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หลักการจาํแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
ของมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

 รายจายตามงบประมาณจําแนกออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก 
1. รายจายทั่วไป  
2. เงินสํารองจายกรณีมีความจําเปนระหวางป 

1.  รายจายทั่วไป 

 รายจายทั่วไปของมหาวิทยาลัย หมายถึง รายจายซึ่งกําหนดไวสําหรับแตละประเภท
โดยเฉพาะ  จําแนกออกเปน  6  หมวดรายจาย  ไดแก 

1.1 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 
1.2 หมวดคาจางชั่วคราว 
1.3 หมวดตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
1.4 หมวดคาสาธารณูปโภค 
1.5 หมวดครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 
1.6 หมวดเงินอุดหนุน 

1.1  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา   
หมายถึง  รายจายที่กําหนดใหจายเพื่อการบริหารงานบุคคลในลักษณะเงินเดือนที่จาย

ใหแกพนักงานทุกประเภทเปนรายเดือน โดยถือจายตามอัตราเงินเดือนของมหาวิทยาลัย รวมถึงเงินที่จายใน
ลักษณะเงินเดือนและเงินเพิ่มอื่นที่จายควบกับเงินเดือน เชน เงินประจําตําแหนงทางวิชาการ เงินเพิ่มคา
ครองชีพ เปนตน 

1.2  หมวดคาจางชั่วคราว  
  หมายถึง เงินที่จายในลักษณะคาจางสําหรับการทํางานปกติแกลูกจางชั่วคราว ทั้งรายเดือน
และรายวัน ตามอัตราเงินเดือนของมหาวิทยาลัย  

1.3 หมวดตอบแทน ใชสอยและวัสดุ   
 หมายถึง  รายจายที่กําหนดใหจายเพื่อการบริหารงานประจํา ไดแก รายจายที่จายใน
ลักษณะคาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ รวมถึงรายจายที่มีลักษณะเปนโครงการที่ไมมีการจางบุคลากร และ
ไมมีการจัดซื้อครุภัณฑ   
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1.3.1  คาตอบแทน หมายถึง เงินที่จายตอบแทนใหแกผูที่ปฏิบัติงานใหมหาวิทยาลัย เชน 
เงินประจําตําแหนงผูบริหาร คาตอบแทนการสอนของอาจารยสาขาวิชาที่ขาดแคลน คาเบี้ยประชุมกรรมการ 
คาทําการนอกเวลา คาตอบแทนนักศึกษาชวยงาน เปนตน 

1.3.2  คาใชสอย หมายถึง รายจายเพื่อใหได มาซึ่งบริการ (ยกเวน บริการสาธารณูปโภค  

สื่อสารและโทรคมนาคม) รายจายที่เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ และรายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติงาน 

1)  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  เชน 

• คาปกเสาพาดสายภายนอกสถานที่ เพื่อใหไดใชบริการไฟฟา  รวมถึงคาติดตั้ง
หมอแปลง เครื่องวัด และอุปกรณไฟฟาซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของการไฟฟา 

• คาจางเหมาเดินสายไฟฟาและติดตั้งอุปกรณไฟฟาเพิ่มเติม รวมถึงการซอมแซม  
บํารุงรักษาหรือปรับปรุงระบบไฟฟา  การเพิ่มกําลังไฟฟา  การขยายเขตไฟฟา 

• คาวางทอประปาภายนอกสถานที่ เพื่อใหไดใชบริการน้ําประปา  รวมถึงคาติดตั้ง
มาตรวัดน้ําและอุปกรณประปา  ซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของการประปา 

• คาจางเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่มเติมรวมถึงการซอมแซม  
บํารุงรักษาหรือปรับปรุงระบบประปา  

• คาใชจายในการติดตั้งโทรศัพทพื้นฐาน 

• คาเชาทรัพยสิน รวมถึงเงินที่ตองจายพรอมกับการเชาทรัพยสิน  เชน  คาเชา
รถยนต  คาเชาอาคารสิ่งปลูกสราง  คาเชาที่ดิน  คาเชารับลวงหนา  ยกเวน คาเชา

บานและคาเชาตูไปรษณีย 

• คาภาษี  เชน  คาภาษีโรงเรือน  เปนตน 

• คาธรรมเนียม  ยกเวน  คาธรรมเนียมการโอนเงินผานธนาคาร   

• คาเบี้ยประกัน 

• คาจางเหมาบริการ เพื่อใหผู รับจางทําการอยางหนึ่งอยางใดซึ่งอยูในความ
รับผิดชอบของผูรับจาง แตมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
ครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสราง 

• คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน  เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

 กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ใหจายจาก คาใชสอย สวนกรณีที่
หนวยงานเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ  ดังนี้ 

• คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ใหจายจาก คาใชสอย   
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• คาสิ่งของที่หนวยงานซื้อมาใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน ใหจายจาก 
คาวัสดุ 

   2)  รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  เชน 

• คารับรอง หมายถึง รายจายในการเลี้ยงรับรองของทางมหาวิทยาลัย  

• คารับรองประเภทเครื่องดื่ม 

• คาใชจายในพิธีทางศาสนา 

 3)  รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไมเขาลักษณะรายจายอื่นๆ  เชน 

• คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน (ในประเทศ) เชน คาเบี้ยเล้ียง  คาเชาที่พัก   
 คาพาหนะ  เปนตน 

• คาของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล 

• คาพวงมาลัย  ชอดอกไม  กระเชาดอกไม  หรือพวงมาลา 

• คาชดใชคาเสียหาย คาสินไหมทดแทน กรณีเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากการปฏิบัติงาน  

• เงินรางวัลเจาหนาที่   

• คาตอบแทนผูเสียหายในคดีอาญา   

• คาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา       

• คาตอบแทนและคาใชจายแกพยาน 

  1.3.3  คาวัสดุ  หมายถึง  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอม
ส้ินเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไมคงสภาพเดิม และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้ 

1) รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะไมคงทนถาวร และมีราคาตอหนวยหรือตอชุดไม
เกิน 5,000 บาท ทั้งนี้ ใหเบิกจายจาก รายการคาวัสดุ หมวดตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 

2) รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของ ที่นํามาประกอบเองหรือจัดทําเอง และมีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน 5,000 บาท ใหเบิกจายจาก รายการคาวัสดุ หมวดตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
และเมื่อประกอบมาเปนชุดแลวมีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใชงานเกินกวา 1 ป และ/
หรือมีวงเงินรวมเกินกวา 5,000 บาท ใหหนวยงานแจงรายการไปยังสวนพัสดุ เพื่อ
ดําเนินการขึ้นทะเบียนเปนครุภัณฑตอไป 

3) รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท 
4) รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑที่มีวงเงินไมเกิน 

5,000 บาท  
5) รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง ที่ดินและ/หรือส่ิงกอสราง

ที่มีวงเงินไมเกิน 50,000 บาท 
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6) รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑคอมพิวเตอร ที่มีวงเงิน
ไมเกิน 5,000 บาท 

7) รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ แตไม
รวมถึงคาจัดหาเครื่องยนตใหมเพื่อใชในการซอมแซมรถยนต 

รายจายดังกลาวขางตน ใหรวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง 

 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไดแบงประเภทของวัสดุ ดังนี้ 

• วัสดุการเกษตร 

• วัสดุกอสรางและประปา 

• วัสดุกีฬา 

• วัสดุของที่ระลึก 

• วัสดุเครื่องแตงกาย 

• วัสดุคอมพิวเตอร 

• วัสดุโฆษณาและเผยแพร 

• วัสดุงานบานงานครัว 

• วัสดุดนตรีและนาฏศิลป 

• วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอล่ืน 

• วัสดุไฟฟาและวิทยุ 

• วัสดุยานพาหนะและขนสง 

• วัสดุโรงงาน 

• วัสดุวิทยาศาสตร 

• วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 

• วัสดุสํานักงาน 

• วัสดุสํารวจ 

• วัสดุสารเคมี 

• วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา 

• วัสดุหองปฏิบัติการ (วัสดุทุกประเภทที่ใชในหองปฏิบัติการ) 
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1.4 หมวดคาสาธารณูปโภค   
หมายถึง รายจายคาบริการสาธารณูปโภค ส่ือสารและโทรคมนาคม รวมถึงคาใชจายที่ตอง

ชําระพรอมกัน  เชน คาบริการ คาภาษี เปนตน ตามรายการดังนี้ 

1) คาไฟฟา   
2) คาน้ําประปา  คาน้ําบาดาล   
3) คาบริการโทรศัพท เชน คาโทรศัพทพื้นฐาน คาโทรศัพทเคลื่อนที่ รวมถึงบัตร

โทรศัพท บัตรเติมเงินโทรศัพท   
4) คาบริการไปรษณีย เชน คาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร  คาเชาตู

ไปรษณีย  คาธรรมเนียมการโอนเงินผานธนาคาร  เปนตน 
5) คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการสื่อสารและ

โทรคมนาคม เชน คาโทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุส่ือสาร  
คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ต
การด และคาสื่อสารอื่น  ๆเชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เปนตน  

1.5 หมวดครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง   
หมายถึง รายจายที่กําหนดใหจายเพื่อการลงทุน ไดแก รายจายที่จายในลักษณะคาครุภัณฑ  

คาที่ดินและสิ่งกอสราง  รวมถึงรายจายที่กําหนดใหจายจากงบรายจายอื่นใดในลักษณะรายจายดังกลาว 

 1.5.1  คาครุภัณฑ  หมายถึง รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวร
และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้ 

1) รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใชงานเกินกวา 1 ป และ
มีราคาตอหนวยหรือตอชุดเกินกวา 5,000 บาทขึ้นไป ทั้งนี้ ใหเบิกจายจาก หมวด

ครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง 
2) รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใชงานเกินกวา 1 ป และ

มีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 5,000 บาท ใหถือเปนคาใชจายประเภท คา
ครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑ ทั้งนี้ ใหเบิกจายจาก หมวดครุภัณฑท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 
3) รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดเกินกวา  

20,000  บาท ขึ้นไป 
4) รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑที่มีวงเงินเกิน

กวา  5,000  บาทขึ้นไป    
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5) รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ เชน เครื่องบิน 
เครื่องจักรกลยานพาหนะ เปนตน ซ่ึงไมรวมถึงคาซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง  

6) รายจายเพื่อจางที่ปรึกษาเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ 

รายจายดังกลาวขางตน ใหรวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาขนสง คาภาษี 
คาประกันภัย คาติดตั้ง 
  ทั้งนี้ มหาวทิยาลัยไดแบงประเภทของครุภณัฑเปน 14 ประเภท ดังนี ้

1. ครุภัณฑการเกษตร 
2. ครุภัณฑกอสราง 
3. ครุภัณฑกีฬา 
4. ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
5. ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 
6. ครุภัณฑงานบานงานครัว 
7. ครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป 
8. ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 
9. ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 
10. ครุภัณฑโรงงาน 
11. ครุภัณฑวิทยาศาสตร 
12. ครุภัณฑวิทยาศาสตรการแพทย 
13. ครุภัณฑสํานักงาน 
14. ครุภัณฑสํารวจ 

 1.5.2  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง หมายถึง รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งที่ดินและ/หรือส่ิงกอสราง 
รวมถึงสิ่งตางๆ ซ่ึงติดตรึงกับที่ดินและ/หรือส่ิงกอสราง โดยมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

1) รายจายเพื่อจัดหาที่ดิน 
2) รายจายเพื่อปรับปรุงที่ดินใหมีมูลคาเพิ่มขึ้นและมีวงเงินเกินกวา 50,000 บาท 
3) รายจายเพื่อติดตั้งระบบไฟฟา หรือระบบประปา รวมถึงอุปกรณตางๆ ซ่ึงเปนการติดตั้ง

คร้ังแรกในอาคาร ทั้งที่เปนการดําเนินการพรอมกัน หรือภายหลังการกอสรางอาคาร
รวมถึงการติดตั้งครั้งแรกในสถานที่ราชการ 

4) รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงสิ่งกอสราง ใหมี
มูลคาเพิ่มขึ้นและมีวงเงินเกินกวา 50,000 บาท 

5) รายจายเพื่อจางออกแบบ จางควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน หรือนิติบุคคล 
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6) รายจายเพื่อจางที่ปรึกษาในการจัดหา หรือปรับปรุงที่ดินและ/หรือส่ิงกอสราง 
7) รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับที่ดินและ/หรือส่ิงกอสราง  เชน  คาเวนคืนที่ดิน  คาชดเชย

กรรมสิทธิ์ที่ดิน  คาชดเชยผลอาสิน  เปนตน 

1.6 หมวดเงินอุดหนุน   

 หมายถึง รายจายที่กําหนดใหจายตามวัตถุประสงคของรายการ เชน คาบํารุงสมาชิกองคกร
ตางๆ เงินอุดหนุนการทําวิจัย เงินอุดหนุนโครงการที่มีการจางบุคลากร และ/หรือมีการจัดซื้อครุภัณฑ  เปนตน  

2.  การจัดสรรเงินสํารองจายกรณีมีความจําเปนระหวางป 

เงินสํารองจายกรณีมีความจําเปนระหวางป หมายถึง รายจายที่ตั้งสํารองไวเพื่อจัดสรร
เปนคาใชจายในกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนเรงดวน หากไมดําเนินการจะทําใหมหาวิทยาลัยเสียหาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ครุภัณฑเกษตร 
ครุภัณฑตํ่ากวาเกณฑ (ไมเกิน 5,000 บาท) 

1.  เครื่องเจียใบมีด 

2.  รถเข็นปูนแบบดั้ม 

3.  รถเข็นปูนแบบสองลอ 

4.  รถเข็นผัก 

5.  ลูกกลิ้งบดอัดหญา 

 เปนตน 

ครุภัณฑ ต้ังแต 5,001 บาทขึ้นไป 

6.  เครื่องช่ัง ขนาดไมตํ่ากวา 1,000 กิโลกรัม 

7.  เครื่องช่ัง ขนาดไมตํ่ากวา 2,000 กิโลกรัม 

8.  เครื่องดูดใบไม 

9.  เครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง 

10.  เครื่องตัดหญา แบบขอออน 

11.  เครื่องตัดหญา แบบนั่งขับ 

12.  เครื่องตัดหญา แบบลอจักรยาน 

13.  เครื่องตัดหญา แบบสายสะพาย 

14.  เครื่องตัดหญา แบบหลังเตา 

15.  เครื่องตัดหญาเครื่องยนตเบนซิน แบบสายสะพาย 

16.  เครื่องตัดหญาสนามแบบลอเข็น 

17.  เครื่องพนยา แบบเครื่องยนตเบนซิน 

18.  เครื่องพนยา แบบใชแรงดันของเหลวชนิดตั้งพื้น ขนาดไมตํ่ากวา  2.5 แรงมา 

19.  เครื่องพนยา แบบใชแรงดันของเหลวชนิดตั้งพื้น ขนาดไมตํ่ากวา 3.5 แรงมา 

20.  เครื่องพนยา แบบใชแรงดันของเหลวชนิดสะพายหลัง ขนาดไมตํ่ากวา  1.5 แรงมา 

21.  เครื่องพนยา แบบใชแรงลม ขนาดไมตํ่ากวา 1.5 แรงมา 

22.  เครื่องพนยา แบบใชแรงลม ขนาดไมตํ่ากวา 3 แรงมา 

23.  เครื่องพนยาเครื่องยนตเบนซิน 

24.  เครื่องยนตดีเซลสูบน้ําได 3,800 ลิตรตอนาที 

25.  เครื่องสูบน้ํา เครื่องยนตดีเซล สูบน้ําได  1,750 ลิตรตอนาที 
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26.  เครื่องสูบน้ํา เครื่องยนตเบนซิน ขนาดไมตํ่ากวา 5 แรงมา 

27.  เครื่องสูบน้ํา เครื่องยนตเบนซิน ขนาดไมตํ่ากวา 7 แรงมา 

28.  เครื่องสูบน้ํา เครื่องยนตเบนซิน สูบน้ําได 450 ลิตรตอนาที 

29.  เครื่องสูบน้ํา มอเตอรไฟฟา สูบน้ําได 1,130 ลิตรตอนาที 

30.  เครื่องสูบน้ํา มอเตอรไฟฟา สูบน้ําได 1,500 ลิตรตอนาที 

31.  เครื่องสูบน้ํา มอเตอรไฟฟา สูบน้ําได 450 ลิตรตอนาที 

32.  จอบหมุน 

33.  ตูเหล็ก LUCKY บานเปด 2 บาน 

34.  ผานบุกเบิก 

35.  รถไถ ขนาดไมตํ่ากวา 10 แรงมา 

36.  รถไถ ขนาดไมตํ่ากวา 8 แรงมา 

37.  รถฟารมแทรกเตอร ขนาดไมตํ่ากวา 25 แรงมา 

38.  รถฟารมแทรกเตอร ขนาดไมตํ่ากวา 40 แรงมา 

39.  รถฟารมแทรกเตอร ขนาดไมตํ่ากวา 75 แรงมา ชนิดขับเคลื่อน 2  ลอ  

40.  รถฟารมแทรกเตอร ขนาดไมตํ่ากวา 75 แรงมาชนิดขับเคลื่อน 4 ลอ 

41.  รถฟารมแทรกเตอร ขนาดไมตํ่ากวา 85 แรงมาชนิดขับเคลื่อน 2 ลอ 

42.  รถฟารมแทรกเตอร ขนาดไมตํ่ากวา 85 แรงมาชนิดขับเคลื่อน 4 ลอ 

43.  เลื่อยโซ 

44.  เลื่อยตัดแตงกิ่งทรงพุม 

45.  เลื่อยยนต 

 เปนตน 

ครุภัณฑกอสราง 
ครุภัณฑ ต้ังแต 5,001 บาทขึ้นไป 

1.  กลองวัดมุม Total Station 

2.  กลองวัดมุมอิเล็กทรอนิกส (ระบบอัตโนมัติ) 

3.  เครื่องตบดิน 

 เปนตน 

ครุภัณฑกีฬา 
ครุภัณฑ ต้ังแต 5,001 บาทขึ้นไป 

1.  เกาอี้ฝกยกน้ําหนัก (Flat Bench) 

2.  เกาอี้ฝกยกน้ําหนัก (Multi-Purpose Bench) 
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3.  เครื่องบริหารกลามเนื้อ (Chest Press) 

4.  เครื่องบริหารกลามเนื้อ (Hip ablad) 

5.  เครื่องบริหารกลามเนื้อ (Lat Pulldown) 

6.  เครื่องบริหารกลามเนื้อ (Lateral raise) 

7.  เครื่องบริหารกลามเนื้อ (Leg press) 

8.  เครื่องบริหารกลามเนื้อ (Shoulder Press) 

9.  เครื่องฝกกลามเนื้อหลัง 45 องศา (45 Degree hyperext) 

10.  จักรยานออกกําลังกายในน้ํา 

11.  จัดกรยานออกกําลังกายแบบวัดพลังงานได 

12.  ช้ันแขวนแผนน้ําหนัก 

13.  ช้ันวางดัมเบล (Two Tiers Dumbbell Rack) 

14.  ชุดดัมเบล ขนาด 5 - 50 ปอนด (Rubber Dumbbell) 

15.  ชุดแผนน้ําหนักหุมยาง (Olympic Rubber Plate Weight) 

16.  รั้ว 

17.  ลูว่ิงอัตโนมัติ 

 เปนตน 

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
ครุภัณฑตํ่ากวาเกณฑ (ไมเกิน 5,000 บาท) 

1.  เครื่องสํารองไฟฟา ขนาดไมตํ่ากวา 500 VA 

2.  เครื่องสํารองไฟฟา ขนาดไมตํ่ากวา 750 VA  

3.  ซอฟตแวรชวยการประมวลผลภาพ 

4.  หนวยความจําสํารองแบบจานแมเหล็กชนิดแข็ง แบบภายนอก 

5.  อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ชอง 

6.  อุปกรณตอพวง เพื่อใชในการพัฒนาการออกแบบ 

 เปนตน 

ครุภัณฑ ต้ังแต 5,001 บาทขึ้นไป 

7.  Access Point 

8.  Access Switch 

9.  Digitizing tablet 

10.  Easy Match QC software 

11.  External Harddisk แบบพกพา ขนาดความจุไมตํ่ากวา 1.5 TB 
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12.  Giga bit Switch 24 port 

13.  KVM Switch 8 port 

14.  Software Creative Suite 5 Master 

15.  Software Oracle database 

16.  กลองโทรทัศนวงจรปด พรอมติดตั้ง 

17.  คอมพิวเตอรประมวลผลระดับสูง สําหรับการเรียนการสอน 

18.  เครื่องคอมพิวเตอร ALL IN ONE 

19.  เครื่องคอมพิวเตอรประมวลผลระดับสูง 

20.  เครื่องคอมพิวเตอรประมวลผลระดับสูง แบบพกพา 

21.  เครื่องคอมพิวเตอรประมวลผลสําหรับชุดอุปกรณแผนรับรังสีในชอ 

22.  เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 

23.  เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย Web Application 

24.  เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย สําหรบัจัดเก็บโปรแกรมตนฉบับ 

25.  เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย สําหรบัระบบ Intranet 

26.  เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย สําหรบัระบบบริการการศึกษา 

27.  เครื่องตัดตอภาพ ระบบ Digital 

28.  เครื่องประมวลผลระดับสูง สําหรับงานพัฒนาระบบ 

29.  เครื่องประมวลผลระดับสูง สําหรับงานออกแบบ 

30.  เครื่องประมวลผลระดับสูง สําหรับงานออกแบบกราฟฟก 

31.  เครื่องพิมพ Multifunction แบบเลเซอรส ี

32.  เครื่องพิมพคอมพิวเตอร Workstation 

33.  เครื่องพิมพคอมพิวเตอรแบบ Dot Matrix แบบแครยาว 

34.  เครื่องพิมพคอมพิวเตอรแบบ Dot Matrix แบบแครสั้น 

35.  เครื่องพิมพคอมพิวเตอรแมขาย 

36.  เครื่องพิมพคอมพิวเตอรแมขาย 

37.  เครื่องพิมพคอมพิวเตอรเลเซอร ขาว-ดํา 

38.  เครื่องพิมพคอมพิวเตอรเลเซอรสี 

39.  เครื่องพิมพคอมพิวเตอรสี  

40.  เครื่องสแกนเนอร  

41.  เครื่องสแกนเนอร แบบระบบดึงกระดาษอัตโนมัติ 

42.  เครื่องสแกนบารโคด 
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43.  เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 

44.  เครื่องสแกนลายนิ้วมือ พรอมโปรแกรม 

45.  เครื่องสํารองไฟฟา ขนาดไมตํ่ากวา 1 KVA 

46.  เครื่องสํารองไฟฟา ขนาดไมตํ่ากวา 1.5 KVA 

47.  เครื่องสํารองไฟฟา ขนาดไมตํ่ากวา 2 KVA 

48.  เครื่องสํารองไฟฟา สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 

49.  ชุดทดลองประมวลผลสัญญาณรูปภาพดิจิตอล 

50.  ชุดประชุมระบบ Video Conference  

51.  ชุดสอนการตัดตอเสียงระบบ Digital 

52.  ชุดสอนอุปกรณเครือขาย 

53.  ตัวกระจายสัญญาณแบบไรสาย 

54.  ตู Rack 

55.  โปรแกรม ArcGiIS ArcEditor 9.3.1 Lab Kit 

56.  โปรแกรมประมวลผลการทดสอบสมรรถภาพ 

57.  ระบบ Exit - Exam 

58.  ระบบ SAN  

59.  ระบบ Video Conference  

60.  ระบบ Website Load Balance 

61.  ระบบการเรียนการสอนทางไกล 

62.  ระบบเครือขาย  

63.  ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

64.  ระบบจัดเก็บสํารองขอมูล 

65.  ระบบจัดทํารายงานเพื่อการตัดสินใจ Business Intelligence 

66.  ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ 

67.  ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) 

68.  ระบบโปรแกรมบริหารงานโรงพยาบาล Medical 2020 

69.  ระบบลงทะเบียนลวงหนาผานระบบอินเตอรเน็ต 

70.  ระบบสาย Fiber Optic 

71.  ระบบสายสัญญาณ UTP 

72.  ลําโพง สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรตัดตอ 

73.  หัวอานลายนิ้วมือ 
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74.  อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ชอง 

75.  อุปกรณเก็บขอมูลบนระบบเครือขาย 

76.  อุปกรณควบคุม Server (KVM Switch) 

77.  อุปกรณเครือขายไรสายแบบ light weight Access Point 

78.  อุปกรณสําหรับจัดเก็บขอมูลแบบภายนอก (External Storage) 

 เปนตน 

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 
ครุภัณฑตํ่ากวาเกณฑ (ไมเกิน 5,000 บาท) 

1.  กลองเว็บ (Webcam) 

2.  เครื่องบันทึกเสียง 

3.  จอรับภาพ ขนาดไมตํ่ากวา 120 นิ้ว 

4.  จอรับภาพ ชนิดมือดึง แบบติดผนัง ขนาดไมตํ่ากวา 120 นิ้ว 

5.  ลําโพงติดเพดาน พรอมติดตั้ง 

 เปนตน 

ครุภัณฑ ต้ังแต 5,001 บาทขึ้นไป 

6.  กลองถายภาพดิจิตอลแบบ DSLR และอุปกรณตอพวงพรอมฉาก 

7.  กลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล แบบ DSLR 

8.  กลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล  ความละเอียดไมตํ่ากวา 7 ลานพิกเซล 

9.  กลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล  ความละเอียดไมตํ่ากวา 8 ลานพิกเซล 

10.  กลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล  ความละเอียดไมตํ่ากวา 9 ลานพิกเซล 

11.  กลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความละเอียดไมตํ่ากวา 10 ลานพิกเซล 

12.  กลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความละเอียดไมตํ่ากวา 12 ลานพิกเซล 

13.  กลองถายวีดีทัศน แบบดิจิตอล 

14.  กลองถายวีดีโอ ระบบ HD 

15.  กลองโทรทัศนวงจรปด พรอมติดตั้ง 

16.  กลองไอพีเว็บแบบไรสาย 

17.  เครื่องฉายภาพ LCD Projector ขนาดไมตํ่ากวา 2,000 ANSI Lumens พรอมติดตั้ง 

18.  เครื่องฉายภาพ LCD Projector ขนาดไมตํ่ากวา 2,500 ANSI Lumens พรอมติดตั้ง 

19.  เครื่องฉายภาพ LCD Projector ขนาดไมตํ่ากวา 3,500 ANSI Lumens พรอมติดตั้ง 

20.  เครื่องฉายภาพ LCD Projector ขนาดไมตํ่ากวา 5,000 ANSI Lumens พรอมติดตั้ง 

21.  เครื่องฉายภาพ LCD Projector ขนาดไมตํ่ากวา 6,500 ANSI Lumens พรอมติดตั้ง 
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22.  เครื่องฉายภาพวัตถุสามมิติ 

23.  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร  ระดับ SVGA  ขนาดไมตํ่ากวา 2,500 ANSI Lumens 

24.  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร  ระดับ SVGA ขนาดไมตํ่ากวา 2,000 ANSI Lumens 

25.  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA  ขนาดไมตํ่ากวา 2,600 ANSI Lumens 

26.  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA  ขนาดไมตํ่ากวา 3,400 ANSI Lumens 

27.  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA  ขนาดไมตํ่ากวา 4,000 ANSI Lumens 

28.  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA ขนาดไมตํ่ากวา 2,000 ANSI Lumens 

29.  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA ขนาดไมตํ่ากวา 2,200 ANSI Lumens 

30.  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA ขนาดไมตํ่ากวา 2,400 ANSI Lumens 

31.  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA ขนาดไมตํ่ากวา 3,000 ANSI Lumens 

32.  เครื่องรับโทรทัศน แบบ LCD ขนาดไมตํ่ากวา 32 นิ้ว 

33.  เครื่องรับโทรทัศน แบบ LCD ขนาดไมตํ่ากวา 40 นิ้ว 

34.  เครื่องเลน DVD 

35.  จอรับภาพ ชนิดฉายดานหลัง 

36.  จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาดไมตํ่ากวา 300 นิ้ว  

37.  จอรับภาพ ชนิดมือดึงแบบติดผนัง ขนาดไมตํ่ากวา 120 นิ้ว  

38.  จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาดเสนทะแยงมุม ขนาดไมตํ่ากวา 100 นิ้ว 

39.  จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาดเสนทะแยงมุม ขนาดไมตํ่ากวา 120 นิ้ว 

40.  จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาดเสนทะแยงมุม ขนาดไมตํ่ากวา 135 นิ้ว 

41.  จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาดเสนทะแยงมุม ขนาดไมตํ่ากวา 150 นิ้ว 

42.  จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาดเสนทะแยงมุม ขนาดไมตํ่ากวา 180 นิ้ว 

43.  จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาดเสนทะแยงมุม ขนาดไมตํ่ากวา 200 นิ้ว 

44.  ฉากการถายภาพ และวีดีโอเพื่อทําเทคนิคพิเศษ 

45.  ชุดสัญญาณดาวเทียม 

46.  ตูขยายเสียงเคลื่อนที่ 

 เปนตน 

ครุภัณฑงานบานงานครัว 
ครุภัณฑตํ่ากวาเกณฑ (ไมเกิน 5,000 บาท) 

1.  กระติกน้ํารอน ขนาดไมตํ่ากวา 3.5 ลิตร 

2.  เครื่องดูดฝุน  

3.  เครื่องทําน้ําเย็นแบบถังควํ่า 
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4.  ตูอบไมโครเวฟ ขนาดไมตํ่ากวา 22 ลิตร 

5.  เตาไมโครเวฟ ขนาดไมตํ่ากวา 22 ลิตร 

ครุภัณฑ ต้ังแต 5,001 บาทขึ้นไป 

6.  เครื่องทําน้ําเย็นแบบตอทอประปา 2 กอก 

7.  เครื่องทําน้ําเย็นพรอม เครื่องกรองน้ําขนาด 3 หัวกอก 

8.  เครื่องทําน้ําเย็นพรอม เครื่องกรองน้ําขนาด 4 หัวกอก 

9.  เครื่องทําน้ํารอนน้ําเย็น 

10.  ตูแชแข็ง ขนาดไมตํ่ากวา 6 คิว 

11.  ตูแชเย็น ขนาดไมตํ่ากวา 32 คิวบิกฟุต 

12.  ตูแชเย็น ขนาดไมตํ่ากวา 36 คิว 

13.  ตูแชเย็น ขนาดไมตํ่ากวา 54 คิว 

14.  ตูเย็น ขนาดไมตํ่ากวา  13 คิวบิกฟุต 

15.  ตูเย็น ขนาดไมตํ่ากวา 5 คิวบิกฟุต 

16.  ตูเย็น ขนาดไมตํ่ากวา 7 คิวบิกฟุต 

17.  ตูเย็น ขนาดไมตํ่ากวา 9 คิวบิกฟุต 

 เปนตน 

ครุภัณฑดนตรีและนาฎศิลป 
ครุภัณฑตํ่ากวาเกณฑ (ไมเกิน 5,000 บาท) 

1.  Line bell 

2.  กระเปาใสแฉ ขนาด 22 นิ้ว 

3.  กลองบองโก 

4.  ขาตั้ง Saxophone 

5.  ขาตั้ง Trombone  3 ขา 

6.  ขาตั้ง Trumpet 

7.  วอลลุมเทาสําหรับคียบอรด 

 เปนตน 

ครุภัณฑ ต้ังแต 5,001 บาทขึ้นไป 

8.  Alto Saxophone  

9.  Conga Eca 

10.  Tenor Saxophone  

11.  Trombone YAMAHA  
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12.  Trumpet YAMAHA  

13.  เอฟเฟก กีตาร 

14.  ไมค ไรสายสําหรับ เครื่องเปา 

15.  กระเดื่องคู 

16.  กีตารเบส Yamaha RBX375(5 สาย) 

17.  มิกเซอร(Mixer) Soundcraft GB2-32ch 

 เปนตน 

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 
ครุภัณฑตํ่ากวาเกณฑ (ไมเกิน 5,000 บาท) 

1.  เครื่องควบคุมไมโครโฟน 

2.  เครื่องบันทึกเสียง 

3.  ชุดเครื่องเสียงและลําโพงติดผนังพรอมไมโครโฟน 

4.  ชุดไมโครโฟนไรสาย 

5.  พัดลมไอหมอก 

6.  ไมโครโฟนบรรยาย 

7.  ลําโพงติดผนัง ชนิด 2 ทาง ขนาดไมตํ่ากวา 30 วัตตพรอมติดตั้ง 

8.  สวาน Rotary 900W 

 เปนตน 

ครุภัณฑ ต้ังแต 5,001 บาทขึ้นไป 

9.  เครื่อง DVD Recorder 

10.  เครื่องกระจายเสียงในหอพัก  

11.  เครื่องกําเนิดไฟฟา 

12.  เครื่องขยายเสียง ขนาดไมตํ่ากวา 120 วัตต 

13.  เครื่องขยายเสียง ขนาดไมตํ่ากวา 60 วัตต 

14.  เครื่องควบคุมไมโครโฟนชุดประชุม 

15.  เครื่องควบคุมและจายไฟระบบชุดประชุม 

16.  เครื่องปรับแตงสัญญาณเสียงระบบดิจิตอล พรอมติดตั้ง 

17.  เครื่องผสมสัญญาณเสียง พรอมติดตั้ง 

18.  เครื่องเสียงขนาดเล็ก 

19.  ชุดเครื่องเสียง 

20.  ชุดเครื่องเสียงสนาม 
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21.  ปายอักษรว่ิงแบบ Indoor พรอมอุปกรณและคาติดตั้ง 

22.  ไมโครโฟนชุดประชุม  

23.  ไมโครโฟนไรสายพรอมเครื่องรับ 

24.  ไมโครโฟนสําหรับประชุม 

25.  ไมชักฟวส 3 ทอน 

26.  ระบบ CCTV พรอมติดตั้ง 

27.  ระบบเสียงตามสายหอพักนักศึกษา 

28.  วิทยุสื่อสาร แบบมือถือขนาดไมตํ่ากวา 5 วัตต 

29.  วิทยุสื่อสาร แบบโมบายประจําอาคาร 

30.  วิทยุสื่อสาร แบบโมบายประจํารถยนต 

 เปนตน 

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 
ครุภัณฑตํ่ากวาเกณฑ (ไมเกิน 5,000 บาท) 

1.  รถจักรยาน 

 เปนตน 

ครุภัณฑ ต้ังแต 5,001 บาทขึ้นไป 

2.  รถกระบะบรรทุก 

3.  รถตู 

4.  รถบัส 40 ที่นั่ง 

 เปนตน 

ครุภัณฑโรงงาน 
ครุภัณฑตํ่ากวาเกณฑ (ไมเกิน 5,000 บาท) 

1.  เครื่องเปาลม 

2.  บันไดอลูมิเนียม 7 ฟุต 

3.  พัดลมอุตสาหกรรม 

 เปนตน 

ครุภัณฑ ต้ังแต 5,001 บาทขึ้นไป 

4.  กบไฟฟา ขนาดไมตํ่ากวา 5 นิ้ว 

5.  กบไฟฟา ขนาดไมตํ่ากวา 6 นิ้ว 

6.  เครื่องแกะสลักตัวหนังสือ พรอมอุปกรณและเครื่องคอมพิวเตอร 

7.  เครื่องเจีย/ตัด ขนาดไมตํ่ากวา 5 นิ้ว 
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8.  เครื่องเจีย/ตัด ขนาดไมตํ่ากวา 7 นิ้ว 

9.  เครื่องเจีย/ตัด ขนาดไมตํ่ากวา 9 นิ้ว 

10.  เครื่องเชื่อมทอ (Polybutylene, PB) 

11.  เครื่องเชื่อมทอพีพีอาร ขนาด 20-63 มม.(1/2"-2") พรอมทอยางฉนวน ขนาด 1" ยาว 6 ฟุต 

12.  เครื่องลางทออุดตัน 

13.  โซพันลอ 

14.  ตูเก็บเครื่องมือ 

15.  ปมแรงดัน หลายใบพัด 

16.  ปมลม ขนาดไมตํ่ากวา 50 ลิตร 

17.  ปมสงสูง 2 ใบพัด 

18.  ปนอัดลมสําหรับลางทออุดตัน 

19.  เลื่อยวงเดือนไฟฟา ขนาดไมตํ่ากวา 8 นิ้ว 

20.  เลื่อยวงเดือนไฟฟา ขนาดไมตํ่ากวา 9 นิ้ว 

21.  สวานไขควงไรสาย BOSCH รุน GSR 14.4-2 พรอมถานชารท 

 เปนตน 

ครุภัณฑวิทยาศาสตร 
ครุภัณฑตํ่ากวาเกณฑ (ไมเกิน 5,000 บาท) 

1.  เครื่องวัดความออนตัวดานหนาแบบธรรมดา 

2.  เครื่องวัดอุณหภูมิในดินและตะกอน 

3.  ถังดับเพลิงชนิดน้ํายาเหลวระเหย ขนาดไมตํ่ากวา 10 ปอนด 

 เปนตน 

ครุภัณฑ ต้ังแต 5,001 บาทขึ้นไป 

4.  Centrifuge (refrigerate) 

5.  Heating mental 1 L 

6.  Laminar air flow 

7.  Micro plate reader 

8.  UV inspection cabinet 

9.  Vis-spectrophotometer 

10.  Vortex 

11.  Water bath shaker 

12.  เครื่อง Homogenizer 
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13.  เครื่องเก็บตัวอยางฝุน ขนาดไมตํ่ากวา 100 ไมครอน (TSP) แบบปริมาตรสูง 

14.  เครื่องเก็บตัวอยางฝุน ขนาดเล็ก PM10 แบบปริมาตรสูง 

15.  เครื่องเขยาผสมสาร 

16.  เครื่องแมขายประมวลผลและจัดเก็บขอมูล 

17.  เครื่องไอออนโต ชนิด 2หัว 

18.  เครื่องกําเนิดสัญญาณ 

19.  เครื่องขัดขาวขาวทดสอบ 

20.  เครื่องควบคุมความช้ืน Humidity control 

21.  เครื่องควบอุณหภูมิ ขนาดไมตํ่ากวา 22 ลิตร 

22.  เครื่องควบอุณหภูมิ ขนาดไมตํ่ากวา 29 ลิตร 

23.  เครื่องคัดคุณภาพขาวตะแกรงกลมยาวทดสอบ 

24.  เครื่องช่ัง 2 ตําแหนง 

25.  เครื่องช่ัง 4 ตําแหนง 

26.  เครื่องช่ัง 5 ตําแหนง 

27.  เครื่องช่ังสําหรับสอบเทียบตุมน้ําหนัก 

28.  เครื่องดักจับจุลชีพและไอสารเคมีในหองปฏิบัติการ ชนิดเคลื่อนยายได 

29.  เครื่องดูดความชื้น 

30.  เครื่องตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจแบบพกพา (Personal ECG Recorder) 

31.  เครื่องตรวจวัดความยืดหยุนของผิว 

32.  เครื่องตัดช้ินเนื้อเยื่อที่อุณหภูมิตํ่า Freezing Microtome 

33.  เครื่องตีผสมตัวอยาง (Stomacher) 

34.  เครื่องทําความสะอาดวัสดุดวยความถี่สูง (Ultrasonic Cleaner) 

35.  เครื่องทําน้ํา RO 

36.  เครื่องทําน้ําผลไมเขมขน 

37.  เครื่องนับเชื้อจุลินทรีย  (Colony Counter) 

38.  เครื่องนึ่งฆาเชื้อแนวนอน 

39.  เครื่องบดคอลลอยมิลล 

40.  เครื่องปนเหว่ียง Refrigerated Centrifuge 

41.  เครื่องปนฮีมาโตคริต 

42.  เครื่องผสมสารความเร็วสูง 

43.  เครื่องมือเก็บตัวอยางอากาศแบบพกพา (Personal Sample Pump) 
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44.  เครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น 

45.  เครื่องระเหยสารแบบหมุน 

46.  เครื่องวัดแรงบีบมือแบบเข็ม 

47.  เครื่องวัดแรงบีบมือแบบตัวเลข 

48.  เครื่องวัดการทรงตัว 

49.  เครื่องวัดกําลังหลังและขาแบบเข็ม 

50.  เครื่องวัดกําลังหลังและขาแบบตัวเลข 

51.  เครื่องวัดคลอโรฟลล (Chlorophyll Meter) 

52.  เครื่องวัดความเปนกรดดาง 

53.  เครื่องวัดความดันบรรยากาศและวัดอุณหภูมิ 

54.  เครื่องวัดความออนตัวดานหลังแบบตัวเลข 

55.  เครื่องวัดคาการดูดกลืนแสงชวง UV-Visible 

56.  เครื่องวัดคาการดูดกลืนแสงชวง Visible 

57.  เครื่องวัดปริมาณกาซในสถานที่ประกอบการ 

58.  เครื่องวัดสภาพผิวหนังระบบมัลติโพรบ 

59.  เครื่องวัดสัดสวนรางกายแบบมารติน 

60.  เครื่องวัดอัตราการซึมผานกาซออกซิเจนของฟลม 

61.  เครื่องสไลดเนื้อ 

62.  เครื่องอานปฏิกิริยาบนไมโครเพลท 

63.  เซ็นเซอรวัดอุณหภูมิและความช้ืนของเครื่อง Particle Counter  

64.  เตาใหความรอนในการยอยสลาย สําหรับหาคา COD 

65.  เตาใหความรอนพรอมระบบกวนสาร 

66.  เตียงฝกปฏิบัติการ เตียงสูง 

67.  เบาะรองรับกระโดดสูง  

68.  เลเซอรสแกนเนอรสําหรับหุนยนต 

69.  โถดูดความชื้น 

70.  กลองจุลทรรศน แบบเลนสประกอบ 

71.  กลองจุลทรรศน แบบสเตอริโอ 

72.  กลองจุลทรรศน ชนิดตาเดียว 

73.  จักรยานนั่งทดสอบสมรรถภาพหัวใจ 

74.  ชุด Data logger shock and vibration test 
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75.  ชุดเขยา สําหรับเครื่องควบคุมอุณหภูมิขนาด 22 ลิตร 

76.  ชุดเตาใหความรอนพรอมระบบกวนสาร (Multiposition Hot Plate Stirrer) 

77.  ชุดกลั่นสารละลาย 

78.  ชุดควบคุมอุปกรณไฟฟาระยะไกล 

79.  ชุดจายกระแสและแรงดันไฟฟาใหกับ ชุดฝกทดลองอิเล็กทรอนิกสอนาล็อก 

80.  ชุดถายไนโตรเจนเหลว 

81.  ชุดฝกทดลองอิเล็กทรอนิกสดิจิตอล 

82.  ชุดฝกทดลองอิเล็กทรอนิกสอนาล็อก 

83.  ชุดรับและแสดงผลสัญญาณ touch-screen 

84.  ชุดอุปกรณ Sensors 

85.  ตุมน้ําหนักมาตรฐาน 10 kg F1 

86.  ตุมน้ําหนักมาตรฐาน 5 kg F1 

87.  ตูควบคุมความชื้น ขนาดไมตํ่ากวา 80 ลิตร 

88.  ตูบมเชื้อ 

89.  ตูบมเชื้อแบบเขยา 

90.  ตูบมอุณหภูมิตํ่า 

91.  ตูบมอุณหภูมิตํ่าพรอมระบบสั่น 

92.  ตูปลอดเช้ือ Bioharzard Cabinet (Class II) 

93.  ตูอบสมุนไพร 

94.  ตูอบอากาศรอน ขนาดไมตํ่ากวา 105 ลิตร 

95.  ถังเก็บไนโตรเจนเหลวพรอมชุดถาย 

96.  บอรดทดลองการออกแบบวงจรดิจิตอลโดยใช FPGA 

97.  ปมแบบ diaphragm พรอม regulator 

98.  ปมดูดตัวอยางอากาศ (Piston Hand Pump) 

99.  ปมสุญญากาศ 

100.  ปมสุญญากาศพรอมชุดกรอง 

101.  ปเปตอัตโนมัติ ขนาดไมตํ่ากวา 100 ไมโครลิตร 

102.  ปเปตอัตโนมัติ 0.1-2.0 ไมโครลิตร 

103.  ปเปตอัตโนมัติ 0.5-10 ไมโครลิตร 

104.  ปเปตอัตโนมัติ 100-1000 ไมโครลิตร 

105.  ปเปตอัตโนมัติ 10-100 ไมโครลิตร 
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106.  ปเปตอัตโนมัติ 200-1000 ไมโครลิตร 

107.  ปเปตอัตโนมัติ 20-100 ไมโครลิตร 

108.  ปเปตอัตโนมัติ 20-200 ไมโครลิตร 

109.  ปเปตอัตโนมัติ 2-20 ไมโครลิตร 

110.  รถเข็นตะแกรงเหล็ก  

111.  รถเข็นผูปวยชนิดนอน 

112.  รถเข็นสแตนเลส 

113.  ระบบหลอเย็นสําหรับเครื่อง Rotary Evaporator 

114.  ลูว่ิงอัตโนมัติสําหรับทดสอบสมรรถภาพ 

115.  หมอพาสเจอไรซแบบใชแกส 

116.  หลอดแสงยูวีพรอมกลอง 

117.  หุนจําลองแขนฝกหัดเจาะเลือด 

118.  หุนจําลองชวยฟนคืนชีพแบบมีสัญญาณไฟบนตัวหุน 

119.  หุนจําลองผูหญิงฝกการสาธิตพยาบาลเต็มตัว แบบมี Stump 

120.  หุนฝกตรวจเตานม 

121.  หุนฝกทําคลอดพรอมรก 

122.  หุนยนตเลโก 
123.  หุนยนตแบบมนุษย 
124.  ออสซิลโลสโคป 

 เปนตน 

ครุภัณฑวิทยาศาสตรการแพทย 
ครุภัณฑตํ่ากวาเกณฑ (ไมเกิน 5,000 บาท) 

1.  กระบอกใหความช้ืนและพนละออง ขนาดไมตํ่ากวา 500 ซีซ ี 

2.  เครื่องวัดอัตราการเตนของหัวใจ 

3.  ชุดควบคุมการไหลออกซิเจนแบบติดผนัง (PRECISION) 

4.  โตะครอมเตียง 

5.  ถังขยะสแตนเลส แบบมีลอเลื่อน 

6.  บันไดขึ้นเตียง 

 เปนตน 

ครุภัณฑ ต้ังแต 5,001 บาทขึ้นไป 

7.  LOCAL ALARM 
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8.  เกาอี้สแตนเลส ขนาด 50x150x100 cm. 

9.  เกาอี้สแตนเลส ขนาด 50x150x50 cm. 

10.  เกาอี้สแตนเลส ขนาด 50x150x80 cm. 

11.  เครื่อง MeDioStar mixt 

12.  เครื่องเลเซอร Q-Switched Nd Yag พรอมเครื่องสาํรองไฟ 

13.  เครื่องเลเซอรวิจัยความผิดปกติของเสนเลือดและกําจัดขน (1064nm Nd:yag Laser) 

14.  เครื่องใหการรักษาดวยไฟฟา 

15.  เครื่องขจัดคราบฟน และขัดทําความสะอาดฟน 

16.  เครื่องขูดหินปูนไฟฟา 

17.  เครื่องฉายแสงมือและเทา 

18.  เครื่องชวยหายใจ 

19.  เครื่องช่ังน้ําหนักพรอมที่วัดสวนสูงระบบดิจิตอล 

20.  เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติ 

21.  เครื่องดูดเสมหะ 

22.  เครื่องดูดและสลายไขมัน  

23.  เครื่องตรวจและติดตามสัญญาณชีพผูปวย 

24.  เครื่องตรวจวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด 

25.  เครื่องปนและผสมสารอุดฟน 

26.  เครื่องมือสําหรับวิเคราะหคุณภาพน้ํา 

27.  เครื่องรีดซองเวชภัณฑการแพทย 

28.  เครื่องลดบวมของแขน-ขา 

29.  เครื่องวัดไขมันใตผิวหนัง 

30.  เครื่องวัดความจุของปอด (Spirometer) 

31.  เครื่องวัดความจุปอดแบบเข็ม 

32.  เครื่องวัดความดันโลหิต แบบตั้งพื้น 

33.  เครื่องวัดระดับ Antioxidant (CR3000) และ Free Radical 

34.  เครื่องอบฆาเชื้อดวยไฮโดรเจนเปอรออกไซดพลาสมาขนาดความจุไมนอยกวา 110 ลิตร 

35.  เตียงเฟาลเลอร แบบ 3 ไก ชนิดมือหมุน 

36.  เตียงตรวจภายใน 

37.  เตียงผาตัด 

38.  เตียงสําหรับปฏิบัติการ เตียงเตี้ย 
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39.  เตียงสําหรับปฏิบัติการ เตียงสูง 

40.  แบบทดสอบ Bender II 

41.  แบบทดสอบ Rorschach 

42.  แผนรองเคลื่อนยายผูปวย 

43.  โคมไฟผาตัดขนาดกลางชนิดติดเพดาน 

44.  โตะวางเครื่องมือแพทย 2 ช้ัน  

45.  โตะวางเครื่องมือแพทย 4 ช้ัน  

46.  โตะวางเครื่องมือแพทย แบบโคง 

47.  โมเดลแสดงพยาธิสภาพของกระเพาะอาหารของมนุษย 

48.  กระจกขยายสําหรับทําหัตถการ 

49.  จักรยานออกกําลังกายแบบวัดพลังงานได 

50.  ฉากบังตา 3 ตอน 

51.  ชุดควบคุมการไหลออกซิเจน 0-15 ลิตร พรอมตอเขาเครื่องชวยหายใจ แบบติดผนัง 

52.  ชุดดูดเสมหะผูปวยแบบติดผนัง 

53.  ชุดทดลองเสนประสาทและกลามเนื้อ (Nerve and Muscle Kit) 

54.  ชุดทดลองการหายใจของมนุษย (Human Respiratory Kit) 

55.  ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พรอมเกาอี้สนามโคมไฟ 

56.  ชุดบําบัดดวยความเย็นพรอมอุปกรณ 

57.  ชุดวัดสมรรถภาพปอด (Spirometer kit) 

58.  ตูอบแหงเครื่องมือ 

59.  ที่นอนลมปองกันแผลกดทับ 

60.  ยูนิตทําฟน 

61.  รถเข็นของ 2 ช้ัน  

62.  รถเข็นของแบบตาขาย 

63.  รถเข็นชนิดนอน 

64.  รถเข็นชนิดนั่ง 

65.  รถเข็นทําแผล 

66.  รถเข็นผาเปอน 

67.  รถเข็นอาหาร ขนาดไมตํ่ากวา 30 ถาด 

68.  รถเข็นอาหาร ขนาดไมตํ่ากวา 45 ถาด 

69.  ลูว่ิงออกกําลังกายแบบวัดพลังงาน 
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70.  สายวัดปริมาตรชองอก (Respiratory Belt Transducer) 

71.  หมอตมแผนใหความรอนแบบเคลื่อนที่ได 

72.  หุนจําลองเชิงกรานฝกคลอด 

73.  หุนจําลองเชิงกรานฝกตรวจหนาทอง 

74.  หุนจําลองเด็กหนังซามัว 

75.  หุนลูกตา แบบ 11 ช้ิน 

76.  หุนลูกตา แบบ 7  ช้ิน 

77.  อางแชพาราฟน  (Paraffin  Bath) 

 เปนตน 

ครุภัณฑสํานักงาน 
ครุภัณฑตํ่ากวาเกณฑ (ไมเกิน 5,000 บาท) 

1.  เกาอี้ 

2.  เกาอี้กลม 

3.  เกาอี้คอมพิวเตอร 

4.  เกาอี้เคานเตอร 

5.  เกาอี้ชาง 

6.  เกาอี้ซอยผม 

7.  เกาอี้ทํางานผูบริหาร 

8.  เกาอี้ทํางานพนักงาน 

9.  เกาอี้ทํางานเลขานุการ 

10.  เกาอี้ทํางานหัวหนา 

11.  เกาอี้ทํางานอธิการบดี 

12.  เกาอี้นั่งพักคอยแบบ 3 ที่นั่ง 

13.  เกาอี้ปฏิบัติการ 

14.  เกาอี้ผูมาติดตอผูบริหาร 

15.  เกาอี้ผูมาติดตอหัวหนา 

16.  เกาอี้พักคอยแบบ 3 ที่นั่ง 

17.  เกาอี้พักคอยแบบ 4 ที่นั่ง 

18.  เกาอี้เรียนแบบเคลื่อนยายได 

19.  เกาอี้สตูล แบบ 1 ที่นั่ง 

20.  เกาอี้สตูล แบบเบาะยาว 
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21.  เกาอี้สแตนเลสกลม แบบมีลอเลื่อน 

22.  เกาอี้หนาโตะผูบริหาร 

23.  เกาอี้อาหาร 

24.  เกาอี้เอนกประสงค แบบที่ 1 

25.  เกาอี้เอนกประสงค แบบที่ 2 

26.  เครื่องเคลือบบัตร 

27.  เครื่องเจาะกระดาษ 

28.  เครื่องทําน้ํารอนแบบติดผนัง (ไฟฟา) พรอมติดตั้ง 

29.  เครื่องทําผมอบแหง 

30.  เครื่องทําลายเอกสาร 

31.  เครื่องโทรสาร ระบบ Film 

32.  เครื่องโทรสาร ระบบเลเซอร 

33.  เครื่องปรับอากาศ ขนาดไมตํ่ากวา 22,000 - 24,000 BTU 

34.  เครื่องปรับอากาศ ขนาดไมตํ่ากวา 32,000  BTU พรอมติดตั้ง 

35.  เครื่องปรับอากาศแยกสวน 3 เครื่อง 

36.  เครื่องปดฝาขวดน้ําดื่มระบบกึ่งอัตโนมัติ 

37.  เครื่องพิมพคอมพิวเตอร 4 สี 

38.  เครื่องรับโทรศัพท 

39.  เครื่องอบไอน้ํา 

40.  เคานเตอร Nurse Station 

41.  เคานเตอร พรอมติดตั้ง 

42.  เคานเตอรกระจก 

43.  โซฟา 1 ที่นั่ง 

44.  โซฟา 2 ที่นั่ง 

45.  โซฟา 3 ที่นั่ง 

46.  ตูเก็บเอกสารหัวหนา 

47.  ตูล็อกเกอร 2 ประตู 

48.  ตูเหล็ก 2 บาน 

49.  ตูเหล็กบานเลื่อน 2 ตอน 

50.  ตูเหล็กวางแฟม 2 ช้ัน 

51.  ตูเหล็กวางแฟม 4 ช้ัน 
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52.  เตียงนวด (แบบเจาะหนา) 

53.  เตียงสระผม 

54.  โตะคอมพิวเตอร 

55.  โตะทํางานพนักงานและอาจารย 

56.  โตะทํางานหัวหนา 

57.  โตะประชุม ขนาด 40 ที่นั่ง พรอมเกาอี้ 

58.  โตะเรียน ขนาด 0.40x1.80 

59.  โตะเอนกประสงค 

60.  โตะเอนกประสงค PB ขนาด 0.80 x 1.80 x 0.75 ม. 

61.  โตะเอนกประสงค แบบที่ 1 

62.  เวทีพับได 

 เปนตน 

ครุภัณฑ ต้ังแต 5,001 บาทขึ้นไป 

63.  กระจกเงาพรอมกรอบเหล็กติดลอ 

64.  กระดานไวทบอรดแบบติดผนัง 

65.  กระดานไวทบอรดแบบมีลอเลื่อน 

66.  ช้ันไมโครแรค (Microrack) 

67.  ช้ันวางของ 

68.  ช้ันวางของเอนกประสงค 

69.  ช้ันวางหนังสือพิมพ 

70.  ชุดตูเอกสารพรอมช้ันวางของผูบริหาร 

71.  ชุดรับแขก 

72.  ชุดรับแขกผูบริหาร 

73.  ชุดรับแขกไม 

74.  ชุดเอกสารคูพรอมช้ันวางของผูบริหาร 

75.  ตูเก็บกุญแจ 

76.  ตูเก็บพิมพเขียว  

77.  ตูเก็บสารเคมี 0.6 เมตร 

78.  ตูเก็บสารเคมี 1.2 เมตร 

79.  ตูเก็บอุปกรณ แบบที่ 2 

80.  ตูเก็บอุปกรณ แบบที่ 3 
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81.  ตูเก็บอุปกรณติดผนัง 

82.  ตูเก็บเอกสาร 

83.  ตูเก็บเอกสาร 4 ล้ินชัก 

84.  ตูเก็บเอกสารติดผนัง 

85.  ตูเก็บเอกสารบนเปดคู 

86.  ตูเก็บเอกสารแบบเตี้ย 

87.  ตูเก็บเอกสารแบบรางเลื่อน 

88.  ตูเก็บเอกสารพนักงาน 

89.  ตูโชวกระจก 2 ช้ัน 

90.  ตูบานเลื่อนแบบกระจกสูง 

91.  ตูล็อกเกอร 2 ประตู 

92.  ตูล็อกเกอร แบบ 12 ชอง 

93.  ตูล็อกเกอร แบบ 18 ชอง 

94.  ตูล็อกเกอร แบบ 3 ชอง 

95.  ตูล็อกเกอร แบบ 6 ชอง 

96.  ตูล็อกเกอร แบบ 9 ชอง 

97.  ตูลอยหนาบานกระจกใส ตูแขวนติดผนัง พรอมติดตั้ง 

98.  ตูลอยหนาบานกระจกใส พรอมติดตั้ง ขนาดไมตํ่ากวา 2.76 เมตร 

99.  ตูลอยหอง pantry 

100.  ตูล้ินชักลอเลื่อน 

101.  ตูสงงาน 

102.  ตูใสเสื้อผา 
103.  ตูหนังสือแบบเตี้ย 

104.  ตูเหล็ก 2 บาน 

105.  ตูเหล็กเก็บแบบพิมพเขียว 

106.  ตูเหล็กเก็บแบบฟอรม 15 ล้ินชัก 

107.  ตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 ล้ินชัก 

108.  ตูเหล็กเก็บเอกสาร 4 ล้ินชัก 

109.  ตูเหล็กบานทึบ 

110.  ตูเหล็กบานเลื่อน 2 ตอน 

111.  ตูเหล็กวางแฟม 4 ช้ัน 
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112.  ตูเอกสาร 

113.  ตูเอกสารบานปดคู 
114.  ตูเอกสารแบบเตี้ย 

115.  ตูเอกสารเหล็ก 10 ช้ัน 

116.  โตะขาง ขนาด 0.60 x 0.60 ม. 

117.  โตะทํางานผูบริหาร ขนาด 0.80 x 1.80 ม. 

118.  โตะทํางานผูบริหารพรอมตูล้ินชัก 

119.  โตะทํางานพนักงาน 

120.  โตะทํางานเลขานุการ 

121.  โตะทําเล็บ 

122.  โตะประชุม ขนาด 12 ที่นั่ง พรอมเกาอี้ 

123.  โตะประชุม ขนาด 20 ที่นั่ง พรอมเกาอี้ 

124.  โตะวางคอมพิวเตอร 
125.  โตะวางเครื่องช่ัง 2 หลุม 

126.  โตะวางเครื่องพิมพคอมพิวเตอร 
127.  โตะวางโปงลาง 

128.  โตะสแตนเลส 

129.  โตะสนาม 

130.  โตะสืบคน opec 

131.  โตะอานหนังสือ แบบที่ 1 

132.  โตะอานหนังสือ แบบที่ 2 

133.  โตะอาหาร    

134.  โตะเอนกประสงค ขนาด 0.45x1.80 

135.  ถังพักน้ํา ขนาดไมตํ่ากวา 3,000 ลิตร 

136.  ที่แขวนหนังสือพิมพ 
137.  บอรดกระจกติดผนัง 

138.  บอรดชานออย 

139.  บอรดประชาสัมพันธ 
140.  บันไดอลูมิเนียม 

141.  พัดลมดูดอากาศ 

142.  พัดลมตั้งพื้น 
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143.  พัดลมตั้งพื้นแบบมีลอ 

144.  พัดลมระบายอากาศ 

145.  รถเข็น 

146.  รถเข็นของ 

147.  รถเข็นช็อปปง 

148.  หัวบรรจุน้ํา 20 ชอง 

 เปนตน 

ครุภัณฑสํารวจ 
ครุภัณฑ ต้ังแต 5,001 บาทขึ้นไป 

1.  กลองระดับ 

 - ขนาดกําลังขยาย 24 เทา 

 - ขนาดกําลังขยาย 30 เทา 

2.  กลองวัดมุม 

 - แบบธรรมดา 

 - ชนิดอานคามุมไดละเอียด 1 ลิปดา 

 - แบบอิเล็กทรอนิกส 

 - ชนิดอานคามุมไดละเอียด 5 ฟลิปดา (ระบบอัตโนมัติ) 

 - ชนิดอานคามุมไดละเอียด 5 ฟลิปดา 

 - ชนิดอานคามุมไดละเอียด 10 ฟลิปดา 

 - ชนิดอานคามุมไดละเอียด 20 ฟลิปดา 

3.  กลองสองทางไกล 

4.  เครื่องเจาะสํารวจ 

 เปนตน 

หมายเหตุ 

1. รายการสิ่งของที่กําหนดไวดังกลาวขางตน เปนเพียงตัวอยางรายการสิ่งของที่จัดเปนครุภัณฑเทานั้น ซึ่งในการ

พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนครุภัณฑดังกลาว จะตองพิจารณาไดวา สิ่งของนั้นมีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใชงาน

เกินกวา 1 ป ขึ้นไป และใหหมายความรวมถึง สิ่งของที่มีลักษณะทํานองเดียวกันดวย 

2. การจัดประเภทของครุภัณฑ เปนเรื่องเก่ียวกับการควบคุมพัสดุ ซึ่งสวนราชการ / หนวยงานอาจพิจารณากําหนด

หลักเกณฑและวิธีควบคุมใหเหมาะสม เพื่อประโยชนแกการบริหารจัดการทางพัสดุได ทั้งนี้ การจัดประเภท

ครุภัณฑขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการใชงานของสวนราชการ/หนวยงานแตละแหง 

 


