
สรุปค ำถำม/ค ำตอบ  
เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 

(แนวทำงประกอบกำรตัดสินใจ) 
************************* 

ล ำดับ ค ำถำม ค ำชี้แจง/แนวทำงกำรพิจำรณำ 
1 ต้องการเช่าพ้ืนที่เว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ

ต้องเบิกจ่ายจากงบรายจ่ายใด 
เบิกจ่ายจากงบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 

2 กรณีท่ีสมัครสมาชิกโดยรับข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ต้องเบิกจ่ายจากงบรายจ่ายใด 

เบิกจ่ายจากงบด าเนินงาน หมวดค่าสาธารณูปโภค 
เนื่องจากเป็นการได้มาซึ่งบริการทางโทรคมนาคม 
ทั้งนี้ หากได้รับข้อมูลข่าวสารในรูปแบบจุลสาร 
วารสาร ให้เบิกจ่ายจากหมวดค่าใช้สอย 

3  - ที่เย็บกระดาษ  
 - เครื่องเจาะกระดาษ  
 - ฟุตเหล็ก (ไม้บรรทัด)  
ต้องเบิกจ่ายจากงบรายจ่ายใด 

เบิกจ่ายจากงบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ เป็นวัสดุ
โดยสภาพ มีความคงทน เมื่อเกิดการช ารุดเสียหาย 
ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม ซ่อมแล้วไม่
คุ้มค่า 

4 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Harddisk) 
ต้องเบิกจ่ายจากงบรายจ่ายใด 

ให้พิจารณาว่าเมื่อช ารุดเสียหายแล้วสามารถ
ซ่อมแซมได้หรือไม่ กรณีสามารถซ่อมแซมให้ใช้งาน
ได้ดังเดิม ให้เบิกจ่ายจากงบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ 
แต่หากไม่สามารถซ่อมได้ หรือไม่คุ้มค่า ให้เบิกจ่าย
จากงบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ทั้งนี้ ส่วนราชการ
ต้องพิจารณาเรื่องความคุ้มค่าอย่างละเอียดรอบคอบ
ประกอบการพิจารณาด้วย  

5 หากหน่วยงานมีการจัดซื้อกล้องวงจรปิดด้วยงบลงทุน 
หมวดครุภัณฑ์ เมื่อต้องการจัดซื้อ Memory Card 
ส าหรับกล้องวงจรปิดเพ่ิม ต้องเบิกจ่ายจากงบรายจ่าย
ใด 

เบิกจ่ายจากงบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ 

6 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าตาข่ายกันนก ต้องเบิกจ่ายจาก
งบรายจ่ายใด 

ต้องพิจารณาเกี่ยวกับรูปแบบ และลักษณะที่จะ
จัดท า หากเป็นตาข่ายที่เป็นเชือก จัดเป็นวัสดุโดย
สภาพ ให้เบิกจ่ายจากงบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ  
แต่หากเป็นตะแกรงเหล็ก และต้องยึดติดกับตัว
อาคาร จัดเป็นการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ให้เบิกจ่าย
จากงบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
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ล ำดับ ค ำถำม ค ำชี้แจง/แนวทำงกำรพิจำรณำ 
7 การติดฟิล์มติดกระจก ผ้าม่าน ม่านปรับแสง (มู่ลี่)  

ต้องเบิกจ่ายจากงบรายจ่ายใด 
ให้แยกพิจารณาเป็น 2 กรณี คือ 
 - กรณีติดผ้าม่านในรถยนต์ ให้เบิกจ่ายจาก
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ เนื่องจากตามปกติ
รถยนต์จะมีการติดฟิล์มอยู่แล้ว ดังนั้น ไม่มีความ
จ าเป็นต้องต้องติดผ้าม่าน จึงจัดเป็นการปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 
 - กรณีติดผ้าม่าน ฟิล์มติดกระจก หรือม่าน
กันแดด (มู่ลี่) ภายในอาคาร ให้เบิกจ่ายจากงบ
ด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ เนื่องจากไม่ได้เป็นการเพ่ิม
มูลค่าอาคาร 

8 การติดตั้งวอลเปเปอร์ท่ีผนังห้อง ต้องเบิกจ่ายจากงบ
รายจ่ายใด 

เบิกจ่ายจากงบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
เนื่องจากไม่เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของห้อง 

9 การปรับปรุงพื้นห้องด้วยกระเบื้องยางภายในอาคาร 
เนื่องจากพ้ืนกระเบื้องยางเดิมใช้งานมานานแล้ว หลุด
ร่อน ช ารุด ต้องเบิกจ่ายจากงบรายจ่ายใด 

หากไม่ได้เปลี่ยนประเภทกระเบื้องไปจากเดิม 
จัดเป็นการซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ดังเดิม ให้เบิกจากงบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
แต่หากมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิม เช่น 
เปลี่ยนจากกระเบื้องยางเป็นพ้ืนหินอ่อน จัดเป็นการ
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ให้เบิกจ่ายจากงบลงทุน หมวด
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

10 การติดตั้งฉากก้ันห้อง (พาทิชั่น) เพื่อกันห้องให้เป็น
สัดส่วน ต้องเบิกจ่ายจากงบรายจ่ายใด 

หากพ้ืนที่เดิมไม่เคยมีการติดตั้งมาก่อน หรือเป็นการ
รื้อของเดิมออก และติดตั้งใหม่ทั้งหมด เป็นการ
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ให้เบิกจ่ายจากงบลงทุน หมวด
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แต่หากเป็นการกั้นเพ่ิมเติม ให้
เบิกจ่ายจากงบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ  

11 ประตูไม้เดิมช ารุด ต้องการเปลี่ยนประตูไม้บานใหม่ 
ต้องเบิกจ่ายจากงบรายจ่ายใด 

จัดเป็นการซ่อมแซมทรัพย์สิน ให้เบิกจากงบ
ด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย แต่หากเปลี่ยนแปลง
รูปแบบไปจากเดมิ เช่น เปลี่ยนจากประตูไม้เป็น
ประตูกระจก เป็นการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ให้เบิก
จากงบลงทุน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
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ล ำดับ ค ำถำม ค ำชี้แจง/แนวทำงกำรพิจำรณำ 
12 การเปลี่ยนประตูกระจกบานเลื่อนเดิม เป็นระบบ

เซ็นเซอร์เพ่ือเปิดปิดประตู ต้องเบิกจ่ายจากงบรายจ่าย
ใด 
 

ให้เบิกจ่ายจากงบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย แต่
หากเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้งาน เช่น 
ติดตั้งเครื่องทาบบัตร คีย์การ์ด ส าหรับกดเปิดประตู 
เป็นการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ให้เบิกจ่ายจากงบลงทุน 
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทั้งนี้ ต้องพิจารณาด้วยว่า
มีเหตุผลความจ าเป็นหรือไม่ที่ต้องเปลี่ยนแปลง 

13 การติดตั้งรางคีย์บอร์ดที่โต๊ะท างาน ต้องเบิกจ่ายจาก
งบรายจ่ายใด 

เป็นการปรับปรุง เพิ่มประโยชน์ในการใช้งาน ให้
เบิกจ่ายจากงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ทั้งนี้ ต้อง
พิจารณาเรื่องความคุ้มค่าด้วย 

14 โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาวงเงิน 5,000,000 บาท โดย
เป็นค่าวิจัย จ านวน 2,000,000 บาท และเป็นค่า
ครุภัณฑ์ จ านวน 3,000,000 บาท ต้องเบิกจ่ายจากงบ
รายจ่ายใด 

เป็นรายจ่ายจ้างที่ปรึกษาเพ่ือการจัดหาครุภัณฑ์ ให้
เบิกจ่ายจากงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ทั้งนี้ ต้อง
พิจารณาว่าค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าอะไร ให้เบิก
จากงบรายจ่ายนั้น 

15 อาคารที่ท าการมีการใช้งานมาเป็นเวลานาน ต้องการ
ทาสีใหม่ทั้งหมด ต้องเบิกจ่ายจากงบรายจ่ายใด 

เป็นการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน ให้เบิกจ่าย
จากงบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 

16  - ขณะที่อาคารจอดรถยังอยู่ระหว่างก่อสร้าง ได้มีการ
ปรับปรุงสนามหญ้าเพ่ือท าลานจอดรถชั่วคราว  โดยใช้
ดินและหินมาถมสนามหญ้า  ต้องเบิกจ่ายจากงบ
รายจ่ายใด 
 - เมื่ออาคารจอดรถก่อสร้างเสร็จ  มีแนวโน้มจะ
ปรับเปลี่ยนพื้นที่ลานจดรถชั่วคราว  ให้กลับมาเป็น
สนามหญ้าดังเดิม ต้องเบิกจ่ายจากงบรายจ่ายใด 
 

ทั้ง  2  กรณเีป็นการปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ให้เบิกจ่ายจากงบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 
 

17 ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ต้องใช้จ่ายจากงบรายจ่ายใด 
 

หากช ารุดเสียหายสามารถซ่อมแซมได้  และเป็นการ
ติดตั้งมิเตอร์พร้อมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ให้
เบิกจ่ายจากงบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

18 เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุด ประกอบด้วย หน่วย
ประมวลผล จอภาพ เครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ เมาส์ 
กรณีท่ี จอภาพเสีย ไม่สามารถซ่อมได้ ต้องซื้อของใหม่ 
ต้องเบิกจ่ายจากงบรายจ่ายใด 
 

เบิกจ่ายจากงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ เนื่องจาก
ส านักงบประมาณก าหนดให้เป็นครุภัณฑ์โดยสภาพ 
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ล ำดับ ค ำถำม ค ำชี้แจง/แนวทำงกำรพิจำรณำ 
19 เครื่องคอมพิวเตอร์ CPU เสีย ไม่สามารถหารุ่นเดิมมา

เปลี่ยนได้ ต้องใช้ที่ดีขึ้นกว่าเดิม และต้องเปลี่ยนแมน
บอร์ดด้วย จะต้องเบิกจ่ายจากงบรายจ่ายใด 
 

ให้เบิกจ่ายจากงบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ จัดเป็น
การซ่อมแซมให้คอมพิวเตอร์กลับมาใช้งานได้ดังเดิม 
แต่เนื่องจากรุ่นเดิมไม่มีแล้ว จ าเป็นต้องเปลี่ยน
อะไหล่รุ่นที่มีอยู่ในท้องตลาด ท าให้ส่งผลกระทบกับ
การท างานอุปกรณ์อ่ืนด้วย แต่หากอุปกรณ์ท่ีเปลี่ยน
มีให้เลือกหลายระดับ และผู้ใช้งานเลือกรุ่นใหม่ที่ดี
ที่สุด (อัพเกรดซีพียู) จัดเป็นการปรับปรุงครุภัณฑ์  
ให้เบิกจ่ายจากงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
 

20 การจ้างปรับปรุงเว็บไซต์ วงเงิน 50,000 บาท จะต้อง
เบิกจ่ายจากงบรายจ่ายใด 
 

รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อ
หน่วย หรือต่อชุดเกินกว่า 20,000 บาทเบิกจ่ายจาก
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์   

21 การปรับปรุงดัดแปลงห้องประชุม ดังนี้ ปูพรม 
100,000 บาท , ผนังเก็บเสียง  200,000 บาท และ
ระบบไฟ 400,000 บาท จะต้องเบิกจ่ายจากงบ
รายจ่ายใด 

เป็นการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ให้เบิกจ่ายจากงบลงทุน 
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

22 กรณีซ้ือวัสดุก่อสร้าง มาสร้างอาคารฝึกงานชั่วคราว 
งานด าเนินการเอง โดยจ้างแรงงาน งบประมาณทั้งสิ้น 
60,000 บาท  (เป็นค่าวัสดุ 40,000 บาท และ
ค่าแรงงาน 20,000 บาท) จะต้องเบิกจ่าย “ค่าวัสดุ” 
และ “ค่าแรง”  จากงบรายจ่ายใด 
 

เบิกจ่ายจากงบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

23 การจัดซื้อกล้องดิจิตอลซึ่งอยู่ในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์นั้น ถ้ามีราคาไม่เกิน 5,000 บาท จะสามารถ
ด าเนินการจัดซื้อกล้องเป็นวัสดุได้หรือไม่ 

ไม่ได้ ต้องเบิกจ่ายจากงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
(เป็นครุภัณฑ์โดยสภาพ) 

24 การจัดซื้อแผ่นประชาสัมพันธ์ไวนิล ซึ่งราคาต่อชิ้นเกิน 
5,000 บาท จะเบิกจ่ายในลักษณะค่าวัสดุได้หรือไม่ 

ได้ เนื่องจากโดยสภาพของป้ายไวนิล ไม่คงทนถาวร 
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน 

25 การเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าแรงสูง และอุปกรณ์ลูกถ้วย 
ฯลฯ โดยเปลี่ยนจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว จ านวนเงิน
ประมาณ 400,000 บาท จะต้องใช้จ่ายจาก
ค่าตอบแทน หรือเป็นงบลงทุน 

เบิกจ่ายจากงบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
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ล ำดับ ค ำถำม ค ำชี้แจง/แนวทำงกำรพิจำรณำ 
26 การต่ออายุโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มูลค่า 134,000 

บาท ต้องเบิกจ่ายจากงบรายจ่ายใด 
เบิกจ่ายจากงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ เนื่องจาก
เป็นการจัดหาโปรแกรมใหม่ รายจ่ายเพื่อจัดหา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย หรือต่อชุด
เกินกว่า 20,000 บาท 

27 แบตเตอรี่ส าหรับเครื่องส ารองไฟฟ้า ต้องเบิกจ่ายจาก
งบรายจ่ายใด 

เบิกจ่ายจากงบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ 
 

28 ค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ าประปามาใช้ชั่วคราว ต้องใช้จ่าย
จากงบรายจ่ายใด 

เบิกจ่ายจากงบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ แต่หาก
เป็นการซื้อประจ า และต่อเนื่องให้เบิกจากหมวด
สาธารณูปโภค 

29 พัดลมทุกประเภท  ต้องเบิกจ่ายจากงบลงทุนใช่หรือไม่ เบิกจ่ายจากงบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  กรณีเป็น
พัดลมดูดอากาศท่ีติดตั้งพร้อมการก่อสร้างอาคาร
ต้องเบิกจ่ายจากงบลงทุน  หมวดค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง   

 
















