
ระบบงบประมาณ 
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หวัขอ้การน าเสนอ 
• การจัดท างบประมาณ 

–   ขัน้ตอนการจัดท า 

–   ปฎิทนิงบประมาณ 

–   ประเภทงบประมาณ 

• หลักเกณฑ์การพจิารณางบประมาณ 

• นิยามของรายจ่ายประเภทต่างๆ 

–  รายจ่ายเมื่อได้สินทรัพย์มาในครัง้แรก 

–  รายจ่ายภายหลังได้มา และระหว่างใช้งานสินทรัพย์ 

• การจ าแนกรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายท าการ 

• ตัวอย่างรายจ่ายในโครงการต่าง ๆ 
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การจดัท างบประมาณ 
 
 

ให้จัดท างบประมาณ 

งบลงทุน 

น าเสนอคณะกรรมการ กปภ. 
เหน็ชอบ และน าเสนอครม.อนุมัต ิ

มากกวา่จ านวนขัน้ต ่า 

ตาม พ.ร.บ.พ.ศ.2522 มาตรา 37 

งบท าการ 

น าเสนอคณะกรรมการ กปภ. 
อนุมัต ิและน าเสนอครม.เพื่อทราบ 
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ขั้นตอนการจดัท างบประมาณ 
 + 

ขอตัง้
งบประมาณ
(ท าการ+
ลงทนุ) 

มท.
เห็นชอบ 

กงป. 

หน่วยงาน
ภมูภิาค+
สว่นกลาง 

งบลงทนุท่ี
ใช้แหลง่เงิน
อดุหนนุ 

-นโยบายผู้บริหาร 
- นโยบายรัฐบาล 
- แผนยุทธศาสตร์ 
-แผนปฎบิัตกิาร 

สงป. ครม. คณะกรร
มาธิการ 

สภานิต ิ
บ ญญัต ิ
(วาระ 1) 

แปร
ญัตต ิ

เพิ่ม/ลด 

 
เจ้าภาพ

แผนบูรณา
การ 

 

งบท าการ 

งบลงทนุท่ีเป็นโครงการ 

งบลงทนุเพ่ือการ
ด าเนินงานปกติ 

กงป. 
คณะ

กรรมการ
กปภ. 

มท.
เห็นชอบ 

เสนอ
สศช. 

เสนอ
ครม. 

สภานิต ิ
บ ญญัต ิ
(วาระ2-3) 
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ปฏิทินงบประมาณประจ าปี 2561 
ล าดับ เดือน ขัน้ตอนและกิจกรรม สายงานที่

รับผิดชอบ 

1 สค.59 กงป.ขอความเหน็ชอบปฎิทินประจ าปี รผง. 

2 กย.-ตค.59 ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานประจ าปี  รผผ.รปก.1-5 
ตามแผนปฎิบตัิการ  
• ทกุหน่วยงานเสนอค าขอตัง้งบประมาณ ตาม 

ทกุหน่วยงาน 

แบบฟอร์มท่ีก าหนด พร้อมแผนการด าเนินงาน / 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

• สว่นภมูิภาคต้องจดัท าประมาณการรายได้- 
รายจ่ายตามเป้าหมาย  
• งบลงทนุแผนงาน/โครงการท่ีเสนอต้องมีความ
พร้อมเรียงล าดบัความส าคญัและความจ าเป็น 
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ปฏิทินงบประมาณประจ าปี 2561  
ล าดับ เดือน ขัน้ตอนและกจิกรรม สายงานที่

รับผิดชอบ 

3 พย.-ธค.59 พิจารณาจดัสรรงบประมาณประจ าปี 

• กงป.จดัท ารายละเอียดแผนความต้องการ
งบประมาณลงทนุเบือ้งต้น(เงินอดุหนนุ) 
ประมาณการรายได้ และรายงานการคลงั เพ่ือ
สง่กระทรวงมหาดไทย และส านกังบประมาณ 

รผง. 
 
 

•กปภ.ข. และ กปภ.สาขา ประสานจงัหวดัเพ่ือ รปก.1-5 

4 
 

มค.-กพ.60 ขอให้สนบัสนนุโครงการ และงบประมาณ 
การเสนองบประมาณประจ าปี 
• กงป.จดัท าค าขอตัง้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี(เงินอดุหนนุ) และประมาณการรายได้  

 
 
รผง. 
 

รายจ่าย สง่มหาดไทย และส านกังบประมาณ 
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ปฏิทินงบประมาณประจ าปี 2561  
ล าดับ เดือน ขัน้ตอนและกิจกรรม สายงานที่

รับผิดชอบ 

4 มค.-กพ.60 การเสนองบประมาณประจ าปี 

• ฝยอ.จดัท ารายละเอียดแผนงานโครงการ 
• กงป.เสนองบประมาณประจ าปี ตอ่ คณะ 
กรรมการ กปภ.เพ่ืออนมุตัิงบประมาณท าการ 

รผผ. 
รผง. 
 

และเหน็ชอบงบลงทนุ เพื่อเสนอมหาดไทยให้ 
ความเหน็ชอบ และสง่ สศช.พิจารณาน าเสนอ
ครม.รับทราบงบท าการและอนมุตัิงบลงทนุ 

5 
 

มีค.-เมย.60 
 

สายงาน รผผ.พิจารณาโครงการลงทนุ ภายใน 
กรอบวงเงินงบประมาณอดุหนนุ เพ่ือสง่ สงป. 

รผผ. รผง. 
 

6 พค.-กย.60 การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปี 
• ครม. สนช.พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 

รผง. รผผ. 
รปก.1-5 
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ประเภทงบประมาณ 

งบลงทุน 

เงนิอุดหนุน 

แหล่งเงนิ 

งบท าการ 

เงนิรายได้ เงนิกู้ 

แหล่งเงนิ 

เงนิรายได้ 

งบผูกพัน 

แผนปฏบิัตกิาร 

วัตถุประสงค์ฉพาะ 

งบท าการปกต ิ

งบประจ าปี 

1Y 

1F 

1I 

วธีิฏบิัตทิี่ส าคัญ 
• ตรวจสอบงบประมาณก่อนก่อหนีผู้กพัน 
• ห้ามโอนเปล่ียนแปลงข้ามประเภทค่าใช้จ่าย 
   ( 1Y) , (1F) , (1I) 
• เบกิจ่าย 1F ต้องบันทกึรหสัเบกิจ่ายทุกครัง้ 
• 1Y บางรหัสบัญชีห้ามโอนข้ามหมวดค่าใข้จ่าย 
• 1Y บางรหัสบัญชีห้ามโอนข้ามรหสับัญข ี

วธีิฏบิัตทิี่ส าคัญ 
• ตรวจสอบชื่อรายการ วงเงนิงบประมาณให้ 
  ถูกต้องก่อนก่อหนีผู้กพนัสัญญา หากตรวจสอบ 
  แล้วไม่ถูกต้องให้น าเสนอสายงานให้ความเหน็ชอบ 
•การจัดจ้างให้ท าสัญญาแบบไม่รวม VAT 
•ตัดจ าหน่ายสินทรัพย์เดมิเม่ือได้รับสินทรัพย์ใหม่แทน 
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ประเภทงบประมาณ 
1. งบท าการ : ใชใ้นการด าเนินงานปกติ รวมถึงแกปั้ญหาภยัแลง้/อทุกภยั 

 รายจา่ยที่กอ่ใหเ้กดิประโยชนต์อ่กจิการเฉพาะงวดบญัช ีเพื่อการบริการงานประจ า

เชน่ คา่ใชจ้า่ยบคุลากร คา่สาธารณปูโภค 

รายจา่ยเพื่อจดัหาวสัดสุิน้เปลอืง  

  รายจ่ายวัสดอุปุกรณป์ระกอบและอะไหล ่เพื่อการซ่อมแซมบ ารงุรกัษาทรพัยส์ินตามปกต ิให้

กลบัคืนสภาพดงัเดมิสามารถใชง้าน ไดต้ามปกติ 

  รายจา่ยเพื่อการจดัหาวสัดถุาวรที่มอีายกุารใชง้านเกิน 1 ปี และมรีาคาตอ่หนว่ยหรือตอ่ชดุ

ไมเ่กิน  5,000 บาท 

  รายจา่ยเพื่อการจดัรายจา่ยเพื่อจดัหาโปรแกรมคอมพิวเตอรท์ี่มรีาคาตอ่หนว่ยหรือตอ่ชดุไม่

เกิน 20,000 บาท 
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ประเภทงบประมาณ 
 
 

   งบประมาณท าการ 

                                          

 

เป้าหมายการผลิต
จ าหน่าย 

การเพิ่มจ านวนผู้ใช้น า้ 

การเพิ่มปริมาณน า้จ าหน่าย 

การลดอัตราน า้สูญเสีย 

ประมาณการรายได้ 
รายได้ค่าจ าหน่ายน า้ 
รายได้ค่าบริการทั่วไป 

รายได้ค่าตดิตัง้และวางท่อ 
รายได้อ่ืน 

ประมาณการรายจ่าย 
เงนิเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน 

ค่าวัสดุการผลิต ไฟฟ้า 
ค่าวัสดุด าเนินการ ส านักงาน 

ค่าใช้สอย 
ค่าเส่ือมราคา ค่าตัดจ าหน่าย 
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ประเภทงบประมาณ 
  งบประมาณลงทุน : ก่อให้เกดิสินทรัพย์ถาวร ขยายงาน ทดแทนสนิทรัพย์เดมิ 

งบลงทนุที่เป็นโครงการ 

งานก่อสร้าง
ปรับปรุงขยาย 

อนมุตัิรายปี 

-ปรับปรุงระบบประปาอาคาร 
--ติดตัง้ไฟฟ้าก าลงัและ

ประปาบ้านพกั 
--จดัซือ้ท่ีดิน , ครุภณัฑ์ 

- งานระบบ IT 

- ส ารองจ าเป็นเร่งดว่น  

งบลงทนุเพ่ือการด าเนินงานปกติ 

 
งานก่อสร้าง

ปรับปรุงประปา 
ภายหลงัรับโอน 

 

แผนระยะยาว 

- วางท่อขยายเขต 
- ปรับปรุงเส้นท่อ 

- จ้างลดน า้สญูเสีย 
- ปรับปรุงแหลง่น า้ 
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    หลกัเกณฑก์ารพิจารณารายจา่ยลงทนุ  

 รายจ่ายท่ีมลีกัษณะเป็นการลงทนุ (Capital Eependiture) 

• หลกักรรมสิทธ์ิ ครอบครองในสินทรพัยท์ัง้ท่ีมตีวัตน 

   และไมม่ตีวัตน เชน่ สิทธ์ิการเชา่ สิทธ์ิการใชโ้ปรแกรม

คอมพิวเตอร ์

• หลกัประโยชน ์รายจ่ายท่ีกอ่ใหเ้กิดประโยชนแ์กก่ิจการ       

เกิน 1 ปี เชน่ซ้ือเคร่ืองจกัร ค่ากอ่สรา้งอาคาร 

• หลกัความส าคญั รายจ่ายท่ีมจี านวนเงนิมากพอที่จะรบัร ู ้   

   เป็นสินทรัพย ์ไมว่่าจะจา่ยครัง้เดยีวหรือผอ่นช าระ           
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ลกัษณะของรายจ่ายลงทนุ 

1. รายจ่ายเพ่ือจดัหาครภุณัฑ ์โดยสภาพมีลกัษณะคงทน

ถาวรเกิน 1 ปี รวมถึงสินทรพัยท่ี์ไมมี่ตวัตน 

     1.1 ประกอบข้ึนใหม ่ดดัแปลง ต่อเติมหรือปรบัปรงุ

ครภุณัฑท่ี์มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท  

     1.2 โปรแกรมคอมพิวเตอรท่ี์มีราคาต่อหน่วยเกินกว่า  

     20,000 บาท 

     1.3 รายจ่ายจา้งท่ีปรกึษา รวมถึงรายจ่ายท่ีตอ้งช าระ 

      พรอ้มกนั เช่น ค่าขนสง่ ค่าภาษี ค่าติดตัง้  
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ลกัษณะของรายจ่ายลงทนุ 

  2. รายจ่ายเพ่ือจดัหาท่ีดินและสิ่งกอ่สรา้ง อายกุารใชง้านเกิน 1ปี 

      2.1 รายจ่ายปรบัปรงุใหมี้มลูค่าหรอือายกุารใชง้านเพ่ิมข้ึน

อยา่งนอ้ย 1 ปี โดยมีวงเงินเกิน 20,000 บาทต่อหน่วย 

      2.2 รายจ่ายติดตัง้ระบบไฟฟ้าหรอืระบบประปารวมถึงอปุกรณ์

ครัง้แรกในการกอ่สรา้งอาคาร 

      2.3 รายจ่ายเพ่ือจา้งท่ีปรกึษา จา้งออกแบบ (เฉพาะกรณีท่ีการ

กอ่สรา้งเกิดข้ึนแน่นอนในปีท่ีมีการจา้ง) 

      2.4 รายจ่ายเกี่ยวเน่ือง เช่น ค่ารื้อถอนท่ีก าหนดไวเ้ม่ือเวรคืน

ท่ีดิน   
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ลกัษณะของรายจ่ายด าเนินงาน  

  1. รายจ่ายท่ึกอ่ใหเ้กิดประโยชนต่์อกิจการเฉพาะงวดบญัชี  การ

เปลี่ยนแทนสินทรพัยเ์กา่บางช้ินสว่น ไดแ้ก ่ค่าซ่อมแซม  

ค่าบ ารงุรกัษา  

  2. รายจ่ายเพ่ือการบรหิารงานประจ า ไดแ้ก ่ค่าใชจ่้ายบคุลากร 

  ค่าสาธารณปูโภค เป็นตน้  

  3. รายจ่ายเพ่ือจดัหาวสัดถุาวร 

    3.1สินทรพัยถ์าวรราคาต่อหน่วยไมเ่กิน 5,000 บาท  

    3.2โปรแกรมคอมพิวเตอรร์าคาต่อหน่วยไมเ่กิน 20,000 บาท  
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นิยามของรายจ่ายประเภทต่างๆ 

  1. การต่อเติม ( Additions) : รายจ่ายเพ่ือต่อเติมสว่นบนของ

สินทรพัยเ์ดิม    เป็น งบลงทนุ เช่น 

      - ต่อเติมอาคารใหส้งูข้ึน 

      - ต่อเติมหลงัคารถกระบะ 

  2. การขยายออก (Extension) : รายจ่ายเพ่ือขยายสินทรพัยอ์อกไป    

ดา้นขา้ง เป็น งบลงทนุ เช่น 

      - ขยายอาคารส านกังานออกไปทางดา้นซา้ยหรอืดา้นขวา 
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นิยามของรายจ่ายประเภทต่างๆ 

  3. การปรบัปรงุและท าใหอ้ย ูใ่นสภาพท่ีดีข้ึน ( Improvement) 

      : รายจ่ายเพ่ือท าใหส้ิททรพัยมี์คณุภาพ มีประสิทธิภาพหรอือาย ุ

การใชง้านดีข้ึนกว่าเดิม เป็นงบลงทนุ เช่น 

      - การเปลี่ยนพ้ืนไมเ้ป็นพ้ืนหินอ่อน 

      - การเปลี่ยนประตธูรรมดา เป็นแบบอตัโนมติั 

   4. การบ ารงุรกัษา ( Maintenance) : รายจ่ายในการดแูลรกัษา

สินทรพัยไ์มใ่หช้ ารดุเสียหาย เป็น งบท าการ เช่น 

      - ค่าบ ารงุรกัษาระบบโปรแกรม SAP 
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นิยามของรายจ่ายประเภทต่างๆ 

  5. การซ่อมแซม ( Repairs ) : รายจ่ายเพ่ือท าใหส้ินทรพัยท่ี์

เสียหาย ช ารดุ กลบัมาอย ูใ่นสภาพใชง้านไดดี้ดงัเดิม แบ่งเป็น 

      - การซ่อมแซมตามปกติ เป็นงบท าการ เช่น การเปลี่ยน

ช้ินสว่นอะไหล ่ การทาสีใหม่ 

      - การซ่อมแซมพิเศษ เป็นงบลงทนุ เช่น การซ่อมแซม

ครัง้ใหญ่ มีการเปลี่ยนช้ินสว่นท่ีส าคญั ท าไหส้ินทรพัยมี์อาย ุ

การใชง้านเพ่ิมข้ึน อยา่งนอ้ย 1 ปี เช่น การยกเครื่องใหม่ 
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นิยามของรายจ่ายประเภทต่างๆ 

  6. การเปลี่ยนแทน ( Replacements ) : รายจ่ายเพ่ือน าสนิทรพัยใ์หมม่า

เปลี่ยนแทนสินทรพัยท่ี์เลิกใชแ้ลว้  โดยไม่ท าใหป้รมิาณสินทรพัยเ์พ่ิมข้ึน 

และไดป้ระโยชนจ์ากสินทรพัยดี์เท่าเดิม  

       สินทรพัยมี์ลกัษณะและคณุสมบติัเช่นเดียวกบัของเดิม ณ วนัท่ีไดม้า 

      - การเปลี่ยนอปุกรณห์รอือะไหลแ่ทนบางสว่น เหมือนการซ่อมแซม

ปกติเป็นงบท าการ 

      - การเปลี่ยนแทนอปุกรณท่ี์เป็นช้ินสว่นท่ีส าคญั ท าไหส้ินทรพัยมี์อาย ุ

การใชง้านเพ่ิมข้ึน อยา่งนอ้ย 1 ปี เหมือนการซ่อมแซมพิเศษ เป็นงบลงทนุ 
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ล าดบั รายการ งบลงทนุ งบท าการ 

1 ตน้ทนุเพ่ือการไดม้าซ่ึงสินทรพัย ์สิทธิการเชา่ ลิขสิทธ์ิ 

- ค่าอากรขาเขา้ ค่าขนส่งขาเขา้ ค่าภาษสีรรพสามติ / 

- ค่าภาษมีลูคา่เพ่ิม สินทรพัยบ์างประเภท เชน่รถยนต์

นัง่ไมเ่กิน 10 ที่นัง่ / 

- ค่าใชจ้่ายในการตดิตัง้  ค่าโสหุย้ตา่งๆ / 

- ค่าร้ือถอนสิ่งกอ่สรา้งที่ก าหนดในสญัญาเชา่ / 

  2 ดอกเบ้ีย 

- ดอกเบี้ยจากการกูยื้มเงนิที่ไดจ้่ายไปจนสินทรพัยน์ัน้

พรอ้มใชง้าน / 

- ดอกเบี้ยท่ีเกิดขึน้หลงัจากวันที่สินทรพัยพ์รอ้มใชง้าน / 

รายจ่ายเม่ือไดส้ินทรพัยม์าในครัง้แรกเป็นราคาทนุของสินทรพัย ์
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ล าดบั รายการ งบลงทนุ งบท าการ 

1 การตอ่เตมิ  เป็นการตอ่เตมิสว่นบนของสินทรพัย ๋

- ตอ่เตมิอาคารจากเดมิ 4 ชัน้ เป็น 6 ชัน้ / 

-ตอ่เตมิหลงัคารถนทิรรศการเคลื่อนท่ีพรอ้มเพิ่มอปุกรณ ์ / 

  2 ขยายออกการ เป็นการขยายออกดา้นขา้งซา้ยหรือขวา 

- ขยายหอ้งประชมุใหม้ขีนาดใหญ่ชึน้ / 

-  กอ่สรา้งหอ้งน า้เพ่ิมทางดา้นขา้งอาคารส านกังาน / 

  3 การปรบัปรงุ เป็นการท าใหส้ินทรพัยม์คีณุภาพดขีึน้ อายกุาร / 

ใชง้านเพ่ิมขึน้จากวนัท่ีไดม้า โดยก าหนดวงเงนิ ดงันี ้ / 

- การปรบัปรงุท่ีมวีงเงนิเกิน 20,000 บาท    / 

- การปรบัปรงุท่ีมวีงเงนิไมเ่กิน 20.000 บาท  / 

- การกัน้ผนงัหอ้งเพ่ือแบง่พ้ืนท่ีและเพ่ิมอปุกรณ ์50,000บาท / 

รายจ่ายภายหลงัไดม้า และระหว่างใชง้านสินทรพัย ์
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ล าดบั รายการ งบลงทนุ งบท าการ 

4 

การซ่อมแซม เป็นการท าใหส้ินทรพัยท่ี์ช ารดุเสียหายกลบัมาใช ้

งานไดด้ดีงัเดิม 

4.1 ซ่อมแซมตามปกต ิการซ่อมแซมเล็กๆนอ้ยๆ จ านวนเงนิ

ไมส่งูนกั 

     - ซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร ์ ทาสีอาคารใหม ่ / 

     - เปลี่ยนพ้ืนไมใ้หม ่แทนพื้นไมเ้ดมิ / 

     - เปลี่ยนกระเบ้ืองปูหลงัคาทัง้หมด (ใชว้สัดชุนดิเดมิ)  / 

4.2 ซ่อมแซมพิเศษ เชน่ การยกเคร่ืองใหมท่ าใหอ้ายกุารใชง้าน

เพิ่มชีน้ / 

  5 การบ ารงุรกัษา เป็นการป้องกนัไมใ่หส้ินทรพัยช์ ารดุ สามารถ 

ใชง้านไดต้ามท่ีประมาณไว ้

     - คา่บ ารงุรกัษาครภุณัฑค์อมพิวเตอร ์ / 

    - คา่บ ารงุรกัษาโปรแกรมระบบงานทางธรุกิจ (SAP) / 

รายจ่ายภายหลงัไดม้า และระหว่างใชง้านสินทรพัย ์
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การจ าแนกระหวา่งงบลงทุนกบังบท าการ 
  จ านวนเงินตามหลกัเกณฑ์ 

   ครุภณัฑ์ทัว่ไป : ราคาต่อหน่วยเกินกวา่  
                           50,000 บาท  

    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ : ราคาต่อหน่วยเกินกวา่ 

                                          20,000 บาท  

     การปรับปรุง : ราคาต่อหน่วยเกินกว่า 20,000 บาท 
     รายการท่ีต้องบนัทกึเป็นสินทรัพย์   

  รายการท่ีต้องบนัทกึเป็นคา่ใข้จ่าย 

รายจ่ายท่ีก่อให้เกิดสินทรัพย์ 

อายกุารใช้งานของสนิทรัพย์ 

มากกวา่หน่ีงปี น้อยกวา่หน่ีงปี 

จ านวนเงินที่จ่าย 

มากกวา่จ านวนขัน้ต ่า น้อยกว่าจ านวนขัน้ต ่า 
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การจ าแนกระหวา่งงบลงทุนกบังบท าการ 
                        ร                                      รรรรารายกยการาราน รายจ่ายเพ่ือศกึษาความเป็นไปได้ 

รายจ่ายเพ่ือการออกแบบ 

รายจ่ายเพ่ือการด าเนินโครงการ 

ต้นทนุท่ีเข้าเง่ือนไข 

รายจ่ายเพ่ือการด าเนินโครงการ 

รายจ่ายเพ่ือการด าเนินโครงการ 

รายจ่ายเพ่ือการวิจยัและพฒันา 

รายจ่ายโครงการท่ีไมบ่รรลตุามวตัถปุระสงค์หรือ
โครงการท่ียกเลกิ 

ต้นทนุการกู้ ยืม 

ต้นทนุท่ีไมเ่ข้าเง่ือนไข 

การต่อเติมสินทรัพย์ 

ขยาย/เพิ่มเติม
สนิทรัพย์ 

ไมเ่พิ่มขนาดสนิทรัพย์ 

การปรับปรุงและท าให้ดีขึน้ 

เพิ่มก าลงัการผลติ ประสทิธิภาพ หรือ 
อายกุารใช้งานของสนิทรัพย์ 

ไมเ่พิ่มก าลงัการผลติ  ประสทิธิภาพหรือ
อายกุารใช้งานของสนิทรัพย์ 

การซ่อมแซม 

การซอ่มแซมใหญ่ การซ่อมแซมปกติและ 
การบ ารุงรักษา 
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ล าดบั รายการ งบลงทนุ งบท าการ 

1 การเปลี่ยน ทดแทน หรือปรบัปรงุท่อ 

  ท่อทกุขนาดเมือ่ไดม้าครัง้แรกบนัทึกเป็นสินทรพัย์

ถาวร ไดแ้ก ่

* ท่อ ที่ใชใ้นระบบผลิตน า้ เชน่ ท่อสง่น า้ดบิ 

      ท่อระบบตะกอน 

* ท่อ ท่ีใชใ้นระบบจ าหนา่ย เชน่ ท่อประสาน 

    ท่อเมนหลกั (เสน้ผา่ศนูยก์ลาง 4 นิว้ขึน้ไป) 

      ท่อเมนรอง (เสน้ผา่ศนูยก์ลาง 2 นิว้ขึน้ไป) 

1.1 เปลี่ยนขนาด ชนดิ ทดแทนท่อที่วางแลว้ 

- ตลอดทัง้เสน้ ความยาวมากกว่า 30 ม.(ทกุขนาด) / 

- ตลอดทัง้เสน้ ความยาวไมเ่กิน 30 ม. (ทกุขนาด) / 

ตวัอยา่งรายจ่ายในโครงการต่างๆ 
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ล าดบั รายการ งบลงทนุ งบท าการ 

1 การเปลี่ยน ทดแทน หรือปรบัปรงุท่อ 

1.2 เปลี่ยนขนาด ชนดิ ทดแทนท่อที่วางแลว้ 

- บางสว่น ความยาวมากกว่า 30 ม.(ทกุขนาด) / 

   - บางสว่น ความยาวไมเ่กิน 30 ม. (ทกุขนาด) / 

1.3 ยา้ยหรือปรบัปรงุท่อท่ีใชเ้งนิของผูใ้ชน้ า้ และยงั 

ทรพัยส์ินของ กปภ.ไมไ่ดร้บับริจาคเป็น 

   - ท่อขนาดตัง้แต ่4 นิว้ (100 มม.) / 

- ท่อขนาดต า่กว่า 4 นิว้ (100 มม.)                              / 

1.4 วางท่อในระบบผลิตและจ าหนา่ยชัว่คราวไมเ่กิน1ปี                                 / 

1.5 ค่าใชจ้่ายในการประสานท่อของผูใ้ชน้ า้เขา้กบัทอ่ที่ / 

วางใหมจ่ากงานวางทอ่ขยายเขตจ าหนา่ยน า้        

ตวัอยา่งรายจ่ายในโครงการต่างๆ 
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ล าดบั รายการ งบลงทนุ งบท าการ 

1 การเปลี่ยน ทดแทน หรือปรบัปรงุท่อ 

 1.6 ยา้ยแนวท่อ กรณีไดร้บัหนงัสือแจง้จากกรมทาง

หลวง หรือหนว่ยงานอ่ืน 

   -  ความยาวท่อทัง้ใชท้อ่เกา่ในคลงั รวมกบัท่อใหม่

หากไมเ่กิน 30 เมตร พรอ้มค่าจา้งขดุ และอปุกรณ ์ / 

   

 -  ความยาวท่อทัง้ใชท้่อเกา่ในคลงั รวมกบัท่อใหม่ 

หากเกิน 30 เมตร พรอ้มค่าจา้งเหมาขดุ และอปุกรณ ์ / 

1.7 ค่าซ่อมท่อขนาด 1,000 มม.ความยาว 10 เมตร / 

(กรณีฉกุเฉินเร่งดว่น ) 

   

1.8 ท่อเดมิอดุตนัน า้ไหล่อ่อน จึงเปลี่ยนขนาดและ 

เปลี่ยนแนวท่อจากเดมิท่อ GS 25 มม. เป็น 

 PB 50 มม. ความยาวท่อ 100 เมตร. / 

ตวัอยา่งรายจ่ายในโครงการต่างๆ 
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ล าดบั รายการ งบลงทนุ งบท าการ 

1 การเปลี่ยน ทดแทน หรือปรบัปรงุท่อ 

1.9 ค่าใชจ้่ายในการประสานท่อของผูใ้ชน้ า้เขา้กบัทอ่ที่ / 

วางใหมจ่ากงานวางทอ่ขยายเขตจ าหนา่ยน า้ โดยใชเ้งนิ 

   ของผูใ้ชน้ า้ 

   2 การกอ่สรา้งอาคาร 

2.1 ค่าใชจ้่ายร้ือถอนอาคารหลงัเดมิเพ่ือเตรียมสถานที่ / 

   2.2 ค่าใชจ้่ายในการขออนญุาตสรา้งอาคาร / 

2.3 ค่าใชจ้่ายสรา้งโกดง้เก็บของที่ใชใ้นการกอ่สรา้ง /    

   3 ซ้ือที่ดนิและสญัญาเชา่ที่ดนิ 

    3.1 ค่าธรรมเนยีมโอนกรรมสิทธ์ิ ค่านายหนา้ ค่าถมที่ / 

    ค่าปรบัปรงุท่ีดนิ ซ่ึงโอนกรรมสิทธ์ิเป็นของ กปภ. 

ตวัอยา่งรายจ่ายในโครงการต่างๆ 
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ล าดบั รายการ งบลงทนุ งบท าการ 

   3 ซ้ือที่ดนิและสญัญาเชา่ที่ดนิ 

    3.2 ค่าถมที ค่าปรบัปรงุที่ดนิ ค่าขนยา้ยของผูท้ี่สรา้ง / 

    บา้นเรือนบนท่ีดนิซ่ึงไมไ่ดโ้อนกรรมสิทธ์ิเป็นของ กปภ. 

3.3 ค่าใชจ้่ายเพ่ือไดม้าซ่ึงสิทธ์ิการเชา่ รวมถึง  / 

ประมาณการคา่ร้ือถอนสิ่งกอ่สรา้งทึ่ก าหนดในสญัญา 

    ส าหรบัสญัญาเชา่ที่ดนิเกนิ 1 ปีขึน้ไป ตอ้งทดสอบ

ตามหลกัเกณฑว่์าเขา้ขา่ยเป็นสญัญาเชา่การเงนิหรือไม่ 

    4  ตน้ทนุการกูยื้ม 

4.1 ดอกเบี้ยจ่ายตัง้แตเ่ร่ิมตน้สญัญาถึงวนัที่งานเสร็จ / 

4.2 ดอกเบี้ยจ่ายหลงัจากงานแลว้เสร็จ    / 

4.3 ค่าธรรมเนยีมค า้ประกนัเงนิกู ้ / 

ตวัอยา่งรายจ่ายในโครงการต่างๆ 
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ล าดบั รายการ งบลงทนุ งบท าการ 

    4  ตน้ทนุการกูยื้ม 

4.4 ค่าธรรมเนยีมนายทะเบียน/ค่าจดัจ าหนา่ย / 

4.5 ค่าธรรมเนยีมธนาคาร / 

    5 ตดิตัง้ไฟฟ้าก าลงักบังานซ่อมเปลี่ยนไฟฟ้า 

  ค่าตดิตัง้ไฟฟ้าหรือขยายเขตไฟฟ้าโดย กฟภ. ใหถื้อ 

หลกัเกณฑก์รรมสิทธ์ิตามเงือ่นไขสญัญาใชไ้ฟฟ้า 

ประกอบกบัหลกัเกณฑท์ี่ส านกังบประมาณก าหนด 

5.1 ค่าตดิตัง้ระบบไฟฟ้าและอปุกรณค์รัง้แรก 

พรอ้มการกอ่สรา้งหรือภายหลงักอ่สรา้ง / 

5.2 หมอ้แปลงไฟฟ้าและอปุกรณท์ี่อยู่ภายนอก 

ตดิตัง้เพ่ือใชเ้ฉพาะราย เป็นสินทรพัยข์องผูใ้ชไ้ฟฟ้า / 

5.3 ค่ามเิตอรไ์ฟฟ้าท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของ กฟภ.  / 

ตวัอยา่งรายจ่ายในโครงการต่างๆ 
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ล าดบั รายการ งบลงทนุ งบท าการ 

    5 ตดิตัง้ไฟฟ้าก าลงักบังานซ่อมเปลี่ยนไฟฟ้า 

5.4ค่าตดิตัง้หมอ้แปลงไฟฟ้ากรรมสิทธ์ิเป็นของ กปภ. / 

5.5 ค่าใชจ้่ายในการยา้ยหมอ้แปลงไฟฟ้า ค่าปักเสา / 

5.6 ค่าเปลี่ยนมเิตอรไ์ฟฟ้าเป็นประเภท TOU / 

    6 งานปรบัปรงุตอ่เตมิอาคาร 

6.1 เปลี่ยนฝ้าเพดานโดยใชว้สัดชุนดิเดมิพรอ้มทาสี / 

6.2 เปลี่ยนหลงัค่าใหมโ่ดยเปลี่ยนวสัด ุ / 

6.3 ค่ากอ่สรา้งในสถานผีลิตน า้ ท าถนน ประต ูรัว้         
 ป้าย(เฉพาะป้ายคสล.)  ลานจอดรถ ค่าปลกูหญา้ / 

6.4 งานตดิเหล็กดดัหนา้ตา่ง กัน้หอ้งเก็บอปุกรณ ์ 

วงเงนิไมเ่กิน 20,000 บาท / 

6.5 งานเทพ้ืนคอนกรีตตอ่เตมิดา้นขา้งโรงเก็บพสัด ุ / 

ตวัอยา่งรายจ่ายในโครงการต่างๆ 
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ล าดบั รายการ งบลงทนุ งบท าการ 

    7 จดัหาครภุณัฑแ์ละวสัดถุาวร 

7.1 มา่นปรบัแสง/มูล่ี่ 

   - ไดม้าครัง้แรกพิจารณาเป็นราคาตอ่ชดุ(ครภุณัฑ)์  / 

   - ไดม้าเพ่ือซ่อม/เปลี่ยนทดแทนพิจารณาตอ่บาน / 

วงเงนิไมเ่กิน 5,000 บาท เป็นวสัดถุาวร 

7.2 ซ้ือตูส้าขาโทรศัพทพ์รอ้มตดิตัง้ / 

7.3 ซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอรส์ าเร็จรปูทดแทนที่ / 

ล่าสมยัวงเงนิมากกว่า 20,000 บาท 

7.4 ซ้ือโตะ๊ประชมุ ชดุรบัแขก (รวมเป็นชดุโตะ๊+เกา้อี้) / 

ใหร้ะบจุ านวนเกา้อ้ีในทะเบียนสินทรพัยด์ว้ย 

7.5 จดัหาและตดิตัง้ Booster Pump เพ่ือเพ่ิมแรงดนัน า้ / 

ส่วนค่าตดิตัง้ไฟฟ้า ( กรรมสิทธ์ิของ กฟภ. )       /  

ตวัอยา่งรายจ่ายในโครงการต่างๆ 
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ล าดบั รายการ งบลงทนุ งบท าการ 

    8 ซ่อมแซมบ ารงุรกัษา เปลี่ยนแทน เคร่ืองจกัร อปุกรณ ์

8.1 ค่าวสัดแุละค่าแรงส าหรบังานประสานท่อภายใน 

โรงสบูน า้ที่ท าพรอ้มกบัการกอ่สรา้งโรงสบูน า้ 

/ 

 

8.2 ชิน้ส่วนอะไหล่ท่ีส าคญัและอปุกรณท์ี่ส ารองไวใ้ช ้ / 

8.3 ค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัการตดิตัง้ประตนู า้ 

   - เปลี่ยน ทดแทนหรือยา้ยแนวท่อพรอ้มตดิตัง้  

      ประตนู า้ใหม ่

   - ตดิตัง้ประตนู า้ใหม(่ตดิตัง้เพ่ิมเตมิ)กบัเสน้ท่อเดมิ 

   - เปลี่ยนประตนู า้ที่ช ารดุ หรือเสื่อมสภาพการใชง้าน 

      เป็นประตนู า้ใหม ่

/ 

 

/ 

 

 

  

/ 

   - เปลี่ยนประตนู า้ไฟฟ้า /  

   - เปลี่ยนประตนู า้ธรรมดา / 

ตวัอยา่งรายจ่ายในโครงการต่างๆ 
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ล าดบั รายการ งบลงทนุ งบท าการ 

    8 ซ่อมแซมบ ารงุรกัษา เปลี่ยนแทน เคร่ืองจกัร อปุกรณ ์

8.4 ค่าวสัดแุละค่าแรงส าหรบังานประสานท่อภายใน 

โรงสบูน า้ที่ท าพรอ้มกบัการก่อสรา้งโรงสบูน า้ 

/ 

 

8.5 เปลี่ยนแผน่ชว่ยตกตะกอนในถงัตกตะกอน จาก 

แผน่ Inctcer Plate เป็น Tube Seitcer / 

8.6 เปลี่ยนมอเตอร/์ใบพดั เคร่ืองสบูน า้  

  - เปลี่ยนมอเตอร/์ใบพดั เคร่ืองสบูน า้ ยกชดุ 

    (เปลี่ยนแลว้มอีายกุารใชง้านเพ่ิมขึน้ 1 ปีขึน้ไป ) 

/ 

 

8.7 ยา้ยแพสบูน า้ดบิไปยงับริเวณร่องน า้ลึกชัว่คราว / 

พรอ้มทัง้มกีารวางท่อเพ่ิมในชว่งหนา้แลง้เมือ่ปริมาณ 

น า้เพียงพอก็จะยา้ยกลบัเขา้ที่เดมิ 

ตวัอยา่งรายจ่ายในโครงการต่างๆ 
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ล าดบั รายการ งบลงทนุ งบท าการ 

    8 ซ่อมแซมบ ารงุรกัษา เปลี่ยนแทน เคร่ืองจกัร อปุกรณ ์

8.8 เปลี่ยนกา้งปลาและทรายกรอง / 

8.9 ฉีดโฟมในแพสบูน า้แรงต า่ ( กรณีแพรัว่ ) / 

8.10 เปลี่ยนอปุกรณบ์างสว่นในเสน้ท่อ เชน่ เปลี่ยน 

ชดุหัวดบัเพลิงท่ีช ารดุ / 

8.11 จา้งเหมาเปลี่ยนหวัจ่ายแกส๊คลอรีนที่ช ารดุ / 

8.12 เปลี่ยนมาตรวดัน า้ท่อธารท่ีช ารดุ / 

8.13 จดัซ้ือเคร่ืองลา้งมาตร และถงัเก็บน า้ หรือ กอ่ / 

บ่อพกัน า้เพ่ิมพรอ้มวางท่ออปุกรณเ์พ่ือใชก้บัเคร่ือง 

ลา้งมาตร 

ตวัอยา่งรายจ่ายในโครงการต่างๆ 
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ล าดบั รายการ งบลงทนุ งบท าการ 

    9 รายจ่ายอ่ืนๆ 

9.1 ค่าขนสง่สินทรพัยท่ี์ยืมระหว่างหนว่ยงาน  / 

9.2 จา้งตดิวอลเปเปอรแ์ทนการทาสีใหม ่ / 

9.3 การจดัท าป้าย 

  - จดัท าป้ายท่ีไมไ่ดต้ดิตัง้อยู่ในพ้ินที่ของ กปภ. / 

  - จดัท าป้าย คสล.ท่ีตดิตัง้อยู่ในพื้นที่ของ กปภ.  / 

  - จดัท าป้ายชนดิอื่น / 

9.4 เปลี่ยนยางรถยนตใ์หมท่ัง้ 4 เสน้ / 

9.5 จดัตัง้ศาลพระภมู ิ(ไดม้าพรอ้มกอ่สรา้งอาคาร / 

หรือภายหลงักอ่สรา้งแลว้เสร็จ ) 

ตวัอยา่งรายจ่ายในโครงการต่างๆ 
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ประเภทของรายจ่ายตามงบประมาณ 

1. งบท าการ  (เนน้หมวดคา่วสัด ุคา่ซ่อมแซม) 

  รายจ่ายเพื่อการจดัหาวัสดโุดยสภาพ 

  รายจ่ายเพื่อจดัหาวัสดคุงทน 

  รายจ่ายเพื่อจดัหาวัสดสุิ้นเปลือง  

  รายจ่ายวัสดอุปุกรณป์ระกอบและอะไหล่ เพื่อการซ่อมแซมบ ารงุรกัษาทรพัยส์ินตามปกต ิใหก้ลบัคืนสภาพ   

      ดงัเดมิสามารถใชง้าน ไดต้ามปกติ 

  รายจ่ายเพื่อการจดัหาวัสดถุาวรที่มอีายกุารใชง้านเกิน 1 ปี และมรีาคาตอ่หนว่ยหรือตอ่ชดุไมเ่กิน  5,000 บาท 

  รายจ่ายเพื่อการจดัรายจ่ายเพื่อจดัหาโปรแกรมคอมพิวเตอรท์ี่มีราคาตอ่หนว่ยหรือต่อชดุไมเ่กิน 20,000 บาท 
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วสัดสุ านกังาน วสัดกุอ่สรา้ง วสัดคุอมพิวเตอร ์
วสัดยุานพาหนะ

และขนสง่ 
วสัดไุฟฟ้า และวิทย ุ

o กระดานไวทบ์อรด์ o คอ้น   คีม o เมาส ์ o แบตเตอรี o หลอดไฟฟ้า 

o เกา้อ้ีพลาสตกิ o สว่าน   เลื้อย o สายเคเบิล o เพลา o เทปพนัสายไฟ 

o แผนกนัหอ้ง

(Partition) 

o เคร่ืองวัดขนาดเล็ก เชน่ 

ลกูดิ่ง ตลบัเมตร 
o เมนบอรด์ o ยางนอก ยางใน o ปลัก๊ไฟฟ้า 

o เคร่ืองค านวณเลข 

(ไมใ่ชไ้ฟฟ้า) 
o อ่างลา้งมือ 

o แป้นพิมพ ์       

(Keyboard) 

o ท่ีสบูลมแบบ

เหยียบ 
o สวิตซไ์ฟฟ้า 

ตวัอยา่ง ค่าวสัด ุ
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วสัดสุ านกังาน วสัดกุอ่สรา้ง วสัดคุอมพิวเตอร ์
วสัดยุานพาหนะ

และขนสง่ 
วสัดไุฟฟ้า และวิทย ุ

o แผน่ป้าย  

o ชื่อส านกังาน 

o ชื่อหนว่ยงาน       

o ชื่อหอ้ง 

o ชื่อบคุคล 

o กระเบ้ือง 

o สงักระสี 

o ราวตากผา้ 

o โปรแกรม ซอฟแวร ์ตอ่

ชดุ ไมเ่กิน 20,000 

บาท    

o น า้มนัเบรก  หวั

เทียน ตลบัลกูปืน 

o แบตเตอร่ี 

o เคร่ืองโทรศัพทต์ัง้

โตะ๊ และ

โทรศัพทไ์รส้าย 

o สี 

o แปรงทาสี 

o ทินเนอร ์

o Handy drive   o กญุแจปากตาย    

กญุแจเลื่อน 

o เบรคเกอร ์

o มูล่ี่ปรบัแสง o ท่อน า้ และอปุกรณ์

ประปา 

o External hard   o กระจกมองขา้ง o ขาหลอดฟลอูอเรส

เซนซ ์

ตวัอยา่ง ค่าวสัด ุ(ต่อ) 
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ประเภทของรายจ่ายตามงบประมาณ 

    2. งบลงทนุ 

     2.1 รายจ่ายเพ่ือจดัหาครภุณัฑ ์

 รายจา่ยเพื่อใหไ้ดม้าสิ่งของ หรือครภุณัฑโ์ดยสภาพที่คงทนถาวร  

 มอีายกุารใชง้านเกิน 1 ปี  และมรีาคาตอ่หนว่ยหรือตอ่ชดุเกิน 5,000 บาท 

 รายจา่ยเพื่อประกอบขึน้ใหม ่ดดัแปลง ตอ่เตมิหรือปรบัปรงุครภุณัฑ ์ที่มรีาคาตอ่หนว่ย

หรือตอ่ชดุเกินกว่า 5,000 บาท (ยกเวน้จอคอมพิวเตอรไ์มก่ าหนดวงเงิน) 

 รายจา่ยเพื่อการจดัรายจา่ยเพื่อจดัหาโปรแกรมคอมพิวเตอรท์ี่มรีาคาตอ่หนว่ยหรือตอ่ชดุ

เกิน 20,000 บาท 

 รายจา่ยเพื่อซ่อมแซมบ ารงุรกัษาโครงสรา้งของครภุณัฑข์นาดใหญ่  

 รายจา่ยเพื่อจา้งที่ปรึกษาในการจดัหาหรือปรบัปรงุครภุณัฑ ์
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ประเภทของรายจ่ายตามงบประมาณ (ต่อ) 

       2. งบลงทนุ  

2.2 รายจ่ายค่าท่ีดินและสิ่งกอ่สรา้ง 

 รายจา่ยเพื่อจดัหาที่ดนิหรือสิ่งกอ่สรา้งที่มอีายกุารใชง้านเกินกวา่ 1 ปี 

 รายจา่ยเพ่ือปรบัปรงุที่ดินใหม้มีลูค่าเพิ่มขึน้และมวีงเงนิตอ่หนว่ยหรือตอ่ชดุ 

     เกิน 20,000 บาท  

 รายจา่ยเพ่ือการประกอบขึน้ใหม ่ดดัแปลง ตอ่เตมิหรือปรบัปรงุ สิ่งกอ่สรา้งใหม้มีลูค่าเพิ่ม

ขึน้และมวีงเงนิตอ่หนว่ยหรือตอ่ชดุเกิน 20,000 บาท  
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ประเภทของรายจ่ายตามงบประมาณ (ต่อ)  

2. งบลงทนุ  

2.2 รายจ่ายค่าท่ีดินและสิ่งกอ่สรา้ง (ต่อ)  

 ค่าขยายเขต/ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าหรือระบบประปา (ทรพัยส์ิน เป็นของ กปภ.) 

     รวมถึงอปุกรณต์า่ง ซ่ึงเป็นการตดิตัง้ครัง้แรก 

 คา่จา้งออกแบบ  จา้งควบคมุงานที่จา่ยใหแ้กเ่อกชน หรือนติบิคุคล 

 คา่จา้งที่ปรึกษาในการจดัหา หรือปรบัปรงุที่ดนิ/สิ่งกอ่สรา้ง  

     (เฉพาะกรณีท่ีการกอ่สรา้งเกดิขึ้นแน่นอนในปีท่ีมีการจา้งท่ีปรกึษา)  

 รายจา่ยที่เกี่ยวเนือ่งกบัที่ดนิ/สิ่งกอ่สรา้ง (เชน่ คา่เวนคืนที่ดนิ คา่ชดเชยกรรมสิทธ์ิ

ที่ดนิ คา่ชดเชยผลอาสิน) ใหร้วมถึง คา่ร้ือถอนสิ่งปลกูสรา้งบนที่ดนิ ท่ีมกีารก าหนด

ชดัเจนใหร้ื้อถอนเมื่อมกีารเวนคืนที่ดนิ หรือกรณีอ่ืน  
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รายการ งบท าการ งบลงทนุ 

1. การต่อเติม หมายถึง รายจา่ยเพ่ือการตอ่เติม

สว่นตา่งๆของสินทรพัยเ์ดิม 

ไมเ่พ่ิมขนาด  ของสินทรพัย ์ ขยาย/เพ่ิมเติม    สินทรพัย ์

2. การขยายออก  หมายถึง  เป็นการขยายท าให้

สินทรพัยท์ี่มีอยู่เดิมขยายออกไป ซ่ึงมกัเป็นการ

ขยายออกไปดา้นขา้ง 

- ขยาย/เพิ่มเติม    สินทรพัย ์

 

3. การปรบัปรงุ  หมายถึง การท าใหส้ินทรพัย์

อยู่ในสภาพที่ดีขึน้ 

-  เพ่ิม :- 

- ก าลงัการผลิต 

- ประสิทธิภาพ  

- อายกุารใชง้านของสินทรพัย ์

ประเภทรายจ่ายภายหลงัการไดม้าซ่ึงสินทรพัย ์และระหว่างการใชง้านสินทรพัย ์
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รายการ งบท าการ งบลงทนุ 

4. การเปล่ียนแทน หมายถึง การน าสินทรัพยใ์หม่

มาเปลี่ยนแทนสินทรพัยท์ี่ช ารดุ หรือใชง้านไมไ่ด ้

- มีลกัษณะ และ 

คณุสมบัติเชน่เดิม           

ณ วนัไดม้า 

- มีลกัษณะ และ คณุสมบัติ

เปลี่ยนไปจากเดิม                

ณ วนัไดม้า 

5. การซอ่มแซมและการบ ารงุรกัษา     

5.1 การซอ่มแซม  หมายถึง การท าให้

สินทรพัยท์ี่เสียหายช ารดุนัน้กลบัมาอยู่ในสภาพที่ใช ้

งานไดเ้หมือนเดิม 

- การเปลี่ยน ชิน้สว่น

อะไหล ่ที่ช ารดุ

เสียหาย 

- ประโยชนจ์ากการใช ้

สิ้นทรพัยเ์ทา่เดิม ณ 

วนัที่ไดม้า 

ประเภทรายจ่ายภายหลงัการไดม้าซ่ึงสินทรพัย ์และระหว่างการใชง้านสินทรพัย ์
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รายการ งบท าการ งบลงทนุ 

        5.2 การซ่อมแซมพิเศษ   หมายถึง การ

ซ่อมแซมครั้งใหญ่   เป็นการซ่อมแซมที่เปลี่ยน

ชิน้สว่น อะไหล ่ท่ีส าคัญ (เป็นหัวใจหลกั)  หลงัการ

ซ่อมแซมจะท าใหสิ้นทรัพยม์ีอายกุารใชง้านเพ่ิมขึ้น

กว่าเดมิเกิน 1 ปี  

  - การเปลี่ยน ชิน้สว่นอะไหลท่ี่ส าคญั 

เป็นหวัใจหลกัของสินทรพัยน์ัน้  ที่

ช ารดุเสียหาย 

- อายกุารใชง้านเพ่ิมขึน้ 

- ประโยชนก์ารใชง้านเหมือนเดมิ/

ดกีว่าเดมิ 

5.3 การบ ารงุรกัษา หมายถึง  ค่าใช ้จ่ายที่

เกิดขึ้นตามปกติ เพ่ือป้องกันสินทรัพย์ไม่ใหช้ ารดุ

เสียหาย และท าใหสิ้นทรัพยใ์ชง้านไดต้ามอายกุาร

ใชป้ระโยชน ์ 

- การเปลี่ยน ชิน้สว่นอะไหล ่

ตามก าหนดอายกุารใชง้าน

ตามเวลา เชน่  

- ประโยชนจ์ากการใชส้ิ้น

ทรพัยเ์ทา่เดมิ ณ วนัที่ไดม้า 

ประเภทรายจ่ายภายหลงัการไดม้าซ่ึงสินทรพัย ์และระหว่างการใชง้านสินทรพัย ์
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วาระที่ 2.1.2 

หลกัเกณฑก์ารก าหนดเพ่ือพิจารณา  

การซ่อม  (งบท าการ) 

ท าสิ่งท่ีช ารดุใหคื้นดี 

ไม่เพ่ิมอายกุารใชง้าน  

ไม่ช่วยใหส้ินทรพัย ์

มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 

การปรบัปรงุ  (งบลงทนุ) 

การแกไ้ขใหเ้รยีบรอ้ยยิง่ขึ้น 

เพ่ิมอายกุารใชง้าน  

เพ่ิมประสิทธิภาพของทรพัยส์ิน 

ใหดี้ข้ึน ใหท้นัสมยั 

รายจ่ายเพ่ือซอ่มแซมบ ารงุรกัษา

โครงสรา้งของครภุณัฑข์นาดใหญ่ 
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วาระท่ี 2.1.2 หลกัเกณฑก์ารพิจารณา การซ่อม/การปรบัปรงุ 

รายการ การซอ่ม 

(งบท าการ) 

การปรบัปรงุ 

(งบลงทนุ) 

1. ส่ิงกอ่สรา้งท่ีเป็นสินทรพัยข์อง กปภ.   

1.1 วงเงินการซอ่ม(งบท าการ)/การ   

ปรบัปรงุ (งบลงทนุ)  

20,000  20,001 

1.2 อายกุารใชง้าน เท่าเดิม เพ่ิม 1 ปีข้ึนไป 

1.3 ขนาดและประสิทธิภาพ เท่าเดิม เพ่ิมข้ึน 
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วาระท่ี 2.1.2 หลกัเกณฑก์ารพิจารณา การซ่อม/การปรบัปรงุ 

รายการ การซ่อม 

(งบท าการ) 

การปรบัปรงุ 

(งบลงทนุ) 

2. ครภุณัฑท่ี์เป็นสินทรพัยข์อง กปภ.   

2.1 ราคาต่อหน่วย/ต่อชดุ ไมเ่กิน 5,000 บาท ตัง้แต่  5,001 บาท ข้ึนไป 

2.2 อายกุารใชง้าน เท่าเดิม เพ่ิม 1 ปีข้ึนไป 

2.3 การเปล่ียนช้ินสว่น 

       - ช้ินสว่นส าคญั(หวัใจหลกั) 

       - ช้ินสว่นไมส่ าคญั 

 

เปล่ียนเม่ือเสีย 

เปล่ียนเม่ือเสีย/          

เพ่ือบ ารงุรกัษา 

 

เปล่ียนเม่ือครบอายกุารใชง้าน 
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วาระท่ี 2.1.2 หลกัเกณฑก์ารพิจารณา การซ่อม/การปรบัปรงุ 

รายการ การซอ่ม 

(งบท าการ) 

การปรบัปรงุ 

(งบลงทนุ) 

3. ท่อท่ีเป็นสินทรพัยข์อง กปภ.   

3.1 ขนาดท่อ 

- ท่อเมนหลกั ตัง้แต่ 4 น้ิว หรอื100 มม. 

- ท่อเมนรอง ตัง้แต่ 2 น้ิว หรอื50 มม. 

 

รวมทัง้เสน้ความยาวต่อเน่ือง 

นอ้ยกว่าหรอืเท่ากบั 30 เมตร 

 

รวมทัง้เสน้ความยาวต่อเน่ือง  

30 เมตรขึ้นไป 

3.2 ชนิดท่อ ทกุชนิด ทกุชนิด 

4. โปรแกรมคอมพิวเตอร ์   

4.1 จ านวนเงิน 20,000 ต่อครัง้ 20,001 ต่อครัง้ 

4.2 อายกุารใชง้าน นอ้ยกว่าหรอืเท่ากบั 1 ปี  1 ปีข้ึนไป 
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2.1.3 หลกัเกณฑก์ารพิจารณาการเปลี่ยนช้ินสว่นส าคญัของทรพัยส์ิน 

 จากการหารือฝ่ายวิศวกรรม และฝ่ายควบคุมก่อสรา้ง ไดร้ับค าชี้แจงว่า “รายการ

ชิน้สว่นอปุกรณข์องเคร่ืองจกัรแตล่ะรายการลว้นส าคญัตอ่การท างานของเคร่ืองจกัรทัง้สิ้น” 

ดงันัน้ หลักเกณฑก์ารพิจารณาการเปลี่ยนชิ้นส่วนส าคัญของทรัพย์สิน จึงตอ้งหารือ

ร่วมกัน เพื่อหาแนวทางปฎิบัติ เพื่อใหถู้กตอ้งตามมาตรฐานบัญชี และใหก้ารท างานเกิดความ

คลอ่งตวั โดยไมเ่กิดผลกระทบกบัผูใ้ชน้ า้ 

 การบ ารงุรกัษาเชิงป้องกนั (Preventive maintenance : PM) หมายถึงการพยายาม

รักษาสภาพของเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรต่างๆ ให้มีสภาพพร้อมที่จะใชง้านอยู่ตลอดเวลา การ

บ ารงุรกัษายงัครอบคลมุไปถึงการซ่อมแซม (Repair) เครื่องดว้ย 
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   2.1.3 หลกัเกณฑก์ารพิจารณาการเปลี่ยนช้ินสว่นส าคญัของทรพัยส์ิน 

รายละเอียด 

ประเภทงบประมาณ 

มติท่ีประชมุ 

งบลงทนุ งบท าการ 

1. โครงการซ่อมแซมระบบประปาเพื่อเขา้สู่ PM หากมีการเปลี่ยนอปุกรณห์ลกั 

o เคร่ืองจกัร ระบบไฟฟ้าและอปุกรณ ์(โรงสบูน า้แรงสงู โรงสบูน า้แรงต า่) 

o หวัขบัประตนู า้ไฟฟ้าในโรงกรอง 

o ประตนู า้ควบคมุ (Control Valve) 

 

2. การบ ารงุรกัษา “แบบแกไ้ข” เมื่ออปุกรณท์ างานผดิปกตหิรือช ารดุ 

o มีการเปลี่ยนอปุกรณห์ลกั 

o ไมม่ีการเปลี่ยนอปุกรณห์ลกั 

 

 

 

 

 

3. เครื่องจกัรและอปุกรณเ์สียแลว้ซ่อม  
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รายละเอียด 

ประเภทงบประมาณ 

มติท่ีประชมุ 

งบลงทนุ งบท าการ 

4. ซ่อมบ ารงุรกัษาเคร่ืองจกัร อปุกรณ ์ที่อยู่ใน 12 รายการ  

ในโปรแกรม PM ในระบบจ าหนา่ยเพื่อใหใ้ชง้านไดด้งัเดิม ไดแ้ก่ 

    4.1 มอเตอร ์                      4.7    หมอ้แปลงไฟฟ้า 

    4.2 เคร่ืองสบูน า้                  4.8    เคร่ืองผสมสารเคมี 

    4.3 เครื่องจา่ยสารเคมี          4.9    ถังผสมสารเคมี 

    4.4 เครื่องจา่ยแกส๊คลอรีน     4.10  ถังจา่ยสารเคมี 

    4.5 เครื่องยนต ์                  4.11  ตูค้วบคมุมอเตอร ์

    4.6 เครื่องก าเนดิไฟฟ้า          4.12  ชดุขบัประตนู า้ไฟฟ้า  

 

5. การบ ารงุรกัษาตามที่ก าหนดไวห้รือเมื่อถึงเกณฑท์ี่ก าหนด 

โดยมิไดเ้ปลี่ยนอปุกรณห์ลกัถือว่าเป็นการซ่อมแซมบ ารงุรกัษาตามปกติ 

 

   2.1.3 หลกัเกณฑก์ารพิจารณาการเปลี่ยนช้ินสว่นส าคญัของทรพัยส์ิน 
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รายการ ช้ินสว่นส าคญัของทรพัยส์ิน 

(อปุกรณห์ลกั) 

ประเภทงบประมาณ (มติท่ีประชมุ) 

งบลงทนุ งบท าการ 

เคร่ืองจา่ยสารเคม ี ตวัเรือน  

ไดอะแฟรม  

ชดุเกียร ์  

มอเตอร ์  

ชิน้สว่นที่ไมใ่ชอ่ปุกรณห์ลกั  

ตวัอยา่ง หลกัเกณฑก์ารพิจารณาการเปลี่ยนช้ินสว่นท่ีส าคญัของทรพัยส์ิน (อปุกรณห์ลกั) 
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รายการ ช้ินสว่นส าคญัของทรพัยส์ิน 

(อปุกรณห์ลกั) 

ประเภทงบประมาณ (มติท่ีประชมุ) 

งบลงทนุ งบท าการ 

เคร่ืองจา่ยแกส๊คลอรีน หัวจ่ายแกส๊  

หลอดแกว้ 

ปรบัอตัราการไหล 

 

อีเจคเตอร ์  

ชิน้สว่นที่ไมใ่ชอ่ปุกรณห์ลกั  

ตวัอยา่ง หลกัเกณฑก์ารพิจารณาการเปลี่ยนช้ินสว่นท่ีส าคญัของทรพัยส์ิน (อปุกรณห์ลกั) 
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รายการ ช้ินสว่นส าคญัของทรพัยสิ์น 

(อปุกรณห์ลกั) 

ประเภทงบประมาณ (มติท่ีประชมุ) 

งบลงทนุ งบท าการ 

เครื่องสบูน า้แบบเทอรไ์บน ์

ก าหนดวงเงนิ 

(ราคาสงูเกิน 150,000 บาท) 

เรือนสบู  

ใบพดั  

เพลา  

ทอ่ Column  

มอเตอร ์  

ตลบัลกูปืน  

ชิน้สว่นที่ไมใ่ชอ่ปุกรณห์ลกั  

ตวัอยา่ง หลกัเกณฑก์ารพิจารณาการเปลี่ยนช้ินสว่นท่ีส าคญัของทรพัยส์ิน (อปุกรณห์ลกั) 
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รายการ ช้ินสว่นส าคญัของทรพัยสิ์น 

(อปุกรณห์ลกั) 

ประเภทงบประมาณ (มติท่ีประชมุ) 

งบลงทนุ งบท าการ 

ประตนู า้ไฟฟ้า มอเตอรไ์ฟฟ้า  

ชดุเกียร ์  

แผงควบคมุ  

ชิน้สว่นที่ไมใ่ชอ่ปุกรณห์ลกั  

มอเตอรไ์ฟฟ้า ตวัเรือน  

ขดลวด  

เพลา  

ชิน้สว่นที่ไมใ่ชอ่ปุกรณห์ลกั  

ตวัอยา่ง หลกัเกณฑก์ารพิจารณาการเปลี่ยนช้ินสว่นท่ีส าคญัของทรพัยส์ิน (อปุกรณห์ลกั) 
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รายการ ช้ินสว่นส าคญัของทรพัยส์ิน 

(อปุกรณห์ลกั) 

ประเภทงบประมาณ 

 (มติท่ีประชมุ) 

งบลงทนุ งบท าการ 

เคร่ีองกวนน า้พรอ้มมอเตอร ์ มอเตอรไ์ฟฟ้า  

ใบพดั  

เพลา  

ชิน้สว่นที่ไมใ่ชอ่ปุกรณห์ลกั  

เคร่ีองกวาดตะกอน 

แบบไฮโดรลิค 

ปัม๊ไฮโดรลิค  

ชดุกระบอกไฮโดรลิค  

ชดุต ูค้วบคมุ  

ชิน้สว่นที่ไมใ่ชอ่ปุกรณห์ลกั  

ตวัอยา่ง หลกัเกณฑก์ารพิจารณาการเปลี่ยนช้ินสว่นท่ีส าคญัของทรพัยส์ิน (อปุกรณห์ลกั) 
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รายการ 
ช้ินสว่นส าคญัของทรพัยส์ิน 

(อปุกรณห์ลกั) 

ประเภทงบประมาณ 

 (มติท่ีประชมุ) 

งบลงทนุ งบท าการ 

เครื่องสบู/ฉีด/ลา้ง 

ตะกอน 

เรือนปัม๊  

มอเตอรไ์ฟฟ้า  

ชิน้สว่นที่ไมใ่ชอ่ปุกรณห์ลกั  

เครื่องอดัตะกอน Hydraulic Pump  

Hydraulic Cylinder  

ชิน้สว่นที่ไมใ่ชอ่ปุกรณห์ลกั  

ตวัอยา่ง หลกัเกณฑก์ารพิจารณาการเปลี่ยนช้ินสว่นท่ีส าคญัของทรพัยส์ิน (อปุกรณห์ลกั) 
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รายการ ช้ินสว่นส าคญัของทรพัยสิ์น 

(อปุกรณห์ลกั) 

ปรเภทงบประมาณ (มติท่ีประชมุ) 

งบลงทนุ งบท าการ 

เครื่องวดัอตัราการไหลของน า้ 

- แบบ Electro Magnetic 

- แบบ Ultrasonic  

 

   ชดุหวัวดั (Transducer) 

   ชดุแสดงผล 

 

 

 

ชิน้สว่นที่ไมใ่ชอ่ปุกรณห์ลกั  

เครื่องวดัอตัราการไหล 

ของเหลวและสารเคมี 

กระบอกสบู  

ลกูลอย  

ชิน้สว่นที่ไมใ่ชอ่ปุกรณห์ลกั  

ตวัอยา่ง หลกัเกณฑก์ารพิจารณาการเปลี่ยนช้ินสว่นท่ีส าคญัของทรพัยส์ิน (อปุกรณห์ลกั) 
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    2.1.5 ปัญหาในทางปฏิบติัท่ีพบบ่อย 

1.1 ต้องให้เกิดความชัดเจนในการระบช้ิุนส่วนท่ีเป็นอปุกรณ์

หลกัของเครือ่งจกัรอปุกรณ ์นัน้ และอาศยัการเทียบเคียง เพ่ือจะ

ไดใ้ชง้บประมาณถกูประเภท 

1.2 ใหห้น่วยงานท่ีขอรับจัดสรร 

ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นการเปลี่ยน

อุปกรณ์หลักของ เค ร่ืองจักร 

อุปกรณ์ และมีอายุการใช ้งาน

มากกว่า 1 ปีขึน้ไป 

ปัญหาท่ีพบ : การใชง้บประมาณผิดประเภท 

1.3 กปภ.ข.1-10 ตอ้งวางแผนเพื่อบรรจใุนปีงบประมาณโดยไมต่อ้งเสนอขอระหว่างปี 

1.4 กรณีเร่งดว่น : เพิ่มกรอบงบประมาณ อาศัยตามค าสัง่ 1216/2553 (งบส ารอง

กรณีจ าเป็นเร่งดว่น-แกปั้ญหาเฉพาะหนา้) โดยมอบอ านาจให ้รปก. และ ผอ.กปภ.ข. อนมุตัิ

และพิจารณาร่วมกนั เพื่อใหเ้กิดความคลอ่งตวั 

1.5 เนือ่งจากมีการควบคมุคา่ใชจ้่าย มีผลท าให ้EBITDA  (ก าไรกอ่นดอก เบี้ย 

ภาษี คา่เสื่อม และคา่ตดัจ าหนา่ย) ท่ีเป็นตวัชี้วัดองคก์รกอ่ใหเ้กิดประสิทธิภาพ 

ถกูตอ้งตามประเภทงบประมาณ และตามวัตถปุระสงคต์อ่ไป 
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   2.1.5 ปัญหาในทางปฏิบติัท่ีพบบ่อย (รายจ่ายฝ่ายทนุ) - สิ่งกอ่สรา้ง 

ล าดบั CASE ปัญหาในทางปฏิบติัท่ีพบบ่อย 
ประเภทงบประมาณ 

งบลงทนุ งบท าการ 

1. กอ่สรา้งศาลพระภมูิเจา้ท่ี วงเงนิ 100,000 บาท ซ่ึงมี งานฐานรากและมีงาน

โครงสรา้ง ปูกระเบื้อง/ทาสี/ตัง้ศาล จดัสรรจากงบท าการ เนือ่งจาก มาตรฐาน

ฉบบั... ถือว่า ไมใ่ชก่ารด าเนนิการ ตามภาระกิจกิจการ (ขายน า้) ของ กปภ. 

 

 

2. การเคลื่อนยา้ย Mobile Plant ขนาด 2000 ลบ.ม./ชม. 

กรณีที่ 1 : ตดิตัง้ใหมโ่ดยมีเฉพาะค่าแรง+สายไฟฟ้า ค่าขนสง่ ถึงแมน้มีวงเงนิสงู 

ก็เขา้ขา่ยงบท าการ 

 

 

กรณีที่ 2 : ตดิตัง้ใหมม่ีงานฐานราก+ค่าขนสง่+ค่าแรง+สายไฟ เขา้ขา่ยงบลงทนุ 

เพราะถือว่า มีการกอ่สรา้งทรพัยสิ์นใหมเ่กิดขึน้ 

 

3. กอ่สรา้งแทน่น า้ประปาดืม่ได ้วงเงนิประมาณ 20,000 บาท และท าบริเวณที่ไมใ่ช่

ทรพัยสิ์น กปภ. เชน่ สวนสาธารณะ,หนา้ท่ีว่าการอ าเภอ ใชจ้ากงบลงทนุ 

เนือ่งจากการดแูลรกัษา เป็นความรบัผิดชอบของ กปภ. แตเ่พียงผูเ้ดยีว 
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   2.1.5 ปัญหาในทางปฏิบติัท่ีพบบ่อย (รายจ่ายฝ่ายทนุ) - สิ่งกอ่สรา้ง 

ล าดบั CASE ปัญหาในทางปฏิบติัท่ีพบบ่อย 
ประเภทงบประมาณ 

งบลงทนุ งบท าการ 

4. การพิจารณา เปลี่ยน = งบลงทนุ (เคร่ืองสบูน า้) เนือ่งจากความเห็นของทางวิศวกรรม 

แจง้ว่าอะไหลท่กุตวัถือว่าส าคญัทัง้หมด จึงเขา้ขา่ยงบลงทนุ แตท่างบัญชี มองว่าอะไหล่

ที่เป็นหัวใจส าคัญและจะตอ้งซ่อมครั้งใหญ่ Overhaul จึงถือว่าเป็นงบลงทนุ มิฉะนัน้สิน 

ทรัพย ์ ของ กปภ. (กบท.) จะมีมากกว่า 10,000 รายการ ดงันัน้ จึงเห็นควรใหห้นว่ย 

งานผูข้อรับจัดสรรระบใุหช้ัดเจนว่าเป็นอะไหล่ที่ส าคัญหรือไม่/หรืออาจตอ้งให ้กบท. 

ระบทุรพัยสิ์นรายการที่ทัง้เปลี่ยน หรือ ซ่อม บ่อยครัง้ในการปิดงานนัน้ๆ 

 

การพิจารณา ซ่อม = งบท าการ (เคร่ืองสบูน า้) ชิ้นส่วนที่ไม่ใช่อปุกรณ์หลัก และเป็น

การซ่อมบ ารงุรกัษา 
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   2.1.5 ปัญหาในทางปฏิบติัท่ีพบบ่อย (รายจ่ายฝ่ายทนุ) - สิ่งกอ่สรา้ง 

ล าดบั CASE ปัญหาในทางปฏิบติัท่ีพบบ่อย 
ประเภทงบประมาณ 

งบลงทนุ งบท าการ 

5. งานซ่อมแซมฝาถงัและผนงัดา้นขวาถังน า้ใสขนาด 6,000 ลบ.ม. วงเงนิ 3,899,000 บาท 

ซ่ึงหากท าการซ่อมแซมแลว้จะมีอายกุารใชง้านไดป้ระมาณ 10 ปี โดยสินทรัพยเ์ดิมมีอายุ

การใชง้าน 33 ปี ปัจจบุนัใชง้านมาแลว้ 18 ปี คงเหลือ 15 ปี หลงัการปรับปรงุอายกุารใช ้

งานลดลงจากเดมิ 5 ปี 

 

 

6. มาตรทอ่ธาร ในกรณีที่ใชม้าตรวดัน า้เดมิ และเป็นมาตรที่ไมม่ีราคา เนือ่งจากเป็นมาตรเกา่

ที่ยงัสามารถใชง้านไดน้ัน้ กบท. มองว่าเป็นงบลงทนุ เพราะ สามารถปิดงานโดยใชค้่า

อปุกรณแ์ละค่าแรงเป็นทนุทรพัยสิ์นของมาตรได ้

 

7. เปลี่ยนประตสู านกังานใหม ่จากประตปูกต ิเป็นประตอูตัโนมตั ิจ านวนเงนิประมาณ 

38,000 บาท โดยใชป้ระตเูดมิแตม่ีการตดิตัง้ชดุรางและมอเตอรเ์พ่ิม 
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   2.1.5 ปัญหาในทางปฏิบติัท่ีพบบ่อย (รายจ่ายฝ่ายทนุ) - สิ่งกอ่สรา้ง 

ล าดบั CASE ปัญหาในทางปฏิบติัท่ีพบบ่อย 
ประเภทงบประมาณ 

งบลงทนุ งบท าการ 

8. ป้าย ตา่งๆ เชน่ ป้ายบอกทาง ป้ายแสดงวิสยัทศัน ์ป้ายชือ่หนว่ยงาน 

กรณีที่ 1 : ติดตัง้ป้ายอยูบ่นพื้นที่ของบคุคลอ่ืนไมใ่ชพ่ื้นที่ของ กปภ. ใหบ้ันทึกเป็น

ค่าใชจ้า่ย พิจารณาจดัสรรจากงบประมาณท าการ 

 

กรณีที่ 2 : ติดตัง้บนพื้นที่ของ กปภ. บันทึกเป็นค่าใชจ้า่ย  พิจารณาจดัสรรจาก

งบประมาณท าการ  ยกเวน้ ป้ายชือ่การประปาที่ท าดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 

พิจารณาจดัสรรจากงบประมาณลงทนุ 

 

กรณีที่ 3 : ติดตัง้บนพ้ืนที่ของ กปภ. เป็นป้ายชือ่การประปาที่ท าดว้ยคอนกรีต

เสริมเหล็ก (คสล.) พิจารณาจดัสรรจากงบประมาณลงทนุ 
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   2.1.5 ปัญหาในทางปฏิบติัท่ีพบบ่อย (รายจ่ายฝ่ายทนุ) - สิ่งกอ่สรา้ง 

ล าดบั CASE ปัญหาในทางปฏิบติัท่ีพบบ่อย 
ประเภทงบประมาณ 

งบลงทนุ งบท าการ 

9. การสรา้งฝายเพ่ือกกัน า้ในที่สาธารณะ เนือ่งจาก กปภ. ร่วมใชป้ระโยชน ์  

10. การขดุลอกและสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิ่งในแหลง่น า้สาธารณะ หรือพ้ืนที่ของกรมชลประทาน   
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   2.1.5 ปัญหาในทางปฏิบติัท่ีพบบ่อย (รายจ่ายฝ่ายทนุ) – ครภุณัฑ ์

ล าดบั CASE ปัญหาในทางปฏิบติัท่ีพบบ่อย 
ประเภทงบประมาณ 

งบลงทนุ งบท าการ 

1. การเปลี่ยน MainBoard หรือเปลี่ยน Sensor Board ของเคร่ืองวดัอตัราการไหลพิจารณา

จดัสรรจากงบประมาณท าการ เนือ่งจากมีการส ารองไวใ้ชง้านและมีการเปลี่ยนบ่อยครัง้ 

 

2. การตดิตัง้ผา้มา่น 

กรณีที่ 1 : กรณีไดม้าครัง้แรก พิจารณาเป็น 1 ชดุ/หอ้ง เนือ่งจากการใชง้านตอ้งการใช ้

งานร่วมกนัเป็นชดุ 

 

กรณีที่ 2 : กรณีเป็นการเปลี่ยน พิจารณาราคาตอ่หนว่ย  

3. ชดุโตะ๊รบัแขกหรือโตะ๊ประชมุ 

กรณีที่ 1 : การจดัซ้ือชดุรบัแขกหรือโตะ๊ประชมุ พิจารณาจดัสรรเป็นชดุ เนือ่งจาก

ตอ้งการใชง้านร่วมกนัเป็นชดุ 

 

กรณีที่ 2 : กรณีเป็นการเปลี่ยน พิจารณาราคาตอ่หนว่ย  

4. การตดิตัง้ฟิลมก์รองแสง  

66 



   2.1.5 ปัญหาในทางปฏิบติัท่ีพบบ่อย (รายจ่ายฝ่ายทนุ) – ท่อ 

ล าดบั CASE ปัญหาในทางปฏิบติัท่ีพบบ่อย 
ประเภทงบประมาณ 

งบลงทนุ งบท าการ 

1. ค่าวางท่อขยายเขต (เขา้ซอย) BOQ มที่อ PE ø 2" ความยาวท่อ 15 เมตร วงเงนิ 5,600 บาท จดัจากงบลงทนุ 

เพราะถือว่าไดส้นิทรัพยใ์หม ่แตพ่อไดผู้ช้นะการประมลู คงเหลอื วงเงนิ 4,500 บาท ถือเป็นค่าใชจ้่ายงบท าการ

หรือไม/่ใชเ้กณฑอ์ะไร 

 

2. โครงการยา้ยแนวท่อที่มที่อหลายชนดิซ่ึงแตล่ะชนดิ 

มคีวามยาวท่อไมเ่กิน 30 เมตร ซ่ึงหากน าความยาว 

ของท่อทกุชนดิมารวมกนั ความยาวท่อของทัง้โครงการ 

จะมมีากกว่า 30 เมตร ปัจจบุนัจดัสรรโดยงบท าการ 

 

3. งานก่อสรา้งเสารับท่อใหม ่โครงการยา้ยแนวท่อ หรือแกไ้ขปัญหาภยัแลง้ 

กรณีที่ 1 : งานยา้ยแนวท่อหรือแกไ้ขปัญหาภยัแลง้  

ซ่ึงมคีวามยาวท่อไมเ่กิน 30 เมตร และมกีารก่อสรา้งเสารบัท่อ ตามปกตจิดัสรรโดยใชง้บประมาณลงทนุ เนือ่งจากมองว่าเป็น

ทรัพยส์นิที่เกิดขึน้ใหม ่แต ่กบท. มองว่าไมถ่ือว่าเป็นสนิทรัพยท์ี่เกิดขึน้ใหม ่ถือเป็น งบประมาณท าการ 

 

กรณีที่ 2 : งานยา้ยแนวท่อหรือแกไ้ขปัญหาภยัแลง้ ซ่ึงมี 

ความยาวท่อไมเ่กิน 30 เมตร และการก่อสรา้งเสารับท่อ  

โดยมแีค่ค่าแรง เนือ่งจากใชเ้สารับท่อเดมิ ตามปกตจิดัสรรโดยงบใชง้บประมาณท าการ 
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