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รายการครุภัณฑ์โดยสภาพแยกตามหมวดได๎ดังนี้
ครุภัณฑ์สานักงาน
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
57

โต๏ะ
โต๏ะสานักงาน
โต๏ะพิมพ์ดีด
โต๏ะประชุม
โต๏ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์
โต๏ะวางเครื่องพิมพ์
โต๏ะเขียนแบบ
โต๏ะอเนกประสงค์
โต๏ะอาหาร
โต๏ะหมูํบูชา
ชุกรับแขก
เก๎าอี้
เก๎าอี้ทางาน
เก๎าอี้ฟังคาบรรยาย
เก๎าอี้เขียนแบบ
เก๎าอี้สาหรับเจ๎าหน๎าที่คอมฯ
เก๎าอี้ผู๎มาติดตํอ
ชั้นวางเอกสาร
ตู๎
ตู๎ไม๎
ตู๎เหล็ก
ตู๎ดรรชนี
ตู๎เก็บแผนที่
ตู๎นิรภัย
ตู๎เก็บแบบฟอร์ม
ตู๎เสื้อผ๎า
ตู๎ล็อกเกอร์
ตู๎เก็บเอกสาร
เครื่องปรับอากาศ

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

ตู๎โชว์
ตู๎เก็บเสื้อผ๎า
เครื่องพิมพ์ดีด
เครื่องโทรศัพท์ รวมถึง เครื่องโทรศัพท์ภายใน
เครื่องโทรภาพหรือโทรสาร
เครื่องถํายเอกสาร
เครื่องอัดสาเนา
เครื่องพิมพ์สาเนาระบบดิจิตอล
เครื่องทาลายเอกสาร
เครื่องเจาะกระดาษและเข๎าเลํม
พัดลม รวมถึง พัดลมระบายอากาศ
เครื่องดูดฝุ่น
ลิฟท์
รถเข็น
ถังเก็บน้า
เครื่องปรุกระดาษไข
เคาร์เตอร์
แทํนอํานหนังสือ
ที่วางหนังสือพิมพ์
เครื่องขัดพื้น
เครื่องชุมสายโทรศัพท์
ตู๎โทรศัพท์หรือตุ๎สาขาโทรศัพท์
เครื่องโทรพิมพ์
เครื่องนับเหรียญ
เครื่องนับธนบัตร
เครื่องฟอกอากาศ
วิทยุติดตามตัว
เครื่องบันทึกเงินสด
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสํง
รถยนต์นั่ง
รถยนต์โดยสาร
รถยกของ
รถปั้นจั่น
รถบรรทุก
รถลากเครื่องบิน
รถเทรลเลอร์

12

รถดับเพลิง
9 รถจักรยานยนต์
10 รถจักรยาน
11 เรือยนต์

19

1
2
3
4
5
6
7
8

13
14
15
16
17
18

20
21
22

เรือบด
เรือติดท๎าย
เรือเร็ว
เรือพํวง
เครื่องบิน
แมํแรงยกอากาศยาน
รถกระบะเทท๎าย
รถบรรทุกน้า
รถบรรทุกน้ามัน
รถบรรทุกขยะ
เครื่องยนต์

ครุภัณฑ์การเกษตร
ปศุสัตว์ ( ช๎าง ม๎า วัว ควาย )
2 รถไถ
3 รถฟาร์มแทรคเตอร์
4 เครื่องพํนยา
5 เครื่องเก็บเกี่ยวข๎าวโพด ข๎าวฟ่าง
6 เครื่องตัดวัคซีน
7 เครื่องหวํานปุ๋ย
8 เครื่องยกรํอง
9 เครื่องนวดธัญพืช
10 เครื่องผสมยาคลุกเมล็ดพันธุ์
11 เครื่องนับเมล็ดพืช
1

ตู๎เก็บเมล็ดพันธุ์
13 เครื่องรดน้า
14 เครื่องสีข๎าวโพด
15 เครื่องสีฝัด
16 เครื่องเกลี่ยหญ๎า
17 เครื่องคราดหญ๎า
18 เครื่องบดและผสมอาหารสัตว์
19 เครื่องสูบน้า
20 เครื่องขยายเกล็ดปลา
21 เครื่องชั่ง
12

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพรํ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กล๎องถํายรูป
กล๎องถํายภาพยนตร์
กล๎องถํายวีดีโอ
เครื่องอัดและขยายภาพ
เครื่องฉายภาพยนตร์
เครื่องฉายสไลด์

7.
8.
9.
10.
11.
12.

เครื่องวีดีโอ
เครื่องฉายภาพทึบแสง
เครื่องฉายภาพข๎ามศีรษะ
เครื่องเทปซิงโครไนต์
ไฟแวบ
จอรับภาพ
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13. เครื่องล๎างฟิล์ม

14. โต๏ะตัดตํอฟิล์มภาพยนตร์

15. เครื่องฉายภาพจากสัญญาณวีดีโอ
17. โคมไฟถํายภาพและวีดิโอ

16. เครื่องตัดตํอภาพ

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

เครื่องกาเนิดไฟฟ้า
หม๎อแปลงไฟฟ้า
เครื่องขยายเสียง
เครื่องบันทึกเสียง
เครื่องเลํนแผํนเสียง
เครื่องรับวิทยุ
เครื่องสํงวิทยุ
เครื่องรับโทรทัศน์
เครื่องสํงโทรทัศน์
เครื่องวัดความถี่คลื่นวิทยุ
เครื่องอัดสาเนาเทป
เครื่องถอดเทป
วิทยุ-เทป
เครื่องเลํนซีดี (Compact Disc)

ครุภัณฑ์งานบ๎านงานครัว
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

เครื่องกรองน้า
เครื่องดูดควัน
เครื่องตัดหญ๎า
ตู๎เย็น ตู๎แชํอาหาร
เครื่องซักผ๎า
เครื่องอบผ๎า
เครื่องล๎างชาม
เครื่องทาน้าเย็น
เตาอบ
เตาแก๏ส
เตียง
ผ๎ามํานพร๎อมอุปกรณ์

ครุภัณฑ์โรงงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

เครื่องพิมพ์ลายบนแก๎ว
แทํนพิมพ์
เครื่องพิมพ์แบบ
เครื่องทาเหรียญกษาปณ์
เครื่องตีตราและอัดแบบ
เครื่องปั๊มตราดุน
เครื่องเขียนโลหะด๎วยไฟฟ้า
เครื่องเชื่อมโลหะ
เครื่องชุบผิวโลหะ
เตาเคลือบโลหะ
เตาหลอมโลหะ
เตาอบ
ตู๎อบเครื่องรัก

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

เครื่องเจียระไน
เครื่องทอผ๎า
เครื่องตัดโลหะ
เครื่องปั๊มและตัดโลหะ
เครื่องตัดเหล็ก
เครื่องพับและม๎วนเหล็ก
เครื่องจักรกล
เครื่องจักรไอน้า
เครื่องล๎างทาความสะอาดเครื่องยนต์
เครื่องตรวจสอบหัวฉีดเครื่องยนต์
เครื่องอัดฉีดเครื่องจักร
เครื่องมือถอดสปริงลิ้น
เครื่องสาหรับดูดบู๏ช และลูกปืน
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

เครื่องตรวจทุํนไดนาโม
เครื่องดูดลม
แทํนกลึง
เครื่องคว๎าน
เครื่องทาเกลียว
เครื่องทาเฟื่อง
เครื่องดูดเฟื่อง
เครื่องถอดและตํอโซํ
เครื่องปรับความถี่และกาลังดัน
ทั่งระดับเหล็ก
เครื่องกลั่น
เครื่องกว๎าน
เครื่องโมํหิน
เครื่องยํอยหิน
ตะแกรงคัดแรํ

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

เครื่องอัดจารบี
เครื่องปั๊มน้ามันไฟฟ้า
เครื่องหยดน้ามัน( Line Oiler)
มอเตอร์หินเจียร
เครื่องเจียรหรือตัด
เครื่องขัดกระดาษทราย
เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า
เลื่อยฉลุไฟฟ้า
เครื่องลอกบัว
เครื่องเป่าลม
ไขควงไฟฟ้า
กบไฟฟ้า
สวํานไฟฟ้า
แมํแรงตะเฆํ

ครุภัณฑ์งานบ๎านงานครัว
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เครื่องกรองน้า
เครื่องดูดควัน
เครื่องตัดหญ๎า
ตู๎เย็น ตู๎แชํอาหาร
เครื่องซักผ๎า
เครื่องอบผ๎า
เครื่องล๎างชาม

ครุภัณฑ์สารวจ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

กล๎องสํองทางไกล
เครื่องเจาะสารวจ
กล๎องระดับ
กล๎องวัดมุม
โซํลาน
ไม๎สตาฟฟ์
เทปวัดระยะ

8. เครื่องทาน้าเย็น
9.
10.
11.
12.

เตาอบ
เตาแก๏ส
เตียง
ผ๎ามํานพร๎อมอุปกรณ์

ครุภัณฑ์อาวุธ
1. ปืน
2. ปืนลูกซอง
3. ปืนพก

5

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

ปี่คาลิเน็ท
แตรทรัมเป็ท
แตรทัมโบน
แตรทัมโทน
แตรยูฟอร์เนียม
แตรบาสซูน
แซกโซโฟน
ไวโอลีน
วิโอลํา
เซลโลํ
เบส
เปียโน
ออร์แกนไฟฟ้า
ระนาด
ฆ๎องวง
ขิม
ศีรษะโขนละคร
เครื่องแตํงกายชุดแสดงโขน-ละคร

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

เครื่องกาเนิดไฟฟ้า
หม๎อแปลงไฟฟ้า
เครื่องขยายเสียง
เครื่องบันทึกเสียง
เครื่องเลํนแผํนเสียง
เครื่องรับวิทยุ
เครื่องสํงวิทยุ
เครื่องวัดความถี่คลื่นวิทยุ
เครื่องอัดสาเนาเทป
เครื่องถอดเทป
วิทยุ-เทป
เครื่องเลํนซีดี (Compact Disc)

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

เตียงเฟาว์เลอร์
เตียงตรวจโรค
เตียงตรวจภายใน
เตียงเด็ก
เตียงทาคลอด
รถเข็นชนิดนั่ง
รถเข็นชนิดนอน
รถเข็นทาแผล
รถเข็นถาดแจกยา
รถเข็นอาหาร
รถเข็นผ๎าเปื้อน

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

ตู๎อบเด็ก
ยูนิตทาฟัน
ตู๎สํองดูฟิล์มเอกซเรย์
กล๎องจุลทรรศน์
กล๎องดูดาว
เครื่องชํวยความสวํางของกล๎องจุลทรรศน์
เครื่องชั่งน้าหนัก
เครื่องดูดอากาศ
เครื่องทดสอบความถํวงจาเพาะของของเหลว
เครื่องมือเทียบสีเคมี
เครื่องลอกลวดลายจากภาพถําย
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12.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

หม๎อต๎มเครื่องมือไฟฟ้า
เครื่องเป่าลม
เครื่องตรวจสอบมาตรไฟฟ้า
เครื่องมือเติมน้ายา
เครื่องมือทดลองหาลิควิดลิมิท
เครื่องจับความเร็ว
เครื่องวัดกาลังอัด
เครื่องวัดความถี่
เครื่องวัดความสูง
เครื่องวัดอุณหภูมิโลหะเหลว
เครื่องอัดลมขับด๎วยเครื่องยนต์
เครื่องกรองแสง
เครื่องวัดแสง
เครื่องทดสอบแสงสวําง
เครื่องวัดรังสี
เครื่องวัดพลังแสงแดด
เครื่องวัดความกดอากาศ (Barometer)
เครื่องแปลงสภาพน้ากระด๎างให๎เป็นน้าอํอน
เครื่องตรวจสอบคุณภาพน้า
เครื่องกลั่นน้า
เครื่องวัดอุณหภูมิน้า
เครื่องวัดความเป็นกรด
เครื่องระเหยของเหลว
เครื่องมือวิเคราะห์ด๎วยเปลวไฟ
เครื่องวิเคราะห์แยกขนาดของเม็ดดิน
เครื่องวัดความชื้นในดิน
เครื่องกวนด๎วยแมํเหล็ก
ตู๎ทาน้าแข็ง
หม๎อต๎มเครื่องมือ
หม๎อเก็บอากาศ
เตาแอลกอฮอร์

24.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

เครื่องจํายแก๏สคลอรีน
เครื่องขบนิ่ว
เครื่องตักตะกอน
เครื่องวัดตะกอน
เครื่องจี้จมูก
เครื่องจี้คอ
เครื่องดูดเสมหะ
เครื่องดูดเลือดและหนอง
เครื่องเจาะกระดูก
เครื่องเจาะไข
เครื่องอุํนสไลด์
เครื่องตรวจหาเนื้อเยื้อมะเร็ง
เครื่องกรอฟัน
เครื่องอบแอมโมเนีย
เครื่องให๎ออกซิเจน
เครื่องเอกซเรย์
เครื่องดูฟิล์มเอกซเรย์
เครื่องล๎างฟิล์มเอกซเรย์
ฉากกั้นแสงเอกซเรย์
เครื่องชํวยหายใจ
เครื่องตรวจหัวใจ
เครื่องตรวจไขมัน
เครื่องตรวจตา
เครื่องตรวจเม็ดเลือด
เครื่องให๎ยาสลบ
เครื่องล๎างเข็มฉีดยา
เครื่องวัดประสาท
เครื่องวัดความดันโลหิต
เครื่องวัดรัศมีการเห็นของลูกตา
โคมไฟผําตัด
เครื่องมือชํวยคลอด

7

55. โซเดียมแลมพ์
56. เครื่องวัดความยืดและหดตัวของวัตถุ

87. เครื่องกรองเชื้อไวรัส(Filtering Apparatus)
88. เครือ่ งมือสาหรับบดอาหารของเชื้อแบคทีเรีย

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

มอนิเตอร์ (Monitor)
เครื่องพิมพ์ดีด ( Printer) แบบตํางๆ
พล็อตเตอร์ ( Plotter)
เครื่องแปลงรหัสสัญญาณ ( Modem)
เครื่องถํายทอดสัญญณจากคอมพิวเตอร์ขึ้นจอภาพ ( Projector)
เครื่องปรับระดับกระแสไฟ
สแกนเนอร์ ( Scanner)
ดิจิไทเซอร์ (Digitizer)
เครื่องสารองกระแสไฟฟ้า (UPS)
เครื่องแยกกระดาษ
เครื่องป้อนกระดาษ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ที่มีราคาหนํวยหนึ่งเกิน 20,000 บาท

ครุภัณฑ์การศึกษา
1
2
3
4
5
6

จักรธรรมดา
จักรทาลวดลาย
จักรพันริม
จักรอุตสาหกรรม
โต๏ะนักเรียน
เครื่องเขียนตัวอักษร

ครุภัณฑ์กีฬา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

แทรมโปลิน
บ๏อกซ์สแตนด์
โต๏ะเทเบิลเทนนิส
จักรยานออกกาลังกาย
เหล็กยกน้าหนักเป็นชุด
บาร์คูํ
บาร์ตํางระดับ
ม๎าหู

9. ม๎าขวาง
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รายการตํอไปนี้เป็นวัสดุสิ้นเปลือง
วัสดุสานักงาน
กระดาษ
หมึก
ดินสอ
ไม่บรรทัด
ยางลบ
คลิปเป๊ก
ผ้าสาลี
ซอง
ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ
ที่ถูพื้น

เข็มหมุด
กระดาษคาร์บอน
น้ายาลบกระดาษไข
กาว
สมุดบัญชี
แบบพิมพ์
แปรงลบกระดานดา
ธงชาติ
น้ามัน ไข ขี้ผึ้ง
ตะแกรงวางเอกสาร

เทปพีวีซีใส(สกอตช์เทป)
กระดาษไข
ลวดเย็บกระดาษ
แฟ้ม
สมุดประวัติข้าราชการ
ชอล์ค
ตรายาง
สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์
ขาตั้ง (กระดานดา)
น้าดื่ม

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ฟิวส์
สายไฟฟ้า
หลอดไฟฟ้า
รีซีสเตอร์
เบรกเกอร์

เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า
ปลั๊กไฟฟ้า
ลูกถ้วยสายอากาศ
มูฟวิ่งคอยส์
ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์

เทปพันสายไฟฟ้า
สวิตช์ไฟฟ้า
หลอดวิทยุ ทรานซิสเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ
คอนเดนเซอร์

วัสดุงานบ้านงานครัว
แปรง
มุ้ง
หมอน
ถ้วยชาม
กระจกเงา

ไม้กวาด
ผ้าปูที่นอน
ผ้าห่ม
ช้อนส้อม
น้าจืดที่ซื้อจากเอกชน

เข่ง
ปลอกหมอน
ผ้าปูโต๊ะ
แก้วน้าจานรอง

วัสดุก่อสร้าง
ไม้ต่าง ๆ
สี
ปูนขาว
กระเบื้อง
ค้อน
จอบ
ขวาน
กบไสไม้

น้ามันทาไม้
แปรงทาสี
ทราบ
สังกะสี
คีม
เสียม
สว่าน
เหล็กเส้น

ทินเนอร์
ปูนซีเมนต์
อิฐหรือซีเมนต์บล๊อก
ตะปู
ชะแลง
สิ่ว
เลื่อย
เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง
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ท่อน้าบาดาล
อ่างล้างมือ

ท่อน้าและอุปกรณ์ประปา
ราวพาดผ้า

ท่อต่าง ๆ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
แบตเตอรี่
สายไมล์
น้ามันเบรก
ไขควง
หม้อน้ารถยนต์
ฟิล์มกรองแสง

ยางนอก
เพลา
อานจักรยาน
นอตและสกรู
กันชนรถยนต์
เข็มขัดนิรภัย

ยางใน
ตลับลูกปืน
หัวเทียน
กระจกมองข้างรถยนต์
เบาะรถยนต์

วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น
น้ามันดีเซล
น้ามันเตา
น้ามันจารบี

น้ามันก๊าด
ถ่าน
น้ามันเครื่อง

น้ามันเบนซิน
แก๊สหุงต้ม

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
แอลกอฮอล์
เลือด
หลอดแก้ว
ลวดเชื่อมเงิน
ถุงมือ
สาลี และผ้าพันแผล

ออกซิเจน
สายยาง
เวชภัณฑ์
กระดาษกรอง
จุกต่าง ๆ
หลอดเอกซเรย์

น้ายาต่าง ๆ
ลูกยาง
ฟิล์มเอกซเรย์
เคมีภัณฑ์ (รวมกามะถัน กรด ด่าง)
สัตว์เลี้ยงเพื่อการทดลองวิทยาศาสตร์ฯ
ชุดเครื่องมือผ่าตัด

วัสดุการเกษตร
อาหารสัตว์
ปุ๋ย
วัสดุเพาะชา

พันธุ์พืช
พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้า
ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก

สารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรูพืชและสัตว์
น้าเชื้อพันธุ์สัตว์
อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก

วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ
พู่กันและสี
กระดาษเขียนโปสเตอร์
ฟิล์ม
ภาพถ่ายดาวเทียม
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วิดีโอเทป, แผ่นซีด)ี

ฟิล์มสไลด์
รูปสีหรือขาวดาที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย

วัสดุเครื่องแตํงกาย
เครื่องแบบ
ถุงเท้า
หมวก

เสื้อ กางเกง ผ้า
รองเท้า
ผ้าผูกคอ

เครื่องหมายยศและสังกัด
เข็มขัด
เครื่องแต่งกายชุดฝึกโขน - ละคร
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วัสดุกีฬา
ห่วงยาง
ไม้ตีปิงปอง

ลูกฟุตบอล

ลูกปิงปอง

วัสดุคอมพิวเตอร์
แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk Compact Disc
Digital Video Disc
เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tap)
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สาหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
ตลับผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์
แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board)
เมนบอร์ด (Main Board)
เมมโมรี่ชิป (Mempry Chip) เช่น Ram
คัตชิทฟีดเดอร์ (Cut Sheet Feeder)
พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box)
เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub)
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card, Lan Card, Anti Virus Card,Sound Card เป็นต้น
เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette)
แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-R0m)
แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น
เครื่องอ่านข้อมูล แบบซีดีรอม (CD-Rom)
แผ่นกรองแสง
เมาส์ (Mouse)
กระดาษต่อเนื่อง
สายเคเบิล
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ตัวอย่างวัสดุคงทนถาวรและมีอายุการใช้งานในระยะเวลาประมาณ 1 ปีขึ้นไป
วัสดุสานักงาน
เครื่องตัดโฟม
กุญแจ
พระบรมฉายาลักษณ์
มู่ลี่, ม่านปรับแสง
นาฬิกาตั้งหรือแขวน
พระพุทธรูป
กระเป๋า

เครื่องตัดกระดาษ
ภาพเขียน, แผนที่
แผงปิดประกาศ
พรม (ต่อฝืน)
เครื่องคิดคานวณเลข
พระบรมรูปจาลอง

เครื่องเย็บกระดาษ
เครื่องดับเพลิง
กระดานดารวมถึงกระดานไวท์บอร์ด
แผ่นป้ายชื่อสานักงานหรือหน่วยงาน ป้ายจราจร
หีบเหล็กเก็บเงิน
แผงกั้นห้อง (Partition)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
หม้อแปลงไฟฟ้า
ลาโพง
ขาตั้งไมโครโฟน
แผงบังคับทางไฟ
หัวแร้งไฟฟ้า
เครื่องสัญญาณเตือนภัย

โคมไฟฟ้า พร้อมขาหรือก้าน
ไมโครโพน
ผังแสดงวงจรต่าง ๆ
ไฟฉายสปอตไลท์
เครื่องประจุไฟ
เครื่องจับสัญญาณดาวเทียม

สายอากาศสาหรับวิทยุ โทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม
เครื่องวัดความต้านทานไฟฟ้า
เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า
เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า
มาตรวัดสาหรับตรวจวงจรไฟฟ้า
เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ

วัสดุงานบ๎านและงานครัว
ถาด
โอ่งน้า
ที่นอน
เครื่องปิ้งขนมปัง
กระติกน้าร้อน

มีด
กระโถน
เตาไฟฟ้า
กระทะไฟฟ้า
กระติกน้าแข็ง

เตารีด
เครื่องบดอาหาร
เครื่องตีไข่
หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า
ถังแก๊ส

กุญแจปากตาย
ล็อคเกียร์
สัญญาณไฟฉุกเฉิน

กุญแจเลื่อน
ล็อคคลัดช์

วัสดุยานพาหนะ
แม่แรง
คีมล็อค
ล็อคพวงมาลัย

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
ที่วางกรวยแก้ว
กระบอกตวง
หูฟัง (Stethoscope) เปลหามคนไข้
เครื่องวัดน้าฝน
ถังเก็บเชื้อเพลิง

เบ้าหลอม
คีมถอนฟัน
เครื่องนึ่ง
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และการแพทย์
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วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ
ขาตั้งกล้อง
เครื่องกรอเทป

ขาตั้งเขียนภาพ
เล็นส์ซูม

กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์
กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป

หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ
สปริงเกลิอร์(Sprinkler)
เครื่องดักแมลง
อวน(สาเร็จรูป)

เครื่องหยอดหรือหว่านเมล็ดพันธุ์
เครื่องทาความสะอาดเมล็ดพันธุ์
เครื่องกระเทาะเมล็ดพืช
คราดซี่พรวนดินระหว่างแถว

ถุงนอน
เตียงสนาม

เข็มทิศ

แบบจาลองภูมิประเทศ
เบาะยืดหยุ่น

สื่อการเรียนการสอนทาด้วยพลาสติก
เบาะมวยปล้า

เครื่องมือแกะสลัก

เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์

สมอเรือ
หัววาล์วปิด-เปิดแก๊ส

ตะแกรงกันสวะ

วัสดุการเกษตร
จอบหมุน
จานพรวน
ผานไถกระทะ
กระชัง
คะแกรงร่อนเบนโธส

วัสดุสนาม
เต๊นท์
เปล

วัสดุการศึกษา
หุ่น
กระดานลื่นพลาสติก
เบาะยูโด

วัสดุสารวจ
บันไดอลูมิเนียม

วัสดุอื่น ๆ
มิเตอร์น้า - ไฟ
หัวเชื่อมแก๊ส

ข๎อยกเว๎น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหนํวยหนึ่งไมํเกิน 20,000 บาทให๎เบิกในลักษณะคําวัสดุ
หวังเป็นอยํางยิ่งวําทุกทํานคงเข๎าใจ หากสงสัย หรือไมํเข๎าใจ
โทรถามได๎ที่ 2556 คุณ ณัฐธยาน์ (ม๎วน) ยินดีให๎คาปรึกษา

