอยูเ สมอและ
สอบถามทันทีถามีตัวเลขผิดปกติเกิดขึ้นหรือมีรายจายที่มีแนวโนมวาจะเกินงบประมาณ
ในกรณีที่คูมือการบริหารการเงินฯ ฉบับนี้ไม
ครอบคลุมใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา
ที่มาของเงินอุดหนุนการวิจัย
ก. เงินอุดหนุนการวิจยั ประจําปงบประมาณ ไดแก เงินที่ไดรับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย ในชวงตนปงบประมาณนั้น ๆ
ข. เงินอุดหนุนการวิจยั ประเภทเงินระหวางปงบประมาณ ไดแก
1. เงินที่คงเหลือจากโครงการวิจัยที่ขอยุติโครงการ ประกอบดวย จํานวนเงินที่ยังไมขออนุมัติเบิกจาย และจํานวนเงินที่เหลือ
จากการใชจายในงวดที่ผานมา
2. เงินอุดหนุนการวิจยั ที่เหลือจากการทําสัญญานอยกวาจํานวนเงินที่ไดรับจัดสรร
ทั้งนี้ เงินที่ยังไมขออนุมัติเบิกจาย และเงินที่เหลือจากการใชจายในงวดที่ผานมาใหถือเปนเงินที่ไดรับการผูกพันเบิกจายขามป หรือผูกพัน
กันไวเบิกเหลื่อมป ดวย
1.

การบริหารการเงินโครงการวิจัย

การใชจายเงินควรเปนไปตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยเพื่อใหการบริหารเงินทุนวิจัยเปนไปอยางคลองตัว และเอื้อตอการดําเนิน
งานวิจัยใหมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได โดยมีแนวทางในการบริหารการเงิน ดังนี้
1.1 เงินงบประมาณของโครงการ ใหฝากในนามของโครงการ และหามนําเงินฝากอื่นมาปะปนกับเงินในบัญชี โดยผูรับทุน
จะตองเปดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพยไวกับ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขายอย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี
1.2 เอกสาร แบบพิมพ ตาง ๆ ใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกําหนด
1.3 การจัดซื้อครุภัณฑและการจัดจางในวงเงินไมเกิน 50,000 บาท ใหหัวหนาโครงการดําเนินการจัดซื้อได เมื่อดําเนินการ
จัดซื้อเรียบรอยแลว (ครุภัณฑ) หัวหนาโครงการแจงผลการจัดซื้อใหสถาบันวิจัยฯ ทราบภายใน 15 วันหลังจากที่ไดรับของ
กรณีจัดซื้อจัดจางเกิน 50,000 บาท ใหใชวิธีตกลงราคาใหตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง และมีการตรวจรับ
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สิ่งของตรงตามความตองการโดยถือหลักประหยัดเปนผลดีตอ โครงการ
มหาวิทยาลัยตอไป

โดยครุภณ
ั ฑที่เกิดขึ้นถือเปนทรัพยสนิ ของ

1.4 การเบิกจายเงินในแตละครั้งจะตองมีหลักฐานครบถวนโดยใชใบเสร็จรับเงินหากรานคาหรือนิติบุคคลไมมีใบเสร็จรับเงิน
ของตนเองใหใชใบสําคัญรับเงิน โดยใหหัวหนาโครงการลงนามรับรองในใบสําคัญรับเงิน
1.5 การเบิกเงิน ใหมีผูรวมลงนามสั่งจายอยางนอย 2 ใน 3 โดยหนึ่งในจํานวนดังกลาวตองเปนหัวหนาโครงการ หรือวิธีการ
อื่นที่ตกลงกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1.6 การเดินทางเพื่อปฏิบัติงานวิจัยนอกมหาวิทยาลัย ใหขออนุมัติตอตนสังกัดของหัวหนาโครงการผูที่จะเดินทาง โดยใช
แบบฟอรมขออนุมัติการปฏิบัติงานนอกสถานที่ของมหาวิทยาลัย สวนอัตราคาใชจายใหเปนไปตามเกณฑของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
การไปปฏิบัติงานวิจัยนอกสถานที่ของผูชวยวิจัยที่ไมใชพนักงานของมหาวิทยาลัย ใหผูชวยวิจัยดังกลาวดําเนินการขออนุมัติ
การไปปฏิบัติงานวิจยั นอกมหาวิทยาลัยตอหัวหนาโครงการวิจยั ไดโดยตรง เพือ่ เปนหลักฐานการรายงานการไปปฏิบัติงานนอกนอก
มหาวิทยาลัยประกอบการเบิกจายเงินตอไป
1.7 จัดทํารายงานการใชจายเงินและเก็บหลักฐานการเบิกจายใหเรียบรอยเปนระบบ และพรอมที่จะใหตรวจสอบไดตลอดเวลา
2.

การเปดบัญชีโครงการ

ผูรับทุนจะตองเปดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพยไวกับ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน ) สาขายอย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี และควรใชชื่อโครงการตามสัญญาเปนชื่อบัญชีเฉพาะโครงการเทานั้น และมีผูมีอํานาจ สั่งจายตามที่ระบุไวในสัญญา
ผูรับทุนจะตองสําเนาสมุดบัญชีสงใหสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อมีการเปดและปดบัญชี
โครงการ รวมทั้งระหวางที่มีการสงรายงานการเงินใหสถาบันวิจยั และพัฒนาเพื่อการขออนุมัติเบิกจายในงวดตอไป
ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากบัญชีโครงการจะตกเปนของผูใหทุน โดยเมื่อสิ้นสุดโครงการแลวผูรับทุนจะตองแจงใหผูใหทุนรับทราบวา
เกิดดอกเบี้ยขึ้นเทาใด
3.

การจายเงิน

การจายเงินตามใบเรียกเก็บเงินหรือใบแจงหนี้ เปนการจายเงินที่สะดวกในดานการจัดการการเงิน ผูวจิ ยั ควรสอบถามราคาและ
รายละเอียดจากผูขาย เมื่อเห็นสมควรแลวก็ตกลงซื้อ โดยใหผูขายนําของมาสงและนําใบสงของหรือใบเรียกเก็บเงินหรือใบเสร็จรับเงินมา
ดวย การจายเงินจะตองเรียกใบเสร็จรับเงินจากผูขายทันทีพรอม ๆ กับการจายเงิน อยายินยอมใหผูขายรับเงินไปกอนแลวสงใบเสร็จรับเงิน
มาใหทหี ลัง เพราะมักจะมีปญหาในการติดตามทวงถาม และหลักฐานการจายเงินจะไมครบถวน
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4.

เกณฑการใชจายเงิน
1. การแบงรายจายออกเปนหมวดตาง ๆ ดังที่จะกลาวตอไปนี้ ก็เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บหลักฐานการจายเงิน และเพือ่ ใหเขาใจ
ตรงกันในเวลาสือ่ สารและติดตามการใชจา ยเงินของโครงการแตไมใชเรื่องรายแรงหากมีการลงรายการผิดหมวดโดยไมเจตนาตราบ
ใดที่มีเอกสารครบถวน และชี้แจงได
2. การรายงานคาใชจา ยของโครงการ ใหรายงานตามรายจายที่เกิดขึน้ จริง แมวา รายการจายจริงที่เกิดขึ้นจะเปลี่ยนแปลงไปจากจํานวน
งบประมาณที่ไดกําหนดไวในสัญญา ใหหัวหนาโครงการทําหนังสือชี้แจงเหตุผล และขออนุมัติปรับโอนหมวดงบประมาณตอ
สถาบันวิจยั และพัฒนา ดังนี้ (อางถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจยั ฯ ครั้งที่ 2/2547 วันที่ 9 สิงหาคม 2547)
2.1 การเปลีย่ นแปลงรายการในงบดําเนินการขามหมวด ประกอบดวย หมวดคาจางชั่วคราว , หมวดคาตอบแทนใชสอยและ
วัสดุ ใหผูอาํ นวยการสถาบันวิจยั ฯ พิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณระหวางหมวดไดโดยไมเพิ่มวงเงินงบประมาณที่ไดรับ
จัดสรร
2.2 การโอนงบประมาณเพื่อเปลี่ยนแปลงรายการของงบลงทุนไปเปนงบดําเนินการ ถาวงเงินไมเกิน 50,000 บาท ให
ผูอํานวยการสถาบันวิจยั ฯ พิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณระหวางหมวดไดเพื่อความคลองตัวในการทํางาน
2.3 การเปลี่ยนแปลงรายการระหวางงบลงทุน (หมวดครุภัณฑ) ดวยกันเองใหเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ วา
ดวย การเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย ที่กําหนดขึ้นใชในเวลานี้และจะกําหนดขึ้นใชในภายหนา ทั้งนี้ขั้นตอนการ
เปลี่ยนแปลงฉบับปจจุบัน (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2544 โดยมีขั้นตอนดังนี้
นําเขาที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ

คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยฯ

คณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน (เพื่อพิจารณาอนุมัต)ิ
สภามหาวิทยาลัย (เพื่อทราบ)

ทานอธิการ (เพื่อทราบ)

หัวหนาโครงการวิจัย

4.1 หมวดคาจางชั่วคราว
หลักการ การเลือกวาจะจายคาตอบแทนหรือคาจางใหแกผูใดในอัตราเทาใด ในชวงเวลาใด ใหอยูในดุลยพินิจของ
หัวหนาโครงการ อัตราคาจางใหใชอัตราเริ่มตนไมสูงกวาที่มหาวิทยาลัยระบุไว และตองไมนอยกวาอัตราเงินเดือนของขาราชการ รวมทั้ง
การทําประกันชีวิตและการทําประกันสังคมใหกับลูกจาง ใหหัวหนาโครงการเปนผูพิจารณาตามสมควร
คาจางผูชวยวิจัยโดยปกติจะจายเปนรายเดือนโดยคิดจากฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนด ในชวงเวลาที่ผูชวยวิจัยนั้นมีงานที่
เกี่ยวของกับโครงการอยู ซึ่งอาจเกิดขึ้นเปนชวง ๆ และไมตลอดระยะเวลาของโครงการก็ได (ในบางโครงการมีผูชวยวิจัยหลายสาขา ซึ่ง
หมุนเวียนกันเขามาทํางานกับโครงการเปนเฉพาะบางชวงตามแผนงานที่กําหนด) หัวหนาโครงการ อาจพิจารณาจายคาจางผูชวยวิจยั เปน
งวด ๆ แทนการจายรายเดือนก็ได โดยจายตามงานที่เสร็จแตละงวด เชน เมื่อสงรายงานความกาวหนาเฉพาะสวนของตนแลว ทุก 3-6
เดือน โดยตกลงกับผูชวยวิจัยไวกอนลวงหนา
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สําหรับคาจางคนงานรายวันใหใชไมเกินอัตรา ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง อัตราคาจาง
ขั้นต่ํา ทั้งนี้ใหมีผลยอนหลังทุกโครงการวิจัยที่กําลังดําเนินการอยู
คาจางผูชวยวิจยั ควรหยุดจายชั่วคราว ถาผูชวยวิจยั นั้นไมอยูปฏิบัติงานเปนเวลาเกินกวา 30 วัน เชน ไปอบรมหรือดู
งานตางประเทศ ในเรื่องซึ่งมิไดเกี่ยวของกับโครงการโดยตรง หรือไปศึกษาตอ หรือหยุดปฏิบัติงานในโครงการดวยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม
หรือเมื่อผูชวยวิจัยไมไดกระทําตามที่ไดตกลงกันไว (ไมมีผลงานและ/หรือไมมีรายงานความกาวหนาที่มีคุณภาพ) การวินิจฉัยวาควรจะ
หยุดจายคาตอบแทนหรือไมอยางไรใหอยูในดุลยพินิจของหัวหนาโครงการ และเงินคาจางที่เหลืออยูสามารถโอนไปใชจายในหมวดอื่นได
โดยทําหนังสือถึงสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อขออนุมัติใชเงินดังกลาวพรอมชี้แจงเหตุผลประกอบ
หลักฐานสําหรับหมวดคาจางชั่วคราว คาจางผูชวยวิจัย ใช ใบสําคัญรับเงิน
คาจางแรงงาน ใช ใบสําคัญรับเงิน (ตารางการทํางาน)
4.2 หมวดคาตอบแทน คาใชสอยและคาวัสดุ
4.2.1 คาตอบแทน
คาตอบแทนแตกตางจากคาใชสอย ตรงที่คาตอบแทนจะจายโดยใช เวลา เปนฐาน (Time-based) เชน คาจางธุรการ
สวนคาใชสอยนั้นจายโดยใช ชิ้นงาน เปนฐาน (Task-based) คือเหมาจายเปนชิ้นงานเมื่อทําเสร็จ โดยคํานึงถึงวางานนั้นเสร็จเร็วหรือชา
กวาที่ประมาณการ เชน คาเชารถ คาจัดทํารายงาน โดยมีหัวหนาโครงการลงนามตรวจรับงานใน ใบเสร็จรับเงิน/ใบสําคัญรับเงิน การให
คาตอบแทนที่ปรึกษาควรจายเปน คน-วัน (Man-days) ตามที่ทํางานจริง เชน เมื่อไปเยี่ยมโครงการ หรือมาประชุมรวมกับโครงการ หรือ
เมื่อทํางานบางชิ้นใหกับโครงการสําเร็จ โดยใชอัตราในดุลยพินิจของ หัวหนาโครงการ
หัวหนาโครงการจะไมสามารถจายคาตอบแทนที่ปรึกษาใหกับพนักงานของมหาวิทยาลัยได การจาย
คาตอบแทนที่ปรึกษาจะจายไดเฉพาะบุคคลภายนอกเทานั้น และตองไดรับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย
หลักฐานสําหรับคาตอบแทน คือ ใบสําคัญรับเงิน
4.2.2 คาใชสอย
หมายถึง คาใชจายเพื่อซื้อบริการตาง ๆ และคาใชจายที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ เชน
4.2.2.1 คาเดินทาง (พาหนะ เบี้ยเลี้ยง ที่พัก)
คาพาหนะ ใหเบิกจายไดเทาที่จา ยจริง ตามหลักฐานประกอบ เชน กากตั๋วรถทัวร รถไฟ เครื่องบินชั้น
ประหยัด/ภายในประเทศเทานัน้ (ใชใบถายสําเนาแทนไมได)
การเดินทางโดยรถยนตสวนตัว ใหเบิกเฉพาะคาน้ํามันที่จายจริงตามใบเสร็จแตไมเกินอัตราคาน้ํามัน
รวมคาสึกหรอที่ มหาวิทยาลัยกําหนด ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การใชรถยนตสวนตัวไปปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย / หากมี
การเก็บขอมูลในพื้นที่ใหเบิกเปนเหมาจายไดในอัตราวันละ 300 บาท
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การวินิจฉัยวาผูใดมีสิทธิเดินทางโดยเครื่องบิน รถไฟปรับอากาศ รถยนตสวนตัว ฯลฯ และจะเบิก
คาใชจายอยางไรเทาไร เปนสิทธิของหัวหนาโครงการ ภายใตหลักการ “ประหยัดและจําเปน” และภายใตกรอบงบประมาณที่มีอยู
คาที่พัก เบิกไดตามที่จายจริงแตไมเกินอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่องอัตราคาใชจายในการเดินทางในประเทศ

โดยใหปฏิบัติตามประกาศ

คาเบี้ยเลี้ยง ใหหัวหนาโครงการพิจารณาตามความเหมาะสม วาเปนการออกไปปฏิบัติงานนอกเขต
จังหวัดและเกินกวา 12 ชั่วโมงหรือไม (เทากับ 250 บาทถวน) โดยหัวหนาโครงการและที่ปรึกษาใหใชอัตราวันละ 310 บาท ในกรณีที่
เปนการไปประชุมสัมมนา ที่มีการจัดเลี้ยงอาหารดวย แลวนั้น ไมสามารถเบิกคาเบี้ยเลี้ยงได
4.2.2.2 คาจางในลักษณะที่เปนงานเหมาตอชิ้นงาน เชน คาจางวิเคราะหตัวอยาง คาจางทําอุปกรณหรือซอมแซม
อุปกรณ คาจางทําเอกสาร คาจางเหมาเตรียมดิน คาโฆษณาและเผยแพร ลงแจงความในหนังสือพิมพ คาจางบรรทุกของ คาเชารถ คาเชา
เครื่องถายเอกสาร ฯลฯ
คาจางเหมาบริการเชนนี้ ตองมีผูตรวจรับงานกอนจายเงิน ซึ่งโดยปกติจะเปนหัวหนาโครงการลงนาม
ตรวจรับงานในใบเสร็จรับเงินหรือใบสําคัญรับเงิน
4.2.2.3 คาไปรษณีย คาโทรศัพท (รวมทั้งคาติดตั้งโทรศัพทสายตรงของโครงการ) คาสาธารณูปโภคอื่น ๆ
4.2.2.4

คาสมาชิกวารสารวิชาการ คาสมาชิกในสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวของโดยตรงกับงานในโครงการและคาสมาชิก

Internet เปนตน
หลักฐานสําหรับคาใชสอย คือ ใบเสร็จรับเงิน / ใบสําคัญรับเงิน / แบบรายงานการปฏิบัติงานนอกสถานที่
4.2.3 คาวัสดุ หมายความวา
1.

รายจายเพื่อซื้อ แลกเปลี่ยน จางทํา ทําเองหรือกรณีอื่นใด เพื่อใหไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของดังตอไปนี้
1.1 สิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง หมดไปเอง แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิมอีกตอไป หรือ
1.2 สิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร แตมีอายุการใชงานในระยะเวลาประมาณไมเกิน 1 ป หรือ
1.3

สิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีอายุการใชงานในระยะเวลาประมาณ 1 ปขึ้นไป แตมีราคาหนวยหนึ่งหรือ
ชุดหนี่งไมเกิน 5,000 บาท ยกเวนสิ่งของตามตัวอยางสิ่งของที่เปนครุภัณฑ หรือ

1.4 สิ่งของที่สวนราชการซื้อมาใชในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินเพื่อใหมีสภาพหรือประสิทธิภาพคงเดิม

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

6

2. คาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งตองชําระพรอมกับคาสิ่งของ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน คาติดตั้ง ฯลฯ ใหเบิกจาย
ในรายจายคาวัสดุ
เกณฑการจัดซื้อ/จัดจาง วัสดุ อุปกรณ ใหใชเกณฑดังตอไปนี้
1.
2.

การจัดซื้อหรือจัดจาง ในวงเงินไมเกิน 50,000 บาท ใหหัวหนาโครงการมีอํานาจอนุมัติได
การจัดซื้อหรือจัดจาง ในวงเงินเกิน 50,000 บาท ใหตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง และตรวจรับ ซึ่ง
ประกอบดวยผูรวมวิจัยในโครงการ ไมนอยกวา 3 คน ทั้งนี้ สิ่งของหรือบริการที่มีลักษณะเปนชิ้นเดียวหรืองานเดียว
ใหดําเนินการจัดซื้อ หรือจัดจางตามลักษณะนั้น หามมิใหแยกการจัดซื้อหรือจัดจางออกเปนรายการยอย ๆ เมื่อได
จัดซื้อหรือจัดจางสําเร็จเรียบรอยแลว ใหแจงผลการจัดซื้อหรือจัดจางใหสถาบันวิจยั และพัฒนา ทราบในรายงาน
ความกาวหนาของโครงการครั้งตอไป

หนังสือและวารสาร จัดเปนวัสดุที่มีอายุการใชงานยาวนาน ดังนั้น หัวหนาโครงการที่ไดดําเนินการจัดซื้อเปนที่เรียบรอย
แลว เมื่อสิ้นสุดโครงการวิจัยจะตองสงคืนสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาจะนําสงศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาเพื่อ
จัดเปนฐานขอมูลสืบคนตอไป หรือหากหัวหนาโครงการประสงคจะมีไวเพื่อประโยชนในสํานักวิชาใหทําบันทึกแจงผูใหทุนทราบตอไป
หลักฐานสําหรับคาวัสดุ คือ ใบเสร็จรับเงิน หรือ บิลเงินสด
ตัวอยางสิ่งของที่เปนวัสดุโดยสภาพ
วัสดุสํานักงาน
1.

กระดาษ

17. สมุดบัญชี

2.

หมึก

18. สมุดประวัติขาราชการ

3.

ดินสอ

19. แบบพิมพ

4.

ปากกา

20. ชอลก

5.

ไมบรรทัด

21. ผาสําลี

6.

ยางลบ

22. แปลงลบกระดานดํา

7.

คลิป

23. ตรายาง

8.

เปก

24. ซอง
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9.

เข็มหมุด

25. ธงชาติ

10. เทปพีวีใส (สก็อตซเทป)

26. สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ

11. กระดาษคารบอน

27. ของใชในการบรรจุหีบหอ

12. กระดาษไข

28. น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง

13. น้ํายาลบกระดาษไข

29. ขาตั้ง (กระดานดํา)

14. ลวดเย็บกระดาษ

30. ที่ถูพื้น

15. กาว

31. ตะแกรงวางเอกสาร

16. แฟม

32. น้ําดื่ม

วัสดุไฟฟาและวิทยุ
1.

ฟวส

8.

หลอดวิทยุ ทรานซิสเตอรและชิ้นสวนวิทยุ

2.

เข็มขัดรัดสายไฟฟา

9.

ลูกถวยสายอากาศ

3.

เทปพันสายไฟฟา

10. รีซีสเตอร

4.

สายไฟฟา

11. มูฟวิงคอยส

5.

ปลั๊กไฟฟา

12. คอนเดนเซอร

6.

สวิตซไฟฟา

13. ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ

7.

หลอดไฟฟา

14. เบรกเกอร
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วัสดุงานบานงานครัว
1.

แปรง

8.

ผาหม

2.

ไมกวาด

9.

ผาปูโตะ

3.

เขง

10. ถวยชาม

4.

มุง

11. ชอนสอม

5.

ผาปูที่นอน

12. แกวน้ําจานรอง

6.

ปลอกหมอน

13. กระจกเงา

7.

หมอน

14. นาจืดที่ซื้อจากเอกชน

วัสดุกอสราง
1.

ไมตาง ๆ

16. จอบ

2.

น้ํามันทาไม

17. เสียม

3.

ทินเนอร

18. สิ่ว

4.

สี

19. ขวาน

5.

แปรงทาสี

20. สวาน

6.

ปูนซีเมนต

21. เลื่อย

7.

ปูนขาว

22. กบไสไม

8.

ทราย

23. เหล็กเสน

9.

อิฐหรือซีเมนตบล็อก

24. เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง
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10. กระเบื้อง

25. ทอน้ําบาดาล

11. สังกะสี

26. ทอน้ําและอุปกรณประปา

12. ตะปู

27. ทอตาง ๆ

13. คอน

28. โถสวม

14. คีม

29. อางลางมือ

15. ชะแลง

30. ราวพาดผา

วัสดุยานพาหนะและขนสง
1.

แบตเตอรี่

10. ไขควง

2.

ยางนอก

11. นอกและสกรู

3.

ยางใน

12. กระจกมองขางรถยนต

4.

สายไมล

13. หมอน้ํารถยนต

5.

เพลา

14. กันชนรถยนต

6.

ตลับลูกปน

15. เบาะรถยนต

7.

น้ํามันเบรก

16. ฟลมกรองแสง

8.

อานจักรยาน

17. เข็มขัดนิรภัย

9.

หัวเทียน

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
1.

น้ํามันดีเซล

5.

ถาน

2.

น้ํามันกาด

6.

แกสหุงตม

3.

น้ํามันเบนซิน

7.

น้ํามันจารบี
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4.

น้ํามันเตา

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
1. แอลกอฮอล

8.

น้ํามันเครื่อง

10. เคมีภัณฑ (รวมกํามะถัน กรด ดาง)

2.

ออกซิเจน

11. ลวดเชื่อมเงิน

3.

น้ํายาตาง ๆ

12. ถุงมือ

4.

เลือด

13. กระดาษกรอง

5.

สายยาง

14. จุกตาง ๆ

6.

ลูกยาง

15. สัตวเลี้ยงเพื่อการทดลองวิทยาศาสตรหรือการแพทย

7.

หลอดแกว

16. สําลี และผาพันแผล

8.

เวชภัณฑ

17. หลอดเอกซเรย

9.

ฟลมเอกซเรย

18. ชุดเครื่องมือผาตัด

วัสดุการเกษตร
1. สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว
2. อาหารสัตว
3. พันธุพืช
4. ปุย
5. พันธุสัตวปกและสัตวน้ํา

6. น้ําเชื้อพันธุสัตว
7. วัสดุเพาะชํา
8. อุปกรณในการขยายพันธุพืช เชน ใบมีด เชือก
9. ผาใบหรือผาพลาสติก
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร
1. กระดาษเขียนโปสเตอร

5. แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร , วีดีโอเทป ,
แผนซีดี) ที่บันทึกแลวและยังไมบันทึก

2. พูกันและสี

6. รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัด ขยาย

3. ฟลม

7. ภาพถายดาวเทียม

4. ฟลมสไลด

วัสดุเครื่องแตงกาย
1. เครื่องแบบ

6. เข็มขัด

2. เสื้อ กางเกง ผา

7. หมวก

3. เครื่องหมายยศและสังกัด

8. ผาผูกคอ

4. ถุงเทา

9. เครื่องแตงกายชุดฝกโขน-ละคร

5. รองเทา

วัสดุกีฬา
1. หวงยาง

3. ลูกปงปอง

2. ลูกฟุตบอล

4. ไมตีปงปอง

วัสดุคอมพิวเตอร
1. แผนหรือจานบันทึกขอมูล (Diskette, Floppy Disk,
Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc.
2. เทปบันทึกขอมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape,

10. เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) เชน RAM
11. คัตชีทฟดเดอร (Cut Sheet Feeder)
12. เมาส (Mouse)
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Cartridge Tape)

13. พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ (Printer Switching Box)

3. หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร
4. ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร
5. แผนกรองแสง
6. กระดาษตอเนื่อง
7. สายเคเบิล
8. แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ (Key board)

14. เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub)
15.แผนวงจรอิเลกทรอนิกส (Card) เชน Ethemet Cards,
Lan Card, Anti Virus Card, Sound Card เปนตน
16. เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตาง ๆ เชน แบบดิสเกตต
(Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบ
ออพติคอล (Optical) เปนตน
17. เครื่องอานขอมูลแบบซีดีรอม (CD-ROM)

9. เมนบอรด (Main Board)
ตัวอยางสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีอายุการใชงานในระยะเวลาประมาณ 1 ปขึ้นไป แตมีราคาหนวยหนึ่ง
หรือชุดหนึ่งไมเกิน 5,000 บาท ใหจัดเปนวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
1. สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม
2. โคมไฟฟา พรอมขาหรือกาน
3. หมอแปลงไฟฟา (Step-up, Step-down)
4. ลําโพง
5. ไมโครโฟน
6. ขาตั้งไมโครโฟน
7. ผังแสดงวงจรตาง ๆ
8. แผงบังคับทางไฟ
9. ไฟฉายสปอตไลท

10. หัวแรงไฟฟา
11. เครื่องวัดความตานทานไฟฟา
12. เครื่องวัดกระแสไฟฟา
13. เครื่องวัดแรงดันไฟฟา
14. มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟา
15. เครื่องประจุไฟ
16. เครื่องตัดกระแสไฟฟาอัตโนมัติ
17. เครื่องสัญญาณเตือนภัย
18. เครื่องจับสัญญาณดาวเทียม
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วัสดุงานบานงานครัว
1. ถาด

9. เครื่องบดอาหาร

2. โองน้ํา

10. เครื่องตีไขไฟฟา

3. ที่นอน

11. เครื่องปงขนมปง

4. มีด

12. กระทะไฟฟา

5. กระโถน

13. หมอไฟฟารวมถึงหมอหุงขาวไฟฟา

6. เตาไฟฟา

14. กระติกน้ํารอน

7. เตาน้ํามัน

15. กระติกน้ําแข็ง

8. เตารีด

16. ถังแกส

วัสดุยานพาหนะและขนสง
1. แมแรง

5. ล็อคเกียร

2. กุญแจปากตาย

6. ล็อคคลัตช

3. กุญแจเลื่อน

7. ล็อคพวงมาลัย

4. คีมล็อค

8. สัญญาณไฟฉุกเฉิน

วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย
1. ที่วางกรวยแกว

6. คีมถอนฟน

2. กระบอกตวง

7. เครื่องวัดน้ําฝน

3. เบาหลอม

8. ถังเก็บเชื้อเพลิง

4. หูฟง (Stethoscope)

9. เครื่องนึ่ง

5. เปลหามคนไข

10. เครื่องมือวิทยาศาสตรและการแพทย
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร
1. ขาตั้งกลอง

4. เครื่องกรอเทป

2. ขาตั้งเขียนภาพ

5. เลนสซูม

3. กลองและระวิงใสฟลมภาพยนตร

6. กระเปาใสกลองถายรูป

วัสดุการเกษตร
1. หนากากปองกันแกสพิษ

8. เครื่องกระเทาะเมล็ดพืช

2. สปริงเกอร (Sprinkler)

9. คราดซี่พรวนดินระหวางแถว

3. จอบหมุน

10. เครื่องดักแมลง

4. จานพรวน

11. ตะแกรงรอนเบนโธส

5. ผานไถกระทะ

12. อวน (สําเร็จรูป)

6. เครื่องหยอดหรือหวานเมล็ดพันธุ

13. กระชัง

7. เครื่องทําความสะอาดเมล็ดพันธุ
วัสดุสนาม
1. เต็นท
2. ถุงนอน
3. เข็มทิศ

4. เปล
5. เตียงสนาม

วัสดุการศึกษา
1. หุน
2. แบบจําลองภูมิประเทศ
3. สื่อการเรียนการสอนทําดวยพลาสติก

5. เบาะยืดหยุน
6. เบาะมวยปล้ํา
7. เบาะยูโด

4. กระดานลื่นพลาสติก
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วัสดุสํารวจ
1. บันไดอลูมิเนียม
2. เครื่องมือแกะสลัก
3. เครื่องมือดึงสายโทรศัพท
วัสดุอื่น
1. มิเตอรน้ํา-ไฟฟา
2. สมอเรือ
3. ตะแกรงกันสวะ
4. หัวเชื่อมแกส
5. หัววาลวปด-เปดแกส
ขอยกเวน โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟตแวรที่มีราคาหนวยหนวยหนึ่งไมเกิน 20,000 บาท ใหเบิกจายในลักษณะคาวัสดุ

หมวดคาครุภัณฑ
1.

รายจายเพื่อซื้อ แลกเปลี่ยน จางทํา ทําเองหรือกรณีอื่นใด เพื่อใหไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของดังตอไปนี้
1.1

สิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใชงานในระยะเวลาประมาณ 1 ปขึ้นไป และมีราคาหนวยหนึ่งหรือชุดหนึ่ง
เกิน 5,000 บาท หรือ

1.2 คาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการประกอบ ดัดแปลง หรือตอเติมสิ่งของตามขอ 1 เพื่อใหมีสภาพหรือประสิทธิภาพ
ดีขึ้น
1.2. คาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งตองชําระพรอมกับคาสิ่งของ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ ให
เบิกจายในรายจายคาครุภัณฑ
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ประเด็นสําคัญในการจัดซื้อครุภัณฑ รวมทั้งการจัดซื้อวัสดุและบริการอื่น ๆ ดวย ก็คือ
1.

ควรซื้อเฉพาะรายการที่จําเปนตองใชจริงในขณะนั้นเทานั้น รายการใดที่ยังไมจําเปนหรือยังไมแนใจวาจะตองใชหรือไม
หรือมีแนวโนมวาอาจจะไดมาจากแหลงอื่น เชน งบประมาณปกติ
(ซึ่งทั้งหมดนี้อาจทราบหลังจากที่ไดเริ่มโครงการหรือทํางานในโครงการไประยะหนึ่งแลว) ควรชะลอไวกอน

2.

3.

ใหไดสิ่งของที่มีคุณภาพสูงในเวลาที่ตองการ และในราคาประหยัด (ราคานี้คิดรวมตลอดอายุการใชงาน กลาวคือ รวม
คาบํารุงรักษาและอื่น ๆ ดวย อุปกรณที่มีราคาเครื่องเริ่มตนถูก แตอะไหลและวัสดุแพงและ ใชไดไมทน อาจไมถูกอยางที่
คาด)
จะตองสั่งซื้อกับรานคา นิติบุคคลที่นาเชื่อถือ และสามารถออกหลักฐานการรับเงินที่ตองตามกฎหมาย

หลักฐานสําหรับหมวดคาครุภัณฑ คือ ใบเสร็จรับเงิน หรือบิลเงินสด
ตัวอยางสิ่งของที่เปนครุภัณฑโดยสภาพ
ครุภัณฑสํานักงาน
1. โตะ

20. ตูไม

39. เครื่องบันทึกเงินสด

2. โตะทํางาน

21. ตูเหล็ก

40. เครื่องปรับอากาศ

3. โตะพิมพดีด

22. ตูดรรชนี

4. โตะประชุม

23. ตูเก็บแผนที่

41. พัดลมรวมถึง พัดลม
ระบายอากาศ

5. โตะวางเครื่องคอมพิวเตอร

24. ตูนิรภัย

6. โตะวางเครื่องพิมพ

25. ตูเก็บแบบฟอรม

7. โตะเขียนแบบ

26. ตูเสื้อผา

8. โตะอเนกประสงค

27. ตูล็อกเกอร

9. โตะอาหาร

28. ตูติดประกาศ

10. โตะหมูบูชา

29. ตูโชว

11. ชุดรับแขก

30. ตูเก็บเอกสาร

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

42. เครื่องดูดฝุน
43. ลิฟท
44. รถเข็น
45. ถังเก็บน้ํา
46. เครื่องปรุกระดาษไข
47. เคานเตอร
48. แทนอานหนังสือ
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12. เกาอี้

31. เครื่องพิมพดีด

49. ที่วางหนังสือพิมพ

13. เกาอี้ทํางาน

32. เครื่องโทรศัพทรวมถึง
เครื่องโทรศัพทภายใน
(intercom)

50. เครื่องขัดพื้น

33. เครื่องโทรภาพหรือ
โทรสาร (Facsimile)

52. ตูโทรศัพทหรือตูสาขา
โทรศัพท

34. เครื่องถายเอกสาร

53. เครื่องโทรพิมพ

17. เกาอี้ผูมาติดตอ

35. เครื่องอัดสําเนา

54. เครื่องนับธนบัตร

18. ชั้นวางเอกสาร

36. เครื่องพิมพสําเนาระบบ
ดิจิตอล

55. เครื่องฟอกอากาศ

14. เกาอี้ฟงคําบรรยาย
15. เกาอี้เขียนแบบ
16. เกาอี้สําหรับเจาหนาที่
คอมพิวเตอร

19. ตู

51. เครื่องชุมสายโทรศัพท

56. วิทยุติดตามตัว

37. เครื่องทําลายเอกสาร
38. เครื่องเจาะกระดาษและ
เขาเลม

ครุภัณฑการศึกษา
1.

จักรธรรมดา

4.

จักรอุตสาหกรรม

2.

จักรทําลวดลาย

5.

โตะนักเรียน

3.

จักรพันริม

6.

เครื่องเขียนตัวอักษร

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
1.

รถยนตนั่ง

9.

รถจักรยานยนต

2.

รถยนตโดยสาร

10. รถจักรยาน

17. แมแรงยกอากาศยาน

3.

รถยกของ

11. เรือยนต

18. รถกระบะเททาย
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16. เครื่องบิน
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4.

รถปน จั่น

12. เรือบด

19. รถบรรทุกน้ํา

5.

รถบรรทุก

13. เรือติดทาย

20. รถบรรทุกน้ํามัน

6.

รถลากเครื่องบิน

14. เรือเร็ว

21. รถบรรทุกขยะ

7.

รถเทรลเลอร

8.

รถดับเพลิง

15. เรือพวง

22. เครื่องยนต

ครุภัณฑการเกษตร
1. ปศุสัตว (ชาง มา วัว
ควาย)
2.

รถไถ

3.

รถฟารมแทรกเตอร

4.

เครื่องพนยา

5. เครื่องเก็บเกี่ยว
ขาวโพด ขาวฟาง
6.

เครื่องตัดวัชพืช

7.

เครื่องหวานปุย

8.

เครื่องยกรอง

15. เครื่องสีฝด

9.

เครื่องนวดธัญพืช

16. เครื่องเกลี่ยหญา

10. เครื่องผสมยาคลุกเมล็ด
พันธุ

17. เครื่องคราดหญา

11. เครื่องนับเมล็ดพืช

18. เครื่องบดและผสม
อาหารสัตว

12. ตูเก็บเมล็ดพันธุ

19. เครื่องสูบน้ํา

13. เครื่องรดน้ํา

20. เครื่องขยายเกล็ดปลา

14. เครื่องสีขาวโพด

21. เครื่องชั่ง

ครุภัณฑกอสราง
1. เครื่องกระทุงดิน หรือ แอส
ฟลท
2.

เครื่องกลึง

3.

เครื่องเจาะหิน

14. เครื่องมือไสไมไฟฟา
15. เลื่อยไฟฟา
16. รอกแมแรง
17. รถเตาตมยาง

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

27. รถเกรเดอร
28. รถขุดตีนตะขาบ
29. รถแทรกเตอร
ตีนตะขาบ
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4.

เครื่องเจาะเหล็ก

18. รถพนยาง

30. รถอัดฉีด

5.

สวานเจาะแผนเหล็ก

19. รถตักดิน

31. รถเกลี่ยดิน

6.

เครื่องเชื่อมโลหะ

20. รถบด

32. รถตักหนาขุดหลัง

7.

เครื่องพนสี

21. รถบดลอเหล็ก

33. รถกวาดถนน

8.

เครื่องผสมยางแอสฟลท

22. รถบดลอเหล็กเรียบ

34. เครื่องโมหิน

9.

เครื่องผสมคอนกรีต

23. รถบดตีนแกะ

35. เครื่องตอกเข็ม

10. เครื่องมือทดลองคอนกรีต

24. รถบดอัดขยะ

36. เครื่องตีเสน

11. เครื่องสั่นคอนกรีต

25. รถตักลอยาง

37. เครื่องอัดจารบี

12. เครือ่ งตบดิน

26. รถเข็น

38. เครื่องอัดลม

13. เครื่องมือทดลองความลาด
เท

39. เครื่องตัดกระเบื้อง

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
1.

เครื่องกําเนิดไฟฟา

8.

เครื่องรับโทรทัศน

2.

หมอแปลงไฟฟา (Transformer)

9.

เครื่องสงโทรทัศน

3.

เครื่องขยายเสียง

10. เครื่องวัดความถี่คลื่นวิทยุ

4.

เครื่องบันทึกเสียง

11. เครื่องอัดสําเนาเทป

5.

เครื่องเลนแผนเสียง

12. เครื่องถอดเทป

6.

เครื่องรับวิทยุ

13. วิทยุ-เทป

7.

เครื่องสงวิทยุ

14. เครื่องเลนซีดี (Compact Disc)
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ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
1.

กลองถายรูป

2.

กลองถายภาพยนตร

3.

กลองถายวีดีโอ

4.

เครื่องอัดและขยายภาพ

5.

เครื่องฉายภาพยนตร

6.

เครื่องฉายสไลด

7.

เครื่องวิดีโอ

8.

เครื่องฉายภาพทึบแสง

9.

เครื่องฉายภาพขามศีรษะ

10. เครื่องเทปซิงโครไนต
11. ไฟแวบ
12. จอรับภาพ
13. เครื่องลางฟลม
14. โตะตัดตอฟลมภาพยนตร
15. เครื่องฉายภาพจากสัญญาณวิดีโอ
16. เครื่องตัดตอภาพ
17. โคมไฟถายภาพและวิดีโอ

ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย
1.

เตียงเฟาวเลอร

2.

เตียงตรวจโรค

3.

เตียงตรวจภายใน 26.

4.

เตียงเด็ก

5.

เตียงทําคลอด

6.

รถเข็นชนิดนั่ง

7.

รถเข็นชนิดนอน

8.

รถเข็นทําแผล

9.

รถเข็นถาดแจกยา 31. เครื่องวัดความถี่

24. เครื่องจายแกสคลอรีน

47. เครื่องมือวิเคราะหดวยเปลวไฟ

70. เครื่องใหออกซิเจน

48. เครื่องวิเคราะหแยกขนาดของเม็ด 71. เครื่องเอกซเรย
ดิน
72. เครือ่ งดูดฟลมเอกซเรย
เครื่องตรวจสอบมาตรไฟฟา
49. เครื่องวัดความชื้นในดิน
73. เครื่องลางฟลมเอกซเรย
เครื่องมือเติมน้ํายา
50. เครื่องกวนดวยแมเหล็ก
74. ฉากกั้นแสงเอกซเรย
เครื่องมือทดลองหาลิควิดลิ
51. ตูทําน้ําแข็ง
75. เครื่องชวยหายใจ

25. เครื่องเปาลม

27.
28.
มิท

29. เครื่องจับความเร็ว

52. หมอตมเครื่องมือ

30. เครื่องวัดกําลังอัด

53. หมอเก็บอากาศ
54. เตาแอลกอฮอล
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76. เครื่องตรวจหัวใจ
77. เครื่องตรวจไขมัน
78. เครื่องตรวจตา
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10. รถเข็นอาหาร

55. โซเดียมแลมพ

32. เครื่องวัดความสูง

79. เครื่องตรวจเมล็ดเลือด

33. เครื่องวัดอุณหภูมิโลหะเหลว 56. เครื่องวัดความยืดและหดตัวของ 80. เครื่องใหยาสลบ
วัตถุ
12. หมอตมเครื่องมือ 34. เครื่องอัดลมขับดวย
81. เครื่องลางเข็มฉีดยา
57. เครื่องขบนิ่ว
ไฟฟา
เครื่องยนต
82. เครื่องวัดประสาท
58. เครื่องตักตะกอน
13. ตูอบเด็ก
35. เครื่องกรอแสง
83. เครื่องวัดความดันโลหิต
59. เครื่องวัดตะกอน
14. ยูนิตทําฟน
36. เครื่องวัดแสง
84. เครื่องวัดรัศมีการเห็นของลูก
15. ตูสองดูฟลมเอกซเรย 37. เครื่องทดสอบแสงสวาง 60. เครื่องจี้จมูก
ตา
11. รถเข็นผาเปอน

16. กลองจุลทรรศน

38. เครื่องวัดรังสี

61. เครื่องจี้คอ

85. โคมไฟผาตัด

17. กลองดูดาว

39. เครื่องวัดพลังแสงแดด

62. เครื่องดูดเสมหะ

86. เครื่องมือชวยคลอด

63. เครื่องดูดเลือดและหนอง

87. เครื่องกรองเชื้อไวรัส
(Filtering Apparatus)

18. เครื่องชวยความสวาง 40. เครื่องวัดความกดอากาศ
ของกลองจุลทรรศน
(Barometer)
19. เครื่องชั่งน้ําหนัก
20. เครื่องดูดอากาศ

64. เครื่องเจาะกระดูก

41. เครื่องแปลงสภาพน้ํากระดาง
65. เครื่องเจาะไข
ใหเปนน้ําออน

88. เครื่องมือสําหรับบดอาหาร
ของเชื้อแบคทีเรีย

42. เครื่องตรวจสอบคุณภาพน้ํา 66. เครื่องอุนสไลด

89. เครื่องปนและผสมสารอุดฟน

21. เครื่องทดสอบความ
ถวงจําเพาะของของเหลว 43. เครื่องกลั่นน้ํา

67. เครื่องตรวจหาเนื้อเยื่อมะเร็ง

22. เครื่องมือเทียบสีเคมี 44. เครื่องวัดอุณหภูมิน้ํา

68. เครื่องกรอฟน

23. เครื่องลอกลวดลาย 45. เครื่องวัดความเปนกรด
จากภาพถาย
46. เครือ่ งระเหยของเหลว

69. เครื่องอบแอมโมเนีย

ครุภัณฑงานบานงานครัว
1.

เครื่องกรองน้ํา

7.

เครื่องทําน้ําเย็น

2.

เครื่องดูดควัน

8.

เตาอบ
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3.

เครื่องตัดหญา

9.

เตาแกส

4.

ตูเย็น ตูแชอาหาร

10. เตียง

5.

เครื่องซักผา

11. ผามานพรอมอุปกรณ

6.

เครื่องลางชาม

ครุภัณฑโรงงาน

1.

เครื่องพิมพลายบนแกว

2.

แทนพิมพ

3.

เครื่องพิมพแบบ

4.

เครื่องทําเหรียญกษาปณ

5.

เครื่องตีตราและอัดแบบ

6.

เครื่องปมตราดุน

7. เครื่องเขียนโลหะดวยไฟฟา
8.

เครื่องเชื่อมโลหะ

9.

เครื่องชุบผิวโลหะ

10. เตาเคลือบโลหะ
11. เตาหลอมโลหะ
12. เตาอบ
13. ตูอบเครื่องรัก
14. เครื่องเจียระไน

15. เครื่องทอผา
16. เครื่องดัดโลหะ
17. เครื่องปมและตัดโลหะ
18. เครื่องตัดเหล็ก
19. เครื่องพับและมวนเหล็ก
20. เครื่องจักรกล

29. แทนกลึง
30. เครื่องควาน

43. เครื่องปมน้ํามันไฟฟา

31. เครื่องทําเกลียว

44. เครื่องหยอดน้ํามัน
Oiler)

32. เครื่องทําเฟอง

45. มอเตอรหินเจีย

33. เครื่องดูดเฟอง

46. เครื่องเจียหรือตัด

34. เครื่องถอดและตอโซ

47. เครื่องขัดกระดาษทราย

35. เครื่องปรับความถี่และกําลัง48.
ดัน
49.
22. เครื่องลางทําความสะอาด
36. ทั่งระดับเหล็ก
เครื่องยนต
50.
37. เครื่องกลั่น
23. เครื่องตรวจสอบหัวฉีด
51.
เครื่องยนต
38. เครื่องกวาน
52.
24. เครื่องอัดฉีดเครื่องจักร
39. เครื่องโมหิน
53.
25. เครื่องมือถอดสปริงลิ้น
40. เครื่องยอยหิน
54.
26. เครื่องสําหรับดูดบูชและ
41. ตะแกรงคัดแร
ลูกปน
55.
42. เครื่องอัดจารบี
27. เครื่องตรวจทุนไดนาโม
21. เครื่องจักรไอน้ํา

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

เลื่อยวงเดือนไฟฟา
เลื่อยฉลุไฟฟา
เครื่องลอกบัว
เครื่องเปาลม
ไขควงไฟฟา
กบไฟฟา
สวานไฟฟา
แมแรงตะเฆ

(Line
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28. เครื่องดูดลม

ครุภัณฑกีฬา
1.

แทรมโปลิม

2.

บอกซแตนด

6.

บารคู

3.

โตะเทเลิเทนนิส

7.

บารตางระดับ

8.

มาหู

9.

มาขวาง

4. จักรยานออกกําลัง
กาย
5. เหล็กยกน้ําหนัก
เปนชุด

ครุภัณฑสํารวจ
1.

กลองสองทางไกล

2.

เครื่องเจาะสํารวจ

3.

กลองระดับ

4.

กลองวัดมุม

5.

โซลาน

6.

ไมสตาฟฟ

7.

เทปวัดระยะ

ครุภัณฑอาวุธ
1.

ปน

2.

ปนลูกซอง

3.

ปนพก
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ครุภัณฑดนตรีและนาฎศิลป
1.

ปคาลิเน็ท

7.

แซกโซโฟน

2.

แตรทรัมเปท

8.

ไวโอลิน

3.

แตรทรัมโบน

9.

วิโอลา

4.

แตรบาริโทน

10. เซลโล

5.

แตรยูฟอรเนียม

11. เบส

6.

แตรบาสซูน

12. เปยโน

13. ออรแกนไฟฟา
14. ระนาด
15. ฆองวง
16. ขิม
17. ศีรษะโขนละคร
18. เครื่องแตงกายชุดแสดง
โขน-ละคร

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
1.

มอนิเตอร (Monitor)

2.

เครื่องพิมพ (Printer) แบบตาง ๆ เชน Dot Matrix Printer, Laser Printer, Line Printer, Int Jet เปนตน

3.

พล็อตเตอร (Plotter)

4.

เครื่องแปรงรหัสสัญญาณ (Modem)

5.

เครื่องถายทอดสัญญาณจากคอมพิวเตอรขึ้นจอภาพ (Projector)

6.

เครื่องปรับระดับกระแสไฟ
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