
*
เอกสารแนบ -g

ท่ี นร 0๗0๔//ร แร กV สำนักงบประมาณ
ถนนพระรามท่ี ๖ กรุงเทพๆ ๑๐๔ 00

^0 มกราศม ๒๔๔๔

เร๋ึอง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประนาทรายจ่ายตามงบประมาณ 

เรียบ

อ้างถึง หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนท่ีสุต ท่ี นร 0 ๗๐๔/ว ๖๘ ลงวับท่ี ๒๙ เมษายน ๒๔๔๘
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ตัวอย่างส่ิงของที่จัลเป็นวัสดุโดยสภาพและส่ิงของที่จัตเป็นครุภัณฑ์โดยสภาพ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงบประมาณได้เวียนแจ้งการปรับปรุงหลักการจำแนกประเภท 
รายจ่ายตามงบประมาณ รายจ่ายค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้ส่วนราชการ 
และรัฐวิสาหกิจถึอปฏับัติ โดยให้เรมใช้สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ค. ๒๔๔๔ เป็นต้นใป 
และงบประมาณรายจ่ายที่โด้รับจัดสรรก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๔๙ ที่ใด้รับอบุม้ตให้กับเงินใวัเปีกจ่าย 
เหล่ือมปีและดำเบนการใช้จ่ายหรีอก่อหนี้ผูกพ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๔๘ น้ัน

เพื่อให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีความเช้าใจชัดเจนยงชื้นเกี่ยวกับการพิจารณาสิ่งชองตา34 
หลักการจำแนกประ๓ทรายจ่ายตามงบประมาณสำหรับรายจ่ายค่าวัสดุ และรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ตามหนังสือเวียน 
ตังกล่าว สำนักงบประมาณจ็งช้อมความเช้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาสิ่งชองที่จัดเป็น วัสดุโดยสภาพ 
และครุภัณฑ์โดยสภาพ ตังนี้

๑. ส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ ให้แบ่งการพิจารผาออกเป็น ๓ ประ๓ ท ด้งนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน ใต้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการ 

ใช้งานไม่ยีนบาน หรีอเมื่อบ*าใปใช้งานแล้วเกิดความช้ารุดเสิยหาย ไม่สามารถซ่อมแชมให้ใช้งาบใต้ด้งเติม ห ร ือ  

ซ่อมแชมแล้วไม่คุ้มค่า
ช. ประ๓ ทวัสดุส้ินเปสือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปสือง 

หมดไป แปรสภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปโบระยะเวลาอันส้ินหรือไม่คงสภาพเติม
ค. ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่โช้เป็นอุปกรณป์ระกอบ 

หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแชมบำรุงรักษาทรัพย์สินไห้กลับคีนลภาพด้งเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุง 
ปกติหรือค่าซ่อมกลาง

ทั้งนี้ ตามตัวอย่างสิงชองที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
๒. ครุภัณฑ์ ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้งานยีนนาน ณ๋ึอช้ารุด 

เสยหายแล้วสามารถซ่อมแชมให้ใช้งานได้ด้งเดิม
ทั้งนี้ ตามตัวอย่างสิ่งของที่จัตเป็นครุภัณฑ์โดยสภาพตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

/รท. เพ่ือ ...

...    ...........—— «—— —  ............ ..............'  ........................
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รท. เพื่อประโยชน์ในการจำแนกประนาทรายจ่ายตามงบประมาณ สำนักงบประมาณอาจ 
กำหนดให้ทอว่าสิงของรายการใดเป็นวัสดุหรอครุกัณฑ์ขึ้นเป็นการเฉทาะดามความจ่าเป็นและเหมาะa ม

๔. หากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจไต้รับอัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี รายการ 
ค ่าว ัสด ุและรายการค ่าคร ุภ ัณ ฑ ์ไม ่สอดคล ้องก ับงบรายจ ่ายตามห ล ักการจำแน กประเภทรายจ ่ายต า ม  

งบประมาณที่ปรับปรุงใหม่ ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ 
สำห รับรายจ่ายค ่าว ัสด ุและรายจ่ายค ่าครุก ัณ ฑ ์ เพ ื่อให ้ถ ูกต้องตามงบรายจ่ายท ี่กำหนดไว้โนหลักการ 
จำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณก่อนลงนามใบสัญญาจัดหาวัสดุหรัอครุภ ัณฑ ์ โดยไม่ต้องซอท้า 
ความตกลงกับสำนักงบประมาณ ตามนัยข้อ เอ๔ ซองระเบียบว่าด้วยการบรัหารงบประมาณ ท.ศ. ๒๔๔๘ 
และที่แก้ไขเพื่มเดิม

๔. กรณีที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจไต้พ ิจารณาดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจำป ีงบประมาณ  ท.ศ. ๒๔๔๙ เพ ื่อจ ัดหาวัสด ุและครุก ัณ ท ้ไปแล้ว ก่อนวันที่ไต้รับหนังสิอฉนับนี้ 
โดยเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลี่รนท้าให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่สอดคล้องกับหลักการจำแนกประเภท 
รายจ่ายดามงบประมาณ ท ี่ปรับปรุงใหม ่ ให ้ส ่วนราชการและรัฐวิสาหกิจดำเน ินการโอนเปลี่ยนแปลง 
รายการงบประมาณสำหรับรายจ่ายค่าวัสดุและรายจ่ายค่าครุกัณฑ์ไต้ถูกต้องตามงบรายจ่ายที่กำหนดไว้ใน 
หลักการจำแนกประ๓ ทรายจ่ายตามงบประมาณต้วย

จึงเรียนมาเพื่อ'โปรดทราบและทอปฎิบ้ติ

ขอแสดงความนับทอ

(นายสมต้กดี้ โชติรัตนะติริ) 
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

สำนักกฎหมายและระเบียบ
โทร. ๐ ๒๒๖๔ ๑0๔ 0 และ o  ๒๒๖๔ ๒๐๘๔
โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๔๓๖



ตัวอย่าง สิงของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ

ก. ประ๓ ทวัสดุคงทบ

Q. ไม้ต่าง ๆ
๒. แผ่นหรอจานบันทึกข้อมูล
®. เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก
๔. เครื่องเจาะกระตาษขนาดเล็ก
๕. ที่เย็บกระดา,ษขนาดเล็ก
๖. ไม้บรรทัดเหล็ก
๗. กรรไกร
๘. หม้อ
๙. กระทะ
90. กะละมัง
«0 . ตะหลิว
«๒. กรอบรูป
90). มด
«๔. ค้อน 
«๕. ไขควง

«๖. คีม 
«๗. ขะนลง 
«๘ .จอบ 
«๙. ส่ิว 
๒0. เลียม 
๒®. เสือย 
๒๒.ขวาน 
๒ ». กบไสไม้ 
๒๔. เทปวัดระยะ 
๒๕. เคียว 
๒๖. ประแจ 
๒๗.หนังสือ
๒๘. แปรงลบกระดานตำ
๒๙. ถัง
0)0.ถาด
0)9. แก้วบํ้า
พ๒. เก้าอี้พลาสคิก

สำนกังบประมาณ 10**๙



๒

ข. ประ๓หวัสดุสินเปลือง

ร. กระดาษ 
๒. หมก 
135. ดินสอ
๔. ปากกา 
๕. ยางลบ 
๖. บํ้ายาลบคำผิด 
๗. เทปกาว 
๘, ชองเอกสาร 
๙. ลวดเยึบกระดาษ 
๑0. กาว 
รร. ชอล์ค 
๑๒. น้ํๆมนเบรก 
๑05. ผงซักฟอก 
๑๔. สปู
«๕. นํ้ายาดับกลิ่น 
๑๖. ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืช 

และสัตว์ .
«๗. อาหารสัตว์ 
๑๘. พืชและสัตว์ 
๑๙. ปูย
๒๑. สำลี และผ้าพันแผล 
๒®. เวชภัณฑ์ 
๒๒.แอลกฮอส์ 
๒รท. พืล่มเอ็กซเรย์ 
๒๔. เดมีภัณฑ์

๒๕, บื้ามันทาไม้ 
๒๖. ทินเนอร 
๒๗. สิ
๒๘. ปูนซีเมนต์ 
๒๙. ทราย
0)0. สิฐหรือซีเมนต์บล็อก
«๑ . กระเบื้อง
๓๒. สังกะสี
๓๓. สะปู
๓๔. เหล็กเส้น
๓๕. น้ําหมีกปรืบฑ์
๓๖. ตลับผงหมีก
«๗ . ยางรกยนต์
๓๘. เทปพันสายไฟ
๓๙. สายไฟฟ้า
๔๐. หลอดไฟฟ้า
๔๑. พู่กัน
๔๒. ฟ้วส์
๔๓. นํ้ามันเช้ือเพสิง
๔๔. แกัสหุงต้ม
๔๕. บ๊อตและสกรู
๔๖. หลอดไฟ
๔๗. สมุด

สำนักงบประมาณ ๒ **๙



ค. ประ๓ หวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล

ร. ท่อ'น้ําและอุปกรณ์ประปา
๒. ท่อต่าง ๆ
๓. ตอกล่าโพง
๔, หน่วยประนวลผล
๕. ฮาร์ตค๊สก์ไตบร์
๖. ชีคีรอมไครฟ้
๗. แผงวงจร
๘. เบาะรถยนต์
๙, เคร่ืองยนต์
80. ชุดเกียร์รถยนต์
8®. เบรก
«๒. คร้ช
®«ท. พวงมาลัย
«๔. สายพานใบพัด
«๕. หม้อ'นา
«๖. หวเทยบ
©๗. แบตเตอร่ี
«๘. จานจ่าย
«๙. ฟิร
๒0. ถังบ้ํามัน
๒®. ไฟหน้า
๒๒.ไฟเบรก

ส่าน์กงบประมาณ ๒*4-๙



๔

ตัวอย่าง สิงของที่จัดเป็นครุภัฌฑโดยสภาพ
ร. รถยนต์'นง 
๒. รถยนต์โดยสาร 
®. รถเข็น 
๔. รทยกของ 
๕. รถซ้นจ่ัน 
๖. รถบรรทุก 
๗. รถไถ 
๘. รถแทรคเตอ!
๙. เครื่องทำลายเอกสาร 
ร o. เครื่องแสกนเนอ!
ร®. เครื่องคอมทิวเดอ!
ร๒. จอคอมทิวเตอ!
๑®. เครื่องคอมทิวเดอ!แบบพก,พา 
«๔. เคร่ืองสำรองไฟ 
ร ๕. กล้องล่องทางไกล 
«๖. โต๊ะ 
๑๗. โต๊ะทำงาน 
«๘. โต๊ะรับแขก 
«๙. โต๊ะพ ู่บซา 
๒๐. เก้าอี้ 
๒®. ต ูโ้ซ !
๒๒.ตู้๓บของ 
๒พ. ตู้เก้บเอกสาร 
๒ ๔.ตู้นิรภัย 
๒๕.ข้ัน๓บเอกสาร
๒๖. เคร่ืองดูดผ้น
“ไ ไ ไ ไ๒๗. เคริองขดทิน
๒๘. เครื่องคำนวณ
๒๙. เคร่ืองชุมลายโทรสัพท์
พ๐. ตู้,โทรภัพท
พ®. เคร่ืองโทรศัททํพื้นฐาน

พ ๒. เคร่ืองโทรคพท์เคลอิบที่ 
พ พ . เตาไมโครเวฟ 
«๔ . เครื่องกรองอากาศ 
«๕ . โทรทัศน์ 
«๖ . ลำโหง
พ ๗. เครื่องสัญญาณเตีอนภัย
«๘ . จักรเย็บผ้า
«๙ . เคร่ือง'พ่นสี
๔๐. เคร่ืองกสิง
๔®. เครื่องเจาะ
๔๒. เคร่ืองผสมคอนกรีต
๔พ . ตู้๓บเมล็ดพันธุ
๔๔. เคร่ืองสิข้าวโพด
๔๕. เคร่ืองตัด'วัชที'ข
๔๖. เคร่ืองหว่าน'ปุย
๔๗. เคร่ืองหยอดหรีอหว่านเมล็ดพันธุ
๔๘. เคร่ืองกรอทิน
๔๙. เคร่ืองให้ออกซิเจน
๕๐. เครื่องเอํภขเรย์
๕®. เคร่ืองวัดความดันโลหิต
๕๒. เครื่องตรวจเม็ดเสือด
๕พ. โคมไฟฟ้า
๕๔. กระดานคำ
๕๕. เคาน์เตอ!
๕๖. เคร่ืองทิมทํดีด 
๕๗. เครื่องอัดสำเนา 
๕๘. เครื่องถ่ายเอกสาร 
๕๙. เครื่องเจียระไน 
๖๐. เครื่องทอผ้า 
๖®. เคร่ืองดัดโลหะ

คำนกังบประมาณ ๒4-1-๙



๕

๖๒. เคร่ืองสูบนํ้า
๖ ». แท่นกล-ร
๖๔. เคร่ืองคว้าน
๖๕. ทังเก็บเซ้ีอเพลิง
๖๖. เคร่ือง’ปีมและตัด'Iลบะ
๖๗. แท่นฟ้มพัเคร่ืองพัมพันบบ
๖๘. จักรอุตลาV(กรรม
๖๙. พัดลม
๗©. กล้องถ่ายรูป

สำนท้งนประมๆณ ๒1£ 1!:๙


