
บทท่ี  ๑๙ 

การจัดทําบัญชีเงินพัสดุ 

๑.  กลาวท่ัวไป 

การจัดทําบัญชีเงินพัสดุเปนการรวบรวมมูลคาการรับจายพัสดุ  และมูลคาพัสดุคงคลัง  เพ่ือใช 

เปนขอมูลประกอบการบริหารงบประมาณของกองทัพอากาศ   ขอมูลดังกลาวจะนําไปใชในการวิเคราะหและ

ประเมินผลการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามเปาหมายการใหบริการของกองทัพอากาศท่ีกําหนดไว  รวมท้ัง 

การดําเนินการอ่ืนๆ  ใหสอดคลองกับนโยบายของกองทัพอากาศ 

๒.  ความมุงหมาย 

๒.๑  เพ่ือควบคุมการเบิกจายพัสดุของหนวยตางๆ  ใหเปนไปตามยอดเงินท่ีไดรับอนุมัติประจํางวด 

๒.๒  เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการวางแผนการสนับสนุนพัสดุใหกับหนวยผูใช รวมท้ังใชเปน 

ขอมูลในการเสนอความตองการงบประมาณ 

๓.  หลักเกณฑการจัดทําบัญชีเงินพัสดุ 

ในการรับพัสดุจากการจัดซ้ือจัดจาง  และการเบิกจายพัสดุตางๆ  หนวยเก่ียวของตองรวบรวม 

และจัดทําเปนมูลคาการรับ  การเบิกจาย  และมูลคาพัสดุคงคลัง   ซ่ึงการดําเนินการดังกลาวแบงออกเปน   

๒  ลักษณะคือ 

๓.๑  การจัดทํามูลคาหรือสถิติเพื่อควบคุมการเบิกจายพัสดุบางประเภท เชน พัสดุประเภท 

ใชสิ้นเปลืองสูญสิ้นไปหรือมีราคาต่ําใหเปนไปตามวงเงินท่ีไดรับประจํางวด  ซ่ึงวงเงินนี้ไดมาจากหนวยตางๆ

เสนอความตองการมายังคลังใหญ ซ่ึงคลังใหญนํามาพิจารณาประกอบกับงบประมาณท่ีไดรับสั่งจาย แลวกําหนด 

เปนวงเงินอนุมัติสิทธิการเบิกจายของหนวยนั้นๆ โดยแบงเฉลี่ยเปนงวดๆ ละ  ๓  เดือน  หรืองวดละ ๖ เดือน  

ตามคําสั่งกองทัพอากาศท่ีเก่ียวของกําหนดไว  เงินประจํางวดนี้จะบันทึกไวในระบบสารสนเทศดานการสงกําลัง

บํารุงของกองทัพอากาศ (LMIS) เม่ือหนวยเบิกสงใบเบิกเขาสูระบบ และเจาหนาท่ีควบคุมพัสดุดําเนินการ 

ลงบัญชีจายแลว  มูลคาการแจกจายจะถูกนําไปหักออกจากยอดเงินประจํางวดโดยอัตโนมัติ กรณีเบิกพัสดุเกินกวา

ยอดเงินประจํางวดระบบฯ  จะระงับการจายไวกอน 

๓.๒  การจัดทําบัญชีเงินพัสดุสําหรับใชประกอบการบริหารงบประมาณ ใหหนวยบังคับบัญชา 

คลังพัสดุจัดทํารายงานมูลคาคาใชสอย และหรือคาวัสดุ  ท่ีจายสนับสนุนใหกับหนวยตางๆ โดยจําแนกประเภท

ตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณท่ีกําหนดไว (ตามแนบ) 

๔.  รูปแบบการจัดทํารายงาน  

ในการจัดทํารายงานใหสรุปมูลคาคาใชสอยและ/หรือคาวัสดุท่ีคลังพัสดุจายสนับสนุนหนวยตางๆ  

โดยแยกตามรายละเอียด และใหใชแบบพิมพท่ีหนวยงบประมาณกําหนด 

๕.  การ... 
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๕.  การประเมินผล 

เนื่องจากกองทัพอากาศไดรับงบประมาณคอนขางจํากัด ฉะนั้นการใชจายควรเปนไปดวยความ 

ประหยัด คุมคา และเกิดประโยชนสูงสุด การท่ีคลังพัสดุเสนอความตองการงบประมาณในการจัดซ้ือจัดจาง

รวมท้ังการใหการบริการอ่ืนใด จะตองคํานึงถึงความถูกตองเหมาะสม และตอบสนองภารกิจของกองทัพอากาศ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ   

องคประกอบท่ีสําคัญในการนํามาวิเคราะหความคุมคา ไดแก  มูลคาการรับพัสดุ (การจัดซ้ือ 

จัดจาง) ซ่ึงจะตองสมดุลกับมูลคาการแจกจาย รวมท้ังมูลคาพัสดุคงคลัง ตองอยูในระดับการสะสมท่ีกําหนดไว 

กลาวคือ  การสะสมพัสดุคงคลังมากหรือนอยเกินไปยอมสงผลกระทบตอการใชจายงบประมาณและการสนับสนุน 

หนวย ดังนั้นคลังพัสดุจะตองควบคุม และกํากับดูแลการจัดทําบัญชีเงินพัสดุใหถูกตองและเปนปจจุบัน  รวมท้ัง 

การรายงานใหหนวยเก่ียวของทราบตามกําหนดดวย 

      

 

 

 

---------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจํา... 



ผนวก 

การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

ตัวอยางสิ่งของท่ีเปนวัสดุโดยสภาพ 

วัสดุสํานักงาน 

-  กระดาษ    -  หมึก    -  ดินสอ   

-  ปากกาแดง    -  ไมบรรทัด   -  ยางลบ  

-  คลิป     -  เปก    -  เข็มหมุด  

-  เทปพีวีซีใส (สกอตชเทป)  -  กระดาษคารบอน  -  กระดาษไข  

-  น้ํายาลบกระดาษไข   -  ลวดเย็บกระดาษ  -  กาว 

-  แฟม     -  สมุดบัญชี   -  แบบพิมพ  

-  ชอลค     -  ผาสําล ี   -  แปรงลบกระดาน  

-  ตรายาง    -  ซอง    -  น้ําดื่ม 

-  ของใชในการบรรจุหีบหอ  -  น้ํามัน ไข ข้ีผึ้ง   -  ธงชาต ิ

-  ขาตั้ง (กระดานดํา)    -  ตะแกรงวางเอกสาร   

-  สิ่งพิมพท่ีไดจากการซ้ือหรือจางพิมพ 

 

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 

-  ฟวส     -  เข็มขัดรัดสายไฟฟา  -  เทปพันสายไฟฟา 

-  สายไฟฟา    -  ปลั๊กไฟฟา   -  สวิตชไฟฟา 

-  ลูกถวยสายอากาศ   -  รีซีสเตอร   -  มูฟวิ่งคอยส 

-  คอนเดนเซอร    -  ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ -  เบรกเกอร 

-  หลอดไฟฟา    -  หลอดวิทยุทรานซิสเตอรและชิ้นสวนวิทยุ 

 

วัสดุงานบานงานครัว 

-  แปรง     -  ไมกวาด   -  เขง 

-  มุง     -  ผาปูท่ีนอน   -  ปลอกหมอน 

-  หมอน    -  ผาหม    -  ผาปูโตะ 

ถวย... 
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-  ถวยชาม    -  ชอนสอม   -  แกวน้ําจานรอง 

-  กระจกเงา    -  น้ําจืดท่ีซ้ือจากเอกชน 

 

วัสดุกอสราง 

-  ไมตางๆ    -  น้ํามันทาไม   -  ทินเนอร 

-  ส ี     -  แปรงทาสี   -  ปูนซีเมนต 

-  ปูนขาว    -  ทราย    -  สังกะสี 

-  อิฐหรือซีเมนตบล็อก   -  กระเบื้อง   -  ตะปู 

-  คอน     -  คีม    -  ชะแลง 

-  จอบ     -  เสียม    -  สิ่ว 

-  ขวาน     -  สวาน    -  เลื่อย 

-  กบไสไม    -  เหล็กเสน   -  ทอน้ําบาดาล 

-  ทอตางๆ    -  โถสวม   -  อางลางมือ 

-  ทอน้ําและอุปกรณประปา  -  ราวพาดผา 

-  เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน  ตลับเมตร  

 

วัสดุยานพาหนะและขนสง 

-  แบตเตอรี่    -  ยางนอก   -  ยางใน 

-  สายไมล    -  เพลา    -  ตลับลูกปน 

-  น้ํามันเบรก    -  อานจักรยาน   -  หัวเทียน 

-  ไขควง    -  นอตและสกรู   -  เบาะรถยนต 

-  กระจกมองขางรถยนต   -  กันชนรถยนต   - หมอน้ํารถยนต  

-  ฟลมกรองแสง    -  เข็มขัดนิรภัย 

 

 

วัสดุเชื้อ… 
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วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน 

-  น้ํามันดีเซล    -  น้ํามันกาด   -  น้ํามันเบนซิน 

-  น้ํามันเตา    -  ถาน    -  แกสหุงตม 

-  น้ํามันจารบี    -  น้ํามันเครื่อง 

 

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 

-  แอลกอฮอล    -  ออกซิเจน   -  น้ํายาตางๆ 

-  เลือด     -  สายยาง   -  ลูกยาง 

-  หลอดแกว    -  เวชภัณฑ   -  ฟลมเอกซเรย 

-  ถุงมือ     -  กระดาษกรอง   -  จุกตางๆ 

-  หลอดเอกซเรย    -  ชุดเครื่องมือผาตัด  -  ลวดเชื่อมเงิน  

-  สําลี และผาพันแผล   -  เคมีภัณฑ (รวมกํามะถัน กรด ดาง)  

-  สัตวเลี้ยงเพ่ือการทดลองวิทยาศาสตรหรือการแพทย 

 

วัสดุการเกษตร 

-  พันธุพืช    -  ปุย    -  วัสดุเพาะชํา 

-  พันธุสัตวปกและสัตวน้ํา   -  น้ําเชื้อพันธุสัตว  -  อาหารสัตว  

-  ผาใบหรือผาพลาสติก   -  สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว 

-  อุปกรณในการขยายพันธุพืช  เชน  ใบมีด  เชือก 

 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 

-  กระดาษเขียนโปสเตอร   -  พูกันและสี   -  ฟลม 

-  ฟลมสไลด    -  ภาพถายดาวเทียม 

-  รูปสีหรือขาวดําท่ีไดจากการลาง อัด ขยาย   

-  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ  (ภาพยนตร, วิดีโอเทป, แผนซีดี)  ท่ีบันทึกแลวและยังไมบันทึก 

 

วัสดุเครื่อง... 
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วัสดุเครื่องแตงกาย 

-  เครื่องแบบ    -  เสื้อ กางเกง ผา  -  รองเทา 

-  เครื่องหมายยศและสังกัด  -  เข็มขัด   -  ผาผูกคอ 

-  ถุงเทา    -  หมวก 

-  เครื่องแตงกายชุดฝกโขน-ละคร  

   

วัสดุกีฬา 

-  หวงยาง    -  ลูกฟุตบอล   -  ลูกปงปอง 

-  ไมตีปงปอง 

    

วัสดุคอมพิวเตอร 

-  แผนกรองแสง     -  กระดาษตอเนื่อง   

-  สายเคเบิล     -  เมาส (Mouse) 

-  เมนบอรด (Main Board)    -  เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 

-  คัตชีทฟดเดอร (Cut Sheet Feeder)  -  เมมโมรี่ชิป(Memory Chip) เชน RAM 

-  หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร 

-  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร 

-  แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ (Key Board) 

-  เครื่องอานขอมูล แบบซีดีรอม (CD-ROM) 

-  พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ (Printer Switching Box) 

-  แผนหรือจานบันทึกขอมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk,  Compact Disc, Digital Video  

   Disc) 

-  เทปบันทึกขอมูล (Real Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 

-  แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) เชน Ethernet Card, Lan Card, Anti Virus Card, Sound Card เปนตน 

-  เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk)   แบบ 

   ซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติคอล (Optical) เปนตน 

 

สิ่ง... 
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ส่ิงของท่ีมีลักษณะคงทนถาวร และมีอายุการใชงาน 1 ปข้ึนไป ราคาตอหนวย ไมเกิน 5,000 บาท ให 

จัดเปนวัสดุ จะตองสรุปรายละเอียดวัสดุถาวร คงเหลือดวย 

วัสดุสํานักงาน 

-  เครื่องตัดโฟม    -  เครื่องตัดกระดาษ  -  เครื่องเย็บกระดาษ 

-  กุญแจ    -  ภาพเขียน, แผนท่ี  -  เครื่องดับเพลิง 

-  พระบรมฉายาลักษณ   -  แผงปดประกาศ  -  พรม (ตอผืน) 

-  มูลี่, มานปรับแสง (ตอผืน)  -  กระเปา   -  หีบเหล็กเก็บเงิน 

-  พระพุทธรูป    -  พระบรมรูปจําลอง  

-  แผงก้ันหอง (Partition)   -  นาฬิกาตั้งหรือแขวน   

-  เครื่องคํานวณเลข (Calculator)  -  กระดานดํารวมถึงกระดานไวทบอรด 

-  แผนปายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน   -  แผนปายจราจร  หรือแผนปายตางๆ 

 

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 

-  ลําโพง    -  ผังแสดงวงจรตางๆ  -  ไมโครโฟน 

-  แผงบังคับทางไฟ   -  ไฟฉายสปอตไลท  -  ขาตั้งไมโครโฟน 

-  หัวแรงไฟฟา    -  เครื่องวัดแรงดันไฟฟา  -  เครื่องประจุไฟ 

-  โคมไฟฟา พรอมขาหรือกาน  -  เครื่องวัดความตานทานไฟฟา -  เครื่องสัญญาณเตือนภัย  

-  มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟา  -  เครื่องวัดกระแสไฟฟา  - เครื่องจับสัญญาณดาวเทียม 

-  เครื่องตัดกระแสไฟฟาอัตโนมัติ  -  สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ   

-  หมอแปลงไฟฟา (Step-up, Step-down) 

-  เครื่องรับโทรทัศน, จานรับสัญญาณดาวเทียม  

 

วัสดุงานบานงานครัว 

-  ถาด     -  โองน้ํา   -  ท่ีนอน 

-  มีด     -  กระโถน   -  เตาไฟฟา 

-  เตาน้ํามัน    -  เตารีด   -  เครื่องบดอาหาร 

-  เครื่องตีไขไฟฟา   -  เครื่องปงขนมปง  -  กระทะไฟฟา 

กระติก... 
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-  กระติกน้ํารอน    -  หมอไฟฟา  รวมถึงหมอหุงขาวไฟฟา 

-  กระติกน้ําแข็ง    -  ถังแกส 

 

วัสดุยานพาหนะและขนสง 

-  แมแรง    -  กุญแจปากตาย  -  กุญแจเลื่อน 

-  คีมล็อค    -  ล็อคเกียร   -  ล็อคคลัตช 

-  ล็อคพวงมาลัย    -  สัญญาณไฟฉุกเฉิน 

 

วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 

-  ท่ีวางกรวยแกว   -  กระบอกตวง   -  เบาหลอม 

-  หูฟง (Stethoscope)   -  เปลหามคนไข   -  คีมถอนฟน 

-  เครื่องวัดน้ําฝน   -  ถังเก็บเชื้อเพลิง  -  เครื่องนึ่ง 

-  เครื่องมือวิทยาศาสตรและการแพทย 

 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 

-  ขาตั้งกลอง    -  ขาตั้งเขียนภาพ  -  เครื่องกรอเทป 

-  เลนสซูม    -  กลองและระวิงใสฟลมภาพยนตร 

-  กระเปาใสกลองถายรูป 

 

วัสดุการเกษตร 

-  หนากากปองกันแกสพิษ  -  สปริงเกลอร (Sprinkler)  -  จานพรวน   

 -  ผานไถกระทะ    -  เครื่องกระเทาะเมล็ดพืช -  จอบหมุน 

-  เครื่องทําความสะอาดเมล็ดพันธุ  -  เครื่องหยอดหรือหวานเมล็ดพันธุ 

-  คราดซ่ีพรวนดินระหวางแถว  -  เครื่องดักแมลง   -  ตะแกรงรอนเบนโธส  

-  อวน (สําเร็จรูป)    -  กระชัง 

 

วัสดุสนาม... 
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วัสดุสนาม 

-  เต็นท     -  ถุงนอน   -  เข็มทิศ 

-  เปล     -  เตียงสนาม 

 

วัสดุการศึกษา 

- หุน     -  แบบจําลองภูมิประเทศ  -  เบาะยูโด 

-  กระดานลื่นพลาสติก   -  เบาะมวยปล้ํา   -  เบาะยืดหยุน 

-  สื่อการเรียนการสอนทําดวยพลาสติก 

 

วัสดุสํารวจ 

-  เครื่องมือดึงสายโทรศัพท  -  เครื่องมือแกะสลัก  -  บันไดอลูมิเนียม 

 

วัสดุอ่ืนๆ 

-  มิเตอรน้ํา-ไฟ    -  สมอเรือ   -  ตะแกรงกันสวะ 

-  หัวเชื่อมแกส    -  หัววาลวปด-เปดแกส 

 

ครุภัณฑสํานักงาน 

  ๑. โตะ     ๒. โตะทํางาน 

  ๓. โตะพิมพดีด    ๔. โตะประชุม 

  ๕. โตะวางเครื่องคอมพิวเตอร    ๖. โตะวางเครื่องพิมพ 

  ๗. โตะเขียนแบบ     ๘. โตะเอนกประสงค 

  ๙. โตะอาหาร     ๑๐. โตะหมูบูชา 

  ๑๑. ชุดรับแขก     ๑๒. เกาอ้ี 

  ๑๓. เกาอ้ีทํางาน     ๑๓. เกาอ้ีฟงคําบรรยาย 

  ๑๕. เกาอ้ีเขียนแบบ      ๑๖. เกาอ้ีสําหรับเจาหนาท่ีคอมพิวเตอร 

  ๑๗. เกาอ้ีผูมาติดตอ     ๑๘. ชั้นวางเอกสาร 

๑๙.  ตู... 
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  ๑๙. ตู      ๒๐. ตูไม 

  ๒๑. ตูเหล็ก      ๒๒. ตูดรรชนี 

  ๒๓. ตูเก็บแผนท่ี        ๒๔. ตูนิรภัย 

  ๒๕. ตูเก็บแบบฟอรม     ๒๖. ตูเสื้อผา 

  ๒๗. ตูล็อกเกอร     ๒๘. ตูติดประกาศ 

  ๒๙. ตูโชว      ๓๐. ตูเก็บเอกสาร 

  ๓๑. เครื่องพิมพดีด      

   ๓๒. เครื่องโทรศัพท รวมถึง เครื่องโทรศัพทภายใน (Intercom) 

  ๓๓. เครื่องโทรภาพหรือโทรสาร (Facsimile)    ๓๔. เครื่องถายเอกสาร 

  ๓๕. เครื่องอัดสําเนา     ๓๖. เครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอล 

  ๓๗. เครื่องทําลายเอกสาร    ๓๘. เครื่องเจาะกระดาษและเขาเลม 

  ๓๙. เครื่องบันทึกเงินสด    ๔๐. เครื่องปรับอากาศ 

  ๔๑. พัดลม รวมถึง พัดลมระบายอากาศ  ๔๒. เครื่องดูดฝุน 

  ๔๓. รถเข็น      ๔๔. ถังเก็บน้ํา 

  ๔๕. เครื่องปรุกระดาษไข      ๔๖. เคานเตอร 

  ๔๗. แทนอานหนังสือ     ๔๘. ท่ีวางหนังสือพิมพ 

  ๔๙. เครื่องขัดพ้ืน     ๕๐. เครื่องชุมสายโทรศัพท 

  ๕๑. ตูโทรศัพทหรือตูสาขาโทรศัพท   ๕๒. เครื่องโทรพิมพ 

  ๕๓. เครื่องนับเหรียญ    ๕๔. เครื่องนับธนบัตร 

  ๕๕. เครื่องฟอกอากาศ    ๕๖. วิทยุติดตามตัว 

 

ครุภัณฑการศึกษา 

  ๑. จักรธรรมดา     ๒. จักรทําลวดลาย 

  ๓. จักรพันริม      ๔. จักรอุตสาหกรรม 

  ๕. โตะนักเรียน     ๖. เครื่องเขียนตัวอักษร 

 

 

ครุภัณฑยาน... 
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ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 

  ๑. รถยนตนั่ง     ๒. รถยนตโดยสาร 

  ๓. รถยกของ     ๔. รถปนจั่น 

  ๕. รถบรรทุก     ๖. รถลากเครื่องบิน 

  ๗. รถเทรลเลอร     ๘. รถดับเพลิง 

  ๙. รถจักรยานยนต    ๑๐. รถจักรยาน* 

  ๑๑. เรือยนต     ๑๒. เรือบด 

  ๑๓. เรือติดทาย     ๑๔. เรือเร็ว 

  ๑๕. เรือพวง      ๑๖. เครื่องบิน 

  ๑๗. แมแรงยกอากาศยาน    ๑๘. รถกระบะเททาย 

  ๑๙. รถบรรทุกน้ํา     ๒๐. รถบรรทุกน้ํามัน 

  ๒๑. รถบรรทุกขยะ     ๒๒. เครื่องยนต 

  ๒๓. ลิฟต 

 

ครุภัณฑการเกษตร 

  ๑. ปศุสัตว (ชาง มา วัว ควาย)   ๒. รถไถ 

  ๓. รถฟารมแทรคเตอร    ๔. เครื่องพนยา 

  ๕. เครื่องเก็บเก่ียวขาวโพด ขาวฟาง   ๖. เครื่องตัดวัชพืช 

  ๗. เครื่องหวานปุย     ๘. เครื่องยกรอง 

  ๙. เครื่องนวดธัญพืช    ๑๐. เครื่องผสมยาคลุกเมล็ดพันธุ 

  ๑๑. เครื่องนับเมล็ดพืช    ๑๒. ตูเก็บเมล็ดพันธุ 

  ๑๓. เครื่องรดน้ํา     ๑๔. เครื่องสีขาวโพด 

  ๑๕. เครื่องสีฝด     ๑๖. เครื่องเกลี่ยหญา 

  ๑๗. เครื่องคราดหญา    ๑๘. เครื่องบดและผสมอาหารสัตว 

  ๑๙. เครื่องสูบน้ํา     ๒๐. เครื่องขยายเกล็ดปลา 

  ๒๑. เครื่องชั่ง     ๒๒.   เครื่องนวดธัญพืช 

  ๒๓.  เครื่องผสมยาคลุกเมล็ดพันธุ   ๒๔.  เครื่องนับเมล็ดพืช 

๒๕.  ตู... 
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  ๒๕.  ตูเก็บเมล็ดพันธุ     ๒๖.  เครื่องรดน้ํา 

  ๒๗.  เครื่องสีขาวโพด    ๒๘.  เครื่องสีฝด 

  ๒๙.  เครื่องเกลี่ยหญา     ๓๐.  เครื่องคราดหญา 

  ๓๑.  เครื่องบดและผสมอาหารสัตว   ๓๒.  เครื่องสูบน้ํา 

  ๓๓.  เครื่องขยายเกล็ดปลา    ๓๔.  เครื่องชั่ง 

 

ครุภัณฑกอสราง 

  ๑. เครื่องกระทุงดิน หรือแอลฟลท    ๒. เครื่องกลึง 

  ๓. เครื่องเจาะหิน     ๔. เครื่องเจาะเหล็ก 

  ๕. สวานเจาะแผนเหล็ก    ๖. เครื่องเชื่อมโลหะ 

  ๗. เครื่องพนสี     ๘. เครื่องผสมยางแอสฟลท 

  ๙. เครื่องผสมคอนกรีต    ๑๐. เครื่องมือทดลองคอนกรีต 

  ๑๑. เครื่องสั่นคอนกรีต    ๑๒. เครื่องตบดิน 

  ๑๓. เครื่องมือทดลองความลาดเท     ๑๔. เครื่องมือไสไมไฟฟา 

 ๑๕. เลี่อยไฟฟา     ๑๖. รอกแมแรง 

  ๑๗. รถเตาตมยาง     ๑๘. รถพนยาง 

  ๑๙. รถตักดิน     ๒๐. รถบด 

  ๒๑. รถบดลอเหล็ก     ๒๒. รถบดลอเหล็กเรียบ 

  ๒๓. รถบดตีนแกะ     ๒๔. รถบดอัดขยะ 

  ๒๕. รถตักลอยาง     ๒๖. รถเข็ม 

  ๒๗. รถเกรเดอร     ๒๘. รถขุดตีนตะขาบ 

  ๒๙. รถแทรกเตอรตีนตะขาบ    ๓๐. รถอัดฉีด 

  ๓๑. รถเกลี่ยดิน     ๓๒. รถตักหนาขุดหลัง 

  ๓๓. รถกวาดถนน     ๓๔. เครื่องโมหิน 

  ๓๕. เครื่องตอกเข็ม     ๓๖. เครื่องตีเสน 

  ๓๗. เครื่องอัดจารบี     ๓๘. เครื่องอัดลม 

  ๓๙. เครื่องตัดกระเบื้อง 

ครุภัณฑไฟ... 
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ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 

  ๑. เครื่องกําเนิดไฟฟา    ๒. หมอแปลงไฟฟา (Transformer) 

  ๓. เครื่องขยายเสียง    ๔. เครื่องบันทึกเสียง 

  ๕. เครื่องเลนแผนเสียง    ๖. เครื่องรับวิทยุ 

  ๗. เครื่องสงวิทยุ     ๘. เครื่องรับโทรทัศน 

  ๙. เครื่องสงโทรทัศน    ๑๐. เครื่องวัดความถ่ีคลื่นวิทยุ 

  ๑๑. เครื่องอัดสําเนาเทป    ๑๒. เครื่องถอดเทป 

  ๑๓. วิทยุ-เทป     ๑๔. เครื่องเลนซีดี (Compact Disc) 

 

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 

  ๑. กลองถายรูป     ๒. กลองถายภาพยนตร 

  ๓. กลองถายวีดีโอ     ๔. เครื่องอัดและขยายภาพ 

  ๕. เครื่องฉายภาพยนตร    ๖. เครื่องฉายสไลด 

  ๗. เครื่องวีดีโอ     ๘. เครื่องฉายภาพทึบแสง 

  ๙. เครื่องฉายภาพขามศีรษะ    ๑๐. เครื่องเทปซิงโครไนต 

  ๑๑. ไฟแวบ      ๑๒. จอรับภาพ 

  ๑๓. เครื่องลางฟลม     ๑๔. โตะตัดตอฟลมภาพยนตร 

  ๑๕. เครื่องฉายภาพจากสัญญาณวีดีโอ   ๑๖. เครื่องตัดตอภาพ 

  ๑๗. โคมไฟถายภาพและวีดีโอ 

 

ครุภัณฑวิทยาศาสตรการแพทย 

  ๑. เตียงเฟาวเลอร     ๒. เตียงตรวจโรค 

  ๓. เตียงตรวจภายใน    ๔. เตียงเด็ก 

  ๕. เตียงทําคลอด     ๖. รถเข็นชนิดนั่ง 

  ๗. รถเข็นชนิดนอน     ๘. รถเข็นทําแผล 

  ๙. รถเข็นถาดแจกยา    ๑๐. รถเข็นอาหาร 

  ๑๑. รถเข็นผาเปอน     ๑๒. หมอตมเครื่องมือไฟฟา 

๑๓.  ตู... 
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  ๑๓. ตูอบเด็ก      ๑๔. ยูนิตทําฟน 

  ๑๕. ตูสองดูฟลมเอกซเรย     ๑๖. กลองจุลทรรศน 

  ๑๗. กลองดูดาว    ๑๘. เครื่องชวยความสวางของกลองจุลทรรศน 

  ๑๙. เครื่องชั่งน้ําหนัก      ๒๐. เครื่องดูดอากาศ 

  ๒๑. เครื่องทดสอบความถวงจําเพาะของของเหลว  ๒๒. เครื่องมือเทียบสีเคมี 

  ๒๓. เครื่องลอกลวดลายจากภาพถาย    ๒๔. เครื่องจายแกสคลอรีน 

  ๒๕. เครื่องเปาลม      ๒๖. เครื่องตรวจสอบมาตรไฟฟา 

  ๒๗. เครื่องมือเติมน้ํายา     ๒๘. เครื่องมือทดลองหาลิควิดลิมิท 

  ๒๙. เครื่องจับความเร็ว     ๓๐. เครื่องวัดกําลังอัด 

  ๓๑. เครื่องวัดความถ่ี      ๓๒. เครื่องวัดความสูง 

  ๓๓. เครื่องวัดอุณหภูมิโลหะเหลว    ๓๔. เครื่องอัดลมขับดวยเครื่องยนต 

  ๓๕. เครื่องกรองแสง      ๓๖. เครื่องวัดแสง 

  ๓๗. เครื่องทดสอบแสงสวาง     ๓๘. เครื่องวัดรังสี 

  ๓๙. เครื่องวัดพลังแสงแดด     ๔๐. เครื่องวัดความกดอากาศ (Barometer) 

  ๔๑. เครื่องแปลงสภาพน้ํากระดางใหเปนน้ําออน  ๔๒. เครื่องตรวจสอบคุณภาพน้ํา 

  ๔๓. เครื่องกลั่นน้ํา      ๔๔. เครื่องวัดอุณหภูมิน้ํา 

  ๔๕. เครื่องวัดความเปนกด     ๔๖. เครื่องระเหยของเหลว 

  ๔๗. เครื่องมือวิเคราะหดวยเปลวไฟ   ๔๘. เครื่องวิเคราะหแยกขนาดของเม็ดดิน 

  ๔๙. เครื่องวัดความชื้นในดิน     ๕๐. เครื่องกวนดวยแมเหล็ก 

  ๕๑. ตูทําน้ําแข็ง      ๕๒. หมอตมเครื่องมือ 

  ๕๓. หมอเก็บอากาศ      ๕๔. เตาแอลกอฮอล 

  ๕๕. โซเดียมแลมพ      ๕๖. เครื่องวัดความยืดและหดตัวของวัตถุ 

  ๕๗. เครื่องขบนิ่ว      ๕๘. เครื่องตักตะกอน 

  ๕๙. เครื่องวัดตะกอน      ๖๐. เครื่องจี้จมูก 

   ๖๑. เครื่องจี้คอ      ๖๒. เครื่องดูดเสมหะ 

  ๖๓. เครื่องดูดเลือดและหนอง     ๖๔. เครื่องเจาะกระดูก 

  ๖๕. เครื่องเจาะไข      ๖๖. เครื่องอุนสไลด 

  ๖๗. เครื่องตรวจหาเนื้อเยื่อมะเร็ง    ๖๘. เครื่องกรอฟน 

๖๙.  เครื่อง... 
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  ๖๙. เครื่องอบแอมโมเนีย    ๗๐. เครื่องใหออกซิเจน 

  ๗๑. เครื่องเอกซเรย     ๗๒. เครื่องดูฟลมเอกซเรย 

  ๗๓. เครื่องลางฟลมเอกซเรย    ๗๔. ฉากกันแสงเอกซเรย 

  ๗๕. เครื่องชวยหายใจ    ๗๖. เครื่องตรวจหัวใจ 

  ๗๗. เครื่องตรวจไขมัน    ๗๘. เครื่องตรวจตา 

  ๗๙. เครื่องตรวจเม็ดเลือด    ๘๐. เครื่องใหยาสลบ 

  ๘๑. เครื่องลางเข็มฉีดยา    ๘๒. เครื่องวัดประสาท 

  ๘๓. เครื่องวัดความดันโลหิต    ๘๔. เครื่องวัดรัศมีการเห็นของลูกตา 

  ๘๕. โคมไฟผาตัด     ๘๖. เครื่องมือชวยคลอด 

  ๘๗. เครื่องกรองเชื่อไวรัส (Filtering Apparatus) 

  ๘๘. เครื่องมือสําหรับบดอาหารของเชื้อแบคทีเรีย 

  ๘๙. เครื่องปนและผสมอุดฟน 

 

ครุภัณฑงานบานงานครัว 

  ๑. เครื่องกรองน้ํา     ๒. เครื่องดูดควัน 

๓ เครื่องตัดหญา     ๔. ตูเย็น ตูแชอาหาร 

  ๕. เครื่องซักผา     ๖. เครื่องอบผา 

  ๗. เครื่องลางชาม     ๘. เครื่องทําน้ําเย็น 

  ๙. เตาอบ      ๑๐. เตาแก็ส 

  ๑๑. เตียง      ๑๒. ผามานพรอมอุปกรณ 

 

ครุภัณฑโรงงาน 

  ๑. เครื่องพิมพลายบนแกว    ๒. แทนพิมพ 

  ๓. เครื่องพิมพแบบ     ๔. เครื่องทําเหรียญกษาปณ 

  ๕. เครื่องตีตราและอัดแบบ    ๖. เครื่องปมตราดุน 

  ๗. เครื่องเขียนโลหะดวยไฟฟา   ๘. เครื่องเชื่อมโลหะ 

  ๙. เครื่องชุบผิวโลหะ    ๑๐. เตาเคลือบโลหะ 

  ๑๑.  เตา... 
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๑๑. เตาหลอมโลหะ     ๑๒. เตาอบ 

  ๑๓. ตูอบเครื่องรัก     ๑๔. เครื่องเจียระไน 

  ๑๕. เครื่องทอผา     ๑๖. เครื่องดัดโลหะ 

  ๑๗. เครื่องปมและตัดโลหะ    ๑๘. เครื่องตัดเหล็ก 

  ๑๙. เครื่องพับและมวนเหล็ก    ๒๐. เครื่องจักรกล 

  ๒๑. เครื่องจักรไอน้ํา     ๒๒. เครื่องลางทําความสะอาดเครื่องยนต 

  ๒๓. เครื่องตรวจสอบหัวฉีดเครื่องยนต   ๒๔. เครื่องอัดฉีดเครื่องจักร 

  ๒๕. เครื่องมือถอดสปริงลิ้น    ๒๖. เครื่องสําหรับดูดบูชและลูกปน 

  ๒๗. เครื่องตรวจทุนไดนาโม    ๒๘. เครื่องดูดลม 

  ๒๙. แทนกลึง     ๓๐. เครื่องควาน 

  ๓๑. เครื่องทําเกลียว     ๓๒. เครื่องทําเฟอง 

  ๓๓. เครื่องดูดเฟอง     ๓๔. เครื่องถอดและตอโซ 

  ๓๕. เครื่องปรับความถ่ีและกําลังดัน   ๓๖. ท่ังระดับเหล็ก 

  ๓๗. เครื่องกลั่น     ๓๘. เครื่องกวาน 

  ๓๙. เครื่องโมหิน     ๔๐. เครื่องยอยหิน 

  ๔๑. ตะแกรงคัดแร     ๔๒. เครื่องอัดจารบี 

  ๔๓. เครื่องปมน้ํามันไฟฟา    ๔๔. เครื่องหยอดน้ํามัน (Line Oiler) 

  ๔๕. มอเตอรหินเจีย     ๔๖. เครื่องเจียหรือตัด 

  ๔๗. เครื่องขัดกระดาษทราย    ๔๘. เลื่อยวงเดือนไฟฟา 

  ๔๙. เลื่อยฉลุไฟฟา     ๕๐. เครื่องลอกบัว 

  ๕๑. เครื่องเปาลม     ๕๒. ไขควงไฟฟา 

  ๕๓. กบไฟฟา     ๕๔. สวานไฟฟา 

  ๕๕. แมแรงตะเข 

 

ครุภัณฑกีฬา 

  ๑. แทรมโปลิน     ๒. บอกซสแตนด 

  ๓. โตะเทเบิลเทนนิส    ๔. จักรยานออกกําลังกาย 

๕.  เหล็ก... 
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  ๕. เหล็กยกน้ําหนักเปนชุด    ๖. บารคู 

  ๗. บารตางระดับ     ๘. มาห ู

  ๙. มาขวาง 

 

ครุภัณฑสํารวจ 

  ๑. กลองสองทางไกล    ๒. เครื่องเจาะสํารวจ 

  ๓. กลองระดับ     ๔. กลองวัดมุม 

  ๕. โซลาน      ๖. ไมสตาฟฟ 

  ๗. เทปวัดระยะ 

 

ครุภัณฑอาวุธ 

  ๑. ปน      ๒. ปนลูกซอง 

  ๓. ปนพก 

 

ครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป 

  ๑. ปคาลิเน็ท     ๒. แตรทรัมเปท 

  ๓. แตรทรัมโบน     ๔. แตรบาริโทน 

  ๕. แตรยูฟอรเนียม     ๖. แตรบาสซูน 

  ๘. แซกโซโฟน      ๘. ไวโอลิน 

  ๙. วิโอลา      ๑๐. เซลโล 

  ๑๑. เบส      ๑๒. เปยโน 

  ๑๓. ออรแกนไฟฟา     ๑๔. ระนาด 

  ๑๕. ฆองวง      ๑๖. ขิม 

  ๑๗. ศีรษะโขนละคร     ๑๘. เครื่องแตงกายชุดแสดงโขน-ละคร 

 

 

ครุภัณฑคอม... 
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

  ๑. มอนิเตอร (Monitor) 

  ๒. เครื่องพิมพ (Printer) แบบตางๆ  เชน  Dot Matrix Printer, Laser Printer, Line Printer,  

             Ink Jet เปนตน 

  ๓. พล็อตเตอร (Plotter)     

  ๔. เครื่องแปลงรหัสสัญญาณ (Modem) 

  ๕. เครื่องถายทอดสัญญาณจากคอมพิวเตอรข้ึนจอภาพ (Projector) 

  ๖. เครื่องปรับระดับกระแสไฟ 

  ๗. สแกนเนอร (Scanner)      

  ๘. ดิจิไทเซอร (Digitizer) 

  ๙. เครื่องสํารองกระแสไฟฟา (UPS)    

  ๑๐. เครื่องแยกกระดาษ 

  ๑๑. เครื่องปอนกระดาษ 

  ๑๒. โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟตแวรท่ีมีราคาหนวยหนึ่งเกิน 20,000 บาท  

 

 

 

 

---------------------------- 




