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คู่มือการจัดตั้งและเสนอของบประมาณประจําปี งบลงทุน
รายการ ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อจัด ระบบการจัด ตั้ง และเสนอของบประมาณ ของสํา นักงานเขตพื้นที่การศึก ษามัธยมศึกษา
เขต 35 และ สถานศึกษาในสังกัด ให้มีมาตรฐาน และเป็นไปในรูปแบบเดียวกันในการเสนองบประมาณงบลงทุน
รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในแต่ละปีงบประมาณ
1.2 เพื่ อ ให้ ก ารเสนอขอรั บ งบประมาณ จากสํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
2. ขอบเขต
การจัดตั้งงบลงทุน รายการ ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และเสนอของบประมาณประจําปีของ
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและสถานศึ ก ษา และ ในกรณี เ ร่ งด่ ว น รวมทั้ ง การประสานขอรั บ การสนั บ สนุ น
ทรั พ ยากรทางการศึ ก ษาจากหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ในส่ ว นที่ เ ป็ น งบลงทุ น รายการ ค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และ
สิ่งก่อสร้าง
3. คําจํากัดความ
การจัดตั้งงบประมาณ หมายถึง การจัดทํางบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจําปี
หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเพื่อให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจใช้จ่าย หรือให้ก่อหนี้ผูกพัน
โดยเน้นการประมาณการ กิจกรรม โครงการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายและทรัพยากรที่จําเป็นสําหรับการดํา เนินการ
โครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามระยะเวลาที่กําหนด
การเสนอของบประมาณ หมายถึง การเสนอคําของบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย
ประจํา ปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเพื่อให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ได้ เ สนอคํ า ขอตามแผนงานงานหรื อ โครงการตามหลั ก การจํ า แนกประเภทรายจ่ า ยตามงบประมาณที่ สํ า นั ก
งบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด ได้แก่ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น
งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว
ค่าครุภัณฑ์ หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร หรือ ตามปกติมี
อายุการใช้งานยืนนาน ไม่สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง รายจ่ายดังต่อไปนี้
(1) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง ครุภัณฑ์
(2) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 20,000 บาท
(3) รายจ่ายซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบิน เครื่องจักรกล
ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง
(4) รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์
(5) รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าครุภัณฑ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง รวมถึง สิ่งต่าง ๆ ที่
ติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ดังต่อไปนี้
(1) รายจ่ายเพื่อจัดหาที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
(2) รายจ่ายเพื่อปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจ่ายเพื่อดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง สิ่งก่อสร้างซึ่งทําให้
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
(3) รายจ่ายเพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้า หรือระบบประปา รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรก
ในอาคาร ทั้งที่เป็นการดําเนินการพร้อมกันหรือภายหลังการก่อสร้างอาคาร รวมถึงการติดตั้งครั้งแรกในสถานที่
ราชการ
(4) รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล
(5) รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง
(6) รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าเวนคืนที่ดิน ค่าชดเชยกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ค่าชดเชยผลอาสิน เป็นต้น
งบดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายจ่ายเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างที่เป็นงบดําเนินงาน ได้แก่
(1) ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึง
ค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัด และอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า
(2) ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม รวมถึงการซ่อมแซมบํารุงรักษาหรือ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า
(3) ค่ า วางท่ อ ประปาภายนอกสถานที่ ร าชการ เพื่ อ ให้ ร าชการได้ ใ ช้ บ ริ ก ารน้ํ า ประปา รวมถึ ง
ค่าติดตั้งการวัดน้ําและอุปกรณ์ประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา
(4) ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม รวมถึงการซ่อมแซมบํารุงรักษา
หรือปรับปรุงระบบประปา
(5) ค่ า จ้ า งเหมาบริ ก าร เพื่ อ ให้ ผู้ รั บ จ้ า งทํ า การอย่ า งหนึ่ งอย่ า งใดซึ่ ง อยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของ
ผู้รับจ้าง แต่มิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(6) ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงานให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่ส่วนราชการเป็นผู้ดําเนินการ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
2. ค่า สิ่งของที่ส่วนราชการซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
ทรัพยากรทางการศึกษา หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่ทําให้การจัดการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ทรัพยากรทาง
การศึกษาจึงครอบคลุมอยู่ในความหมายต่างๆ ไม่ว่าจะมองในแง่ของทางเศรษฐศาสตร์ หรือทางการบริหารก็ตาม
การดําเนินการกับทรัพยากรเหล่านี้ต้องมีหลักการ วิธีการ และแนวคิดเป็นกรอบเพื่อให้เกิดผลและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด เช่น ทรัพยากรทางการเงิน วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารจัดการรวมทั้งทรัพยากรบุคคลด้วย
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4. หน้าที่และความรับผิดชอบ
ระดับโรงเรียน
ประกอบด้วย
1. ผู้บริหารโรงเรียน มีหน้าที่ ควบคุม เห็นชอบ สั่งการ และตรวจสอบ การเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ
งบลงทุนของโรงเรียน
2. คณะกรรมการระดั บ โรงเรี ย น ชุ ด ที่ 1 แต่ ง ตั้ งขึ้ น เพื่ อ เสนอการจั ด ตั้ งงบประมาณ การจั ด ทํ า แบบ
คําขอมายังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานงบประมาณของโรงเรียน หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ งานอาคารสถานที่ งานพัสดุ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย เป็นต้น
3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีส่วนร่วมในการวางแผนกําหนดแนวนโยบายในการขอตั้ง
งบประมาณ รายการค่าครุภัณฑ์ และกํา หนดแนวนโยบายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาคารเรียน อาคาร
ประกอบและสิ่งก่อสร้างของโรงเรียน
4. คณะกรรมการระดับโรงเรียน ชุดที่ 2 แต่งตั้งขึ้นในกรณีที่ครุภัณฑ์ดังกล่าวส่วนราชการมิได้กําหนด
คุณลักษณะครุภัณฑ์และราคา โรงเรียนสามารถกําหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ และราคามาตรฐานขึ้น เอง
เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการ
อย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย ผู้ใช้ (อาทิเช่น ครูผู้สอน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นต้น) และหรือมีผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะสําหรับครุภัณฑ์ที่ต้องการจัดหา โดยจําเป็นต้องอาศัยเทคนิค เป็นการเฉพาะ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ
เป็นการเฉพาะสําหรับครุภัณฑ์ที่กําหนด ซึ่งอาจจะเป็นบุคคลภายในหรือภายนอกหน่วยงานก็ได้
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประกอบด้วย
1. ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา มี ห น้ า ที่ ควบคุ ม เห็ น ชอบ สั่ ง การ และตรวจสอบ
ความถูกต้องในการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ของโรงเรียนและของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. คณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ชุดที่ 1 มีหน้าที่ พิจารณาและให้ความเห็นชอบการเสนอ
ขอตั้งงบประมาณของโรงเรียนในสังกัด ประกอบด้วย ผู้อํา นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธาน
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบกลุ่มนโยบายและแผน ผู้แทนผู้บริหารโรงเรียนตามขนาด
โรงเรีย น และหรือผู้แทนสหวิทยาเขต ผู้แทนผู้บริห ารโรงเรีย นที่ตั้งในพื้น ที่ลักษณะพิเ ศษ (โรงเรีย นพื้นที่สูงใน
ถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนพื้นที่เกาะ) และ มีเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการจัดทํางบประมาณเป็นกรรมการ โดยมี
ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน เป็นกรรมการและเลขานุการ ทําหน้าที่ขอจัดตั้งงบประมาณให้เป็นไปตาม
แนวทางการขอจัดตั้งงบประมาณงบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
ดําเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง
3. คณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ชุดที่ 2 มีหน้าที่พิจารณาขอตั้งงบประมาณของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ประกอบด้วย ผู้อํานวยการสํา นักงานเขตพื้น ที่การศึกษาเป็น ประธาน
รองผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเป็ น รองประธาน ผู้ อํ า นวยการกลุ่ ม ทุ ก กลุ่ ม และ บุ ค ลากรใน
กลุ่มนโยบายและแผน โดยมีผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน เป็นกรรมการและเลขานุการ
4. คณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ชุดที่ 3 ในกรณีที่ครุภัณฑ์ที่ขอจัดตั้งดังกล่าว ส่วนราชการ
มิได้กําหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์และราคาไว้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จําเป็นต้องกําหนด
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คุณลักษณะขึ้นเอง เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารจัดการของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ประกอบด้วยคณะกรรมการ อย่างน้อย 3 คน เป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถเป็ น การเฉพาะสํ า หรั บ ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ กํ า หนด ซึ่ ง อาจจะเป็ น บุ ค คลภายในหรื อ ภายนอกหน่ ว ยงาน
5. ขั้นตอนการดําเนินงาน
แนวทางการดําเนินงานการขอจัดตั้ง งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์
กรอบวงเงินงบประมาณการขอจัดตั้ง งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์
สํา นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน กําหนดกรอบวงเงินการดํา เนินการจัดตั้งงบประมาณ
ค่าครุภัณฑ์ ในแต่ละปีงบประมาณ ดังนี้
1. ค่าครุภัณฑ์สําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามกรอบวงเงินในแต่ละปี
2. จัดตั้งครุภัณฑ์รายการรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี
สําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ต้องการจําเป็น โดยทดแทนคันเดิมที่ชํารุดทรุดโทรม มีอายุการใช้งานมาแล้ว
ไม่ต่ํากว่า 12 ปี ยกเว้นเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับจัดสรรไปแล้วเมื่อปีงบประมาณที่ผ่านมา
3. จัดตั้งให้โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตามกรอบวงเงินในแต่ละปี
4. จัดตั้งให้โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตามกรอบวงเงินในแต่ละปี
หมายเหตุ
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ได้ กํ า หนดกรอบเงิ น งบประมาณค่ า ครุ ภั ณฑ์ สํ า หรั บ
โรงเรียนในสังกัด จําแนกตามประเภทของโรงเรียน * ดังนี้
1. โรงเรียนปกติ (ทั่วไป) และ โรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร)
2. โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล
3. โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 20 กลุ่ม
*การขอตั้งงบประมาณดําเนินการในลักษณะเดียวกัน คือ ใช้แบบคําขอแบบเดียวกัน
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ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งนโยบายและแนวทางการขอจัดตั้งงบประมาณ รายการค่าครุภัณฑ์
ให้โรงเรียนดําเนินการขอจัดตั้งงบประมาณและกรอกข้อมูลคําขอจัดตั้งงบประมาณรายการค่าครุภัณฑ์ที่ขาดแคลน
จําเป็น ส่งให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภายในกรอบเวลาที่กําหนด
2. คณะกรรมการระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา พิ จ ารณาคํ า ขอจั ด ตั้ ง งบประมาณ งบลงทุ น รายการ
ค่าครุภัณฑ์ และ ดําเนินการจัดตั้งงบประมาณให้เป็นไปตามแนวทางการขอจัดตั้งงบประมาณงบลงทุน รายการ
ค่าครุภัณฑ์
3. การขอจัดตั้งงบประมาณสําหรับสถานศึกษาในสังกัด ดําเนินการ ดังนี้
3.1 ดํ า เนิ น การตรวจสอบพิ กั ด Latitude และ Longitude ของทุ ก โรงเรี ย นในระบบ DMC
ให้ ค รบถ้ ว น ถู ก ต้ อ ง พร้ อ มทั้ ง บั น ทึ ก พิ กั ด Latitude และ Longitude ของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
หากไม่บันทึกพิกัดจะไม่สามารถขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีได้
3.2 จัด ตั้งงบประมาณรายการค่า ครุภัณฑ์ ให้กับ โรงเรียนที่มีค วามขาดแคลนจํา เป็น ตามเกณฑ์
มาตรฐานครุภัณฑ์ และเรียงลําดับโรงเรียนตามความขาดแคลน โดยให้สอดคล้องกับเป้าหมาย จุดเน้นตามนโยบาย
ทั้งนี้ ให้คํานึงถึงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสําคัญ กรณีโรงเรียนที่มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น จํานวน 20 คนลงมา
ไม่สามารถขอจัดตั้งงบประมาณ รายการค่าครุภัณฑ์ได้ และให้สํา นักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาการจัด ตั้ง
ให้สอดคล้องกับนโยบาย หรือพิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่
3.3 จัดตั้งงบประมาณรายการค่าครุภัณฑ์ตามประเภท รายการให้สอดคล้องกับขนาดและระดับ
การศึกษาที่เปิดสอน โดยให้เลือกรายการครุภัณฑ์ตามความจําเป็นและเหมาะสม ตามกรอบวงเงินของครุภัณฑ์
แต่ละรายการ เช่น
3.3.1 อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรีย นโรงเรียนขนาดเล็ก ให้ดําเนินการขอจัดตั้งเฉพาะโรงเรียน
ขนาดเล็ก เพื่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถบริการโรงเรียนขนาดเล็กอื่น ๆ ได้
3.3.2 อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
(ประถมศึกษา) ให้ดําเนินการขอจัดตั้งเฉพาะโรงเรียนประถมศึกษา
3.3.3 อุป กรณ์ห้องสมุด โรงเรีย นระดับ ประถมศึก ษา–มัธ ยมศึกษา อุป กรณ์ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น) ดําเนินการขอจัดตั้งเฉพาะโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
3.3.4 อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ระดับ
โรงเรียนมัธยมศึกษา ให้ดําเนินการขอจัดตั้งเฉพาะโรงเรียนมัธยมศึกษา
3.3.5 รายการครุ ภั ณ ฑ์ เช่ น อุ ป กรณ์ วิ ช างานเกษตร ครุ ภั ณฑ์ สํ า หรั บ โรงฝึ กงาน ครุ ภั ณฑ์
สําหรับงานไฟฟ้า ครุภัณฑ์สําหรับงานไม้ ครุภัณฑ์สําหรับงานโลหะ อุปกรณ์วิชางานยนต์ อุปกรณ์วิชางานอาหาร
และโภชนาการ ให้ขอจัดตั้งสําหรับโรงเรียนที่มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ (โรงฝึกงาน) ครูผู้สอน และ/หรือ
วิทยากรท้องถิ่นทางวิชาชีพที่ตรงกับรายการครุภัณฑ์นั้น ๆ
3.3.6 ครุ ภั ณ ฑ์ ด นตรี ไ ทย สากล พื้ น บ้ า น วงโยธวาทิ ต ให้ ข อจั ด ตั้ ง สํ า หรั บ โรงเรี ย นที่ มี
ความพร้อมด้านครูผู้สอน และ/ หรือวิทยากรท้องถิ่นที่สามารถทําการสอนได้
3.3.7 ครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนทุกระดับ สามารถขอจัด ตั้งได้ตามความจําเป็นขาดแคลน
ตามระดับที่เปิดสอน โดยขอจัดตั้งไม่น้อยกว่าจํานวน 10 ชุดต่อโรงเรียน
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3.3.8 ครุภัณฑ์การศึกษา (เลือกรายการ) ให้ขอจัดตั้งได้ตามขนาดโรงเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ
90 ตามกรอบวงเงินในแต่ละรายการ เช่น โรงเรียนขนาดกลางเลือกครุภัณฑ์ดนตรีพื้นบ้าน (เลือกรายการ) แบบ 2
กรอบวงเงิ น 70,000 บาท จะต้ อ งจั ด ตั้ ง ไม่ น้ อ ยกว่ า 63,000 บาท แต่ ไ ม่ เ กิ น 70,000 บาท โดยให้ บั น ทึ ก ยอด
งบประมาณในเว็บไซด์เท่ากับที่ขอจัดตั้งจริง (หากโรงเรียนขอจัดตั้ง 65,300 บาท ให้บันทึกใน ระบบ 65,300 บาท)
ทั้งนี้ให้ตรวจสอบแนวทางการดําเนินงานกับแนวทางการจัดตั้งงบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในแต่ละปี ซึ่งอาจจะมีการปรับเปลี่ยนการดําเนินงานเป็นปีๆไป
4. การขอจัดตั้งงบประมาณรายการค่าครุภัณฑ์สําหรับโรงเรียน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้
ขอจั ด ตั้ งงบประมาณภายในกรอบวงเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรรและตามรายการที่สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานกําหนดในแต่ละปี
5. จัด ทํา และสรุป คํา ขอจัดตั้ง งบประมาณ รายการค่า ครุภัณฑ์ จํา แนกรายผลผลิต พร้อ มตรวจสอบ
ความถูกต้องของกรอบวงเงินงบประมาณ งบประมาณทุกรายการ โดยดําเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องและส่ง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 1 ชุด ภายในเวลาที่กําหนด ดังนี้
5.1 แบบ 1 ,2, 3, 3-2, 3-3 และ 4 เป็ น แบบคํ า ขอจั ด ตั้ ง ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ต้ อ งจั ด ส่ ง ให้ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.2 แบบ 3-1, 3-2, 3-3 และ 4-1 เป็นแบบคําขอจัดตั้งครุภัณฑ์ที่โรงเรียนต้องจัดส่งให้สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
5.3 แบบ 4 และ แบบ 4-1 ใช้ สํ า หรั บ เสนอขอจั ด ตั้ ง ครุ ภั ณ ฑ์ ข องโรงเรี ย นในพื้ น ที่ สู ง และ
ถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนพื้นที่เกาะ เท่านั้น
6. การเลือกครุภัณฑ์ ให้เลือกครุภัณฑ์ตามรายการที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด
โดยดําเนินการดังนี้
6.1 สามารถเลื อ กรายการมาตรฐานครุ ภั ณ ฑ์ จากสํ า นั ก งบประมาณ หรื อ กระทรวงดิ จิ ทั ล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมกําหนด โดยสืบค้นได้จาก www.bb.go.th และ www.mdes.go.th
6.2 กรณีที่เลือกรายการครุภัณฑ์จากส่วนราชการอื่น จะต้องจัดทําหนังสือขอใช้คุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์และราคาต่อหน่วยไปยังส่วนราชการนั้น และต้องได้รับอนุญ าตให้ใช้ก่อน จึงจะสามารถดําเนินการได้
6.3 กรณีที่เลือกรายการครุภัณฑ์ ที่ต้องกําหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เอง ให้ดําเนินการตาม
แนวทางการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
ทั้งนี้ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ตามข้อ 6.1 - 6.3 ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัด หาและ
จั ด ทํ า คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะครุ ภั ณ ฑ์ ข องสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ตามแนวทางการกํ า หนดรายละเอี ย ด
คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะครุ ภั ณ ฑ์ และรวบรวมคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะครุ ภั ณ ฑ์ ข องโรงเรี ย นที่ ไ ด้ รั บ พิ จ ารณาให้ จั ด ตั้ ง
งบประมาณประจําปี ไว้ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อส่งให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หากสํานักงบประมาณต้องการใช้ประกอบการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป
7. การขอจั ด ตั้ ง งบประมาณรายการรถโดยสารขนาด 12 ที่ นั่ ง (ดี เ ซล) ปริ ม าตรกระบอกสู บ
ไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี สําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีความจําเป็น โดยทดแทนคันเดิมที่ชํารุดทรุดโทรมและ
มีอายุการใช้งานเกินกว่า 12 ปี (ตามแบบ 2) พร้อมแนบเอกสารตามที่กําหนด
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8. การจัดตั้งงบประมาณรายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งของโรงเรียน ขอจัดตั้งได้เฉพาะโรงเรียน
พื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนพื้นที่เกาะเท่านั้น (ตามแบบ 4)
9. การขอจั ด ตั้ ง งบประมาณรายการครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ สํ า หรั บ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ให้ ก ลุ่ ม ส่ ง เสริ ม การจั ด ศึ ก ษาทางไกลเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร จั ด ทํ า โครงการจั ด หาระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน เสนอพร้อมคําขอจัดตั้งงบประมาณประจําปี โดยใช้งบประมาณในกรอบวงเงิน
ที่ได้รับ ส่งให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนําเข้าคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อ สารของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พิ จ ารณาอนุ มั ติ ต่ อ ไป สํ า หรั บ ในปี ง บประมาณ พ.ศ.2566 เป็ น ต้ น ไป
หากโรงเรีย นมีค วามขาดแคลนจํา เป็น ที่ต้องใช้ค รุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในการจัด การเรีย นการสอน เพื่อเป็น การ
เตรียมการจัดตั้งงบประมาณ เนื่องจากรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และการสื่ อ สารของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร โรงเรี ย นจะต้ อ งจั ด ทํ า โครงการจั ด หาระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ขอใช้เ งิน งบประมาณแผ่นดิน ก่อน 1 ปีงบประมาณ (ตามแบบข้อเสนอโครงการด้า นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เอกสารภาคผนวก หน้า 119-123 และ ตัวอย่าง หน้า 124-134)
10. ให้ดําเนินการบันทึกคําขอตั้งงบประมาณผ่านเว็บไซต์ที่กําหนด ภายในเวลาที่กําหนด และพิมพ์เป็น
เอกสาร (print out) รับรองความถูกต้อง ส่งพร้อมเอกสารคําขอจัดตั้งงบประมาณ รายการค่าครุภัณฑ์ ตาม ข้อ 5
ข้อ 7 (ถ้ามี) ข้อ 8 (ถ้ามี) และ ข้อ 9 (ถ้ามี) ด้วย กรณีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ตาม ข้อ 6 ให้จัดส่งเมื่อสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งให้ส่งในภายหลัง
ระดับโรงเรียน
1. ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีส่วนร่วมในการวางแผนกําหนดแนวนโยบายในการขอจัดตั้ง
งบประมาณรายการค่าครุภัณฑ์สําหรับโรงเรียน
2. ให้ดําเนินการตรวจสอบพิกัด Latitude และ Longitude ของโรงเรียนในระบบ DMC ให้ถูกต้อง และ
บันทึกพิกัด Latitude และ Longitude ด้วย หากไม่บันทึกและยืนยันพิกัด Latitude และLongitude ของโรงเรียน
จะไม่สามารถขอจัดตั้งงบประมาณ ประจําปีได้
3. เสนอขอจั ด ตั้ ง งบประมาณ ตามความขาดแคลน จํ า เป็ น ตามเกณฑ์ ม าตรฐานครุ ภั ณ ฑ์ โดยให้
สอดคล้องกับเป้าหมายจุดเน้นตามนโยบาย ทั้งนี้ ให้คํานึงถึงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสําคัญ
4. เรียงลําดับความสําคัญของรายการครุภัณฑ์ตามความต้องการจําเป็นและขาดแคลนส่งให้สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาตามลําดับ
5. การเสนอขอจัดตั้งงบประมาณรายการครุภัณฑ์การศึกษา ยกเว้นรายการโต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน ต้องเป็น
ความต้องการของครูผู้สอนและรายการที่เลือกต้องสอดคล้องกับวิชาที่สอน ส่งให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามแบบที่กําหนด
6. การเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ รายการครุภัณฑ์โต๊ะ - เก้าอี้นักเรียนทุกระดับ สามารถขอจัดตั้งได้
ตามความจําเป็นขาดแคลนตามระดับที่เปิดสอน โดยขอจัดตั้งไม่น้อยกว่าจํานวน 10 ชุดต่อโรงเรียน
7. การเลือกครุภัณฑ์ ให้เลือกครุภัณฑ์ตามรายการที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด
ในแต่ละปี โดยดําเนินการดังนี้
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7.1 สามารถเลื อ กรายการมาตรฐานครุ ภั ณ ฑ์ จากสํ า นั ก งบประมาณ หรื อ กระทรวงดิ จิ ทั ล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมกําหนด โดยสืบค้นได้จาก www.bb.go.th และ www.mdes.go.th
7.2 กรณีเลือกรายการครุภัณฑ์จากส่วนราชการอื่น จะต้องจัดทําหนังสือขอใช้คุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์และราคาต่อหน่วยไปยังส่วนราชการนั้น และต้องได้รับอนุญาตให้ใช้ก่อน จึงจะสามารถดําเนินการได้
7.3 กรณีเลือกรายการครุภัณฑ์ ที่ต้องกําหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เอง ให้ดําเนินการตาม
แนวทางการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ทั้งนี้ การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ขึ้นเองต้อง
ให้เป็นไปตามการจําแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณที่สํานักงบประมาณกําหนด
7.4 รายการครุภัณฑ์การศึกษา สามารถเลือกได้ทุกรายการ หากเลือกรายการครุภัณฑ์การศึกษาที่
กําหนดให้เลือกรายการใดแล้ว ต้องแจงรายละเอียดที่เลือกรายการรายละเอียด (ตามแบบ 3-3) ยกเว้น รายการ
ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและเครือข่าย ไม่สามารถขอจัดตั้งได้ เนื่องจากเป็นภารกิจของสํานักเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน สํา นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน ในการขอจัดตั้งให้กับ โรงเรียนสํา หรับใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป หากโรงเรียนมีความขาดแคลนจําเป็นที่ต้องใช้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นการเตรียมการจัดตั้งงบประมาณ เนื่องจากรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนจะต้อง
จัดทําโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่ขอใช้เงินงบประมาณแผ่นดินก่อน 1 ปีงบประมาณ (ตามแบบข้อเสนอ
โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เอกสารภาคผนวก หน้า 119-123) โดยใช้บัญชีรายการครุภัณฑ์
และเกณฑ์การขอจัดตั้งงบประมาณประจําปีในแต่ละปี รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เท่านั้น ไปยังสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา เพื่อตรวจสอบความขาดแคลนและจําเป็น และรวบรวมโครงการของโรงเรียนเป็นรายโรง ส่งสํานัก
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนําเข้าคณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาอนุมัติ หากคณะกรรมการดังกล่าวอนุมัติโครงการ
โรงเรียนจึงสามารถดําเนินการขอจัดตั้งงบประมาณในปีงบประมาณนั้น ๆได้ ซึ่งในการจัดตั้งงบประมาณจะต้องอยู่
ในกรอบวงเงินของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
7.5 รายการครุภัณฑ์การศึกษา (เลือกรายการ) ให้ขอจัดตั้งได้ตามขนาดโรงเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ
90 ของกรอบวงเงินในแต่ละรายการ เช่น ครุภัณฑ์ดนตรีพื้นบ้าน (เลือกรายการ) แบบ 2 กรอบวงเงิน 70,000 บาท
จะต้องจัดตั้งไม่น้อยกว่า 63,000 บาท แต่ไม่เกิน 70,000 บาท (เช่น โรงเรียนขอจัดตั้ง 65,300 บาท ให้ระบุในแบบ
คําขอ 65,300 บาท) ทั้งนี้ให้ต รวจสอบแนวทางการดํา เนินงานกับแนวทางการจัด ตั้งงบประมาณของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในแต่ละปี ซึ่งอาจจะมีการปรับเปลี่ยนการดําเนินงานเป็นปี ๆไป
8. จั ด ทํ า และสรุ ป คํ า ขอจั ด ตั้ ง งบประมาณรายการค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ จํ า แนกรายผลผลิ ต พร้ อ มตรวจสอบ
ความถูกต้องของงบประมาณทุกรายการ โดยจัดส่งเอกสารตามแบบ 3-1, 3-2, 3-3 (ถ้ามี) และ 4-1 (ถ้ามี) ส่งให้
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภายในเวลาที่กํา หนด กรณีการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ตามข้อ 7.1-7.3
ให้โรงเรียนจัดหาและจัดทําคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ตามแนวทางการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์ส่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
9. การกํ า หนดรายละเอี ย ดคุ ณ ลั กษณะเฉพาะครุ ภั ณ ฑ์ เ พื่ อใช้ใ นการขอจั ด ตั้ งงบประมาณต้ อ งมี ก าร
ดําเนินการกําหนดรายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ต้องการ ซึ่งหมายถึง คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ของรายการครุภัณฑ์
นั้น ๆ พร้อมทั้งกําหนดราคาต่อหน่ว ย เพื่อดํา เนิน การจัดตั้งให้ต รงตามความต้องการและจํา เป็น ในการใช้งาน
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ซึ่งครุภัณฑ์ที่ใช้ในหน่วยงานทางการศึกษา มีทั้งครุภัณฑ์ที่ได้กําหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ไว้แล้ว และที่ต้อง
กําหนดขึ้นเอง ในกรณีที่มีความต้องการนอกเหนือจากรายการครุภัณฑ์ที่ส่วนราชการกําหนดไว้ มีร ายละเอียด
การดําเนินการ ดังนี้
9.1 รายการ ราคา และคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่ส่วนราชการกําหนด
เมื่อโรงเรีย นต้องการครุภัณฑ์รายการใด ต้องตรวจสอบว่า ครุภัณฑ์ร ายการนั้น ได้มีส่วนราชการ
กําหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์หรือไม่ หากเป็นครุภัณฑ์ที่สํานักงบประมาณและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมกําหนดไว้แล้ว โรงเรียนสามารถเลือกใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และราคาต่อหน่วยที่สํานักงบประมาณ
และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ และกรณีที่ต้องการครุภัณฑ์ที่ส่วนราชการอื่นกําหนด ให้จัดทํา
หนังสือขอใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ และราคาต่อหน่วยไปยังส่วนราชการนั้น ซึ่งจะต้องได้การอนุญาตให้ใช้ก่อน
จึงสามารถจัดจั้งครุภัณฑ์ได้
9.2. รายการ ราคา และคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่ไม่มีส่วนราชการกําหนด สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและโรงเรียนสามารถกําหนดขึ้นเองได้ โดยดําเนินการดังนี้
9.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งเป็น ผู้ใช้ครุภัณฑ์ดังกล่า ว เพื่อทําหน้า ที่กําหนดคุณลักษณะ
เฉพาะครุภัณฑ์และราคามาตรฐาน อย่า งน้อย 3 คน ประกอบด้วย ผู้ใช้ (อาทิเ ช่น ครูผู้สอน หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรีย นรู้ เป็นต้น) และหรือมีผู้เชี่ย วชาญเฉพาะสํา หรับครุภัณฑ์ที่ต้องการจัดหา โดยจําเป็นต้องอาศัยเทคนิค
เป็นการเฉพาะ (หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเป็นการเฉพาะสําหรับครุภัณฑ์ที่จะกําหนด ซึ่งอาจเป็นบุคคล
ภายในหรือภายนอกหน่วยงานก็ได้)
9.2.2 คณะกรรมการต้องกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ไม่ให้สนับสนุนหรือ
ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเป็นการเฉพาะ โดยต้องกําหนดให้ตรงตามความต้องการผู้ใช้ มีผู้เสนอราคาได้มากยี่ห้อ
ภายในวงเงิ น งบประมาณและคุ ณภาพเหมาะสมกั บ ราคาต่ อ หน่ ว ย ในการกํ า หนดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะครุ ภั ณฑ์
ควรกํา หนดรายละเอีย ดที่เ ป็น สาระสํา คัญ ที่บ่งบอกถึงภาพรวมของครุภัณ ฑ์นั้น ในการกํา หนดขนาด/ปริมาณ
ของครุภัณฑ์ ไม่ควรกําหนดขนาด/ปริมาณที่เฉพาะเจาะจง ควรกําหนดให้เป็นขนาด/ปริมาณที่ต่ําสุด หรือสูงสุด เช่น
ไม่น้อยกว่า...... ไม่ต่ํากว่า........ ไม่เกิน......... เป็นต้น และควรระบุระยะเวลาการรับประกันด้วย
9.2.3 ห้ า มกํ า หนดรายละเอี ย ดคุ ณ ลั กษณะเฉพาะครุ ภั ณฑ์ ที่เ ป็ น การกี ด กั น สิ น ค้ า ไทยหรื อ
ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใดในการเข้าเสนอราคา
9.2.4 กรณีครุภัณฑ์ที่กําหนด มีผู้ผลิตได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ตั้งแต่ 3
รายขึ้นไป ให้ระบุหมายเลข มอก. เป็นรายละเอียดคุณลักษะเฉพาะได้ การกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ กํ า หนดขึ้ น เอง คณะกรรมการที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง สามารถนํ า รายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะของครุ ภั ณ ฑ์
หลากหลายยี่ห้อมาศึกษา เพื่อกําหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการ โดยไม่สนับสนุนสินค้า
ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเป็นการเฉพาะ
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ตัวอย่าง การกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่กําหนดขึ้นเอง
ครุภัณฑ์โต๊ะพับอเนกประสงค์
1. หน้าโต๊ะเป็นโฟเมก้า หนาไม่น้อยกว่า 25 มม. ด้านล่างปิดด้วยแผ่นเมลามีนสีขาว
2. โครงชุบโครเมี่ยม แข็งแรงทนทาน
3. ขาโต๊ะพับเก็บได้รองขาด้วยพลาสติกแข็ง 4 จุด กันลื่นและป้องกันรอยขีดข่วนบนพื้นผิว
4. ขาเหล็กใหญ่ไม่น้อยกว่า 1.5 x 1.5 นิ้ว หนา 1.2 มม. ชุบโครเมี่ยม
5. ขนาดไม่น้อยกว่า (W) 75 x (D) 180 x (H) 75 ซม.
6. รับประกันคุณภาพอย่างน้อยกว่า 1 ปี
9.3 คณะกรรมการที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง นํ า คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะครุ ภั ณ ฑ์ ที่ กํ า หนดขึ้ น ไปสื บ ราคา
ให้ได้มากยี่ห้อ เพื่อนําราคามากําหนดเป็นราคาต่อหน่วย ซึ่งอาจจะเป็นราคาที่ต่ําสุดที่สืบราคาได้ หรือราคาถัวเฉลี่ย
หรือราคาตามความเหมาะสมกับคุณภาพ และวงเงินที่ได้รับจัดสรร
9.4 คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ต้องลงนามรับรองคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่กําหนดขึ้น
ทุกคนและทุกหน้า (มุมล่างขวา) พร้อมประทับตราหน่วยงาน
9.5 จัดทํารายงานการประชุมพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ พร้อมคณะกรรมการทุกคนลง
นามทุกหน้า (มุมล่างขวา)
9.6 กรณี สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา เป็ น ผู้ กํ า หนดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะครุ ภั ณ ฑ์ ให้ เ สนอ
ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษาเป็ น ผู้ อ นุ มัติ หากโรงเรี ย นเป็ น ผู้ กํ า หนดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะครุ ภั ณฑ์
ให้เสนอผู้อํานวยการโรงเรียนเป็นผู้อนุมัติ
9.7 รายละเอียดเอกสารที่ต้องจัดส่ง มีดังนี้
9.7.1 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
9.7.2 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ พร้อมราคาต่อหน่วย
9.7.3 แบบรูปรายการครุภัณฑ์ (ถ้ามี)
หมายเหตุ
แนวทางข้างต้นนี้อ้างอิงจาก หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ ศธ 04002/ว2766 เรื่อง แนวทางการดําเนินงานกําหนดราคามาตรฐานและ
คุณลักษณะเฉพาะ (Specification : Spec) ลงวันที่ 19 กันยายน 2559 และ
หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04002/ว4885 เรื่อง เกณฑ์คุณลักษณะ
เฉพาะครุภัณฑ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
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แนวทางการดําเนินงานการขอจัดตั้ง งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
กรอบวงเงินงบประมาณการขอจัดตั้ง งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
สํา นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน กําหนดกรอบวงเงินการดํา เนินการจัดตั้งงบประมาณ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในแต่ละปีงบประมาณ ดังนี้
1. ค่าก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น สําหรับสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด จํานวนตามกรอบวงเงินในแต่ละปี
2. จัดตั้งสําหรับโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ โดยตั้งไว้ที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. จั ด ตั้ ง งบประมาณสํ า หรั บ อาคารเรี ย น งบผู ก พั น ให้ โ รงเรี ย นตามความขาดแคลนและจํ า เป็ น
โดยพิจารณาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวนตามกรอบวงเงินในแต่ละปี
4. ค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ รายการผูกพันเดิม จํานวนตามกรอบวงเงินในแต่ละปี
หมายเหตุ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กําหนดกรอบเงินงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
สําหรับโรงเรียนในสังกัด จําแนกตามประเภทของโรงเรียน* ดังนี้
1. โรงเรียนปกติ (ทั่วไป) และ โรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร)
2. โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล
3. โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 20 กลุ่ม
* การขอตั้งงบประมาณดําเนินการในลักษณะเดียวกัน คือ ใช้แบบคําขอแบบเดียวกัน
ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการพิ จ ารณาขอจั ด ตั้ ง งบประมาณ งบลงทุ น รายการค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง
ประกอบด้วย ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นประธาน รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่รับผิดชอบกลุ่มนโยบายและแผน ผู้แทนผู้บริหารโรงเรียนตามขนาดโรงเรียนและหรือผู้แทนเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน
ในกรณีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนในพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร และ
โรงเรียนพื้น ที่เ กาะ) ให้มีผู้แทนร่วมด้วย โดยมีผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผนเป็นกรรมการและเลขานุการ
ทํ า หน้ า ที่ ข อจั ด ตั้ งงบประมาณให้ เ ป็ น ไปตามแนวทางการขอจั ด ตั้ ง งบประมาณงบลงทุ น รายการค่ า ที่ ดิ น และ
สิ่งก่อสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และดําเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง
2. การขอจัดตั้งงบประมาณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดําเนินการขอจัดตั้งงบประมาณ ดังนี้
2.1 ตรวจสอบการบั น ทึ ก และยื น ยั น ข้ อ มู ล ในระบบจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง (B-OBEC)
ของโรงเรียน เนื่องจากการขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ ายประจําปีของทุกปี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กําหนดให้โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) เชื่อมโยงกับเว็บไซต์การขอจัดตั้งงบประมาณ
https://budget...jobobec.in.th รวมทั้งตรวจสอบพิกัด Latitude และ Longitude ของทุกโรงเรียนที่ได้นํามา
จากระบบ DMC ให้ถูกต้อง และบันทึกพิกัด Latitude และ Longitude ของสํา นักงานเขตพื้นที่การศึกษาด้วย
หากไม่บัน ทึก และยืน ยัน ข้อ มูล ในโปรแกรม B-OBEC และจุด พิกัด จะไม่ส ามารถขอจัด ตั้งงบประมาณรายจ่า ย
ประจําปีได้
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2.2 การขอจัดตั้งงบประมาณประจําปี กรณีงบปีเดียว รายการค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (ตามแบบ
สิ่งก่อสร้างที่ระบุไว้ ตามแนวทางการจัดตั้งงบประมาณรายการสิ่งก่อสร้างของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในแต่ละปี ประกอบด้วย
2.2.1 รายการค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา อาคารประกอบ
และสิ่งก่อสร้างอื่น
2.2.2 รายการค่ า ปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซมอาคารเรี ย น อาคารประกอบและสิ่ ง ก่ อ สร้ า งอื่ น
ให้ เ สนอขอจั ด ตั้ ง งบประมาณโรงเรี ย นละ 50,000 บาทขึ้ น ไป (ให้ จั ด ส่ ง รายละเอี ย ดประมาณราคาแบบ
ปร.4 (ก) ปร.5 (ก) และ ปร.6 พร้อมทั้งรายการปรับปรุงซ่อมแซมตาม ตัวอย่าง หน้า 78-81 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ทุกรายการ โดยแนบไฟล์ pdf ในเว็บไซต์ https://budget....jobobec.in.th พร้อมเอกสาร 1 ชุด)
2.2.3 รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หากมีความจําเป็นจัดตั้ง
ในรายการนี้ ให้จัดตั้งได้ภายในกรอบวงเงินของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่จะกําหนดในแนวทางการจัดทํา
งบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในแต่ละปี
2.2.4 รายการสิ่งก่อสร้างอื่น ได้แก่ รั้ว ถนน และรางระบายน้ํา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จะต้ อ งแนบแบบประมาณราคา (ปร.4 (ก) ปร.5(ก) และ ปร.6) เป็ น ไฟล์ pdf ลงในเว็ บ ไซต์ ที่ กํ า หนดคื อ
https://budget.....jobobec.in.th พร้อมส่งเอกสารจํานวน 1 ชุด
หมายเหตุ : รายการสิ่ งก่ อสร้ า งตามข้ อ 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 และอาคารแบบพิ เ ศษ จะต้ อ งบั น ทึ ก ค่ า Factor F
ลงในเว็บไซต์ https://budget.....jobobec.in.th ด้วย
ทั้งนี้ ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดเรียงลําดับความสําคัญจําเป็น ในข้อ 2.2.1, 2.2.2 และ
2.2.3 รวมทุกรายการให้อยู่ในบัญชีเดียวกัน (แบบ 11) โดยเรียงลําดับความขาดแคลนจากมากไปหาน้อย และ
ในกรณี ที่ ง บประมาณในภาพรวมของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาแต่ ล ะแห่ ง ถู ก ปรั บ ลด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะตัดจากลําดับสุดท้ายขึ้นไป
2.3 การขอจั ด ตั้ ง งบประมาณประจํ า ปี กรณี ง บผู ก พั น รายการค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้า ง หากมี
ความจํา เป็น ให้เ สนอขอตั้งงบประมาณไปที่สํา นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน โดยไม่ซ้ํา กับ ที่ไ ด้รับ
จัดสรรในปีงบประมาณที่ผ่านมา
- สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาหรื อ โรงเรี ย นในสั ง กั ด ขอจั ด ตั้ ง ได้ ไ ม่ เ กิ น
เขตละ 1 หลัง (กําหนดตามสัดส่วนจํานวนโรงเรียนที่มีนักเรียน 400 คนขึ้นไป)
- สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาหรื อ โรงเรี ย นในสั ง กั ด ขอจั ด ตั้ ง ได้ ไ ม่ เ กิ น
เขตละ 2 หลัง (กําหนดตามสัดส่วนจํานวนโรงเรียนที่มีนักเรียน 400 คนขึ้นไป)
2.3.1 การขอจั ด ตั้ ง งบประมาณกรณี ง บผู ก พั น สํ า หรั บ อาคารเรี ย นของโรงเรี ย น ต้ อ งเป็ น
โรงเรียนที่มีนักเรียน ตั้งแต่ 400 คน และมีความขาดแคลนห้องตามเกณฑ์ ตั้งแต่ 10 ห้อง ขึ้นไป
2.3.2 การขอจั ด ตั้ ง งบประมาณกรณี ง บผู ก พั น สํ า หรั บ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
หากมีความจําเป็นจัดตั้งงบประมาณในการก่อสร้างอาคารสํานักงาน สามารถจัดตั้งได้ 3 รูปแบบ รายละเอียดตาม
เงื่อนไขราคาในแต่ละปี ให้รวมในข้อ 2.2.1 ภายในกรอบวงเงินที่ได้รับแจ้งจัดสรร
3. การขอจั ด ตั้ ง งบประมาณของโรงเรี ย นในสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาต้ อ งเป็ น ไปตามคู่ มื อ
และแนวทางที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอาจพิจารณา
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กําหนดรายละเอียด เกณฑ์ ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมได้ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของแต่ละสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
4. สํา นักงานเขตพื้น ที่ก ารศึกษา ศึกษาแนวทางการขอจัด ตั้งงบประมาณประจํา ปี งบลงทุน รายการ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยใช้แบบรายการและราคามาตรฐานตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กําหนด หรือใช้แบบพิเศษตามความต้องการจําเป็นของโรงเรียน กรณีโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใน พื้นที่เสี่ยงต่อแผ่นดินไหว
(ตามประกาศพื้ น ที่ เ สี่ ย งภั ย แผ่ น ดิ น ไหว ของกระทรวงมหาดไทย) ให้ ใ ช้ แบบอาคารเรี ย น (ในเขตแผ่ น ดิ น ไหว)
ตามแบบที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด (ตัวอย่าง หน้า 114-115)
5. รายละเอียดประกอบการขอจัดตั้งงบประมาณให้เป็นไปตามแบบฟอร์ม พร้อมส่งเอกสารประกอบ
ดังนี้
5.1 อาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์ กรณีงบผูกพันแบบมาตรฐาน ได้แก่
5.1.1 เหตุผลและความจําเป็นประกอบการพิจารณา
5.1.2 ผังบริเวณโรงเรียน (Master Plan) ระบุตําแหน่งที่จะก่อสร้างพร้อมทั้งแสดงระยะห่าง
ระหว่างอาคารตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
5.1.3 หนังสือยืนยันว่ามีสถานที่ก่อสร้างเพียงพอและพร้อมในการก่อสร้าง
5.1.4 ภาพถ่าย สภาพอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
5.1.5 แบบสํารวจข้อมูลประกอบการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
กรณีงบผูกพัน
5.1.6 หนังสือรับรองการก่อสร้างอาคารไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยเรื่องความสูงของอาคาร เช่น
กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น ประกาศ พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พ.ศ. 2504 และระเบียบว่า ด้ว ยการก่อ สร้า งอาคารในเขตเมือ งของจัง หวัด และหน่วยงานที่เ กี่ย วข้อ ง
5.1.7 กรณี ข องการขอจั ด ตั้ ง งบประมาณทดแทนอาคารเดิ ม ที่ ต้ อ งการรื้ อ ถอน จะต้ อ งมี
ความเห็ น ของวิ ศ วกรหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ มี ใ บอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม ว่ า สมควรรื้ อ ถอน
ประกอบการพิ จ ารณา จึ ง สามารถเสนอขอจั ด ตั้ ง งบประมาณอาคารทดแทนได้ (กรณี โ รงเรี ย นดํ า เนิ น การ
ขออนุมัติรื้อถอนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้รื้อถอน ก็ให้ต รวจสอบและดําเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กําหนดนี้ด้วย)
พร้อมจัดส่งสําเนาหนังสือที่ได้รับอนุมัติให้รื้อถอนและสําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และต้อง
ได้รับการอนุมัติ ให้รื้อถอนก่อนวันที่ 31 ตุลาคม ในปีที่ขอตั้ง ควรกําหนดเวลาให้สอดคล้องกับการส่งเอกสาร*
5.2 อาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์ กรณีงบผูกพันแบบพิเศษ ได้แก่
5.2.1 เหตุผลและความจําเป็นประกอบการพิจารณา
5.2.2 ส่งแบบรูป รายการอาคารเรีย น และอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ ที่ผู้อํา นวยการ
โรงเรียนลงนามรับรองในแบบรูปรายการว่า “ขอใช้แบบรูปรายการดังกล่าวนี้ในการก่อสร้าง” ทุกแผ่น
5.2.3 ผังบริเวณโรงเรียน (Master Plan) ระบุตําแหน่งที่จะก่อสร้างพร้อมทั้งแสดงระยะห่าง
ระหว่างอาคารตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
5.2.4 หนังสือยืนยันว่าโรงเรียนมีข้อจํากัดด้านพื้นที่ก่อสร้าง ไม่สามารถก่อสร้างอาคารแบบ
มาตรฐานได้ และยืนยันว่ามีสถานที่ก่อสร้างเพียงพอ พร้อมในการก่อสร้างอาคารแบบพิเศษ
5.2.5 ภาพถ่าย สภาพอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
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5.2.6 แบบสํารวจข้อมูลประกอบการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีกรณีงบผูกพัน
แบบที่เสนอขอจัดตั้งจะต้องมีความสอดคล้องกับข้อมูลความขาดแคลน
5.2.7 หนังสือรับรองการก่อสร้างอาคารไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยเรื่องความสูงของอาคาร เช่น
กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น ประกาศ พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พ.ศ. 2504 และระเบียบว่า ด้ว ยการก่อ สร้า งอาคารในเขตเมือ งของจัง หวัด และหน่วยงานที่เ กี่ย วข้อ ง
5.2.8 กรณี ข องการขอจั ด ตั้ ง งบประมาณทดแทนอาคารเดิ ม ที่ ต้ อ งการรื้ อ ถอนจะต้ อ งมี
ความเห็ น ของวิ ศ วกรหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ มี ใ บอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม ว่ า สมควรรื้ อ ถอน
ประกอบการพิ จ ารณา จึ งสามารถเสนอขอจั ด ตั้ งงบประมาณอาคารทดแทนได้ (กรณี โ รงเรี ย นดํ า เนิ น การขอ
อนุมัติรื้อถอนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้รื้อถอน ก็ขอให้ตรวจสอบและดํา เนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กําหนดนี้ด้วย)
พร้อมจัดส่งสําเนาหนังสือที่ได้รับอนุมัติให้รื้อถอนและสําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และต้อง
ได้รับการอนุมัติ ให้รื้อถอนก่อนวันที่ 31 ตุลาคม ในปีที่ขอตั้ง ควรกําหนดเวลาให้สอดคล้องกับการส่งเอกสาร*
ทั้งนี้ หากได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว ห้ามมิให้โรงเรียนเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการโดยเด็ดขาด
5.3 อาคารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ทั้งกรณีงบผูกพัน และงบปีเดียว) ได้แก่
5.3.1 เหตุผลและความจําเป็นประกอบการพิจารณา
5.3.2 ผังบริเวณ (Master Plan) ระบุตําแหน่งที่จะก่อสร้างพร้อมทั้งแสดงระยะห่างระหว่าง
อาคารตามกฎกระทรวงฉบั บ ที่ 61 (พ.ศ. 2550) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร พ.ศ. 2522
เพื่อยืนยันว่ามีสถานที่ก่อสร้างเพียงพอและพร้อมในการก่อสร้าง
5.3.3 สําเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน/การขอใช้ที่ดิน
5.3.4 ภาพถ่าย สภาพอาคารสํานักงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน
5.3.5 จํานวนบุคลากรในสํานักงาน ตามกรอบอัตรากําลัง
ทั้งนี้ สํา นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐานจะพิจารณาเฉพาะสํา นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่จัดส่งเอกสาร ถูกต้อง ครบถ้วน และตรวจสอบได้เท่านั้น
6.จัดทําและสรุปคําขอจัดตั้งงบประมาณรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามแบบในโปรแกรมMicrosoft
Excel เท่านั้น พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลงบประมาณทุกรายการ โดยจัดทําเป็นเอกสาร จํานวน 1 ชุด ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในเวลาที่กําหนด
7. ตรวจสอบแบบอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ต้องเหมาะสมกับพื้นที่ในการก่อสร้าง
ทั้งนี้ หากได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว ห้ามมิให้เปลี่ยนแปลงแบบและโรงเรียนโดยเด็ดขาด
8. ให้บันทึกคําขอจัดตั้งงบประมาณผ่านเว็บไซต์ https://budget...jobobec.in.th ภายในเวลาที่กําหนด
และพิมพ์เป็นเอกสาร (print out) รับรองความถูกต้อง ส่งพร้อมเอกสารคําขอตั้งงบประมาณ รายการค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ตามข้อ 6
สํา หรับ รายการปรับ ปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ให้แนบไฟล์
pdf แบบ ปร.4 (ก), ปร.5 (ก) และ ปร.6 พร้ อ มทั้ ง รายการปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซมตามตั ว อย่ า ง (หน้ า 78-81)
และเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกรายการ ในเว็บไซต์
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9. กรณีมีก ารขอเพิ่มค่ า ขนส่ง สํา หรับ โรงเรีย นในพื้น ที่สูง และถิ่น ทุร กัน ดาร และโรงเรีย นพื้น ที่เ กาะ
ในการขนส่ง วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้คํานวณค่าขนส่งตามข้อเท็จจริง ตามแบบ ปร.4 (พ) พร้อมเหตุผลความจําเป็น
สําหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกําหนดฯ ที่กําหนดไว้ในคู่มือ ดังนี้
9.1 ค่าขนส่งทางรถ ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง โดยศึกษารายละเอียดได้จาก
https://saraban-aw.cgd.go.th/easinetimage/inetdoc?id=show_CGD.A.18981_1_BCS_1_pdf
(การจัดทํารายละเอียดประกอบการถอดแบบคํานวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ํามันเพิ่มเติม)
9.2 ค่ า ขนส่ ง ทางเรื อ ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ สื บ ราคาค่ า ขนส่ ง ทางเรื อ จาก
ผู้ประกอบการในพื้นที่ที่โรงเรียนตั้งอยู่ เป็นผู้รับรองค่าขนส่ง
ทั้ ง นี้ ให้ จั ด ส่ ง เอกสารคํ า ขอจั ด ตั้ ง งบประมาณและเอกสารประกอบตามที่ กํ า หนด ให้ ถู ก ต้ อ ง
ครบถ้ ว น ตรงตามข้ อ มู ล ที่ บั น ทึ ก ในเว็ บ ไซต์ https://budget...jobobec.in.th ภายในเวลาที่ กํ า หนด
10. กรณีการจัดตั้งงบประมาณของโรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียน 120 คนลงมา ให้แนบหนังสือรับรอง
สถานะโรงเรียนขนาดเล็ก ประกอบคําขอจัดตั้งงบประมาณ โดยแนบไฟล์ PDF ในเว็บไซต์ และส่งเอกสารด้วย
ระดับโรงเรียน
1. บันทึกข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบันทุกรายการ
พร้อมทั้งยืนยันข้อมูลในระบบ เนื่องจากการขอจัดตั้งงบประมาณ ในแต่ละปีงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้น พื้นฐาน กําหนดให้โปรแกรมจัด เก็บ ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) เชื่อมโยงกับเว็บไซต์การขอจัดตั้ง
งบประมาณ รวมทั้งบันทึกพิกัด Latitude และ Longitude ของโรงเรียนในระบบ DMC ให้ถูกต้องด้วย หากไม่
บันทึกและไม่ยืนยันข้อมูลในโปรแกรม B-OBEC และไม่บันทึกพิกัด จะไม่สามารถขอจัดตั้งงบประมาณ ประจําปี
งบประมาณนั้นได้
2. ตรวจสอบ ทบทวนข้อมูลความขาดแคลน ความจําเป็นด้านอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง
อื่นให้สอดคล้องกับแผนการจัดชั้นเรียน และแนวโน้มการขยายตัวของประชากรวัยเรียนในอนาคต
3. แบบอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้า งอื่น ต้องเหมาะสมกับพื้น ที่ในการก่อสร้าง ทั้งนี้
หากได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว ห้ามมิให้เปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการโดยเด็ดขาด
4. ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีส่วนร่วมในการวางแผนกําหนดแนวนโยบายในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นของโรงเรียน
5 เสนอขอจัดตั้งงบประมาณ อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ที่มีความขาดแคลนจําเป็น
ตามเกณฑ์ ม าตรฐานสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง และการปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซมอาคารเรี ย นอาคารประกอบและสิ่ ง ก่ อ สร้ า งอื่ น
ส่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามแบบและเวลาที่กําหนด
6. กรณี ข อจั ด ตั้ ง งบประมาณก่ อ สร้ า งอาคารเรี ย นและอาคารประกอบ นอกเหนื อ แบบมาตรฐาน
(แบบพิเศษ) ที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด ให้จัดส่งเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
6.1 เหตุผลและความจําเป็นประกอบการพิจารณา
6.2 ส่งแบบรูป รายการอาคารเรีย นและอาคารอเนกประสงค์แบบพิเ ศษ พร้อมให้ผู้อํานวยการโรงเรียน ลงนามรับรองในแบบรูปรายการว่า “ขอใช้แบบรูปรายการดังกล่าวนี้ในการก่อสร้าง” ทุกแผ่น
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6.3 ผังบริเวณโรงเรียน (Master Plan) ระบุตําแหน่งที่จะก่อสร้างพร้อมทั้งแสดงระยะห่างระหว่าง
อาคารตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
6.4 หนั ง สื อ ยื น ยั น ว่ า โรงเรี ย นมี ข้ อ จํ า กั ด ด้ า นพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า ง ไม่ ส ามารถก่ อ สร้ า งอาคารแบบ
มาตรฐานได้ และยืนยันว่ามีสถานที่ก่อสร้างเพียงพอ พร้อมในการก่อสร้างอาคารแบบพิเศษ
6.5 ภาพถ่าย สภาพอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
6.6 แบบสํารวจข้อมูลประกอบการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ กรณีงบผูกพัน
โดยต้องกรอกข้อมูลพร้อมเอกสารเพิ่มเติม ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด
6.7 หนั ง สื อ รั บ รองการก่ อ สร้ า งอาคารไม่ ขั ด ต่ อ กฎหมายว่ า ด้ ว ยเรื่ อ งความสู ง ของอาคาร เช่ น
กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น ประกาศ พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พ.ศ. 2504 และระเบียบว่าด้วยการก่อสร้างอาคารในเขตเมืองของจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.8 กรณีของการขอจัดตั้งงบประมาณทดแทนอาคารเดิมที่ต้องการรื้อถอน จะต้องมีความเห็นของ
วิศวกรหน่วยงานของรัฐ ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมว่า สมควรรื้อถอน ประกอบการพิจารณา
จึงสามารถเสนอขอจัดตั้งงบประมาณอาคารทดแทนได้ (กรณีโรงเรียนดําเนินการขออนุมัติรื้อถอนไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้
รื้อถอน ก็ขอให้ตรวจสอบและดําเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กําหนดนี้ด้วย) พร้อมจัดส่งสําเนาหนังสือที่ได้รับ
อนุมัติให้รื้อถอนสําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และต้องได้รับการอนุมัติให้รื้อถอนก่อน วันที่
31 ตุลาคม ในปีที่ขอตั้ง **ควรกําหนดเวลาให้สอดคล้องกับการส่งเอกสาร
ทั้งนี้ หากได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว ห้ามมิให้โรงเรียนเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการโดยเด็ดขาด
7. กรณีที่ต้องรื้อถอนอาคารเดิมเพื่อก่อสร้างอาคารทดแทน โรงเรียนต้องเตรียมจัดทําแผนรองรับปัญหา
ที่อาจจะเกิดขึ้น
8. กรณี โ รงเรี ย นที่ ตั้ ง อยู่ ใ นพื้ น ที่ เ สี่ ย งต่ อ แผ่ น ดิ น ไหว (ตามประกาศพื้ น ที่ เ สี่ ย งภั ย แผ่ น ดิ น ไหวของ
กระทรวงมหาดไทย) ให้ใช้แบบอาคารเรียน (ในเขตแผ่นดินไหว) ตามแบบที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกําหนด และให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกําหนดการรับน้ําหนักความต้านทาน ความคงทนของอาคารและ
พื้นที่รองรับ อาคารในการต้ านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 ซึ่งกําหนดให้ใช้บังคับในบริเวณ
ดังต่อไปนี้
8.1 บริ เ วณเฝ้ า ระวั ง หมายความว่ า พื้ น ที่ ห รื อ บริ เ วณที่ อ าจได้ รั บ ผลกระทบจากแผ่ น ดิ น ไหว
ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ชุมพร พังงา ภูเก็ต ระนอง สงขลา และสุราษฎร์ธานี
8.2 บริ เ วณที่ 1 หมายความว่ า พื้ น ที่ ห รื อ บริ เ วณที่ เ ป็ น ดิ น อ่ อ น อาจได้ รั บ ผลกระทบจาก
แผ่นดินไหวระยะไกล ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร
8.3 บริ เ วณที่ 2 หมายความว่ า พื้ น ที่ ห รื อ บริ เ วณที่ อยู่ ใกล้ ร อยเลื่ อ นที่ อ าจได้ รั บ ผลกระทบจาก
แผ่นดินไหว ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลําปาง และลําพูน
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เกณฑ์์การขอจัดตัง้ สํหรับโรงเรียนในสังกัดสํนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

1.อาคารเรียน ประกอบด้วย ห้องเรียน และห้องพิเศษ
- ห้องเรียน หมายถึง ห้องที่ใช้ดําเนินการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
- ห้องพิเศษ หมายถึง ห้องอํานวยความสะดวกในการบริหารและจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียน
การสอน เช่น ห้องพักครู ห้องพยาบาล ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ฯลฯ
เกณฑ์การจัดอาคารเรียน ใช้จํานวนนักเรียนและแผนการจัดชั้นเรียนเป็นเกณฑ์การจัดสรร ดังนี้
1. ใช้จํานวนนักเรียนเป็นเกณฑ์
2 ใช้แผนการจัดชั้นเรียนโดยใช้เกณฑ์ควรมีห้องเรียน ตามแผนจัดชั้นเรียน (ใช้แผนการจัดชั้นเรียน
และจํ า นวนนั ก เรี ย น ใช้ ข้ อ มู ล DMC ภาคเรี ย นที่ 1) โดยคิ ด นั ก เรี ย น 40 คน : ห้ อ ง ในแต่ ล ะระดั บ ชั้ น และ
หากมีเศษปัดเพิ่มได้อีก 1 ห้อง
3. การเสนอขอจัดตั้งงบประมาณรายการค่าก่อสร้างสําหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจํานวนนักเรียน
120 คนลงมา ให้ขอได้ตามเกณฑ์จํานวนนักเรียนขั้นต่ําของแต่ละรายการ ตามตารางสิ่งก่อสร้าง และ เงื่อนไขใน
แต่ละปีงบประมาณ สําหรับรายการปรับปรุงซ่อมแซม สามารถขอจัดตั้งงบประมาณได้ ตามความจําเป็นขาดแคลน
ทั้งนี้ ให้แนบหนังสือรับรองสถานะโรงเรียนขนาดเล็ก (ตามแบบฟอร์มหน้า86-87) ประกอบคําขอจัดตั้งงบประมาณ
โดยแนบไฟล์ PDF ทุกรายการที่ขอในเว็บไซต์ และจัดส่งเป็นเอกสารด้วย
ตารางเกณฑ์มาตรฐานสิ่งก่อสร้างสําหรับโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
แผนจัด
ชั้นเรียน
(ห้อง)

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

เกณฑ์ควรมี
ห้องเรียน

ห้องพิเศษ

รวม

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

5
6
7
7
8
9
9
10
10
10
11
11
11
12
12
12

11
13
15
16
18
20
21
23
24
25
27
28
29
31
32
33

หอประชุม

โรงอาหาร

อาคารฝึกงาน
(หน่วย)

ห้องส้วม
(ที่นั่ง)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4

8
8
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
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แผนจัด
ชั้นเรียน
(ห้อง)

22
23
24
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
55

เกณฑ์ควรมี
ห้องเรียน ห้องพิเศษ

22
23
24
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
55

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

รวม

35
36
37
39
41
42
44
45
46
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
63
65
67
69
70
71
72
73
74
75
76
78

หอประชุม

โรงอาหาร

อาคารฝึกงาน
(หน่วย)

ห้องส้วม
(ที่นั่ง)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

22
23
24
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
55
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แผนจัด
ชั้นเรียน
(ห้อง)

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

เกณฑ์ควรมี
ห้องเรียน

ห้องพิเศษ

รวม

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

23
23
24
24
24
25
26
27
28
29

79
80
82
83
84
86
88
90
92
94

หอประชุม

โรงอาหาร

อาคารฝึกงาน
(หน่วย)

ห้องส้วม
(ที่นั่ง)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

แผนจัดชั้นเรียน 65 ห้องขึ้นไป ควรมีห้องเรียนเท่ากับแผนจัดชั้นเรียน บวกด้วย 29

2. อาคารประกอบ
2.1 อาคารอเนกประสงค์ หอประชุม
โรงเรียนควรมีอาคารอเนกประสงค์ หรือหอประชุม จํานวน 1 หลัง ที่สอดคล้องกับจํานวนนักเรียน
2.2 โรงอาหาร
โรงเรียนควรมีโรงอาหาร 1 หลัง ที่สอดคล้องกับจํานวนนักเรียน
(1) โรงอาหาร 84 ที่นั่ง เป็น อาคาร ค.ส.ล. ชั้น เดีย ว พื้น เสมอดิน ขนาดของอาคาร กว้า ง
10.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร ก่ อ สร้ า งในโรงเรี ย นที่ มี ค วามขาดแคลนตามเกณฑ์ 1 หลั ง และมี นั ก เรี ย น
ตามแผนชั้นเรียน จํานวน 80 คน ขึ้นไป
(2) โรงอาหาร 260 ที่นั่ง เป็น อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดีย ว พื้นเสมอดิน ขนาดของอาคาร กว้า ง
16.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร ก่ อ สร้ า งในโรงเรี ย นที่ มี ค วามขาดแคลนตามเกณฑ์ 1 หลั ง และมี นั ก เรี ย น
ตามแผนชั้นเรียน จํานวน 200 คน ขึ้นไป
(3) โรงอาหาร 500 ที่นั่ง เป็น อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดีย ว พื้นเสมอดิน ขนาดของอาคาร กว้า ง
19.00 เมตร ยาว 38.50 เมตร ก่ อ สร้ า งในโรงเรี ย นที่ มี ค วามขาดแคลนตามเกณฑ์ 1 หลั ง และมี นั ก เรี ย น
ตามแผนชั้นเรียน จํานวน 400 คน ขึ้นไป
(4) อาคารหอประชุม 100/27 เป็นอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น ขนาดของอาคาร กว้าง 26.00 เมตร
ยาว 40.00 เมตร ก่อสร้างในโรงเรียนที่มีความขาดแคลนตามเกณฑ์ 1 หลัง และมีนักเรียนตามแผนชั้นเรียน จํานวน
400-799 คน
(5) โรงอาหาร แบบ 101 ล./27 พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา) เป็นอาคาร ค.ส.ล.
2 ชั้ น ขนาดของอาคาร กว้ า ง 24.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร ก่ อ สร้ า งและมี นั ก เรี ย นจํ า นวน 800 คน
ขึ้ น ไป กรณี โ รงเรี ย นที่ มี อ าคารโรงอาหาร แบบ 101 ล./27 พิ เ ศษ (ปรั บ ปรุ ง ชั้ น บนเป็ น โรงพลศึ ก ษา) 1 หลั ง
จะถือว่ามี อาคารอเนกประสงค์ หอประชุม และโรงอาหาร อย่างละ 1 หลังแล้ว
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โรงเรี ย นที่ มี อาคารอเนกประสงค์ โรงอาหาร – หอประชุ ม อยู่ แล้ ว ตามเกณฑ์ และ ยั งมี ค วาม
ขาดแคลนจําเป็น เนื่องจากมีจํานวนนักเรียนมากกว่าแบบอาคารที่มีอยู่ สามารถขอเพิ่มเติมตามแบบที่มีความ
เหมาะสมได้อีก 1 หลัง เช่น โรงเรียนแห่งหนึ่ง มีจํานวนนักเรียน 2,000 คน มีอาคารหอประชุม 100/27 จํานวน
1 หลัง และโรงอาหาร 500 ที่นั่ง จํานวน 1 หลัง กรณีนี้สามารถเสนอขอ โรงอาหาร 500 ที่นั่ง ได้อีก 1 หลัง
2.3 โรงฝึกงาน ใช้แผนจัดชั้นเรียนเป็นเกณฑ์ดังนี้
แผนจัดชั้นเรียน
6–8
ห้องเรียน
ควรมี 1 หน่วย
9 – 14
ห้องเรียน
ควรมี 2 หน่วย
15 – 26 ห้องเรียน
ควรมี 4 หน่วย
27 – 44 ห้องเรียน
ควรมี 6 หน่วย
45 ห้องเรียนขึ้นไป
ควรมี 8 หน่วย
2.4 ส้ ว มนั ก เรี ย น ใช้ แ ผนจั ด ชั้ น เรี ย นเป็ น เกณฑ์ ดั ง นี้ จํ า นวนนั ก เรี ย น 40 คน ควรมี 1 ที่ นั่ ง
แต่อย่างน้อยไม่ต่ํากว่า 2 หลัง เพื่อแยก ชาย–หญิง (ไม่เกิน 8 ที่นั่ง)
2.5 บ้านพักครู ใช้เกณฑ์ตามความต้องการและจําเป็นของจํานวนบุคลากรที่ต้องการบ้านพักใน
แต่ละโรงเรียน
2.6 บ้ า นพั ก นั ก เรี ย น ใช้ เ กณฑ์ ต ามความต้ อ งการ จํ า เป็ น และตามจํ า นวนนั ก เรี ย นที่ มี ค วาม
ประสงค์จะเข้าพัก
3. สิ่งก่อสร้างอื่น
3.1 สนามกีฬา มีเกณฑ์ ดังนี้
3.1.1 สนามบาสเกตบอล สร้ า งเฉพาะโรงเรี ย นที่ เ ปิ ด สอนมั ธ ยมศึ ก ษา โดยใช้ แ ผนจั ด
ชั้นเรียนเป็นเกณฑ์
แผนจัดชั้นเรียน
6 - 12
ห้องเรียน
ควรมี 1 สนาม
13 - 36 ห้องเรียน
ควรมี 2 สนาม
37 ห้องเรียนขึ้นไป
ควรมี 3 สนาม
3.1.2 สนามฟุตบอล จัดให้ทุกโรงเรียนตามความเหมาะสม 1 โรงเรียนต่อ 1 สนาม
3.1.3 ลานกี ฬ าอเนกประสงค์ และสนามกี ฬ าอเนกประสงค์ เป็ น ลานคอนกรี ต
(เป็นสนามวอลเล่ย์บอลและสนามเซปัคตะกร้อขนาดมาตรฐาน) มีเสาพร้อมตาข่ายวอลเล่ย์บอลและเซปัคตะกร้อ
โดยจัดให้โรงเรียนทุกโรง ๆ ละ 1 สนาม ไม่เกิน 3 สนาม ดังนี้
แผนจัดชั้นเรียน
6 - 12
ห้องเรียน
ควรมี 1 สนาม
13 - 36 ห้องเรียน
ควรมี 2 สนาม
37 ห้องเรียนขึ้นไป
ควรมี 3 สนาม
3.2 รายการสิ่งก่อสร้าง รั้ว ถนน และรางระบายน้ํา โรงเรียนต้องจัดทําแบบรายการประมาณ
ราคา (ปร.4 ปร.5 และ ปร.6) ประกอบการขอจัดตั้งงบประมาณ
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4. รายการอื่นๆ
4.1 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชํารุดทรุดโทรม และ
ประสบอุบัติภัย จัดตั้งงบประมาณให้แก่โรงเรียนที่มีอาคารเรียน อาคารประกอบ ที่มีสภาพชํารุดทรุดโทรมและ
ประสบอุบัติภัย ให้คํานึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น และงบประมาณ
ที่ใช้ในการปรับ ปรุงซ่อมแซม เพื่อให้การใช้งบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุด สําหรับกรณีป รับปรุง ซ่อมแซมที่มี
ผลกระทบต่อโครงสร้า งหลักหรือ มีผ ลกระทบต่อความปลอดภัย การปรับ ปรุง การรื้อ ถอน การ ต่อ เติม และ
การซ่อมแซม จําเป็นต้องมีแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่ผ่านการรับรองจากผู้ได้รับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพ และ
จํา เป็น ต้อ งมีก ารควบคุมดูแ ลการปฏิบัติง านตลอดระยะเวลาการดํา เนิน การด้วย สาระสํา คัญ ตามหนังสือ ของ
กระทรวงการคลัง ที่ กค (กวจ.) 0405.2/ว 259 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 (รายละเอียดตามภาคผนวก หน้า105)
4.2 ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา (การติดตั้งครั้งแรก) รั้ว เขื่อน ถนนและปรับปรุงบริเวณ จัดให้โรงเรียน
ที่มีความขาดแคลน และเดือดร้อน โรงเรียนที่ไม่มีไฟฟ้า ประปา รั้ว ถนน และใช้ในการปรับปรุง บริเวณโรงเรียน
เพื่อให้เอื้อต่อการเรียนการสอน
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ขั้นตอนการดําเนินงาน

P

D

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งนโยบาย
แนวทาง หลักการและวิธีการจัดตั้งงบประมาณ
งบลงทุนให้สถานศึกษาดําเนินการ

สถานศึกษาจัดทําคําของบประมาณเสนอ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

คณะกรรมการ วิเคราะห์ความเหมาะสม
การขอจัดตั้ง/เสนอของบประมาณ
ไม่อนุมัติ

เสนอ ผอ.สพท.
อนุมัติรายการ
อนุมัติ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการบันทึกคําขอตั้ง
งบประมาณผ่านเว็บไซต์
ไม่ถูกต้อง แก้ไข

C

ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
ถูกต้อง

ส่งเอกสารไปยังสพฐ.

A
.

รายงานผลการจัดตั้งและเสนอขอ
งบประมาณ
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แบบคําขอจัดตั้งงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ
ค่าครุภัณฑ์
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แบบคําขอจัดตั้งงบประมาณ รายการครุภัณฑ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. .........
แบบ 1
แบบ 2
แบบ 3
แบบ 3-1
แบบ 3-2
แบบ 3-3
แบบ 4
แบบ 4-1

แบบคําขอจัดตั้งงบประมาณ รายการครุภัณฑ์ (สําหรับครุภัณฑ์ สพป./สพม.)
แบบคําขอจัดตั้งงบประมาณ รายการครุภัณฑ์ รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง
(สําหรับ สพป./สพม.)
แบบสรุปคําขอจัดตั้งงบประมาณ รายการครุภัณฑ์โรงเรียน (สําหรับ สพป./สพม.)
แบบสรุปคําขอจัดตั้งงบประมาณ รายการครุภัณฑ์โรงเรียน (สําหรับโรงเรียน)
แบบคําขอจัดตั้งงบประมาณ รายการครุภัณฑ์การศึกษา (สําหรับโรงเรียน)
แบบรายละเอียดขอจัดตั้งงบประมาณ รายการครุภัณฑ์การศึกษา
รายการที่แจกแจง (สําหรับโรงเรียน)
แบบสรุปคําขอจัดตั้งงบประมาณ ครุภัณฑ์โรงเรียน รายการจักรยานยนต์ 120 ซีซี,
รถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี และรถบรรทุก (ดีเซล) (สําหรับ สพป./สพม.)
แบบคําขอจัดตั้งงบประมาณ ครุภัณฑ์โรงเรียน รายการจักรยานยนต์ 120 ซีซี,
รถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี และรถบรรทุก (ดีเซล) (สําหรับโรงเรียน)

หมายเหตุ
1. แบบ 1 ,2, 3, 3-2, 3-3 และ 4 เป็นแบบคําขอครุภัณฑ์ที่ สพป./สพม. ต้องจัดส่งให้ สพฐ.
2. แบบ 3-1, 3-2, 3-3 และ 4-1 เป็นแบบคําขอครุภัณฑ์ที่โรงเรียนต้องจัดส่งให้ สพท.
3. แบบ 4 และ แบบ 4-1 ใช้สําหรับเสนอขอจัดตั้งครุภัณฑ์ของโรงเรียนพื้นที่สูง
ในถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนพื้นที่เกาะเท่านั้น
4.แบบที่ ใช้ อ าจมี การปรั บ เปลี่ ย นตามที่ สพฐ.กํ า หนดในคู่ มือ และแนวทางของสํ า นั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในแต่ละปี
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แบบ 1 (สําหรับ สพป./สพม.)
*****************
1. ผลผลิต
2. ช่องที่ (1)
3. ช่องที่ (2)
4. ช่องที่ (3)
5. ช่องที่ (4)

6. ช่องที่ (5)
7. ช่องที่ (6)
8. ช่องที่ (7)
9. ช่องที่ (8)

สพป.ให้เลือกผลผลิตผูจ้ บการศึกษาภาคบังคับ และ สพม.ให้เลือกผลผลิตผูจ้ บการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย
“สพป./สพม.” ให้ระบุ ชื่อ สพป./สพม./เขต ที่เสนอขอจัดตั้งงบประมาณ
“ลําดับที่” ให้เรียงลําดับครุภณ
ั ฑ์ที่ขอจัดตั้งของ สพป./สพม.
“รายการ” ให้ระบุรายการครุภัณฑ์ที่ขอจัดตั้งตามลําดับ เช่น ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน ชัน้ วาง
อเนกประสงค์ 4 ชั้น ฯลฯ “ประเภท” ให้ระบุประเภทครุภณ
ั ฑ์ เช่น ครุภณ
ั ฑ์สํานักงาน ครุภณ
ั ฑ์
โฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ ของครุภณ
ั ฑ์แต่ละรายการ
“ผลการวิเคราะห์ความขาดแคลน”
“ควรมี” ให้ระบุจํานวนครุภัณฑ์ที่ควรมีตามเกณฑ์ครุภณ
ั ฑ์ของแต่ละรายการ
“มีแล้ว” ให้ระบุจํานวนครุภณ
ั ฑ์ที่มีแล้วในปัจจุบันของแต่ละรายการของ สพป./สพม.
“ขาด” ให้ระบุจํานวนครุภณ
ั ฑ์ที่ขาดแคลนของแต่ละรายการของ สพป./สพม. คือ
“ควรมี” ลบด้วย “มีแล้ว”
“จํานวนหน่วย” ให้ระบุ จํานวนของครุภัณฑ์ในแต่ละรายการที่จะเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ........ ในภาพรวมของ สพป./สพม.
“งบประมาณต่อหน่วย” ให้ระบุราคาต่อหน่วยของครุภณ
ั ฑ์แต่ละรายการ (ราคาครุภณ
ั ฑ์ตามบัญชี
รายการครุภัณฑ์และเกณฑ์การจัดตั้งตามคู่มือ)
“งบประมาณรวมทั้งสิน้ ” ให้ระบุวงเงินงบประมาณรวมทั้งหมดของครุภัณฑ์
แต่ละรายการ (ช่องที่ (5) คูณ ช่องที่ (6))
“ที่มาของรายการ” ให้ระบุหน่วยงานที่กําหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภณ
ั ฑ์และราคาของรายการที่
ขอจัดตั้งงบประมาณ ได้แก่ สํานักงบประมาณ กระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ส่วนราชการอืน่ หรือกําหนดเอง
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(รายการครุภัณฑ์ รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง) แบบ2
(สํหรับ สพป./สพม.)
**************
1. ผลผลิต
2. ช่องที่ (1)
3. ช่องที่ (2)
4. ช่องที่ (3)
5. ช่องที่ (4)

6. ช่องที่ (5)

สพป.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ และ สพม.ให้เลือกผลผลิตผูจ้ บการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย
“สพป./สพม.” ให้ระบุชอื่ สพป. หรือ สพม. ที่เสนอขอจัดตั้งงบประมาณ
“รายการ” ให้ระบุรายการรถโดยสารขนาด 12 ที่นงั่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี
“จํานวนหน่วย” ให้ระบุจํานวน “1”
“ข้อมูลความต้องการ/ขาดแคลน” รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง
จํานวนที่มีอยู่ให้ระบุ
- ใช้ได้ จํานวนกีค่ ัน
- ชํารุด ไม่สามารถใช้การได้ จํานวนกีค่ ัน
ทดแทนคันที่ชํารุด หมายถึง การขอทดแทนรถที่มีอายุเกินกว่า 12 ปีที่จําหน่ายแล้ว
หรือ ที่ยังใช้งานอยู่
- ปีที่จดทะเบียน ให้ระบุปีที่จดทะเบียนตามคูม่ ือ
- เลขทะเบียน หมายถึงเลขทะเบียนรถคันที่ขอทดแทน
“ที่มาของรายการ” ให้ระบุหน่วยงานที่กําหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภณ
ั ฑ์และ
ราคาของ รายการที่ขอจัดตั้งงบประมาณ ว่า สํานักงบประมาณ

หมายเหตุ - เอกสารที่แนบ
1. สําเนาคู่มือจดทะเบียน คันที่จะขอทดแทน
2. สําเนาหนังสือที่ขอจําหน่าย หนังสือที่ได้รับอนุมตั ิให้จําหน่ายรถคันที่จะขอทดแทน (ถ้ามี)
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(สํหรับครุภัณฑ์โรงเรียน) แบบ 3
(สําหรับ สพป./สพม.)
***************
1. “ผลผลิต ” ให้เลือกผลผลิตของรายการครุภัณฑ์ ที่ขอจัดตั้งงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ........สพป.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึ กษาก่ อนประถมศึกษา และ/หรือ ผลผลิต
ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ และ สพม.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
(โดยจัดทํา รายละเอียดแยกตามผลผลิต)
2. ช่องที่ (1) “รหัสโรงเรียน” ให้ร ะบุรหัสโรงเรียนตามรหัส OBEC จํานวน 6 หลัก
3. ช่องที่ (2) “โรงเรียน” ให้ระบุชื่อโรงเรียนที่เสนอขอจั ดตั้งงบประมาณประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. …… “ตําบล” ให้ระบุ ชื่อตําบล ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียน
“อําเภอ” ให้ระบุ ชื่ออําเภอ ซึ่งเป็นที่ ตั้งของโรงเรียน
4. ช่องที่ (3) “สพป./สพม.”ให้ระบุ ชื่อ สพป./สพม.ที่ เสนอขอจัดตั้งงบประมาณ
5. ช่องที่ (4) “ลําดับที่” ให้ระบุลําดับที่ของรายการครุภัณฑ์ โดยเรียงลําดับตามความสําคั ญและ
ความจําเป็น จากลําดับครุภัณฑ์ทั้งหมดที่ ขอจัดตั้งตามผลผลิต
6. ช่องที่ (5) “รายการ” ให้ระบุรายการครุภัณฑ์ ที่โรงเรียนขอจัดตั้งตามลําดับ
เช่น ครุภัณฑ์สําหรับห้องสมุด (เลือกรายการ) แบบ 1 และ ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง ฯลฯ
“ประเภท” ให้ระบุประเภทครุภัณฑ์ เช่น ครุภัณฑ์ การศึกษา ครุภัณฑ์สํานักงาน ฯลฯ
7. ช่องที่ (6) “ผลการวิเคราะห์ความขาดแคลน”
“ควรมี” ให้ระบุจํานวนครุภัณฑ์ที่ควรมีตามเกณฑ์ครุภัณฑ์ของแต่ละรายการ
ของโรงเรียน ที่เสนอขอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ......
“มีแล้ว” ให้ระบุจํานวนครุภัณฑ์ที่มีแล้วในปัจจุบันของแต่ละรายการของโรงเรียน
ที่เสนอขอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ........
“ขาด” ให้ระบุจํานวนครุภัณฑ์ที่ขาดแคลนของแต่ละรายการของโรงเรียนที่เสนอขอ
จัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ……..
คือ “ควรมี ” ลบด้วย “มีแล้ว”
8. ช่องที่(7) “จํานวนหน่วย” ให้ระบุจํานวนของครุภัณฑ์ในแต่ละรายการที่จะเสนอขอจัดตั้ง
งบประมาณ ปีงบประมาณ……….
9. ช่องที่ (8) “งบประมาณต่อหน่วย” ให้ระบุราคาต่อหน่วยของครุภัณฑ์ ของแต่ละรายการ
(ราคาครุภัณฑ์ต ามบัญชีที่แนบมาพร้อมนี้)
10. ช่องที่ (9) “งบประมาณรวมทั้งสิ้น” ให้ระบุ วงเงินงบประมาณรวมทั้งหมดของครุภัณฑ์
ในแต่ละรายการ (ช่องที่ (7) คูณ ช่องที่ (8)
11.ช่องที่(10) “ที่มาของรายการ” ให้ระบุหน่วยงานที่ กําหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ และราคาของ
รายการ ที่ ขอจัดตั้ งงบประมาณ ได้แก่ สํานักงบประมาณ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ส่วนราชการอื่น หรือกําหนดเอง กรณี ครุภัณฑ์การศึกษาที่ เลือกมี คุณลักษณะ
เฉพาะครุภัณฑ์ มาจากหลายแหล่ง ให้ระบุทุกแหล่ง
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แบบ 3-1 (สําหรับโรงเรียน)
***************
1.“ผลผลิต”

2. ช่องที่ (1)
3. ช่องที่ (2)
4. ช่องที่ (3)

5. ช่องที่ (4)
6. ช่องที่ (5)
7. ช่องที่ (6)
8. ช่องที่ (7)

ให้ เ ลื อ กผลผลิ ต ของรายการครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ข อจั ด ตั้ ง งบประมาณ ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. .....
สพป.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา และ/หรือ ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
และสพม.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (โดยจัดทํารายละเอียดแยกตาม
ผลผลิต)
“ลํ า ดั บ ที่ ” ให้ ร ะบุ ลํ า ดั บ ที่ ข องรายการครุ ภั ณ ฑ์ โดยเรี ย งลํ า ดั บ ตามความสํ า คั ญ และ
ความจําเป็น จากลําดับครุภัณฑ์ทั้งหมดที่ขอจัดตั้งตามผลผลิต
“รายการ” ให้ระบุรายการครุภัณฑ์ที่โรงเรียนขอจัดตั้งตามลําดับ
เช่น ครุภัณฑ์สําหรับห้องสมุด (เลือกรายการ) แบบ 1 และ ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง ฯลฯ
“ประเภท” ให้ ร ะบุ ป ระเภทครุ ภั ณ ฑ์ เช่ น ครุ ภั ณ ฑ์ ก ารศึ ก ษา ครุ ภั ณ ฑ์ สํ า นั ก งาน ฯลฯ
“ผลการวิเคราะห์ความขาดแคลน”
“ควรมี ” ให้ ร ะบุ จํ า นวนครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ค วรมี ต ามเกณฑ์ ค รุ ภั ณ ฑ์ ข องแต่ ล ะรายการของโรงเรี ย น
ที่เสนอขอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. .........
“มีแล้ว” ให้ระบุจํานวนครุภัณฑ์ที่มีแล้วในปัจจุบันของแต่ละรายการของโรงเรียน ที่เสนอขอจัดตั้ง
งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. .........
“ขาด” ให้ระบุจํานวนครุภัณฑ์ที่ขาดแคลนของแต่ละรายการของโรงเรียนที่เสนอขอจัดตั้ง
งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ........
คือ “ควรมี” ลบด้วย “มีแล้ว”
“จํานวนหน่วย” ให้ระบุจํานวนของครุภัณฑ์ในแต่ละรายการที่จะเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ
“งบประมาณต่อหน่วย” ให้ระบุราคาต่อ หน่วยของครุภัณฑ์ข องแต่ละรายการ (ราคาครุภัณฑ์
ตามบัญชีที่แนบมาพร้อมนี)้
“งบประมาณรวมทั้งสิ้น” ให้ระบุ วงเงินงบประมาณรวมทั้งหมดของครุภัณฑ์
ในแต่ละรายการ ช่องที่ (4) คูณ ช่องที่ (5)
“ที่มาของรายการ” ให้ระบุหน่วยงานที่กําหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และราคาของรายการ
ที่ ข อจั ด ตั้ ง งบประมาณ ได้ แ ก่ สํ า นั ก งบประมาณ กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม
ส่วนราชการอื่น หรือกํา หนดเอง กรณีครุภัณฑ์ก ารศึก ษาที่เ ลือ กมีคุณลัก ษณะเฉพาะครุภัณ ฑ์
มาจากหลายแหล่ง ให้ระบุทุกแหล่ง
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แบบ 3-2 (สํหรับโรงเรียน)
***************
1. ช่องที่ (1) “ลํ า ดั บ ที่ ” ให้ ร ะบุ ลํ า ดั บ ที่ ข องรายการครุ ภั ณ ฑ์ โ ดยเรี ย งลํ า ดั บ ตามความสํ า คั ญ และ
ความจํเป็น จากลําดับครุภัณฑ์ทั้งหมดที่ขอจัดตั้ง
2. ช่องที่ (2) “รายการ” ให้ระบุรายการครุภัณฑ์ที่โรงเรียนขอจัดตั้ง เช่น โต๊ะเก้าอีน้ ัักเรัียนระดับประถมศึกษา
ครุภณ
ั ฑ์สําหรับห้องสมุด (เลือกรายการ) แบบ 1 และ ตูล้ ็อกเกอร์ 18 ช่อง ฯลฯ
“ประเภท” ให้ระบุประเภทครุภัณฑ์การศึกษา
3. ช่องที่ (3) “จํานวนหน่วย” ให้ระบุจํานวนของครุภณ
ั ฑ์ในแต่ละรายการทีจ่ ะเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. .......
4. ช่องที่ (4) “งบประมาณต่อหน่วย” ให้ระบุราคาต่อหน่วยของครุภณ
ั ฑ์ของแต่ละรายการ (ราคาครุภณ
ั ฑ์
ตามบัญชีที่แนบมาพร้อมนี)้
5. ช่องที่ (5) “งบประมาณรวมทั้งสิน้ ” ให้ระบุ วงเงินงบประมาณรวมทั้งหมดของครุภัณฑ์ในแต่ละรายการ
ช่องที่ (4) คูณ ช่องที่ (5)
6. ช่องที่ (6) “ที่มาของรายการ” ให้ระบุหน่วยงานที่กําหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภณ
ั ฑ์และราคาของรายการ
ที่ขอจัดตั้งงบประมาณ ได้แก่ สํานักงบประมาณ กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ส่วนราชการอืน่ หรือกําหนดเอง กรณีครุภณ
ั ฑ์การศึกษาที่เลือกมีคุณลักษณะเฉพาะครุภณ
ั ฑ์
มาจากหลายแหล่ง ให้ระบุทุกแหล่ง
7. สําหรับครุภณ
ั ฑ์การศึกษา ครูผู้สอนกลุ่มสาระนั้น “ต้องรับรองความต้องการในการจัดการเรียนการสอนจริง”
และ ผู้บริหารโรงเรียนรับรองความถูกต้อง
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แบบ 3-3 สํหรับโรงเรียน
***************
1. ช่องที่ (1) “ลําดับที่” ให้ระบุลําดับที่ของรายการครุภัณฑ์โดยเรียงลําดับตามความสํคัญและความจําเป็น
จาก ลํดับครุภัณฑ์ทั้งหมดที่ขอจัดตั้ง
2. ช่องที่ (2) “รายการที่เลือก” ให้ระบัุรายการครุภณ
ั ฑ์ที่เลัือก ตามรายการครุภัณฑ์ที่โรงเรียนขอจัดตั้ง เช่น
รายการ “ครุภัณฑ์สํหรับห้องสมุด (เลือกรายการ) แบบ 1”
ระบุ รายการ เคั้าท์เตอร์บรัิการ ยืม - คืน พร้อมเก้าอัี้ขนาดกวั้าง x ลึก x สูง 1670 x 875 x
765 มม. แบบโค้ง) ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน ชั้นวางวารสาร แบบปาติเคิลบอร์ด ตู้เก็บสื่อแบบไม้
พัดลมแบบตั้งพื้นขนาดไม่นั้อยกว่า 16 นิ้ว ฯลฯ
3. ช่องที่ (3) “จํานวนหน่วย” ให้ระบุจํานวนของครุภัณฑ์ในแต่ละรายการที่จะเสนอขอจัดตั้ง
งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ……….
4. ช่องที่ (4) “งบประมาณต่อหน่วย” ให้ระบุราคาต่อหน่วยของครุภัณฑ์ของแต่ละรายการ (ราคาครุภัณฑ์
ตามบัญชีที่แนบมาพร้อมนี้)
5. ช่องที่ (5) “งบประมาณทั้งสิ้น” ให้ระบุ วงเงินงบประมาณรวมทัง้ หมดของครุภัณฑั์ในแต่ละรายการ
ช่องที่ (3) คูณ ช่องที่ (4)
6. ชั่องที่ (6) “ที่มาของรายการ” ให้ระบุหน่วยงานที่กําหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ และราคาของ
รายการที่ขอจัดตั้งงบประมาณ ได้แก่ สํานักงบประมาณ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ส่วนราชการอื่น หรือกํหนดเอง
7. สําหรับครัุภัณฑ์การศึกษา ครูผสู้ อนกลุม่ สาระนั้น “ต้องรับรองความต้องการในการจัดการเรียนการสอนจริง”
และ ผู้บริหารโรงเรียนรับรองความถูกตั้อง
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แบบ 4 (สําหรับ สพป./สพม.)
***************
1. ช่องที่ (1)
2. ช่องที่ (2)

“รหัสโรงเรียน” ให้ระบุรหัสโรงเรียนตามรหัส OBEC จํานวน 6 หลัก
“โรงเรี ย น” ให้ ร ะบุ ชื่ อ โรงเรี ย นที่ เ สนอขอจั ด ตั้ ง งบประมาณ ประจํ า ปี ง บประมาณพ.ศ..........
“ตําบล” ให้ระบุ ชื่อตําบล ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียน
“อําเภอ” ให้ระบุ ชื่ออําเภอ ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียน
3. ช่องที่ (3) “สพป.,สพม.” ให้ระบุ ชื่อ สพป.,สพม./เขต ที่เสนอขอจัดตั้งงบประมาณ
4. ช่องที่ (4) “ลํ า ดั บ ที่ ” ให้ ร ะบุ ลํ า ดั บ ที่ ข องรายการครุ ภั ณ ฑ์ โดยเรี ย งลํ า ดั บ ตามความสํ า คั ญ และ
ความขาดแคลน
5. ช่องที่ (5) “รายการ” ให้ ร ะบุ ร ายการครุ ภั ณ ฑ์ ที่ โ รงเรี ย นขอจั ด ตั้ ง เช่ น รถบรรทุ ก (ดี เ ซล) ขนาด 1 ตั น
ปริมาตร กระบอกสูบ ไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัต ต์
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
“ประเภท” ให้ระบุประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
6. ช่องที่ (6) “ผลการวิเคราะห์ความขาดแคลน”
จํานวนที่มีอยู่ให้ระบุ
- ใช้ได้ จํานวนกี่คัน
- ชํารุด ไม่สามารถใช้การได้ จํานวนกี่คัน จํานวนที่ขอจัดตั้งให้ระบุ
- รถยนต์ จํานวนกี่คัน
- รถจักรยานยนต์ จํานวนกี่คัน
7. ช่องที่ (7) “งบประมาณต่อหน่วย” ให้ระบุราคาต่อหน่วยของครุภัณฑ์ของแต่ละรายการ (ราคาครุภัณฑ์ตาม
บัญชีที่แนบมาพร้อมนี)้
8. ช่องที่ (8) “งบประมาณรวมทั้งสิ้น ” ให้ระบุวงเงินงบประมาณรวมทั้งหมดของครุภัณฑ์ในแต่ละรายการ
ช่องที่ (6) จํานวนที่ขอ คูณ ช่องที่ (7)
9. ช่องที่ (9) “ที่มาของรายการ” ให้ระบุหน่วยงานที่กําหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ และราคาของรายการ
ที่ขอจัดตั้งงบประมาณ ว่า สํานักงบประมาณ
10. ให้เสนอขอจัดตั้งงบประมาณได้เฉพาะโรงเรียนใน พื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนพื้นที่เกาะเท่านั้น
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แบบ 4-1 (สํ าหรับโรงเรียน)
**************************
1. ช่องที่ (1)

“ลําดับที่” ให้ระบุลํดับทีข่ องรายการครุภัณฑ์ โดยเรียงลําดับตามความสําคัญและ
ความขาด แคลน
2. ช่องที่ (2) “รายการ” ให้ระบุรายการครุภัณฑ์ที่โรงเรียนขอจัดตั้ง เช่น รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด
1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
“ประเภท” ให้ระบุประเภทครุภณ
ั ฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
3. ช่องที่ (3) “ผลการวิเคราะห์ความขาดแคลน”
จํานวนที่มีอยู่ให้ระบุ
- ใช้ได้ จํานวนกีค่ ัน
- ชํารุด ไม่สามารถใช้การได้ จํานวนกีค่ ัน จํานวนทีข่ อจัดตั้งให้ระบุ
- รถยนต์ จํานวนกี่คนั
- รถจักรยานยนต์ จํานวนกี่คัน
4. ช่องที่ (4) “งบประมาณต่อหน่วย” ให้ระบุราคาต่อหน่วยของครุภัณฑ์ของแต่ละรายการ
(ราคาครุภณ
ั ฑ์ตามบัญชีที่แนบมาพร้อมนี)้
5. ช่องที่ (5) “งบประมาณรวมทั้งสิ้น” ให้ระบุวงเงินงบประมาณรวมทั้งหมดของครุภณ
ั ฑ์
ในแต่ละรายการ ช่องที่ (3) จํานวนที่ขอ คูณ ช่องที่ (4)
6. ช่องที่ (6) “ที่มาของรายการ” ให้ระบุหน่วยงานที่กําหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และราคาของ
รายการที่ ขอจัดตั้งงบประมาณ ว่า สํานักงบประมาณ
7. ให้เสนอขอจัดตั้งงบประมาณได้เฉพาะโรงเรียนในพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนพืน้ ที่เกาะเท่านั้น
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ต์ัวอย์่างแหล์่งส์ืบค์้นราคาคร์ุภ์ัณฑ์์ (ที่กําหนดเอง)
ที่

รายการ

1 ตัู้เหลั็กแบบเตัี้ย บานกระจกเลัื่อน พรั้อมฐานรอง

2 ตัู้เหลั็กแบบเตัี้ย บานเลัื่อนทัึบ พรั้อมฐานรอง

3 โตั๊ะทํงาน ระดับปฏัิบััตัิการ-ชํนาญการ

4 โตั๊ะทํงาน ระดับชํนาญการพัิเศษ
(w 150*D80*H75)
5 โตั๊ะวางเครัื่องพัิมพั์(Printer)

6 โตั๊ะพัับอเนกประสงคั์

7 เกั้าอัี้ทํงาน ระดับปฏัิบััตัิการ - ชํนาญการ

8 เกั้าอัี้ทํงาน ชํนาญการพัิเศษ

9 เกั้าอัี้ประชัุม

10 ชั้นวางอเนกประสงคั์ 4 ชั้น

11 โตั๊ะวางเครัื่องคอมพัิวเตอรั์

บร์ิษ์ัท/ย์ี่ห์้อ

แหล์่งที่มา (เว็บไซต์์)

PRELUDE
ICONIC
Luckyworld
PRELUDE

www.homepro.co.th
www.iconic-office.com
www.rsbfurniture.co.th
www.homepro.co.th

ICONIC

www.iconic-office.com

OfficeMate

www.officemate.co.th

OfficeMate

www.officemate.co.th

RF Furniture

www.lazada.co.th

rungcharoen

www.rungcharoen.com

rungcharoen

www.rungcharoen.com

OfficeMate

www.officemate.co.th

nsboffice

http://www.nsboffice.com

nsb office

http://www.nsboffice.com

KSSFurniture

http://www.kssfurniture.com

RSB FURNITURE

www.rsbfurniture.co.th

boonsub furniture

http://www.furniturebyfactory.com

saha furniture

http://www.9sahafurniture.com

furfactory

http://www.furfactory.co.th

เฟอร์นัิเทจ(ประเทศไทย) จํกััด http://www.thaiofficefurniture.com
RSB FURNITURE

https://www.rsbfurniture.co.th

SB FURNITURE

www.sbdesignsquare.com

โบั๊ทบัุคสั์ออฟฟัิศเชั็นเตอรั์ จํกััด http://www.boatbook.co.th
nuteefurniture

http://www.nuteefurniture.com

OfficeMate

www.officemate.co.th

gous-furniture

www.gous-furniture.com

KSSFurniture

http://www.m.kssfurniture.com

rungcharoen

http://www.rungcharoen.com

indexlivingmall

www.indexlivingmall.com

officemate

www.officemate.co.th

dohome

www.dohome.co.th

nsb office
RDN-Furniture

http://www.nsboffice.com/productdet
http://rdn-furniture.com
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คําสั่งโรงเรียน....................
ที่ .......... / ..............
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ................
-----------------------------------------------------------------------------------ด้ ว ย โรงเรี ย น..............มี ค วามประสงค์ จ ะขอจั ด ตั้ ง งบประมาณ ประจํ า ปี ง บประมาณ ........
งบลงทุ น ค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ รายการครุ ภั ณ ฑ์ ...............................................งบประมาณต่ อ หน่ ว ย........................บาท
เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุด ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ เพื่อให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 21 และ
ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2563 มาตรา 4 จึงขอแต่งตั้งบุคคลที่มี
รายชื่อต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการ กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
ประกอบด้วย
1. ..........................
2 ............................
3. ...........................

ตําแหน่ง.............................
ตําแหน่ง.............................
ตําแหน่ง............................

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งดําเนินการกําหนดรายละเอีย ดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ และ
รายการครุ ภั ณ ฑ์ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการและจํ า เป็ น พร้ อ มทั้ ง ลงนามรั บ รอง
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่กําหนดขึ้น และรายงานผลการพิจารณาให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ............. เดือน...................... พ.ศ. ..........................

(.........................................)
ผู้อํานวยการโรงเรียน...................................................
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียน..................... อําเภอ......................จังหวัด...............................
ที่ วันที่ ................................
เรื่อง รายงานผลการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ รายการครุภัณฑ์...........................................
เพื่อขอจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ..................
เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียน...............................
ตามคําสั่งโรงเรียน................................ที.่ .............../............. ลงวันที่...........................................
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ........... มีหน้าที่กําหนด
คุณลักษณะเฉพาะรายการครุภัณฑ์......................................งบประมาณต่อหน่วย......................บาท นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว ได้ดําเนินการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะรายการ
ครุภัณฑ์.......................................เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกฉบับนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
(ลงชื่อ)................................................................................ประธานกรรมการ
(...............................................................................)
(ลงชื่อ)................................................................................กรรมการ
(...............................................................................)
(ลงชื่อ)...............................................................................กรรมการและเลขานุการ
(...............................................................................)
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ตารางเปรียบเทียบราคาครุภณ
ั ฑ์ตามใบเสนอราคา

ข้อสังเกตในการเปรียบเทียบราคาครุภัณฑ์ตามใบเสนอราคา
1. ครุภณ
ั ฑ์ที่นํามาเปรียบเทียบราคา จะต้องมีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติที่ตรงกับคุณลักษณะทีก่ ําหนดไว้
หากราคาที่นํามาเปรียบเทียบมีความแตกต่างกันมาก อาจเป็นไปได้วา่ คุณลักษณะของครุภัณฑ์อาจไม่ตรงตามที่
กําหนดไว้
2. การกําหนดราคากลาง อาจใช้วธิ ีเลือกราคาต่ําสุด หรือหาค่าเฉลีย่ และควรพิจารณาคุณลักษณะที่ตรงกับ
ที่คณะกรรมการกําหนดไว้เป็นสําคัญ
3. การกําหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ไม่ควรเอือ้ ให้บริษัท/ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือระบุยี่ห้อลงในการกําหนด
คุณลักษณะครุภณ
ั ฑ์ ถือว่าเป็นการกําหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ที่ไม่เป็นกลาง
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แบบคําขอจัดตั้งงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
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สรุปแบบคําขอจัดตัง้ งบประมาณรายการค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ............
*****************
แบบคําขอตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ สิ่งก่อสร้างอืน่
และอาคารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แบบ 1
แบบ 2
แบบ 3
แบบ 4

แบบคําขอตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนอาคารประกอบ (งบผูกพัน)
แบบคําขอตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน (งบปีเดียว)
แบบคําขอตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนทดแทน อาคารเรียนทีร่ ื้อถอน
แบบคําขอตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์/หอประชุม/โรงอาหาร/
โรงฝึกงาน
แบบ 5
แบบคําขอตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างส้วมนักเรียน
แบบ 6
แบบคําขอตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างบ้านพักนักเรียน
แบบ 7
แบบคําขอตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างบ้านพักครูและบุคลากร
แบบ 8
แบบคําขอตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างสนามกีฬา
แบบ 9
แบบคําขอตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างอืน่ (รั้ว ถนน ค.ส.ล. และสิ่งก่อสร้างอื่น)
แบบ 10 แบบคําขอตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
แบบ 11 แบบสรุปเรียงลําดับความสําคัญจําเป็นคําขอตั้งงบประมาณ รายการค่าก่อสร้าง
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ สิ่งก่อสร้างอืน่ และอาคารสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษา
แบบ 12 แบบสรุปรายการคํานวณและเหตุผลความจําเป็นสําหรับค่าขนส่งวัสดุ
แบบ ปร. 4 (พ) แบบแสดงรายการค่าขนส่งวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้าง
หมายเหตุ
1. ในกรณีทโี่ รงเรียนใช้แบบคําขอในการขอตั้งงบประมาณมายังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตั้งแต่ แบบ 1 – 11 (ยกเว้นแบบที่ 10) ให้ปรับข้อความในแบบ ดังนี้
- ผู้ตรวจสอบข้อมูล หมายถึง หัวหน้าฝ่ายงบประมาณของโรงเรียน
- ผู้รับรองความถูกต้อง หมายถึง ผู้บริหารโรงเรียน
2. ผลผลิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ให้ใช้ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
3. การขอตัง้ งบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ ให้พิจารณาแบบอาคารให้เหมาะสม
กับระดับชั้นที่เปิดสอน และพืน้ ที่การก่อสร้าง
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แบบคําขอตั้งงบประมาณค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอืน่
ที่ชํารุดทรุดโทรมและประสบอุบตั ิภัย
แบบ ปร. 4 (ก) แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
แบบ ปร. 5 (ก) แบบสรุปรายการค่าปรับปรุงซ่อมแซม
แบบ ปร. 6 แบบสรุปค่าปรับปรุงซ่อมแซม
หมายเหตุ
(ดูตวั อย่างประกอบ ภาคผนวก หน้า 78-81)
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การจัดทําคําของบประมาณกรณีโรงเรียนประสบอุบัติภัย
ระดับโรงเรียน
ขั้นตอนที่ 1 (กลุ่มอํานวยการ รับผิดชอบ )
1. เมื่อโรงเรียนได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ รายงานเหตุการณ์เบื้องต้นให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 ทราบทันทีที่เกิดเหตุทางโทรศัพท์ และรายงานเป็นหนังสือราชการภายใน 24 ชั่วโมง โดยรายงาน
เหตุการณ์ตามตัวอย่าง ดังนี้
ตัวอย่าง
ด้วย โรงเรียน.................................บ้าน.................ตําบล..............อําเภอ................................จังหวัด
ลําปาง/ลําพูน เกิดเหตุการณ์ ดังนี้ เมื่อวันที่...............เดือน.......................................พ.ศ.................................
เวลา..........................น. ได้เกิดภัยธรรมชาติ....................................... (ระบุ เช่น พายุ ฝนตก ฯลฯ )
สถานที่ โ รงเรี ย น…………………………………..……..…….ทํ า ให้ ..................................................................... (สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง
เช่น ระบุชื่ออาคารเรียน อาคารประกอบ ฯลฯ) ได้รับความเสียหาย คิดเป็นมูลค่าประมาณ............................บาท
ขณะที่เกิดภัยธรรมชาติ ดังกล่าวไม่มี....................... (ระบุครู นักเรียน ฯลฯ ) ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต หรือ
ได้รับบาดเจ็บ................................................ คนหรือเสียชีวิต ( ระบุชื่อ ฯลฯ ) ......................................................
2. ตามข้อ 1 รายงานให้อําเภอท้องที่ที่เกิดภัยธรรมชาติทราบทางโทรศัพท์และรายงานเป็นหนังสือราชการ
ภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งทางอําเภอท้องที่จะได้รายงานจังหวัดลําปาง/ลําพูน เพื่อประกาศเป็นเขตพื้นที่ภัยพิบัติเพื่อเป็น
หลักฐานนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดลําปาง/ลําพูน (ก.ช.ภ.จ. ลําปาง/
ลําพูน) พิจารณาให้ความเห็นชอบ เป็นหลักฐานในการของบประมาณจาก สพฐ. ต่อไป
ขั้นตอนที่ 2 (กลุ่มนโยบายและแผน รับผิดชอบ)
หลักฐานประกอบการของบประมาณค่าปรับปรุงซ่อมแซมกรณีประสบภัยธรรมชาติ จัดทํา 3 ชุด เก็บไว้เป็น
หลักฐานสามารถตรวจสอบได้ 1 ชุด จัดส่ง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จํานวน 2 ชุด ดังนี้
1. แบบประมาณการ ( ตามแบบ ปร.4, 5 และ 6 ) ส่ง 2 ชุด
2. รูปถ่ายสิ่งก่อสร้างที่ชํารุดพร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง ส่ง 2 ชุด รายละเอียดดังนี้
2.1 รูปถ่ายป้ายชื่อโรงเรียนที่เกิดภัยธรรมชาติ
2.2 รูปถ่ายทั้ง 4 ด้านของอาคารเรียนหรือสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่เกิดความเสียหาย
ระบุชื่อ..................(รูปถ่ายระบุด้านหน้า ด้านหลัง ด้านข้าง ด้านบน อาคารเรียน
เช่น แบบ 108 ล/55 สร้าง พ.ศ.......................หรืออาคารประกอบ................ ฯลฯ
ที่ประสบภัย.............................วันที่.............เดือน..............................พ.ศ................
โดยเขียนไว้บนกระดาษที่ติดรูปถ่ายให้ชัดเจน) ส่ง 2 ชุด
3. สําเนาสมุดหมายเหตุ ส่ง 2 ชุด (ในวันที่ประสบภัยธรรมชาติ)
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4. สําเนารายงานการอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ ส่ง 2 ชุด (ในวันที่ประสบภัยธรรมชาติ)
5. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหาย ส่ง 2 ชุด
6. บันทึกรายงานการตรวจสอบความเสียหายของคณะกรรมการ ตามข้อ 5 ส่ง 2 ชุด
7. สําเนาทุกรายการผู้บริหารโรงเรียนต้องรับรองความถูกต้องทุกแผ่น
************************
ตัวอย่าง
รูปถ่ายป้ายชื่อโรงเรียน..........................................................
หมู่ท.ี่ ..................................................ตําบล.......................................อําเภอ......................................
จังหวัด……………………………………………………. สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา………………

ติดรูปถ่ายป้ายชื่อโรงเรียน

รับรองว่าเป็นรูปถ่ายจริง
(..............................................................................)
ผู้อํานวยการโรงเรียน................................................................................
โทร.........................................................................
(ระบุหมายเลขโทรศัพท์สามารถติดต่อได้สะดวกที่สุด)
หมายเหตุ

1. รูปถ่ายป้ายชื่อโรงเรียนจะต้องจัดส่งทุกครั้งที่ของบประมาณกรณีประสบอุบัติภัย
2. รูปถ่ายด้านหน้าอาคารเรียน(ถ่ายเต็ม) จะต้องจัดส่งทุกครั้งที่ของบประมาณกรณีประสบอุบัติภัย
(เช่น อาคารเรียนแบบ 108ล/55 ลมพัดหลังคากระเบื้องเสียหาย จะต้องส่งรูปถ่ายด้านบนหลังคาที่เกิดเหตุพร้อมส่ง
รูปถ่ายด้านหน้าอาคารเรียนแบบ 108ล/55 ด้วย)
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ตัวอย่าง
รูปถ่ายด้านหน้า
อาคารเรียนแบบ 108ล/55 โรงเรียน............................................ สร้าง พ.ศ............................
ได้รับความเสียหายจากการเกิด.............................................เมื่อวันที่....................เดือน......................พ.ศ..........

ติดรูปถ่ายด้านหน้าอาคารเรียนแบบ 108ล/55

รูปถ่ายด้านบน
อาคารเรียนแบบ 108ล/55 โรงเรียน................................... สร้าง พ.ศ............................
ได้รับความเสียหายจากการเกิด.............................................เมื่อวันที่....................เดือน......................พ.ศ..........

ติดรูปถ่ายด้านบนอาคารเรียนแบบ 108ล/55

รับรองว่าเป็นรูปถ่ายจริง
(.........................................................................)
ผู้อํานวยการโรงเรียน................................................................................

43
ตัวอย่าง
รูปถ่ายด้านข้าง………….(ระบุข้างซ้ายหรือข้างขวา)
อาคารเรียนแบบ 108ล/55 โรงเรียน................................... สร้าง พ.ศ............................
ได้รับความเสียหายจากการเกิด............................................เมื่อวันที่....................เดือน......................พ.ศ..........

ติดรูปถ่ายด้านข้าง.อาคารเรียนแบบ 108ล/55

รูปถ่ายด้านหลัง
อาคารเรียนแบบ 108ล/55 โรงเรียน................................... สร้าง พ.ศ............................
ได้รับความเสียหายจากการเกิด............................................เมื่อวันที่....................เดือน......................พ.ศ..........

ติดรูปถ่ายด้านหลังอาคารเรียนแบบ 108ล/55

รับรองว่าเป็นรูปถ่ายจริง
(..............................................................................)
ผู้อํานวยการโรงเรียน..........................................................................................
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ระดับเขตพื้นที่
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาจะต้ อ งพิ จ ารณาสนั บ สนุ น งบประมาณ ในกรณี ที่ โ รงเรี ย นในสั ง กั ด
ประสบอุบัติภัย ได้แก่ วาตภัย อุทกภัย และอัคคีภัย หรืออุบัติภัยอื่นๆ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องเร่ง
ดําเนินการตรวจสอบความเสียหาย โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ ออกไปสํารวจสภาพความเสียหาย และวิเคราะห์
ความจําเป็นขาดแคลนตามเกณฑ์การของบประมาณให้กับโรงเรียนในสังกัดที่ประสบอุบัติภัยดังกล่าว สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ต้องดําเนินการจัดทําข้อมูลรายละเอียดในการของบประมาณส่ง สํานักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1. แบบประมาณการ ( ตามแบบ ปร.4, 5 และ 6 )
2. รูปถ่ายสิ่งก่อสร้างที่ชํารุด
3. สําเนาสมุดหมายเหตุโรงเรียน (ในวันที่ประสบภัยธรรมชาติ)
4. สําเนารายงานการอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียน (ในวันที่ประสบภัยธรรมชาติ)
5. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายของโรงเรียน
6. บันทึกรายงานการตรวจสอบความเสียหายของคณะกรรมการของโรงเรียน ตามข้อ 5
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ภาคผนวก
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แบบคําขอครุภณ
ั ฑ์พร้อมตัวอย่าง
(หน้า 47-61)
แบบคําขอสิ่งก่อสร้าง
(หน้า 62-77)
ตัวอย่างประมาณการ (ปร.4,5 และ 6)
และการคํานวณค่า Factor F
(หน้า 78-85)

แบบ 1 ( สําหรับ สพป./สพม.)

คําขอจัดตั้งงบประมาณรายการครุภัณฑ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ................. (สําหรับครุภัณฑ์ สพป./สพม.)

แผนงาน ......................................................................
(1)

(2)

สพป./สพม.

ลําดับ
ที่

ผลผลิต

(3)
รายการ

ประเภท

ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

(4)
ผลการวิเคราะห์ความขาดแคลน
ควรมี

มีแล้ว

ขาด

(5)
(6)
(7)
รายการที่ขอจัดตั้งงบประมาณ
จํานวน งบประมาณ งบประมาณ
หน่วย ต่อหน่วย รวมทั้งสิ้น

(8)
ที่มาของรายการ
ให้ระบุแหล่งที่มาของรายการ (3)
คุณลักษณะ/ราคา ที่ใช้อ้างอิง
เช่น สํานักงบประมาณ
กระทรวงดิจิทัลฯ
ส่วนราชการอื่น
หรือ กําหนดเอง เป็นต้น

รวมทั้งสิ้น
ชื่อเจ้าหน้าที่ .............................................
โทร ............................................................
โทรศัพท์ (มือถือ) .........................................
หมายเหตุ

ตรวจสอบความถูกต้อง
(.....................................................)
ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
โทรศัพท์ (มือถือ)......................................

รับรองความถูกต้อง
(.....................................................)
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.....................

1. ให้บันทึกข้อมูลใน File Microsoft Excel เท่านั้น และห้ามเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมแบบฟอร์มนี้อย่างเด็ดขาด
2. สพป./สพม. - สพป. ให้พิมพ์ ขึ้นต้น ด้วย จังหวัด และตาม ด้วยคําว่า เขต เช่น น่าน เขต 2 ไม่ให้ใช้ตัวย่อ
- สพม. ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต เช่น สพม.20
4. หากงบประมาณถูกปรับลดจะปรับลดจากลําดับท้ายขึ้นไป ยกเว้นรายการที่ไม่ได้รับจัดสรรจากสํานักงบประมาณ
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3. สพป.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ และ สพม.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเรียงลําดับความสําคัญและตามความจําเป็นจากครุภัณฑ์ทั้งหมดที่ สพป/สพม. ขอจัดตั้ง

ตัวอย่าง
แบบ 1 ( สําหรับ สพป./สพม.)
คําขอจัดตั้งงบประมาณรายการครุภัณฑ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( สําหรับครุภัณฑ์ สพป./สพม.)
แผนงาน .................................................................................................................
ผลผลิต
ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
ผลการวิเคราะห์ความขาดแคลน
รายการที่ขอจัดตั้งงบประมาณ
ลําดับ
สพป./สพม.
รายการ
ประเภท
จํานวน งบประมาณ งบประมาณ
ที่
ควรมี
มีแล้ว
ขาด
หน่วย
ต่อหน่วย
รวมทั้งสิ้น
สพม.35
1 เก้าอี้ทํางาน ระดับปฏิบัติการ / ชํานาญการ ครุภัณฑ์สํานักงาน
76
66
10
10
3,200
32,000
2 ตู้เหล็กแบบเตี้ย บานเลื่อนกระจก พร้อมฐานรอง ครุภัณฑ์สํานักงาน
27
21
6
6
4,100
24,600
3 ตู้เหล็กแบบเตี้ย บานเลื่อนทึบ พร้อมฐานรอง ครุภัณฑ์สํานักงาน
77
70
7
7
3,700
25,900
4 ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน
ครุภัณฑ์สํานักงาน
23
21
2
2
5,500
11,000
5 เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
1
0
1
1
18,000
18,000
6 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 3 KVA
1
0
1
1
32,000
32,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รวมทั้งสิ้น
143,500
ชื่อเจ้าหน้าที่ นางสาวอังค์ริสา รัตนกุล
โทร 054-350790 ต่อ 106
โทรศัพท์ (มือถือ) 08-1595-9941
หมายเหตุ

ตรวจสอบความถูกต้อง

(8)
ที่มาของรายการ
กําหนดเอง
กําหนดเอง
กําหนดเอง
สํานักงบประมาณ
สํานักงบประมาณ
กระทรวงดิจิทัล

รับรองความถูกต้อง

(นางอุดม ถาวร)
ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
โทรศัพท์ (มือถือ) 08-4378-3038

(.....................................................)
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา...............

1. ให้บันทึกข้อมูลใน File Microsoft Excel เท่านั้น และห้ามเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมแบบฟอร์มนี้อย่างเด็ดขาด

2. สพป./สพม. - สพป. ให้พิมพ์ ขึ้นต้น ด้วย จังหวัด และตาม ด้วยคําว่า เขต เช่น น่าน เขต 2 ไม่ให้ใช้ตัวย่อ
- สพม. ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต เช่น สพม. 20
4. หากงบประมาณถูกปรับลดจะปรับลดจากลําดับท้ายขึ้นไป ยกเว้นรายการที่ไม่ได้รับจัดสรรจากสํานักงบประมาณ

โดยเรียงลําดับความสําคัญและตามความจําเป็นจากครุภัณฑ์ทั้งหมดที่ สพป/สพม. ขอจัดตั้ง
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3. สพป.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ และ สพม.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

คําขอจัดตั้งงบประมาณรายการครุภัณฑ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. .............. (สําหรับครุภัณฑ์ สพป./สพม.)
รายการรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี

แผนงาน ................................................................................

ผลผลิต

(1)

(2)

(3)

สพป./สพม.

รายการ

จํานวนหน่วย

ชื่อเจ้าหน้าที่ .............................................
โทร ............................................................
โทรศัพท์ (มือถือ) .........................................

แบบ 2 ( สําหรับ สพป./สพม.)
ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

(4) ข้อมูลความต้องการ/ขาดแคลน เฉพาะรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง
จํานวนที่มีอยู่
ทดแทนคันที่ชํารุด
ใช้ได้
ชํารุด
ปีที่จดทะเบียน
เลขทะเบียน

ตรวจสอบความถูกต้อง
(.....................................................)
ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
โทรศัพท์ (มือถือ)..............................................

(5)
ที่มาของรายการ
สํานักงบประมาณ

รับรองความถูกต้อง
(.....................................................)
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.....................

หมายเหตุ
1. ให้บันทึกข้อมูลใน File Microsoft Excel เท่านั้นและห้ามเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมแบบฟอร์มนี้อย่างเด็ดขาด

2. สพป./สพม. - สพป. ให้พิมพ์ ขึ้นต้น ด้วย จังหวัด และตาม ด้วยคําว่า เขต เช่น น่าน เขต 2 ไม่ให้ใช้ตัวย่อ
- สพม. ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต เช่น สพม.20
3. สพป.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ และ สพม.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
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แบบ 3 ( สําหรับ สพป./สพม.)

แบบสรุปคําขอจัดตั้งงบประมาณรายการครุภัณฑ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ............. (สําหรับครุภัณฑ์โรงเรียน)
แผนงาน ...........................................................................
ผลผลิต
ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา
ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
(1)
รหัสโรงเรียน
( obec 6 หลัก)

(2)

(3)

(4)

(5)

ลําดับ

โรงเรียน

ตําบล

อําเภอ

สพป./สพม.

รายการ
ที่

ประเภท

(6)
ผลการวิเคราะห์ความขาดแคลน
ควรมี

มีแล้ว

ขาด

(7)
(8)
(9)
รายการที่ขอจัดตั้งงบประมาณ
จํานวน งบประมาณ งบประมาณ
หน่วย ต่อหน่วย รวมทั้งสิ้น

ให้ระบุแหล่งที่มาของรายการ (5)
คุณลักษณะ/ราคา ที่ใช้อ้างอิง
เช่น สํานักงบประมาณ
ส่วนราชการอื่น
หรือ กําหนดเอง เป็นต้น

รวมทั้งสิ้น
ชื่อเจ้าหน้าที่ .............................................
โทร ............................................................
โทรศัพท์ (มือถือ) .........................................

ตรวจสอบความถูกต้อง

(10)
ที่มา
ของรายการ

รับรองความถูกต้อง

(.....................................................)
(.....................................................)
ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.....................
โทรศัพท์ (มือถือ)..............................................
หมายเหตุ
1. ให้บันทึกข้อมูลใน File Microsoft Excel เท่านั้น และห้ามเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมแบบฟอร์มนี้อย่างเด็ดขาด
2. รายละเอียด แบบ 3 นี้สําหรับการเสนอขอตั้งครุภัณฑ์ของโรงเรียนเท่านั้น และขอให้เสนอตั้งแยกผลผลิตละ 1 ชุด
สพป.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา และ/หรือ ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ และ สพม.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยเรียงลําดับความสําคัญและความจําเป็นจากครุภัณฑ์ทั้งหมดที่โรงเรียนขอจัดตั้งตามผลผลิตในปีงบประมาณนั้นๆ
3. สพป./สพม. สพป. ให้พิมพ์ ขึ้นต้น ด้วย จังหวัด และตาม ด้วยคําว่า เขต เช่น น่าน เขต 2 ไม่ให้ใช้ตัวย่อ สพม. ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต เช่น สพม.20
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4. กรณีครุภัณฑ์การศึกษาที่เลือกมีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์มาจากหลายแหล่ง ให้ระบุทุกแหล่ง

ตัวอย่าง

แบบสรุปคําขอจัดตั้งงบประมาณรายการครุภัณฑ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สําหรับครุภัณฑ์โรงเรียน)
แผนงาน ..............................................................................
ผลผลิต
ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา
ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
ลําดับ

รหัสโรงเรียน
( obec 6 หลัก)

โรงเรียน

ตําบล

อําเภอ

สพป./สพม.

ผลการวิเคราะห์ความขาดแคลน
รายการ

ประเภท

ที่

510302 แม่ตืนวิทยา
500539 แม่สันวิทยา

แม่ตืน
แม่สัน

ลี้
ห้างฉัตร

สพม.35
สพม.35

1
2

ครุภัณฑ์สําหรับงานโลหะ (เลือกรายการ)

โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา
ครุภัณฑ์การศึกษา

ควรมี

มีแล้ว

ขาด

1
198

0
25

1
173

แบบ 3 ( สําหรับ สพป./สพม.)

(7)

(8)

รายการที่ขอจัดตั้งงบประมาณ
จํานวน งบประมาณ งบประมาณ
หน่วย
ต่อหน่วย
รวมทั้งสิ้น

1
40

150,000

รวมทั้งสิ้น
ชื่อเจ้าหน้าที่ นางสาวอังค์ริสา รัตนกุล
โทร 054-350790 ต่อ 106
โทรศัพท์ (มือถือ) 08-1595-9941

(9)

1,600

(10)
ที่มา
ของรายการ

135,700 กําหนดเอง
มอก.
64,000
199,700

ตรวจสอบความถูกต้อง

รับรองความถูกต้อง

(นางอุดม ถาวร)
ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
โทรศัพท์ (มือถือ) 08-4378-3038

(.....................................................)
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.....................

หมายเหตุ
1. ให้บันทึกข้อมูลใน File Microsoft Excel เท่านั้น และห้ามเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมแบบฟอร์มนี้อย่างเด็ดขาด
2. รายละเอียด แบบ 3 นี้สําหรับการเสนอขอตั้งครุภัณฑ์ของโรงเรียนเท่านั้น และขอให้เสนอตั้งแยกผลผลิตละ 1 ชุด
สพป.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา และ/หรือ ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ และ สพม.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

โดยเรียงลําดับความสําคัญและความจําเป็นจากครุภัณฑ์ทั้งหมดที่โรงเรียนขอจัดตั้งตามผลผลิตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3. สพป./สพม. สพป. ให้พิมพ์ ขึ้นต้น ด้วย จังหวัด และตาม ด้วยคําว่า เขต เช่น น่าน เขต 2 ไม่ให้ใช้ตัวย่อ สพม. ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต เช่น สพม.20
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4. กรณีครุภัณฑ์การศึกษาที่เลือกมีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์มาจากหลายแหล่ง ให้ระบุทุกแหล่ง

แบบ 3-1 (สําหรับโรงเรียน)
แบบสรุปคําขอจัดตั้งงบประมาณรายการครุภัณฑ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ............. (สําหรับครุภัณฑ์โรงเรียน) ผลผลิต
ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา
ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
รหัสโรงเรียน (Obec 6 หลัก)..............................โรงเรียน..................................................ตําบล.....................................อําเภอ.........................................
สพป./สพม.........................................................
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
ผลการวิเคราะห์ความขาดแคลน
รายการที่ขอจัดตั้งงบประมาณ
ที่มา
ลําดับที่
รายการ
ประเภท
จํานวน งบประมาณ งบประมาณ
ของรายการ
ควรมี มีแล้ว
ขาด
หน่วย ต่อหน่วย รวมทั้งสิ้น
ให้ระบุแหล่งที่มาของรายการ (2)
คุณลักษณะ/ราคา ที่ใช้อ้างอิง
เช่น สํานักงบประมาณ
ส่วนราชการอื่น
หรือ กําหนดเอง เป็นต้น
รวมทั้งสิ้น
ชื่อเจ้าหน้าที่ ............................................
โทร..........................................................
โทรศัพท์ (มือถือ) .....................................

รับรองความถูกต้อง
(......................................................)
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียน......................................
โทร.......................................
โทรศัพท์ (มือถือ) ...................................
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หมายเหตุ
1. ให้บันทึกข้อมูลใน File Microsoft Excel เท่านั้น และห้ามเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมแบบฟอร์มนี้อย่างเด็ดขาด
2. รายละเอียด แบบ 3-1 นี้สําหรับการเสนอขอตั้งครุภัณฑ์ของโรงเรียนเท่านั้น และขอให้เสนอตั้งแยกผลผลิตละ 1 ชุด
สพป.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา และ/หรือ ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ และ สพม.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยเรียงลําดับความสําคัญและความจําเป็นจากครุภัณฑ์ทั้งหมดที่โรงเรียนขอตั้งตามผลผลิตในปีงบประมาณนั้นๆ
3. กรณีครุภัณฑ์การศึกษาที่เลือกมีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์มาจากหลายแหล่ง ให้ระบุทุกแหล่ง

ตัวอย่าง
แบบสรุปคําขอจัดตั้งงบประมาณรายการครุภัณฑ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สําหรับครุภัณฑ์โรงเรียน)

แบบ 3-1 (สําหรับโรงเรียน)
ผลผลิต
ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา
ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
รหัสโรงเรียน (Obec 6 หลัก) 510302 โรงเรียน แม่ตืนวิทยา ตําบล แม่ตืน อําเภอ ลี้
สพม.35
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
ผลการวิเคราะห์ความขาดแคลน
รายการที่ขอจัดตั้งงบประมาณ
ที่มา
ลําดับที่
รายการ
ประเภท
จํานวน งบประมาณ งบประมาณ
ของรายการ
ควรมี มีแล้ว
ขาด
หน่วย ต่อหน่วย รวมทั้งสิ้น
ครุภัณฑ์การศึกษา
1
0
1
1 ครุภัณฑ์สําหรับงานโลหะ (เลือกรายการ)
1
กําหนดเอง
150,000
135,700
0
1
2 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู ครุภัณฑ์สํานักงาน 1
1
17,000
สํานักงบประมาณ
17,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
2
1
1
3 เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น
1
13,000
สํานักงบประมาณ
13,000
รวมทั้งสิ้น
ชื่อเจ้าหน้าที่ นายสยาม พรหมใจ
โทร. 053-509398
โทรศัพท์ (มือถือ) 08-1111-6347

165,700

รับรองความถูกต้อง
( นายธํารงค์ หน่อเรือง)
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียนแม่ตืนวิทยา
โทร. 053-509398
โทรศัพท์ (มือถือ) 08-9559-6952
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หมายเหตุ
1. ให้บันทึกข้อมูลใน File Microsoft Excel เท่านั้น และห้ามเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมแบบฟอร์มนี้อย่างเด็ดขาด
2. รายละเอียด แบบ 3-1 นี้สําหรับการเสนอขอตั้งครุภัณฑ์ของโรงเรียนเท่านั้น และขอให้เสนอตั้งแยกผลผลิตละ 1 ชุด
สพป.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา และ/หรือ ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ และ สพม.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยเรียงลําดับความสําคัญและความจําเป็นจากครุภัณฑ์ทั้งหมดที่โรงเรียนขอตั้งตามผลผลิตในปีงบประมาณ 2565 ยกเว้นรายการที่ไม่มีตามรายการครุภัณฑ์ที่กําหนด
3. กรณีครุภัณฑ์การศึกษาที่เลือกมีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์มาจากหลายแหล่ง ให้ระบุทุกแหล่ง

(1)
ลําดับ
ที่

แบบ 3-2 (สําหรับโรงเรียน)
แบบคําขอจัดตั้งงบประมาณรายการครุภัณฑ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ...................(สําหรับเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษา)
รหัสโรงเรียน (Obec 6 หลัก) โรงเรียน..................................................ตําบล..................................อําเภอ................................
สพป./สพม..................................................................
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
ที่มา
รายการที่ขอจัดตั้งงบประมาณ
รายการ
ประเภท
ของรายการ
จํานวน งบประมาณ
งบประมาณ
หน่วย
ต่อหน่วย
รวมทั้งสิ้น
ให้ระบุแหล่งที่มาของรายการ(2)
คุณลักษณะ/ราคา ที่ใช้อ้างอิง
เช่น สํานักงบประมาณ
ส่วนราชการอื่น
หรือ กําหนดเอง เป็นต้น
รวมทั้งสิ้น
ขอรับรองว่าเป็นความต้องการในการจัดการเรียนการสอนจริง
(...............................................................)
ตําแหน่ง......................................................
กลุ่มสาระ/งาน.......................................................
โทรศัพท์ (มือถือ) ............................................

รับรองความถูกต้อง

ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียน.............................................
โทรศัพท์ ....................................................................
โทรศัพท์ (มือถือ) ............................................
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หมายเหตุ
1. แบบ 3-2 สําหรับการเสนอขอตั้งครุภัณฑ์การศึกษาของโรงเรียนเท่านั้น โดยจัดทําเอกสารเสนอตั้งงบประมาณแยกแบบฟอร์มละ 1 รายการ
2. การเสนอขอตั้งงบประมาณต้องได้รับการรับรองความต้องการจากครูผู้สอนกลุ่มสาระนั้น โดยมีผู้อํานวยการโรงเรียนรับรองความถูกต้องด้วย
3. กรณีครุภัณฑ์การศึกษาที่เลือกมีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์มาจากหลายแหล่ง ให้ระบุทุกแหล่ง

ตัวอย่าง
แบบ 3-2 (สําหรับโรงเรียน)
แบบคําขอจัดตั้งงบประมาณรายการครุภัณฑ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สําหรับเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษา)
รหัสโรงเรียน (Obec 6 หลัก) 500529 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ตําบล แจ้ห่ม อําเภอ แจ้ห่ม
สพม.35
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
ลําดับ
ที่มา
รายการที่ขอจัดตั้งงบประมาณ
ที่
รายการ
ประเภท
ของรายการ
จํานวน งบประมาณ
งบประมาณ
หน่วย
ต่อหน่วย
รวมทั้งสิ้น
ครุภัณฑ์การศึกษา
1 ครุภัณฑ์สําหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ (เลือกรายการ)
1
400,000
400,000
กําหนดเอง

รวมทั้งสิ้น
ขอรับรองว่าเป็นความต้องการในการจัดการเรียนการสอนจริง
(นายรัฐศาตร์ พรคุณวุฒ)ิ
ตําแหน่ง ครู ชํานาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
โทรศัพท์ (มือถือ) 08-1179-3969

รับรองความถูกต้อง
(นายบุญสง นาละออง)
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
โทร 054-271399
โทรศัพท์ (มือถือ) 08-1366-7396
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หมายเหตุ
1. แบบ 3-2 สําหรับการเสนอขอตั้งครุภัณฑ์การศึกษาของโรงเรียนเท่านั้น โดยจัดทําเอกสารเสนอตั้งงบประมาณแยกแบบฟอร์มละ 1 รายการ
2. การเสนอขอตั้งงบประมาณต้องได้รับการรับรองความต้องการจากครูผู้สอนกลุ่มสาระนั้น โดยมีผู้อํานวยการโรงเรียนรับรองความถูกต้องด้วย
3. กรณีครุภัณฑ์การศึกษาที่เลือกมีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์มาจากหลายแหล่ง ให้ระบุทุกแหล่ง

400,000

ตัวอย่าง
แบบ 3-2 (สําหรับโรงเรียน)
แบบคําขอจัดตั้งงบประมาณรายการครุภัณฑ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สําหรับเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษา)
รหัสโรงเรียน (Obec 6 หลัก) 510302 โรงเรียน แม่ตืนวิทยา ตําบล แม่ตืน อําเภอ ลี้
สพม.35
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
ลําดับ
ที่มา
รายการที่ขอจัดตั้งงบประมาณ
ที่
รายการ
ประเภท
ของรายการ
จํานวน งบประมาณ
งบประมาณ
หน่วย
ต่อหน่วย
รวมทั้งสิ้น
ครุภัณฑ์การศึกษา
1 ครุภัณฑ์สําหรับงานโลหะ (เลือกรายการ)
1
150,000
135,700
กําหนดเอง

รวมทั้งสิ้น
ขอรับรองว่าเป็นความต้องการในการจัดการเรียนการสอนจริง
(นายโชคชัย วงศ์ชัยยา)
ตําแหน่ง ครู ชํานาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
โทรศัพท์ (มือถือ) 08-6193-6404

รับรองความถูกต้อง
(นายธํารงค์ หน่อเรือง)
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียนแม่ตืนวิทยา
โทร 054-791149
โทรศัพท์ (มือถือ) 08-9559-6952
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หมายเหตุ
1. แบบ 3-2 สําหรับการเสนอขอตั้งครุภัณฑ์การศึกษาของโรงเรียนเท่านั้น โดยจัดทําเอกสารเสนอตั้งงบประมาณแยกแบบฟอร์มละ 1 รายการ
2. การเสนอขอตั้งงบประมาณต้องได้รับการรับรองความต้องการจากครูผู้สอนกลุ่มสาระนั้น โดยมีผู้อํานวยการโรงเรียนรับรองความถูกต้องด้วย
3. กรณีครุภัณฑ์การศึกษาที่เลือกมีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์มาจากหลายแหล่ง ให้ระบุทุกแหล่ง

135,700
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แบบ 3-3 (สําหรับโรงเรียน)
แบบรายละเอียดขอจัดตั้งงบประมาณรายการครุภัณฑ์การศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.........
(เฉพาะครุภัณฑ์การศึกษาที่ต้องเลือกรายการ)
รหัสโรงเรียน (Obec 6 หลัก).............................โรงเรียน...........................................ตําบล.......................
อําเภอ......................................สพป./สพม.................................................................
รายการครุภัณฑ์.........................................................งบประมาณ................................บาท
(1)
ลําดับ
ที่

(2)
รายการที่เลือก

(3)
(4)
(5)
จํานวน งบประมาณ งบประมาณ
หน่วย ต่อหน่วย
ทั้งสิ้น

(6)
ที่มาของรายการ
ให้ระบุแหล่งที่มาของรายการ(2)
คุณลักษณะ/ราคา ที่ใช้อ้างอิง
เช่น สํานักงบประมาณ
ส่วนราชการอื่น
หรือ กําหนดเอง เป็นต้น

รวมทั้งสิ้น
ขอรับรองว่าเป็นความต้องการในการจัดการเรียนการสอนจริง
(...................................................)
ตําแหน่ง .......................................................
กลุ่มสาระ .....................................................
โทรศัพท์(มือถือ)........................................

รับรองความถูกต้อง
(........................................................)
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียน......................................
โทรศัพท์ .....................................................
โทรศัพท์(มือถือ)............................................

หมายเหตุ
1. แบบ 3-3 สําหรับการเสนอขอตั้งครุภัณฑ์การศึกษาที่เป็นชุด ซึ่งต้องแจกแจงรายการเท่านั้น
2. กรอกรายการครุภัณฑ์ งบประมาณ และรายการครุภัณฑ์ที่แจกแจง พร้อมราคา โดยจัดทําเอกสารเสนอตั้งงบประมาณแยกแบบฟอร์มละ 1 รายการ
3. โรงเรียนสามารถเลือกรายการครุภัณฑ์ที่แจกแจงตามความจําเป็นและเหมาะสมกับการเรียนการสอน แต่ต้องเลือกให้สอดคล้องกับรายการครุภัณฑ์
4. การเสนอขอตั้งงบประมาณต้องได้รับการรับรองความต้องการจากครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ นั้น โดยมีผู้อํานวยการโรงเรียนรับรองความถูกต้องด้วย
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ตัวอย่าง
แบบ 3-3 (สําหรับโรงเรียน)
แบบรายละเอียดขอจัดตั้งงบประมาณรายการครุภัณฑ์การศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(เฉพาะครุภัณฑ์การศึกษาที่ต้องเลือกรายการ)
รหัสโรงเรียน (Obec 6 หลัก) 510302 โรงเรียน แม่ตืนวิทยา ตําบล แม่ตืน
อําเภอ ลี้
สพม.35
รายการ ครุภัณฑ์สําหรับงานโลหะ งบประมาณ 150,000 บาท
(1)
(2)
ลําดับ
รายการที่เลือก
ที่
1 เวอร์เนียดิจิตอล
2 ทั่ง 25 กก.
3 เครื่องหินเจียรตั้งโต๊ะ
4 ตะไบแบนชนิดละเอียด
5 ตะไบแบนชนิดหยาบ
6 เครื่องเชื่อมแก๊ส
7 กรรไกรตัดโค้ง
8 กรรไกรตัดตรง
9 เครื่องเชื่อมไฟฟ้า
10 สายไฟสนาม
11 ปากกาจับโลหะ
12 เครื่องเจียรไฟฟ้า
13 สว่านแท่นยืน
14 สว่านไฟฟ้า

(3)
(4)
(5)
(6)
จํานวน งบประมาณ งบประมาณ
ที่มาของรายการ
หน่วย
ต่อหน่วย
ทั้งสิ้น
1
1,100
1,100 กําหนดเอง
4
4,100
16,400 กําหนดเอง
1
3,500
3,500 กําหนดเอง
12
250
3,000 กําหนดเอง
12
170
2,040 กําหนดเอง
1
5,900
5,900 กําหนดเอง
4
600
2,400 กําหนดเอง
4
600
2,400 กําหนดเอง
2
19,000
38,000 กําหนดเอง
1
2,000
2,000 กําหนดเอง
12
3,500
42,000 กําหนดเอง
1
4,300
4,300 กําหนดเอง
1
6,400
6,400 กําหนดเอง
1
6,300
6,300 กําหนดเอง
รวมทั้งสิ้น

135,740

ขอรับรองว่าเป็นความต้องการในการจัดการเรียนการสอนจริง

รับรองความถูกต้อง

(นายโชคชัย วงศ์ชัยยา)
ตําแหน่ง ครู ชํานาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
โทรศัพท์ (มือถือ) 08-6193-6404

(นายธํารงค์ หน่อเรือง)
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียนแม่ตืนวิทยา
โทร 054-791149
โทรศัพท์ (มือถือ) 09-3137-0569

แบบ 4 ( สําหรับ สพป./สพม.)

แบบสรุปคําขอจัดตั้งงบประมาณรายการครุภัณฑ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ............. (สําหรับครุภัณฑ์โรงเรียน)

รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

แผนงาน ..........................................................................
(1)

(2)

รหัสโรงเรียน

โรงเรียน

(3)
ตําบล

อําเภอ

( obec 6 หลัก)

(4)

(5)

สพป./สพม. ลําดับ
ที่

รายการ

ผลผลิต

ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

(6)
(7)
(8)
ผลการวิเคราะห์ความขาดแคลน
งบประมาณ งบประมาณ
จํานวนที่มีอยู่
จํานวนที่ขอตั้ง ต่อหน่วย รวมทั้งสิ้น

ประเภท

รถยนต์
รถจักรยานยนต์
รถยนต์
ใช้ได้ ชํารุด ใช้ได้ ชํารุด

(9)
ที่มา
ของรายการ

รถจักรยานยนต์

สํานักงบประมาณ

รวมทั้งสิ้น
ชื่อเจ้าหน้าที่ .............................................
โทร ............................................................
โทรศัพท์ (มือถือ) .........................................
หมายเหตุ

ตรวจสอบความถูกต้อง
(.....................................................)
ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
โทรศัพท์ (มือถือ)..............................................

รับรองความถูกต้อง
(.....................................................)
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.....................

1. ให้บันทึกข้อมูลใน File Microsoft Excel เท่านั้น และห้ามเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมแบบฟอร์มนี้อย่างเด็ดขาด
2. สพป.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ และ สพม.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
3. รายละเอียด แบบ 4 นี้สําหรับการเสนอขอตั้งครุภัณฑ์ของโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนพื้นที่เกาะเท่านั้น
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โดยเรียงลําดับความสําคัญและความจําเป็นทั้งหมดที่โรงเรียนขอตั้ง

แบบ 4-1 ( สําหรับโรงเรียน))

คําขอจัดตั้งงบประมาณรายการครุภัณฑ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ................. (สําหรับครุภัณฑ์โรงเรียน)

รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

แผนงาน .......................................................................
ผลผลิต
รหัสโรงเรียน (Obec 6 หลัก)...........................โรงเรียน.............................................ตําบล.................................อําเภอ..............................
สพป./สพม.........................................................
(1)

ลําดับที่

(2)
รายการขอตั้ง
รายการ

ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

(3)
ผลการวิเคราะห์ความขาดแคลน
จํานวนที่มีอยู่
จํานวนที่ขอตั้ง
ประเภท

รถยนต์
ใช้ได้

ชํารุด

รถจักรยานยนต์
ใช้ได้
ชํารุด

(4)
(5)
งบประมาณ งบประมาณ
ต่อหน่วย รวมทั้งสิ้น

(6)
ที่มา
ของรายการ

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

สํานักงบประมาณ

ชื่อเจ้าหน้าที่ ............................................
โทร..........................................................
โทรศัพท์ (มือถือ) .....................................
หมายเหตุ
1. ให้บันทึกข้อมูลใน File Microsoft Excel เท่านั้น และห้ามเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมแบบฟอร์มนี้อย่างเด็ดขาด

รับรองความถูกต้อง
(......................................................)
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียน......................................
โทร.......................................
โทรศัพท์ (มือถือ) ...................................

2. สพป.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ และ สพม.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
3. รายละเอียด แบบ 4-1 นี้สําหรับการเสนอขอตั้งครุภัณฑ์ของโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนพื้นที่เกาะเท่านั้น
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โดยเรียงลําดับความสําคัญและความจําเป็นทั้งหมดที่โรงเรียนขอตั้ง
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แบบคําขอสิ่งก่อสร้างพร้อมตัวอย่าง

แบบ 1

แบบคาขอจัดตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ (งบผูกพัน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ………….
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
แผนงาน .............................................

ที่

รหัส
โรงเรียน
(obec 6 หลัก)

โรงเรียน

ตาบล

อาเภอ

ผลผลิต

จังหวัด

สพป./สพม.

ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

แบบอาคารที่เสนอขอ
ผูกพัน
ข้อมูลประกอบพิจารณา
ขอกรณี (/)
แบบ
จานวน งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ จานวน
อาคารควรมี
ห้องเรียน ขาด ขาด ทดแทน
นั
ก
เรี
ย
น
จัดชั้นเรียน ห้องพิเศษ รวม ที่มีอยู่จริง แคลน แคลน รื้อถอน
ทั้งสิ้น ปี 25... ปี 25.....
ห้อง/
หน่วย
(ห้อง) (ห้อง) (ห้อง) (ห้อง) (ห้อง)

หมายเหตุ

พื้นที่ที่จะใช้
ในการก่อสร้าง
อาคาร
ยาว...........เมตร
กว้าง.............เมตร

รวมทั้งสิ้น
ชื่อเจ้าหน้าที่…………………………..
โทร…………………………………..
โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................
หมายเหตุ

1. ห้ามเปลี่ยนแบบฟอร์ม และให้ใช้ตัวเลขอารบิค
2. ให้จัดเรียงตามลาดับความสาคัญ / ตามเกณฑ์ความขาดแคลน

ตรวจสอบความถูกต้อง

รับรองความถูกต้อง

(.....................................................)
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
โทรศัพท์ (มือถือ)..............................................

(.....................................................)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา.....................

3. งบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่ ให้ใช้ราคากลางสิ่งก่อสร้าง (ที่แนบ)
4. สพป./สพม.
สพป. ให้พิมพ์ ขึ้นต้น ด้วย จังหวัด และตาม ด้วยคาว่า เขต เช่น ลาปาง เขต 3 ไม่ให้ใช้ตัวย่อ
สพม. ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต เช่น สพม.20
5. จานวนห้องที่มีอยู่จริง หมายถึง จานวนห้องเรียนตามรูปแบบรายการ
6. ช่องขอกรณี ให้เลือกใส่เครือ่ งหมาย / ในช่องขาดแคลน หรือทดแทนรือ้ ถอน
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แบบสารวจข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี และแนวโน้มในอนาคต 5 ปี
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างอาคารเรียน (งบผูกพัน)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ……….
โรงเรียน.................................................อาเภอ.............................สพป./สพม........................................................ เขต..............
(ใช้ข้อมูล ณ วันที่ ………………………...)
ข้อมูลนักเรียน
ที่
25……

ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา
25……
25……
25……

25……

25……

แนวโน้มในอนาคต 5 ปีการศึกษา
25……
25……
25……

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(.................................................)
ตาแหน่ง ................................................
ผู้กรอกแบบสารวจ
โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................

(..................................................)
ผู้อานวยการโรงเรียน
โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................

25……
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แบบสารวจข้อมูลประกอบการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ
ค่าก่อสร้างอาคารเรียน (งบผูกพัน)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ……………………
โรงเรียน....................................................ตาบล............................อาเภอ..........................จังหวัด............................
สพป./สพม......................................................เขต............................
จานวนนักเรียน........................... คน จานวนครู..................................คน
การจัดชัน้ เรียน (ข้อมูล………………………………..)
ระดับชัน้
จานวนห้องเรียน (ตามเกณฑ์จัดชัน้ เรียน)
จานวนนักเรียน
หมายเหตุ
อ.1
อ.2
อ.3
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4 / ปวช.1
ม.5 / ปวช.2
ม.6 / ปวช.3
รวม
ลงชือ่

ลงชือ่

(.................................................)
ตาแหน่ง ................................................
ผูก้ รอกแบบสารวจ
โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................

(.................................................)
ผูอ้ านวยการโรงเรียน
โทรศัพท์ (มือถือ)......................................
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แบบสารวจข้อมูลประกอบการเสนอขอจัดตั้งประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบผูกพัน)
ค่าก่อสร้างอาคารเรียน/อาคารอเนกประสงค์
มีอาคารเรียน ทั้งหมด........................................หลัง..................ห้อง
มีอาคารอเนกประสงค์ ...........หลัง
สร้างเมื่อ งบประมาณ
รายการ
แบบ
ห้อง/หลัง
พ.ศ.
หลังที่ 1

สภาพอาคาร
ดี
ชารุด

หมายเหตุ
ให้ระบุข้อมูลอาคารเรียน
อาคารอเนกประสงค์ที่มี

หลังที่ 2

หลังที่ 3

หลังที่ 4

หลังที่ 5

หลังที่ 6

หลังที่ 7

รวม
ผู้กรอกแบบสารวจ ลงชื่อ
(.......................................................)
(...........................................................)
ผู้อานวยการโรงเรียน
ตาแหน่ง ................................................
โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................
โทรศัพท์ (มือถือ).....................................
ลงชื่อ

แบบสารวจข้อมูลประกอบการเสนอขอจัดตั้งประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ...............
กรณีอาคารแบบพิเศษ
1.1 ข้อมูลมีแล้วและเกณฑ์
มีแล้ว
รายการ
เกณฑ์ควรมี
หลัง
ห้อง/ที่นั่ง
ห้องเรียน
โรงอาหาร
หอประชุม
โรงอาหาร/ห้องประชุม
อาคารอเนกประสงค์
โรงฝึกงาน
ห้องน้าห้องส้วม
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ขาดแคลน

1.2 ข้อมูลคาขอ
ชื่อแบบอาคาร
......................................................
จานวนชั้นที่ก่อสร้าง
ชั้น
ระยะเวลาก่อสร้าง (วัน)
วัน
งบประมาณรวม
บาท
ค่า Factor F
………………….(1.xxxxx)* ตามตารางคานวณค่า Factor F
รายละเอียดองค์ประกอบของอาคาร แต่ละชั้น (ระบุจานวนห้องของแต่ละรายการ)
รายการ
ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7
ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ
ห้องฝึกงาน (งานช่าง)
ห้องพักครู
โรงอาหาร
ห้องประชุม
ห้องน้านักเรียน
ห้องน้าครู
สนามกีฬา
อื่นๆ
รวม
ขอรับรองว่าข้อมูลความขาดแคลน มีความถูกต้อง และสอดคล้องกับแบบที่เสนอขอจัดตั้งงบประมาณ
ลงชื่อ

ผู้กรอกแบบสารวจ

ชั้น 8

ชั้น 9

-

-

(..................................................)
ตาแหน่ง ................................................
โทรศัพท์ (มือถือ).....................................

ผู้รับรองข้อมูล
(.................................................)
ผู้อานวยการโรงเรียน
โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบความถูกต้อง
(....................................................)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน

ลงชื่อ

ผู้รับรองความถูกต้อง
(.................................................)
ผู้อานวยการ สพป. / สพม. ............

แบบ 2

แบบคาขอจัดตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. …………..
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบปีเดียว)
แผนงาน ..................................
ลา
รหัส
ดับ โรงเรียน
ที่ (obec 6 หลัก)

โรงเรียน

ผลผลิต

ตาบล

อาเภอ

จังหวัด

ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

ข้อมูลความขาดแคลน
อาคารควรมี
ห้องที่ ขาด
จานวน
สพป./สพม. นักเรียน
จัดชั้นเรียน ห้องพิเศษ รวม มีอยู่จริง แคลน
(ห้อง) (ห้อง) (ห้อง) (ห้อง) (ห้อง)

แบบอาคารที่เสนอขอ
แบบ

หลัง

ห้อง งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น
ชื่อเจ้าหน้าที่………….....................………………..
โทร……….....................…………………………..
โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................
หมายเหตุ

1. ห้ามเปลี่ยนแบบฟอร์ม และให้ใช้ตวั เลขอารบิค
2. ให้เรียงลาดับความสาคัญตามเกณฑ์ความขาดแคลน

ตรวจสอบความถูกต้อง

รับรองความถูกต้อง

(.....................................................)
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
โทรศัพท์ (มือถือ)..............................................

(..............................................)
(.....................................................)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา..................

3. งบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่ ให้ใช้ราคากลางสิ่งก่อสร้าง (ที่แนบ)
4. สพป./สพม.
สพป. ให้พิมพ์ ขึ้นต้น ด้วย จังหวัด และตาม ด้วยคาว่า เขต เช่น ลาปาง เขต 3 ไม่ให้ใช้ตัวย่อ
สพม. ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต เช่น สพม.20
5. จานวนห้องที่มีอยู่จริง หมายถึง จานวนห้องเรียนตามรูปแบบรายการ รวมทั้งการต่อเติมอาคารเรียน
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แบบ 3

แบบคาขอจัดตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนทดแทนอาคารเรียนที่รื้อถอน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ……………
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
แผนงาน .....................................

ลา รหัส
ดับ โรงเรียน
ที่ (obec 6 หลัก)

โรงเรียน

ผลผลิต

ตาบล อาเภอ จังหวัด

สพป./สพม.

ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

อาคารที่ขอสร้างทดแทน
ข้อมูลอาคารเรียนทดแทน
ข้อมูลความขาดแคลน
กรณีที่รื้อ
จานวน จานวน งบประมาณ
จานวน
อาคารที่รื้อถอน
อาคารควรมี
ห้องเรียน ถอนแล้ว
ห้อง
นักเรียน แบบ ปี พ.ศ. จานวน จัดชั้นเรียน ห้องพิเศษ รวม ที่มีอยู่จริง ขาด แบบ หลัง
ที่สร้าง ห้องเรียน (ห้อง) (ห้อง) (ห้อง) (ห้อง) ห้องเรียน
(ห้อง)

รวมทั้งสิ้น
ชื่อเจ้าหน้าที่…………………………..
โทร…………………………………..
โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................
หมายเหตุ

1. ห้ามเปลี่ยนแบบฟอร์ม และให้ใช้ตวั เลขอารบิค
2. ให้เรียงลาดับความสาคัญตามเกณฑ์ความขาดแคลน

ตรวจสอบความถูกต้อง

รับรองความถูกต้อง

(.....................................................)
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
โทรศัพท์ (มือถือ)...................................

(.....................................................)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา..................

68

3. งบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่ ให้ใช้ราคากลางสิ่งก่อสร้าง (ที่แนบ)
4. สพป./สพม.
สพป. ให้พิมพ์ ขึ้นต้น ด้วย จังหวัด และตาม ด้วยคาว่า เขต เช่น ลาปาง เขต 3 ไม่ให้ใช้ตัวย่อ
สพม. ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต เช่น สพม.20
5. จานวนห้องที่มีอยู่จริง หมายถึง จานวนห้องเรียนตามรูปแบบรายการ รวมทั้งการต่อเติมอาคารเรียน

แบบ 4

แบบคาขอจัดตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์/หอประชุม/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ……………
งบลงทุน ค่าทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง
แผนงาน .....................................
ลา
รหัส
ดับ โรงเรียน
ที่ (obec 6 หลัก)

โรงเรียน

ผลผลิต

ตาบล

อาเภอ

จังหวัด

ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

ข้อมูลความขาดแคลน
แบบอาคารที่เสนอขอ
จานวน
จัด
เกณฑ์ อาคารที่มี
ขาดแคลน
สพป./สพม. นักเรียน ชั้นเรียน ควรมี อยู่แล้ว
หลัง/
งบประมาณ
(ห้อง) (หลัง/ (หลัง/ (หลัง/ แบบ
หน่วย
หน่วย) หน่วย) หน่วย)

รวมทั้งสิ้น
ชื่อเจ้าหน้าที่…………………………..
โทร…………………………………..
โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................
หมายเหตุ

1. ห้ามเปลี่ยนแบบฟอร์ม และให้ใช้ตัวเลขอารบิค
2. ให้เรียงลาดับความสาคัญตามเกณฑ์ความขาดแคลน

ตรวจสอบความถูกต้อง

รับรองความถูกต้อง

(.....................................................)
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
โทรศัพท์ (มือถือ)...................................

(.....................................................)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา..................

3. งบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่ ให้ใช้ราคากลางสิ่งก่อสร้าง (ที่แนบ)

สพม. ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต เช่น สพม.20
5. กรณีเสนอขอตั้งโรงฝึกงาน ระบุจานวนเป็นหน่วย สาหรับรายการอื่น ให้ระบุจานวนเป็นหลัง
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4. สพป./สพม.
สพป. ให้พิมพ์ ขึ้นต้น ด้วย จังหวัด และตาม ด้วยคาว่า เขต เช่น ลาปาง เขต 3 ไม่ให้ใช้ตัวย่อ

แบบ 5

แบบคาขอจัดตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างส้วมนักเรียน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ………………………..
งบลงทุน ค่าทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง
แผนงาน .....................................
ลา
รหัส
ดับ โรงเรียน
ที่ (obec 6 หลัก)

โรงเรียน

ผลผลิต

ตาบล

อาเภอ

จังหวัด

สพป./สพม.

จานวน
นักเรียน

ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

ข้อมูลความขาดแคลน
แบบอาคารที่เสนอขอ
มีอยู่แล้ว ขาดแคลน
เกณฑ์
ควรมี หลัง ที่นั่ง ที่นั่ง
แบบ หลัง ที่นั่ง งบประมาณ
(ที่นั่ง)

รวมทั้งสิ้น
ชื่อเจ้าหน้าที่…………………………..
โทร…………………………………..
โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................
หมายเหตุ

1. ห้ามเปลี่ยนแบบฟอร์ม และให้ใช้ตัวเลขอารบิค
2. ให้เรียงลาดับความสาคัญตามเกณฑ์ความขาดแคลน

ตรวจสอบความถูกต้อง

รับรองความถูกต้อง

(.....................................................)
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
โทรศัพท์ (มือถือ)...................................

(.....................................................)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา..................

3. งบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่ ให้ใช้ราคากลางสิ่งก่อสร้าง (ที่แนบ)
4. สพป./สพม.
สพป. ให้พิมพ์ ขึ้นต้น ด้วย จังหวัด และตาม ด้วยคาว่า เขต เช่น ลาปาง เขต 3 ไม่ให้ใช้ตัวย่อ
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สพม. ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต เช่น สพม.20

แบบ 6

แบบคาขอจัดตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างบ้านพักนักเรียน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ………………….
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
แผนงาน .....................................
ลา รหัส
ดับ โรงเรียน
ที่ (obec 6 หลัก)

โรงเรียน

ผลผลิต

ตาบล

อาเภอ

จังหวัด

ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

จานวน ข้อมูลความขาดแคลน
จานวน นักเรียน ควรมี มีอยู่
ขาด
สพป./สพม.
นักเรียน ที่ต้องการ (หลัง) แล้ว แคลน
เข้าพัก
(หลัง) (หลัง)

แบบอาคารที่เสนอขอ
แบบ

หลัง งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น
ชื่อเจ้าหน้าที…่ ………………………..
โทร…………………………………..
โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................
หมายเหตุ

1. ห้ามเปลี่ยนแบบฟอร์ม และให้ใช้ตวั เลขอารบิค
2. ให้เรียงลาดับความสาคัญตามเกณฑ์ความขาดแคลน

ตรวจสอบความถูกต้อง

รับรองความถูกต้อง

(.....................................................)
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
โทรศัพท์ (มือถือ)...................................

(.....................................................)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา..................

3. งบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่ ให้ใช้ราคากลางสิ่งก่อสร้าง (ที่แนบ)
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4. สพป./สพม.
สพป. ให้พิมพ์ ขึ้นต้น ด้วย จังหวัด และตาม ด้วยคาว่า เขต เช่น ลาปาง เขต 3 ไม่ให้ใช้ตัวย่อ
สพม. ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต เช่น สพม.20

แบบ 7

แบบคำขอจัดตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างบ้านพักครูและบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.......
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
แผนงาน .....................................
ลา
รหัส
ดับ โรงเรียน
ที่ (obec 6 หลัก)

โรงเรียน

ผลผลิต

ตาบล

อาเภอ

จังหวัด

ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

จานวน จานวนครู/
ข้อมูลความขาดแคลน
สพป./ ครู/
บุคลากร
ควรมี
มีอยู่
ขาด
สพม. บุคลากร ที่ต้องการ (หลัง/ห้อง) แล้ว
แคลน
ทั้งหมด เข้าพัก
(หลัง/ห้อง) (หลัง/ห้อง)

แบบอาคารที่เสนอขอ
แบบ

หลัง

งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น
ชื่อเจ้าหน้าที่…………………………..
โทร…………………………………..
โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................
หมายเหตุ

1. ห้ามเปลี่ยนแบบฟอร์ม และให้ใช้ตัวเลขอารบิค
2. ให้เรียงลาดับความสาคัญตามเกณฑ์ความขาดแคลน

ตรวจสอบความถูกต้อง

รับรองความถูกต้อง

(.....................................................)
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
โทรศัพท์ (มือถือ)...................................

(.....................................................)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา..................

3. งบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่ ให้ใช้ราคากลางสิ่งก่อสร้าง (ที่แนบ)
4. สพป./สพม.
สพป. ให้พิมพ์ ขึ้นต้น ด้วย จังหวัด และตาม ด้วยคาว่า เขต เช่น ลาปาง เขต 3 ไม่ให้ใช้ตัวย่อ
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สพม. ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต เช่น สพม.20

แบบ 8

แบบคาขอจัดตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างสนามกีฬา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ……………..
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
แผนงาน .....................................

ที่

รหัส
โรงเรียน

โรงเรียน

ตาบล

ผลผลิต

อาเภอ

จังหวัด

จานวน เกณฑ์

สพป./สพม.

ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
สนามกีฬาที่มีอยู่แล้ว

แบบสนามกีฬาที่เสนอขอ

นักเรียน ควรมี ลานกีฬา ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ อื่นๆ (ระบุ)

(obec 6 หลัก)

แบบ

สนาม งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น
ชื่อเจ้าหน้าที…่ ………………………..
โทร…………………………………..
โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................
หมายเหตุ

1. ห้ามเปลี่ยนแบบฟอร์ม และให้ใช้ตัวเลขอารบิค
2. ให้เรียงลาดับความสาคัญตามเกณฑ์ความขาดแคลน

ตรวจสอบความถูกต้อง

รับรองความถูกต้อง

(.....................................................)
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
โทรศัพท์ (มือถือ)...................................

(.....................................................)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา..................

3. งบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่ ให้ใช้ราคากลางสิ่งก่อสร้าง (ที่แนบ)
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4. สพป./สพม.
สพป. ให้พิมพ์ ขึ้นต้น ด้วย จังหวัด และตาม ด้วยคาว่า เขต เช่น ลาปาง เขต 3 ไม่ให้ใช้ตัวย่อ
สพม. ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต เช่น สพม.20

แบบ 9

แบบคาขอจัดตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างอื่น (รั้ว ถนน ค.ส.ล. รางระบายน้า และสิ่งก่อสร้างอื่น) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ……………………
แผนงาน .....................................

ผลผลิต

โรงเรียน

ลา
ดับที่ (obec 6 หลัก)

ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

จานวน ข้อมูลประกอบการพิจารณา
โรงเรียน

ตาบล

อาเภอ

จังหวัด สพป./สพม.

นักเรียน ควรมี

มีแล้ว ขาดแคลน

จานวน
รายการที่เสนอขอ

ราคา

หน่วย ต่อหน่วย

ราคายังไม่รวม

ค่า

Factor F

Factor F

งบประมาณทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้น
ชื่อเจ้าหน้าที่…………………………..
โทร…………………………………..
โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................
หมายเหตุ

1. ห้ามเปลี่ยนแบบฟอร์ม และให้ใช้ตัวเลขอารบิค
2. งบประมาณก่อสร้างให้ใช้ราคากลางสิ่งก่อสร้าง (ที่แนบ)

ตรวจสอบความถูกต้อง

รับรองความถูกต้อง

(.....................................................)
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
โทรศัพท์ (มือถือ)...................................

(.....................................................)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา..................

3. กรณี รั้ว ถนน และรางระบายน้าให้รวมค่า Factor F โดยยอดงบประมาณให้ปรับเป็นหลักร้อย เช่น 145,618 บาท เหลือ 145,600 บาท ต้องเป็นราคาเดียวกันกับ ปร.6
4. สพป./สพม.
สพป. ให้พิมพ์ ขึ้นต้น ด้วย จังหวัด และตาม ด้วยคาว่า เขต เช่น ลาปาง เขต 3 ไม่ให้ใช้ตัวย่อ
สพม. ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต เช่น สพม.20
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แบบ 10

แบบคาขอจัดตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ………………
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
แผนงาน ..............................................
ลา
ดับ รหัสสานักงาน
ที่

สพป./สพม.

ผลผลิต

ตาบล

อาเภอ

จังหวัด

ข้อมูลพื้นฐานประกอบการพิจารณา
จานวน อาคาร ขอใช้อาคาร ขอเช่า พื้นที่ใช้สอย
บุคลากร ตนเอง หน่วยงานอื่น เอกชน ตรม.

ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

แบบอาคารที่เสนอขอ
ผูกพัน
งบประมาณ
งบประมาณ
แบบ
หลัง
ปี 2565 ปี 2566
ทั้งสิ้น

หมายเหตุ
พื้นที่ที่จะใช้
ในการก่อสร้าง
อาคารสานักงาน
ยาว..............เมตร
กว้าง............เมตร

รวมทั้งสิ้น
ชื่อเจ้าหน้าที่…………………………..
โทร…………………………………..
โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................
หมายเหตุ
1. ห้ามเปลี่ยนแบบฟอร์ม และให้ใช้ตัวเลขอารบิค
2. งบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่ ให้ใช้ราคากลางสิ่งก่อสร้างที่สานักงบประมาณอนุมัติ
3. ข้อมูลพื้นฐานประกอบการพิจารณา ช่องอาคารตนเอง ขอใช้อาคารหน่วยงานอื่น
ขอเช่าเอกชน ให้เลือกใส่เครื่องหมาย / ตามสภาพความเป็นจริง

ตรวจสอบความถูกต้อง

รับรองความถูกต้อง

(.....................................................)
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
โทรศัพท์ (มือถือ)..............................................

(.....................................................)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.................
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แบบสารวจจานวนบุคลากร ประกอบคาขอจัดตั้งตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ……………………….
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
สพป./สพม......................................................เขต............................
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563)
ตาแหน่ง

จานวนตามกรอบอัตรากาลัง

จานวนที่มีอยู่จริง

หมายเหตุ

1. ผู้บริหาร
2. บุคลากร 38 ค (2)
3. ศึกษานิเทศก์
4. ลูกจ้างประจา
5. ลูกจ้างชั่วคราว
6. บุคลากร อื่นๆ

รวม
ชื่อเจ้าหน้าที่…………………………..
โทร…………………………………..
โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................

ตรวจสอบความถูกต้อง

รับรองความถูกต้อง

(.....................................................)
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
โทรศัพท์ (มือถือ)..............................................

(.....................................................)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.................
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แบบ 11

แบบสรุปเรียงลาดับความสาคัญจาเป็นคาขอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ………………. (งบปีเดียว)
รายการค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ สิ่งก่อสร้างอื่น และอาคารสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
แผนงาน ..................................................
ลาดับที่ รหัสโรงเรียน

โรงเรียน

ผลผลิต
ตาบล

อาเภอ

จังหวัด

สพป./สพม.

ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
รายการ

งบประมาณ

(obec 6 หลัก)

รวมทั้งสิ้น
ชื่อเจ้าหน้าที่…………………………..
โทร…………………………………..
โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................
หมายเหตุ
1. ห้ามเปลีย่ นแบบฟอร์ม และให้ใช้ตัวเลขอารบิค

ตรวจสอบความถูกต้อง

รับรองความถูกต้อง

(...................................................................)

(...................................................................)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.......................

ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
โทรศัพท์ (มือถือ)...................................

2. ชื่อโรงเรียนให้ใส่ชื่อเต็ม ห้ามใช้ตัวย่อ
3. กรณีขอปรับปรุงซ่อมแซมในช่องรายการ ให้ใช้ คาว่า "ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ"
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4. เป็นแบบสรุปที่ขอสิง่ ก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมทั้งหมด โดยจัดเรียงลาดับตามความสาคัญและจาเป็น เฉพาะงบปีเดียว

" ตัวอย่าง "
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สรุปค่ำปรับปรุง ซ่อมแซม
งำนปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน 108 ล
สถำนที่
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
หน่วยงำน
สพม.เขต 35
แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 และ Factor F ทั้งหมด
ประมาณราคาเมื่อวันที่
4 พฤจิกายน 2563
ลำดับที่
1

แบบ ปร. 6
อำเภอ/เขต อาเภอเมืองปาน

สรุป
ส่วนค่างาน

ผูป้ ระมาณราคา

3

แผ่น

ค่ำก่อสร้ำง
หน่วย : บำท

รำยกำร

สรุป

จานวน

หมำยเหตุ

497,500.00

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิน้
(สีแ่ สนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

497,500.00

**

...........................................................................................

(นายสุพจน์ บุญมาเทพ)

รับรองความถูกต้อง

...........................................................................................

ผูอ้ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

(นายศานติกรศิ์ วงค์เขียว)

รับรองความถูกต้อง

...........................................................................................

(นางสาวอังค์ริสา รัตนกุล)

ตรวจสอบความถูกต้อง

...........................................................................................

(นางอุดม ถาวร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สพม. เขต 35
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
สพม. เขต 35

"ตัวอย่าง"
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สรุปค่ำปรับปรุง ซ่อมแซม
แบบ ปร.5(ก)
 งำนปรับปรุง/ซ่อมแซม อำคำรเรียน 108 ล
 สถำนที่
โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
อำเภอ/เขต อำเภอเมืองปำน
 หน่วยงำน
สพม.เขต 35
 แบบ ปร.4 ที่ แนบ
จำนวน
1
แผ่น
 ประมำณรำคำเมื่อวันที่
4 พฤจิกำยน 2563
ลำดับที่

ค่ำงำนต้นทุน
หน่วย : บำท
381,112.00

รำยกำร

1 ส่วนค่ำงำนต้นทุน

(สี่แสนเก้ำหมื่นเจ็ดพันห้ำร้อยบำทถ้วน)
ผู้ประมำณรำคำ

Factor F

1.3056

รวมค่ำก่อสร้ำง
ยอดสุทธิ

ค่ำก่อสร้ำง
หมำยเหตุ
หน่วย : บำท
497,579.83

497,579.83
497,500.00

...............................................................................................

(นำยสุพจน์ บุญมำเทพ)

รับรองควำมถูกต้อง

...............................................................................................

ผู้อำนวยกำรโรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม

(นำยศำนติกรศิ์ วงค์เขียว)

รับรองควำมถูกต้อง

...............................................................................................

(นำงสำวอังค์ริสำ รัตนกุล)

ตรวจสอบควำมถูกต้อง

...............................................................................................

(นำงอุดม ถำวร )

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
สพม. เขต 35
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
สพม. เขต 35

**

" ตัวอย่าง "
รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร. 4(ก)

งานปรับปรุง/ ซ่อมแซม อาคารเรียน 108 ล
สถานที่
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
ประมาณราคาโดย นายสุพจน์ บุญมาเทพ
ลาดับที่
1

สพป./สพม. สพม.เขต 35
ประมาณราคาเมื่อวันที่

รายการ

จานวน

อาคารเรียน 108 ล
1.งานรื้อถอน
-รื้อถอนวัสดุมุงหลังคาลอนคู่ ขนาด 0.50 ม.x 1.20 ม.
2. งานปรับปรุงซ่อมแซม
2.1 งานหลังคา
- กระเบื้องหลังคาลอนคุ๋๘ฯษโ 0.50X1.20 ม.หนา 5 มม.
- ครอบสันกระเบื้องลอนคู่
- สลักเกลียวยึดกระเบื้องลอนคู่
- สลักเกลียวยึดครอบกระเบื้อง
2.2 งานพื้น
- พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12 นิ้ว x 12 นิ้ว

หน่วย

980 ตร.ม.

2,180
156
2,180
312

ค่าวัสดุ
ราคาต่อหน่วย จานวนเงิน

-

แผ่น
แผ่น
อัน
อัน

58.00
55.00
7.00
7.00

380 ตร.ม.

315.00

รวม

(ลงชื่อ)........................................ผู้ประมาณราคา
(นายสุพจน์ บุญมาเทพ)

ค่าแรงงาน
ราคาต่อหน่วย
จานวนเงิน

7.00
126,440.00
8,580.00
15,260.00
2,184.00
119,700.00
272,164.00

4 พฤจิกายน 2563

18.00
18.00
158.00

รวมค่าวัสดุ
และค่าแรงงาน

6,860.00
39,240.00
2,808.00
60,040.00
108,948.00

หมายเหตุ

6,860.00
165,680.00
11,388.00
15,260.00
2,184.00
179,740.00
381,112.00
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(ลงชื่อ)........................................รับรองถูกต้อง
(นายศานติกรศิ์ วงค์เขียว)
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
แผ่นที่ 1 / 1
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วิธีคานวณเทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า FACTOR F (ตัวอย่าง)
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กาหนดในตาราง Factor F ให้เทียบอัตราส่วน เพื่อหา Factor F ดังนี้
สูตร
( D - E ) ( A - B )
ค่า Factor F =
D( C
B )
ค่างานต้นทุน

ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

รวมเป็นเงินประมาณ
เงื่อนไข

เงินล่วงหน้าจ่าย
เงินประกันผลงานหัก

0%
0%

เมื่อ

ต้องการหาค่า Factor F ของค่างานต้นทุน
ค่างานต้นทุนตัวต่ากว่าค่างานต้นทุน A
ค่างานต้นทุนตัวสูงกว่าค่างานต้นทุน A
ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน B
ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน C

แทนค่าสูตร

ค่า Factor F = 1.3056-

=

381,112.00 บาท

=

381,112.00 บาท

ดอกเบี้ยเงินกู้
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
=
=
=
=
=

A
B
C
D
E

6% ต่อปี
7%
=
=
=
=
=

381,112.00 บาท
- บาท
500,000.00 บาท
1.3056
1.3056

(1.3056-1.3056) x
(381,112.00-0.00)
(500,000.00-0.00)

ค่าFactor F = 1.3056- 0.0000000000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ
1. ใส่ข้อมูลในช่องสี่เหลี่ยม เพื่อหาค่า factor F
2. การคานวณนี้ใช้การระบุค่าในตารางสูตร โปรแกรม Excel

1.3056

497,579.83
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ตัวอย่าง
หนังสือรับรองสถานะโรงเรียนขนาดเล็ก
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ประกอบการจัดทำคาขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายการค่าก่อสร้าง ..................................................................
โรงเรียน ......................... ตำบล .................. อำเภอ ................... จังหวัด ......................
สังกัด สพป. / สพม. .................................................................
*****************************************
กรณีโรงเรียนหลักที่มีนักเรียนมาเรียนรวม
กรณีโรงเรียนที่มีลักษณะเป็น Stand Alone
กรณีโรงเรียนโรงเรียนในพ้นที่สงู และถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนพ้นที่เกาะ
1. เป็นโรงเรียนหลักที่มีจำนวนนักเรียน จำนวน .............. คน (ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563)
2. จำนวนนักเรียนที่มาเรียนรวม จำนวน .............. คน (ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563)
2.1 จาก โรงเรียน ............................................................ ระดับชั้น .............................. จำนวน ........... คน
ตามประกาศ สพป. / สพม. ................................................. ประกาศ ณ วันที่ ......................................
2.2 จาก โรงเรียน ............................................................ ระดับชั้น .............................. จำนวน ........... คน
ตามประกาศ สพป. / สพม. ................................................. ประกาศ ณ วันที่ ......................................
2.3 จาก โรงเรียน ............................................................ ระดับชั้น .............................. จำนวน ........... คน
ตามประกาศ สพป. / สพม. ................................................. ประกาศ ณ วันที่ ......................................
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3.1 ผลการทดสอบความรู้ ความสามารถพ้นฐานผู้เรียนระดับชาติ (NT : National Test)
ชั้นประถมศกษาปีที่ 3
ปีการศกษา 2561
ความสามารถรายด้าน
ระดับ
ด้านภาษา
ด้านการคำนวณ
ด้านเหตุผล
(Literacy)
(Numeracy)
(Reasoning Ability)
โรงเรียน
เขตพ้นที่
สพฐ.
ประเทศ
เปรียบเทียบกับระดับประเทศ

87
ปีการศกษา 2562
ความสามารถรายด้าน

ระดับ

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

โรงเรียน
เขตพ้นที่
สพฐ.
เปรียบเทียบกับระดับประเทศ
3.2 ผลการทดสอบทางการศกษาระดับชาติ (O – NET)
ผลการประเมิน
ระดับโรงเรียน

สาระวิชา

ปีการศึกษา
2561

ปีการศึกษา
2562

ระดับเขตพืน้ ที่
ปีการศึกษา
2561

ปีการศึกษา
2562

ระดับ สพฐ.
ปีการศึกษา
2561

ปีการศึกษา
2562

ระดับประเทศ
ปีการศึกษา
2561

ปีการศึกษา
2562

เปรียบเทียบกับ
ระดับประเทศ
ปีการศึกษา
2561

ภาษาไทย
สังคมศกษา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เฉลี่ยรวม
หมายเหตุ : กรณีโรงเรียนในพ้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนพ้นที่เกาะ จะไม่นำผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมา
เป็นข้อมูลในการพิจารณา
ลงช่อ ................................................ ผู้กรอกข้อมูล
(......................................................)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน .......................
ลงช่อ ................................................ ผู้ตรวจสอบข้อมูล
(......................................................)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

ลงช่อ ........................................... ผู้รับรองข้อมูล
(......................................................)
ตำแหน่ง ผู้อานวยการ สพป. / สพม. ......................

ปีการศึกษา
2562
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การคิดประมาณราคาวัสดุการปรับปรุงซ่อมแซม
ที่
1

รายการซ่อมแซม
หลังคา 1 ต.ร.ม.
1.1 กระเบื้อง
1.2 สังกะสี

2

ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่น
เรียบ
พร้อมเคร่าไม้ 1 ต.ร.ม.

วัสดุ
กระเบื้อง ขนาด 0.50 x 1.20 ม.
อุปกรณ์ยึดเกาะ
แปไม้ 1½ นิ้ว x 3 นิ้ว x 2.0 ม.
สังกะสีลูกฟูก
ตะปูสังกะสี
แปไม้ 1½ นิ้ว x 3 นิ้ว x 2.0 ม.
กระเบื้องซีเมนต์เส้นใย หนา 4 ม.ม.
ขนาด 1.20 x 2.40 ม.
ตะปูรวม
โครงเคร่าไม้ยาง 1½ นิ้ว x 3 นิ้ว x 5 ม.
ไม้มอบ ½ นิ้ว x 2 นิ้ว x 1.0 ม.

ประมาณวัสดุ
จํานวน
หน่วย
2.5
แผ่น
5
อัน
0.2
ลบ.ฟ.
5.5
0.15
0.2

ฟุต
กล่อง
ลบ.ฟ.

0.35
0.5
0.51
0.02

แผ่น
ก.ก.
ลบ.ฟ.
ลบ.ฟ.

0.35
0.5
0.51

แผ่น
ก.ก.
ลบ.ฟ.

3

ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด
พร้อมเคร่าไม้ 1 ต.ร.ม.

ยิบซั่มบอร์ด หนา 9 ม.ม.
ขนาด 1.20 x 2.40 ม.
ตะปูรวม
โครงเคร่าไม้ยาง 1½ นิ้ว x 3 นิ้ว x 5 ม.

4

ฝาผนังไม้พร้อมเคร่าไม้
1 ต.ร.ม.

ไม้ฝา ½ นิ้ว x 6 นิ้ว x 8.0 ม.
โครงเคร่าไม้ยาง 1½ นิ้ว x 3 นิ้ว x 3 ม.
ตะปูรวม

0.54
0.3
0.5

ลบ.ฟ.
ลบ.ฟ.
ก.ก.

5

พื้น คสล. หนา 10 ซม.
1 ต.ร.ม.

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ทราย
หิน
เหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 ม.ม.
ลวดผูกเหล็ก

0.72
0.05
0.1
1
0.25

ถุง
ลบ.ม.
ลบ.ม.
เส้น
ก.ก.

6

พื้นไม้เนื้อแข็ง 1 ต.ร.ม.

ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว x 7.0 ม.
ตะปู 1½ นิ้ว

0.96
0.5

ลบ.ฟ.
ก.ก.

7

ก่อผนังบล็อก 1 ต.ร.ม.

อิฐบล็อก ขนาด 0.19 x 0.39 ม.

12.5

ก้อน

ก่อผนังอิฐมอญ 1 ต.ร.ม.

อิฐมอญสามัญ
ปูนซิเมนต์ผสม
ทรายหยาบ

135
14
0.04

ก้อน
ก.ก.
ลบ.ม.

8
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การคิดปริมาณวัสดุ
****************

คอนกรี ต
ส่วนผสมของคอนกรีตอัตราส่วนผสม 1: 2 : 4 1 ม3
- ซีเมนต์ 6.5 ถุง
- ทราย 0.5 ม3
- หิน 1.0 ม3
ไม้

สูตร
การคิดปริมาตรไม้ หน่วยเป็นลูกบาศก์ฟุต
หนา (นิ้ว) x กว้าง (นิ้ว x ยาว (เมตร) x 0.0228 x จํานวนท่อน
=................ฟ3
ตัวอย่าง การคิดปริมาตรไม้ 1½ นิ้ว x 3 นิ้ว x 4.00 ม. x 0.0228 จํานวน 56 ท่อน
= 22.98 ฟ3

สีพลาสติก

สีนํามัน

1 แกลลอน ทาได้ 18 ม2

สีนํามันรักษาเนืํอไม้

ปูนฉาบ

1 แกลลอน ทาได้ 20 ม2

1 ปี๊ปทาได้ 50 ม2

ส่วนผสมของปูนฉาบ 1 ม2
- ซีเมนต์ 12 ก.ก.
- ทรายละเอียด 0.03 ม3
(หมายเหตุ ปูน 1 ถุง มีนําหนัก 50 ก.ก.)
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เทคนิคการประมาณราคาวัสดุ

***************
เกณฑ์การใช้วัสดุของส่วนประกอบอาคาร
1. งานไม้แบบ
1.1 ใช้แบบหนา 1” เนื้อที่ 1 ต.ร.ม. ใช้ไม้ประมาณ 1 ลบ.ฟ.
1.2 ไม้เคร่ายึดไม้แบบ ใช้ประมาณ 30% ของงานไม้แบบ
1.3 ตะปูยึดงานไม้แบบ ใช้ประมาณ 0.25 ก.ก. ต่อไม้แบบ 1 ต.ร.ม.
2. ลวดผูกเหล็ก
2.1 ลวดผูกเหล็ก ใช้ประมาณ 30 ก.ก. ต่อเหล็กเสริมหลัก 1 เมตริกตัน
3. สารกันซึม ใช้ 0.07 ลิตร ต่อซีเมนต์ 1 ถุง
4. ตะปูยึดโครงหลังคา ใช้ประมาณ 0.25 ก.ก. ต่อเนื้อที่โครงหลังคา 1 ต.ร.ม.
5. การคิดปริมาตรไม้ ให้ใช้ค่าคงที่ (0.0228) คูณหน้าไม้ ความยาว และ จํานวนท่อน (แผ่น)
หน่วยคิดเป็น ลบ.ฟ. เช่น ไม้ 2” x 8” x 3.50 ม. จํานวน 10 ท่อน
คิดดังนี้ 2 x 8 x 3.50 x 10 x 0.0228 = 12.768 ลบ.ฟ.
6. งานคอนกรีต วัสดุที่ใช้ต่อ 1 ม3
อัตราส่วน

ปูนซีเมนต์ (กก.)

ทราย (ม3)

หิน (ม3)

1:3:5
1:2:4

240
325

0.55
0.45

0.85
0.90

7. งานสี

7.1 สีน้ํามัน 1 แกลลอน ทา 3 ครั้ง ได้พื้นที่ 13 ม2
7.2 สีพลาสติก 1 แกลลอน ทา 3 ครั้ง ได้พื้นที่ 20 ม2
7.3 สีน้ํามันรักษาเนื้อไม้ 1 x ปี๊ป
ทาได้พื้นที่ 50 ม2
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หลักเกณฑ์การคํานวณปริมาณงาน
งานก่อสร้างอาคาร
1. งานโครงสร้างวิศวกรรม
1. งานขุดดินและถมดิน
- งานขุดดินและถมดิน ให้คํานวณหาปริมาณงานดินที่ต้องขุด ตามเนื้อที่ของฐานรากแต่ละขนาดคูณด้วย
จํานวนของฐานรากแต่ละขนาดจะได้ผลลัพธ์ มีหน่วยเป็น ...ลบ.ม. เมื่อได้ปริมาณงานดินของฐานรากทั้งหมดแล้ว
ให้นําไปรวมกับเปอร์เซ็นต์การเผื่องานขุดดิน (ตามหลักเกณฑ์เผื่อดินพังและเพื่อทํางานสะดวก)ก็จะได้ปริมาณงาน
ดินขุดทั้งหมดเป็นจํานวน.... ลบ.ม.
- การถมคืน คือ การนํา ดิน ที่ขุด ขึ้นจากฐานรากแล้วถมคืนลงไปในหลุมฐานรากหลังจากทําการหล่อ
คอนกรีตฐานรากและเสาตอม่อแล้วเสร็จ
2. งานตอกเข็ม
- งานตอกเสาเข็ม ให้การคํานวณหาปริมาณของเสาเข็มที่จะตอก ตามชนิด ขนาด และความยาวของ
เสาเข็มโดยคิดปริมาณของเสาเข็มที่กําหนดให้ตอกกับฐานรากแต่ละขนาดแล้วรวมยอดได้จํานวนเท่าใดเป็นปริมาณ
ของเสาเข็มที่จะใช้ทั้งหมดเป็นจํานวน .... ตัน
หมายเหตุ กรณีมีค่าเจาะสํารวจดิน ทดสอบการรับน้ําหนักของเสาเข็ม และหรือทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม
ให้คํานวณเป็นค่างานต้นทุนไว้ในส่วนของค่างานต้นทุน
3. งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
3.1 งานวัสดุรองใต้ฐานราก การคํานวณหาปริมาณงานวัสดุรองใต้ฐานราก ให้คํานวณวัสดุรองฐานราก
ตามขนาดเนื้อที่ได้ฐานรากแต่ละขนาดคูณด้วยความหนาของวัสดุรองใต้ฐานรากแล้วคูณด้วยจํานวนของฐานราก
แต่ ล ะขนาด จะได้ ผ ลลั พ ธ์ เ ป็ น ... ลบ.ม. เมื่ อ รวมปริ มาณงานวั ส ดุ ร องใต้ ฐ านรากทั้ ง หมดแล้ ว ให้ นํ า ไปรวมกั บ
เปอร์เซ็นต์การเผื่องานถมทราย (ตามหลักเกณฑ์เผื่อการยุบตัวของงานถมทราย) ก็จะได้ปริมาณงานวัสดุรองใต้ ฐาน
รากทั้งหมดเป็นจํานวน .....ลบ.ม.
3.2 งานคอนกรีตรองใต้ฐานราก (คอนกรีต 1:3:5) การคํานวณหาปริมาณงานคอนกรีตรองใต้ฐานราก
ให้คํานวณคอนกรีตของฐานรากตามขนาดเนื้อที่ใต้ฐานรากแต่ละขนาดคูณด้วยความหนาของงานคอนกรีตใต้ฐาน
ราก แล้วคูณด้วยจํานวนของฐานรากแต่ละขนาด จะได้ผลลัพธ์เป็น ....ลบ.ม. เมื่อรวมปริมาณงานคอนกรีตรองใต้
ฐานรากทุกขนาดแล้ว ก็จะได้ปริมาณคอนกรีตใต้ฐานรากทั้งหมด เป็นจํานวน.....ลบ.ม.
3.3 งานคอนกรีตโครงสร้าง ให้คํานวณหาปริมาณเนื้องานคอนกรีตโครงสร้างของอาคารทั้งหมด ตั้งแต่
ฐานรากเสาตอม่อ คานคอดิน เสา คาน พื้นและบันไดทุกขั้น จนถึงโครงหลังคาตามแบบแปลน รวบรวม จํานวน
ทั้งหมดเป็น.....ลบ.ม.
- คอนกรีตฐานราก การคํานวณปริมาณคอนกรีตฐานราก ให้คํานวณคอนกรีตตามขนาดของฐานราก
แต่ล ะขนาด คือ ความกว้า งคูณความยาว แล้วคูณด้วยความหนาของฐานรากจะได้ผลลัพธ์เป็น ลบ.ม.เมื่อ รวม
ปริมาณคอนกรีตฐานรากทุกขนาดแล้ว ก็จะได้ปริมาณคอนกรีตฐานรากรวมทั้งหมดเป็นจํานวน.....ลบ.ม.
- คอนกรีตเสาตอม่อ การคํานวณปริมาณคอนกรีตเสาตอม่อ ให้คํานวณพื้นที่หน้าตัดตามขนาดของเสา
ตอม่อแต่ละขนาด แล้วนําพื้นที่หน้าตัดของเสาตอม่อนั้นคูณด้วยความสูงของเสาตอม่อจะได้ผลลัพธ์เป็น...ลบ.ม.
เมื่อรวมปริมาณคอนกรีตเสาตอม่อทุกขนาดแล้ว ก็จะได้ปริมาณคอนกรีตเสาตอม่อทั้งหมดเป็นจํานวน....ลบ.ม.
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- คอนกรีตเสา การคํานวณปริมาณคอนกรีตเสา ให้คํานวณพื้นที่หน้าตัดตามขนาดของเสาแต่ละขนาด
แล้วนําพื้นที่หน้าตัดของเสาคูนด้วยความสูงของเสา จะได้ผลลัพธ์เป็น....ลบ.ม. เมื่อรวมปริมาณคอนกรีตของเสา
ทุกขนาดแล้ว ก็จะได้ปริมาณคอนกรีตเสาทั้งหมดเป็นจํานวน...ลบ.ม.
- คอนกรีตคาน การคํานวณปริมาณคอนกรีตคาน ให้คํานวณพื้นที่หน้าตัดตามขนาดของคานแต่ละขนาด
แล้วนําพื้นที่หน้าตัดของคานคูณด้วยความยาวของคาน จะได้ผลลัพธ์เป็น....ลบ.ม. เมื่อรวมปริมาณคอนกรีตคาน
ทุกขนาดแล้ว ก็จะได้ปริมาณคอนกรีตคานทั้งหมดเป็นจํานวน....ลบ.ม.
- คอนกรีตพื้น การคํานวณปริมาณคอนกรีตพื้น ให้คํานวณเนื้อที่ของพื้นตามขนาดของพื้นที่แต่ละขนาด
และนําเนื้อที่ของพื้นคูณด้วยความหนาของพื้นที่จะได้ผลลัพธ์เป็น....ลบ.ม. เมื่อรวมปริมาณคอนกรีตพื้นทุกขนาด
แล้วก็จะได้ปริมาณคอนกรีตพื้นทั้งหมดเป็นจํานวน ....ลบ.ม.
4. งานไม้แบบหล่อคอนกรีต การคํานวณหาปริมาณเนื้อที่ไม้แบบ หมายถึง การคํานวณหาเนื้อที่ไม้แบบที่รองรับ
หรือห่อหุ้มคอนกรีตที่จะหล่อเป็นงานโครงสร้าง ค.ส.ล. ทั้งหมด ตั้งแต่ฐานราก ตอม่อ เสา คาน พื้น ฯลฯ เป็นต้น
ซึ่งเมื่อรวมปริมาณเนื้อที่ไม้แบบทั้งหมดแล้ว จะได้ปริมาณงานไม้แบบเป็นจํานวน....ตร.ม.
- การคํานวณหาปริมาณไม้คร่าวสําหรับยึดไม้แบบ ให้คํานวณโดยเฉลี่ยประมาณ 30% ของเนื้อที่ไม้แบบ
ซึ่งปรับลดปริมาณแล้ว จะได้ผลลัพธ์ปริมาณไม้คร่าวสําหรับยึดไม้แบบเป็น....ลบ.ฟ.
- การคํานวณหาปริมาณไม้ค้ํายันไม้แบบ ให้คํานวณโดยใช้อัตรา ไม้ค้ํายันท้องคาน 1 ต้นต่อความยาว
ของท้องคาน 1 เมตร และไม้ค้ํายันท้องพื้น 1 ต้น ต่อเนื้อที่พื้น 1 ตารางเมตร เมื่อรวมปริมาณงานไม้ค้ํายันทั้งหมด
จะได้เป็นจํานวน .....ต้น
กรณีของแบบหล่อคอนกรีตแบบเหล็กหรือโลหะอื่น ๆ ให้คํานวณปริมาณโดยใช้หลักเกณฑ์การคํานวณ
ปริมาณไม้แบบหล่อคอนกรีต มีหน่วยเป็นตารางเมตร โดยไม่คิดเผื่อบริเวณ (สําหรับการคํานวณราคาในขั้นตอน
การคํานวณราคา ผู้มีหน้าที่คํานวณราคากลางสามารถสืบราคาค่าเช่าต่อตารางเมตรมาคํานวณ)
5. งานเหล็กเสริมคอนกรีต การคํานวณหาปริมาณเหล็กเสริมคอนกรีต ให้คํานวณตามที่กําหนดในแบบแปลนตาม
ชนิด ขนาด และความยาวของเหล็กเสริม โดยคิดตามความกว้างหรือความยาวของโครงสร้างนั้น ๆ ในแนวเส้นตรง
โดยไม่ต้องหักผิวคอนกรีตที่ห่อหุ้ม และไม่ต้องเผื่อความยาวในการทาบต่อ งอปลาย-หรือดัดคอม้า เช่น กรณีของ
เหล็กเสริมของฐานราก ให้คํานวณเหล็กเสริมตามขนาดและตามความกว้าง ยาว ของฐานรากคูณ ด้วยจํานวนเส้น
ตามแบบแปลน แล้วรวมด้วยความยาวทั้งหมดเป็น.....เมตร เป็นต้น
- เหล็กเสริมของเสา ให้คํานวณเหล็กเสริมที่เป็นเหล็กยืนแต่ละขนาดตามความสูงของเสาและจํานวนตาม
แบบแปลน แล้วรวมความยาวเป็น....เมตร ส่วนเหล็กปลอกให้คํานวณความยาวตามเส้นรอบรูปของเสาและจํานวน
ของเหล็กปลอกตามแบบแปลน แล้วรวมความยาวเป็น...เมตร
- เหล็กเสริมคาน ให้คํานวณเหล็กเสริมที่เป็นเหล็กนอน ทั้งที่วางในแนวราบและดัดเป็นคอม้าแต่ละขนาด
ตามความยาวของคานจากศูนย์กลางเสาถึงศูนย์กลางเสา และจํานวนตามแบบแปลน แล้วรวมความยาวเป็น......
เมตร ส่วนเหล็กปลอกให้คํานวณความยาวตามเส้นรูปของคาน และจํานวนของเหล็กปลอกตามแบบแปลน แล้วรวม
ความยาวเป็น............เมตร
- เหล็กเสริมของพื้น ให้คํานวณเหล็กเสริมที่เป็นเหล็กนอนที่วางในแนวราบและดัดเป็นคอม้าแต่ละขนาด
ตามความกว้างและความยาวของแผ่นพื้น และจํานวนตามแบบแปลน แล้วรวมความยาวเป็น...เมตรส่วนเหล็กพิเศษ
ให้คํานวณตามขนาดและความยาวของเหล็กแต่ละเส้น และจํานวนตามแบบแปลน แล้วรวม ความยาวเป็น....เมตร
- เหล็ ก เสริ ม บั น ได ให้ คํ า นวณเหล็ ก เสริ ม ที่ เ ป็ น เหล็ ก นอน ตามความกว้ า งและความยาวของบั น ได
ส่ ว นเหล็ ก ลู ก โซ่ ใ ห้ คํ า นวณความยาวตามความกว้ า งของลู ก นอนบวกด้ ว ยความสู ง ของลู ก ตั้ ง แล้ ว คู ณ จํ า นวน
เหล็กตามแบบแปลน แล้วรวมความยาวทั้งหมดได้เป็นจํานวน .... เมตร
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- การคํ า นวณหาปริ ม าณลวดผู ก เหล็ ก ให้ คํ า นวณโดยใช้ ค่ า เฉลี่ ย ประมาณ 30 กิ โ ลกรั ม ต่ อ น้ํ า หนั ก
เหล็กเสริม 1 เมตริกตัน
ทั้งนี้ เมื่อคํานวณได้ปริมาณเหล็กเสริมทุกขนาดของงานโครงสร้างทั้งหมด (ซึ่งมีความยาวเป็นเมตร) แล้ว
ให้ เ ผื่ อ การทาบต่ อ งอปลาย ดั ด คอม้ า และการเสี ย เศษ ตามเปอร์ เ ซ็ น ต์ ก ารเผื่ อ เหล็ ก แต่ ล ะขนาด จากนั้ น
ให้คํานวณหาน้ําหนักของเหล็กเสริมเป็น.....กก. หรือเมตริกตัน
6. นํํายากันซึมผสมคอนกรีต (ถ้ามี) ให้คํานวณจํานวนตามเนื้องานคอนกรีตที่ผสมรวมเป็น....ลบ.ม.
7. งานโครงหลังคา
7.1 งานโครงหลังคาไม้ การคํานวณหาปริมาณไม้ที่ใช้ทําโครงหลังคา มีหน่วยเป็น.....ลบ.ฟ. ได้แก่ ไม้ขื่อ
ไม้ตั้ง ไม้ค้ํายัน ไม้จันทันเอก ไม้จันทันพราง ไม้อกไก่ ไม้สะพานรับจันทัน ไม้แบบหรือไม้ระแนงไม้เชิงชาย และ
ไม้ปั้นลมขนาดหน้าตัดเป็นนิ้ว ความยาวเป็นเมตร แล้วคิดรวมเป็น.....ลบ.ฟ.
- ในการคํานวณความยาวของไม้แต่ละอย่า งนั้น ต้องเผื่อความยาวไม้ให้พ อกับการก่อสร้างจริงโดย
ความยาวของไม้แปรรูปในท้องตลาด ไม้ขนาดหน้าตัดเล็กจะมีความยาวตั้งแต่ 1.00 เมตร 1.50 เมตร 2.00 เมตร
และไม่เกิน 6.00 เมตร เช่น ไม้ขนาด 1- 1/2 x 3 ฯลฯ เป็นต้น ส่วนไม้หน้าตัดใหญ่ เช่น 2” x 8” จะมีขนาดความ
ยาวตั้งแต่ 2.00 เมตร ถึง 8.00 เมตร ด้วยเหตุนี้ ผู้มีหน้าที่คํานวณราคากลาง จึงต้องระมัดระวังในเรื่องความยาว
ของไม้ เพราะถ้าความยาวแต่ละขนาดไม่ลงตัวหรือไม่พอดีกับการใช้งาน ก่อสร้างจะต้องเพิ่มความยาวขึ้นอีก 50
เซนติเมตร
- ประมาณการหาอุปกรณ์ยึดโครงหลังคา ได้แก่ แผ่นเหล็กปะกับรอยต่อไม้ น๊อตสกรูยึดรอยต่อ ขนาด
ต่าง ๆ ให้คํานวณหาจํานวนหรือปริมาณจากแบบแปลนหรือแบบขยาย
- การคํานวณหาเนื้อที่โครงหลังคา ให้คํานวณตามแนวราบกว้างคูณยาว ได้เนื้อที่เป็น....ตร.ม.เพื่อนําไป
คํานวณค่าแรงงานในการประกอบและติดตั้งโครงหลังคา
7.2 งานโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ ให้คํานวณหาปริมาณเหล็กรูปพรรณที่ใช้ทําโครงหลังคาโดยแยกตาม
ชนิดของเหล็ก ขนาดหน้าตัด และความหนา โดยเหล็กชนิดเดียวกันที่ใช้ในหน้าที่เดียวกัน หรือขนาดเดียวกันที่ใช้
เป็นจํานวนมาก ให้หาความยาวโดยรวมแล้วเผื่อเปอร์เซ็นต์ความเสียหายจากการใช้งาน 3% สําหรับหลังคาทรงจั่ว,
ทรงเพิง,โครง Truss และ 5% สําหรับทรงปั้นหยา เมื่อได้ความยาวสุทธิแล้วให้หารด้วย 6.00 เมตร (ความยาวตาม
มาตรฐานเหล็กรูปพรรณทั่วไป) ผลลัพธ์ที่ได้ถ้ามีเศษให้ปัดเศษเป็นจํานวนเต็มท่อน จากนั้นให้คํานวณหาน้ําหนักของ
เหล็กแต่ละชนิด มีหน่วยเป็น.....กิโลกรัม
- น้ําหนักของเหล็กรูปพรรณตามที่คํานวณได้ จะมีหน่วยเป็น....กิโลกรัม เพื่อนําไปคํานวณค่าแรงงาน
ในการประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณต่อไป
7.3 งานทาสีน้ํามันกันสนิม ให้คํานวณหาพื้นที่ผิวโดยรอบของเหล็กรูปพรรณแต่ละชนิด แล้วคูณด้วย
จํานวนท่อน เมื่อรวมพื้นที่ที่จะทาสีของเหล็กรูปพรรณทุกชนิด ก็จะได้พื้นที่ทาสีน้ํามันกันสนิมทั้งหมดมีหน่วยเป็น
.........ตร.ม.

2. งานสถาปัตยกรรม

1. งานมุงหลังคา
1.1 วัสดุมุงหลังคา
- กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ชนิดลอนคู่ ขนาด 0.54 x 1.20 เมตร หรือที่มีขนาด ชนิด และหรือคุณลักษณะ
เทียบเท่าหรือใกล้เคียง การคํานวณหาปริมาณวัสดุมุงหลังคาดังกล่าวต้องคํานวณหักความกว้างของแผ่นวัสดุที่ต้อง
ซ้อนทับทั้งด้านกว้างและด้านยาว ตามที่กําหนดไว้ในคู่มือของกระเบื้องแต่ละชนิดหรือตามแบบรูปรายการเมื่อได้
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จํานวนกระเบื้องที่ต้องใช้มุงหลังคาทั้งหมดแล้วให้เผื่อเปอร์เซ็นต์ที่อาจจะแตกหักจากการกองเก็บ หรือจากการ
ทํางาน 3 % สําหรับหลังคาทรงจั่ว, ทรงเพลิง และ 5% สําหรับทรงปั้นหยา ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นกระเบื้องที่ต้องใช้
ทั้งหมด มีหน่วยเป็น....แผ่น
- กระเบื้องคอนกรีต ขนาด 0.30 x 0.42 เมตร หรือที่ขนาด ชนิด และหรือคุณลักษณะเทียบเท่าหรือ
ใกล้เคียง การคํานวณหาปริมาณวัสดุมุงหลังคาดังกล่าว ให้คํานวณหาพื้นที่ตามแนวลาดเอียงของหลังคาเมื่อได้พื้นที่
โดยรวมทั้งหมดแล้ว ให้คูณด้วยจํานวนแผ่นกระเบื้องต่อ 1 ตารางเมตร ตามที่กําหนดไว้ในคู่มือของกระเบื้องแต่ละ
ชนิดหรือตามแบบรูปรายการ เมื่อได้จํานวนกระเบื้องที่ต้องใช้มุงหลังคาทั้งหมดแล้วให้เผื่อเปอร์เซนต์ที่อาจจะ
แตกหักจากการกอง เก็บ หรือจากการทํางาน 3% สําหรับหลังคาทรงจั่ว, ทรงเพิงและ 5% สําหรับทรงปั้นหยา
ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นกระเบื้องที่ต้องใช้ทั้งหมด มีหน่วยเป็น.....แผ่น
1.2 การคํานวณหาปริมาณวัสดุมุงครอบสันชนิดต่าง ๆ เช่น ครอบสันองศา, ครอบสันปรับมุมกระเบื้อง
ลอนคู่, ลอนเหล็ก หรือครอบสันโค้ง ครอบสันตะเข้ ครอบข้างหน้าจั่ว ครอบข้างชนผนัง ฯลฯ เป็นต้น ให้คํานวณหา
ความยาวรวมแล้วหักระยะซ้อนทับของกระเบื้องแต่ละชนิดตามที่กําหนดไว้ในคู่มือของกระเบื้องแต่ละชนิดหรือ
ตามแบบรูปรายการ เพื่อจะหาจํานวนครอบมุมที่ต้องใช้ทั้งหมด แล้วเผื่อจํานวนที่อาจจะแตกหักเพราะการกอง เก็บ
หรือจากการทํางาน 3% ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นจํานวนที่ต้องใช้ทั้งหมด มีหน่วยเป็น... แผ่น
1.3 การคํานวณหาปริมาณอุปกรณ์ยึดวัสดุมุงหลังคาและหรือยึดครอบมุม ให้คํานวณตามชนิด ขนาดและ
ความยาวของวัสดุยึดวัสดุมุงหลังคาและหรือยึดครอบมุม แล้วรวมยอดแต่ละชนิด ได้เป็นปริมาณอุปกรณ์ยึดวัสดุ
มุงหลังคาและหรือยึดครอบมุมทั้งหมด โดยให้พิจารณารายละเอียดจากแบบแปลน(แบบก่อสร้าง)และหรือ รายการ
ประกอบแบบฯ
1.4 การคํานวณหาพื้นที่มุงหลังคา ให้คํานวณพื้นที่มุงหลังคาตามแนวลาดเอียงของหลังคา จะได้พื้นที่
เป็น...........ตร.ม. เพื่อนําไปคํานวณค่าแรงงานตามวัสดุมุงหลังคาแต่ละชนิดต่อไป
2. งานฝ้าเพดาน
การคํานวณปริมาณงานฝ้าเพดาน ให้คํานวณโดยการหาพื้นที่ตามระยะความกว้างคูณความยาวที่กําหนด
ในแบบแปลน (แบบก่อสร้าง) โดยแยกรายการตามชนิดของฝ้าเพดานชนิดต่าง ๆ เช่น ฝ้ายิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม.
ฉาบรอยต่ อ เรี ย บ โครงคร่ า วที -บาร์ ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร ฝ้ า ยิ ป ซั่ ม บอร์ ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่ อ เรี ย บ
โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี, ฝ้าอลูมิเนียมอบสีรูปตัวซี ยึดเว้นร่องโครงคร่าว (ตามมาตรฐานผู้ผลิต) เป็นต้น เมื่อรวม
พื้นที่ฝ้าเพดานทุกชนิด จะได้เป็นปริมาณฝ้าเพดานทั้งหมด เป็นจํานวน ......ตร.ม.
3. งานผนังและตกแต่งผิวหนัง
3.1 งานผนัง การคํานวณปริมาณงานผนัง หมายถึงการคํานวณหาพื้นที่ผนัง วัสดุก่อสร้าง และหรือวัสดุ
ชนิดแผ่นตียึดโครงคร่าวชนิดต่าง ๆ เช่น ผนังไม้อัดซีเมนต์, ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์, ผนังยิปซั่มบอร์ด, ผนังไม้เทียม
สําเร็จรูป, ผนังก่ออิฐ, ผนังกระเบื้องแผ่นเรียบ, ผนังไม้อัด เป็นต้น ให้คํานวณโดยการคํานวณหาพื้นที่ตามระยะที่
กําหนดในแบบแปลน (แบบก่อสร้าง) และหรือระยะที่วัดได้จริง แล้วรวมกันเป็นงานผนังทั้งหมดจํานวน.....ตร.ม.
3.2 งานฉาบปูน การคํานวณหาปริมาณงานฉาบปูนมีหน่วยเป็นตารางเมตร โดยให้คํานวณหาพื้นที่ของ
งานฉาบปูนแต่ละประเภทแต่ละงาน หรือแต่ละส่วนตามระยะที่กําหนดในแบบแปลนหรือระยะที่วัดได้จริง เช่น
งานผนังฉาบปูนเรียบ, งานฉาบปูนเพดานและงานฉาบปูนโครงสร้าง เป็นต้น แล้วรวมกันเป็น.......ตร.ม.
3.3 งานวัสดุผิวหนัง การคํานวณหาปริมาณงานมีหน่วยเป็นตารางเมตร โดยคํานวณแยกเป็นปริมาณของ
วั ส ดุ บุ ผ นั ง แต่ ล ะชนิ ด หรื อ แต่ ล ะแบบ ตามขนาด ชนิ ด แบบ และหรื อ คุ ณ ลั ก ษณะที่ ต่ า งกั น ตามที่ กํ า หนด
ในแบบแปลนหรือรายการประกอบแบบฯ เช่น ผนังบุกระเบื้องดิน เผาเคลือบเซรามิค ขนาด 12”x 12” ผนังบุ
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หินอ่อนขนาด 0.30 x 0.60 เมตร ผนังหินทรายล้าง ผนังทําหินล้าง เป็นต้น เมื่อคํานวณหาพื้นที่ของวัสดุแต่ละชนิด
หรือแต่ละแบบแล้ว ให้รวมกันได้เป็น.....ตร.ม.
4. งานทําพืํน
4.1 งานทําพื้นไม้ เป็นการคํานวณหาปริมาณไม้ที่ใช้ทําคาน, ตง และพื้น มีหน่วยเป็น.....ลบ.ฟ.
- การคํานวณความยาวของไม้แต่ละอย่างนั้น ต้องเผื่อความยาวไม้ให้พอกับการก่อสร้างจริงโดยความยาว
ของไม้แปรรูปในท้องตลาด กรณีไม้ขนาดหน้าตัดเล็กจะมีความยาวตั้งแต่ 1.00 เมตร 1.50 เมตร 2.00 เมตร และ
ไม่เกิน 6.00 เมตรเช่น ไม้ขนาด 1 ½” x 3” เป็นต้น ส่วนไม้หน้าตัดใหญ่หรือกว้าง เช่น 2” x 8’’ เป็นต้น จะมีความ
ยาวตั้งแต่ 2.00 เมตร ถึง 8.00 เมตร ทั้งนี้ในการคํานวณปริมาณให้เพิ่มความยาวขึ้น หน่วยละ 50 เซนติเมตร ด้วย
เหตุนี้ ผู้มีหน้าที่คํานวณจึงต้องระมัดระวังในเรื่องความยาวของไม้ เพราะถ้าความยาวไม้แต่ละขนาดไม่ลงตัวหรือ
ไม่พอดีกับการใช้งานก่อสร้าง จะต้องเพิ่มความยาวขึ้นอีก 50 เซนติเมตร ดังกล่าว
- การคํานวณปริมาณอุปกรณ์ยึดคาน ตง ซึ่งได้แก่ แผ่นเหล็กประกบน๊อตสกรูสําหรับยึดขนาดต่าง ๆ
เป็นต้น ให้คํานวณหาจํานวนจากแบบแปลน รายการประกอบแบบฯ และหรือแบบขยาย
- การคํานวณหาปริมาณงานทาพื้นไม้ ให้คํานวณตามแนวราบ โดยใช้ความกว้างคูณความยาว ก็จะได้งาน
พื้นไม้ มีหน่วยเป็น.....ตร.ม. เพื่อนําไปคํานวณค่าแรงงานในการประกอบแบบติดตั้งงานทําพื้นไม้
4.2 งานวัสดุผิวพื้น การคํานวณหาปริมาณงานวัสดุผิวพื้น มีหน่วยเป็นตารางเมตรโดยให้คํานวณแยกเป็น
ปริมาณวัสดุผิวพื้น แต่ล ะประเภทหรือชนิด เช่น พื้น ปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 12” X 12” พื้น ปู
หินอ่อน ขนาด 0.30 x 0.60 เมตร พื้นทําหินล้าง, พื้นทําทรายล้าง เป็นต้น แล้วคํานวณพื้นที่กว้าง คูณ ยาว ตาม
ระยะที่กําหนดไว้ในแบบแปลน เมื่อรวมพื้นที่วัสดุผิวพื้นทุกประเภทหรือชนิด จะได้ปริมาณงานวัสดุผิวพื้นทั้งหมด
เป็น......ตร.ม.
4.3 งานบัว เชิงผนัง การคํา นวณหาปริมาณงานบัวเชิงผนังมีห น่ว ยเป็น เมตร โดยให้คํา นวณแยกเป็น
ปริมาณของวัสดุทําบัวเชิงผนังแต่ละประเภทหรืองาน เช่น บัวเชิงผนังไม้, บัวเชิงผนังหินขัด, บัวเชิงผนังหินล้างแล้ว
คํานวณหาความยาวของวัสดุที่ใช้ทําบัวเชิงผนังของแต่ละประเภทหรืองาน โดยวัดระยะตามแบบแปลน เมื่อรวม
ปริมาณของวัสดุทําบัวเชิงผนังแต่ละประเภทหรืองาน จะได้ปริมาณงานบัวเชิงผนังทั้งหมด.....เมตร
5. งานประตู-หน้าต่าง
5.1 ประตู-หน้าต่าง ปริมาณหรือจํานวนของประตู-หน้าต่างมีหน่วยเป็นชุด ในการคํานวณปริมาณให้
คํานวณหรือนับแยกเป็นปริมาณของประตู-หน้าต่างแต่ละชนิดหรือแต่ละแบบตามสัญลักษณ์ที่กําหนด ในแบบแปลน
(แบบก่อสร้าง) และหรือแบบขยายงานประตู-หน้าต่าง เช่น ป1 , ป2 , ป3 , ป4, น1 , น2 , น3, น4 , น5 เป็นต้น
เมื่ อ รวมจํ า นวนที่ คํ า นวณหรื อนั บ ได้ ของทุ กชนิ ด หรื อทุ กรู ป แบบ จะได้ ป ริ ม าณหรื อ จํ า นวนของประตู -หน้ า ต่ า ง
ทั้งหมดเป็น จํานวน ..... ชุด
5.2 สําหรับรายละเอียดประกอบการถอดแบบเพื่อคํานวณปริมาณและราคาสําหรับวัสดุอุปกรณ์และหรือ
ส่วนประกอบของงานประตู-หน้าต่าง มีดังนี้
- วงกบประตู-หน้าต่าง ให้คํานวณปริมาณเป็นจํานวนชุด และสามารถแยกรายการวัสดุที่ใช้ทํา วงกบ
ประตู-หน้าต่างได้ตามรูปแบบที่ต้องการ หรือจะใช้วิธีสืบจากผู้ผลิตหรือสืบในท้องตลาดตามความเหมาะสมและ
สอดคล้องตามข้อเท็จจริง
- บานประตู-หน้าต่าง ให้คํานวณปริมาณเป็นจํานวนบาน และสามารถแยกรายการวัสดุใช้ทําบานประตู
หน้ า ต่ า ง ได้ ต ามรู ป แบบที่ ต้ อ งการ หรื อ จะใช้ วิ ธี สื บ จากผู้ ผ ลิ ต หรื อ สื บ ในท้ อ งตลาดตามความเหมาะสมและ
สอดคล้องตามข้อเท็จจริง
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- อุปกรณ์ประตู-หน้าต่าง ให้คํานวณปริมาณเป็นจํานวนชุดหรืออัน แล้วแต่อุปกรณ์ที่ใช้ โดยคํานวณแยก
อุปกรณ์ประตู-หน้าต่าง ตามที่กําหนดตามรูปแบบรายการ (แบบก่อสร้าง) เมื่อรวมกันทั้งหมดแล้ว ได้เป็นจํานวน......
ชุดหรืออัน
- กระจกประตู-หน้าต่าง การคํานวณปริมาณงานกระจกประตู-หน้าต่าง มีหน่วยเป็นตารางฟุตโดยให้
คํ า นวณแยกปริ ม าณงานตามชนิ ด และความหนา เช่ น กระจกใส หนา 2 หุ น , กระจกฝ้ า 1-1/2 หุ น เป็ น ต้ น
เมื่อรวมกันทั้งหมดแล้ว ได้เป็นจํานวน .....ตร.ฟ.
- อุปกรณ์พิเศษอื่น ๆ เช่น ระบบเปิด – ปิดอัตโนมัติ, ระบบคีย์การ์ด และหรืออื่น ๆ ให้คํานวณแยกเป็น
ปริ ม าณงานตามอุ ป กรณ์ ตามที่ กํ า หนดตามรู ป แบบรายการฯ ซึ่ ง เมื่ อ รวมกั น แล้ ว ได้ เ ป็ น จํ า นวน .... ชุ ด
หรือ อัน
หมายเหตุ
(1) ชุด หมายถึง รวมวงกบ-กรอบบานประตู-หน้าต่าง และอุปกรณ์ประกอบทุกอย่างไว้ด้วยแล้ว
(2) ราคาต่อชุด รวมทั้งราคาอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อกําหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง
6. งานเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องนํํา-ห้องส้วม
6.1 เครื่องสุขภัณฑ์ การคํานวณปริมาณหรือจํานวนมีหน่วยเป็นชุด โดยให้คํานวณแยกประมาณหรือ
จํานวนตามสัญลักษณ์และชนิดของเครื่องสุขภัณฑ์แต่ละชนิดหรือแต่ละแบบ ตามที่กําหนดตามแบบแปลนและ หรือ
แบบขยายงานห้องน้ํา-ห้องส้วม เช่น โถส้วมชักโครกชนิดนั่งราบ, โถส้วมนั่งยอง, โถปัสสาวะชาย, อ่างล้างมือชนิด
แขวนผนัง เป็นต้น เมื่อรวมทั้งหมดจะได้ปริมาณหรือ จํานวน.........ชุด
6.2 อุปกรณ์ประกอบห้องน้ํา-ห้องส้วม การคํานวณปริมาณหรือจํานวนมีหน่วยเป็นชุดหรืออันแล้วแต่
อุปกรณ์ที่จะใช้ โดยให้คํานวณแยกอุปกรณ์ตามที่กําหนดตามรูปแบบฯ และหรือรายการประกอบแบบฯ เช่น ที่ใส่
สบู่ ราวแขวนผ้า กระจกเงา ราวจับคนพิการ เป็นต้น เมื่อรวมทั้งหมดจะได้ปริมาณหรือ จํานวน...........ชุด หรืออัน
6.3 เคาน์เตอร์อ่า งล้า งมือ การคํา นวณปริมาณงานมีหน่วยเป็นเมตร โดยให้คํานวณแยกปริมาณงาน
ตามวัสดุที่ใช้ตามที่กําหนดตามรูปแบบฯ และหรือรายการประกอบแบบ เมื่อรวมทั้งหมดจะได้ปริมาณหรือจํานวน
................เมตร
6.4 ชุดห้องน้ําสําเร็จรูป การคํานวณหรือจํานวนมีหน่วยเป็นชุดหรือห้อง โดยให้นับจํานวนเป็นห้องหรือ
ชุด ทั้งแบบเต็มห้อง และครึ่งห้อง (ด้านหน้า+ประตู) ซึ่งรวมอุปกรณ์ประกอบสําหรับห้องน้ําจากผู้ผลิตไว้แล้วเมื่อ
รวมทั้งหมดจะได้ปริมาณหรือจํานวน.............ชุดหรือห้อง
7. งานบันไดและส่วนประกอบบันได
7.1 บันไดไม้
- ลูกตั้ง ลูกนอนไม้ ขนาดหน้าตัด ความยาว และชนิดของไม้ ให้คํานวณรวมกันได้เป็นจํานวน............ท่อน
- ราวบั น ไดไม้ พ ร้ อ มลู ก กรงไม้ ขนาดหน้ า ตั ด และชนิ ด ของไม้ ให้ คํ า นวณหาความยาวได้ เ ป็ น
จํานวน..............เมตร
- แม่บันไดไม้พร้อมพุกรับขั้นบันได ขนาดหน้าตัด และชนิดของไม้ ให้คํานวณหาความยาวได้เป็น จํานวน
.............เมตร
- พื้นชานพัก, คานและตงไม้ ขนาดหน้าตัด และชนิดของไม้ ให้คํานวณหาพื้นที่รวมได้เป็น
จํานวน ..........ตร.ม.
หมายเหตุ ส่วนประกอบของงานบันไดไม้ทั้งหมดดังกล่าว อาจคํานวณโดยพิจารณาจากขนาดหน้าตัดของ
ไม้แต่ละประเภทที่ใช้เป็นส่วนประกอบของบันไดไม้ โดยมีหน่วยเป็น ลบ.ฟ. ท่อน เมตร หรือ ตร.ม. ก็สามารถที่จะ
กระทําได้ สําหรับราคาให้เป็นไปตามข้อกําหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง
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7.2 บันได ค.ส.ล.
- บันได ค.ส.ล. ซึ่งตกแต่งผิวด้วยวัสดุต่า ง ๆ เช่น บันไดลูกตั้ง-ลูก นอน ทํา ผิว หิน ขัด ทํา ผิว ทรายล้า ง
ปู ก ระเบื้ อ งดิ น เผาสลั บ ทรายล้ า ง ปู ก ระเบื้ อ งดิ น เผาเคลื อ บเซรามิ ค ปู หิ น แกรนนิ ต ผิ ว เป่ า หยาบ เป็ น ต้ น
ให้คํานวณหาความยาวโดยรวมลูกตั้ง+ลูกนอน และหรือวัสดุตกแต่งผิวต่าง ๆ ปริมาณที่ได้รวมเป็น........เมตร
- อุปกรณ์และส่วนประกอบงานบันได ค.ส.ล. เช่น บัวเชิงผนัง จมูกบันไดเซาะร่อง จมูกบันไดโลหะ ชนิด
ต่าง ๆ เป็นต้น ให้คํานวณหาความยาวรวมของอุปกรณ์และส่วนประกอบต่างๆปริมาณที่ได้รวมเป็น...เมตร
- ราวกันตกประเภทต่าง ๆ เช่น รวมบันไดท่อเหล็กขนาด 2” รวมบันไดท่อสแตนเลส ขนาด 3” เป็นต้น
ให้คํานวณหาความยาวรวมของราวกันตกประเภทต่าง ๆ ปริมาณที่ได้ รวมเป็น.............เมตร
8. งานทาสี
- เป็นการคํานวณหาปริมาณพื้นที่ทาสี มีหน่วยเป็นตารางเมตร โดยให้คํานวณแยกปริมาณงานตามวัสดุ
ที่ใช้ เช่น ทาสีน้ํา ทาสีไม้ ทาสีน้ํามันกันสนิมเหล็ก ทาสีน้ําอะครีลิค 100% ชนิดทาภายนอก และทาภายใน สีย้อม
เนื้อไม้ (แชล๊คหรือแลคเกอร์) งานพ่นสีระเบิด เป็นต้น เมื่อรวมพื้นที่ทาสีทั้งหมดของทุกวัสดุที่ใช้ จะได้พื้นที่ทาสี
ทั้งหมดเป็น จํานวน............... ตร.ม
- ในเรื่องของชนิดและคุณลักษณะของสี ผู้มีหน้าที่คํานวณราคากลางจะต้องศึกษารายละอียดเกี่ยวกับสี
ของแต่ละบริษัทผู้ผลิตสี รวมทั้ง รายการประกอบแบบฯ ให้ละเอียดและเข้าใจว่า ผู้ออกแบบต้องการให้ใช้สีประเภท
ไหน สําหรับงานอะไร ภายในหรือภายนอก เพราะอาจเกิดข้อผิดพลาดในเรื่องของเขต คุณสมบัติและชนิดของสีที่จะ
ทาได้ หรืออาจมีวัสดุบางรายการที่ได้มีการทําสีมาจากโรงงานแล้ว เช่น ประตูสําเร็จรูป ประตูเหล็กกันไฟ ไม้เชิงชาย
สําเร็จรูป หรือไม้ฝาสําเร็จรูป เป็นต้น

3. งานระบบสุขาภิบาล และระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย
ในการคํานวณปริมาณงานในส่วนของงานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัยให้
ดําเนินการตามแนวทาง ดังต่อไปนี้
1.ศึกษาทําความเข้าใจและวิเคราะห์แบบรูปรายการ รวมทั้งรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้และ
การติดตั้ง
2. การถอดแบบสํารวจและคํานวณหาปริมาณของวัสดุและอุปกรณ์ในส่วนของระบบสุขาภิบาล และ
ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย สามารถดําเนินการได้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
2.1 วัสดุอุปกรณ์ที่นับได้
- เป็นการสํารวจหาปริมาณวัสดุอุปกรณ์ ระบบสุขาภิบาลที่ถอดเป็นจํานวนนับได้ เช่น จุกเปิดล้างท่อที่
พื้น (FCO) จุกเปิดล้างท่อใต้พื้น (CO) รูระบายน้ําทิ้งที่พื้น (FD) รูระบายน้ําฝนรูปโดม (RD) รูระบายน้ําฝนแบบเรียบ
(RFD) ฝาปิดท่อระบายอากาศ (AVC) ถังเก็บน้ําสําเร็จรูป เครื่องสูบน้ํา มาตรวัดน้ํา ประตูน้ําลิ้นเกต ประตูน้ําลิ้น
ปีกผีเสื้อ ประตูน้ํากันกลับ ประตูน้ําระบายอากาศ ก๊อกน้ํา ถังบําบัดน้ําเสีย ถังดักไขมันบ่อพัก เป็นต้น
- เป็นการสํารวจหาปริมาณวัสดุอุปกรณ์ระบบดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัยที่ถอดเป็นจํานวนนับได้ เช่น
ตู้ดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ (FHC) ถังดับเพลิงเคมี หัวกระจายน้ําดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinklers)
เครื่องสูบน้ํา ประตูน้ําชนิดต่าง ๆ หัวรับน้ําดับเพลิง (RMF) หัวจ่ายน้ําดับเพลิง (SMC) เป็นต้น
2.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องวัดความยาว
- เป็ น การสํ า รวจหาปริ ม าณวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ ต้ อ งวั ด ความยาว ได้ แ ก่ งานเดิ น ท่ อ ระบายน้ํ า โสโครก
ท่อระบายน้ํา ทิ้ง ท่อระบายอากาศ ท่อน้ําประปา ท่อน้ําร้อน ท่อระบายน้ํา ฝน ท่อดับเพลิง ท่อรวบรวมน้ํา เสีย
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ท่อระบายน้ํา ท่อรดน้ําต้นไม้ เป็นต้น จะถอดเป็นเมตร โดยจะเริ่มสํารวจปริมาณจากแบบไดอะแกรมท่อและแปลน
การเดินท่อพื้นชั้นต่าง ๆ โดยแยกเป็นท่อของแต่ละระบบ ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการจัดทําข้อมูล ลงแบบ ปร.4
3. หลักเกณฑ์และวิธีการคํานวณท่อและอุปกรณ์ ในงานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิงและป้องกัน
อัคคีภัย
3.1 การคํานวณท่อในแนวนอนและแนวดิ่ง ให้คํานวณความยาวรวมเป็นเมตรของท่อแต่ละชนิดและ
ขนาดของท่อต่าง ๆ โดยเผื่อความยาวท่อ 10% เนื่องจากการเสียวัสดุจากการตัดต่อท่อ
- ค่าแรงงานเดินท่อให้คํานวณ 30% ของราคาวัสดุ แต่ต้องไม่ต่ํากว่า 20 บาทต่อเมตร เนื่องจากท่อและ
อุปกรณ์ข้อต่อ, ข้องอบางขนาด ต้องฝังในพื้นและผนังทําให้ค่าแรงงานสูงขึ้น
3.2 ข้อต่อ, ข้องอต่างๆ คํานวณตามชนิดของท่อ ดังนี้
- ท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสี (GSP), ท่อเหล็กดา (BSP), ท่อเหล็กไร้สนิม (SSP), ท่อทองแดง(CU)
ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรงงาน 30% ของราคาวัสดุ
- ท่อพีวีซี (PVC), ท่อพีบี (PB), ท่อพีพี (PP), ท่อเอชดีพีอี (HDPE)
ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรงงาน 40% ของราคาวัสดุ
- ท่อเหล็กเคลือบยางมะตอย (CI)
ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรงงาน 30% ของราคาวัสดุ
- ปลอกรัดสแตนเลส
ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรงงาน 5% ของราคาวัสดุ
- ท่อทนสารเคมีห้องทดลอง ท่อแก้ว ท่อชนิดอื่น ๆ และงานที่มีแบบขยายแสดงการเดินท่ออาจต้อง
สํารวจปริมาณและคํานวณราคาข้อต่อ, ข้องอต่างๆ ตามที่ปรากฏในแบบรูปรายการและรายการประกอบแบบฯ
3.3 ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ
- ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรงงาน 30% ของราคาวัสดุ
3.4 ค่าทดสอบ ทําความสะอาด ทาสี ทําสัญลักษณ์ท่อ
- ค่าวัสดุ 5% ของราคาท่อ ค่าแรงงาน 30% ของราคาวัสดุ
3.5 อุปกรณ์ระบบระบายน้ํา FCO, SCO, CO, FD, SD, RD, RFD, PD, AVC
- คํานวณตามจํานวนที่ปรากฏในแบบรูปรายการฯ และรายการประกอบแบบฯ
3.6 อุปกรณ์ระบบประปา มาตรวัดน้ํา ประตูน้ําชนิดต่าง ๆ
- คํานวณตามจํานวนที่ปรากฏในแบบรูปรายการฯ และรายการประกอบแบบฯ
3.7 อุปกรณ์ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย
- คํานวณตามจํานวนที่ปรากฏในแบบรูปรายการฯ และรายการประกอบแบบฯ
- หัวกระจายน้ําดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinklers) ให้เผื่อ 3% จากที่กําหนดตามแบบ
รูปรายการและรายการประกอบแบบฯ
3.8 อุปกรณ์ระบบสุขาภิบาล, ระบบบําบัดน้ําเสีย และระบบระบายน้ํา
- ถังเก็บน้ําสําเร็จรูป ให้คํานวณตามจํานวนที่ปรากฏในแบบรูปรายการและรายการประกอบแบบฯ
- ถังเก็บน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ถอดปริมาณจากแบบรูปรายการและรายการประกอบแบบฯ
- ถังเก็บน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ถอดปริมาณจากแบบรูปรายการและรายการประกอบแบบฯ
และคํานวณราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานตามมาตรฐานงานโครงสร้างวิศวกรรมและงานสถาปัตยกรรม
- โรงสูบและถังเก็บน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กถอดประมาณจากแบบรูปรายการและรายการประกอบ
แบบฯ โดยคํานวณราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานตามาตรฐานงานโครงสร้างวิศวกรรมและงานสถาปัตยกรรม
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- บ่อบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป, บ่อดักไขมันสําเร็จรูป, บ่อพักสําเร็จรูป คํานวณตามจํานวนที่ปรากฏใน
แบบรูปรายการและรายการประกอบแบบฯ
- อาคารปรับปรุงคุณภาพน้ํา, บ่อบําบัดน้ําเสียคอนกรีตเสริมเหล็ก ถอดปริมาณจากแบบรูปรายการ
และรายการประกอบแบบฯ และคํานวณราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานตามมาตรฐานงานโครงสร้างวิศวกรรมและงาน
สถาปัตยกรรม
- รางระบายน้ํา, ท่อระบายน้ํา, ท่อรวบรวมน้ําเสีย คํานวณราคาเป็นเมตร โดยคํานวณราคาค่าวัสดุ
และค่าแรงงานตามมาตรฐานงานโครงสร้างวิศวกรรมและงานสถาปัตยกรรม
4. หลักเกณฑ์การเผื่อความยาวท่อแนวดิ่ง (พิจารณาตามความสูงของอาคาร)
4.1 ท่อระบายน้ําโสโครก
เดินท่อรับโถส้วม เผื่อไว้ 0.50 – 1.00 เมตร
เดินท่อรับโถปัสสาวะ เผื่อไว้ 0.70 – 1.00 เมตร
เดินท่อรับ FCO เผื่อไว้ 0.50 - 1.00 เมตร
4.2 ท่อระบายน้ําทิ้ง
เดินท่อรับอ่างล้างหน้า เผื่อไว้ 0.70 – 1.00 เมตร
เดินท่อรับ FD เผื่อไว้ 0.50 – 1.00 เมตร
เดินท่อรับ FCO เผื่อไว้ 0.50 – 1.00 เมตร
4.3 ท่อประปา
เดินท่อเข้าโถส้วมชักโครก เผื่อไว้ 1.00 เมตร
(ท่อใต้พื้นเข้าสุขภัณฑ์)
เดินท่อเข้าโถปัสสาวะ เผื่อไว้ 1.00 เมตร

4.4 ท่อประปา

4.5 ท่อระบายอากาศ

4.6 ท่อดับเพลิง
4.7 ท่อระบายน้ําฝน

เดินท่อเข้าอ่างล้างหน้า เผื่อไว้ 1.00 เมตร
เดินท่อก๊อกน้ํา เผื่อไว้ 1.00 เมตร
เดินท่อวาล์วฝักบัว เผื่อไว้ 1.50-2.00 เมตร
เดินท่อเข้าโถส้วมชักโครก เผื่อไว้ 2.50 – 3.00 เมตร
เดินท่อเข้าโถปัสสาวะ เผื่อไว้ 1.50 – 2.00 เมตร
เดินท่อเข้าอ่างล้างหน้า เผื่อไว้ 2.00 – 2.50 เมตร
เดินท่อก๊อกน้ํา เผื่อไว้ 2.00 – 2.50 เมตร
เดินท่อวาล์วฝักบัว เผื่อไว้ 3.00 – 4.00 เมตร
เดินท่อเข้าโถส้วมชักโครก เผื่อไว้ 3.00 – 4.00 เมตร
เดินท่อเข้าโถปัสสาวะ เผื่อไว้ 1.50 – 2.00 เมตร
เดินท่อเข้าอ่างล้างหน้า เผื่อไว้ 1.50 – 2.00 เมตร
เดินท่อรับหัว SPRINKLER เผื่อไว้ 0.20 – 0.50 เมตร
เดินท่อรับหัว RFD และ RD เผื่อไว้ 0.20 – 0.50 เมตร

4.งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

ในการถอดแบบคํานวณปริมาณงานในส่วนของงานระบบไฟฟ้าและสื่อสารรวมทั้งระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางดังต่อไปนี้
1. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการถอดแบบสํารวจปริมาณวัสดุอุปกรณ์
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการถอดแบบสํารวจปริมาณวัสดุอุปกรณ์ สามารถแบ่งตามลักษณะของวัสดุ
อุปกรณ์ออกเป็น 2 แบบ ดังนี้
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1.1 วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องนับจํานวน
หมายถึง วัสดุอุป กรณ์ที่ป รากฏในแบบหรือ รายการประกอบฯ ที่ใ ช้วิธีการถอดแบบด้วยวิธีนับ
จํานวนได้แก่ หม้อแปลง แผงสวิตซ์ เซอร์กิตเบรกเกอร์ ดวงโคม สวิตซ์ เต้ารับ อุปกรณ์ระบบโทรศัพท์ ระบบสื่อสาร
คอมพิวเตอร์ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบเสียงประกาศ ระบบทีวีรวม ระบบทีวีวงจรปิด และอื่นๆ ที่มีอยู่ในแบบ
และรายการประกอบแบบฯ
1.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องวัดปริมาณ
หมายถึ ง วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ ป รากฏในแบบ ซึ่ ง ต้ อ งใช้ วี ก ารถอดแบบด้ ว ยวิ ธี วั ด ความยาว ได้ แ ก่
ท่อร้อยสาย รางเดินสาย รางเคเบิล Busways สายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ สายสัญญาณต่าง ๆ มีหน่วยความยาวเป็น
เมตร และใช้วิธีการถอดแบบด้วยวิธีวัดพื้นที่ ได้แก่ ระบบป้องกันไฟลาม มีหน่วยเป็นตารางเมตร เป็นต้น
2. วิธีการถอดแบบสํารวจปริมาณวัสดุอุปกรณ์
2.1 งานระบบไฟฟ้า
2.1.1 การถอดแบบสํารวจปริมาณ
(1) สวิตซ์เกียร์แรงสูง (RMU) บ่อดึงสาย บ่อพักสาย นับจํานวนเป็นชุด
(2) เสาไฟฟ้ า แรงสู ง และอุ ป กรณ์ นั บ จํ า นวนเป็ น ชุ ด (รวมอุ ป กรณ์ ป ระกอบการติ ด ตั้ ง )
(3) สายไฟฟ้าแรงสูง วัดความยาวมีหน่วยเป็นเมตร โดยวัดเผื่อปลายสายแนวตั้งทั้งด้านต้นทาง
และปลายทางตามสมควร (ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้คํานวณราคากลาง)
(4) Duct Bank วัดความยาวมีหน่วยเป็นเมตร
2.1.2 การเผื่อความยาว
(1) สายไฟฟ้าแรงสูงสายอากาศ เผื่อความยาว 20-25%
(2) สายไฟฟ้าแรงสูงใต้ดิน เผื่อความยาว 10-15%
(3) HV Duct Bank เผื่อความยาว 10-15%
2.2 หม้อแปลงไฟฟ้า
2.2.1 การถอดแบบสํารวจปริมาณ
(1) หม้ อ แปลงชนิ ด น้ํ า มั น หรื อ หม้ อ แปลงชนิ ด แห้ ง พร้ อมตู้ ครอบและอุ ป กรณ์ ครบชุ ด ให้
ถอดแบบ นับจํานวนเป็นชุด
(2) เฉพาะนั่งร้านหม้อแปลง หรือรั้ว และฐานคอนกรีต ให้คํานวณแบบเหมารวม
2.3 เครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารอง
2.3.1 การถอดแบบสํารวจปริมาณ
(1) เครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารอง ใช้วิธีการนับจํานวนเป็นชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบมาตรฐาน
ครบชุด ตามที่ระบุรายละเอียดในแบบและรายการประกอบแบบฯ
(2) ระบบป้องกันเสียงในห้องเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารอง ถอดแบบแยกรายการวัดปริมาณพื้นที่
เป็นตารางเมตร
(3) ระบบระบายอากาศเข้าและระบบระบายอากาศออก ถอดแบบแยกรายการวัดปริมาณ
เป็น................(ระบุ)
2.4 แผงสวิตซ์เกียร์แรงต่ํา
2.4.1 การถอดแบบสํารวจปริมาณ
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(1) เซอร์กิตเบรกเกอร์ โอโตเมติกทรานส์เ ฟอร์สวิตซ์ (ATS) (ถ้ามี) พร้อมอุปกรณ์ป ระกอบ
ถอดแบบนับจํานวนเป็นชุด
(2) คาปาซิ เ ตอร์ แ บ๊ ง ค์ ชุ ด ควบคุ ม ปาปาซิ เ ตอร์ แมกเนติ ก คอนแท็ ค เตอร์ ฟิ ว ส์ แ ละ
ดีจูน ฟิลเตอร์ ถอดแบบนับจํานวนเป็นชุด
(3) ตู้ (Cubicle) บัสบาร์ อุปกรณ์เครื่องวัด และอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง ระบบรายการแยก
คํานวณแบบเหมารวม
2.5 แผงจ่ายไฟย่อย หรือแผงย่อย (Panel Board or Load Center)
2.5.1 การถอดแบบสํารวจปริมาณ
(1) ถอดแบบสํารวจปริมาณด้วยวิธีการนับจํานวนแยกรายการวัสดุอุปกรณ์ในแต่ละแผงย่อย
ตามรายละเอียดที่แสดงในแบบและรายการประกอบแบบฯ หรือ
(2) ถอดแบบสํารวจปริมาณด้วยวิธีการนับจํานวน โดยสรุปรวมรายการแผงย่อยที่มีชนิด ขนาด
และจํานวนวัสดุอุปกรณ์เท่ากัน เช่น จํานวนวงจรย่อย ขนาด Main lug ขนาดเมนเซอร์กิต เบรกเกอร์ขนาดและ
จํานวนเซอร์กิตเบรกเกอร์ย่อยเท่ากัน เป็นต้น
2.6 ท่อสายเมน
2.6.1 การถอดแบบสํารวจปริมาณ
(1) ถอดแบบสํารวจปริมาณด้วยวิธีการวัดปริมาณความยาวทั้งตามแนวนอนและแนวตั้ง
ความเป็นจริง โดยคํานึงถึงสภาพหน้างานจริงที่จะติดตั้งด้วย
(2) ท่อ ให้คํานวณเผื่อความยาว 5-10% และเผื่อเบ็ดเตล็ด 15-20%
(3) สาย ให้คํานวณเผื่อความยาว 5-10 และเผื่อเบ็ดเตล็ด 15-20%
2.7 ท่อสายป้อน (Feeder)
2.7.1 การถอดแบบสํารวจปริมาณ
(1) ถอดแบบสํารวจปริมาณด้วยวิธีการวัดปริมาณความยาว ทั้งตามแนวนอนและแนวตั้งตาม
ความเป็นจริงจากต้นทางถึงปลายทาง โดยคํานึงถึงสภาพหน้างานจริงที่จะติดตั้งด้วย
(2) ท่อ คิดคํานวณเผื่อความยาว 10-15% และเผื่อเบ็ดเตล็ด 15-20%
(3) สาย คิดคํานวณเผื่อความยาว 10-15% และเผื่อเบ็ดเตล็ด 5-10%
2.8 ท่อสายวงจรย่อย (Branch Circuit)
2.8.1 การถอดแบบสํารวจปริมาณ
(1) วัดและคํานวณความยาว ทั้งตามแนวนอนและแนวตั้ง โดยคํานึงถึงสภาพหน้างานจริงที่จะ
ติดตั้งด้วย
(2) ท่อ คิดคํานวณเผื่อความยาว 15-20% และเผื่อเบ็ดเตล็ด 15-20%
(3) สาย คิดคํานวณเผื่อความยาว 15-20% และเผื่อเบ็ดเตล็ด 5-10%
2.9 บัสเวย์ (Busways)
2.9.1 การถอดแบบสํารวจประมาณ
(1) บัสเวย์ (Busways) ถอดแบบวัดปริมาณตามความยาวแนวนอนและแนวตั้ง ตามความเป็น
จริง โดยผู้ถอดแบบคํานวณราคาสามารถพิจารณาได้จากแบบ ซึ่งอาจแสดงแผนผังเส้นทางการติดตั้งและแผนภาพ
ไอโซเมตริก กรณีไม่มีแผนผังและแผนภาพไอโซเมตริกในแบบ ถอดแบบคํานวณราคาสามารถกําหนดแนวเส้นทาง
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การติดตั้งแบบแปลนได้ ทั้งนี้ ผู้ถอดแบบคํานวณราคาต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าว
(2) Pluq In Unit หรือ Tap Off Unit หรือ Pluq In CB ใช้วิธีการนับจํานวน
(3) อุ ป กรณ์ ป ระกอบการติ ด ตั้ ง เช่ น Elbow, Flanqed End, End closures ใช้ วิ ธี ก าร
นับจํานวน
(4) คิดคํานวณเผื่อความยาว 5-10%
2.10 ดวงโคมไฟฟ้า
2.10.1 การถอดแบบสํารวจปริมาณ
(1) นั บ จํ า นวนเป็ น ชุ ด โดยแยกเป็ น แต่ ล ะชนิ ด ตามที่ กํ า หนดในแบบสั ญ ลั ก ษณ์ และ
รายละเอียดของดวงโคม
(2) ดวงโคมที่ใช้ชุดควบคุมการเปลี่ยนสี หรือชุด Driver หรือชุดหม้อแปลงร่วมกัน เช่น
ดวงโคมที่ใช้หลอด LED ควรถอดแบบนับจํานวนแยกรายการชุดควบคุม ตามที่ใช้งานจริง
(3) ดวงโคมประเภทติ ด ตั้ ง บนราง(Track Light) ให้ ถ อดแบบนั บ จํ า นวนดวงโคม เป็ น ชุ ด
ส่วนราง Track Light ระบุความยาวเป็นเมตร และถอดแบบนับจํานวนเป็นชุดแยกขนาดความยาวที่ระบุ
(4) ดําเนินการถอดแบบนับ จํา นวนในแบบแปลนด้ว ยมือ หรือใช้คํา สั่งถอดแบบนับจํานวน
ใน Drawing File ด้วยโปรแกรม AutoCAD หรือโปรแกรมอื่น ๆ
2.11 สวิตซ์และเต้ารับไฟฟ้า
2.11.1 การถอดแบบสํารวจปริมาณ
(1) นับจํานวนเป็นชุด แยกเป็นแต่ละชนิดตามที่กําหนดในแบบ สัญลักษณ์ และรายละเอียด
สวิตซ์และเต้ารับไฟฟ้า
(2) สวิตซ์หรี่ไฟแบบดิจิตอลและชุดควบคุม ควรถอดแบบสํารวจปริมาณวัสดุอุปกรณ์แยก
รายการเป็นชุด
(3) ดําเนินการถอดแบบโดยนับจํานวนในแบบแปลนด้วยมือ หรือถอดแบบนับจํานวนด้วย
โปรแกรม AutoCAD และอื่น ๆ
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3. สรุปการคิดคํานวณเปอร์เซ็นต์การเผื่องานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
ลําดับ
1
1.1

1.2
1.3

1.4
2

3
3.1
3.2
3.3

4

5

6

7

8

รายการ
ระบบไฟฟ้า
ท่อร้อยสายฟ้า
ท่อร้อยสายเมน
ท่อร้อยสายป้อน
ท่อร้อยสายวงจรย่อย
ท่อร้อยสายวงจรย่อย (ข้อต่อกันน้ําหรือแบบอัดแน่น)
รางเดินสาย
สายไฟฟ้า
สายเมน
สายป้อน
สายวงจรย่อย
บัสเวย์
ระบบป้องกันฟ้าผ่าท่อดินและการต่อลงท่อดิน
ระบบโทรศัพท์
ท่อร้อยสาย
ท่อร้อยสายเมน
ท่อร้อยสายป้อน
ท่อร้อยสายจากแผงกระจายไปยังเต้ารับ
รางเดินสาย
สายโทรศัพท์
สายเมน
สายป้อน
สายจากแผนกระจายสายไปยังเต้ารับ
ระบบเครือข่ายสายคอมพิวเตอร์
ท่อร้อยสาย
รางเดินสาย
สายสัญญาณ
ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ท่อร้อยสาย
รางเดินสาย
สายสัญญาณ
ระบบเสียงประกาศ
ท่อร้อยสาย
รางเดินสาย
สายสัญญาณ
ระบบทีวีรวม
ท่อร้อยสาย
รางเดินสาย
สายสัญญาณ
ระบบทีวีวงจรปิด
ท่อร้อยสาย
รางเดินสาย
สายสัญญาณ

เปอร์เซ็นต์การเผื่อ
ความยาว
เบ็ดเตล็ด
5-10%
10-15%
15-20%
15-20%
10-15%

15-20%
15-20%
15-20%
30-35%
15-20%

5-10%
10-15%
15-20%
5-10%
10-15%

5-10%
5-10%
5-10%
5-10%
10-15%

5-10%
10-15%
15-20%
10-15%

15-20%
15-20%
15-20%
15-20%

5-10%
10-15%
15-20%

5-10%
5-10%
5-10%

15-20%
10-15%
15-20%

15-20%
15-20%
5-10%

15-20%
10-15%
15-20%

15-20%
15-20%
5-10%

15-20%
10-15%
15-20%

15-20%
15-20%
5-10%

15-20%
10-15%
15-20%

15-20%
15-20%
5-10%

15-20%
10-15%
15-20%

15-20%
15-20%
5-10%
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ระยะห่างระหว่างอาคาร แนวเขตที่ดิน
***************
ในปัจ จุบั น ได้ มีก ฎกระทรวงฉบั บ ที่ 61 (พ.ศ. 2550) ออกมาใช้ บั งคั บ กั บ อาคารที่ ก่ อสร้ า งในที่ ดิ น ผื น
เดียวกัน (แปลงเดียวกัน)
1. ผนังอาคารด้านที่ใกล้กันมีระเบียงหรือมีหน้าต่าง ประตูทงั้ 2 อาคารต้องมีระยะห่าง ดังนี้
1.1 สูงไม่เกิน 9 เมตร ทั้ง 2 หลัง ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร (ผนังหรือระเบียง)
1.2 สูงไม่เกิน 9 เมตร หนึ่งหลังและอีกหลังสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร จะต้องมีระยะห่าง
ไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร
1.3 สูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ทั้ง 2 หลัง ต้องมีระยะห่าง 6 เมตร
2. อาคารทีม่ ีผนังทึบต้องอยู่ห่างผนังของอีกอาคารหนึ่งที่มีระเบียง ประตู หน้าต่าง ดังนี้
2.1 สูงไม่เกิน 15 เมตร ต้องอยู่ห่างผนัง หรือระเบียง อีกหลังหนึ่งที่ สูงไม่เกิน 9 เมตร เป็นระยะ
2 เมตร
2.2 สูงไม่เกิน 15 เมตร ต้องอยู่ห่าง อีกหลังที่สูงเกิน 9 เมตร (แต่ไม่ถึง 23 เมตร) เป็นระยะ 3 เมตร
2.3 อาคารมีความสูงเกิน 15 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ห่างอาคารอีกหลังที่สูงไม่เกิน 9 เมตร เป็น
ระยะ 2.50 เมตร
2.4 อาคารมีความสูงเกิน 15 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ห่างอาคารอีกหลังที่สูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง
23 เมตร เป็นระยะ 3.50 เมตร
3. ผนังของอาคารที่เป็นผนังทึบและอาคารสูงเกิน 15 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ทั้ง 2 หลัง ต้องมีระยะห่าง
ไม่น้อยกว่า 1 เมตร เท่านั้น
ระยะห่างจากแนวเขตทีด่ ินทีต่ ิดถนนสาธารณะ กฏกระทรวง ฉบับที่ 55
1. ถนนสาธารณะกว้างน้อยกว่า 10.00 เมตร ร่นแนวอาคารจากกึ่งกลาง ถนนสาธารณะ 6.00 เมตร
2. ถนนสาธารณะกว้างมากกว่า 10.00 เมตร ร่นแนวอาคารจากเขตถนน อย่างน้อย 1 ใน 10 (10%)
ของความกว้างถนน
3. ถนนสาธารณะกว้างมากกว่า 20.00 เมตร ร่นแนวอาคารจากเขตถนนอย่างน้อย 2.00 เมตร
(ทังํ นีํ ถ้าอยูใ่ นถนนทีม่ ีการบังคับระยะร่นไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร ของกรมทางหลวงหรือ 15.00 เมตร ของกทม.
ก็ต้องปฏิบัติตามด้วย)
ระยะห่างเขตที่ดินข้างเคียงของช่องแสง ช่องระบายอากาศ, ประตู, หน้าต่างและริมกันตกระเบียบของอาคาร
ต่าง ๆ
1. ตั้งแต่ชั้น 1 และชัน้ 2 ต้องห่างเขตที่ดินไม่นอ้ ยกว่า 2.00 เมตร
2. ตั้งแต่ชนั้ 3 ขึ้นไป ต้องห่างเขตที่ดินไม่นอ้ ยกว่า 3.00 เมตร
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แนวทางปฏิบัติตามหนังสือเวียนกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)0405.2/ว259
ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย “งานก่อสร้าง”
1. การเตรียมแบบรูปรายการเพือ่ ของบประมาณก่อสร้างอาคารแบบพิเศษ (นอกเหนือจากแบบมาตรฐาน)
1.1 โรงเรียนและหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ต้องจัดทําแบบรูปและรายการทีม่ ีวศิ วกรและสถาปนิก ระดับ
ภาคีขึ้นไปเป็นผูอ้ อกแบบและคํานวณโครงสร้าง พร้อมลงนามในแบบรูปและรายการทุกแผ่น แนบใบประกอบ
วิชาชีพของสถาปนิก หรือและ วิศวกรผู้ออกแบบพร้อมลงนามจริง (ห้ามสําเนา) แนบรายการคํานวณโครงสร้าง
โดยให้สัมพันธ์กับขอบเขตงานของวิศวกรและสถาปนิกดังต่อไปนี้
ระดับสถาปนิกในการออกแบบ
- ขอบเขตงานออกแบบตามพรบ.สถาปนิก พ.ศ.2543
ประเภทอาคาร
ระดับสถาปนิก
อาคารที่มีพื้นที่ 150 - 1,000 ตารางเมตรหรือ สูงไม่เกิน
สถาปนิก ระดับ ภาคีสถาปนิก
15.00 เมตร
สถาปนิก ระดับ สามัญสถาปนิก
อาคารที่มีพื้นที่ เกิน 1,000 ตารางเมตร
ขึ้นไป
ระดับวิศวกรในการออกแบบ
- ขอบเขตงานออกแบบตามข้อบังคับสภาวิศวกร พ.ศ.2551
ประเภทอาคาร
ระดับวิศวกร
อาคารสูงไม่เกิน 4 ชั้น หรือความสูงต่อชั้นไม่เกิน 5.00 เมตรและ
วิศวกร ระดับ ภาคีวิศวกร
ไม่เป็นอาคารสาธารณะ เช่น ส้วม และบ้านพักครู
อาคารสาธารณะทุกประเภท เช่น อาคารเรียนและอาคารประกอบ วิศวกร ระดับ สามัญวิศวกร ขึ้นไป
พร้อมกันนี้โรงเรียนและหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ต้องจัดทําประมาณราคา (ปร.4 , ปร.5 , ปร.6 ) ตามหลักเกณฑ์
ของกรมบัญชีกลาง ให้สมั พันธ์กับแบบรูปรายการ พร้อมเอกสารการแบ่งงวดงาน งวดเงินและระยะเวลาก่อสร้าง
1.2 โรงเรียนและหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ขอความอนุเคราะห์ส่วนราชการที่มีหน่วยงานออกแบบและ
ก่อสร้างจัดทําแบบรูปรายการพร้อมทั้งเอกสารการแบ่งงวดงาน งวดเงินและระยะเวลาก่อสร้าง
2. การเตรียมแบบรูปรายการเพือ่ ของบประมาณในการซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติม รืํอถอน ที่มผี ลกระทบ
ต่อโครงสร้างหลัก หรือ มีผลกระทบต่อความปลอดภัย
2.1 โรงเรียนและหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ต้องจัดทําแบบรูปและรายการทีม่ ีวศิ วกร และหรือสถาปนิก
เป็นผูอ้ อกแบบและคํานวณโครงสร้าง พร้อมลงนามในแบบรูปและรายการทุกแผ่น แนบใบประกอบวิชาชีพของ
สถาปนิก หรือและ วิศวกรผู้ออกแบบพร้อมลงนามจริง (ห้ามสําเนา)
การปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม ทีม่ ผี ลกระทบต่อโครงสร้าง ดังต่อไปนีํ
 การปรับปรุง ซ่อมแซมฐานราก ตอม่อ เสา คาน
 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของโครงหลังคาโดยการเปลี่ยนวัสดุหรือขนาดที่เป็นการเพิ่มน้ําหนัก เช่น
การเปลี่ยนจากโครงไม้เป็นโครงเหล็ก หรือ การเปลี่ยนโครงเหล็กเดิมเป็นโครงเหล็กใหม่ หรือ การเปลีย่ นรูปทรง
ของโครงหลังคา
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 การเพิม่ น้ําหนักบรรทุกบนหลังคา เช่น ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ หรือ การติดตั้งหลังคาคลุมพืน้ ดาดฟ้า
 การเปลี่ยนแปลงวัสดุมงุ หลังคาที่เป็นการเพิ่มน้ําหนักให้กับโครงสร้าง เช่นการเปลี่ยนจากหลังคาสังกะสีเป็น
กระเบื้องลอนคู่ หรือ การเปลีย่ นจากกระเบื้องลอนคู่เป็นกระเบื้องคอนกรีต
 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของอาคารที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตอัดแรง หรือโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ
เช่น การยกอาคาร การเคลื่อนย้ายอาคาร การตัดเสาเพื่อหล่อเสาใหม่
 การเปลี่ยนแปลงชนิดของพื้นและโครงสร้างรับพืน้ ทีเ่ ป็นการเพิม่ น้ําหนักให้กับโครงสร้าง เช่น การเปลีย่ นแปลง
จากตงไม้ พื้นไม้ เป็นพืน้ คอนกรีตสําเร็จรูป
 การต่อเติมที่มผี ลกระทบต่อโครงสร้างอาคารเดิม
พร้อมกันนี้ โรงเรียนและหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ต้องจัดทําประมาณราคา(ปร.4, ปร.5, ปร.6) ตามหลักเกณฑ์ของ
กรมบัญชีกลาง ให้สมั พันธ์กับแบบรูปรายการ
2.2 โรงเรียนและหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ขอความอนุเคราะห์ส่วนราชการที่มีหน่วยงานออกแบบและ
ก่อสร้างจัดทําแบบรูปรายการพร้อมเอกสารการแบ่งงวดงาน งวดเงินและระยะเวลาก่อสร้าง

3. การรือํ ถอน
การพิจารณาให้ความเห็นถึงความเหมาะสมในการรื้อถอนอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิง่ ก่อสร้างอื่น กรณีที่เกิด
ความเสียหายจากโครงสร้างหลักของอาคาร ควรมีคณะกรรมการที่ประกอบด้วยวิศวกรโยธา หรือมีการให้ความเห็น
จากวิศวกรโยธาสังกัดหน่วยงานของรัฐไว้ก่อนแล้ว
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ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร
ค่าก่อสร้างในงานก่อสร้างอาคาร ประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย อย่างน้อย 2 ส่วน ได้แก่ ค่างานต้นทุนหรือ
ค่าใช้จ่ายทางตรง (Direct Cost) และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานก่อสร้างหรือค่าใช้จ่ายทางอ้อม (Indirect Cost)
นอกจากนี้ ใ นบางโครงการ/ งานก่ อ สร้ า งอาจมี ค่ า ใช้ จ่ า ยส่ ว นที่ 3 ได้ แ ก่ ค่ า ใช้ จ่ า ยพิ เ ศษตามข้ อ กํ า หนดและ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต้องมี รวมทั้งค่าครุภัณฑ์จัดซื้อที่ต้องจัดหาพร้อมกับโครงการ/ งานก่อสร้างนั้นด้วย ดังนั้น
ในการคํานวณค่าก่อสร้างในงานก่อสร้างอาคาร จึงจําเป็นต้องคํานวณค่าใช้จ่ายของแต่ละส่วนแล้วรวมกันเป็นค่า
ก่อสร้ างทั้งโครงการ/ งานก่อสร้าง โดยส่วนของค่างานต้นทุนหรื อค่าใช้จ่ายทางตรงได้กําหนดให้ คํานวณโดยใช้
วิธีการถอดแบบคํานวณราคากลางก่อสร้างอาคาร
สําหรับในส่วนของค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานก่อสร้างหรือค่าใช้จ่ายทางอ้อม (Indirect Cost) ซึ่งเป็น
ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ต้ อ งมี ใ นทุ ก โครงการ/ งานก่ อ สร้ า ง จะประกอบด้ ว ยค่ า ใช้ จ่ า ย รวม 4 หมวดใหญ่ ได้ แ ก่ หมวด
ค่าอํานวยการ หมวดค่าดอกเบี้ย หมวดค่ากําไร และหมวดค่าภาษี ดังนัน้ ในการคํานวณค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ก่ อสร้ างในโครงการ/ งานก่ อสร้ างอาคาร จึงต้ องคํ า นวณรวมค่ าใช้ จ่ า ยทั้ งหมดทุ กรายการของทุ กรายการของ
ทุกหมวดใหญ่ดังกล่าว เพือ่ นําไปรวมกับค่างานต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายทางตรง (Direct Cost) ต่อไป
แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานก่อสร้างหรือค่าใช้จ่ายทางอ้อม (Indirect Cost)
ในโครงการ/ งานก่ อ สร้ า งอาคาร ทั้ ง 4 หมวดใหญ่ ดั ง กล่ า ว โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในหมวดค่ า อํ า นวยการ
ยังประกอบด้วย 4 หมวดย่อย และในแต่ละหมวดย่อย ยังประกอบไปด้วยรายการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ หลายรายการ
ดังนั้น เพื่อความสะดวกต่อการนําไปใช้ในทางปฏิบัติและป้องกันปัญหาข้อผิดพลาดในการคํานวณ จึงได้คํานวณ
รวมค่าใช้จ่ายทุกรายการ ของทั้ง 4 หมวดใหญ่ดังกล่าวไว้ในค่า ๆ เดียว เรียกว่า ค่า Factor F โดยเทียบกับค่างาน
ต้นทุนหนึ่งหน่วย ในแต่ละระดับของค่างานต้นทุนตามที่กําหนด และกําหนดไว้ในรูปของตารางสําเร็จรูป เรียกว่า
ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร
ทั้งนี้ ในการใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การใช้ตาราง Factor F
งานก่อสร้างอาคาร
โครงสร้างและองค์ประกอบของตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร
โครงสร้างและองค์ประกอบของตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้
1. เงินล่วงหน้าจ่าย
2. เงินประกันผลงานหัก
3. ดอกเบี้ยเงินกู้
4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
5. ช่องต่าง ๆ ในตาราง Factor F ประกอบด้วย
- ช่อง ค่างาน (ทุน) หมายถึงค่างานต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายทางตรง (Direct Cost) ซึ่งกําหนดไว้เป็น
ช่วง ๆ มีหน่วยเป็น ล้านบาท
- ช่อง ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานก่อสร้าง ประกอบด้วย ช่องอํานวยการ ค่าดอกเบี้ย ค่ากําไรและ
ช่องรวมค่าใช้จ่าย (ค่าอํานวยการ + ค่าดอกเบีย้ + ค่ากําไร)
- ช่องรวมในรูป Factor F (ค่า Factor F ที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- ช่องภาษีมูลค่าเพิม่ (VAT)
- ช่อง Factor F (ค่า Factor F ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิม่ ไว้ด้วยแล้ว)
6. หมายเหตุ (ท้ายตาราง Factor F)

9

" ตัวอย่าง "
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บัญชีรายการครุภัณฑ์และเกณฑ์การขอจัดตั้งงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มัธยมศึกษา
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1 ชุดต่อนักเรียน 1 คน







สพป./สพม

ขยายโอกาส

1 ชุดต่อนักเรียน 1 คน
1 1 1 1
1
1
1
1

ใหญ่

ประถมศึกษา

1. ครุภัณฑ์การศึกษา
ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา
กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา (สาหรับโรงเรียนประถม และโรงเรียนขยายโอกาส)
ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมหลักการส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา (สาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา)
1 โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา
1,400
2 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ระดับก่อนประถมศึกษา (เลือกรายการ)
59,800
3 เครืองเล่นสนาม ระดับก่อนประถมศึกษา (เลือกรายการ) แบบ 1
70,000
4 เครืองเล่นสนาม ระดับก่อนประถมศึกษา (เลือกรายการ) แบบ 2
80,000
5 เครืองเล่นสนาม ระดับก่อนประถมศึกษา (เลือกรายการ) แบบ 3
90,000
6 เครืองเล่นสนาม ระดับก่อนประถมศึกษา (เลือกรายการ) แบบ 4
100,000
ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาประถมศึกษาสาหรับโรงเรียนปกติ (สาหรับโรงเรียนประถม)
กิจกรรมหลักการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสาหรับโรงเรียนปกติ (สาหรับโรงเรียนขยายโอกาส)
ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมหลักการส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา (สาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา)
1 โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา
1,500
2 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ระดับประถมศึกษา (เลือกรายการ)
65,500
3 ครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน (เลือกรายการ)
130,000
4 อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา (เลือกรายการ)
135,000
5 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา) (เลือกรายการ)
126,000
6 อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก (เลือกรายการ)
108,000
7 ครุภัณฑ์ส่าหรับดนตรีไทย (เลือกรายการ)
100,000
8 ครุภัณฑ์ส่าหรับดนตรีพื้นบ้าน (เลือกรายการ) แบบ 1
50,000
9 ครุภัณฑ์ส่าหรับดนตรีพื้นบ้าน (เลือกรายการ) แบบ 2
70,000
10 ครุภัณฑ์ส่าหรับดนตรีพื้นบ้าน (เลือกรายการ) แบบ 3
90,000
11 ครุภัณฑ์ส่าหรับดนตรีพื้นบ้าน (เลือกรายการ) แบบ 4
110,000
12 ครุภัณฑ์ส่าหรับห้องสมุด (เลือกรายการ) แบบ 1
60,000
13 ครุภัณฑ์ส่าหรับห้องสมุด (เลือกรายการ) แบบ 2
80,000
14 ครุภัณฑ์ส่าหรับห้องสมุด (เลือกรายการ) แบบ 3
100,000
15 ครุภัณฑ์ส่าหรับห้องสมุด (เลือกรายการ) แบบ 4
120,000
16 ครุภัณฑ์ส่าหรับห้องนาฏศิลป์ (เลือกรายการ)
150,000
17 ครุภัณฑ์ส่าหรับห้องปฏิบัติการเพาะเห็ด (เลือกรายการ)
100,000
18 ครุภัณฑ์ส่าหรับดนตรีสากล (เลือกรายการ)
200,000
19 อุปกรณ์วิชางานเกษตร (เลือกรายการ) แบบ 1
43,000
20 อุปกรณ์วิชางานเกษตร (เลือกรายการ) แบบ 2
63,000
21 อุปกรณ์วิชางานเกษตร (เลือกรายการ) แบบ 3
83,000
22 อุปกรณ์วิชางานเกษตร (เลือกรายการ) แบบ 4
103,000
23 ครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ (เลือกรายการ) แบบ 1
140,000
24 ครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ (เลือกรายการ) แบบ 2
160,000
25 ครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ (เลือกรายการ) แบบ 3
180,000
26 ครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ (เลือกรายการ) แบบ 4
200,000
ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลักการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสาหรับโรงเรียนปกติ (สาหรับโรงเรียนขยายโอกาส)
ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมหลักการส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา (สาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา)
1 โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
1,600

กลาง

รายการครุภัณฑ์

เล็ก

ลาดับที่

ใหญ่พิเศษ

เกณฑ์ควรมีตามขนาด ร.ร. สาหรับโรงเรียน/สพท.

ราคา
ต่อหน่วย

แนบไฟล์คาขอของโรงเรียน

1. การขอจัดตั้งครุภัณฑ์ให้พิจารณาจากรายการครุภัณฑ์ที่กาหนดนี้ โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนจัดตั้งตามระดับที่เปิดสอน และเกณฑ์ควรมีตามขนาดโรงเรียนดังต่อไปนี้
1.1 ขนาดเล็ก
นักเรียน 21 -120 คน (เลือกแบบ 1)
1.2. ขนาดกลาง
นักเรียน 121 - 600 คน (เลือกแบบ 2)
1.3. ขนาดใหญ่
นักเรียน 601 - 1,500 คน (เลือกแบบ 3)
1.4. ขนาดใหญ่พิเศษ นักเรียน 1,501 คนขึ้นไป (เลือกแบบ 4)
โรงเรียนที่มีนักเรียน 20 คนลงมา ไม่สามารถขอจัดตั้งครุภัณฑ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้
2. กรณีการขอจัดตั้งครุภัณฑ์การศึกษา (เลือกรายการ) ให้ขอจัดตั้งได้ตามขนาดโรงเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ตามกรอบวงเงินในแต่ละรายการ
ซึ่ง "เลือกรายการ" หมายถึง การเลือกรายการครุภัณฑ์มาประกอบกันเป็นชุด ตามความต้องการจาเป็นของโรงเรียนให้สอดคล้องตามชื่อครุภัณฑ์ที่กาหนดไว้

หมายเหตุ
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ก่าหนดเอง
ก่าหนดเอง

มอก. (จัดตั้งขั้นต่า 10 ชุด)

มัธยมศึกษา




























































































































สพป./สพม

ขยายโอกาส

2 ครุภัณฑ์ส่าหรับดนตรีไทย (เลือกรายการ)
100,000 1 1 1 1
3 ครุภัณฑ์ส่าหรับดนตรีพื้นบ้าน (เลือกรายการ) แบบ 1
50,000 1
4 ครุภัณฑ์ส่าหรับดนตรีพื้นบ้าน (เลือกรายการ) แบบ 2
70,000
1
5 ครุภัณฑ์ส่าหรับดนตรีพื้นบ้าน (เลือกรายการ) แบบ 3
90,000
1
6 ครุภัณฑ์ส่าหรับดนตรีพื้นบ้าน (เลือกรายการ) แบบ 4
110,000
1
7 ครุภัณฑ์ส่าหรับห้องสมุด (เลือกรายการ) แบบ 1
60,000 1
8 ครุภัณฑ์ส่าหรับห้องสมุด (เลือกรายการ) แบบ 2
80,000
1
9 ครุภัณฑ์ส่าหรับห้องสมุด (เลือกรายการ) แบบ 3
100,000
1
10 ครุภัณฑ์ส่าหรับห้องสมุด (เลือกรายการ) แบบ 4
120,000
1
11 ครุภัณฑ์ส่าหรับห้องนาฏศิลป์ (เลือกรายการ)
150,000 1 1 1 1
12 ครุภัณฑ์ส่าหรับห้องปฏิบัติการเพาะเห็ด (เลือกรายการ)
100,000 1 1 1 1
13 ครุภัณฑ์ส่าหรับดนตรีสากล (เลือกรายการ)
200,000 1 1 1 1
14 อุปกรณ์วิชางานเกษตร (เลือกรายการ) แบบ 1
43,000 1
15 อุปกรณ์วิชางานเกษตร (เลือกรายการ) แบบ 2
63,000
1
16 อุปกรณ์วิชางานเกษตร (เลือกรายการ) แบบ 3
83,000
1
17 อุปกรณ์วิชางานเกษตร (เลือกรายการ) แบบ 4
103,000
1
18 ครุภัณฑ์ส่าหรับโรงฝึกงาน (เลือกรายการ)
135,000 1 1 1 1
19 ครุภัณฑ์ส่าหรับงานช่างยนต์ (เลือกรายการ)
120,000 1 1 1 1
20 ครุภัณฑ์ส่าหรับงานไฟฟ้า (เลือกรายการ)
100,000 1 1 1 1
21 ครุภัณฑ์ส่าหรับงานไม้ (เลือกรายการ)
100,000 1 1 1 1
22 ครุภัณฑ์ส่าหรับงานโลหะ (เลือกรายการ)
150,000 1 1 1 1
23 ครุภัณฑ์ส่าหรับห้องวิทยาศาสตร์ (เลือกรายการ)
150,000 1 1 1 1
24 ครุภัณฑ์ส่าหรับวงโยธวาทิต (เลือกรายการ)
900,000 1 1 1 1
25 ครุภัณฑ์ส่าหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ (เลือกรายการ)
400,000 1 1 1 1
26 ครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ (เลือกรายการ)
500,000 1 1 1 1
27 อุปกรณ์วิชางานยนต์ (เลือกรายการ)
132,000 1 1 1 1
28 ครุภัณฑ์งานอาหารและโภชนาการ (เลือกรายการ)
120,000 1 1 1 1
29 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น) (เลือกรายการ)
120,000 1 1 1 1
30 อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา (เลือกรายการ)
135,000 1 1 1 1
31 อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น (เลือกรายการ) แบบ 1
75,000 1
32 อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น (เลือกรายการ) แบบ 2
95,000
1
33 อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น (เลือกรายการ) แบบ 3
115,000
1
34 อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น (เลือกรายการ) แบบ 4
135,000
1
35 อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (เลือกรายการ)
160,000 1 1 1 1
36 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (เลือกรายการ)
420,000 1 1 1 1
37 ครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ (เลือกรายการ) แบบ 1
140,000 1
38 ครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ (เลือกรายการ) แบบ 2
160,000
1
39 ครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ (เลือกรายการ) แบบ 3
180,000
1
40 ครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ (เลือกรายการ) แบบ 4
200,000
1
2. ครุภัณฑ์สานักงาน
ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาประถมศึกษาสาหรับโรงเรียนปกติ (สาหรับโรงเรียนประถม และโรงเรียนขยายโอกาส)
ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมหลักการส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา (สาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา)
4,000 ตามความต้องการ/จ่าเป็น
1 โต๊ะครู
1,300 ตามความต้องการ/จ่าเป็น
2 เก้าอี้ครู
4,100 ตามความต้องการ/จ่าเป็น
3 โต๊ะทางาน ระดับปฏิบัติการ / ชานาญการ
5,900 ตามความต้องการ/จ่าเป็น
4 โต๊ะทางาน ระดับชานาญการพิเศษ
3,200 ตามความต้องการ/จ่าเป็น
5 เก้าอี้ทางาน ระดับปฏิบัติการ / ชานาญการ
4,300 ตามความต้องการ/จ่าเป็น
6 เก้าอี้ทางาน ระดับชานาญการพิเศษ
1,300 ตามความต้องการ/จ่าเป็น
7 โต๊ะพับอเนกประสงค์
2,600 ตามความต้องการ/จ่าเป็น
8 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์
7,500 ตามความต้องการ/จ่าเป็น
9 โต๊ะหมู่บูชา
18,000 ตามความต้องการ/จ่าเป็น
10 ตู้นิรภัย (มอก 437-2529)
11 ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน
5,500 ตามความต้องการ/จ่าเป็น
12 ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก
7,000 ตามความต้องการ/จ่าเป็น
13 ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม
4,300 ตามความต้องการ/จ่าเป็น
4,100 ตามความต้องการ/จ่าเป็น
14 ตู้เหล็กแบบเตี้ย บานเลื่อนกระจก พร้อมฐานรอง

ประถมศึกษา

ใหญ่พิเศษ

ใหญ่

ราคา
ต่อหน่วย

กลาง

รายการครุภัณฑ์

เล็ก

ลาดับที่

แนบไฟล์คาขอของโรงเรียน
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เกณฑ์ควรมีตามขนาด ร.ร. สาหรับโรงเรียน/สพท.






















































หมายเหตุ
ก่าหนดเอง
ก่าหนดเอง
ก่าหนดเอง
ก่าหนดเอง
ก่าหนดเอง
ก่าหนดเอง
ก่าหนดเอง
ก่าหนดเอง
ก่าหนดเอง
ก่าหนดเอง
ก่าหนดเอง
ก่าหนดเอง
ก่าหนดเอง
ก่าหนดเอง
ก่าหนดเอง
ก่าหนดเอง
ก่าหนดเอง
ก่าหนดเอง
ก่าหนดเอง
ก่าหนดเอง
ก่าหนดเอง
ก่าหนดเอง
ก่าหนดเอง
ก่าหนดเอง
ก่าหนดเอง
ก่าหนดเอง
ก่าหนดเอง
ก่าหนดเอง
ก่าหนดเอง
ก่าหนดเอง
ก่าหนดเอง
ก่าหนดเอง
ก่าหนดเอง
ก่าหนดเอง
ก่าหนดเอง
ก่าหนดเอง
ก่าหนดเอง
ก่าหนดเอง
ก่าหนดเอง

กาหนดเอง
กาหนดเอง
กาหนดเอง
กาหนดเอง
กาหนดเอง
กาหนดเอง
กาหนดเอง
กาหนดเอง
สานักงบประมาณ
สานักงบประมาณ
สานักงบประมาณ
สานักงบประมาณ
สานักงบประมาณ
กาหนดเอง



























































































































































































































แนบไฟล์คาขอของโรงเรียน

สพป./สพม

ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น

มัธยมศึกษา

3,700
8,000
2,500
20,000
20,000
12,000
13,000
14,000
50,000
90,000
120,000
180,000
220,000
120,000
250,000
300,000
450,000
20,000
31,000
62,200
26,300
52,800
69,900
17,000
20,000
21,000
28,000
23,000
25,900
28,600
30,600
32,400
36,000
40,200
42,300
47,000
51,200
53,300
55,900
57,000
130,000
180,000
180,000
5,900
5,200
6,400
8,300
9,300
8,700
11,300
14,300
17,000
400
600
1,200
1,200
1,000
800

ขยายโอกาส

ตู้เหล็กแบบเตี้ย บานเลื่อนทึบ พร้อมฐานรอง
ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง
ชั้นวางอเนกประสงค์ 4 ชั้น
เครืองขัดพื้น
เครืองเจาะกระดาษและเข้าเล่มแบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก
เครืองเจาะกระดาษและเข้าเล่มแบบเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือโยก
เครืองดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร
เครืองดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร
เครืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ด่า) ความเร็วไม่น้อยกว่า 10 แผ่น/นาที
เครืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ด่า) ความเร็วไม่น้อยกว่า 20 แผ่น/นาที
เครืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ด่า) ความเร็วไม่น้อยกว่า 30 แผ่น/นาที
เครืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ด่า) ความเร็วไม่น้อยกว่า 40 แผ่น/นาที
เครืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ด่า) ความเร็วไม่น้อยกว่า 50 แผ่น/นาที
เครืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ด่าและสี) ความเร็วไม่น้อยกว่า 20 แผ่น/นาที
เครืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ด่าและสี) ความเร็วไม่น้อยกว่า 30 แผ่น/นาที
เครืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ด่าและสี) ความเร็วไม่น้อยกว่า 40 แผ่น/นาที
เครืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ด่าและสี) ความเร็วไม่น้อยกว่า 50 แผ่น/นาที
เครื่องทาลายเอกสาร แบบตัดตรง แบบทาลายครั้งละ 10 แผ่น
เครื่องทาลายเอกสาร แบบตัดตรง แบบทาลายครั้งละ 20 แผ่น
เครื่องทาลายเอกสาร แบบตัดตรง แบบทาลายครั้งละ 30 แผ่น
เครื่องทาลายเอกสาร แบบตัดละเอียด แบบทาลายครั้งละ 10 แผ่น
เครื่องทาลายเอกสาร แบบตัดละเอียด แบบทาลายครั้งละ 20 แผ่น
เครื่องทาลายเอกสาร แบบตัดละเอียด แบบทาลายครั้งละ 30 แผ่น
เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู
เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 15,000 บีทียู
เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู
เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู
เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู
เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 15,000 บีทียู
เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู
เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 20,000 บีทียู
เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู
เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู
เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู
เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู
เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู
เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู
เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 44,000 บีทียู
เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 48,000 บีทียู
เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 50,000 บีทียู
เครืองพิมพ์ส่าเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด 300x300 จุดต่อตารางนิ้ว
เครืองพิมพ์ส่าเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด 300x400 จุดต่อตารางนิ้ว
เครืองพิมพ์ส่าเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด 400x400 จุดต่อตารางนิ้ว
ถังน้่า แบบพลาสติก ขนาด 2,000 ลิตร
ถังน้่า แบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 1,000 ลิตร
ถังน้่า แบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 1,500 ลิตร
ถังน้่า แบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,000 ลิตร
ถังน้่า แบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,500 ลิตร
ถังน้่า แบบสเตนเลส ขนาดความจุ 1,000 ลิตร
ถังน้่า แบบสเตนเลส ขนาดความจุ 1,500 ลิตร
ถังน้่า แบบสเตนเลส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร
ถังน้่า แบบสเตนเลส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร
พัดลม แบบตั้งโต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว (300 มิลลิเมตร)
พัดลม แบบตั้งโต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว (400 มิลลิเมตร)
พัดลม แบบตั้งพื้น ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว (400 มิลลิเมตร)
พัดลม แบบโคจรติดเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว (400 มิลลิเมตร)
พัดลม แบบโคจรติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว (400 มิลลิเมตร)
พัดลม แบบระบายอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว (200 มิลลิเมตร)
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กาหนดเอง
สานักงบประมาณ
กาหนดเอง
สานักงบประมาณ
สานักงบประมาณ
สานักงบประมาณ
สานักงบประมาณ
สานักงบประมาณ
ลาดับที่ 23-31
จากสานักงบประมาณ
ให้เลือกได้เพียง 1 รายการ

สานักงบประมาณ
สานักงบประมาณ
สานักงบประมาณ
สานักงบประมาณ
สานักงบประมาณ
สานักงบประมาณ
สานักงบประมาณ
สานักงบประมาณ
สานักงบประมาณ
สานักงบประมาณ
สานักงบประมาณ
สานักงบประมาณ
สานักงบประมาณ
สานักงบประมาณ
สานักงบประมาณ
สานักงบประมาณ
สานักงบประมาณ
สานักงบประมาณ
สานักงบประมาณ
สานักงบประมาณ
สานักงบประมาณ
สานักงบประมาณ
สานักงบประมาณ
ลาดับที่ 55-57
จากสานักงบประมาณ
ให้เลือกได้เพียง 1 รายการ
สานักงบประมาณ
สานักงบประมาณ
สานักงบประมาณ
สานักงบประมาณ
สานักงบประมาณ
สานักงบประมาณ
สานักงบประมาณ
สานักงบประมาณ
สานักงบประมาณ
กาหนดเอง
กาหนดเอง
กาหนดเอง
กาหนดเอง
กาหนดเอง
กาหนดเอง

ขยายโอกาส

มัธยมศึกษา

สพป./สพม

900 ตามความต้องการ/จ่าเป็น
73 พัดลม แบบระบายอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว (250 มิลลิเมตร)
1,000 ตามความต้องการ/จ่าเป็น
74 พัดลม แบบระบายอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว (300 มิลลิเมตร)
3. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาประถมศึกษาสาหรับโรงเรียนปกติ (สาหรับโรงเรียนประถม และโรงเรียนขยายโอกาส)
ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมหลักการส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา (สาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา)
1 เครืองฉายภาพ 3 มิติ
20,000 ตามความต้องการ/จ่าเป็น
2 เครืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens
14,100 ตามความต้องการ/จ่าเป็น
3 เครืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens
27,700 ตามความต้องการ/จ่าเป็น
4 เครืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens
29,700 ตามความต้องการ/จ่าเป็น
5 เครืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens
30,300 ตามความต้องการ/จ่าเป็น
6 เครืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens
42,500 ตามความต้องการ/จ่าเป็น
7 เครืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI Lumens
62,500 ตามความต้องการ/จ่าเป็น
8 เครืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens
70,200 ตามความต้องการ/จ่าเป็น
9 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 100 นิ้ว
13,000 ตามความต้องการ/จ่าเป็น
10 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 120 นิ้ว
15,300 ตามความต้องการ/จ่าเป็น
11 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 150 นิ้ว
24,300 ตามความต้องการ/จ่าเป็น
12 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 180 นิ้ว
35,200 ตามความต้องการ/จ่าเป็น
13 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมุม ขนาด 200 นิ้ว
45,500 ตามความต้องการ/จ่าเป็น
14 โทรทัศน์สี แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว
13,500 ตามความต้องการ/จ่าเป็น
15 โทรทัศน์สี แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 48 นิ้ว
17,600 ตามความต้องการ/จ่าเป็น
16 โทรทัศน์สี แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว
18,200 ตามความต้องการ/จ่าเป็น
20,000 ตามความต้องการ/จ่าเป็น
17 เครืองขยายเสียง (Power Amp) ขนาด 150 วัตต์ พร้อมล่าโพง และไมโครโฟน
8,000 ตามความต้องการ/จ่าเป็น
18 ตู้ล่าโพงเคลือนที
4. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาประถมศึกษาสาหรับโรงเรียนปกติ (สาหรับโรงเรียนประถม และโรงเรียนขยายโอกาส)
ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมหลักการส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา (สาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา)
1 เครืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง
9,500 ตามความต้องการ/จ่าเป็น
2 เครืองตัดหญ้า แบบข้ออ่อน
10,900 ตามความต้องการ/จ่าเป็น
3 เครืองตัดหญ้า แบบเข็น
13,000 ตามความต้องการ/จ่าเป็น
4 เครืองตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน
12,000 ตามความต้องการ/จ่าเป็น
5 เครืองตัดหญ้า แบบนังขับ
182,000 ตามความต้องการ/จ่าเป็น
6 เครืองท่าน้่าเย็น แบบท่อต่อ ขนาด 1 ก๊อก
13,400 ตามความต้องการ/จ่าเป็น
7 เครืองท่าน้่าเย็น แบบท่อต่อ ขนาด 2 ก๊อก
14,600 ตามความต้องการ/จ่าเป็น
8 เครืองซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม
18,000 ตามความต้องการ/จ่าเป็น
9 ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต
6,500 ตามความต้องการ/จ่าเป็น
10 ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต
9,000 ตามความต้องการ/จ่าเป็น
11 ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต
14,700 ตามความต้องการ/จ่าเป็น
12 ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต
18,500 ตามความต้องการ/จ่าเป็น
13 ตู้เย็น ขนาด 16 คิวบิกฟุต
24,700 ตามความต้องการ/จ่าเป็น
5. ครุภัณฑ์การเกษตร
ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาประถมศึกษาสาหรับโรงเรียนปกติ (สาหรับโรงเรียนประถม และโรงเรียนขยายโอกาส)
ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมหลักการส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา (สาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา)
1 เครื่องสูบน้า แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้าได้ 450 ลิตรต่อนาที
7,100 ตามความต้องการ/จ่าเป็น
2 เครื่องสูบน้า แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้าได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 5 แรงม้า
8,200 ตามความต้องการ/จ่าเป็น
3 เครื่องสูบน้า แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้าได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 7 แรงม้า
20,100 ตามความต้องการ/จ่าเป็น
4 เครื่องสูบน้า แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล สูบน้าได้ 1,750 ลิตรต่อนาที
63,400 ตามความต้องการ/จ่าเป็น
5 เครื่องสูบน้า แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล สูบน้าได้ 3,800 ลิตรต่อนาที
102,000 ตามความต้องการ/จ่าเป็น
6 เครื่องสูบน้า แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้าได้ 450 ลิตรต่อนาที
11,000 ตามความต้องการ/จ่าเป็น
7 เครื่องสูบน้า แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้าได้ 1,130 ลิตรต่อนาที
18,200 ตามความต้องการ/จ่าเป็น
8 เครื่องสูบน้า แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้าได้ 1,500 ลิตรต่อนาที
32,100 ตามความต้องการ/จ่าเป็น
9 เครื่องสูบน้า แบบท่อพญานาค
82,400 ตามความต้องการ/จ่าเป็น
10 เครื่องสูบน้าไฟฟ้าแบบจมใต้น้า (Submersible Pump) มอเตอร์ขนาด 0.5 แรงม้า 220 V.AC
28,500 ตามความต้องการ/จ่าเป็น
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หมายเหตุ

6. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาประถมศึกษาสาหรับโรงเรียนปกติ (สาหรับโรงเรียนประถม และโรงเรียนขยายโอกาส)
ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมหลักการส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา (สาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา)
1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือก่าลัง
575,000 1 1
เครืองยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือน 2 ล้อ แบบธรรมดา
2 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือก่าลัง
715,000 1 1
เครืองยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างข้างหลังคนขับ
(Cab)
3 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือก่าลัง
854,000 1 1
เครืองยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ
4 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือก่าลัง
829,000 1 1
เครืองยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างข้างหลังคนขับ
(Cab)
5 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือก่าลัง
1,025,000 1 1
เครืองยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
6 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 3,000 ซีซี หรือ
1,075,000 1 1
ก่าลังเครืองยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 80 กิโลวัตต์
7 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 4,000 ซีซี หรือ
1,375,000 1 1
ก่าลังเครืองยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 105 กิโลวัตต์
8 รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี
54,700 1 1
9 รถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี
84,300 1 1
10 รถโดยสารขนาด 12 ทีนัง (ดีเซล) ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือก่าลัง
1,364,000
เครืองยนต์สูงสุด ไม่ต่ากว่า 90 กิโลวัตต์
7. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลักการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสาหรับโรงเรียนปกติ (สาหรับ สพป.)
ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสาหรับโรงเรียนปกติ (สาหรับ สพม.)
สแกนเนอร์ส่าหรับงานเก็บเอกสารทัวไป
สแกนเนอร์ส่าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที 1
สแกนเนอร์ส่าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที 2
สแกนเนอร์ ส่าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที 3
เครืองคอมพิวเตอร์ส่าหรับงานส่านักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
เครืองคอมพิวเตอร์ส่าหรับงานประมวลผล แบบที 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
เครืองคอมพิวเตอร์ส่าหรับงานประมวลผล แบบที 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
เครืองคอมพิวเตอร์ All In One ส่าหรับงานส่านักงาน
เครืองคอมพิวเตอร์ All In One ส่าหรับงานประมวลผล
เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส่าหรับงานส่านักงาน
เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส่าหรับงานประมวลผล
เครืองส่ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
เครืองส่ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA
เครืองส่ารองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA
เครืองส่ารองไฟฟ้า ขนาด 3 KVA
เครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวด่า
เครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED สี
เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
เครืองพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น
เครืองพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว
เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส่าหรับกระดาษขนาด A3
เครืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด่า (18 หน้า/นาที)
เครืองพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวด่า ชนิด Network แบบที 1 (28 หน้า/นาที)

3,200
17,000
29,000
36,000
17,000
22,000
30,000
17,000
23,000
16,000
22,000
2,500
5,800
12,000
32,000
10,000
15,000
7,500
22,000
23,000
4,300
6,300
2,600
8,900

สพป./สพม

ใหญ่พิเศษ

ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น

มัธยมศึกษา

37,200
40,700
48,600
65,500

ขยายโอกาส

เครื่องสูบน้าไฟฟ้าแบบจมใต้น้า (Submersible Pump) มอเตอร์ขนาด 1.0 แรงม้า 220 V.AC
เครื่องสูบน้าไฟฟ้าแบบจมใต้น้า (Submersible Pump) มอเตอร์ขนาด 1.5 แรงม้า 220 V.AC
เครื่องสูบน้าไฟฟ้าแบบจมใต้น้า (Submersible Pump) มอเตอร์ขนาด 2.0 แรงม้า 220 V.AC
เครื่องสูบน้าไฟฟ้าแบบจมใต้น้า (Submersible Pump) มอเตอร์ขนาด 3.0 แรงม้า 220 V.AC

ประถมศึกษา

11
12
13
14

ใหญ่

ราคา
ต่อหน่วย

กลาง

รายการครุภัณฑ์

เล็ก

ลาดับที่
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หมายเหตุ
สานักงบประมาณ
สานักงบประมาณ
สานักงบประมาณ
สานักงบประมาณ

1

1







สานักงบประมาณ

1

1







สานักงบประมาณ

1

1







สานักงบประมาณ

1

1







สานักงบประมาณ

1

1







สานักงบประมาณ

1

1







สานักงบประมาณ

1

1







สานักงบประมาณ

1
1

1
1











สานักงบประมาณ
สานักงบประมาณ
สานักงบประมาณ


























กระทรวงดิจิทัลฯ
กระทรวงดิจิทัลฯ
กระทรวงดิจิทัลฯ
กระทรวงดิจิทัลฯ
กระทรวงดิจิทัลฯ
กระทรวงดิจิทัลฯ
กระทรวงดิจิทัลฯ
กระทรวงดิจิทัลฯ
กระทรวงดิจิทัลฯ
กระทรวงดิจิทัลฯ
กระทรวงดิจิทัลฯ
กระทรวงดิจิทัลฯ
กระทรวงดิจิทัลฯ
กระทรวงดิจิทัลฯ
กระทรวงดิจิทัลฯ
กระทรวงดิจิทัลฯ
กระทรวงดิจิทัลฯ
กระทรวงดิจิทัลฯ
กระทรวงดิจิทัลฯ
กระทรวงดิจิทัลฯ
กระทรวงดิจิทัลฯ
กระทรวงดิจิทัลฯ
กระทรวงดิจิทัลฯ
กระทรวงดิจิทัลฯ

ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

เครืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด่า ชนิด Network แบบที 2 (38 หน้า/นาที)
เครืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที 1 (18 หน้า/นาที)
เครืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที 2 (27 หน้า/นาที)
เครืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด่า ชนิด Network ส่าหรับกระดาษขนาด A3
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที 1
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที 2
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access Point) แบบที 1
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access Point) แบบที 2
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว
อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router)

15,000
10,000
27,000
54,000
2,800
6,000
21,000
120,000
5,400
23,000
2,800
3,700
44,000

ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น

สพป./สพม

มัธยมศึกษา

ขยายโอกาส

ประถมศึกษา

ใหญ่พิเศษ

ใหญ่

ราคา
ต่อหน่วย

กลาง

รายการครุภัณฑ์

เล็ก

ลาดับที่
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หมายเหตุ
กระทรวงดิจิทัลฯ
กระทรวงดิจิทัลฯ
กระทรวงดิจิทัลฯ
กระทรวงดิจิทัลฯ
กระทรวงดิจิทัลฯ
กระทรวงดิจิทัลฯ
กระทรวงดิจิทัลฯ
กระทรวงดิจิทัลฯ
กระทรวงดิจิทัลฯ
กระทรวงดิจิทัลฯ
กระทรวงดิจิทัลฯ
กระทรวงดิจิทัลฯ
กระทรวงดิจิทัลฯ

" ตัวอย่าง "
ตำรำงแบบสิ่งก่อสร้ำงและเงื่อนไข

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

1. คำชี้แจง
1.1 อาคารเรียนในเขตแผ่นดินไหว 5 แบบด้านล่าง เว็บไซต์จะใช้ราคาต่อหน่วยของอาคารเรียนในเขตพื้นที่ปกติ โดยงบประมาณส่วนต่าง สพฐ. จะสารองงบประมาณไว้สมทบ
ให้ สพท. ยึดรำคำในเว็บไซต์เป็นราคากลางในการจัดตั้งตามกรอบงบประมาณที่ได้รับ
รหัส - แบบสิ่งก่อสร้ำง
รำคำต่อหน่วย
รำคำในเว็บไซต์
105 อาคารเรียน สปช.103/61 ขนาด 3 ห้องเรียน ยกพื้นสูง (ในเขตแผ่นดินไหว)
2,576,000
2,079,000
106 อาคารเรียน สปช.103/61 ขนาด 4 ห้องเรียน ยกพื้นสูง (ในเขตแผ่นดินไหว)
3,358,000
2,772,000
121 อาคารเรียน 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้องเรียน
6,866,000
4,012,000
122 อาคารเรียน 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 5 ห้องเรียน
8,084,000
5,376,000
125 อาคารเรียน 108 ล/59-ข (ในเขตแผ่นดินไหว)
13,436,000
13,166,000
1.2 สีตัวอักษร
สีน้าเงิน จัดตั้งได้เฉพาะพื้นที่ปกติ
สีแดง จัดตั้งได้เฉพาะพื้นที่เสี่ยงต่อแผ่นดินไหว
สีดา จัดตั้งได้ทั้งพื้นที่ปกติและพื้นที่เสี่ยงต่อแผ่นดินไหว
1.3 สีพื้นราคาต่อหน่วย
ราคากลางสานักงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ราคากลางกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2. รำคำกลำงและเงื่อนไขในกำรจัดตั้ง
รหัส

แบบสิ่งก่อสร้ำง

อำคำรเรียน
1 101 อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 2 ห้องเรียน
1 102 อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 3 ห้องเรียน
1 104 สปช.103/26 อาคารเรียนชั้นเดียว 3 ห้องเรียน (พื้นยกสูง)
1 105 อาคารเรียน สปช.103/61 ขนาด 3 ห้องเรียน ยกพื้นสูง (ในเขตแผ่นดินไหว)
1 106 อาคารเรียน สปช.103/61 ขนาด 4 ห้องเรียน ยกพื้นสูง (ในเขตแผ่นดินไหว)

รำคำ
ต่อหน่วย

ระยะ
เวลำ
ก่อสร้ำง

2,906,000
4,219,000
2,079,000
2,576,000
3,358,000

ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว

เงื่อนไข
สำหรับพื้นที่
แผ่นดิน ควำม
นักเรียน
ปกติ
ไหว ขำดแคลน ตั้งแต่









1
1
2
2
3

หลัง
หลัง
ห้อง
ห้อง
ห้อง

31 (เฉพาะ นร.อนุบาล)
61 (เฉพาะ นร.อนุบาล)

60
60
60

114

รหัส
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
131
132
133
134
135
136
137
138
998

แบบสิ่งก่อสร้ำง
อาคารเรียน OBEC 104 ล./61
อาคารเรียน OBEC 105 ล./61
อาคารเรียน OBEC 106 ล./61
อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง
อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 5 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)
อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 6 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)
อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 5 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 1 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง)
อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 6 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 2 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง)
อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 7 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 3 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง)
อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 8 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 4 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง)
อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 10 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 5 ห้อง ชั้นบน 5 ห้อง)
อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 12 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 6 ห้อง ชั้นบน 6 ห้อง)
อาคารเรียน 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้องเรียน
อาคารเรียน 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 5 ห้องเรียน
อาคารเรียน สปช.2/28 ปรับปรุง 3 ชั้น 15 ห้องเรียน
อาคารเรียน 108 ล./59-ก
อาคารเรียน 108 ล./59-ข (ในเขตแผ่นดินไหว)
อาคารเรียน 212 ล./57-ก
อาคารเรียน 212 ล./57-ข สาหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว
อาคารเรียน 216 ล./57-ก
อาคารเรียน 216 ล./57-ข สาหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว
อาคารเรียน 318 ล./55-ก นอกเขตแผ่นดินไหว
อาคารเรียน 318 ล./55-ข ในเขตแผ่นดินไหว
อาคารเรียน 324 ล./55-ก นอกเขตแผ่นดินไหว
อาคารเรียน 324 ล./55-ข ในเขตแผ่นดินไหว
อาคารเรียน แบบพิเศษ

รำคำ
ต่อหน่วย
5,653,000
6,796,000
7,926,000
4,012,000
5,376,000
6,264,000
4,757,000
4,955,000
5,129,000
5,337,000
6,268,000
7,098,000
6,866,000
8,084,000
9,441,000
13,166,000
13,436,000
17,840,000
18,176,000
21,230,000
21,683,000
22,576,000
24,200,000
26,733,000
27,652,000
-

ระยะ
เวลำ
ก่อสร้ำง
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ผูกพัน
ผูกพัน
ผูกพัน
ผูกพัน
ผูกพัน
ผูกพัน
ผูกพัน
ผูกพัน
ปีเดียว

สำหรับพื้นที่
แผ่นดิน
ปกติ
ไหว




























เงื่อนไข
ควำม
นักเรียน
ขำดแคลน ตั้งแต่
3 ห้อง
121
4 ห้อง
121
5 ห้อง
121
3 ห้อง
121
4 ห้อง
121
5 ห้อง
121
4 ห้อง
121
5 ห้อง
121
6 ห้อง
121
7 ห้อง
121
8 ห้อง
121
10 ห้อง
121
3 ห้อง
121
4 ห้อง
121
12 ห้อง
400
6 ห้อง
240
6 ห้อง
240
10 ห้อง
400
10 ห้อง
400
14 ห้อง
400
14 ห้อง
400
15 ห้อง
400
15 ห้อง
400
20 ห้อง
400
20 ห้อง
400
3 ห้อง
121

115

รหัส

แบบสิ่งก่อสร้ำง

รำคำ
ต่อหน่วย

1 999 อาคารเรียน แบบพิเศษ
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/หอประชุม/ห้องสมุด
2 201 สปช. 201/26
1,139,800
2 202 สปช. 202/26
865,800
2 203 สปช. 205/26
2,616,000
2 205 โรงอาหาร 84 ที่นั่ง
1,109,600
2 206 โรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง
3,405,000
2 207 โรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง
6,912,000
2 208 โรงอาหาร แบบ 101 ล./27 พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา)
13,518,000
2 209 อาคารหอประชุม 100/27
8,519,000
2 210 อาคารห้องสมุด
3,001,400
2 997 หลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ แบบพิเศษ
2 998 อาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ
2 999 อาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ
โรงฝึกงาน
3 301 อาคารโรงฝึกงาน 102/27
3,017,000
3 302 โรงฝึกงาน 204/27
5,735,000
3 303 อาคารโรงฝึกงาน 306 ล./27
8,910,600
บ้ำนพักครู/บ้ำนพักนักเรียน
4 404 บ้านพักครู 8 ครอบครัว
4,142,000
4 406 บ้านพักข้าราชการ ระดับชานาญงาน (ระดับ 1-2) หรือเทียบเท่า (บ้านแฝด) บ้านพักครู 204/61 (ฝ)
1,649,000
4 408 บ้านพักข้าราชการระดับอาวุโส และชานาญการ เนื้อที่ 87 ตารางเมตร
1,190,000
4 410 บ้านพักข้าราชการอานวยการระดับต้น และชานาญการพิเศษ เนื้อที่ 105 ตารางเมตร
1,539,000
4 412 หอนอนแบบมาตรฐาน 26
3,154,000
4 413 หอนอนนักเรียน 38
7,715,000
4 414 แบบรูปการก่อสร้างบ้านพักนักศึกษา ในโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิตของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 1,381,000

ระยะ
เวลำ
ก่อสร้ำง
ผูกพัน

เงื่อนไข
สำหรับพื้นที่
แผ่นดิน ควำม
นักเรียน
ปกติ
ไหว ขำดแคลน ตั้งแต่
400

 10 ห้อง

ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ผูกพัน



























1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง

121
60
350
80
200
400
800
400
400
121
340
800

ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว









1 หน่วย
1 หน่วย
1 หลัง

400
600
1,080

ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว

















ตามจาเป็น
ตามจาเป็น
ตามจาเป็น
ตามจาเป็น
ตามจาเป็น
ตามจาเป็น
ตามจาเป็น

121
60
60
60
60
60
60

116

รหัส

แบบสิ่งก่อสร้ำง

4 998 บ้านพักนักเรียน แบบพิเศษ
4 999 บ้านพักครู แบบพิเศษ
ห้องน้้าห้องส้วม
5 501 ห้องน้าห้องส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
5 502 ห้องน้าห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
5 503 ห้องน้าห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
5 504 ห้องน้าห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
5 505 อาคาร สพฐ. 4 (ห้องส้วม 4 ห้อง)
สนามกีฬา
7 701 สนามบาสเก็ตบอลมาตรฐาน FIBA
7 702 ลานกีฬาอเนกประสงค์
7 703 สนามฟุตบอล ฟ. 1/42
7 704 สนามกีฬา ฟ. 3/42
7 705 สนามฟุตบอล ฟ. 3 (พิเศษ)
7 706 สนามกีฬาอเนกประสงค์
รั้ว/ถนน/รางระบายน้้า
8 801 รัว้ มาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากตอกเข็ม) - เข็ม ค.ส.ล.
8 803 รัว้ มาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากไม่ตอกเข็ม)
8 804 รัว้ มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากตอกเสาเข็ม)
8 805 รัว้ มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเข็ม)
8 806 รัว้ ลวดหนาม 7 เส้น
8 807 รัว้ ลวดหนาม 9 เส้น
8 808 รัว้ ลวดหนาม 12 เส้น
8 809 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม กว้าง 3.00 เมตร
8 810 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม กว้าง 4.00 เมตร
8 811 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม กว้าง 5.00 เมตร

รำคำ
ต่อหน่วย
-

ระยะ
เวลำ
ก่อสร้ำง
ปีเดียว
ปีเดียว

เงื่อนไข
สำหรับพื้นที่
แผ่นดิน ควำม
นักเรียน
ปกติ
ไหว ขำดแคลน ตั้งแต่
60

 ตามจาเป็น
60

 ตามจาเป็น

400,200
530,200
525,900
665,900
420,200

ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว













2
2
4
4
2

ที่นั่ง
ที่นั่ง
ที่นั่ง
ที่นั่ง
ที่นั่ง

60
60
60
60
60

421,000
170,800
926,000
724,000
1,698,000
1,307,700

ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว















1
1
1
1
1
1

สนาม
สนาม
สนาม
สนาม
สนาม
สนาม

60
60
60
60
121
121

1,550
1,510
2,580
2,360
270
320
2,610
1,470
1,880
2,390

ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว























ตามจาเป็น
ตามจาเป็น
ตามจาเป็น
ตามจาเป็น
ตามจาเป็น
ตามจาเป็น
ตามจาเป็น
ตามจาเป็น
ตามจาเป็น
ตามจาเป็น

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

117

รหัส

แบบสิ่งก่อสร้ำง

8 812 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม กว้าง 6.00 เมตร
8 813 รางระบายน้าฝาเปิด
8 814 รางระบายน้าฝาเหล็ก
8 815 รางระบายน้าแบบรางวี (ไม่มีฝาปิด)
8 816 รางระบายน้ารูปตัว V
อาคารส้านักงาน
9 901 อาคารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบบที่ 1
9 902 อาคารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบบที่ 2
9 904 อาคารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบบที่ 4
9 998 อาคารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบบพิเศษ
9 999 อาคารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบบพิเศษ
ปรับปรุงซ่อมแซม
R R01 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

สำหรับพื้นที่
แผ่นดิน
ปกติ
ไหว











เงื่อนไข
ควำม
นักเรียน
ขำดแคลน ตั้งแต่
ตามจาเป็น
60
ตามจาเป็น
60
ตามจาเป็น
60
ตามจาเป็น
60
ตามจาเป็น
60

2,770
1,360
2,590
1,010
1,060

ระยะ
เวลำ
ก่อสร้ำง
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว
ปีเดียว

22,267,000
19,340,000
9,804,000
-

ผูกพัน
ผูกพัน
ปีเดียว
ปีเดียว
ผูกพัน













ตั้งแต่
50,000 บาท
ขึ้นไป

ปีเดียว



 ตามจาเป็น

รำคำ
ต่อหน่วย

1
1
1
1
1

หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
1

118

119

ข้อเสนอโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อขอรับความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อโครงการ
2. ส่วนราชการ
2.1 ชื่อหน่วยงาน
2.2 สถานทึ่ตั้ง
2.3 หัวหน้าส่วนราชการ
2.4 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของส่วนราชการ (CIO)
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง
โทรศัพท์
e-Mail
2.5 ผู้รับผิดชอบโครงการ
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง
โทรศัพท์
โทรสาร
e-Mail
2.6 หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน

ส่วนที่ 2 ข้อมูลโครงการ
3. หลักการและเหตุผลความเป็นมา

4. วัตถุประสงค์

5. เป้าหมาย

120
6. งบประมาณ
6.1 โครงการปีเดียว ปีงบประมาณ 2566 วงเงินงบประมาณ
บาท
6.2 โครงการมากกว่า 1 ปี ปีงบประมาณ
ถึง
ปีงบประมาณ
วงเงินงบประมาณ
ปีงบประมาณ
วงเงินงบประมาณ
ปีงบประมาณ
วงเงินงบประมาณ
รวมวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น
7. โครงการที่จัดหาครั้งนี้ เป็นการ
 จัดหาใหม่
 ขยายระบบเดิม
 โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/บูรณาการ
 อื่นๆ (ระบุ)

-

บาท
บาท
บาท
บาท

 ทดแทนระบบเดิม
 โครงการตามภารกิจพื้นฐาน

8. ความสอดคล้องกับนโยบายหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ /แผนปฏิรูปประเทศ
  อสอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม/แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ
  สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อการศึกษาของกระทรวง
  สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลของหน่วยงาน
  อื่น ๆ ระบุ
9. สภาพปัจจุบัน
9.1 สถานภาพของระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน
9.1.1 ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์
รายการ
รายละเอียด
จานวน ปีที่ติดตั้ง
9.1.2 ระบบเครือข่าย
รายการอุปกรณ์

รายละเอียด

9.1.3 ระบบงานและปริมาณงาน
ชื่อระบบ
ลักษณะงาน

9.1.4 สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ชื่อสื่ออิเล็กทรอนิกส์

จานวนผู้ใช้งาน

ลักษณะ/ประเภท/ระดับของสื่อ

ชื่อระบบงานที่ใช้

สถานที่ติดตั้ง

จานวน ปีที่ติดตั้ง สถานที่ติดตั้ง

ปริมาณข้อมูล

ความถี่ในการใช้ข้อมูล

จานวนผู้ใช้งาน ระบบบริหารจัดการสื่อ
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9.2 ปัญหาอุปสรรคในการปฎิบัติงาน (ให้แสดงรายละเอียดปัญหาอุปสรรคของระบบงานปัจจุบัน ปัญหา
อุปสรรคของผู้รับบริการ ที่ทาให้จาเป็นต้องเสนอโครงการจัดหาใหม่)

10. ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์/ระบบงาน ที่จะดาเนินการ
10.1 ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์
10.1.1 รายละเอียดระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ขออนุมัติ (แสดงรายการ จานวน และคุณลักษณะ
เฉพาะของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอขออนุมัติ)
คุณลักษณะ
ราคา
รวม
รายการและคุณลักษณะ
จานวน
สถานที่ติดตั้ง
ต่อหน่วย เป็นเงิน
MDES อื่น
10.2 ระบบงาน
10.2.1 ชื่อระบบงาน
10.2.2 ขอบเขตและข้อกาหนดของระบบงาน
10.2.3 ปริมาณข้อมูลนาเข้า
 ปริมาณข้อมูล
ปีที่ 1 จานวน..........................
ปีที่ 2 จานวน..........................
ปีที่ 3 จานวน..........................
 มีข้อมูลอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์
ระบุวิธีการถ่ายโอนข้อมูล..........................................................................................
ระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินการ.................................................................................
 บันทึกข้อมูลใหม่ โดย  นาาเข้าเอง  จัดจ้างนาเข้า
10.2.4 แนวคิดของระบบงาน
1) Conceptual Diagram
2) Context Diagram
3) ER-Diagram
4) Data Flow Diagram (อย่างน้อย Level 1)
5) System Flow Chart
10.2.5 รายละเอียดค่าใช้จ่าย
รายการค่าใช้จ่าย
รวม

ระยะเวลา อัตรา จานวน รวมค่าใช้จ่าย
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10.2.6 แผนการดาเนินและระยะเวลาดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินการเริ่มต้นตั้งแต่
กิจกรรม

ถึง
กาหนดการดาเนินการ (เดือน)
หมายเหตุ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. รอรับการจัดสรรงบประมาณประจาปี
2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
3. ดาเนินการติดตั้งอุปกรณ์
4. ตรวจรับครุภัณฑ์
10.2.7 การบารุงรักษา (งบประมาณต่อปี วิธีหรือขั้นตอนการบารุงรักษา)
วิธี/ขั้นตอนการบารุงรักษา

ปีที่ 1

งบประมาณต่อปี
ปีที่ 2

11. ผลผลิตของโครงการ

12. ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ด้าน ICT

13. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางแก้ไข
ความเสี่ยงของโครงการ
14. ประโยชน์ที่จะได้รับ

แนวทางการแก้ไข

ปีที่ 3
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ส่วนที่ 3 การลงนามรับรองโครงการ
1. ผู้จัดทา / ขออนุมัติโครงการ

ลงชื่อ.................................................................................
(
)
ตาแหน่ง
หน่วยงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
e-Mail
๒. ผู้ควบคุมโครงการ

ลงชื่อ..............................................................................
(
)
ตาแหน่ง
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการระดับกระทรวง/กรม

ลงชื่อ..............................................................................
(
)
ตาแหน่ง
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)
หน่วยงาน สานักงานคณะกรรมกาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

" ตัวอย่าง "
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การใช้งานเว็บไซต์ขอจัดตั้งงบประมาณสำหรับสถานศึกษา

https://budget-school.jobobec.in.th

@ ขั้นตอนการทำงาน
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำหนดกรอบจำนวนรายการครุภัณฑ์และจำนวนรายการสิ่งก่อสร้าง เป็น
กรอบจำนวนให้โรงเรียนในสังกัด บันทึกคำขอตามกรอบจำนวนดังกล่าว
2. สถานศึกษาบันทึกคำขอตั้งงบประมาณรายการครุภัณฑ์ รายการสิ่งก่อสร้าง/ซ่อมแซม และรายการ
ก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่งบผูกพันตามกรอบที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำหนด
3. สถานศึกษาพิมพ์รายงานคำขอตั้งงบประมาณรายการครุภัณฑ์ รายการสิ่งก่อสร้าง/ซ่อมแซม และ
รายการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่งบผูกพัน ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งออก (Export) คำขอตั้งบประมาณของสถานศึกษาจากระบบเป็นไฟล์
Microsoft excel
5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามกรอบเงินที่ได้รบั
6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บันทึกคำขอตั้งงบประมาณในระบบการจัดตั้งคำของบประมาณของสำนัก
นโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เว็บไซต์ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวก ลดความผิดพลาดของโรงเรียนในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ
และเพื่อให้สำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามีความรวดเร็วในการดำเนินการ
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@ การเข้าสู่ระบบ
สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ โดยคลิกปุ่มคำสั่ง สำหรับโรงเรียนเข้าสู่ระบบ โดยใช้รหัส per_code
ซึ่งเป็นเลข 6 หลักเป็น Username และ Password

ป้อน Username และ Password แล้วคลิกปุ่มคำสั่ง Login

เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จเว็บไซต์จะแจ้งชื่อโรงเรียน สังกัดและประเภทโรงเรียน ให้ผู้ใช้ตรวจสอบชื่อโรงเรียนว่า
เป็นโรงเรียนที่ต้องการใช้งานหรือไม่ หากถูกต้องคลิกปุ่มคำสั่ง ยืนยันโรงเรียนนี้ เพื่อเริ่มต้นการทำงาน

@ หน้าหลักการทำงาน
เมื่อผู้ใช้ Login เข้าสู่เว็บไซต์สำเร็จ เว็บไซต์จะแสดงหน้าหลักการทำงาน ซึ่งเว็บไซต์กำหนด
เมนูการทำงานไว้ 4 เมนูหลัก

1.
2.
3.
4.

ผู้บริหาร & เจ้าหน้าที่
บันทึกคำของบครุภัณฑ์
บันทึกคำของบสิ่งก่อสร้าง
บันทึกคำของบอาคารผูกพัน

เพื่อบันทึกชื่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
เพื่อบันทึกคำขอตั้งงบประมาณรายการครุภัณฑ์
เพื่อบันทึกคำขอตั้งงบประมาณรายการสิ่งก่อสร้าง
เพื่อบันทึกคำขอตั้งงบประมาณรายการอาคารขนาดใหญ่งบผูกพัน
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@ ผู้บริหาร & เจ้าหน้าที่
เมนูผู้บริหาร & เจ้าหน้าที่ สำหรับเพิ่มชื่อ-สกุล ผู้บริหารสถานศึกษา และชื่อ -สกุล หมายเลขโทรศัพท์
ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำคำของบประมาณของโรงเรียน ซึ่งจะปรากฏในการพิมพ์รายงานคำของบประมาณส่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ให้ผู้ใช้คลิกปุ่มคำสั่ง แก้ไขข้อมูล แล้วป้อนข้อมูลที่ต้องการแก้ไข จากนั้นคลิกปุ่มคำสั่ง บันทึกข้อมูล เว็บไซต์จะให้ตรวจสอบ
หากยืนยันให้คลิกปุ่มคำสั่ง ตกลง
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@ บันทึกคำของบครุภัณฑ์
เมนู บันทึกคำของบครุภัณฑ์ สำหรับผู้ใช้บันทึกคำขอตั้งงบประมาณค่าครุภัณฑ์ตามกรอบจำนวนรายการ
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำหนด

โดยมีเมนูย่อยจำนวน 7 เมนู ประกอบด้วย
1. ประวัติการได้รับจัดสรร สำหรับแสดงข้อมูลผลการได้รับจัดสรรครุภัณฑ์ของโรงเรียน กรณีไม่แสดง
หมายถึงโรงเรียนไม่เคยได้รับจัดสรรหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่บันทึกผลการจัดสรร
2. ทะเบียนครุภณ
ั ฑ์ สำหรับผู้ใช้บนั ทึกตรวจสอบรายการครุภณ
ั ฑ์ทโี่ รงเรียนสามารถเลือกได้
3. เพิ่มคำขอครุภณ
ั ฑ์หลัก สำหรับผู้ใช้บันทึกรายการครุภณ
ั ฑ์เข้าสู่ระบบ
4. บันทึกรายการครุภัณฑ์ย่อย สำหรับผู้ใช้บันทึกรายการครุภัณฑ์ย่อย ในกรณีที่ผู้ใช้เลือกรายการครุภัณฑ์
หลักที่ระบุ (เลือกรายการ) ให้ครบตามกรอบวงเงินของรายการครุภัณฑ์หลัก
5. ลบคำขอครุภัณฑ์หลัก สำหรับลบรายการครุภัณฑ์หลักที่บันทึกข้อมูลไม่ตรงตามความต้องการ หาก
ครุภัณฑ์หลักที่ลบ เป็นรายการที่ระบุ (เลือกรายการ) เว็บไซต์จะลบทั้งครุภัณฑ์หลักและครุภัณฑ์ย่อย
6. แสดงผล สำหรับผู้ใช้ตรวจสอบผลการบันทึกข้อมูล
7. พิมพ์รายงาน สำหรับผู้ใช้พิมพ์รายงานส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นอกจากนี้ เว็บไซต์ได้อธิบายวิธีการขอจัดตั้งงบประมาณ ให้ผู้ใช้ดำเนินการตาม 6 ข้อดังกล่าว

1. ประวัติการได้รับจัดสรร
ประวัติการได้รับจัดสรร เว็บไซต์จะแสดงข้อมูลผลการได้รับจัดสรรครุภัณฑ์ของโรงเรียนจากที่ผ่านมาโดย
จะแสดงสถานะการรายงานผลการดำเนินงาน โดยเว็บไซต์จะเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากระบบการรายงานผลการดำเนินงาน
(https://e-budget.jobobec.in.th) กรณีไม่แสดงหมายถึงโรงเรียนไม่เคยได้รับจัดสรรหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่
บันทึกผลการจัดสรร
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2. ทะเบียนครุภัณฑ์
ทะเบียนครุภัณฑ์ เว็บไซต์จะแสดงรายการครุภัณฑ์ สำหรับโรงเรียนใช้ในการจัดตั้งงบประมาณ โดย
รายการครุภัณฑ์ที่แสดงเป็นรายการที่โรงเรียนสามารถเลือกจัดตั้งในทุกรายการ (จำนวนรายการที่โรงเรียนจัดตั้งได้จะเป็นไป
ตามแต่ละสำนักงานเขตพื้นที่การศีกษากำหนด)

3. การเพิ่มคำขอครุภัณฑ์หลัก
3.1 คลิกปุ่มคำสั่ง เพิ่มคำขอครุภณ
ั ฑ์หลัก เว็บไซต์จะแสดงหน้าแรกของการเพิ่มคำขอ โดยให้ป้อนข้อมูล
เรียงตามลำดับความสำคัญ สำคัญมากให้ป้อนเป็นรายการแรก

1) เลือกประเภทครุภณ
ั ฑ์
2) เลือกรายการครุภณ
ั ฑ์
3) ป้อนจำนวนที่ต้องการ
4) ป้อนเกณฑ์/ความจำเป็นควรมีของรายการครุภัณฑ์ที่จัดตั้ง
5) ป้อนจำนวนที่โรงเรียนมีแล้วของรายการครุภณ
ั ฑ์ที่จัดตั้ง
6) คลิกเลือกเงื่อนไขการขอ
3.2 คลิกปุ่มคำสั่ง บันทึกข้อมูล เว็บไซต์จะให้ตรวจสอบ หากยืนยันให้คลิกปุ่มคำสั่ง ตกลง เว็บไซต์จะ
บันทึกข้อมูลในระบบแล้วกลับหน้าเพิ่มข้อมูล Step I อีกครั้ง กรณีรายการครุภัณฑ์ที่ไม่ระบุ (เลือกรายการ)
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3.3 กรณีผู้ใช้เลือกครุภณ
ั ฑ์การศึกษา โดยที่รายการครุภณ
ั ฑ์ระบุ (เลือกรายการ) ดังตัวอย่างด้านล่าง

เมื่อคลิกปุ่มคำสั่ง บันทึกข้อมูล เว็บไซต์จะให้ตรวจสอบ หากยืนยันให้คลิกปุ่มคำสั่ง ตกลง เว็บไซต์จะบันทึกข้อมูล จากนั้น
เว็บไซต์จะแสดงข้อความแจ้งเพื่อทราบเตือนผู้ใช้ เนื่องจากคำขอครุภัณฑ์ยังไม่สมบูรณ์

เมื่อผู้คลิกปุ่มคำสั่ง < รับทราบการแจ้งเตือน เว็บไซต์จะกลับหน้าเพิ่มข้อมูล Step I อีกครั้ง โดยรายการครุภัณฑ์ที่ไม่สมบูรณ์
เว็บไซต์จะแสดงแถบสีแดงอ่อน ผู้ใช้ต้องบันทึกรายการครุภัณฑ์ย่อยในเมนูที่ 2 ให้งบประมาณครบตามรายการค่าครุภณ
ั ฑ์หลัก

4. การบันทึกรายการครุภัณฑ์ย่อย
4.1 คลิกปุ่มคำสั่ง บันทึกรายการครุภัณฑ์ย่อย เว็บไซต์จะแสดงหน้าแรกของการบันทึกรายการครุภัณฑ์
ย่อย ให้ผู้ใช้บันทึกรายการโดยคลิกปุ่มคำสั่ง เพิ่ม/แก้ไข/ลบ ในสดมภ์ครุภัณฑ์ย่อย ให้ตรงกับแถวรายการครุภัณฑ์หลักที่
ต้องการบันทึก
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4.2 คลิกปุ่มคำสั่ง เพิ่ม/แก้ไข/ลบฺ เว็บไซต์จะแสดงหน้าเพิ่มราการครุภัณฑ์ย่อย โดยแสดงรายการครุภัณฑ์
หลัก งบประมาณครุภัณฑ์หลัก และงบประมาณครุภัณฑ์ย่อย ผู้ใช้จะต้องเพิ่มรายการครุภัณฑ์ย่อยให้วงเงินงบประมาณ
ครุภัณฑ์ย่อยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95.00 ของงบประมาณรายการครุภัณฑ์หลัก

ให้ผู้ใช้ป้อน ชื่อครุภัณฑ์ ราคาต่อหน่วยของครุภัณฑ์ และจำนวนหน่วยที่จัดตั้ง จากนั้นคลิกปุ่มคำสั่ง บันทึกข้อมูล เว็บไซต์จะ
ให้ตรวจสอบ หากยืนยันให้คลิกปุ่มคำสั่ง ตกลง
4.3 ให้ผู้ใช้บันทึกรายการครุภัณฑ์ย่อยจนครบตามวงเงินงบประมาณของครุภัณฑ์รายการหลัก แถบสีจะ
เปลี่ยนสีเป็นสีเขียวอ่อน แสดงว่าคำขอตั้งงบประมาณรายการหลักมีผลสมบูรณ์

4.4 กรณีต้องการแก้ไขผลการบันทึกข้อมูลรายการครุภัณฑ์ย่อย ให้ผู้ใช้เลือกคลิกปุ่มคำสั่ง เลือกแก้ไข ใน
สดมภ์แก้ไข ให้ตรงกับรายการที่ต้องการแก้ไข แล้วทำการแก้ไขและบันทึกข้อมูล
4.5 กรณีต้องการลบผลการบันทึกข้อมูลรายการครุภัณฑ์ย่อย ให้ผู้ใช้เลือกคลิกปุ่มคำสั่ง เลือกลบ ในสดมภ์
ลบ ให้ตรงกับรายการที่ต้องการลบ

เว็บไซต์จะแสดงรายการครุภัณฑ์ย่อยที่ต้องการลบ หากต้องการลบคลิกปุ่มคำสั่ง ยืนยันการลบ เว็บไซต์จะลบข้อมูลตาม
ต้องการ
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5. ลบคำขอครุภัณฑ์หลัก
5.1 การทำงานในเมนูลบครุภัณฑ์หลัก เว็บไซต์จะแสดงผลของการบันทึกคำขอจัดตั้งงบประมาณของ
โรงเรียน ให้ผู้ใช้คลิกปุ่มคำสั่ง เลือกลบ ในสดมภ์ลบ ให้ตรงกับแถวรายการครุภณ
ั ฑ์หลักทีต่ ้องการลบ

5.2 เว็บไซต์จะแสดงข้อมูลที่ต้องการลบ ในกรณีที่รายการครุภัณฑ์หลักที่ระบุ (เลือกรายการ) เว็บไซต์จะ
แสดงรายการครุภัณฑ์ย่อยที่ผู้ใช้บันทึกข้อมูล ซึ่งหากเลือกลบรายการครุภัณฑ์หลัก รายการครุภัณฑ์ย่อยจะถูกลบไปด้วยโดย
อัตโนมัติ หากต้องการลบคลิกปุ่มคำสั่ง ยืนยันการลบ เว็บไซต์จะลบข้อมูลตามต้องการ โดยผู้ใช้สามารถจัดตั้งคำขอ
งบประมาณทดแทนในลำดับที่ลบไปได้

6. แสดงผล
6.1 การทำงานในเมนูแสดงผล เว็บไซต์จะแสดงผลของการบันทึกคำขอจัดตั้งงบประมาณของโรงเรียน ใน
กรณีของรายการครุภัณฑ์ที่ระบุ (เลือกรายการ) หากผู้ใช้ยังไม่บันทึกรายการครุภัณฑ์ย่อย ถือว่าเป็นคำขอไม่สมบูรณ์
(สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะไม่ได้รับคำขอในรายการที่ไม่สมบูรณ์)
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6.2 กรณีบันทึกคำขอจัดตั้งงบประมาณของโรงเรียน ในรายการครุภัณฑ์ที่ระบุ (เลือกรายการ) สมบูรณ์
ปุ่มคำสั่งจะเปลี่ยนจาก คำขอไม่สมบูรณ์ เป็น แสดง ซึ่งผู้ใช้สามารถคลิกดูรายละเอียดรายการครุภัณฑ์ย่อย ของรายการ
ครุภัณฑ์นั้น ๆ ได้

7. พิมพ์รายงาน
สำหรับผู้ใช้พิมพ์คำขอตั้งงบประมาณและข้อมูลประกอบคำขอ เพื่อจัดส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โดยผู้ใช้ต้องพิมพ์แบบสรุปคำขอจัดตั้ง (แบบ 3-1) และพิมพ์แบบ 3-2 และแบบ 3-3 ของรายการครุภัณฑ์หลักที่ระบุ (เลือก
รายการ)

โดยผู้ใช้ต้องปรับการจัดรูปแบบหน้ากระดาษ*ให้เหมาะสมกับแบบรายงาน โดยกำหนด ดังนี้
แบบ 3-1 จัดรูปแบบหน้ากระดาษเป็น แนวนอน
แบบ 3-2 จัดรูปแบบหน้ากระดาษเป็น แนวนอน
แบบ 3-3 จัดรูปแบบหน้ากระดาษเป็น แนวตั้ง
*(สามารถศึกษาวิธีการจัดรูปแบบหน้ากระดาษได้จากท้ายเอกสารฉบับนี้)
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@ บันทึกคำของบสิ่งก่อสร้าง
เมนู บันทึกคำของบสิ่งก่อสร้าง สำหรับผู้ใช้บันทึกคำขอตั้งงบประมาณค่าสิ่งก่อสร้าง (สร้างใหม่และ
ซ่อมแซม/ปรับปรุง) ตามกรอบจำนวนรายการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำหนดเข้าสู่ระบบ โดยมีเมนูการทำงานย่อย
จำนวน 6 เมนู ประกอบด้วย

1. ประวัติการได้รับจัดสรร สำหรับแสดงข้อมูลผลการได้รับจัดสรรสิง่ ก่อสร้างของโรงเรียน กรณีไม่แสดง
หมายถึง โรงเรียนไม่เคยได้รับจัดสรรหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่บันทึกผลการจัดสรร
2. มาตรฐานควรมี สำหรับแสดงข้อมูลพื้นฐานและรายการสิ่งก่อสร้างควรมีตามเกณฑ์มาตรฐาน
3. ทะเบียนสิ่งก่อสร้าง สำหรับผู้ใช้บันทึกตรวจสอบรายการสิ่งก่อสร้างที่โรงเรียนสามารถเลือกได้
4. เพิ่มคำขอสิ่งก่อสร้าง สำหรับผู้ใช้บันทึกคำขอตั้งงบประมาณรายการสิ่งก่อสร้างเข้าสู่ระบบ
5. ลบคำขอสิ่งก่อสร้าง สำหรับลบรายการสิ่งก่อสร้างออกจากระบบ
6. แสดงผล/พิมพ์รายงาน สำหรับแสดงผลคำขอตั้ง และผู้ใช้พิมพ์รายงานส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นอกจากนี้ เว็บไซต์ได้อธิบายวิธีการขั้นตอนการขอจัดตั้งงบประมาณ ให้ผู้ใช้ดำเนินการตาม 5 ข้อดังกล่าว ในกรณีที่โรงเรียน
ไม่ได้ยืนยันข้อมูลสิ่งก่อสร้างในระบบ B-OBEC จะไม่สามารถจัดตั้งงบประมาณรายการสิ่งก่อสร้างได้

1. ประวัติการได้รับจัดสรร
ประวัติการได้รับจัดสรร เว็บไซต์จะแสดงข้อมูลผลการได้รับจัดสรรสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนจากที่ผ่านมา
โดยจะแสดงสถานะการรายงานผลการดำเนินงาน โดยเว็บไซต์จะเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากระบบการรายงานผลการดำเนินงาน
(https://e-budget.jobobec.in.th) กรณีไม่แสดงหมายถึงโรงเรียนไม่เคยได้รับจัดสรรหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่
บันทึกผลการจัดสรร
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2. มาตรฐานควรมี
มาตรฐานควรมี เว็บไซต์จะแสดงข้อมูลพื้นฐานการจัดชั้นเรียนของโรงเรียนและการคำนวณห้องเรียน
มาตรฐานตามเกณฑ์ ดังนี้
2.1 ระดับอนุบาล คิดจำนวนนักเรียน 30 คน : ห้อง ในแต่ละระดับชัน้ และหากมีเศษปัดเพิม่ ได้อีก 1
ห้อง
2.2 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ ป.ว.ช. คิดจำนวนนักเรียน 40 คน : ห้อง ในแต่ละระดับชั้น
และหากมีเศษปัดเพิ่มได้อีก 1 ห้อง (โดยไม่นำแผนการเรียนมาแยกคำนวณ)
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3. ทะเบียนสิ่งก่อสร้าง
ทะเบียนสิ่งก่อสร้าง เว็บไซต์จะแสดงรายการสิ่งก่อสร้าง สำหรับโรงเรียนใช้ในการจัดตั้งงบประมาณ โดย
รายการสิ่งก่อสร้างที่แสดงเป็นรายการที่โรงเรียนสามารถเลือกจัดตั้งในทุกรายการแต่ทั้งนี้จะต้องพิจารณาความขาดแคลนตาม
เกณฑ์มาตรฐานประกอบการขอจัดตั้ง และแจ้งจำนวนรายการที่โรงเรียนสามารถจัดตั้งได้ (จำนวนรายการที่โรงเรียนจัดตั้งได้
เป็นไปตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษากำหนด)

นอกจากนี้ผู้ใช้สามารถศึกษารายละเอียดของสิ่งก่อสร้างและภาพถ่ายสิ่งก่อสร้างได้ โดยการคลิกปุ่มคำสั่ง แสดง... ในสดมภ์
ภาพแบบให้ตรงกับรายการสิ่งก่อสร้างที่ต้อง

รายละเอียดของสิ่งก่อสร้างและภาพถ่ายสิ่งก่อสร้าง
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4. เพิ่มคำขอสิ่งก่อสร้าง
4.1 คลิกปุ่มคำสั่ง เพิ่มคำขอสิ่งก่อสร้าง เว็บไซต์จะแสดงหน้าแรกของการเพิ่มคำขอใน Step ที่ 1 โดยให้
ป้อนข้อมูลเรียงตามลำดับความสำคัญ สำคัญมากให้ป้อนเป็นรายการแรก

1) คลิกเลือกประเภทสิ่งก่อสร้าง
2) คลิกเลือกรายการสิ่งก่อร้าง
3) คลิกปุ่มคำสั่ง Step ต่อไป
4.2 เว็บไซต์จะแสดงหน้าให้ผู้ใช้ป้อนข้อมูลประกอบคำขอตั้งงบประมาณ ดังนี้
4.2.1 สิ่งก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน สพฐ. ให้ป้อนจำนวนห้องเรียนที่มีอยู่แล้วตามแปลน และคลิก
เลือกเงื่อนไขการขอ

4.2.2 แบบพิเศษนอกเหนือมาตรฐาน สพฐ. ให้ป้อนจำนวนสิ่งก่อสร้างที่มีแล้ว (ตามรายการที่เลือก) ค่า
Factor f จากแบบ ปร. ของอาคารที่จัดตั้ง งบประมาณ จำนวนห้องภายในอาคาร (ตามรายการที่เลือก) และคลิกเลือกเงื่อนไข
การขอ
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4.2.3 บ้านพักครู/บ้านพักนักเรียนแบบมาตรฐาน สพฐ. ให้ป้อนจำนวนสิ่งก่อสร้างที่มีแล้ว (ตาม
รายการที่เลือก) ความจำเป็นควรมี และคลิกเลือกเงื่อนไขการขอ

4.2.4 รั้ว ถนน และรางระบายน้ำแบบมาตรฐาน สพฐ.
Step 2 ให้ป้อนความยาวรั้ว ถนน และรางระบายน้ำที่ต้องการจัดตั้ง คลิกปุ่มคำสั่ง Step ต่อไป

Step 3 ให้ป้อนความยาวรั้ว ถนน และรางระบายน้ำที่ มีอยู่แล้ว ความจำเป็นควรมี และคลิก
เลือกเงื่อนไขการขอ

4.2.5 ค่าซ่อมแซม ปรับปรุง ให้ป้อนจำนวนสิ่งก่อสร้างที่ต้องการซ่อมแซม ค่า Factor f จากแบบปร.
และงบประมาณที่ขอจัดตั้ง
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5. ลบคำขอสิ่งก่อสร้าง
5.1 คลิกปุ่มคำสั่ง ลบคำขอสิ่งก่อสร้าง เว็บไซต์จะแสดงหน้าแรกของการลบคำขอสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้ผู้ใช้
คลิกปุ่มคำสั่ง เลือกลบ ในสดมภ์ลบ ให้ตรงการแถวรายการสิ่งก่อสร้างที่ต้องการลบ

5.2 เว็บไซต์จะแสดงข้อมูลที่ต้องการลบเพื่อให้ผู้ใช้ตรวจสอบ หากต้องการลบคลิกปุ่มคำสั่ง ยืนยันการลบ
เว็บไซต์จะลบข้อมูลตามต้องการ โดยผู้ใช้สามารถจัดตั้งคำของบประมาณทดแทนในลำดับที่ลบไปได้

6. แสดงผล/พิมพ์รายงาน
6.1 แสดงผล เว็บไซต์จะแสดงผลการจัดตั้งงบประมาณรายการสิ่งก่อสร้างที่ผู้ใช้บันทึกเข้าสูร่ ะบบ

6.2 พิมพ์รายงาน
1) ให้ผู้ใช้พิมพ์แบบคำขอตั้งงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ปุ่มคำสั่ง พิมพ์แบบสรุปคำขอจัดตั้ง
พร้อมลงนามรับรองในแบบสรุป
2) ให้ผู้ใช้พิมพ์ข้อมูลประกอบคำขอตั้งงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ปุ่มคำสั่ง
พิมพ์ข้อมูลพื้นฐานประกอบ พร้อมลงนามรับรอง
โดยผู้ใช้ต้องปรับการจัดรูปแบบหน้ากระดาษ*ให้เหมาะสมกับแบบรายงาน โดยกำหนด ดังนี้
แบบสรุปคำขอจัดตั้ง จัดรูปแบบหน้ากระดาษเป็น แนวนอน
แบบข้อมูลพื้นฐานประกอบ จัดรูปแบบหน้ากระดาษเป็น แนวนอน
*(สามารถศึกษาวิธีการจัดรูปแบบหน้ากระดาษได้จากท้ายเอกสารฉบับนี้)
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@ บันทึกคำของบอาคารผูกพัน
เมนู บันทึกคำของบอาคารผูกพัน สำหรับผู้ใช้บันทึกคำขอตั้งงบประมาณค่าสิ่งก่อสร้าง อาคารขนาดใหญ่
ผูกพันอย่างน้อย 2 ปีงบประมาณ จำนวน 1 หลัง โดยมีเมนูการทำงานย่อยจำนวน 5 เมนู ประกอบด้วย

1. ทะเบียนสิ่งก่อสร้าง สำหรับผู้ใช้บันทึกตรวจสอบรายการสิ่งก่อสร้างที่โรงเรียนสามารถเลือกได้
2. มาตรฐานควรมี สำหรับแสดงข้อมูลพื้นฐานและรายการสิ่งก่อสร้างควรมีตามเกณฑ์มาตรฐาน
3. เพิ่มคำขออาคารผูกพัน สำหรับผู้ใช้บันทึกคำขอตั้งงบประมาณรายการสิ่งก่อสร้างเข้าสู่ระบบ
4. ลบคำขออาคารผูกพัน สำหรับลบรายการสิ่งก่อสร้างออกจากระบบ
5. แสดงผล/พิมพ์รายงาน สำหรับแสดงผลคำขอตั้ง และผู้ใช้พิมพ์รายงานส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นอกจากนี้ เว็บไซต์ได้อธิบายวิธีการขั้นตอนการขอจัดตั้งงบประมาณ ให้ผู้ใช้ดำเนินการตาม 5 ข้อดังกล่าว ในกรณีที่โรงเรียน
ไม่ได้ยืนยันข้อมูลสิ่งก่อสร้างในระบบ B-OBEC จะไม่สามารถจัดตั้งงบประมาณรายการสิ่งก่อสร้างได้

1. ทะเบียนสิ่งก่อสร้าง
ทะเบียนสิ่งก่อสร้าง เว็บไซต์จะแสดงรายการสิ่งก่อสร้าง สำหรับโรงเรียนใช้ในการจัดตั้งงบประมาณ โดย
รายการสิ่งก่อสร้างที่แสดงเป็นรายการที่โรงเรียนสามารถเลือกจัดตั้งในทุกรายการแต่ทั้งนี้จะต้องพิจารณาความขาดแคลนตาม
เกณฑ์มาตรฐานประกอบการขอจัดตั้ง

นอกจากนี้ผู้ใช้สามารถศึกษารายละเอียดของสิ่งก่อสร้างและภาพถ่ายสิ่งก่อสร้างได้ โดยการคลิกปุ่มคำสั่ง แสดง... ในสดมภ์
ภาพแบบให้ตรงกับรายการสิ่งก่อสร้างที่ต้องการ
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2. มาตรฐานควรมี
มาตรฐานควรมี เว็บไซต์จะแสดงข้อมูลพื้นฐานการจัดชั้นเรียนของโรงเรียนและสิ่งก่อสร้างควรมีตามเกณฑ์
มาตรฐานสำหรับอาคารขนาดใหญ่

3. เพิ่มคำขออาคารผูกพัน
คลิกปุ่มคำสั่ง เพิ่มคำขอสิ่งก่อสร้าง เว็บไซต์จะแสดงหน้าแรกของการเพิ่มคำขอใน Step ที่ 1

1) เลือกประเภทอาคารที่ต้องการ (เว็บไซต์จะแสดงแบบอาคารที่โรงเรียนสามารถเลือกได้)
2) ป้อนจำนวนห้องเรียนมีแล้วตามแปลน
3) ป้อนจำนวนอาคารอเนกประสงค์ที่มีแล้ว
4) คลิกปุ่มคำสั่ง Step ต่อไป
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3.1 กรณีเลือกอาคารเรียนแบบมาตรฐาน

1) ป้อนข้อมูลอาคารเรียนที่มีแล้ว

โดยจะต้องป้อนข้อมูลจำนวนห้องเรียนให้เท่ากับจำนวนทีไ่ ด้ป้อนไว้ใน Step 1 แล้วคลิกปุ่มคำสั่ง ต่อ Step III
2) เลือกแบบอาคารเรียนและป้อนข้อมูลประกอบให้ครบถ้วน แล้วคลิกปุ่มคำสั่ง บันทึกข้อมูล

https://budget-school.jobobec.in.th

คู่มือสำหรับสถานศึกษา : 19

3.2 กรณีเลือกอาคารเรียนแบบพิเศษ

1) ป้อนข้อมูลอาคารเรียนที่มีแล้ว

โดยจะต้องป้อนข้อมูลจำนวนห้องเรียนให้เท่ากับจำนวนทีไ่ ด้ป้อนไว้ใน Step 1 แล้วคลิกปุ่มคำสั่ง ต่อ Step III
2) ป้อนข้อมูลพื้นฐานที่มีแล้ว และข้อมูลคำขอตามแบบแปลน เงื่อนไข และ Factor f ให้ครบถ้วน
แล้วคลิกปุม่ คำสั่ง บันทึกข้อมูล
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3.3 กรณีเลือกอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ

1) ป้อนข้อมูลอาคารอเนกประสงค์ที่มีแล้ว

โดยจะต้องป้อนข้อมูลจำนวนอาคารอเนกประสงค์ให้เท่ากับจำนวนที่ได้ป้อนไว้ใน Step 1 แล้วคลิกปุม่ คำสั่ง ต่อ Step III
2) ป้อนข้อมูลพื้นฐานที่มีแล้ว และข้อมูลคำขอตามแบบแปลน เงื่อนไข และ Factor f ให้ครบถ้วน
แล้วคลิกปุม่ คำสั่ง บันทึกข้อมูล
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4. ลบคำขออาคารผูกพัน
4.1 คลิกปุ่มคำสั่ง ลบคำขอสิ่งก่อสร้าง เว็บไซต์จะแสดงหน้าแรกของการลบคำขอสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้ผู้ใช้
คลิกปุ่มคำสั่ง เลือกลบ ในสดมภ์ลบ ให้ตรงการแถวรายการสิ่งก่อสร้างที่ต้องการลบ

4.2 เว็บไซต์จะแสดงข้อมูลที่ต้องการลบเพื่อให้ผู้ใช้ตรวจสอบ หากต้องการลบคลิกปุ่มคำสั่ง ยืนยันการลบ
เว็บไซต์จะลบข้อมูลตามต้องการ

5. แสดงผล/พิมพ์รายงาน
5.1 แสดงผล เว็บไซต์จะแสดงผลการจัดตั้งงบประมาณรายการสิ่งก่อสร้างที่ผู้ใช้บันทึกเข้าสูร่ ะบบ

6.2 พิมพ์รายงาน
1) ให้ผู้ใช้พิมพ์แบบคำขอตั้งงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ ปุ่มคำสั่ง พิมพ์แบบคำขอจัดตั้ง
พร้อมลงนามรับรองในแบบสรุป
2) ให้ผู้ใช้พิมพ์ข้อมูลประกอบคำขอตั้งงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ปุ่มคำสั่ง
พิมพ์ข้อมูลพื้นฐานประกอบ พร้อมลงนามรับรอง
โดยผู้ใช้ต้องปรับการจัดรูปแบบหน้ากระดาษ* ให้เหมาะสมกับแบบรายงาน โดยกำหนด ดังนี้
แบบคำขอจัดตั้ง จัดรูปแบบหน้ากระดาษเป็น แนวนอน
แบบข้อมูลพื้นฐานประกอบ จัดรูปแบบหน้ากระดาษเป็น แนวนอน
*(สามารถศึกษาวิธีการจัดรูปแบบหน้ากระดาษได้จากท้ายเอกสารฉบับนี้)
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@ การจัดรูปแบบหน้ากระดาษ
เมื่อผู้ใช้ต้องการพิมพ์รายงานออกทางเครื่องพิมพ์ (Printer) ให้ผู้ใช้คลิกปุ่มคำสั่ง พิมพ์รายงาน เว็บไซต์จะ
แสดงหน้าพิมพ์รายงาน
1. กรณีจัดรูปแบบหน้ากระดาษเป็น แนวนอน

ให้ผู้ใช้คลิกเลือกรูปแบบเป็น แนวนอน จากนั้นคลิกปุ่มคำสั่ง พิมพ์ เพื่อพิมพ์รายงานออกทางเครื่องพิมพ์
2. กรณีจัดรูปแบบหน้ากระดาษเป็น แนวตั้ง

ให้ผู้ใช้คลิกเลือกรูปแบบเป็น แนวตั้ง จากนั้นคลิกปุ่มคำสั่ง พิมพ์ เพื่อพิมพ์รายงานออกทางเครื่องพิมพ์
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การใช้งานเว็บไซต์ขอจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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@ สิ่งที่เปลี่ยนแปลง
1. ครุภัณฑ์การศึกษา รายการ (เลือกรายการ) ให้ป้อนงบประมาณที่โรงเรียนจัดตั้ง แต่ต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 ของราคาต่อหน่วยครุภัณฑ์ ระบบจะนำงบประมาณทีโ่ รงเรียนจัดตั้งเป็นยอดงบประมาณที่ใช้ไป
2. รายการสิ่งก่อสร้าง การจัดตั้งงบประมาณของโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน ตั้งแต่ 120 คนลงมา ระบบ
กำหนดให้แนบหนังสือรับรองสถานะโรงเรียนขนาดเล็กเข้าสู่ระบบ
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@ ทำความเข้าใจก่อนการเริ่มต้นใช้งาน
1. ให้ผู้ใช้ตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด กรณีที่ข้อมูลในเว็บไซต์ไม่
ถูกต้อง
2. เว็บไซต์ได้ปรับเปลีย่ นชื่อโรงเรียนตามข้อมูล DMC ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 และจะมีรายชื่อเฉพาะ
โรงเรียนทีม่ ีนักเรียนเท่านั้น โรงเรียนที่มีนักเรียนเป็นศูนย์จะไม่มีในเว็บไซต์
3. ข้อมูลจำนวนนักเรียนยึดข้อมูล DMC ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 เป็นรายโรงเรียน กรณีโรงเรียนมา
รวมแต่บันทึกข้อมูลนักเรียน ในโรงเรียนมารวม (โรงเรียนลูก) เว็บไซต์จะถือว่าเป็นโรงเรียน 2 โรงเรียนและโรงเรียนหลักจะมี
จำนวนนักเรียนตาม DMC ที่รายงานเท่านั้น
4. เว็บไซต์ได้จำแนกโรงเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
4.1 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
4.2 โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริฯ/โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
4.3 โรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและถิน่ ทุรกันดาร
4.4 โรงเรียนทั่วไป
เว็บไซต์จะจัดให้อยู่ในกลุ่มเพียงกลุ่มเดียวจากลำดับแรกเป็นหลัก
5. เกณฑ์จำนวนนักเรียน
5.1 ค่าครุภัณฑ์ จะจัดตั้งได้เฉพาะโรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 21 คนขึ้นไป โดยจะยึดตามเกณฑ์ตาม
ขนาดของโรงเรียนในแต่ละรายการ
5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าก่อสร้างใหม่จัดตั้งได้เฉพาะโรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 61 คน
ขึ้นไป ทั้งนี้ การขอจัดตั้งงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จะยึดตามเกณฑ์ความขาดแคลนตามเกณฑ์มาตรฐานและจำนวน
นักเรียนขั้นต่ำของสิ่งก่อสร้างในแต่ละรายการ สำหรับรายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯขอจัดตั้งได้เฉพาะโรงเรียนที่มีนักเรียน
ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป
6. การบันทึกข้อมูลในเว็บไซต์ ในรายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ และค่าก่อสร้างใหม่ ได้จัดไว้ในเมนู
เดียวกัน ผู้ใช้จะต้องจัดเรียงรายการทั้ง ก่อสร้างใหม่และปรับปรุงซ่อมแซมไว้ด้วยกัน เว็บไซต์จะยึดลำดับที่ตามที่ผู้ใช้บันทึก
ข้อมูลเข้ามาในเว็บไซต์ กรณีที่ปรับลดงบประมาณจะดำเนินการปรับลดจากลำดับสุดท้ายออกให้ครบตามกรอบงบประมาณที่
ได้รับใหม่
7. การจัดตั้งงบประมาณรายการค่าก่อสร้างรั้ว ถนนและรางระบายน้ำ เนื่องจากราคากลาง ที่กำหนดเป็น
ราคาต่อความยาว 1 เมตรไม่รวม Factor F ดังนั้นในการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณจะต้องนำ ค่า Factor F มาคำนวณเพิ่ม
ด้วย
8. การจัดตั้งงบประมาณรายการค่าก่อสร้างขนาดใหญ่ (อาคารผูกพัน) จะต้องไม่เป็นโรงเรียนที่ได้รับ
จัดสรรอาคารขนาดใหญ่ (อาคารผูกพัน) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
9. ครุภัณฑ์รายการค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดตั้งได้เฉพาะโรงเรียนบนพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร
เท่านั้น
10. จังหวัดในเขตพื้นที่แผ่นดินไหวฯ ราคาของอาคารในเว็บไซต์จะปรับให้เท่ากับอาคารในพื้นที่ปกติ โดย
สพฐ. จะสำรองงบประมาณส่วนต่างไว้ชดเชย
11. โรงเรียนที่ไม่ระบุพิกัด (Latitude และ Longitude) หรือระบุคลาดเคลื่อน (น้อยกว่า 1 หรือ มากกว่า
360) ไม่สามารถจัดตั้งงบประมาณรายการค่าสิ่งก่อสร้างและรายการครุภัณฑ์ได้ทั้ง 2 รายการ แต่
โรงเรียนที่ ระบุพิกัด (Latitude และ Longitude) ถูกต้อง แต่ ไม่ยืนยันข้อมูลสิ่งก่อสร้างในระบบ
B-OBEC จะไม่สามารถจัดตั้งงบประมาณรายการค่าสิ่งก่อสร้าง (จัดตั้งครุภัณฑ์ได้)
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@ การเข้าสู่ระบบ
สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ โดยใช้ Username และ Password ที่ได้ลงทะเบียนไว้

@ หน้าหลักการทำงาน
เมื่อผู้ใช้ Login เข้าสู่เว็บไซต์สำเร็จ เว็บไซต์จะแสดงหน้าหลักการทำงาน สำหรับในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ได้จัดกลุ่มการทำงานไว้ 5 เมนูหลัก

1.
2.
3.
4.
5.

งานทะเบียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียนทั่วไป/พื้นทีส่ ูงฯ
โรงเรียนพระราชดำริฯ
โปรดอ่าน...
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@ เมนูหลักที่ 1 งานทะเบียน
เมนูหลักที่ 1 งานทะเบียน สำหรับผู้ใช้จัดการงานทะเบียน ซึ่งประกอบด้วยเมนูการทำงานทั้งสิ้น 6 เมนู
ย่อย ประกอบด้วย

1.1 ทะเบียนโรงเรียน สำหรับผู้ใช้แก้ไขชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด กรณีที่ข้อมูลในเว็บไซต์ไม่
ถูกต้อง
1.2 ผู้ใช้งาน สำหรับผู้ใช้เพิ่ม/ลบ/แก้ไขผู้ใช้งาน ซึ่งเว็บไซต์กำหนดให้มี User ได้สำนักงานเขตพื้นที่ละ
3 User
1.3 ผู้อำนวยการกลุ่ม สำหรับแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อ/หมายเลขโทรศัพท์ผู้อำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
1.4 ทะเบียนครุภณ
ั ฑ์ เมนูย่อยนี้จะแสดงรายการครุภณ
ั ฑ์ทไี่ ด้รับการอนุมัติให้ใช้จัดตั้งงบประมาณใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แยกเป็น 2 เมนูย่อย สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำหรับสถานศึกษา
1.5 ทะเบียนสิ่งก่อสร้าง เมนูย่อยนี้จะแสดงรายการสิ่งก่อสร้างที่ได้รบั การอนุมัติให้ใช้จัดตั้งงบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามสภาพพื้นที่ที่ตั้งของจังหวัดพื้นที่หรือบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว พื้นที่หรือ
บริเวณทีเ่ ป็นดินอ่อนอาจได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวระยะไกล และพื้ น ที่ ห รื อ บริ เ วณที่ อ ยู่ ใ กล้ ร อยเลื่ อ นที่ อ าจได้ รั บ
ผลกระทบจากแผ่นดินไหว หรือจังหวัดในพื้นที่ปกติ
1.6 งบประมาณ เมนูย่อยนี้จะแสดงกรอบวงเงินงบประมาณและผลการบันทึกข้อมูลของแต่ละ สพท.
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@ เมนูหลักที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เมนูหลักที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่ สำหรับผู้ใช้บันทึกข้อมูลผลการจัดตัง้ งบประมาณ ตามกรอบงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร ซึ่งประกอบด้วยเมนูการทำงานทั้งสิ้น 2 เมนูย่อย ประกอบด้วย

2.1 ครุภัณฑ์ สำหรับผู้ใช้จัดตั้งงบประมาณค่าครุภณ
ั ฑ์สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

2.2 รถโดยสาร 12 ที่นั่ง สำหรับผูใ้ ช้จัดตั้งงบประมาณค่าครุภณ
ั ฑ์สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่รายการ
รถโดยสาร ขนาด 12 ที่
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@ เมนูหลักที่ 3 โรงเรียนทั่วไป/พื้นที่สูง
เมนูหลักที่ 3 โรงเรียนทั่วไป/พื้นที่สูง สำหรับผู้ใช้บันทึกข้อมูลผลการจัดตั้งงบประมาณ ตามกรอบ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งประกอบด้วยเมนูการทำงานทั้งสิ้น 3 เมนูย่อย ประกอบด้วย

3.1 ครุภัณฑ์ สำหรับผู้ใช้จัดตั้งงบประมาณค่าครุภณ
ั ฑ์ให้กับโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ทั่วไปและโรงเรียนใน
พื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนพื้นที่เกาะ มีเมนูคำสั่งย่อย 5 เมนู

3.2 ก่อสร้าง/ซ่อมแซม สำหรับผู้ใช้จัดตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างใหม่และค่าปรับปรุงซ่อมแซมให้กับ
โรงเรียนทีต่ ั้งในพื้นที่ทั่วไปและโรงเรียนในพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนพื้นที่เกาะ มีเมนูคำสัง่ ย่อย 6 เมนู

3.3 อาคารผูกพัน สำหรับผู้ใช้จัดตัง้ งบประมาณค่าก่อสร้างใหม่อาคารขนาดใหญ่ที่กำหนดให้ผูกพัน 2
ปีงบประมาณให้กับโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ทั่วไปและโรงเรียนในพื้นทีส่ ูงและถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนพื้นที่เกาะ มีเมนูคำสั่ง
ย่อย 5 เมนู

สามารถจัดตั้งได้ 3 ประเภทคือ อาคารเรียนแบบมาตรฐาน อาคารแบบพิเศษ และอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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@ เมนูหลักที่ 4 โรงเรียนพระราชดำริฯ
ดำเนินการเช่นเดียวกับโรงเรียนทัว่ ไป/พื้นที่สูง โดยบันทึกข้อมูลตามที่กลุ่มโรงเรียนได้พิจารณาจัดตั้ง
ไม่มีกรอบวงเงินงบประมาณของแต่ละ สพท.

@ เมนูหลักที่ 5 โปรดอ่าน
คือคู่มือการบันทึกข้อมูลฉบับนี้
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