การจําแนกประเภทรายจ่ ายตามงบประมาณ
ราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ WWW.BB.go.th
ตัวอย่ างสิ่ งของทีเ่ ป็ นวัสดุโดยสภาพ
วัสดุสํานักงาน
- กระดาษ
- หมึก
- ดินสอ
- ปากกาแดง
- ไม้บรรทัด
- ยางลบ
- คลิป
- เป๊ ก
- เข็มหมุด
- เทปพีวีซีใส (สกอตช์เทป)
- กระดาษคาร์บอน
- กระดาษไข
- นํ้ายาลบกระดาษไข
- ลวดเย็บกระดาษ
- กาว
- แฟ้ ม
- สมุดบัญชี
- แบบพิมพ์
- ชอล์ค
- ผ้าสําลี
- แปรงลบกระดาน
- ตรายาง
- ซอง
- นํ้าดื่ม
- ของใช้ในการบรรจุหีบห่ อ
- นํ้ามัน ไข ขี้ผ้ งึ
- ธงชาติ
- ขาตั้ง (กระดานดํา)
- ตะแกรงวางเอกสาร
- สิ่ งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรื อจ้างพิมพ์
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- ฟิ วส์
- เข็มขัดรัดสายไฟฟ้ า
- เทปพันสายไฟฟ้ า
- สายไฟฟ้ า
- ปลัก๊ ไฟฟ้ า
- สวิตช์ไฟฟ้ า
- ลูกถ้วยสายอากาศ - รี ซีสเตอร์
- มูฟวิ่งคอยส์
- คอนเดนเซอร์
- ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์
- เบรกเกอร์
- หลอดไฟฟ้ า
- หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์และชิ้นส่ วนวิทยุ
วัสดุงานบ้ านงานครัว
- แปรง
- ไม้กวาด
- เข่ง
- มุง้
- ผ้าปูที่นอน
- ปลอกหมอน
- หมอน
- ผ้าห่ม
- ผ้าปูโต๊ะ
- ถ้วยชาม
- ช้อนส้อม
- แก้วนํ้าจานรอง
- กระจกเงา
- นํ้าจืดที่ซ้ือจากเอกชน

วัสดุก่อสร้ าง
- ไม้ต่างๆ
- นํ้ามันทาไม้
- ทินเนอร์
- สี
- แปรงทาสี
- ปูนซีเมนต์
- ปูนขาว
- ทราย
- สังกะสี
- อิฐหรื อซีเมนต์บล็อก
- กระเบื้อง
- ตะปู
- ค้อน
- คีม
- ชะแลง
- จอบ
- เสี ยม
- สิ่ ว
- ขวาน
- สว่าน
- เลื่อย
- กบไสไม้
- เหล็กเส้น
- ท่อนํ้าบาดาล
- ท่อต่างๆ
- โถส้วม
- อ่างล้างมือ
- ท่อนํ้าและอุปกรณ์ประปา
- ราวพาดผ้า
- เครื่ องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร
วัสดุยานพาหนะและขนส่ ง
- แบตเตอรี่
- ยางนอก
- ยางใน
- สายไมล์
- เพลา
- ตลับลูกปื น
- นํ้ามันเบรก
- อานจักรยาน
- หัวเทียน
- ไขควง
- นอตและสกรู
- เบาะรถยนต์
- กระจกมองข้างรถยนต์
- กันชนรถยนต์
-หม้อนํ้ารถยนต์
- ฟิ ล์มกรองแสง
- เข็มขัดนิรภัย
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่ อลืน่
- นํ้ามันดีเซล
- นํ้ามันก๊าด
- นํ้ามันเบนซิน
- นํ้ามันเตา
- ถ่าน
- แก๊สหุงต้ม
- นํ้ามันจารบี
- นํ้ามันเครื่ อง
วัสดุวทิ ยาศาสตร์ หรือการแพทย์
- แอลกอฮอล์
- ออกซิเจน
- นํ้ายาต่างๆ
- เลือด
- สายยาง
- ลูกยาง
- หลอดแก้ว
- เวชภัณฑ์
- ฟิ ล์มเอกซเรย์
- ถุงมือ
- กระดาษกรอง
- จุกต่างๆ
- หลอดเอกซเรย์
- ชุดเครื่ องมือผ่าตัด - ลวดเชื่อมเงิน
- สําลี และผ้าพันแผล
- เคมีภณ
ั ฑ์ (รวมกํามะถัน กรด ด่าง)
- สัตว์เลี้ยงเพือ่ การทดลองวิทยาศาสตร์หรื อการแพทย์

วัสดุการเกษตร
- พันธุ์พืช
- ปุ๋ ย
- วัสดุเพาะชํา
- พันธุ์สตั ว์ปีกและสัตว์น้ าํ
- นํ้าเชื้อพันธุส์ ตั ว์
- อาหารสัตว์
- ผ้าใบหรื อผ้าพลาสติก
- สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรู พืชและสัตว์
- อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พชื เช่น ใบมีด เชือก
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
- กระดาษเขียนโปสเตอร์
- พูก่ นั และสี
- ฟิ ล์ม
- ฟิ ล์มสไลด์
- ภาพถ่ายดาวเทียม
- รู ปสี หรื อขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย
- แถบบันทึกเสี ยงหรื อภาพ (ภาพยนตร์, วิดีโอเทป, แผ่นซีดี) ที่บนั ทึกแล้วและยังไม่บนั ทึก
วัสดุเครื่องแต่ งกาย
- เครื่ องแบบ
- เสื้ อ กางเกง ผ้า
- รองเท้า
- เครื่ องหมายยศและสังกัด
- เข็มขัด
- ผ้าผูกคอ
- ถุงเท้า
- หมวก
- เครื่ องแต่งการชุดฝึ กโขน-ละคร
วัสดุกฬ
ี า
- ห่วงยาง
- ลูกฟุตบอล
- ลูกปิ งปอง
- ไม้ตีปิงปอง
วัสดุคอมพิวเตอร์
- แผ่นกรองแสง
- กระดาษต่อเนื่อง
- สายเคเบิล
- เมาส์ (Mouse)
- เมนบอร์ด (Main Board)
- เครื่ องกระจายสัญญาณ (Hub)
- คัตชีทฟี ดเดอร์ (Cut Sheet Feeder)
- เมมโมรี่ ชิป(Memory Chip) เช่น RAM
- หัวพิมพ์หรื อแถบพิมพ์สาํ หรับเครื่ องพิมพ์คอมพิวเตอร์
- ตลับผงหมึกสําหรับเครื่ องพิมพ์แบบเลเซอร์
- แผงแป้ นอักขระหรื อแป้ นพิมพ์ (Key Board)
- เครื่ องอ่านข้อมูล แบบซีดีรอม (CD-ROM)
- พริ นเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box)
- แผ่นหรื อจานบันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video
Disc)
- เทปบันทึกข้อมูล (Real Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)

- แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card, Lan Card, Anti Virus Card, Sound Card เป็ นต้น
- เครื่ องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk)
แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็ นต้น
สิ่ งของทีม่ ีลกั ษณะคงทนถาวร และมีอายุการใช้ งาน 1 ปี ขึน้ ไป ราคาต่ อหน่ วย ไม่ เกิน 5,000 บาท ให้
จัดเป็ นวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
- เครื่ องตัดโฟม
- เครื่ องตัดกระดาษ
- เครื่ องเย็บกระดาษ
- กุญแจ
- ภาพเขียน, แผนที่
- เครื่ องดับเพลิง
- พระบรมฉายาลักษณ์
- แผงปิ ดประกาศ
- พรม (ต่อผืน)
- มู่ลี่, ม่านปรับแสง (ต่อผืน)
- กระเป๋ า
- หี บเหล็กเก็บเงิน
- พระพุทธรู ป
- พระบรมรู ปจําลอง
- นาฬิกาตั้งหรื อแขวน
- แผงกั้นห้อง (Partition)
- เครื่ องคํานวณเลข (Calculator)
- กระดานดํารวมถึงกระดานไวท์บอร์ด
- แผ่นป้ ายชื่อสํานักงานหรื อหน่วยงาน
- แผ่นป้ ายจราจร หรื อแผ่นป้ ายต่างๆ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- ลําโพง
- ผังแสดงวงจรต่างๆ
- ไมโครโฟน
- แผงบังคับทางไฟ
- ไฟฉายสปอตไลท์
- ขาตั้งไมโครโฟน
- หัวแร้งไฟฟ้ า
- เครื่ องวัดแรงดันไฟฟ้ า
- เครื่ องประจุไฟ
- โคมไฟฟ้ า พร้อมขาหรื อก้าน - เครื่ องวัดความต้านทานไฟฟ้ า
- มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้ า - เครื่ องวัดกระแสไฟฟ้ า
- เครื่ องตัดกระแสไฟฟ้ าอัตโนมัติ - เครื่ องสัญญาณเตือนภัย
- เครื่ องจับสัญญาณดาวเทียม - สายอากาศหรื อเสาอากาศสําหรับวิทยุ
- หม้อแปลงไฟฟ้ า (Step-up, Step-down)
- เครื่ องรับโทรทัศน์, จานรับสัญญาณดาวเทียม

วัสดุงานบ้ านงานครัว
- ถาด
- โอ่งนํ้า
- ที่นอน
- มีด
- กระโถน
- เตาไฟฟ้ า
- เตานํ้ามัน
- เตารี ด
- เครื่ องบดอาหาร
- เครื่ องตีไข่ไฟฟ้ า
- เครื่ องปิ้ งขนมปัง
- กระทะไฟฟ้ า
- กระติกนํ้าร้อน
- หม้อไฟฟ้ า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้ า
- กระติกนํ้าแข็ง
- ถังแก๊ส
วัสดุยานพาหนะและขนส่ ง
- แม่แรง
- กุญแจปากตาย
- กุญแจเลื่อน
- คีมล็อค
- ล็อคเกียร์
- ล็อคคลัตช์
- ล็อคพวงมาลัย
- สัญญาณไฟฉุกเฉิน
วัสดุวทิ ยาศาสตร์ และการแพทย์
- ที่วางกรวยแก้ว
- กระบอกตวง
- เบ้าหลอม
- หูฟัง (Stethoscope)
- เปลหามคนไข้
- คีมถอนฟัน
- เครื่ องวัดนํ้าฝน
- ถังเก็บเชื้อเพลิง
- เครื่ องนึ่ง
- เครื่ องมือวิทยาศาสตร์และการแพทย์
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
- ขาตั้งกล้อง
- ขาตั้งเขียนภาพ
- เครื่ องกรอเทป
- เลนส์ซูม
- กล่องและระวิงใส่ ฟิล์มภาพยนตร์
- กระเป๋ าใส่ กล้องถ่ายรู ป
วัสดุการเกษตร
- หน้ากากป้ องกันแก๊สพิษ
- สปริ งเกลอร์ (Sprinkler)
- จานพรวน
- ผานไถกระทะ
- เครื่ องกระเทาะเมล็ดพืช
- จอบหมุน
- เครื่ องทําความสะอาดเมล็ดพันธุ์
- เครื่ องหยอดหรื อหว่านเมล็ดพันธุ์
- คราดซี่พรวนดินระหว่างแถว
- เครื่ องดักแมลง
- ตะแกรงร่ อนเบนโธส
- อวน (สําเร็ จรู ป)
- กระชัง
วัสดุสนาม
- เต็นท์
- ถุงนอน
- เข็มทิศ
- เปล
- เตียงสนาม

วัสดุการศึกษา
- หุ่น
- แบบจําลองภูมิประเทศ - เบาะยูโด
- กระดานลื่นพลาสติก
- เบาะมวยปลํ้า
- เบาะยืดหยุน่
- สื่ อการเรี ยนการสอนทําด้วยพลาสติก
วัสดุสํารวจ
- เครื่ องมือดึงสายโทรศัพท์
- เครื่ องมือแกะสลัก
- บันไดอลูมิเนียม
วัสดุอนื่ ๆ
- มิเตอร์น้ าํ -ไฟ
- สมอเรื อ
- ตะแกรงกันสวะ
- หัวเชื่อมแก๊ส
- หัววาล์วปิ ด-เปิ ดแก๊ส
ข้ อยกเว้ น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์ แวร์ ทมี่ ีราคาหน่ วยหนึ่งไม่ เกิน 20,000 บาท ให้ เบิกจ่ ายในลักษณะค่ า
วัสดุ
ตัวอย่ างวัสดุทกี่ ระทรวงการคลังไม่ อนุญาตให้ เบิกจากเงินงบประมาณแผ่ นดิน
แฟ้ มแขวน
ป้ ายชื่อ
แลคซีน
กระดาษ Post-it
ที่คนั่ หนังสื อ
กาว 2 หน้า
Label
ค่าแถบดัชนี
ที่ก้ นั หนังสื อ
ค่าดอกไม้สด
นม ชา กาแฟ
ค่านํ้าดื่ม
ฟิ ล์มกรองแสง
ปกคํากล่าวรายงาน
กระจกบนโต๊ะทํางาน
ปากกาเน้นตัวอักษร
ป้ ายพลาสติกผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
ฯลฯ
1.1 สิ่ งของที่มีลกั ษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้งานในระยะเวลาประมาณ 1 ปี
ขึ้นไป และมีราคาหน่วยหนึ่งหรื อชุดหนึ่งเกิน 5,000 บาท หรื อ
1.2 สิ่ งของตามตัวอย่างสิ่ งของที่เป็ นครุ ภณ
ั ฑ์
2. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการประกอบ ดัดแปลง หรื อต่อเติมสิ่ งของตามข้อ
1 เพื่อให้มีสภาพหรื อประสิ ทธิภาพดีข้ ึน
ค่าใช้จ่ายตามวรรคแรกให้หมายความรวมถึงค่าสิ่ งของที่ส่วนราชการซื้อมาเพื่อ
ดําเนินการเอง
3. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งต้องชําระพร้อมกับค่าสิ่ งของ เช่น ค่าขนส่ ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง ฯลฯ ให้เบิกจ่ายในรายจ่ายค่าครุ ภณ
ั ฑ์
ตัวอย่างสิ่ งของที่เป็ นครุ ภณั ฑ์โดยสภาพ

ครุ ภัณฑ์ สํานักงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

โต๊ะ
โต๊ะทํางาน
โต๊ะพิมพ์ดีด
โต๊ะประชุม
โต๊ะวางเครื่ องคอมพิวเตอร์
โต๊ะวางเครื่ องพิมพ์
โต๊ะเขียนแบบ
โต๊ะอเนกประสงค์
โต๊ะอาหาร
โต๊ะหมู่บูชา
ชุดรับแขก
เก้าอี้
เก้าอี้ทาํ งาน
เก้าอี้ฟังคําบรรยาย
เก้าอี้เขียนแบบ
เก้าอี้สาํ หรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
เก้าอี้ผมู ้ าติดต่อ
ชั้นวางเอกสาร
ตู ้
ตูไ้ ม้
ตูเ้ หล็ก
ตูด้ รรชนี
ตูเ้ ก็บแผนที่
ตูน้ ิรภัย
ตูเ้ ก็บแบบฟอร์ม
ตูเ้ สื้ อผ้า
ตูล้ อ็ กเกอร์
ตูต้ ิดประกาศ
ตูโ้ ชว์
ตูเ้ ก็บเอกสาร

31.
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33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
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50.
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53.
54.
55.
56.
1.
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3.
4.

เครื่ องพิมพ์ดีด
เครื่ องโทรศัพท์ รวมถึง เครื่ องโทรศัพท์ภายใน (Intercom)
เครื่ องโทรภาพหรื อโทรสาร (Facsimile)
เครื่ องถ่ายเอกสาร
เครื่ องอัดสําเนา
เครื่ องพิมพ์สาํ เนาระบบดิจิตอล
เครื่ องทําลายเอกสาร
เครื่ องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม
เครื่ องบันทึกเงินสด
เครื่ องปรับอากาศ
พัดลม รวมถึง พัดลมระบายอากาศ
เครื่ องดูดฝุ่ น
รถเข็น
ถังเก็บนํ้า
เครื่ องปรุ กระดาษไข
เคาน์เตอร์
แท่นอ่านหนังสื อ
ที่วางหนังสื อพิมพ์
เครื่ องขัดพื้น
เครื่ องชุมสายโทรศัพท์
ตูโ้ ทรศัพท์หรื อตูส้ าขาโทรศัพท์
เครื่ องโทรพิมพ์
เครื่ องนับเหรี ยญ
เครื่ องนับธนบัตร
เครื่ องฟอกอากาศ
วิทยุติดตามตัว
ครุ ภัณฑ์ การศึกษา
จักรธรรมดา
จักรทําลวดลาย
จักรพันริ ม
จักรอุตสาหกรรม
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22.
23.
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4.

โต๊ะนักเรี ยน
เครื่ องเขียนตัวอักษร
ครุ ภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ ง
รถยนต์นงั่
รถยนต์โดยสาร
รถยกของ
รถปั้ นจัน่
รถบรรทุก
รถลากเครื่ องบิน
รถเทรลเลอร์
รถดับเพลิง
รถจักรยานยนต์
รถจักรยาน*
เรื อยนต์
เรื อบด
เรื อติดท้าย
เรื อเร็ ว
เรื อพ่วง
เครื่ องบิน
แม่แรงยกอากาศยาน
รถกระบะเทท้าย
รถบรรทุกนํ้า
รถบรรทุกนํ้ามัน
รถบรรทุกขยะ
เครื่ องยนต์
ลิฟต์
ครุ ภัณฑ์ การเกษตร
ปศุสตั ว์ (ช้าง ม้า วัว ควาย)
รถไถ
รถฟาร์มแทรคเตอร์
เครื่ องพ่นยา
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เครื่ องเก็บเกี่ยวข้าวโพด ข้าวฟ่ าง
เครื่ องตัดวัชพืช
เครื่ องหว่านปุ๋ ย
เครื่ องยกร่ อง
เครื่ องนวดธัญพืช
เครื่ องผสมยาคลุกเมล็ดพันธุ์
เครื่ องนับเมล็ดพืช
ตูเ้ ก็บเมล็ดพันธุ์
เครื่ องรดนํ้า
เครื่ องสี ขา้ วโพด
เครื่ องสี ฝัด
เครื่ องเกลี่ยหญ้า
เครื่ องคราดหญ้า
เครื่ องบดและผสมอาหารสัตว์
เครื่ องสู บนํ้า
เครื่ องขยายเกล็ดปลา
เครื่ องชัง่
เครื่ องนวดธัญพืช
เครื่ องผสมยาคลุกเมล็ดพันธุ์
เครื่ องนับเมล็ดพืช
ตูเ้ ก็บเมล็ดพันธุ์
เครื่ องรดนํ้า
เครื่ องสี ขา้ วโพด
เครื่ องสี ฝัด
เครื่ องเกลี่ยหญ้า
เครื่ องคราดหญ้า
เครื่ องบดและผสมอาหารสัตว์
เครื่ องสู บนํ้า
เครื่ องขยายเกล็ดปลา
เครื่ องชัง่
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30.

ครุ ภัณฑ์ ก่อสร้ าง
เครื่ องกระทุง้ ดิน หรื อแอลฟัลท์
เครื่ องกลึง
เครื่ องเจาะหิ น
เครื่ องเจาะเหล็ก
สว่านเจาะแผ่นเหล็ก
เครื่ องเชื่อมโลหะ
เครื่ องพ่นสี
เครื่ องผสมยางแอสฟัลท์
เครื่ องผสมคอนกรี ต
เครื่ องมือทดลองคอนกรี ต
เครื่ องสัน่ คอนกรี ต
เครื่ องตบดิน
เครื่ องมือทดลองความลาดเท
เครื่ องมือไสไม้ไฟฟ้ า
เลี่อยไฟฟ้ า
รอกแม่แรง
รถเตาต้มยาง
รถพ่นยาง
รถตักดิน
รถบด
รถบดล้อเหล็ก
รถบดล้อเหล็กเรี ยบ
รถบดตีนแกะ
รถบดอัดขยะ
รถตักล้อยาง
รถเข็ม
รถเกรเดอร์
รถขุดตีนตะขาบ
รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ
รถอัดฉี ด
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38.
39.
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รถเกลี่ยดิน
รถตักหน้าขุดหลัง
รถกวาดถนน
เครื่ องโม่หิน
เครื่ องตอกเข็ม
เครื่ องตีเส้น
เครื่ องอัดจารบี
เครื่ องอัดลม
เครื่ องตัดกระเบื้อง
ครุ ภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่ องกําเนิดไฟฟ้ า
หม้อแปลงไฟฟ้ า (Transformer)
เครื่ องขยายเสี ยง
เครื่ องบันทึกเสี ยง
เครื่ องเล่นแผ่นเสี ยง
เครื่ องรับวิทยุ
เครื่ องส่ งวิทยุ
เครื่ องรับโทรทัศน์
เครื่ องส่ งโทรทัศน์
เครื่ องวัดความถี่คลื่นวิทยุ
เครื่ องอัดสําเนาเทป
เครื่ องถอดเทป
วิทยุ-เทป
เครื่ องเล่นซีดี (Compact Disc)
ครุ ภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายรู ป
กล้องถ่ายภาพยนตร์
กล้องถ่ายวีดีโอ
เครื่ องอัดและขยายภาพ
เครื่ องฉายภาพยนตร์
เครื่ องฉายสไลด์
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เครื่ องวีดีโอ
เครื่ องฉายภาพทึบแสง
เครื่ องฉายภาพข้ามศรี ษะ
เครื่ องเทปซิงโครไนต์
ไฟแวบ
จอรับภาพ
เครื่ องล้างฟิ ล์ม
โต๊ะตัดต่อฟิ ล์มภาพยนตร์
เครื่ องฉายภาพจากสัญญาณวีดีโอ
เครื่ องตัดต่อภาพ
โคมไฟถ่ายภาพและวีดีโอ
ครุ ภัณฑ์ วทิ ยาศาสตร์ การแพทย์
เตียงเฟาว์เลอร์
เตียงตรวจโรค
เตียงตรวจภายใน
เตียงเด็ก
เตียงทําคลอด
รถเข็นชนิดนัง่
รถเข็นชนิดนอน
รถเข็นทําแผล
รถเข็นถาดแจกยา
รถเข็นอาหาร
รถเข็นผ้าเปื้ อน
หม้อต้มเครื่ องมือไฟฟ้ า
ตูอ้ บเด็ก
ยูนิตทําฟัน
ตูส้ ่ องดูฟิล์มเอกซเรย์
กล้องจุลทรรศน์
กล้องดูดาว
เครื่ องช่วยความสว่างของกล้องจุลทรรศน์
เครื่ องชัง่ นํ้าหนัก
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43.
44.
45.
46.
47.
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49.
50.

เครื่ องดูดอากาศ
เครื่ องทดสอบความถ่วงจําเพาะของของเหลว
เครื่ องมือเทียบสี เคมี
เครื่ องลอกลวดลายจากภาพถ่าย
เครื่ องจ่ายแก๊สคลอรี น
เครื่ องเป่ าลม
เครื่ องตรวจสอบมาตรไฟฟ้ า
เครื่ องมือเติมนํ้ายา
เครื่ องมือทดลองหาลิควิดลิมิท
เครื่ องจับความเร็ ว
เครื่ องวัดกําลังอัด
เครื่ องวัดความถี่
เครื่ องวัดความสู ง
เครื่ องวัดอุหภูมิโลหะเหลว
เครื่ องอัดลมขับด้วยเครื่ องยนต์
เครื่ องกรองแสง
เครื่ องวัดแสง
เครื่ องทดสอบแสงสว่าง
เครื่ องวัดรังสี
เครื่ องวัดพลังแสงแดด
เครื่ องวัดความกดอากาศ (Barometer)
เครื่ องแปลงสภาพนํ้ากระด้างให้เป็ นนํ้าอ่อน
เครื่ องตรวจสอบคุณภาพนํ้า
เครื่ องกลัน่ นํ้า
เครื่ องวัดอุณหภูมิน้ าํ
เครื่ องวัดความเป็ นกด
เครื่ องระเหยของเหลว
เครื่ องมือวิเคราะห์ดว้ ยเปลวไฟ
เครื่ องวิเคราะห์แยกขนาดของเม็ดดิน
เครื่ องวัดความชื้นในดิน
เครื่ องกวนด้วยแม่เหล็ก
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ตูท้ าํ นํ้าแข็ง
หม้อต้มเครื่ องมือ
หม้อเก็บอากาศ
เตาแอลกอฮอล์
โซเดียมแลมพ์
เครื่ องวัดความยืดและหดตัวของวัตถุ
เครื่ องขบนิ่ว
เครื่ องตักตะกอน
เครื่ องวัดตะกอน
เครื่ องจี้จมูก
เครื่ องจี้คอ
เครื่ องดูดเสมหะ
เครื่ องดูดเลือดและหนอง
เครื่ องเจาะกระดูก
เครื่ องเจาะไข
เครื่ องอุ่นสไลด์
เครื่ องตรวจหาเนื้อเยือ่ มะเร็ ง
เครื่ องกรอฟัน
เครื่ องอบแอมโมเนีย
เคร่ องให้ออกซิเจน
เครื่ องเอกซเรย์
เครื่ องดูฟิล์มเอกซเรย์
เครื่ องล้างฟิ ล์มเอกซเรย์
ฉากกันแสงเอกซเรย์
เครื่ องช่วยหายใจ
เครื่ องตรวจหัวใจ
เครื่ องตรวจไขมัน
เครื่ องตวรจตา
เครื่ องตรวจเม็ดเลือด
เครื่ องให้ยาสลบ
เครื่ องล้างเข็มฉี ดยา
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เครื่ องวัดประสาท
เครื่ องวัดความดันโลหิ ต
เครื่ องวัดรัศมีการเห็นของลูกตา
โคมไฟผ่าตัด
เครื่ องมือช่วยคลอด
เครื่ องกรองเชื่อไวรัส (Filtering Apparatus)
เครื่ องมือสําหรับบดอาหารของเชื้อแบคทีเรี ย
เครื่ องปั่นและผสมอุดฟัน
ครุ ภัณฑ์ งานบ้ านงานครัว
เครื่ องกรองนํ้า
เครื่ องดูดควัน
เครื่ องตัดหญ้า
ตูเ้ ย็น ตู่แช่อาหาร
เครื่ องซักผ้า
เครื่ องอบผ้า
เครื่ องล้างชาม
เครื่ องทํานํ้าเย็น
เตาอบ
เตาแก็ส
เตียง
ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์
ครุ ภัณฑ์ โรงงาน
เครื่ องพิมพ์ลายบนแก้ว
แท่นพิมพ์
เครื่ องพิมพ์แบบ
เครื่ องทําเหรี ยญกษาปณ์
เครื่ องตีตราและอัดแบบ
เครื่ องปั๊มตราดุน
เครื่ องเขียนโลหะด้วยไฟฟ้ า
เครื่ องเชื่อมโลหะ
เครื่ องชุบผิวโลหะ
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40.

เตาเคลือบโลหะ
เตาหลอมโลหะ
เตาอบ
ตูอ้ บเครื่ องรัก
เครื่ องเจียระไน
เครื่ องทอผ้า
เครื่ องดัดโลหะ
เครื่ องปั๊มและตัดโลหะ
เครื่ องตัดเหล็ก
เครื่ องพับและม้วนเหล็ก
เครื่ องจักรกล
เครื่ องจักรไอนํ้า
เครื่ องล้างทําความสะอาดเครื่ องยนต์
เครื่ องตรวจสอบหัวฉีดเครื่ องยนต์
เครื่ องอัดฉี ดเครื่ องจักร
เครื่ องมือถอดสปริ งลิ้น
เครื่ องสําหรับดูดบูช๊ และลูกปื น
เครื่ องตรวจทุ่นไดนาโม
เครื่ องดูดลม
แท่นกลึง
เครื่ องคว้าน
เครื่ องทําเกลียว
เครื่ องทําเฟื อง
เครื่ องดูดเฟื อง
เครื่ องถอดและต่อโซ่
เครื่ องปรับความถี่และกําลังดัน
ทัง่ ระดับเหล็ก
เครื่ องกลัน่
เครื่ องกว้าน
เครื่ องโม่หิน
เครื่ องย่อยหิ น
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2.
3.
4.
5.

ตะแกรงคัดแร่
เครื่ องอัดจารบี
เครื่ องปั๊มนํ้ามันไฟฟ้ า
เครื่ องหยอดนํ้ามัน (Line Oiler)
มอเตอร์หินเจีย
เครื่ องเจียหรื อตัด
เครื่ องขัดกระดาษทราย
เลื่อยวงเดือนไฟฟ้ า
เลื่อยฉลุไฟฟ้ า
เครื่ องลอกบัว
เครื่ องเป่ าลม
ไขควงไฟฟ้ า
กบไฟฟ้ า
สว่านไฟฟ้ า
แม่แรงตะเฆ่
ครุ ภัณฑ์ กฬ
ี า
แทรมโปลิน
บ๊อกซ์สแตนด์
โต๊ะเทเบิลเทนนิส
จักรยานออกกําลังกาย
เหล็กยกนํ้าหนักเป็ นชุด
บาร์คู่
บาร์ต่างระดับ
ม้าหู
ม้าขวาง
ครุ ภัณฑ์ สํารวจ
กล้องส่ องทางไกล
เครื่ องเจาะสํารวจ
กล้องระดับ
กล้องวัดมุม
โซ่ลาน

6.
7.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ไม้สตาฟฟ์
เทปวันระยะ
ครุ ภัณฑ์ อาวุธ
ปื น
ปื นลูกซอง
ปื นพก
ครุ ภัณฑ์ ดนตรีและนาฏศิลป์
ปี่ คาลิเน็ท
แตรทรัมเป็ ท
แตรทรัมโบน
แตรบาริ โทน
แตรยูฟอร์เนียม
แตรบาสซูน
แซกโซโฟน
ไวโอลิน
วิโอล่า
เซลโล่
เบส
เปี ยโน
ออร์แกนไฟฟ้ า
ระนาด
ฆ้องวง
ขิม
ศรี ษะโขนละคร
เครื่ องแต่งกายชุดแสดงโขน-ละคร
ครุ ภัณฑ์ คอมพิวเตอร์
มอนิเตอร์ (Monitor)
เครื่ องพิมพ์ (Printer) แบบต่าง ๆ เช่น Dot Matrix Printer, Laser Printer, Line Printer, Ink Jet

1.
2.
เป็ นต้น
3.
พล็อตเตอร์ (Plotter)
4.
เครื่ องแปลงรหัสสัญญาณ (Modem)

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

เครื่ องถ่ายทอดสัญญาณจากคอมพิวเตอร์ข้ ึนจอภาพ (Projector)
เครื่ องปรับระดับกระแสไฟ
สแกนเนอร์ (Scanner)
ดิจิไทเซอร์ (Digitizer)
เครื่ องสํารองกระแสไฟฟ้ า (UPS)
เครื่ องแยกกระดาษ
เครื่ องป้ อนกระดาษ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรื อซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งเกิน 20,000 บาท

