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หลักการจ าแนกประเภทวัสดุ - ครุภัณฑ์  
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

อ้างอิงจาก :  

1. การจ าแนกประเภทครุภัณฑ์รายจ่ายตามงบประมาณ ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ www.BB.go.th  

2. หนังสือส านักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว68 วันที่ 29 เม.ย. 2559 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

3. หนังสือส านักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว37 วันที่ 6 ม.ค. 2559 เรื่อง แนวทางพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

4. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว43 วันที่ 29 ม.ค. 2562  คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน 
อาคาร และอุปกรณ์ 

5. บัญชีราคามาตรฐาน กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2562 
   

" ค่าวัสดุ " หมายถงึ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลกัษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร หรือ
ตามปกตมิีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพภายในระยะเวลาอันสั้น 

หมายความว่า ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

1. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่  สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือ
เมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย  ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้คงเดิม หรือ ซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่า 

2. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่  สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ   
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม 

3. ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
 

" ค่าครุภัณฑ์ " หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร หรือตามปกติอายุการใช้
งานยืนนาน ไม่สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพภายในระยะเวลาอันสั้น 

ครุภัณฑ์ ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้งานยืนนาน เมื่อช ารุดเสียหายแล้ว
สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม 

กรมบัญชีกลาง ก าหนดหลักเกณฑ์การรับรู้สินทรัพย์ที่มีมูลค่าข้ันต่ า แบบเดิม 5,000 บาท แบบใหม่ 10,000 
บาท มีประกาศเริ่มใช้ ปีงบประมาณ 2563 (สินทรัพย์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดต่ ากว่าเกณฑ์ให้บันทึกเป็น
ค่าใช้จ่ายทั้งจ านวน โดยไม่ต้องบันทึกบัญชีเป็นสินทรัพย์ แต่ต้องบันทึกควบคุมไว้ในทะเบียนคุมทรัพย์สินทุกรายการ 

http://www.bb.go.th/
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ตัวอย่างสิ่งของท่ีเป็นวัสดุโดยสภาพ  

วัสดุส านักงาน 
1. กระดาษ  
2. หมึก  
3. ดินสอ  
4. ปากกา  
5. ไม้บรรทัด  
6. ยางลบ  
7. คลิป  
8. เป๊ก  
9. เข็มหมุด  
10. เทปพีวีซีใส (สกอตซ์เทป)  
11. กระดาษคาร์บอน  
12. กระดาษไข  
13. น้ ายาลบกระดาษไข  
14. ลวดเย็บกระดาษ  
15. กาว  
16. แฟ้ม  
17. สมุดบัญชี  
18. สมุดประวัติข้าราชการ  
19. แบบพิมพ์  
20. ชอล์ค  
21. ผ้าส าลี  
22. แปรงลบกระดาษด า  
23. ตรายาง  
24. ซอง  
25. ธงชาติ  
26. สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์  
27. ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ  
28. น้ ามัน ไข ขี้ผึ้ง  
29. ขาตั้ง (กระดาษด า)  
30. ที่ถูพ้ืน  
31. ตะแกรงวางเอกสาร  
32. น้ าดื่ม  
33. กุญแจ  
34. ภาพเขียน , แผนที่  
35. เครื่องดับเพลิง (ถังดับเพลิง) 
36. พระบรมฉายาลักษณ์  
37. แผงปิดประกาศ  
38. กระดานด ารวมถึงกระดานไวท์บอร์ด (ติดผนัง) 
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39. แผ่นป้ายชื่อส านักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่าง ๆ  
40. มู่ลี่, ม่านปรับแสง (ต่อผืน)  
41. พรม (ต่อผืน)  
42. นาฬิกาหรือแขวน  
43. เครื่องค านวณเลข (Calculator)  
44. หีบเหล็กเก็บเงิน  
45. พระพุทธรูป  
46. พระบรมรูปจ าลอง  
47. แผงกั้นห้อง (Partition)  
48. กระเป๋า  
49. ครุภัณฑ์ยึดติดอาคาร Built in เช่น โต๊ะ , ตู้ , ชั้นวางของ , อ่างล้างมือ , เคาน์เตอร์ ฯลฯ 
50. เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น , วัดความชื้น , บันทึกความชื้น 
51. เครื่องพิมพ์ราคาสินค้า , เครื่องยิงราคา 
 
 
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
1. ฟิวส์  
2. เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า  
3. เทปพันสายไฟฟ้า  
4. สายไฟฟ้า  
5. ปลั๊กไฟฟ้า  
6. สวิตซ์ไฟฟ้า  
7. หลอดไฟฟ้า  
8. หลอดวิทยุ ทรานซิสเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ  
9. ลูกถ้วยสายอากาศ  
10. รีซิสเตอร์  
11. มูฟวิ่งคอยส์  
12. คอนเดนเซอร์ (Condense) ส่วนประกอบแอร์ 
13. ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์  
14. เบรกเกอร์  
15. สายอากาศหรือเสาอากาศส าหรับวิทยุ, เครื่องรับโทรทัศน์ (กล่องรับสัญญาณ), จานรับสัญญาณดาวเทียม  
16. โคมไฟฟ้า พร้อมขาหรือก้าน  
17. ขาตั้งไมโคนโฟน  
18. ผังแสดงวงจรต่าง ๆ  
19. แผงบังคับทางไฟ  
20. ไฟฉายสปอตไลท์  
21. หัวแร้งไฟฟ้า  
22. มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  
23. เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ  
24. เครื่องสัญญาณเตือนภัย  
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วัสดุงานบ้านงานครัว 
1. แปรง  
2. ไม้กวาด  
3. เข่ง  
4. มุ้ง  
5. ผ้าปูที่นอน  
6. ปลอกหมอน  
7. หมอน  
8. ผ้าห่ม  
9. ผ้าปูโต๊ะ  
10. ถ้วยชาม  
11. ช้อนส้อม  
12. แก้วน้ าจานรอง  
13. กระจกเงา  
14. น้ าจืดที่ซื้อจากเอกชน  
15. ถาด  
16. โอ่งน้ า  
17. ที่นอน  
18. มีด  
19. กระโถน  
20. กระติกน้ าแข็ง  
21. ถังแก๊ส  
22. เตาน้ ามัน  
23. กระติกน้ าร้อน 
24. เตารีด (ขนาดเล็ก) 
25. เครื่องชั่งขนาดเล็ก (พลาสติก) 
 
 
วัสดุก่อสร้าง 
1. ไม้ต่าง ๆ  
2. น้ ามันทาไม้  
3. ทินเนอร์  
4. ส ี 
5. แปรงทาสี  
6. ปูนซีเมนต์  
7. ปูนขาว  
8. ทราย  
9. อิฐหรือซีเมนต์บล็อก  
10. กระเบื้อง  
11. สังกะสี  



5 
 

12. ตะปู  
13. ค้อน  
14. คีม  
15. ชะแลง  
16. จอบ  
17. เสียม  
18. สิ่ว  
19. ขวาน  
20. สว่าน  
21. เลื่อย   
22. กบไสไม้ 
23. เหล็กเส้น  
24. เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง  
25. ท่อน้ าบาดาล  
26. ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา  
27. ท่อต่าง ๆ  
28. โถส้วม  
29. อ่างล้างมือ  
30. ราวพาดผ้า  
 
 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
1. แบตเตอรี่  
2. ยางนอก  
3. ยางใน  
4. สายไมล์  
5. เพลา  
6. ตลับลูกปืน  
7. น้ ามันเบรก  
8. อานจักรยาน  
9. หัวเทียน  
10. ไขควง  
11. นอตและสกรู  
12. กระจกมองข้างรถยนต์  
13. หม้อน้ ารถยนต์  
14. กันชนรถยนต์  
15. เบาะรถยนต์  
16. ฟิล์มกรองแสง  
17. เข็มขัดนิรภัย  
18. แม่แรง  
19. กุญแจปากตาย  
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20. กุญแจเลื่อน  
21. คีมล็อค  
22. ล็อคเกียร์  
23. ล็อคคลัตซ์  
24. ล็อคพวงมาลัย  
25. สัญญาณไฟฉุกเฉิน,ไซเรน 

 
 

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 
1. น้ ามันดีเซล  
2. น้ ามันก๊าด 
3. น้ ามันเบนซิน  
4. น้ ามันเตา  
5. ถ่าน  
6. แก๊สหุงต้ม  
7. น้ ามันจารบี  
8. น้ ามันเครื่อง  
 
 
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
1. แอลกอฮอล์  
2. ออกซิเจน  
3. น้ ายาต่าง ๆ  
4. เลือด  
5. สายยาง  
6. ลูกยาง , เครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบ (Ambubag) 
7. หลอดแก้ว  
8. เวชภัณฑ์  
9. ฟิล์มเอกซเรย์  
10. เคมีภัณฑ์ (รวมก ามะถัน กรด ด่าง)  
11. ลวดเชื่อมเงิน  
12. ถุงมือ  
13. กระดาษกรอง  
14. จุกต่าง ๆ  
15. สัตว์เลี้ยงเพ่ือการทดลองวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  
16. ส าลี และผ้าพันแผล  
17. หลอดเอกซเรย์  
18. ชุดเครื่องมือผ่าตัด , เครื่องมือช่วยคลอด (มีด กรรไกคีมต่างๆ) 
19. ที่วางกรวยแก้ว  
20. กระบอกตวง  
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21. เบ้าหลอม  
22. หูฟัง (Stethoscope)  
23. กล่องเก็บเครื่องมือผ่าตัดฆ่าเชื้อ , คอนเทรนเนอร์ (Container) 
24. คีมถอนฟัน  
25. เครื่องวัดน้ าฝน  
26. ถังเก็บเชื้อเพลิง  
27. เครื่องมือวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ปรอท,ฟอร์เซท) 
28. เบาะนอน , เบาะที่นอนลมลดแผลกดทับ , ที่นอนโมรีโฟม ,โฟม ลดแผลกดทับ 
29. เครื่องช่วยความสว่างของกล้องจุลทรรศน์  
30. เฝือกสูญญากาศแบบแยกชิ้น Vacuum Splint Kit MOD , เฝือกอ่อน , เฝือกดามหลัง,เฝือกดามคอ เป็นต้น 
31. หัวตรวจอัลตราซาวด์ (โพลบ) 
32. เครื่องควบคุมการไหลของออกซิเจน (Flow meter) , ชุดปรับแรงดันออกซิเจน 
 
 
วัสดุการเกษตร 
1. สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์  
2. อาหารสัตว์  
3. พันธุ์พืช  
4. ปุ๋ย  
5. พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ า  
6. น้ าเชื้อพันธุ์สัตว์  
7. วัสดุเพาะช า  
8. อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก  
9. ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก  
10หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ  
11. สปริงเกลอร์ (SprinKler)  
12. จอบหมุน  
13. จานพรวน  
14. ผานไถกระทะ  
15. เครื่องหยอดหรือหว่านเมล็ดพันธุ์  
16. เครื่องท าความสะอาดเมล็ดพันธุ์  
17. เครื่องกระเทาะเมล็ดพืช  
18. คราดซี่พรวนดินระหว่างแถว  
19. เครื่องดักแมลง  
20. ตะแกรงร่อนเบนโธส  
21. อวน (ส าเร็จรูป)  
22. กระชัง 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
1. กระดาษเขียนโปสเตอร์  
2. พู่กันและสี  
3. ฟิล์ม (ถ่ายภาพ)  
4. ฟิล์มสไลด์  
5. แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์. วิดีโอเทป. แผ่นซีดี) ที่บันทึกแล้วและยังไม่บันทึก  
6. รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย  
7. ภาพถ่ายดาวเทียม  
8. ขาตั้งกล้อง  
9. ขาตั้งเขียนภาพ  
10. กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์  
11. เครื่องกรอเทป  
12. เลนส์ซูม  
13. กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป , กระเป๋าเก็บเลนส์ 
 
 
วัสดุสนาม 
1. เต็นท ์ 
2. ถุงนอน  
3. เข็มทิศ  
4. เปล  
5. เตียงสนาม  
 
 
วัสดุการศึกษา 
1. แบบจ าลองภูมิประเทศ  
2. สื่อการเรียนการสอนท าด้วยพลาสติก  
3. เบาะลื่นพลาสติก  
4. เบาะยืดหยุ่น  
5. เบาะมวยปล้ า  
6. เบาะยูโด  
 
 
วัสดุเครื่องแต่งกาย 
1. เครื่องแบบ  
2. เสื้อ กางเกง ผ้า  
3. เครื่องหมายยศและสังกัด  
4. ถุงเท้า  
5. รองเท้า  
6. เข็มขัด  
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7. หมวก  
8. ผ้าผูกคอ  
9. เครื่องแต่งกายชุดฝึกโขน - ละคร  
 
 
วัสดุกีฬา 
1. ห่วงยาง  
2. ลูกฟุตบอล  
3. ลูกปิงปอง  
4. ไม้ตีปิงปอง  
 
 
วัสดุส ารวจ 
1. เครื่องมือแกะสลัก  
2. เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์  

 
 
วัสดุอื่น ๆ 
1. มิเตอร์น้ า-ไฟ  
2. สมอเรือ  
3. ตะแกรงกันสวะ  
4. หัวเชื่อมแก๊ส  
5. หัววาล์วปิด-เปิดแก๊ส  

 
 

วัสดุคอมพิวเตอร์ 
1. แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc)  
2. เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)  
3. หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์  
4. ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์  
5. แผ่นกรองแสง  
6. กระดาษต่อเนื่อง  
7. สายเคเบิล  
8. แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ ( Key Board )  
9. เมนบอร์ด ( Main Board )  
10. เมมโมรี่ซิป (Memory Chip ) เช่น Ram  
11. คัดซีทฟีดเดอร์ (Cut Sheet Feeder )  
12. เมาส์ (Mouse)  
13. พริ้นเตอร์สวิตซิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box)  
14. เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub)  
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15. แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card , Lan Card , Anti Virus Card , Sound Card 
เป็นต้น  
16. เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น  
17. เครื่องอ่านข้อมูล แบบซีดีรอม (CD-Rom)  
18. Trump Drive (เครื่องบันทึกข้อมูล) , Handy drive (บันทึกข้อมูล) 
18. กล้อง webcam  
19. เครื่องอ่านเมมโมรี่ (Card reader) 
 

ข้อยกเว้น  
โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท ให้เบิกจ่ายในลักษณะค่าวัสดุ  
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ตัวอย่างรายการสิ่งของท่ีจัดเป็นครุภัณฑ์โดยสภาพ เช่น  

ครุภัณฑ์ส านักงาน  

1. โต๊ะท างาน   
2. โต๊ะพิมพ์ดีด    
3. โต๊ะประชุม    
4. โต๊ะอาหาร  
5. โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 
6. โต๊ะเขียนแบบ 
7. โต๊ะอเนกประสงค์ 
8. โต๊ะหมู่บูชา 
9. โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ 
10. ชุดรับแขก , โต๊ะกลาง 
11. เก้าอ้ีส านักงาน - เก้าอ้ีท างาน   
12. เก้าอ้ีฟังค าบรรยาย    
13. เก้าอ้ีเขียนแบบ  
14. เก้าอ้ีแล็คเชอร์    
15. เก้าอ้ีบาร์สูง     
16. เก้าอ้ีกลม , เก้าอ้ีกลมสเตนเลส  
17. โซฟา   
18. เก้าอ้ีส าหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์    
19. ม้านั่งยาว - เก้าอ้ีพักคอย (2, 3,4ที่นั่งเก้าอ้ีผู้มาติดต่อ)  
20. ตู้ไม้    
21. ตู้เหล็ก    
22. ตู้ดรรชนี   
23.  ตู้เก็บแผนที่     
24. ตู้นิรภัย   
25. ตู้เก็บแบบฟอร์ม    
26. ตู้เสื้อผ้า    
27. ตู้รองเท้า    
28. ตู้ล็อกเกอร์    
29. ตู้ติดประกาศ  
30. ตู้เก็บเวชระเบียน    
31. ตู้ลิ้นชัก    
32. ตู้โชว์    
33. ตู้-ชั้นวางเอกสาร   
34. ตู้โฆษณาดิจิตอล(คีออส-KIOSK)    
35. ตู้เอกสารบานโล่ง    
36. เครื่องพิมพ์ดีด  
37. เครื่องโทรศัพท์ รวมถึง เครื่องโทรศัพท์ภายใน (Intercom) 
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38. เครื่องโทรสาร หรือ โทรภาพ , เครื่องโทรพิมพ์ 
39. เครื่องชุมสายโทรศัพท์ 
40. ตู้โทรศัพท์ หรือตู้สาขาโทรศัพท์ 
41. เครื่องถ่ายเอกสาร  
42. เครื่องพิมพ์ส าเนาระบบดิจิตอล  
43. เครื่องอัดส าเนา  
44. เครื่องท าลายเอกสาร  
45. เครื่องบันทึกเงินสด  
46. เครื่องนับธนบัตร  
47. เครื่องปรับอากาศ , เครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่ 
48. ม่านอากาศ 
49. พัดลมโคจร       
50. พัดลมตั้งโต๊ะ , พัดลมตั้งพ้ืน   
51. พัดลมติดผนัง     
52. พัดลมไอน้ า   
53. พัดลมเพดานขนาดใหญ่    
54. พัดลมอุตสาหกรรม  
55. พัดลมระบายอากาศ  , พัดลมดูดอากาศ 
56. เครื่องฟอกอากาศ , เครื่องดูดความชื้น – ลดความชื้น 
57. เครื่องดูดฝุ่น  
58. ลิฟต์  
59. เครื่องปรุกระดาษไข  
60. เครื่องขัดพ้ืน  
61. เครื่องท าน้ าเย็น (water chiller)  
62. ถังเก็บน้ า (ถังน ้าสเตนเลส ,ไฟเบอร์กลาส ขนาด 1,000 ลิตรขึ นไป และ ถังน ้าพลาสติก ขนาด 2,000 ลิตรขึ นไป) 
63. รถเข็นวางเครื่องมือ 
64. รถเข็นของสแตนเลส (2,3,4 ชั้น)   
65. รถเข็นผ้าสะอาด  
66. รถเข็นวางหม้อ   
67. รถเข็นวางจาน   
68. รถเข็นวางแฟ้ม 
69. รถเข็นของ (เหล็ก 2 ล้อ)   
70. รถเข็นพ้ืนราบ (โนเบิลลิฟต์มีมือจับ)    
71. รถเข็นช๊อบปิ้ง 2 ตะกร้า  
72. เคาน์เตอร์ 
73. แท่นอ่านหนังสือพิมพ์ 
74. เครื่องนับเหรียญ , เครื่องนับธนบัตร 
75. ตู้ลิ้นชักเก็บเงินพกพา  
76. เครื่องตัดโฟม (ขนาดใหญ่)   
77. เครื่องตัดกระดาษ (ขนาดใหญ่) 
78. เครื่องเย็บกระดาษ (ขนาดใหญ่ 100 แผ่นขึ้นไป)  
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79. เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม (ขนาดใหญ่ 100 แผ่นขึ้นไป) 
80. ชั้นวาง - เสาแขวน/วางเครื่อง – TV – Projector (มีล้อ)  
81. ฟลิปชาร์ท - ป้ายประชาสัมพันธ์ , บอร์ดปิดประกาศ (มีล้อ) 
82. กระดานไวท์บอร์ดชนิดเคลื่อนที่ (มีล้อ) 
83. บันไดอลูมิเนียม 
84. เครื่องสแกนบัตร, เครื่องสแกนนิ้ว, Access Control เปิด-ปิด ประต ู 
85. ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน (เป็นชุด) 
86. ระบบเรียก , ระบบเรียกคิวไร้สาย 

 
 
ครุภัณฑ์การศึกษา  
1. จักร เช่น จักรธรรมดา จักรท าลวดลาย จักรพันริม จักรอุตสาหกรรม เป็นต้น 
2. โต๊ะนักเรียน  
3. เครื่องเขียนตัวอักษร  
4. หุ่นทางการแพทย์ 
 

 
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
1. รถยนต์  
2. รถยนต์นั่ง  
3. รถยนต์โดยสาร 
4. รถตู ้ 
5. รถบรรทุก  
6. รถบรรทุกน้ า  
7. รถบรรทุกน้ ามัน  
8. รถบรรทุกขยะ  
9. รถจักรยานยนต์  
10. รถจักรยาน  
11. รถยกของ   
12. รถปั้นจั่น   
13. รถลากเครื่องบิน    
14. รถเทรลเลอร์   
15. รถดับเพลิง   
16. รถเตาต้มยาง   
17. รถพ่นยาง   
18. รถตักดิน   
19. รถบด  , รถบดล้อเหล็ก    
20. รถตักล้อยาง  
21. รถเข็น-ลาก  
22. รถบดตีนแกะ   
23. รถบดล้อเหล็กเรียบ 
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24. รถบดอัดขยะ   
25. รถเกรเดอร์   
26. รถเกลี่ยดิน   
27. รถขุดตีนตะขาบ   
28. รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ  
29. รถอัดฉีด  
30. รถตักหน้าขุดหลัง   
31. รถกวาดถนน   
32. เรือยนต์  
33. เรือบด  
34. เรือติดท้าย  
35. เรือเร็ว  
36. เรือพ่วง  
37. เครื่องบิน  
38. แม่แรงยกอากาศยาน  
39. รถไฟฟ้า , รถกอล์ฟ 

 

 

ครุภัณฑ์การเกษตร  
1. ปศุสัตว์ เช่น ช้าง ม้า วัว ควาย เป็นต้น  
2. รถไถ , รถฟาร์มแทรคเตอร์  
3. เครื่องพ่นยา , เครื่องพ่นปุ๋ย  
4. เครื่องเก็บเกี่ยวข้าว , ข้าวโพด ,ข้าวฟ่าง 
5. เครื่องตัดวัชพืช  
6. เครื่องหว่านปุ๋ย  
7. เครื่องยกร่อง  
8. เครื่องนวดธัญพืช  
9. เครื่องผสมยาคลุกเมล็ดพันธุ์  
10. เครื่องนับเมล็ดพืช  
11. เครื่องรดน้ า  
12. เครื่องสีข้าวโพด  
13. เครื่องสีฝัด  
14. เครื่องเกลี่ยหญ้า  
15. เครื่องคราดหญ้า  
16. เครื่องบดและผสมอาหารสัตว์  
17. เครื่องสูบน้ า , ปั๊บสูบน้ า 
18. เครื่องขยายเกล็ดปลา  
19. เครื่องชั่งน้ าหนัก (แบบตุ้มถ่วง 1,000 kg ขึ้นไป / แบบดิจิตอล 300 kg ขี้นไป) 
20. เครื่องตัดหญ้า 
 
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  
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1. เครื่องกระทุ้งดิน หรือ แอลฟัลท์ 
2. เครื่องกลึง  
3. เครื่องเจาะหิน  
4. เครื่องเจาะเหล็ก  
5. สว่านเจาะแผ่นเหล็ก  
6. เครื่องเชื่อมโลหะ  
7. เครื่องพ่นสี  
8. เครื่องผสมยางแอสฟัลท์  
9. เครื่องผสมคอนกรีต  
10. เครื่องมือทดลองคอนกรีต  
11. เครื่องสั่นคอนกรีต  
12. เครื่องตบดิน  
13. เครื่องมือทดลองความลาดเท  
14. เครื่องมือไสไม้ไฟฟ้า  
15. เครื่องโม่หิน  
16. เครื่องตอกเข็ม  
17. เครื่องตีเส้น  
18. เครื่องอัดจารบี  
19. เครื่องอัดลม  
20. เครื่องตัดกระเบื้อง  
21. ขาตั้งแขวนลูกรอก , ลูกรอก (พร้อมอุปกรณ์) 
 
 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
1. เครื่องก าเนิดไฟฟ้า  
2. หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) 
3. เครื่องขยายเสียง  
4. เครื่องบันทึกเสียง  
5. เครื่องเล่นแผ่นเสียง  
6. เครื่องรับส่งวิทยุ, วิทยุสื่อสาร 
7. เครื่องวัดความถี่คลื่นวิทยุ  
8. เครื่องอัดส าเนาเทป  
9. เครื่องถอดเทป  
10. เครื่องเล่นซีดี, DVD  
11. วิทยุ-เทป  
12. วิทยุ-เทป-ซีดี  
13. หม้อแปลงไฟฟ้า (Step-up, Step-down)  
14. ตู้ล าโพง (100 วัตต์ ขึ้นไป) 
15. ไมโครโฟน  
16. เครื่องประจุไฟ  
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17. เครื่องจับสัญญาณดาวเทียม  
18. เครื่องควบคุมสัญญาณภาพ/เสียง 
19. ไฟฉุกเฉิน 
 
 
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  
1. กล้องถ่ายรูป  
2. กล้องถ่ายภาพยนตร์  
3. กล้องถ่ายวิดีโอ  
4. เครื่องฉายภาพยนตร์  
5. กล้องวงจรปิด 
6. เครื่องฉายสไลด์  
7. เครื่องฉายภาพทึบแสง 
8. เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ 
9. เครื่องอัดและขยายภาพ 
10. เครื่องเทปซิงโครไนต์  
11. จอรับภาพ 
12. เครื่องล้างฟิล์ม 
13. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ (Projector) 
14. โทรทัศน์ , TV 
15. เครื่องวิดีโอ 
16. เครื่องตัดต่อภาพ , เครื่องตัดต่อวีดิโอ 
17. โคมไฟถ่ายภาพและวิดีโอ , ไฟแวบ 
18. เครื่องผลิตสื่อ , เครื่องผลิตฉากเสมือนจริง 
19. เครื่องกระจายสัญญาณภาพ-เสียง 
 
 
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์  
1. เตียง เช่น เตียงเฟาว์เลอร์ (มือหมุน ,ไฟฟ้า)   
2. เตียงตรวจโรค   
3. เตียงท าคลอด 
4. เตียงรับบริจาคโลหิต 
5. เตียงผ่าตัด   
6. เตียงเด็ก – คลิปเด็กแรกเกิด 
7. เตียงตรวจภายใน 
8. เตียงไม้เตี้ยท ากายภาพบ าบัด – ฝังเข็ม – นวดแผนไทย  
9. แผ่นรองนอนเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (slide pad) 
10. รถเข็นผู้ป่วยนั่ง 
11. รถเข็นผู้ป่วยนอน  
12. รถเข็นท าแผล 



17 
 

13. รถเข็นถาดแจกยา 
14. รถเข็นอาหารผู้ป่วย 
15. รถเข็นอุ่นอาหาร   
16. รถเข็นผ้าเปื้อน , โครงเหล็กทิ้งผ้าเปื้อน 
17. รถเข็นท าหัตถการ 
18. รถเข็นวางเครื่องมือผ่าตัด (โต๊ะเมโย) 
19. รถเข็น Bed pan  
20. รถเข็นนั่งถ่าย 
21. รถเข็นฉุกเฉิน (Emergency Cart)  
22. รถเข็นวางอ่าง (โครงเหล็กวางอ่าง)   
23. กล้องจุลทรรศน์ 
24. กล้องดูดาว 
25. กล้องส่องตรวจ  
26. กล้องส่องผ่าตัด , เครื่องผ่าตัดผ่านกล้อง 
27. เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย (วัดไข้) 
28. เครื่องวัดความดันโลหิต 
29. เครื่องวัดความดันเส้นเลือด  
30. เครื่องวัดรังสี 
31. วัดการไหลของโลหิต 
32. เครื่องกระตุ้นเส้นประสาท 
33. เครื่องวัดสีผิว 
34. เครื่องวัดหลอดเลือด 
35. เครื่องวัดแรงบีบมือ 
36. เครื่องวัดแรงดึง 
37. เครื่องวัดปริมาณสาร 
38. เครื่องวัดความถ่วงจ าเพาะ 
39. เครื่องวัดความเข้มข้นสาร 
40. เครื่องวัดคลื่นหัวใจ 
41. เครื่องวัดสัญญาณชีพ 
42. เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว , เครื่องวัดความอ่ิมตัวออกซิเจนในเลือด 
43. เครื่องวัดการได้ยิน 
44. เครื่องวัดรัศมีการเห็นของลูกตา 
45. เครื่องตรวจตา (Slit lamp) 
46. เครื่องตรวจจอประสาทตา 
47. เครื่องตรวจความโค้งกระจกตา 
48. เครื่องวัดสายตา 
49. เครื่องวัดความดันลูกตา 
50. เครือ่งวัดเลนส์ตา 
51. เครื่องวัดความยาวลูกตา 
52. เครื่องวัดแรงดันลมคอ (Cuff Pressure) 
53. เครื่องตรวจหัวใจ 
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54. เครื่องตรวจไขมัน  
55. เครื่องตรวจตา หู คอ จมูก 
56. เครื่องตรวจเม็ดเลือด 
57. เครื่องตรวจหาเนื้อเยื่อมะเร็ง 
58. เครื่องส่องตรวจ   
59. ตู้ปลอดเชื้อ   
60. ตู้เพาะเลี้ยงเซลล์  
61. ตู้บ่มเชื้อ  
62. ตู้ตัดชิ้นเนื้อ 
63. ตู้ส่องดูฟิล์มเอกซเรย์ 
64. ตู้อบเด็กทารก 
65. เครื่องให้ความอบอุ่นทารก 
66. เครื่องส่องไฟภาวะเด็กตัวเหลือง 
67. ตู้ส าหรับตรวจการได้ยิน 
68. ตู้ดูดสารเคมี – ดูดควันพิษ 
69. ตู้อบแห้งสายยางและอุปกรณ์ 
70. เครื่องดูดเสมหะ  
71. เครื่องดูดน้ าย่อย 
72. เครื่องดูดเลือดและหนอง 
73. เครื่องเจาะกระดูก , เลื่อยตัดกระดูก , เครื่องคว้านกระดูก 
74. เครื่องเจาะไขกระดูก 
75. เลื่อยตัดเฝือก 
76. เครื่องอบฆ่าเชื้อ , เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ , หม้อต้มเครื่องมือไฟฟ้า 
77. เครื่องปั๊มน้ านม 
78. ยูนิตท าฟัน 
79. เครื่องปั่นและผสมสารอุดฟัน 
80. ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมเก้าอ้ีสนามและโคมไฟ 
81. เครื่องอุดคลองรากฟัน(ปืน) 
82. เครื่องขยายคลองรากฟัน 
83. เครื่องวัดความมีชีวิตของฟัน 
84. เครื่องวัดความยาวรากฟัน 
85. เครื่องฉายแสงวัสดุอุดฟัน 
86. เครื่องกรอฟัน 
87. เครื่องเลเซอร์ผิวหนัง 
88. เครื่องจี้ห้ามเลือด 
89. เครื่องจี้จมูก 
90. เครื่องจี้คอ 
91. เครื่องตัดเนื้อตาย   
92. เสาวางเครื่องมือ 
93. เสาแขวนน้ าเกลือ 
94. เครื่องชั่งน้ าหนักบุคคล , เครื่องชั่งน้ าหนักพร้อมวัดส่วนสูง , เครื่องวัดส่วนสูง 
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95. เครื่องชั่งสารชนิดละเอียด 
96. เครื่องสุญญากาศ 
97. เครื่องทดสอบความถ่วงจ าเพาะของของเหลว 
98. เครื่องมือเทียบสีเคมี 
99. เครื่องจ่ายแก๊สคลอรีน 
100. เครื่องอัดลมขับด้วยเครื่องยนต์ 
101. เครื่องมือเติมน้ ายา , เครื่องดูดจ่ายสารละลาย (ไปเปต-Pipette) 
102. เครื่องมือทดลองหาลิควิดลิมิท 
103. เครื่องแปลงสภาพน้ ากระด้างให้เป็นน้ าอ่อน / เครื่องผลิตน้ าบริสุทธิ์ 
104. เครื่องกลั่นน้ า 
105. เครื่องระเหยของเหลว 
106. เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน  
107. เครื่องปั่นแยกเลือด 
108. เครื่องวิเคราะห์แยกขนาดของเม็ดดิน 
109. เครื่องกวนด้วยแม่เหล็ก 
110. เครื่องกวนสาร 
111. เครื่องผสมสาร 
112. เตาเผาอุณหภูมิสูง (เตาละลายสาร) 
113. เครื่องอุ่นน้ าเกลือ 
114. เครื่องอุ่นหลอดทดลอง 
115. เครื่องอุ่นสารละลาย 
116. เครื่องอุ่นสไลด์  
117. เครื่องเขียนสไลด์ , SlideMate 
118. เครื่องขบนิ่ว , เครื่องสลายนิ่ว –ต่อม –ต้อ 
119. เครื่องตักตะกอน 
120. เครื่องวัดความเป็นกรด – ด่าง 
121. เครื่องวิเคราะห์เสียง 
122. เครื่องวิเคราะห์เส้นผม 
123. เครื่องวิเคราะห์สารพันธุกรรม 
124. เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย 
125. เครื่องวิเคราะห์สาร 
126. เครื่องวิเคราะห์โปรตีน 
127. เครื่องวิเคราะห์ก๊าช 
128. เครื่องวิเคราะห์จอประสาทตา 
129. เครื่องวิเคราะห์ไขมัน 
130. เครื่องวิเคราะห์การไหลของเลือด 
131. เครื่องวิเคราะห์ระบบการท างาน 
132. เครื่องมือวิเคราะห์ด้วยเปลวไฟ 
133. เครื่องอบแอมโมเนีย 
134. เครื่องให้ออกซิเจน 
135. เครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า 
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136. เครื่องช่วยหายใจ 
137. เครื่องสร้างความชื้นส าหรับเครื่องช่วยหายใจ 
138. เครื่องผสมและปรับเปอร์เซ็นต์ออกซิเจน (gas blender) 
139. เครื่องผลิตออกซิเจน 
140. เครื่องเอกซเรย์ , เอกซเรย์ฟัน ,โออาร์ม , ซีอาร์ม, ยูอาร์ม ,CT 
141. เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)  
142. เครื่องฉีดสาร / สี  (ส าหรับMRI /X-Ray) 
143.  เครื่องดูฟิล์มเอกซเรย์ 
144.  เครื่องล้างฟิล์มเอกซเรย์ 
145.  ฉากกั้นแสงเอกซเรย์ 
146.  เครื่องใส่ท่อช่วยหายใจ (Laryngoscope) 
147.  เครื่องให้ยาสลบ 
148.  เครื่องควบคุมให้สารละลายทางหลอดเลือดด า (Syringe pump) 
149.  เครื่องให้ความอบอุ่นแก่ผู้ป่วยขณะผ่าตัด 
150. เครื่องท าลมร้อน (ส าหรับผ้าห่มควบคุมอุณหภูมิ) 
151. เครื่องล้างเข็มฉีดยา 
152. โคมไฟผ่าตัด 
153. โคมไฟส่องตรวจ , ไฟส่องตรวจชนิดสวมศีรษะ 
154. เครื่องท าคลอดสุญญากาศ 
155. เครื่องกรองเชื้อไวรัส 
156. เครื่องมือส าหรับบดอาหารของเชื้อแบคทีเรีย 
157. เครื่องปั่นและผสมสารอุดฟัน 
158. ตู้แช่ยา 
159. ตู้แช่เวชภัณฑ์ 
160. ตู้แช่ควบคุมอุณหภูมิ 
161. ถังไนโตรเจนเหลว 
162. ตู้เย็นเก็บศพ   
163. ตู้เย็นเก็บโลหิต-เกล็ดเลือด-พลาสม่า 
164. โต๊ะคร่อมเตียง Over bed 
165. ม้าข้ึนเตียง 
166. ตู้ขา้งเตียง 
167. เครื่องติดตามการท างานหัวใจ/สัญญาณชีพ  Monitor – Module , EKG 
168. เครื่องอัลตราซาวด์ Ultrasound (เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง) 
169. เครื่องให้อาหารเหลว , เครื่องให้อาหารทางสายยาง , เครื่องให้สารเหลว 
170. เครื่องปิดซองบรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อ 
171. เครื่องสั่นสะเทือนปอด  
172. เครื่องตรวจลมเข้า-ออกปอด (Spirometer) 
173. เครื่องล้างหลอดทดลอง 
174. เครื่องล้างเครื่องมือ 
175. เครื่องล้างและฆ่าเชื้อ 
176. เครื่องล้างไต  
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177. เครื่องไตเทียม 
178. เครื่องน าวิถีการตรวจ/ผ่าตัด 
179. เครื่องส่งคลื่นไฟฟ้าหัวใจทางโทรศัพท์ (Transtelephonic) 
180. เครื่องส่งคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Telemetry) 
  
 
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
1. เครื่องกรองน้ า  
2. เครื่องดูดควัน  
3. เครื่องตัดหญ้า  
4. ตู้เย็น , ตู้แช่อาหาร 
5. ตู้ท าน้ าแข็ง , เครื่องท าน้ าแข็งเกร็ด 
6. เครื่องล้างขวด , เครื่องล้างขวดนม  
7. เครื่องท าน้ าเย็น , เครื่องกรองน้ าร้อน-เย็น  
8. เครือ่งล้างจาน  
9. เตาไฟฟ้า , เตาแม่เหล็กไฟฟ้า 
10. เตาแก๊ส 
11. เตาอบ , ไมโครเวฟ 
12. เครื่องซักผ้า 
13. เครื่องอบผ้า 
14. เครื่องรีดผ้า , เตารีด (ขนาดใหญ่) 
15. เครื่องพับผ้า  
16. เครื่องมัดเชือก 
17. เครื่องบดอาหาร  
18. เครื่องปั่นผสมอาหาร  
19. เครื่องตีไข่ไฟฟ้า  
20. เครื่องปิ้งขนมปัง  
21. เครื่องท าแซนวิช  
22. เครื่องท าเครป  
23. เครื่องท าวาฟเฟิล 
24. กระทะไฟฟ้า  
25. หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า (ขนาด 5 ลิตรขึ้นไป) 
26. หม้อต้มน้ าร้อนไฟฟ้า , หม้อต้มกาแฟไฟฟ้า , เครื่องท าน้ าเดือด 
27. เครื่องท าน้ าอุ่น 
28. เครื่องชงกาแฟอัตโนมัติ 
29. เครื่องคั้นแยกกาก-น้ า , เครื่องคั้นน้ าผลไม้ 
30. เครื่องล าเลียงอาหาร 
31. เครื่องหั่นอาหาร 
32. เครื่องปิดซองบรรจุภัณฑ์ (เครื่องซีลอาหารสุญญากาศ) 
33. เครื่องปั่นไอศกรีม 
34. เครื่องชั่งน้ าหนักทั่วไป (ไม่เกิน 299 kg) 
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35. เครื่องขูดมะพร้าว 
36. เครือ่งคั้นกะทิ 
37. รถสระผมเคลื่อนที่ 
38. เตียง เช่น เตียงไม้ เตียงเหล็ก (เตียงพักเวร) เป็นต้น 
39. ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ (เคลื่อนที่) 
 
 
ครุภัณฑ์โรงงาน  
1. เครื่องพิมพ์ลายบนแก้ว  
2. แท่นพิมพ์  
3. เครื่องพิมพ์แบบ  
4. เครื่องท าเหรียญกษาปณ์  
5. เครื่องตีตราและอัดแบบ  
6. เครื่องปั๊มตราดุน  
7. เครื่องเขียนโลหะด้วยไฟฟ้า  
8. เครื่องเชื่อมโลหะ  
9. เครื่องชุบผิวโลหะ  
10. เตาเคลือบโลหะ  
11. เตาหลอมโลหะ  
12. เตาอบ  
13. ตู้อบเครื่องรัก  
14. เครื่องเจียระไน  
15. เครื่องทอผ้า  
16. เครื่องดัดโลหะ  
17. เครื่องปั๊มและตัดโลหะ  
18. เครื่องตัดเหล็ก  
19. เครื่องพับและม้วนเหล็ก  
20. เครื่องจักรกล  
21. เครื่องจักรไอน้ า  
22. เครื่องล้างท าความสะอาดเครื่องยนต์  
23. เครื่องตรวจสอบหัวฉีดเครื่องยนต์  
24. เครื่องอัดฉีดเครื่องจักร  
25. เครื่องมือถอดสปริงลิ้น  
26. เครื่องส าหรับดูดบู๊ชและลูกปืน  
27. เครื่องตรวจทุ่นไดนาโม  
28. เครื่องดูดลม  
29. แท่นกลึง  
30. เครื่องคว้าน  
31. เครื่องท าเกลียว  
32. เครื่องท าเฟือง  
33. เครื่องดูดเฟือง  
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34. เครื่องถอดและต่อโซ่  
35. เครื่องปรับความถี่และก าลังดัน  
36. ทั่งระดับเหล็ก  
37. เครื่องกลั่น  
38. เครื่องกว้าน  
39. เครื่องโม่หิน , เครื่องย่อยหิน  
40. เครื่องอัดจารบี  
41. เครื่องปั๊มน้ ามันไฟฟ้า  
42. เครื่องหยอดน้ ามัน  
43. มอเตอร์หินเจีย  
44. เครื่องเจีย  
45. เครื่องขัดกระดาษทราย  
46 เครื่องลอกบัว  
47. เครื่องเป่าลม , เครื่องเป่าลมแรงดันสูง , เครื่องเป่าหอยโข่ง 
48. เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า  
49. เลื่อยฉลุไฟฟ้า  
50. ไขควงไฟฟ้า  
51. กบไฟฟ้า  
52. สว่านไฟฟ้า  
53. เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด, เครื่องยิงวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เช่น วัดอุณหภูมิอาหาร ,   
วัดอุณหภูมิห้อง , เครื่องวัดความร้อน 
54. เครื่องล้างท่อน้ า , เครื่องแยงท่อ , เครื่องล้างท่ออุดตัน 
55. เครื่องวัดระยะเลเซอร์ 
56. เครื่องตรวจจับแก๊สในบรรยากาศ 
57. เครื่องวัดระดับเสียง 
58. เครื่องวัดแสง , เครื่องวัดค่าความสว่าง , เครื่องทดสอบแสงสว่าง 
59. เครื่องตรวจวัดรังสีในอากาศ 
60. เครื่องวัดความเร็วรอบ 
61. เครื่องวัดความเร็วลม 
62. เครื่องวัดความสั่นสะเทือนเครื่องจักร 
63. เครื่องวัดคุณภาพน้ า 
64. เครื่องจับความเร็ว 
65. เครื่องมือตรวจสอบการท างานของเครื่องมือ , เครื่องวัดสอบเทียบ 
66. เครื่องวัดก าลังอัด 
67. เครื่องวัดความถ่ี  
68. เครื่องวัดความสูง , เครื่องวัดระดับความสูง 
69. เครื่องวัดอุณหภูมิโลหะเหลว  
70. เครื่องวัดพลังแสงแดด 
71. เครื่องวัดความกดอากาศ 
72. เครื่องวัดอุณหภูมิน้ า 
73. เครื่องวัดความชื้นในดิน 
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74. เครื่องวัดตะกอน 
75. เครื่องวัดปริมาตรก๊าช 
76. เครื่องวัดความต้านทานไฟฟ้า 
77. เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า 
78.เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า 
79. เครื่องฉีดน้ า , เครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง 
80. รถยกลาก 
81. แม่แรงเคลื่อนย้ายรถ (เคลื่อน 4 ล้อ) 
82. แม่แรงตะเข้   
83. ปั้มลม , ปั้มสุญญากาศ 
84. เครื่องท าลมแห้ง (Air Dryer)  
 
  
ครุภัณฑ์กีฬา  
1. แทรมโปลิน  
2. บ๊อกซ์สแตนด์  
3. โต๊ะเทเบิลเทนนิส  
4. จักรยานออกก าลังกาย  
5. เหล็กยกน้ าหนัก  
6. บาร์คู ่ 
7. บาร์ต่างระดับ  
8. ม้าห ู 
9. ม้าขวาง  
10. ถุงชกแบบยืน 
11. เครื่องยืดกล้ามเนื้อ 
12. ลู่วิ่งไฟฟ้า 
13. เครื่องเดินในอากาศ (Air Wallker) 
14. เครื่องออกก าลังกาย weight training (เล่นเวท) 
 

 
ครุภัณฑ์ส ารวจ  
1. กล้องส่องทางไกล  
2. เครือ่งเจาะส ารวจ  
3. กล้องระดับ  
4. กล้องวัดมุม  
5. โซ่ลาน  
6. ไม้สตาฟฟ์  
 

 
ครุภัณฑ์อาวุธ  
1. ปืน  
2. ปืนลูกซอง  
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3. ปืนพก  
 
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์  
1. ปี่คาลิเน็ท  
2. แตรทรัมเป็ท  
3. แตรทรัมโบน  
4. แตรบาริโทน  
5. แตรยูฟอร์เนียม  
6. แตรบาสซูน  
7. แซกโซโฟน  
8. ไวโอลิน  
9. วิโอล่า  
10. เซลโล ่ 
11. เบส  
12. กีตาร์ , กีตาร์ไฟฟ้า 
13. เปียโน  
14. ออร์แกนไฟฟ้า  
15. ระนาด  
16. ฆ้องวง  
17. ขิม  
18. กลอง 
19. ศีรษะโขนละคร  
20.เครื่องแต่งกายชุดแสดงโขน-ละคร  
 
 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ , คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) 
2. มอนิเตอร์ (Monitor) , จอคอมพิวเตอร์ 
3. เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) 
4. เครื่องพิมพ์ (Printer) แบบต่าง ๆ เช่น Dot Matrix Printer, Laser Printer, 
Line Printer, Ink jet , เครื่อง Print server เป็นต้น 
5. พล็อตเตอร์ , เครื่องพิมพ์โปสเตอร์ 
6. เครื่องแปลงรหัสสัญญาณ (Modem) 
7. เครื่องปรับระดับกระแสไฟ , เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า 
8. สแกนเนอร์ (Scanner) 
9. ดิจิไทเซอร์ (Digitizer) 
10. เครื่องส ารองกระแสไฟฟ้า (UPS) 
11. เครื่องแยกกระดาษ , เครื่องป้อนกระดาษ 
12. เครื่องอ่านข้อมูล , เครื่องอ่านบาร์โค้ด 
13. เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล , เครื่องส ารองข้อมูล (External harddisk) 
14. เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น (เครื่องพิมพ์+สแกน+แฟกซ์+ถ่ายเอกสาร) 
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15. เครื่องถ่ายทอดสัญญาณ (ไร้สาย) , เครื่องกระจายสัญญาณ Wifi (Ruater) 
16. เครื่อง Storage Expansion , ระบบฐานข้อมูล 
17. IPad , Tablet 
18. ระบบติดตามรถยนต์ GPS 
19. โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งหรือชุดหนึ่ง เกินกว่า 20,000 บาท 
**  18.1 กรณีซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์เพ่ีอรับสิทธิ เข้าใช้งานชั่วคราว / รายเดือน / ปี 
ให้ถือว่าเป็น วัสดุคอมพิวเตอร์ 
 18.2  กรณีซื้อ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป แต่มีการก าหนดระยะเวลาการใช้งาน 
ต่ ากว่า 5 ปี ให้ถือว่าเป็น วัสดุคอมพิวเตอร์  
(ทุกกรณี ควรดูเงื่อนไขและรายละเอียดการจัดหาในแต่ละกรณีอย่างละเอียดอีกครั้ง) 

 
หมายเหตุ  

1. รายการสิ่งของที่ก าหนดไว้ดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียงตัวอย่างรายการ สิ่งของที่จัดเป็นครุภัณฑ์เท่านั้น ซึ่งใน
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นครุภัณฑ์ดังกล่าว จะต้องพิจารณาได้ว่าสิ่งของนั้นมีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้งาน
ในระยะเวลาประมาณ 1 ปี ขึ้นไป และให้หมายความรวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะท านองเดียวกันด้วย  

2. การจัดประเภทของครุภัณฑ์  เป็นเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมพัสดุ  ซึ่งส่วนราชการอาจพิจารณาก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมให้เหมาะสมเพ่ือประโยชน์แก่การบริหารจัดการทางพัสดุได้ ทั้งนี้ การจัดประเภทของ
ครุภัณฑ์ข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้งานของส่วนราชการแต่ละแห่ง  


