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สำนักงบประมาณ
ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพๆ ๑๐๔๐๐
ไฮ มกราคม ๒๔๔๙

เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสคุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประ๓ทรายจ่ายตามงบประมาณ
เรียน
อ้างถึง หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๖๘ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๔๔๘
สิ่งที่ส่งมาด้วย ตัวอย่างสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพและสิ่งของที่จัดเป็นครุภัณฑ์โดยสภาพ
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนัก งบประมาณได้เวียนแจ้งการปรับ ปรุงหลัก การจำแนกประเภท
รายจ่า ยตามงบประมาณ รายจ่า ยค่า วัส ดุ ค่าครุภ ัณ ฑ์ และค่าที่ด ิน และสิ่งก่อ สร้าง เพื่อให้ส่วนราขการ
และรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติ โดยให้เรื่มใช้สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๔๘ เป็นต้นไป
และงบประมาณรายจ่ายที่!ด้รับ จัดสรรก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๔๙ ที่ได้รับอนุมัติให้กับเงินไว้เบิกจ่าย
เหลื่อมปีและดำเนินการใช้จ่ายหรีอก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๔๙ นั้น
เพื่อให้ส่วนราขการและรัฐวิสาหกิจมีความเช้าใจซัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการพิจารณาสิ่งของตาม
หลักการจำแนกประ๓ทรายจ่ายตามงบประมาณสำหรับรายจ่ายค่าวัสดุ และรายจ่าย่ค่าครุภัณฑ์ ตามหนังสือเวียน
ดังกล่าว สำนักงบประมาณจีงช้อมความเช้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาสิ่งชองที่จัดเป็น วัสดุโดยสภาพ
และครุภัณฑ์โดยสภาพ ตังนี้
๑. สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น ๓ ประ๓ ท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยีนนาบ หรีอเมื่อนำไปใช้งาบแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแชมให้ใช้งาบได้ดังเดิม หรือ
ซ่อมแชมแล้วไม่คุ้มค่า
ข. ประ๓ ทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใบระยะเวลาอับสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม
ค. ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบ
หรืออะไหล่ส ำหรับ การซ่อ มแชมบำรุงรัก ษาทรัพ ย์ส ิบ ให้ก ลับ คีน ลภาพด้งเดิม ที่ม ีล ัก ษณะเป็น การซ่อมบำรุง
ปกติหรือค่าซ่อมกลาง
ทั้งบี้ ตามตัวอย่างสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
๒. ครุภัณฑ์ ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทบถาวร มีอายุการใช้งานยีนนาน เมื่อชำรุด
เสียหายแล้วสามารถซ่อมแชมให้ใช้งานได้ดังเดิม
ทั้งนี้ ตามตัวอย่างสิ่งของที่จัดเป็นครุภัณฑ์โดยสภาพคามสิ่งที่ส่งมาด้วย
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๓. เพื่อ ประโยชน์ใ บการจำแนกประเภทรายจ่า ยตามงบประมาณ สำนัก งบประมาณอาจ
กำหนดให้ถือว่าสิ่งของรายการใดเป็นวัสดุหรือครุภัณฑ์ขึ้นเป็นการเฉพาะตามความจำเป็นและเหมาะสม
๔. หากส่ว นราชการและรัฐ วิส าหกิจ ได้ร ับ จัด สรรงบประมาณรายจ่า ยประจำปี รายการ
ค่า วัส ดุแ ละรายการค่า ครุภ ัณ ฑ์ไ ม่ส อดคล้อ งกับ งบรายจ่า ยตามหลัก การจำแนกประเภทรายจ่า ยตาม
งบประมาณที่ปรับปรุงใหม่ ให้ส ่วนราชการและรัฐวิส าหกิจดำเนิน การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
สำหรับ รายจ่า ยค่า วัส ดุแ ละรายจ่า ยค่า ครุภ ัณ ฑ์ เพื่อ ให้ถ ูก ต้อ งตามงบรายจ่า ยที่ก ำหนดไวิใ นหลัก การ
จำแนกประเภทรายจ่า ยตามงบประมาณก่อ นลงนามใบสัญ ญาจัด หาวัส ดุห รือ ครุภ ัณ ฑ์ โดยไม่ต้องขอทำ
ความตกลงกับสำนักงบประมาณ ตามนัยข้อ ๒๔ ของระเบียบว่าด้วยการบริห ารงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๔๘
และที่แก้ไขเพื่มเติม
๔. กรณีท ี่ส ่ว นราชการและรัจ วิส าหกิจ ได้พ ิจ ารณาดำเนิน การใช้จ ่า ยงบประมาณรายจ่า ย
ประจำปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๔๔๙ เพื่อ จัด หาวัส ดุแ ละครุภ ัณ ฑ์ไ ปแล้ว ก่อ นวัน ที่ไ ด้ร ับ หนัง สือ ฉบับ นี้
โดยเกิด จากความเข้า ใจคลาดเคลื่อ นทำให้ก ารใช้จ ่ายงบประมาณไม่ส อดคล้อ งกับ หลัก การจำแนกประเภท
รายจ่า ยตามงบประมาณที่ป รับ ปรุง ใหม่ ให้ส ่ว นราชการและรัฐ วิส าหกิจ ดำเนิน การโอนเปลี่ย นแปลง
รายการงบประมาณสำหรับ รายจ่า ยค่า วัส ดุแ ละรายจ่า ยค่า ครุภ ัณ ฑ์ไ ด้ถ ูก ต้อ งตามงบรายจ่า ยที่ก ำหนดไว้ใ น
หลักการจำแนกประ๓ ทรายจ่ายตามงบประมาณด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบ้ติ
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ้ โชติรัตนะติริ)
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

สำนักกฎหมายและระเบียบ
โทร. ๐ ๒๒๖๔ ๑0๔๐ และ o ๒๒๖๔ ๒๐๘๔
โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๔๓๖

ต ัว อ ย ่า ง
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ก. ประ๓ ทวัสดุคงทน
ไม้ต่าง ๆ
๒. แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
๓. เครื่องคดเลขขนาดเล็ก
๔. เครื่องเจาะกระตาษขนาดเล็ก
๕. ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก
๖. ไม้บรรทัดเหล็ก
๗. กรรไกร
๘. หม้อ
๙. กระทะ
๑0. กะละมัง
๑๑. ตะหลิว
๑๒. กรอบรูป
๑๑). มด
๑๔. ค้อน
©๕. ไขควง
๑.

๑๖. คีม
๑๗. ซะแลง
๑๘.จอบ
©๙. สิ่ว
๒๐. เสียม
๒๑. เลอย
๒๒.ขวาน
๒๑). กบไสไม้
๒๔. เทปวัดระยะ
๒๕. เคียว
๒๖. ประแจ
๒๗.หนังสือ
๒๘. แปรงลบกระดานดำ
๒๙. ลัง
0)0.ถาด
๓๑.แก้ว,นํ้า
๓๒. เก้าอี้พลาสติก
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ข. ประ๓ทวัสดุสิบเปลือง
®. กระดาษ
๒. หมึก
๓. ดินสอ
๔. ปากกา
๕. ยางลบ
๖. นายาลบคำผิด
๗. เทปกาว
๘. ■ ซองเอกสาร
๙. ลวดเย็บกระดาษ
๑๐. กาว
©๑. ซอลค
๑๒. บื้ามันเบรก
๑๓. ผงซักฟอก
๑๔. สบู่ ๑๕. นํ้ายาดับกลิ่น
๑๖. ยาฟ้องกันและกำจัดศัตรูพืช
และสัตว์ .
๑๗. อาหารสัตว์
๑๘. พืชและสัตว์
๑๙. ปุย
๒๐. สำลี และผ้าพันแผล
๒©. เวชภัณฑ์
๒๒.แอลกออล์
๒๓. ฟ้สํมเอ็กชเรย์
๒๔.เคมีภัณฑ์

๒๕. นํ้ามันทา'โม้
๒๖. ทินเบอร์
๒๗. ส
๒๘. บู่น'ซีเมนต์
๒๙. ทราย
๓๐. อิฐหรือซี๓ นต์บล๊อก
๓๑. กระเบื้อง
๓๒. สังกะสี
๓๓. ตะบู่
๓๔. เหล็กเส้น
๓๕. นํ้าหมึกปรินฑ์
๓๖. ตลับผงหมึก
๓๗. ยางรถยนต์
๓๘. เทปพันสายไฟ
๓๙. สายไฟฟ้า
๔๐. หลอดไฟฟ้า
๔๑. พู่กัน
๔๒. ฟ้วส้
๔๓. นํ้ามันเชื้อเพลิง
๔๔. แก๊สหุงต้ม
๔๕. น็อตและสกรู
๔๖. หลอดไฟ
๔๗. สมุด
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ค. ประ๓ ทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
<3. ท่อบํ้าและอุปกรณ์ประปา
๒. ท่อต่าง ๆ
๓. ตอกลำโพง
๔. หน่วยประมวลผล
๕. ฮาร์ดดิสก์ไตบร์
๖. ซีดิรอมไดรฟ้
๗. แผงวงจร
๘. เบาะรถยนต์
๙. เครื่องยนต์
©๐. ชุดเกียร์รถยนต์
(30. เบรก
©๒. ครั1ซ
©๓. พวงมาลัย
©๔. สายพานใบพัด
©๕. หม้อนํ้า
©๖. หัวเทียบ
©๗. แบตเตอรี่
©๘. จานจ่าย
©๙. ลอ
๒๐. ถังนํ้าม้บ
๒©. ไฟหม้า
๒๒.ไฟเบรก
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ต ัว อ ย ่า ง

a. รถยนต์นั่ง
๒. รถยนต์โดยสาร
๓. รถเข็น
๔. รถยกของ
๕. รถปันจั่น
๖. รถบรรทุก
๗. รถไถ
๘. รถนทรคเตอร
๙. เครื่องทำลายเอกสาร
eo. เครื่องแสกนเนอร์
๑๑. เครื่องคอมพิวเตอร์
๑๒. จอคอมพิวเตอร์
๑๓. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
๑๔. เครื่องสำรองไฟ
๑๕. กล้องส่องทางไกล
๑๖. โต๊ะ
๑๗. โต๊ะทำงาน
๑๘. โต๊ะรับแขก
๑๙. โต๊ะหมู่บูขา
๒๐. เกาอ

๒®. ตู้โซว่
๒๒.ตู้เก็บของ
๒๓.ตู้'เก็บเอกสาร
๒๔.ต้นิรภัย
z๒๕.ซนเกบเอกสาร
y iT
๒๖. เครื่องดดผ้น
๒๗. เครองขัดพิน
๒๘.เครื่องคำนวณ
๒๙. เครื่องขุมสายโทรศัพท์
๓๐. ตู้โทรศัพท์
๓๑. เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน
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๓๒. เครื่องโทรศัพท์เคลอนที่
coco. เตาไมโครเวฟ
๓๔. เครื่องกรองอากาศ
๓๕. โทรทัศน์
๓๖. ลำโพง
๓๗. เครื่องสัญญาณเตือนภัย
๓๘. จักรเย็บผ้า
๓๙. เครื่องพ่บสี
๔๐. เครื่องกลืง
๔®. เครื่องเจาะ
๔๒. เครื่องผสมคอนกรีต
๔๓. ตู้'เก็บเมล็ดพันธุ
๔๔. เครื่องสีข้าวโพด
๔๕. เครื่องตัดวัชพืช
๔๖. เครื่อง'หว่านป๋ย
๔๗. เครื่องหยอดหรือหว่านเมล็ดพันธุ
๔๘. เครื่องกรอพิน
๔๙. เครื่องให้ออกซิเจน
๕๐. เครื่องเอิกซเรย์
๕๑. เครื่องวัดความดันโลหิต
๕๒. เครื่องตรวจเม็ดเลือด
๕๓. โคมไฟฟ้า
๕๔. กระดานดำ
๕๕. เคาน์เตอร์
๕๖. เครื่องพิมพ์ดีด
๕๗. เครื่องอัดสำเนา
๕๘. เครื่องถ่ายเอกสาร
๕๙. เครื่องเจียระไน
๖๐. เครื่องทอผ้า
๖๑. เครื่องตัดโลหะ

ส ิง ข อ ง ท ี่จ ัด เ ป ็น ค ร ภ ัณ
จ
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๖๒. เครื่องสูบนํ้า
๖๓. แท่นกลึง
๖๔. เครื่องคว้าน
ถังเก็บเชื้อเพลิง
๖๖. เครื่องปัมและตัดโลหะ
๖๗. แท่นพิมพ์เครื่องพิมพ์แบบ
๖๘. จักรอุตสาหกรรม
๖๙. พัดลม
๗๐. กล้องถ่ายรูป
๖ ๕ .
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