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คู่มือการจัดต้ังและเสนอของบประมาณประจําปี งบลงทุน

รายการ ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อจัดระบบการจัดตั้ง และเสนอของบประมาณ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 35 และ สถานศึกษาในสังกัด ให้มีมาตรฐาน และเป็นไปในรูปแบบเดียวกันในการเสนองบประมาณงบลงทุน

รายการค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ในแต่ละปีงบประมาณ

1.2 เพื่อให้การเสนอขอรับงบประมาณ จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ

หน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง มีความถูกต้องและมปีระสิทธิภาพ

2. ขอบเขต

การจัดต้ังงบลงทุน รายการ ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และเสนอของบประมาณประจําปีของ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา และ ในกรณีเร่งด่วน รวมทั้งการประสานขอรับการสนับสนุน

ทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ในส่วนที่เป็นงบลงทุน รายการ ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง

3. คําจํากัดความ

การจัดตั้งงบประมาณ หมายถึง การจัดทํางบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจําปี

หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมเพ่ือให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจใช้จ่าย หรือให้ก่อหน้ีผูกพัน

โดยเน้นการประมาณการ กิจกรรม โครงการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายและทรัพยากรท่ีจําเป็นสําหรับการดําเนินการ

โครงการให้บรรลวุัตถุประสงค์ตามระยะเวลาท่ีกําหนด

การเสนอของบประมาณ หมายถึง การเสนอคําของบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย

ประจําปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเพื่อให้สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา

ได้เสนอคําขอตามแผนงานงานหรือโครงการตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณท่ีสํานัก

งบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด ได้แก่ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น

งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายท่ีกําหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว

ค่าครุภัณฑ์ หมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร หรือ ตามปกติมี

อายุการใช้งานยืนนาน ไม่สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง รายจ่ายดังต่อไปนี้

(1) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง ครุภัณฑ์

(2) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 20,000 บาท

(3) รายจ่ายซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบิน เครื่องจักรกล

ยานพาหนะ เป็นต้น ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง

(4) รายจ่ายเพื่อจ้างท่ีปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์

(5) รายจ่ายท่ีต้องชําระพร้อมกับค่าครุภัณฑ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง
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ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงท่ีดินและหรือส่ิงก่อสร้าง รวมถึง สิ่งต่าง ๆ ท่ี

ติดตรึงกับท่ีดินและหรือส่ิงก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

(1) รายจ่ายเพื่อจัดหาท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง

(2) รายจ่ายเพื่อปรับปรุงท่ีดิน รวมถึงรายจ่ายเพ่ือดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง สิ่งก่อสร้างซ่ึงทําให้

ท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง มีมูลค่าเพิ่มข้ึน

(3) รายจ่ายเพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้า หรือระบบประปา รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ซ่ึงเป็นการติดตั้งครั้งแรก

ในอาคาร ทั้งที่เป็นการดําเนินการพร้อมกันหรือภายหลังการก่อสร้างอาคาร รวมถึงการติดตั้งคร้ังแรกในสถานท่ี

ราชการ

(4) รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล

(5) รายจ่ายเพื่อจ้างท่ีปรึกษาเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงท่ีดินและหรือสิ่งก่อสร้าง

(6) รายจ่ายท่ีเก่ียวเนื่องกับท่ีดินและหรือส่ิงก่อสร้าง เช่น ค่าเวนคืนท่ีดิน ค่าชดเชยกรรมสิทธิ์ท่ีดิน

ค่าชดเชยผลอาสิน เป็นต้น

งบดําเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับงบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

รายจ่ายเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างท่ีเป็นงบดําเนินงาน ได้แก่

(1) ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานท่ีราชการเพ่ือให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึง

ค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัด และอุปกรณ์ไฟฟ้าซ่ึงเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า

(2) ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้าและติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ิมเติม รวมถึงการซ่อมแซมบํารุงรักษาหรือ

ปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพ่ิมกําลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า

(3) ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานท่ีราชการ เพื่อให้ราชการได้ใช้บริการน้ําประปา รวมถึง

ค่าติดตั้งการวัดน้ําและอุปกรณ์ประปา ซ่ึงเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา

(4) ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดต้ังอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม รวมถึงการซ่อมแซมบํารุงรักษา

หรือปรับปรุงระบบประปา

(5) ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ

ผู้รับจ้าง แต่มิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง ครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง

(6) ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

กรณีเป็นการจ้างเหมาท้ังค่าส่ิงของและค่าแรงงานให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่ส่วนราชการเป็นผู้ดําเนินการ

ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้

1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย

2. ค่าสิ่งของที่ส่วนราชการซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ

ทรัพยากรทางการศึกษา หมายถึง สิ่งต่างๆ ท่ีทําให้การจัดการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ทรัพยากรทาง

การศึกษาจึงครอบคลุมอยู่ในความหมายต่างๆ ไม่ว่าจะมองในแง่ของทางเศรษฐศาสตร์ หรือทางการบริหารก็ตาม

การดําเนินการกับทรัพยากรเหล่านี้ต้องมีหลักการ วิธีการ และแนวคิดเป็นกรอบเพื่อให้เกิดผลและมีประสิทธิภาพ

สูงสุด เช่น ทรัพยากรทางการเงิน วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารจัดการรวมท้ังทรัพยากรบุคคลด้วย
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4. หน้าท่ีและความรับผิดชอบ

ระดับโรงเรียน

ประกอบด้วย

1. ผู้บริหารโรงเรียน มีหน้าที่ ควบคุม เห็นชอบ สั่งการ และตรวจสอบ การเสนอขอจัดต้ังงบประมาณ

งบลงทุนของโรงเรียน

2. คณะกรรมการระดับโรงเรียน ชุดท่ี 1 แต่งต้ังขึ้นเพ่ือเสนอการจัดตั้งงบประมาณ การจัดทําแบบ

คําขอมายังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานงบประมาณของโรงเรียน หัวหน้า

กลุ่มสาระการเรียนรู้ งานอาคารสถานท่ี งานพัสดุ หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมาย เป็นต้น

3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีส่วนร่วมในการวางแผนกําหนดแนวนโยบายในการขอต้ัง

งบประมาณ รายการค่าครุภัณฑ์ และกําหนดแนวนโยบายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาคารเรียน อาคาร

ประกอบและสิ่งก่อสร้างของโรงเรียน

4. คณะกรรมการระดับโรงเรียน ชุดท่ี 2 แต่งต้ังขึ้นในกรณีที่ครุภัณฑ์ดังกล่าวส่วนราชการมิได้กําหนด

คุณลักษณะครุภัณฑ์และราคา โรงเรียนสามารถกําหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ และราคามาตรฐานข้ึนเอง

เพ่ือให้ได้ครุภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการ

อย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย ผู้ใช้ (อาทิเช่น ครูผู้สอน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นต้น) และหรือมีผู้เชี่ยวชาญ

เฉพาะสําหรับครุภัณฑ์ที่ต้องการจัดหา โดยจําเป็นต้องอาศัยเทคนิค เป็นการเฉพาะ เป็นผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถ

เป็นการเฉพาะสําหรับครุภัณฑ์ท่ีกําหนด ซ่ึงอาจจะเป็นบุคคลภายในหรือภายนอกหน่วยงานก็ได้

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประกอบด้วย

1. ผู้ อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีหน้าท่ี ควบคุม เห็นชอบ สั่งการ และตรวจสอบ

ความถูกต้องในการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ของโรงเรียนและของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

2. คณะกรรมการระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ชุดที่ 1 มีหน้าที่ พิจารณาและให้ความเห็นชอบการเสนอ

ขอต้ังงบประมาณของโรงเรียนในสังกัด ประกอบด้วย ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นประธาน

รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาที่รับผิดชอบกลุ่มนโยบายและแผน ผู้แทนผู้บริหารโรงเรียนตามขนาด

โรงเรียน และหรือผู้แทนสหวิทยาเขต ผู้แทนผู้บริหารโรงเรียนที่ต้ังในพื้นท่ีลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงใน

ถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนพื้นที่เกาะ) และ มีเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการจัดทํางบประมาณเป็นกรรมการ โดยมี

ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน เป็นกรรมการและเลขานุการ ทําหน้าที่ขอจัดตั้งงบประมาณให้เป็นไปตาม

แนวทางการขอจัดต้ังงบประมาณงบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ

ดําเนินการตามขั้นตอนที่เก่ียวข้อง

3. คณะกรรมการระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ชุดท่ี 2 มีหน้าท่ีพิจารณาขอตั้งงบประมาณของสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ประกอบด้วย ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นประธาน

รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นรองประธาน ผู้อํานวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และ บุคลากรใน

กลุ่มนโยบายและแผน โดยมีผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน เป็นกรรมการและเลขานุการ

4. คณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ชุดท่ี 3 ในกรณีท่ีครุภัณฑ์ท่ีขอจัดต้ังดังกล่าว ส่วนราชการ

มิได้กําหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์และราคาไว้ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จําเป็นต้องกําหนด
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คุณลักษณะข้ึนเอง เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ท่ีตรงกับความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารจัดการของ

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ประกอบด้วยคณะกรรมการ อย่างน้อย 3 คน เป็นผู้ท่ีมีความรู้

ความสามารถเป็นการเฉพาะสําหรับครุภัณฑ์ท่ีกําหนด ซ่ึงอาจจะเป็นบุคคลภายในหรือภายนอกหน่วยงาน

5. ข้ันตอนการดําเนินงาน

แนวทางการดําเนินงานการขอจัดตั้ง งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์

กรอบวงเงินงบประมาณการขอจัดตั้ง งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดกรอบวงเงินการดําเนินการจัดตั้งงบประมาณ

ค่าครุภัณฑ์ ในแต่ละปีงบประมาณ ดังนี้

1. ค่าครุภัณฑ์สําหรับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามกรอบวงเงินในแต่ละปี

2. จัดตั้งครุภัณฑ์รายการรถโดยสาร ขนาด 12 ที่น่ัง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 2,400 ซีซี

สําหรับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาที่ต้องการจําเป็น โดยทดแทนคันเดิมที่ชํารุดทรุดโทรม มีอายุการใช้งานมาแล้ว

ไม่ต่ํากว่า 12 ปี ยกเว้นเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีได้รับจัดสรรไปแล้วเม่ือปีงบประมาณท่ีผ่านมา

3. จัดตั้งให้โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตามกรอบวงเงินในแต่ละปี

4. จัดตั้งให้โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตามกรอบวงเงินในแต่ละปี

หมายเหตุ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้กําหนดกรอบเงินงบประมาณค่าครุภัณฑ์ สําหรับ

โรงเรียนในสังกัด จําแนกตามประเภทของโรงเรียน * ดังนี้

1. โรงเรียนปกติ (ท่ัวไป) และ โรงเรียนท่ีตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพ้ืนที่สูงและถิ่นทุรกันดาร)

2. โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล

3. โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 20 กลุ่ม

*การขอตั้งงบประมาณดําเนินการในลักษณะเดียวกัน คือ ใช้แบบคําขอแบบเดียวกัน
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ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

1. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา แจ้งนโยบายและแนวทางการขอจัดตั้งงบประมาณ รายการค่าครุภัณฑ์

ให้โรงเรียนดําเนินการขอจัดต้ังงบประมาณและกรอกข้อมูลคําขอจัดตั้งงบประมาณรายการค่าครุภัณฑ์ที่ขาดแคลน

จําเป็น ส่งให้สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ภายในกรอบเวลาท่ีกําหนด

2. คณะกรรมการระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พิจารณาคําขอจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการ

ค่าครุภัณฑ์ และ ดําเนินการจัดตั้งงบประมาณให้เป็นไปตามแนวทางการขอจัดตั้งงบประมาณงบลงทุน รายการ

ค่าครุภัณฑ์

3. การขอจัดตั้งงบประมาณสําหรับสถานศึกษาในสังกัด ดําเนินการ ดังนี้

3.1 ดําเนินการตรวจสอบพิกัด Latitude และ Longitude ของทุกโรงเรียนในระบบ DMC

ให้ครบถ้วน ถูกต้อง พร้อมทั้ งบันทึกพิกัด Latitude และ Longitude ของสํานักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษา

หากไม่บันทึกพิกัดจะไม่สามารถขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีได้

3.2 จัดตั้งงบประมาณรายการค่าครุภัณฑ์ ให้กับโรงเรียนที่มีความขาดแคลนจําเป็นตามเกณฑ์

มาตรฐานครุภัณฑ์ และเรียงลําดับโรงเรียนตามความขาดแคลน โดยให้สอดคล้องกับเป้าหมาย จุดเน้นตามนโยบาย

ท้ังนี้ ให้คํานึงถึงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสําคัญ กรณีโรงเรียนท่ีมีนักเรียนรวมท้ังสิ้น จํานวน 20 คนลงมา

ไม่สามารถขอจัดตั้งงบประมาณ รายการค่าครุภัณฑ์ได้ และให้สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพิจารณาการจัดตั้ง

ให้สอดคล้องกับนโยบาย หรือพิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นท่ี

3.3 จัดตั้งงบประมาณรายการค่าครุภัณฑ์ตามประเภท รายการให้สอดคล้องกับขนาดและระดับ

การศึกษาที่เปิดสอน โดยให้เลือกรายการครุภัณฑ์ตามความจําเป็นและเหมาะสม ตามกรอบวงเงินของครุภัณฑ์

แต่ละรายการ เช่น

3.3.1 อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก ให้ดําเนินการขอจัดต้ังเฉพาะโรงเรียน

ขนาดเล็ก เพื่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถบริการโรงเรียนขนาดเล็กอื่น ๆ ได้

3.3.2 อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

(ประถมศึกษา) ให้ดําเนินการขอจัดตั้งเฉพาะโรงเรียนประถมศึกษา

3.3.3 อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา–มัธยมศึกษา อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น) ดําเนินการขอจัดตั้งเฉพาะโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

3.3.4 อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ระดับ

โรงเรียนมัธยมศึกษา ให้ดําเนินการขอจัดตั้งเฉพาะโรงเรียนมัธยมศึกษา

3.3.5 รายการครุภัณฑ์ เช่น อุปกรณ์วิชางานเกษตร ครุภัณฑ์สําหรับโรงฝึกงาน ครุภัณฑ์

สําหรับงานไฟฟ้า ครุภัณฑ์สําหรับงานไม้ ครุภัณฑ์สําหรับงานโลหะ อุปกรณ์วิชางานยนต์ อุปกรณ์วิชางานอาหาร

และโภชนาการ ให้ขอจัดตั้งสําหรับโรงเรียนที่มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ (โรงฝึกงาน) ครูผู้สอน และ/หรือ

วิทยากรท้องถ่ินทางวิชาชีพที่ตรงกับรายการครุภัณฑ์นั้น ๆ

3.3.6 ครุภัณฑ์ดนตรีไทย สากล พื้นบ้าน วงโยธวาทิต ให้ขอจัดต้ังสําหรับโรงเรียนท่ีมี

ความพร้อมด้านครูผู้สอน และ/ หรือวิทยากรท้องถิ่นท่ีสามารถทําการสอนได้

3.3.7 ครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนทุกระดับ สามารถขอจัดต้ังได้ตามความจําเป็นขาดแคลน

ตามระดับที่เปิดสอน โดยขอจัดตั้งไม่น้อยกว่าจํานวน 10 ชุดต่อโรงเรียน
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3.3.8 ครุภัณฑ์การศึกษา (เลือกรายการ) ให้ขอจัดต้ังได้ตามขนาดโรงเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ

90 ตามกรอบวงเงินในแต่ละรายการ เช่น โรงเรียนขนาดกลางเลือกครุภัณฑ์ดนตรีพื้นบ้าน (เลือกรายการ) แบบ 2

กรอบวงเงิน 70,000 บาท จะต้องจัดตั้งไม่น้อยกว่า 63,000 บาท แต่ไม่เกิน 70,000 บาท โดยให้บันทึกยอด

งบประมาณในเว็บไซด์เท่ากับที่ขอจัดตั้งจริง (หากโรงเรียนขอจัดต้ัง 65,300 บาท ให้บันทึกใน ระบบ 65,300 บาท)

ทั้งนี้ให้ตรวจสอบแนวทางการดําเนินงานกับแนวทางการจัดต้ังงบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพื้นฐานในแต่ละปี ซ่ึงอาจจะมีการปรับเปล่ียนการดําเนินงานเป็นปีๆไป

4. การขอจัดตั้งงบประมาณรายการค่าครุภัณฑ์สําหรับโรงเรียน และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้

ขอจัดตั้งงบประมาณภายในกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรและตามรายการที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพื้นฐานกําหนดในแต่ละปี

5. จัดทําและสรุปคําขอจัดตั้งงบประมาณ รายการค่าครุภัณฑ์ จําแนกรายผลผลิต พร้อมตรวจสอบ

ความถูกต้องของกรอบวงเงินงบประมาณ งบประมาณทุกรายการ โดยดําเนินการตามข้ันตอนที่เกี่ยวข้องและส่ง

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 1 ชุด ภายในเวลาท่ีกําหนด ดังนี้

5.1 แบบ 1 ,2, 3, 3-2, 3-3 และ 4 เป็นแบบคําขอจัดตั้ งครุ ภัณฑ์ที่ต้องจัดส่งให้ สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

5.2 แบบ 3-1, 3-2, 3-3 และ 4-1 เป็นแบบคําขอจัดตั้งครุภัณฑ์ที่โรงเรียนต้องจัดส่งให้สํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษา

5.3 แบบ 4 และ แบบ 4-1 ใช้สําหรับเสนอขอจัดตั้ งครุภัณฑ์ของโรงเรียนในพื้นที่ สูงและ

ถ่ินทุรกันดาร และโรงเรียนพื้นท่ีเกาะ เท่านั้น

6. การเลือกครุภัณฑ์ ให้เลือกครุภัณฑ์ตามรายการที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด

โดยดําเนินการดังนี้

6.1 สามารถเลือกรายการมาตรฐานครุภัณฑ์ จากสํานักงบประมาณ หรือกระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคมกําหนด โดยสืบค้นได้จาก www.bb.go.th และ www.mdes.go.th

6.2 กรณีท่ีเลือกรายการครุภัณฑ์จากส่วนราชการอื่น จะต้องจัดทําหนังสือขอใช้คุณลักษณะเฉพาะ

ครุภัณฑ์และราคาต่อหน่วยไปยังส่วนราชการน้ัน และต้องได้รับอนุญาตให้ใช้ก่อน จึงจะสามารถดําเนินการได้

6.3 กรณีที่เลือกรายการครุภัณฑ์ ท่ีต้องกําหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เอง ให้ดําเนินการตาม

แนวทางการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ทั้งน้ี คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ตามข้อ 6.1 - 6.3 ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดหาและ

จัดทําคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามแนวทางการกําหนดรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ และรวบรวมคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ของโรงเรียนที่ได้รับพิจารณาให้จัดต้ัง

งบประมาณประจําปี ไว้ที่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือส่งให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หากสํานักงบประมาณต้องการใช้ประกอบการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ ซ่ึงจะแจ้งให้ทราบต่อไป

7. การขอจัด ต้ังงบประมาณรายการรถโดยสารขนาด 12 ที่ น่ัง (ดี เซล) ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี สําหรับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีความจําเป็น โดยทดแทนคันเดิมที่ชํารุดทรุดโทรมและ

มีอายุการใช้งานเกินกว่า 12 ปี (ตามแบบ 2) พร้อมแนบเอกสารตามที่กําหนด

http://www.bb.go.th
http://www.mdes.go.th
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8. การจัดต้ังงบประมาณรายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งของโรงเรียน ขอจัดตั้งได้เฉพาะโรงเรียน

พื้นท่ีสูงในถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนพื้นท่ีเกาะเท่านั้น (ตามแบบ 4)

9. การขอจัดต้ังงบประมาณรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ให้กลุ่มส่งเสริมการจัดศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จัดทําโครงการจัดหาระบบ

คอมพิวเตอร์ที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน เสนอพร้อมคําขอจัดต้ังงบประมาณประจําปี โดยใช้งบประมาณในกรอบวงเงิน

ที่ได้รับ ส่งให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อนําเข้าคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารของกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาอนุมัติต่อไป สําหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นต้นไป

หากโรงเรียนมีความขาดแคลนจําเป็นท่ีต้องใช้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นการ

เตรียมการจัดต้ังงบประมาณ เนื่องจากรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนจะต้องจัดทําโครงการจัดหาระบบ

คอมพิวเตอร์ที่ขอใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน ก่อน 1 ปีงบประมาณ (ตามแบบข้อเสนอโครงการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร เอกสารภาคผนวก หน้า 119-123 และ ตัวอย่าง หน้า 124-134)

10. ให้ดําเนินการบันทึกคําขอต้ังงบประมาณผ่านเว็บไซต์ที่กําหนด ภายในเวลาที่กําหนด และพิมพ์เป็น

เอกสาร (print out) รับรองความถูกต้อง ส่งพร้อมเอกสารคําขอจัดต้ังงบประมาณ รายการค่าครุภัณฑ์ ตาม ข้อ 5

ข้อ 7 (ถ้ามี) ข้อ 8 (ถ้ามี) และ ข้อ 9 (ถ้ามี) ด้วย กรณีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ตาม ข้อ 6 ให้จัดส่งเมื่อสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานแจ้งให้ส่งในภายหลัง

ระดับโรงเรียน

1. ให้คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีส่วนร่วมในการวางแผนกําหนดแนวนโยบายในการขอจัดตั้ง

งบประมาณรายการค่าครุภัณฑ์สําหรับโรงเรียน

2. ให้ดําเนินการตรวจสอบพิกัด Latitude และ Longitude ของโรงเรียนในระบบ DMC ให้ถูกต้อง และ

บันทึกพิกัด Latitude และ Longitude ด้วย หากไม่บันทึกและยืนยันพิกัด Latitude และLongitude ของโรงเรียน

จะไม่สามารถขอจัดตั้งงบประมาณ ประจําปีได้

3. เสนอขอจัดตั้งงบประมาณ ตามความขาดแคลน จําเป็น ตามเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์ โดยให้

สอดคล้องกับเป้าหมายจุดเน้นตามนโยบาย ท้ังนี้ ให้คํานึงถึงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสําคัญ

4. เรียงลําดับความสําคัญของรายการครุภัณฑ์ตามความต้องการจําเป็นและขาดแคลนส่งให้สํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาตามลําดับ

5. การเสนอขอจัดตั้งงบประมาณรายการครุภัณฑ์การศึกษา ยกเว้นรายการโต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน ต้องเป็น

ความต้องการของครูผู้สอนและรายการท่ีเลือกต้องสอดคล้องกับวิชาท่ีสอน ส่งให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตามแบบท่ีกําหนด

6. การเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ รายการครุภัณฑ์โต๊ะ - เก้าอี้นักเรียนทุกระดับ สามารถขอจัดตั้งได้

ตามความจําเป็นขาดแคลนตามระดับท่ีเปิดสอน โดยขอจัดตั้งไม่น้อยกว่าจํานวน 10 ชุดต่อโรงเรียน

7. การเลือกครุภัณฑ์ ให้เลือกครุภัณฑ์ตามรายการที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด

ในแต่ละปี โดยดําเนินการดังนี้
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7.1 สามารถเลือกรายการมาตรฐานครุภัณฑ์ จากสํานักงบประมาณ หรือกระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคมกําหนด โดยสืบค้นได้จาก www.bb.go.th และ www.mdes.go.th

7.2 กรณีเลือกรายการครุภัณฑ์จากส่วนราชการอื่น จะต้องจัดทําหนังสือขอใช้คุณลักษณะเฉพาะ

ครุภัณฑ์และราคาต่อหน่วยไปยังส่วนราชการนั้น และต้องได้รับอนุญาตให้ใช้ก่อน จึงจะสามารถดําเนินการได้

7.3 กรณีเลือกรายการครุภัณฑ์ ท่ีต้องกําหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เอง ให้ดําเนินการตาม

แนวทางการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ทั้งน้ี การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ขึ้นเองต้อง

ให้เป็นไปตามการจําแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณที่สํานักงบประมาณกําหนด

7.4 รายการครุภัณฑ์การศึกษา สามารถเลือกได้ทุกรายการ หากเลือกรายการครุภัณฑ์การศึกษาท่ี

กําหนดให้เลือกรายการใดแล้ว ต้องแจงรายละเอียดท่ีเลือกรายการรายละเอียด (ตามแบบ 3-3) ยกเว้น รายการ

ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและเครือข่าย ไม่สามารถขอจัดตั้งได้ เนื่องจากเป็นภารกิจของสํานักเทคโนโลยี

เพื่อการเรียนการสอน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการขอจัดตั้งให้กับโรงเรียนสําหรับใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป หากโรงเรียนมีความขาดแคลนจําเป็นที่ต้องใช้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในการ

จัดการเรียนการสอน เพ่ือเป็นการเตรียมการจัดตั้งงบประมาณ เนื่องจากรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จะต้องได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนจะต้อง

จัดทําโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่ขอใช้เงินงบประมาณแผ่นดินก่อน 1 ปีงบประมาณ (ตามแบบข้อเสนอ

โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เอกสารภาคผนวก หน้า 119-123) โดยใช้บัญชีรายการครุภัณฑ์

และเกณฑ์การขอจัดตั้งงบประมาณประจําปีในแต่ละปี รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เท่านั้น ไปยังสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษา เพื่อตรวจสอบความขาดแคลนและจําเป็น และรวบรวมโครงการของโรงเรียนเป็นรายโรง ส่งสํานัก

เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนําเข้าคณะกรรมการเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาอนุมัติ หากคณะกรรมการดังกล่าวอนุมัติโครงการ

โรงเรียนจึงสามารถดําเนินการขอจัดตั้งงบประมาณในปีงบประมาณนั้น ๆได้ ซ่ึงในการจัดต้ังงบประมาณจะต้องอยู่

ในกรอบวงเงินของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

7.5 รายการครุภัณฑ์การศึกษา (เลือกรายการ) ให้ขอจัดตั้งได้ตามขนาดโรงเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ

90 ของกรอบวงเงินในแต่ละรายการ เช่น ครุภัณฑ์ดนตรีพ้ืนบ้าน (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) ท้ังนี้ให้ตรวจสอบแนวทางการดําเนินงานกับแนวทางการจัดต้ังงบประมาณของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในแต่ละปี ซ่ึงอาจจะมีการปรับเปล่ียนการดําเนินงานเป็นปี ๆไป

8. จัดทําและสรุปคําขอจัดต้ังงบประมาณรายการค่าครุภัณฑ์ จําแนกรายผลผลิต พร้อมตรวจสอบ

ความถูกต้องของงบประมาณทุกรายการ โดยจัดส่งเอกสารตามแบบ 3-1, 3-2, 3-3 (ถ้ามี) และ 4-1 (ถ้ามี) ส่งให้

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภายในเวลาที่กําหนด กรณีการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ตามข้อ 7.1-7.3

ให้โรงเรียนจัดหาและจัดทําคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ตามแนวทางการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ครุภัณฑ์ส่งสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

9. การกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการขอจัดตั้งงบประมาณต้องมีการ

ดําเนินการกําหนดรายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ต้องการ ซ่ึงหมายถึง คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ของรายการครุภัณฑ์

นั้น ๆ พร้อมทั้งกําหนดราคาต่อหน่วย เพ่ือดําเนินการจัดตั้งให้ตรงตามความต้องการและจําเป็นในการใช้งาน

http://www.bb.go.th
http://www.mdes.go.th
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ซึ่งครุภัณฑ์ที่ใช้ในหน่วยงานทางการศึกษา มีท้ังครุภัณฑ์ท่ีได้กําหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ไว้แล้ว และที่ต้อง

กําหนดข้ึนเอง ในกรณีท่ีมีความต้องการนอกเหนือจากรายการครุภัณฑ์ท่ีส่วนราชการกําหนดไว้ มีรายละเอียด

การดําเนินการ ดังนี้

9.1 รายการ ราคา และคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ท่ีส่วนราชการกําหนด

เมื่อโรงเรียนต้องการครุภัณฑ์รายการใด ต้องตรวจสอบว่าครุภัณฑ์รายการน้ันได้มีส่วนราชการ

กําหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์หรือไม่ หากเป็นครุภัณฑ์ที่สํานักงบประมาณและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคมกําหนดไว้แล้ว โรงเรียนสามารถเลือกใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และราคาต่อหน่วยที่สํานักงบประมาณ

และกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้ และกรณีที่ต้องการครุภัณฑ์ที่ส่วนราชการอื่นกําหนด ให้จัดทํา

หนังสือขอใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ และราคาต่อหน่วยไปยังส่วนราชการนั้น ซึ่งจะต้องได้การอนุญาตให้ใช้ก่อน

จึงสามารถจัดจั้งครุภัณฑ์ได้

9.2. รายการ ราคา และคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่ไม่มีส่วนราชการกําหนด สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาและโรงเรียนสามารถกําหนดข้ึนเองได้ โดยดําเนินการดังนี้

9.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้ใช้ครุภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อทําหน้าที่กําหนดคุณลักษณะ

เฉพาะครุภัณฑ์และราคามาตรฐาน อย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย ผู้ใช้ (อาทิเช่น ครูผู้สอน หัวหน้ากลุ่มสาระ

การเรียนรู้ เป็นต้น) และหรือมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสําหรับครุภัณฑ์ที่ต้องการจัดหา โดยจําเป็นต้องอาศัยเทคนิค

เป็นการเฉพาะ (หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเป็นการเฉพาะสําหรับครุภัณฑ์ที่จะกําหนด ซึ่งอาจเป็นบุคคล

ภายในหรือภายนอกหน่วยงานก็ได้)

9.2.2 คณะกรรมการต้องกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ไม่ให้สนับสนุนหรือ

ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดย่ีห้อหนึ่งเป็นการเฉพาะ โดยต้องกําหนดให้ตรงตามความต้องการผู้ใช้ มีผู้เสนอราคาได้มากยี่ห้อ

ภายในวงเงินงบประมาณและคุณภาพเหมาะสมกับราคาต่อหน่วย ในการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ควรกําหนดรายละเอียดที่เป็นสาระสําคัญท่ีบ่งบอกถึงภาพรวมของครุภัณฑ์นั้น ในการกําหนดขนาด/ปริมาณ

ของครุภัณฑ์ ไม่ควรกําหนดขนาด/ปริมาณที่เฉพาะเจาะจง ควรกําหนดให้เป็นขนาด/ปริมาณที่ตํ่าสุด หรือสูงสุด เช่น

ไม่น้อยกว่า...... ไม่ต่ํากว่า........ ไม่เกิน......... เป็นต้น และควรระบุระยะเวลาการรับประกันด้วย

9.2.3 ห้ามกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ท่ีเป็นการกีดกันสินค้าไทยหรือ

ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใดในการเข้าเสนอราคา

9.2.4 กรณีครุภัณฑ์ที่กําหนด มีผู้ผลิตได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ตั้งแต่ 3

รายขึ้นไป ให้ระบุหมายเลข มอก. เป็นรายละเอียดคุณลักษะเฉพาะได้ การกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ครุภัณฑ์ที่กําหนดขึ้นเอง คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังสามารถนํารายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์

หลากหลายยี่ห้อมาศึกษา เพ่ือกําหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการ โดยไม่สนับสนุนสินค้า

ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเป็นการเฉพาะ
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ตัวอย่าง การกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่กําหนดข้ึนเอง

ครุภัณฑ์โต๊ะพับอเนกประสงค์

1. หน้าโต๊ะเป็นโฟเมก้า หนาไม่น้อยกว่า 25 มม. ด้านล่างปิดด้วยแผ่นเมลามีนสีขาว

2. โครงชุบโครเม่ียม แข็งแรงทนทาน

3. ขาโต๊ะพับเก็บได้รองขาด้วยพลาสติกแข็ง 4 จุด กันลื่นและป้องกันรอยขีดข่วนบนพื้นผิว

4. ขาเหล็กใหญ่ไม่น้อยกว่า 1.5 x 1.5 นิ้ว หนา 1.2 มม. ชุบโครเม่ียม

5. ขนาดไม่น้อยกว่า (W) 75 x (D) 180 x (H) 75 ซม.

6. รับประกันคุณภาพอย่างน้อยกว่า 1 ปี

9.3 คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง นําคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ท่ีกําหนดขึ้นไปสืบราคา

ให้ได้มากยี่ห้อ เพ่ือนําราคามากําหนดเป็นราคาต่อหน่วย ซึ่งอาจจะเป็นราคาที่ต่ําสุดที่สืบราคาได้ หรือราคาถัวเฉลี่ย

หรือราคาตามความเหมาะสมกับคุณภาพ และวงเงินท่ีได้รับจัดสรร

9.4 คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ต้องลงนามรับรองคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่กําหนดขึ้น

ทุกคนและทุกหน้า (มุมล่างขวา) พร้อมประทับตราหน่วยงาน

9.5 จัดทํารายงานการประชุมพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ พร้อมคณะกรรมการทุกคนลง

นามทุกหน้า (มุมล่างขวา)

9.6 กรณีสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นผู้ กําหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ให้เสนอ

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้อนุมัติ หากโรงเรียนเป็นผู้กําหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ให้เสนอผู้อํานวยการโรงเรียนเป็นผู้อนุมัติ

9.7 รายละเอียดเอกสารที่ต้องจัดส่ง มีดังนี้

9.7.1 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

9.7.2 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ พร้อมราคาต่อหน่วย

9.7.3 แบบรูปรายการครุภัณฑ์ (ถ้ามี)

หมายเหตุ แนวทางข้างต้นนี้อ้างอิงจาก หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ท่ี ศธ 04002/ว2766 เรื่อง แนวทางการดําเนินงานกําหนดราคามาตรฐานและ

คุณลักษณะเฉพาะ (Specification : Spec) ลงวันท่ี 19 กันยายน 2559 และ

หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่ี ศธ 04002/ว4885 เรื่อง เกณฑ์คุณลักษณะ

เฉพาะครุภัณฑ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2562
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แนวทางการดําเนินงานการขอจัดตั้ง งบลงทุน รายการค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

กรอบวงเงินงบประมาณการขอจัดตั้ง งบลงทุน รายการค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดกรอบวงเงินการดําเนินการจัดตั้งงบประมาณ

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ในแต่ละปีงบประมาณ ดังนี้

1. ค่าก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น สําหรับสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษา และโรงเรียนในสังกัด จํานวนตามกรอบวงเงินในแต่ละปี

2. จัดตั้งสําหรับโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ โดยตั้งไว้ที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

3. จัดต้ังงบประมาณสําหรับอาคารเรียน งบผูกพันให้โรงเรียนตามความขาดแคลนและจําเป็น

โดยพิจารณาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวนตามกรอบวงเงินในแต่ละปี

4. ค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ รายการผูกพันเดิม จํานวนตามกรอบวงเงินในแต่ละปี

หมายเหตุ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้กําหนดกรอบเงินงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

สําหรับโรงเรียนในสังกัด จําแนกตามประเภทของโรงเรียน* ดังนี้

1. โรงเรียนปกติ (ท่ัวไป) และ โรงเรียนท่ีตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพ้ืนที่สูงและถิ่นทุรกันดาร)

2. โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล

3. โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 20 กลุ่ม

* การขอตั้งงบประมาณดําเนินการในลักษณะเดียวกัน คือ ใช้แบบคําขอแบบเดียวกัน

ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

1. แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาขอจัดต้ังงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง

ประกอบด้วย ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นประธาน รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ที่รับผิดชอบกลุ่มนโยบายและแผน ผู้แทนผู้บริหารโรงเรียนตามขนาดโรงเรียนและหรือผู้แทนเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน

ในกรณีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีโรงเรียนท่ีต้ังในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนในพื้นท่ีสูงและถ่ินทุรกันดาร และ

โรงเรียนพ้ืนท่ีเกาะ) ให้มีผู้แทนร่วมด้วย โดยมีผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผนเป็นกรรมการและเลขานุการ

ทําหน้าที่ขอจัดตั้งงบประมาณให้เป็นไปตามแนวทางการขอจัดต้ังงบประมาณงบลงทุน รายการค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และดําเนินการตามขั้นตอนที่เก่ียวข้อง

2. การขอจัดตั้งงบประมาณ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดําเนินการขอจัดตั้งงบประมาณ ดังนี้

2.1 ตรวจสอบการบันทึกและยืนยันข้อมูล ในระบบจัด เก็บ ข้อมูลสิ่ ง ก่อสร้ าง (B-OBEC)

ของโรงเรียน เนื่องจากการขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีของทุกปี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน กําหนดให้โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) เชื่อมโยงกับเว็บไซต์การขอจัดต้ังงบประมาณ

https://budget...jobobec.in.th รวมทั้งตรวจสอบพิกัด Latitude และ Longitude ของทุกโรงเรียนที่ได้นํามา

จากระบบ DMC ให้ถูกต้อง และบันทึกพิกัด Latitude และ Longitude ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาด้วย

หากไม่บันทึกและยืนยันข้อมูลในโปรแกรม B-OBEC และจุดพิกัด จะไม่สามารถขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีได้
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2.2 การขอจัดตั้งงบประมาณประจําปี กรณีงบปีเดียว รายการค่าท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง (ตามแบบ

สิ่งก่อสร้างที่ระบุไว้ ตามแนวทางการจัดตั้งงบประมาณรายการสิ่งก่อสร้างของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพื้นฐานในแต่ละปี ประกอบด้วย

2.2.1 รายการค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา อาคารประกอบ

และส่ิงก่อสร้างอื่น

2.2.2 รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่ งก่อสร้างอื่น

ให้ เสนอขอจัดต้ังงบประมาณโรงเรียนละ 50,000 บาทขึ้นไป (ให้ จัดส่งรายละเอียดประมาณราคาแบบ

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 รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หากมีความจําเป็นจัดต้ัง

ในรายการน้ี ให้จัดตั้งได้ภายในกรอบวงเงินของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่จะกําหนดในแนวทางการจัดทํา

งบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในแต่ละปี

2.2.4 รายการสิ่งก่อสร้างอ่ืน ได้แก่ ร้ัว ถนน และรางระบายน้ํา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

จะต้องแนบแบบประมาณราคา (ปร.4 (ก) ปร.5(ก) และ ปร.6) เป็นไฟล์pdf ลงในเว็บไซต์ท่ีกําหนดคือ

https://budget.....jobobec.in.th พร้อมส่งเอกสารจํานวน 1 ชุด

หมายเหตุ : รายการสิ่งก่อสร้างตามข้อ 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 และอาคารแบบพิเศษ จะต้องบันทึกค่า Factor F

ลงในเว็บไซต์ https://budget.....jobobec.in.th ด้วย

ท้ังนี้ ให้สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจัดเรียงลําดับความสําคัญจําเป็น ในข้อ 2.2.1, 2.2.2 และ

2.2.3 รวมทุกรายการให้อยู่ในบัญชีเดียวกัน (แบบ 11) โดยเรียงลําดับความขาดแคลนจากมากไปหาน้อย และ

ในกรณีที่งบประมาณในภาพรวมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละแห่งถูกปรับลด สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจะตัดจากลําดับสุดท้ายขึ้นไป

2.3 การขอจัดตั้งงบประมาณประจําปี กรณีงบผูกพัน รายการค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง หากมี

ความจําเป็นให้เสนอขอตั้งงบประมาณไปที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยไม่ซ้ํากับท่ีได้รับ

จัดสรรในปีงบประมาณท่ีผ่านมา

- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือโรงเรียนในสังกัด ขอจัดตั้งได้ไม่เกิน

เขตละ 1 หลัง (กําหนดตามสัดส่วนจํานวนโรงเรียนที่มีนักเรียน 400 คนขึ้นไป)

- สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหรือโรงเรียนในสังกัด ขอจัดตั้งได้ไม่ เกิน

เขตละ 2 หลัง (กําหนดตามสัดส่วนจํานวนโรงเรียนที่มีนักเรียน 400 คนขึ้นไป)

2.3.1 การขอจัดตั้งงบประมาณกรณีงบผูกพันสําหรับอาคารเรียนของโรงเรียน ต้องเป็น

โรงเรียนท่ีมีนักเรียน ตั้งแต่ 400 คน และมีความขาดแคลนห้องตามเกณฑ์ ตั้งแต่ 10 ห้อง ข้ึนไป

2.3.2 การขอจัดต้ังงบประมาณกรณีงบผูกพัน สําหรับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

หากมีความจําเป็นจัดต้ังงบประมาณในการก่อสร้างอาคารสํานักงาน สามารถจัดตั้งได้ 3 รูปแบบ รายละเอียดตาม

เง่ือนไขราคาในแต่ละปี ให้รวมในข้อ 2.2.1 ภายในกรอบวงเงินที่ได้รับแจ้งจัดสรร

3. การขอจัดตั้งงบประมาณของโรงเรียนในสํานักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาต้องเป็นไปตามคู่ มือ

และแนวทางที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด โดยสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอาจพิจารณา

https://budget.....jobobec.in.th
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กําหนดรายละเอียด เกณฑ์ ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมได้ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของแต่ละสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา

4. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษาแนวทางการขอจัดตั้งงบประมาณประจําปี งบลงทุนรายการ

ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง โดยใช้แบบรายการและราคามาตรฐานตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

กําหนด หรือใช้แบบพิเศษตามความต้องการจําเป็นของโรงเรียน กรณีโรงเรียนที่ต้ังอยู่ใน พื้นท่ีเสี่ยงต่อแผ่นดินไหว

(ตามประกาศพ้ืนที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว ของกระทรวงมหาดไทย) ให้ใช้แบบอาคารเรียน (ในเขตแผ่นดินไหว)

ตามแบบท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด (ตัวอย่าง หน้า 114-115)

5. รายละเอียดประกอบการขอจัดตั้งงบประมาณให้เป็นไปตามแบบฟอร์ม พร้อมส่งเอกสารประกอบ

ดังนี้

5.1 อาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์ กรณีงบผูกพันแบบมาตรฐาน ได้แก่

5.1.1 เหตุผลและความจําเป็นประกอบการพิจารณา

5.1.2 ผังบริเวณโรงเรียน (Master Plan) ระบุตําแหน่งที่จะก่อสร้างพร้อมท้ังแสดงระยะหา่ง

ระหว่างอาคารตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522

5.1.3 หนังสือยืนยันว่ามีสถานท่ีก่อสร้างเพียงพอและพร้อมในการก่อสรา้ง

5.1.4 ภาพถ่าย สภาพอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน

5.1.5 แบบสํารวจข้อมูลประกอบการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ

กรณีงบผูกพัน

5.1.6 หนังสือรับรองการก่อสร้างอาคารไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยเรื่องความสูงของอาคาร เช่น

กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถ่ิน ประกาศ พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติ พ.ศ. 2504 และระเบียบว่าด้วยการก่อสร้างอาคารในเขตเมืองของจังหวัดและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

5.1.7 กรณีของการขอจัดต้ังงบประมาณทดแทนอาคารเดิมท่ีต้องการรื้อถอน จะต้องมี

ความเห็นของวิศวกรหน่วยงานของรัฐท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมว่า สมควรรื้อถอน

ประกอบการพิจารณา จึงสามารถเสนอขอจัดตั้งงบประมาณอาคารทดแทนได้ (กรณีโรงเรียนดําเนินการ

ขออนุมัติร้ือถอนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้รื้อถอน ก็ให้ตรวจสอบและดําเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนท่ีกําหนดนี้ด้วย)

พร้อมจัดส่งสําเนาหนังสือที่ได้รับอนุมัติให้รื้อถอนและสําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และต้อง

ได้รับการอนุมัติ ให้รื้อถอนก่อนวันท่ี 31 ตุลาคม ในปีท่ีขอตั้ง ควรกําหนดเวลาให้สอดคล้องกับการส่งเอกสาร*

5.2 อาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์ กรณีงบผูกพันแบบพิเศษ ได้แก่

5.2.1 เหตุผลและความจําเป็นประกอบการพิจารณา

5.2.2 ส่งแบบรูปรายการอาคารเรียน และอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ ที่ผู้อํานวยการ

โรงเรียนลงนามรับรองในแบบรูปรายการว่า “ขอใช้แบบรูปรายการดังกลา่วนี้ในการก่อสร้าง” ทุกแผ่น

5.2.3 ผังบริเวณโรงเรียน (Master Plan) ระบุตําแหน่งท่ีจะก่อสร้างพร้อมทั้งแสดงระยะห่าง

ระหว่างอาคารตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

5.2.4 หนังสือยืนยันว่าโรงเรียนมีข้อจํากัดด้านพื้นท่ีก่อสร้าง ไม่สามารถก่อสร้างอาคารแบบ

มาตรฐานได้ และยืนยันว่ามีสถานท่ีก่อสร้างเพียงพอ พร้อมในการก่อสร้างอาคารแบบพิเศษ

5.2.5 ภาพถ่าย สภาพอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน
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5.2.6 แบบสํารวจข้อมูลประกอบการเสนอขอจัดต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีกรณีงบผูกพัน

แบบที่เสนอขอจัดตั้งจะต้องมีความสอดคล้องกับข้อมูลความขาดแคลน

5.2.7 หนังสือรับรองการก่อสร้างอาคารไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยเรื่องความสูงของอาคาร เช่น

กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถ่ิน ประกาศ พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติ พ.ศ. 2504 และระเบียบว่าด้วยการก่อสร้างอาคารในเขตเมืองของจังหวัดและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

5.2.8 กรณีของการขอจัดต้ังงบประมาณทดแทนอาคารเดิมที่ ต้องการรื้อถอนจะต้องมี

ความเห็นของวิศวกรหน่วยงานของรัฐท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมว่า สมควรรื้อถอน

ประกอบการพิจารณา จึงสามารถเสนอขอจัดตั้งงบประมาณอาคารทดแทนได้ (กรณีโรงเรียนดําเนินการขอ

อนุมัติรื้อถอนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้รื้อถอน ก็ขอให้ตรวจสอบและดําเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนท่ีกําหนดนี้ด้วย)

พร้อมจัดส่งสําเนาหนังสือที่ได้รับอนุมัติให้รื้อถอนและสําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และต้อง

ได้รับการอนุมัติ ให้รื้อถอนก่อนวันท่ี 31 ตุลาคม ในปีท่ีขอตั้ง ควรกําหนดเวลาให้สอดคล้องกับการส่งเอกสาร*

ท้ังนี้ หากได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว ห้ามมิให้โรงเรียนเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการโดยเด็ดขาด

5.3 อาคารสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ท้ังกรณีงบผูกพัน และงบปีเดียว) ได้แก่

5.3.1 เหตุผลและความจําเป็นประกอบการพิจารณา

5.3.2 ผังบริเวณ (Master Plan) ระบุตําแหน่งที่จะก่อสร้างพร้อมทั้งแสดงระยะห่างระหว่าง

อาคารตามกฎกระทรวงฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

เพื่อยืนยันวา่มีสถานท่ีก่อสร้างเพียงพอและพร้อมในการก่อสร้าง

5.3.3 สําเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธ์ิที่ดิน/การขอใช้ท่ีดิน

5.3.4 ภาพถ่าย สภาพอาคารสํานักงานท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน

5.3.5 จํานวนบุคลากรในสํานักงาน ตามกรอบอัตรากําลัง

ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะพิจารณาเฉพาะสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ท่ีจัดส่งเอกสาร ถูกต้อง ครบถ้วน และตรวจสอบได้เท่านั้น

6.จัดทําและสรุปคําขอจัดตั้งงบประมาณรายการค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ตามแบบในโปรแกรมMicrosoft

Excel เท่านั้น พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลงบประมาณทุกรายการ โดยจัดทําเป็นเอกสาร จํานวน 1 ชุด ส่งสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานภายในเวลาท่ีกําหนด

7. ตรวจสอบแบบอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ต้องเหมาะสมกับพ้ืนท่ีในการก่อสร้าง

ท้ังนี้ หากได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว ห้ามมิให้เปลี่ยนแปลงแบบและโรงเรียนโดยเด็ดขาด

8. ให้บันทึกคําขอจัดต้ังงบประมาณผ่านเว็บไซต์ https://budget...jobobec.in.th ภายในเวลาที่กําหนด

และพิมพ์เป็นเอกสาร (print out) รับรองความถูกต้อง ส่งพร้อมเอกสารคําขอตั้งงบประมาณ รายการค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ตามข้อ 6

สําหรับรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่น ให้แนบไฟล์

pdf แบบ ปร.4 (ก), ปร.5 (ก) และ ปร.6 พร้อมท้ังรายการปรับปรุงซ่อมแซมตามตัวอย่าง (หน้า78-81)

และเอกสารท่ีเกี่ยวข้องทุกรายการ ในเว็บไซต์
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9. กรณีมีการขอเพิ่มค่าขนส่ง สําหรับโรงเรียนในพ้ืนที่สูงและถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนพื้นท่ีเกาะ

ในการขนส่ง วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้คํานวณค่าขนส่งตามข้อเท็จจริง ตามแบบ ปร.4 (พ) พร้อมเหตุผลความจําเป็น

สําหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกําหนดฯ ท่ีกําหนดไว้ในคู่มือ ดังนี้

9.1 ค่าขนส่งทางรถ ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง โดยศึกษารายละเอียดได้จาก

https://saraban-aw.cgd.go.th/easinetimage/inetdoc?id=show_CGD.A.18981_1_BCS_1_pdf

(การจัดทํารายละเอียดประกอบการถอดแบบคํานวณราคากลางงานก่อสร้างที่เก่ียวข้องกับค่าน้ํามันเพ่ิมเติม)

9.2 ค่าขนส่งทางเ รือ ให้องค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน หรือสืบราคาค่าขนส่งทางเ รือจาก

ผู้ประกอบการในพื้นท่ีท่ีโรงเรียนตั้งอยู่ เป็นผู้รับรองค่าขนส่ง

ทั้งน้ี ให้จัดส่งเอกสารคําขอจัดตั้งงบประมาณและเอกสารประกอบตามท่ีกําหนด ให้ถูกต้อง

ครบ ถ้วน ตรงตามข้ อ มูล ท่ีบั น ทึก ใน เว็ บ ไซ ต์ https://budget...jobobec.in.th ภาย ใน เวลา ท่ีกํ าหนด

10. กรณีการจัดตั้งงบประมาณของโรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียน 120 คนลงมา ให้แนบหนังสือรับรอง

สถานะโรงเรียนขนาดเล็ก ประกอบคําขอจัดตั้งงบประมาณ โดยแนบไฟล์ PDF ในเว็บไซต์ และส่งเอกสารด้วย

ระดับโรงเรียน

1. บันทึกข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบันทุกรายการ

พร้อมท้ังยืนยันข้อมูลในระบบ เนื่องจากการขอจัดตั้งงบประมาณ ในแต่ละปีงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กําหนดให้โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) เชื่อมโยงกับเว็บไซต์การขอจัดต้ัง

งบประมาณ รวมทั้งบันทึกพิกัด Latitude และ Longitude ของโรงเรียนในระบบ DMC ให้ถูกต้องด้วย หากไม่

บันทึกและไม่ยืนยันข้อมูลในโปรแกรม B-OBEC และไม่บันทึกพิกัด จะไม่สามารถขอจัดตั้งงบประมาณ ประจําปี

งบประมาณนั้นได้

2. ตรวจสอบ ทบทวนข้อมูลความขาดแคลน ความจําเป็นด้านอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง

อื่นให้สอดคล้องกับแผนการจัดช้ันเรียน และแนวโน้มการขยายตัวของประชากรวัยเรียนในอนาคต

3. แบบอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ต้องเหมาะสมกับพื้นท่ีในการก่อสร้าง ทั้งนี้

หากได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว ห้ามมิให้เปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการโดยเด็ดขาด

4. ให้คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีส่วนร่วมในการวางแผนกําหนดแนวนโยบายในการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืนของโรงเรียน

5 เสนอขอจัดต้ังงบประมาณ อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน ท่ีมีความขาดแคลนจําเป็น

ตามเกณฑ์มาตรฐานส่ิงก่อสร้าง และการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น

ส่งสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ตามแบบและเวลาที่กําหนด

6. กรณีขอจัดตั้งงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ นอกเหนือแบบมาตรฐาน

(แบบพิเศษ) ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนด ให้จัดส่งเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

6.1 เหตุผลและความจําเป็นประกอบการพิจารณา

6.2 ส่งแบบรูปรายการอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ พร้อมให้ผู้อํานวยการ-

โรงเรียน ลงนามรับรองในแบบรูปรายการว่า “ขอใช้แบบรูปรายการดังกล่าวนี้ในการก่อสร้าง” ทุกแผ่น

https://saraban-aw.cgd.go.th/easinetimage/inetdoc?id=show_CGD.A.18981_1_BCS_1_pdf
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6.3 ผังบริเวณโรงเรียน (Master Plan) ระบุตําแหน่งที่จะก่อสร้างพร้อมท้ังแสดงระยะห่างระหว่าง

อาคารตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

6.4 หนังสือยืนยันว่า โรงเรียนมีข้อจํากัดด้านพ้ืนที่ ก่อสร้าง ไม่สามารถก่อสร้างอาคารแบบ

มาตรฐานได้ และยืนยันว่ามีสถานท่ีก่อสร้างเพียงพอ พร้อมในการก่อสร้างอาคารแบบพิเศษ

6.5 ภาพถ่าย สภาพอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน

6.6 แบบสํารวจข้อมูลประกอบการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ กรณีงบผูกพัน

โดยต้องกรอกข้อมูลพร้อมเอกสารเพ่ิมเติม ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด

6.7 หนังสือรับรองการก่อสร้างอาคารไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยเรื่องความสูงของอาคาร เช่น

กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถ่ิน ประกาศ พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติ พ.ศ. 2504 และระเบียบว่าด้วยการก่อสร้างอาคารในเขตเมืองของจังหวัด และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

6.8 กรณีของการขอจัดต้ังงบประมาณทดแทนอาคารเดิมท่ีต้องการร้ือถอน จะต้องมีความเห็นของ

วิศวกรหน่วยงานของรัฐ ท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมว่า สมควรรื้อถอน ประกอบการพิจารณา

จึงสามารถเสนอขอจัดตั้งงบประมาณอาคารทดแทนได้ (กรณีโรงเรียนดําเนินการขออนุมัติรื้อถอนไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้

รื้อถอน ก็ขอให้ตรวจสอบและดําเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กําหนดนี้ด้วย) พร้อมจัดส่งสําเนาหนังสือที่ได้รับ

อนุมัติให้ร้ือถอนสําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และต้องได้รับการอนุมัติให้ร้ือถอนก่อน วันท่ี

31 ตุลาคม ในปีที่ขอตั้ง **ควรกําหนดเวลาให้สอดคล้องกับการส่งเอกสาร

ท้ังนี้ หากได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว ห้ามมิให้โรงเรียนเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการโดยเด็ดขาด

7. กรณีที่ต้องรื้อถอนอาคารเดิมเพ่ือก่อสร้างอาคารทดแทน โรงเรียนต้องเตรียมจัดทําแผนรองรับปัญหา

ท่ีอาจจะเกิดขึ้น

8. กรณีโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เ ส่ียงต่อแผ่นดินไหว (ตามประกาศพ้ืนที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวของ

กระทรวงมหาดไทย) ให้ใช้แบบอาคารเรียน (ในเขตแผ่นดินไหว) ตามแบบที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานกําหนด และให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกําหนดการรับนํ้าหนักความต้านทาน ความคงทนของอาคารและ

พื้นท่ีรองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 ซ่ึงกําหนดให้ใช้บังคับในบริเวณ

ดังต่อไปนี้

8.1 บริเวณเฝ้าระวัง หมายความว่า พื้นที่หรือบริเวณที่อาจได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว

ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ชุมพร พังงา ภูเก็ต ระนอง สงขลา และสุราษฎร์ธานี

8.2 บริ เวณท่ี 1 หมายความว่า พ้ืนที่หรือบริเวณท่ีเป็นดินอ่อน อาจได้รับผลกระทบจาก

แผ่นดินไหวระยะไกล ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร

8.3 บริเวณท่ี 2 หมายความว่า พื้นที่หรือบริเวณที่อยู่ใกล้รอยเลื่อนที่อาจได้รับผลกระทบจาก

แผ่นดินไหว ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลําปาง และลําพูน
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เกณฑ์์การขอจัดตัง้ส หํรับโรงเรียนในสังกัดส นํักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
1.อาคารเรียน ประกอบด้วย ห้องเรียน และห้องพิเศษ

- ห้องเรียน หมายถึง ห้องท่ีใช้ดําเนินการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

- ห้องพิเศษ หมายถึง ห้องอํานวยความสะดวกในการบริหารและจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียน

การสอน เช่น ห้องพักครู ห้องพยาบาล ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ฯลฯ

เกณฑ์การจัดอาคารเรียน ใช้จํานวนนักเรียนและแผนการจัดชั้นเรียนเป็นเกณฑ์การจัดสรร ดังนี้

1. ใช้จํานวนนักเรียนเป็นเกณฑ์

2 ใช้แผนการจัดชั้นเรียนโดยใช้เกณฑ์ควรมีห้องเรียน ตามแผนจัดชั้นเรียน (ใช้แผนการจัดชั้นเรียน

และจํานวนนักเรียน ใช้ข้อมูล DMC ภาคเรียนท่ี 1) โดยคิดนักเรียน 40 คน : ห้อง ในแต่ละระดับช้ัน และ

หากมีเศษปัดเพิ่มได้อีก 1 ห้อง

3. การเสนอขอจัดตั้งงบประมาณรายการค่าก่อสร้างสําหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจํานวนนักเรียน

120 คนลงมา ให้ขอได้ตามเกณฑ์จํานวนนักเรียนขั้นตํ่าของแต่ละรายการ ตามตารางสิ่งก่อสร้าง และ เง่ือนไขใน

แต่ละปีงบประมาณ สําหรับรายการปรับปรุงซ่อมแซม สามารถขอจัดตั้งงบประมาณได้ ตามความจําเป็นขาดแคลน

ทั้งนี้ ให้แนบหนังสือรับรองสถานะโรงเรียนขนาดเล็ก (ตามแบบฟอร์มหน้า86-87) ประกอบคําขอจัดตั้งงบประมาณ

โดยแนบไฟล์ PDF ทุกรายการที่ขอในเว็บไซต์ และจัดส่งเป็นเอกสารด้วย

ตารางเกณฑ์มาตรฐานส่ิงก่อสร้างสําหรับโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
แผนจัด
ชั้นเรียน
(ห้อง)

เกณฑ์ควรมี
หอประชุม โรงอาหาร

อาคารฝึกงาน
(หน่วย)

ห้องส้วม
(ท่ีนั่ง)ห้องเรียน ห้องพิเศษ รวม

6 6 5 11 1 1 1 8
7 7 6 13 1 1 1 8
8 8 7 15 1 1 1 8
9 9 7 16 1 1 2 9
10 10 8 18 1 1 2 10
11 11 9 20 1 1 2 11
12 12 9 21 1 1 2 12
13 13 10 23 1 1 2 13
14 14 10 24 1 1 2 14
15 15 10 25 1 1 4 15
16 16 11 27 1 1 4 16
17 17 11 28 1 1 4 17
18 18 11 29 1 1 4 18
19 19 12 31 1 1 4 19
20 20 12 32 1 1 4 20
21 21 12 33 1 1 4 21
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แผนจัด
ชั้นเรียน
(ห้อง)

เกณฑ์ควรมี
หอประชุม โรงอาหาร

อาคารฝึกงาน
(หน่วย)

ห้องส้วม
(ท่ีนั่ง)ห้องเรียน ห้องพิเศษ รวม

22 22 13 35 1 1 4 22
23 23 13 36 1 1 4 23
24 24 13 37 1 1 4 24
25 25 14 39 1 1 4 25
26 26 15 41 1 1 4 26
27 27 15 42 1 1 6 27
28 28 16 44 1 1 6 28
29 29 16 45 1 1 6 29
30 30 16 46 1 1 6 30
31 31 17 48 1 1 6 31
32 32 17 49 1 1 6 32
33 33 17 50 1 1 6 33
34 34 17 51 1 1 6 34
35 35 17 52 1 1 6 35
36 36 17 53 1 1 6 36
37 37 17 54 1 1 6 37
38 38 17 55 1 1 6 38
39 39 17 56 1 1 6 39
40 40 17 57 1 1 6 40
41 41 17 58 1 1 6 41
42 42 17 59 1 1 6 42
43 43 17 60 1 1 6 43
44 44 19 63 1 1 6 44
45 45 20 65 1 1 8 45
46 46 21 67 1 1 8 46
47 47 22 69 1 1 8 47
48 48 22 70 1 1 8 48
49 49 22 71 1 1 8 49
50 50 22 72 1 1 8 50
51 51 22 73 1 1 8 51
52 52 22 74 1 1 8 52
53 53 22 75 1 1 8 53
54 54 22 76 1 1 8 54
55 55 23 78 1 1 8 55
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แผนจัด
ชั้นเรียน
(ห้อง)

เกณฑ์ควรมี
หอประชุม โรงอาหาร

อาคารฝึกงาน
(หน่วย)

ห้องสว้ม
(ท่ีนั่ง)ห้องเรียน ห้องพิเศษ รวม

56 56 23 79 1 1 8 56

57 57 23 80 1 1 8 57

58 58 24 82 1 1 8 58

59 59 24 83 1 1 8 59

60 60 24 84 1 1 8 60

61 61 25 86 1 1 8 61

62 62 26 88 1 1 8 62

63 63 27 90 1 1 8 63

64 64 28 92 1 1 8 64

65 65 29 94 1 1 8 65
แผนจัดช้ันเรียน 65 ห้องขึ้นไป ควรมีห้องเรียนเท่ากับแผนจัดชั้นเรียน บวกด้วย 29

2. อาคารประกอบ

2.1 อาคารอเนกประสงค์ หอประชุม

โรงเรียนควรมีอาคารอเนกประสงค์ หรือหอประชุม จํานวน 1 หลัง ท่ีสอดคล้องกับจํานวนนักเรียน

2.2 โรงอาหาร

โรงเรียนควรมีโรงอาหาร 1 หลัง ท่ีสอดคล้องกับจํานวนนักเรียน

(1) โรงอาหาร 84 ท่ีนั่ง เป็นอาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว พื้นเสมอดิน ขนาดของอาคาร กว้าง

10.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร ก่อสร้างในโรงเรียนที่ มีความขาดแคลนตามเกณฑ์ 1 หลัง และมีนักเรียน

ตามแผนช้ันเรียน จํานวน 80 คน ข้ึนไป

(2) โรงอาหาร 260 ท่ีนั่ง เป็นอาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว พื้นเสมอดิน ขนาดของอาคาร กว้าง

16.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร ก่อสร้างในโรงเรียนที่ มีความขาดแคลนตามเกณฑ์ 1 หลัง และมีนักเรียน

ตามแผนช้ันเรียน จํานวน 200 คน ข้ึนไป

(3) โรงอาหาร 500 ท่ีนั่ง เป็นอาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว พื้นเสมอดิน ขนาดของอาคาร กว้าง

19.00 เมตร ยาว 38.50 เมตร ก่อสร้างในโรงเรียนที่ มีความขาดแคลนตามเกณฑ์ 1 หลัง และมีนักเรียน

ตามแผนช้ันเรียน จํานวน 400 คน ข้ึนไป

(4) อาคารหอประชุม 100/27 เป็นอาคาร ค.ส.ล. 1 ช้ัน ขนาดของอาคาร กว้าง 26.00 เมตร

ยาว 40.00 เมตร ก่อสร้างในโรงเรียนท่ีมีความขาดแคลนตามเกณฑ์ 1 หลัง และมีนักเรียนตามแผนช้ันเรียน จํานวน

400-799 คน

(5) โรงอาหาร แบบ 101 ล./27 พิเศษ (ปรับปรุงช้ันบนเป็นโรงพลศึกษา) เป็นอาคาร ค.ส.ล.

2 ชั้น ขนาดของอาคาร กว้าง 24.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร ก่อสร้างและมีนักเรียนจํานวน 800 คน

ข้ึนไป กรณีโรงเรียนท่ีมีอาคารโรงอาหาร แบบ 101 ล./27 พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา) 1 หลัง

จะถือว่ามี อาคารอเนกประสงค์ หอประชุม และโรงอาหาร อย่างละ 1 หลังแล้ว
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โรงเรียนท่ีมีอาคารอเนกประสงค์ โรงอาหาร – หอประชุม อยู่แล้วตามเกณฑ์ และ ยังมีความ

ขาดแคลนจําเป็น เนื่องจากมีจํานวนนักเรียนมากกว่าแบบอาคารที่มีอยู่ สามารถขอเพิ่มเติมตามแบบที่มีความ

เหมาะสมได้อีก 1 หลัง เช่น โรงเรียนแห่งหน่ึง มีจํานวนนักเรียน 2,000 คน มีอาคารหอประชุม 100/27 จํานวน

1 หลัง และโรงอาหาร 500 ท่ีนั่ง จํานวน 1 หลัง กรณีนี้สามารถเสนอขอ โรงอาหาร 500 ท่ีนั่ง 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 ห้องเรียนข้ึนไป ควรมี 8 หน่วย

2.4 ส้วมนักเรียน ใช้แผนจัดช้ันเรียนเป็นเกณฑ์ ดังน้ี จํานวนนักเรียน 40 คน ควรมี 1 ที่นั่ง

แต่อย่างน้อยไม่ต่ํากว่า 2 หลัง เพื่อแยก ชาย–หญิง (ไม่เกิน 8 ท่ีนั่ง)

2.5 บ้านพักครู ใช้เกณฑ์ตามความต้องการและจําเป็นของจํานวนบุคลากรท่ีต้องการบ้านพักใน

แต่ละโรงเรียน

2.6 บ้านพักนักเรียน ใช้เกณฑ์ตามความต้องการ จําเป็น และตามจํานวนนักเรียนที่มีความ

ประสงค์จะเข้าพัก

3. ส่ิงก่อสร้างอ่ืน

3.1 สนามกีฬา มีเกณฑ์ ดังนี้

3.1.1 สนามบาสเกตบอล สร้างเฉพาะโรงเรียนที่เปิดสอนมัธยมศึกษา โดยใช้แผนจัด

ชั้นเรียนเป็นเกณฑ์

แผนจัดชั้นเรียน

6 - 12 ห้องเรียน ควรมี 1 สนาม

13 - 36 ห้องเรียน ควรมี 2 สนาม

37 ห้องเรียนข้ึนไป ควรมี 3 สนาม

3.1.2 สนามฟุตบอล จัดให้ทุกโรงเรียนตามความเหมาะสม 1 โรงเรียนต่อ 1 สนาม

3.1.3 ลานกีฬาอเนกประสงค์ และสนามกีฬาอเนกประสงค์ เ ป็นลานคอนกรีต

(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 ห้องเรียนข้ึนไป ควรมี 3 สนาม

3.2 รายการสิ่งก่อสร้าง ร้ัว ถนน และรางระบายน้ํา โรงเรียนต้องจัดทําแบบรายการประมาณ

ราคา (ปร.4 ปร.5 และ ปร.6) ประกอบการขอจัดตั้งงบประมาณ
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4. รายการอ่ืนๆ

4.1 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นที่ชํารุดทรุดโทรม และ

ประสบอุบัติภัย จัดตั้งงบประมาณให้แก่โรงเรียนที่มีอาคารเรียน อาคารประกอบ ที่มีสภาพชํารุดทรุดโทรมและ

ประสบอุบัติภัย ให้คํานึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้อาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน และงบประมาณ

ที่ใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้การใช้งบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุด สําหรับกรณีปรับปรุง ซ่อมแซมที่มี

ผลกระทบต่อโครงสร้างหลักหรือมีผลกระทบต่อความปลอดภัย การปรับปรุง การรื้อถอน การ ต่อเติม และ

การซ่อมแซม จําเป็นต้องมีแบบรูปรายการงานก่อสร้างท่ีผ่านการรับรองจากผู้ได้รับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพ และ

จําเป็นต้องมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการดําเนินการด้วย สาระสําคัญตามหนังสือของ

กระทรวงการคลัง ท่ี กค (กวจ.) 0405.2/ว 259 ลงวันท่ี 4 มิถุนายน 2561 (รายละเอียดตามภาคผนวก หน้า105)

4.2 ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา (การติดตั้งครั้งแรก) รั้ว เขื่อน ถนนและปรับปรุงบริเวณ จัดให้โรงเรียน

ที่มีความขาดแคลน และเดือดร้อน โรงเรียนที่ไม่มีไฟฟ้า ประปา รั้ว ถนน และใช้ในการปรับปรุง บริเวณโรงเรียน

เพื่อให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน
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ข้ันตอนการดําเนินงาน

P

D

C

A
.

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแจ้งนโยบาย
แนวทาง หลักการและวิธีการจัดตั้งงบประมาณ

งบลงทุนให้สถานศึกษาดําเนินการ

สถานศึกษาจัดทําคําของบประมาณเสนอ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

คณะกรรมการ วิเคราะห์ความเหมาะสม
การขอจัดตั้ง/เสนอของบประมาณ

เสนอ ผอ.สพท.
อนุมัติรายการ

ไม่อนุมัติ

อนุมัติ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาดําเนินการบันทึกคําขอต้ัง

งบประมาณผ่านเว็บไซต์

ส่งเอกสารไปยังสพฐ.

รายงานผลการจัดตั้งและเสนอขอ
งบประมาณ

ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร

ไม่ถูกต้อง แก้ไข

ถูกต้อง
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แบบคําขอจัดตั้งงบประมาณ

ประจําปีงบประมาณ

ค่าครุภัณฑ์
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แบบคําขอจัดตั้งงบประมาณ รายการครุภัณฑ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. .........

แบบ 1 แบบคําขอจัดตั้งงบประมาณ รายการครุภัณฑ์ (สําหรับครุภัณฑ์ สพป./สพม.)

แบบ 2 แบบคําขอจัดตั้งงบประมาณ รายการครุภัณฑ์ รถโดยสารขนาด 12 ท่ีนั่ง

(สําหรับ สพป./สพม.)

แบบ 3 แบบสรุปคําขอจัดตั้งงบประมาณ รายการครุภัณฑ์โรงเรียน (สําหรับ สพป./สพม.)

แบบ 3-1 แบบสรุปคําขอจัดตั้งงบประมาณ รายการครุภัณฑ์โรงเรียน (สําหรับโรงเรียน)

แบบ 3-2 แบบคําขอจัดตั้งงบประมาณ รายการครุภัณฑ์การศึกษา (สําหรับโรงเรียน)

แบบ 3-3 แบบรายละเอียดขอจัดตั้งงบประมาณ รายการครุภัณฑ์การศึกษา

รายการท่ีแจกแจง (สําหรับโรงเรียน)

แบบ 4 แบบสรุปคําขอจัดตั้งงบประมาณ ครุภัณฑ์โรงเรียน รายการจักรยานยนต์ 120 ซีซี,

รถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี และรถบรรทุก (ดีเซล) (สําหรับ สพป./สพม.)

แบบ 4-1 แบบคําขอจัดตั้งงบประมาณ ครุภัณฑ์โรงเรียน รายการจักรยานยนต์ 120 ซีซี,

รถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี และรถบรรทุก (ดีเซล) (สําหรับโรงเรียน)

หมายเหตุ

1. แบบ 1 ,2, 3, 3-2, 3-3 และ 4 เป็นแบบคําขอครุภัณฑ์ท่ี สพป./สพม. ต้องจัดส่งให้ สพฐ.

2. แบบ 3-1, 3-2, 3-3 และ 4-1 เป็นแบบคําขอครุภัณฑ์ท่ีโรงเรียนต้องจัดส่งให้ สพท.

3. แบบ 4 และ แบบ 4-1 ใช้สําหรับเสนอขอจัดตั้งครุภัณฑ์ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง

ในถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนพื้นท่ีเกาะเท่านั้น

4.แบบที่ใช้อาจมีการปรับเปลี่ยนตามท่ี สพฐ.กําหนดในคู่มือและแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน ในแต่ละปี
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แบบ 1 (สําหรับ สพป./สพม.)
*****************

1. ผลผลิต สพป.ให้เลือกผลผลติผูจ้บการศึกษาภาคบังคับ และ สพม.ใหเ้ลอืกผลผลิตผูจ้บการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย

2. ชอ่งท่ี (1) “สพป./สพม.” ให้ระบุ ชื่อ สพป./สพม./เขต ท่ีเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ
3. ชอ่งท่ี (2) “ลําดับท่ี” ให้เรียงลําดับครุภณัฑ์ท่ีขอจัดตั้งของ สพป./สพม.
4. ชอ่งท่ี (3) “รายการ” ใหร้ะบุรายการครภุัณฑ์ท่ีขอจัดตั้งตามลําดับ เช่น ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน ชัน้วาง

อเนกประสงค์ 4 ชั้น ฯลฯ “ประเภท” ให้ระบุประเภทครุภณัฑ์ เชน่ ครุภณัฑ์สํานกังาน ครุภณัฑ์
โฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ ของครุภณัฑ์แต่ละรายการ

5. ชอ่งท่ี (4) “ผลการวิเคราะห์ความขาดแคลน”
“ควรมี” ให้ระบุจํานวนครภุัณฑ์ท่ีควรมีตามเกณฑ์ครุภณัฑ์ของแต่ละรายการ
“มีแลว้” ให้ระบจุํานวนครุภณัฑ์ท่ีมีแล้วในปัจจุบันของแต่ละรายการของ สพป./สพม.
“ขาด” ให้ระบจุํานวนครุภณัฑ์ท่ีขาดแคลนของแต่ละรายการของ สพป./สพม. คือ
“ควรมี” ลบด้วย “มีแล้ว”

6. ช่องท่ี (5) “จํานวนหน่วย” ให้ระบุ จํานวนของครุภัณฑ์ในแต่ละรายการท่ีจะเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ........ ในภาพรวมของ สพป./สพม.

7. ช่องท่ี (6) “งบประมาณตอ่หน่วย” ให้ระบรุาคาตอ่หน่วยของครุภณัฑ์แตล่ะรายการ (ราคาครุภณัฑ์ตามบัญชี
รายการครภุัณฑ์และเกณฑ์การจดัตั้งตามคู่มือ)

8. ช่องท่ี (7) “งบประมาณรวมท้ังสิน้” ให้ระบุวงเงินงบประมาณรวมท้ังหมดของครุภัณฑ์
แต่ละรายการ (ชอ่งท่ี (5) คูณ ชอ่งท่ี (6))

9. ชอ่งท่ี (8) “ท่ีมาของรายการ” ให้ระบุหน่วยงานท่ีกําหนดคุณลกัษณะเฉพาะครุภณัฑ์และราคาของรายการท่ี
ขอจัดตั้งงบประมาณ ได้แก่ สํานกังบประมาณ กระทรวงดิจทัิลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม
สว่นราชการอืน่ หรือกําหนดเอง
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(รายการครุภัณฑ์ รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง) แบบ2
(สํหรับ สพป./สพม.)

**************

1. ผลผลิต สพป.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ และ สพม.ให้เลือกผลผลติผูจ้บการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย

2. ชอ่งท่ี (1) “สพป./สพม.” ให้ระบุชือ่ สพป. หรอื สพม. ท่ีเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ
3. ชอ่งท่ี (2) “รายการ” ใหร้ะบุรายการรถโดยสารขนาด 12 ท่ีนัง่ (ดีเซล) ปรมิาตรกระบอกสูบ

ไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี
4. ชอ่งท่ี (3) “จํานวนหน่วย” ให้ระบจุํานวน “1”
5. ชอ่งท่ี (4) “ข้อมูลความต้องการ/ขาดแคลน” รถโดยสารขนาด 12 ท่ีนั่ง

จํานวนท่ีมีอยู่ให้ระบุ
- ใชไ้ด้ จํานวนก่ีคัน
- ชํารุด ไม่สามารถใชก้ารได้ จํานวนก่ีคัน
ทดแทนคันท่ีชํารุด หมายถึง การขอทดแทนรถท่ีมีอายุเกินกว่า 12 ปีท่ีจําหนา่ยแลว้
หรอื ท่ียังใช้งานอยู่
- ปีท่ีจดทะเบยีน ให้ระบุปีท่ีจดทะเบียนตามคู่มือ
- เลขทะเบียน หมายถึงเลขทะเบยีนรถคันท่ีขอทดแทน

6. ชอ่งท่ี (5) “ท่ีมาของรายการ” ให้ระบุหน่วยงานท่ีกําหนดคุณลกัษณะเฉพาะครุภณัฑ์และ
ราคาของ รายการท่ีขอจัดตั้งงบประมาณ วา่ สํานักงบประมาณ

หมายเหตุ - เอกสารท่ีแนบ
1. สําเนาคู่มือจดทะเบียน คันท่ีจะขอทดแทน
2. สําเนาหนังสือท่ีขอจําหน่าย หนังสอืท่ีไดร้ับอนุมัติให้จําหน่ายรถคันท่ีจะขอทดแทน (ถ้ามี)
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(สํหรับครุภัณฑ์โรงเรียน) แบบ 3
(สําหรับ สพป./สพม.)

***************

1. “ผลผลิต” ให้เลือกผลผลิตของรายการครุภัณฑ์ท่ีขอจัดตั้งงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ........สพป.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา และ/หรือ ผลผลิต
ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ และ สพม.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
(โดยจัดทํารายละเอียดแยกตามผลผลิต)

2. ช่องท่ี (1) “รหัสโรงเรียน” ให้ระบุรหัสโรงเรียนตามรหัส OBEC จํานวน 6 หลัก
3. ช่องท่ี (2) “โรงเรียน” ให้ระบุชื่อโรงเรียนท่ีเสนอขอจัดตั้งงบประมาณประจําปีงบประมาณ

พ.ศ. …… “ตําบล” ให้ระบุ ชื่อตําบล ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของโรงเรียน
“อําเภอ” ให้ระบุ ชื่ออําเภอ ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของโรงเรียน

4. ช่องท่ี (3) “สพป./สพม.”ให้ระบุ ชื่อ สพป./สพม.ท่ีเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ
5. ช่องท่ี (4) “ลําดับท่ี” ให้ระบุลําดับท่ีของรายการครุภัณฑ์โดยเรียงลําดับตามความสําคัญและ

ความจําเป็น จากลําดับครุภัณฑ์ท้ังหมดท่ีขอจัดตั้งตามผลผลิต
6. ช่องท่ี (5) “รายการ” ให้ระบุรายการครุภัณฑ์ท่ีโรงเรียนขอจัดตั้งตามลําดับ

เช่น ครุภัณฑ์สําหรับห้องสมุด (เลือกรายการ) แบบ 1 และ ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง ฯลฯ
“ประเภท” ให้ระบุประเภทครุภัณฑ์ เช่น ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์สํานักงาน ฯลฯ

7. ช่องท่ี (6) “ผลการวิเคราะห์ความขาดแคลน”
“ควรมี” ให้ระบุจํานวนครุภัณฑ์ท่ีควรมีตามเกณฑ์ครุภัณฑ์ของแต่ละรายการ
ของโรงเรียน ท่ีเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ......
“มีแล้ว” ให้ระบุจํานวนครุภัณฑ์ท่ีมีแล้วในปัจจุบันของแต่ละรายการของโรงเรียน
ท่ีเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ........
“ขาด” ให้ระบุจํานวนครุภัณฑ์ท่ีขาดแคลนของแต่ละรายการของโรงเรียนท่ีเสนอขอ
จัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ……..
คือ “ควรมี” ลบด้วย “มีแล้ว”

8. ช่องท่ี(7) “จํานวนหน่วย” ให้ระบุจํานวนของครุภัณฑ์ในแต่ละรายการท่ีจะเสนอขอจัดตั้ง
งบประมาณ ปีงบประมาณ……….

9. ช่องท่ี (8) “งบประมาณต่อหน่วย” ให้ระบุราคาต่อหน่วยของครุภัณฑ์ของแต่ละรายการ
(ราคาครุภัณฑ์ตามบัญชีท่ีแนบมาพร้อมนี้)

10. ช่องท่ี (9) “งบประมาณรวมท้ังสิ้น” ให้ระบุ วงเงินงบประมาณรวมท้ังหมดของครุภัณฑ์
ในแต่ละรายการ (ช่องท่ี (7) คูณ ช่องท่ี (8)

11.ช่องท่ี(10) “ท่ีมาของรายการ” ให้ระบุหน่วยงานท่ีกําหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และราคาของ
รายการ ท่ีขอจัดตั้งงบประมาณ ได้แก่ สํานักงบประมาณ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ส่วนราชการอื่น หรือกําหนดเอง กรณีครุภัณฑ์การศึกษาท่ีเลือกมีคุณลักษณะ
เฉพาะครุภัณฑ์มาจากหลายแหล่ง ให้ระบุทุกแหล่ง
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แบบ 3-1 (สําหรับโรงเรียน)

***************

1.“ผลผลิต” ให้เลือกผลผลิตของรายการครุภัณฑ์ที่ขอจัดต้ังงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. .....

สพป.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา และ/หรือ ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ

และสพม.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (โดยจัดทํารายละเอียดแยกตาม

ผลผลิต)

2. ช่องที่ (1) “ลํ าดับ ท่ี” ให้ระบุลํ าดับ ท่ีของรายการครุภัณฑ์ โดยเรียงลํ าดับตามความสํา คัญและ

ความจําเป็น จากลําดับครุภัณฑ์ท้ังหมดที่ขอจัดตั้งตามผลผลิต

3. ช่องที่ (2) “รายการ” ให้ระบุรายการครุภัณฑ์ที่โรงเรียนขอจัดตั้งตามลําดับ

เช่น ครุภัณฑ์สําหรับห้องสมุด (เลือกรายการ) แบบ 1 และ ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง ฯลฯ

“ประเภท” ให้ระบุประเภทครุ ภัณฑ์ เ ช่น ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์ สํานักงาน ฯลฯ

4. ช่องที่ (3) “ผลการวิเคราะห์ความขาดแคลน”

“ควรมี” ให้ระบุจํานวนครุภัณฑ์ท่ีควรมีตามเกณฑ์ครุภัณฑ์ของแต่ละรายการของโรงเรียน

ท่ีเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. .........

“มีแล้ว” ให้ระบุจํานวนครุภัณฑ์ที่มีแล้วในปัจจุบันของแต่ละรายการของโรงเรียน ท่ีเสนอขอจัดตั้ง

งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. .........

“ขาด” ให้ระบุจํานวนครุภัณฑ์ที่ขาดแคลนของแต่ละรายการของโรงเรียนที่เสนอขอจัดตั้ง

งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ........

คือ “ควรมี” ลบด้วย “มีแล้ว”

5. ช่องที่ (4) “จํานวนหน่วย” ให้ระบุจํานวนของครุภัณฑ์ในแต่ละรายการที่จะเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ

6. ช่องที่ (5) “งบประมาณต่อหน่วย” ให้ระบุราคาต่อหน่วยของครุภัณฑ์ของแต่ละรายการ (ราคาครุภัณฑ์

ตามบัญชีท่ีแนบมาพร้อมนี)้

7. ช่องที่ (6) “งบประมาณรวมท้ังสิ้น” ให้ระบุ วงเงินงบประมาณรวมท้ังหมดของครุภัณฑ์

ในแต่ละรายการ ช่องที่ (4) คูณ ช่องที่ (5)

8. ช่องที่ (7) “ที่มาของรายการ” ให้ระบุหน่วยงานที่กําหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และราคาของรายการ

ท่ีขอจัดต้ังงบประมาณ ได้แก่ สํานักงบประมาณ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

ส่วนราชการอ่ืน หรือกําหนดเอง กรณีครุภัณฑ์การศึกษาที่เลือกมีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

มาจากหลายแหล่ง ให้ระบุทุกแหล่ง
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แบบ 3-2 (สํหรับโรงเรียน)
***************

1. ช่องท่ี (1) “ลําดับที่” ให้ระบุลําดับที่ของรายการครุภัณฑ์โดยเรียงลําดับตามความสําคัญและ
ความจํเป็น จากลําดับครุภัณฑ์ท้ังหมดท่ีขอจัดตั้ง

2. ช่องท่ี (2) “รายการ” ให้ระบุรายการครุภัณฑ์ที่โรงเรียนขอจัดตั้ง เช่น โต๊ะเก้าอีน้ัักเรัียนระดับประถมศึกษา
ครุภณัฑ์สําหรบัห้องสมุด (เลอืกรายการ) แบบ 1 และ ตูล้็อกเกอร์ 18 ช่อง ฯลฯ
“ประเภท” ใหร้ะบุประเภทครภุัณฑ์การศึกษา

3. ช่องท่ี (3) “จํานวนหน่วย” ให้ระบุจํานวนของครุภณัฑ์ในแต่ละรายการท่ีจะเสนอขอจดัตั้งงบประมาณ
ปงีบประมาณ พ.ศ. .......

4. ช่องท่ี (4) “งบประมาณต่อหนว่ย” ให้ระบุราคาต่อหนว่ยของครุภณัฑ์ของแต่ละรายการ (ราคาครุภณัฑ์
ตามบญัชท่ีีแนบมาพรอ้มนี)้

5. ช่องท่ี (5) “งบประมาณรวมท้ังสิน้” ให้ระบุ วงเงินงบประมาณรวมท้ังหมดของครุภัณฑ์ในแต่ละรายการ
ชอ่งท่ี (4) คูณ ชอ่งท่ี (5)

6. ช่องท่ี (6) “ท่ีมาของรายการ” ให้ระบุหน่วยงานท่ีกําหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภณัฑ์และราคาของรายการ
ท่ีขอจัดตั้งงบประมาณ ได้แก่ สํานักงบประมาณ กระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม
สว่นราชการอืน่ หรือกําหนดเอง กรณีครุภณัฑ์การศึกษาท่ีเลือกมีคุณลกัษณะเฉพาะครุภณัฑ์
มาจากหลายแหล่ง ให้ระบทุุกแหล่ง

7. สําหรบัครุภณัฑ์การศึกษา ครูผู้สอนกลุ่มสาระนั้น “ต้องรับรองความต้องการในการจัดการเรียนการสอนจริง”
และ ผู้บริหารโรงเรยีนรับรองความถูกต้อง
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แบบ 3-3 สํหรับโรงเรียน

***************

1. ชอ่งท่ี (1) “ลําดับที่” ให้ระบุลําดับที่ของรายการครุภัณฑ์โดยเรียงลําดับตามความสํคัญและความจําเป็น
จาก ล ดํับครุภัณฑ์ท้ังหมดท่ีขอจัดตั้ง

2. ช่องท่ี (2) “รายการท่ีเลือก” ใหร้ะบัุรายการครุภณัฑ์ท่ีเลัือก ตามรายการครุภัณฑ์ท่ีโรงเรียนขอจัดตั้ง 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. ช่องท่ี (3) “จํานวนหน่วย” ให้ระบุจํานวนของครุภัณฑ์ในแต่ละรายการที่จะเสนอขอจัดตั้ง
งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ……….

4. ช่องท่ี (4) “งบประมาณต่อหน่วย” ให้ระบุราคาต่อหน่วยของครุภัณฑ์ของแต่ละรายการ (ราคาครุภัณฑ์
ตามบัญชีท่ีแนบมาพร้อมนี้)

5. ชอ่งท่ี (5) “งบประมาณท้ังสิ้น” ให้ระบุ วงเงินงบประมาณรวมท้ังหมดของครภุัณฑั์ในแต่ละรายการ
ชอ่งท่ี (3) คูณ ช่องท่ี (4)

6. ชั่องท่ี (6) “ท่ีมาของรายการ” ให้ระบุหน่วยงานท่ีกําหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ และราคาของ
รายการท่ีขอจัดตั้งงบประมาณ ได้แก่ สํานักงบประมาณ กระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและ
สังคม ส่วนราชการอื่น หรือกํหนดเอง

7. สําหรับครัุภัณฑ์การศึกษา ครูผูส้อนกลุม่สาระนั้น “ต้องรบัรองความต้องการในการจัดการเรียนการสอนจรงิ”
และ ผู้บริหารโรงเรียนรบัรองความถูกตั้อง
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แบบ 4 (สําหรับ สพป./สพม.)

***************

1. ช่องที่ (1) “รหัสโรงเรียน” ให้ระบุรหัสโรงเรียนตามรหัส OBEC จํานวน 6 หลัก

2. ช่องที่ (2) “โรงเรียน” ให้ระบุ ชื่อโรงเรียนท่ีเสนอขอจัดต้ังงบประมาณ ประจําปีงบประมาณพ.ศ..........

“ตําบล” ให้ระบุ ชื่อตําบล ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของโรงเรียน

“อําเภอ” ให้ระบุ ชื่ออําเภอ ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของโรงเรียน

3. ช่องที่ (3) “สพป.,สพม.” ให้ระบุ ชื่อ สพป.,สพม./เขต ท่ีเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ

4. ช่องที่ (4) “ลํ า ดับ ท่ี” ให้ ระบุลํ า ดับที่ ของรายการครุภัณฑ์ โดยเรียงลํ า ดับตามความสํ า คัญและ

ความขาดแคลน

5. ช่องที่ (5) “รายการ” ให้ระบุรายการครุภัณฑ์ที่โรงเรียนขอจัดตั้ง เช่น รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต์

ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ

“ประเภท” ให้ระบุประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

6. ช่องที่ (6) “ผลการวิเคราะห์ความขาดแคลน”

จํานวนท่ีมีอยู่ให้ระบุ

- ใช้ได้ จํานวนก่ีคัน

- ชํารุด ไม่สามารถใช้การได้ จํานวนก่ีคัน จํานวนท่ีขอจัดตั้งให้ระบุ

- รถยนต์ จํานวนก่ีคัน

- รถจักรยานยนต์ จํานวนก่ีคัน

7. ช่องที่ (7) “งบประมาณต่อหน่วย” ให้ระบุราคาต่อหน่วยของครุภัณฑ์ของแต่ละรายการ (ราคาครุภัณฑ์ตาม

บัญชีท่ีแนบมาพร้อมนี)้

8. ช่องที่ (8) “งบประมาณรวมทั้งส้ิน” ให้ระบุวงเงินงบประมาณรวมทั้งหมดของครุภัณฑ์ในแต่ละรายการ

ช่องที่ (6) จํานวนท่ีขอ คูณ ช่องที่ (7)

9. ช่องที่ (9) “ที่มาของรายการ” ให้ระบุหน่วยงานที่กําหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ และราคาของรายการ

ท่ีขอจัดตั้งงบประมาณ ว่า สํานักงบประมาณ

10. ให้เสนอขอจัดตั้งงบประมาณได้เฉพาะโรงเรียนใน พื้นท่ีสูงและถ่ินทุรกันดาร และโรงเรียนพื้นท่ีเกาะเท่านั้น
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แบบ 4-1 (สําหรับโรงเรียน)

**************************

1. ช่องท่ี (1) “ลําดับที่” ให้ระบุลํดับท่ีของรายการครุภัณฑ์ โดยเรียงลําดับตามความสําคัญและ
ความขาด แคลน

2. ช่องท่ี (2) “รายการ” ให้ระบุรายการครภุัณฑ์ท่ีโรงเรียนขอจัดตั้ง เช่น รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด
1 ตัน ปริมาตรกระบอกสบูไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลงัเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวตัต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
“ประเภท” ให้ระบุประเภทครุภณัฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

3. ช่องท่ี (3) “ผลการวิเคราะห์ความขาดแคลน”
จํานวนท่ีมีอยู่ให้ระบุ
- ใชไ้ด้ จํานวนก่ีคัน
- ชํารุด ไม่สามารถใชก้ารได้ จํานวนก่ีคัน จํานวนท่ีขอจดัตั้งให้ระบุ
- รถยนต์ จํานวนก่ีคัน
- รถจักรยานยนต์ จํานวนก่ีคัน

4. ช่องท่ี (4) “งบประมาณต่อหน่วย” ให้ระบุราคาต่อหน่วยของครุภัณฑ์ของแต่ละรายการ
(ราคาครุภณัฑ์ตามบัญชท่ีีแนบมาพร้อมนี)้

5. ช่องท่ี (5) “งบประมาณรวมท้ังสิ้น” ใหร้ะบุวงเงินงบประมาณรวมท้ังหมดของครุภณัฑ์
ในแต่ละรายการ ช่องท่ี (3) จํานวนท่ีขอ คูณ ชอ่งท่ี (4)

6. ช่องท่ี (6) “ท่ีมาของรายการ” ให้ระบุหนว่ยงานท่ีกําหนดคุณลกัษณะเฉพาะครุภัณฑ์และราคาของ
รายการท่ี ขอจดัตั้งงบประมาณ วา่ สํานักงบประมาณ

7. ให้เสนอขอจดัตั้งงบประมาณไดเ้ฉพาะโรงเรียนในพื้นท่ีสูงและถ่ินทุรกันดาร และโรงเรียนพืน้ท่ีเกาะเท่านั้น
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ต์ัวอย์่างแหล์่งส์ืบค์้นราคาคร์ุภ์ัณฑ์์ (ท่ีกําหนดเอง)
ท่ี รายการ บร์ิษ์ัท/ย์ี่ห์้อ แหล์่งท่ีมา (เว็บไซต์์)

1 ตัู้เหลั็กแบบเตัี้ย บานกระจกเลัื่อน พรั้อมฐานรอง PRELUDE www.homepro.co.th

ICONIC www.iconic-office.com

Luckyworld www.rsbfurniture.co.th

2 ตัู้เหลั็กแบบเตัี้ย บานเลัื่อนทัึบ พรั้อมฐานรอง PRELUDE www.homepro.co.th

ICONIC www.iconic-office.com

OfficeMate www.officemate.co.th

3 โตั๊ะทํงาน ระดับปฏัิบััตัิการ-ชํนาญการ OfficeMate www.officemate.co.th

RF Furniture www.lazada.co.th

rungcharoen www.rungcharoen.com

4 โตั๊ะทํงาน ระดับชํนาญการพัิเศษ rungcharoen www.rungcharoen.com

(w 150*D80*H75) OfficeMate www.officemate.co.th

nsboffice http://www.nsboffice.com

5 โตั๊ะวางเครัื่องพัิมพั์ (Printer) nsb office http://www.nsboffice.com

KSSFurniture http://www.kssfurniture.com

RSB FURNITURE www.rsbfurniture.co.th

6 โตั๊ะพัับอเนกประสงคั์ boonsub furniture http://www.furniturebyfactory.com

saha furniture http://www.9sahafurniture.com

furfactory http://www.furfactory.co.th

7 เกั้าอัี้ทํงาน ระดับปฏัิบััตัิการ - ชํนาญการ เฟอรน์ัิเทจ(ประเทศไทย) จํกััด http://www.thaiofficefurniture.com

RSB FURNITURE https://www.rsbfurniture.co.th

SB FURNITURE www.sbdesignsquare.com

8 เกั้าอัี้ทํงาน ชํนาญการพัิเศษ โบั๊ทบัุคสั์ออฟฟัิศเชั็นเตอรั์ จํกััด http://www.boatbook.co.th

nuteefurniture http://www.nuteefurniture.com

OfficeMate www.officemate.co.th

9 เกั้าอัี้ประชัุม gous-furniture www.gous-furniture.com

KSSFurniture http://www.m.kssfurniture.com

rungcharoen http://www.rungcharoen.com

10 ช้ันวางอเนกประสงคั์ 4 ช้ัน indexlivingmall www.indexlivingmall.com

officemate www.officemate.co.th

dohome www.dohome.co.th

11 โตั๊ะวางเครัื่องคอมพัิวเตอรั์ nsb office http://www.nsboffice.com/productdet

RDN-Furniture http://rdn-furniture.com
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http://www.iconic-office.com/
http://www.rsbfurniture.co.th/
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http://www.iconic-office.com/
http://www.officemate.co.th/
http://www.officemate.co.th/
http://www.lazada.co.th/
http://www.rungcharoen.com/
http://www.rungcharoen.com/
http://www.officemate.co.th/
http://www.nsboffice.com/
http://www.nsboffice.com/
http://www.kssfurniture.com/
http://www.rsbfurniture.co.th/
http://www.furniturebyfactory.com/
http://www.9sahafurniture.com/
http://www.furfactory.co.th/
http://www.thaiofficefurniture.com/
https://www.rsbfurniture.co.th/
http://www.sbdesignsquare.com/
http://www.boatbook.co.th/
http://www.nuteefurniture.com/
http://www.officemate.co.th/
http://www.gous-furniture.com/
http://www.m.kssfurniture.com/
http://www.rungcharoen.com/
http://www.indexlivingmall.com/
http://www.officemate.co.th/
http://www.dohome.co.th/
http://www.nsboffice.com/productdet
http://rdn-furniture.com/
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คําส่ังโรงเรียน....................
ท่ี .......... / ..............

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ................

------------------------------------------------------------------------------------

ด้วย โรงเรียน..............มีความประสงค์จะขอจัดตั้งงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ ........
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์...............................................งบประมาณต่อหน่วย........................บาท
เพ่ือให้ได้ครุภัณฑ์ท่ีตรงกับความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ เพ่ือให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 21 และ
ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2563 มาตรา 4 จึงขอแต่งต้ังบุคคลท่ีมี
รายชื่อต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการ กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ประกอบด้วย

1. .......................... ตําแหน่ง............................. ประธานกรรมการ
2 ............................ ตําแหน่ง............................. กรรมการ
3. ........................... ตําแหน่ง............................ กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งต้ังดําเนินการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ และ
รายการครุภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการและจําเป็น พร้อมท้ังลงนามรับรอง
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ท่ีกําหนดข้ึน และรายงานผลการพิจารณาให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด

ท้ังนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันท่ี ............. เดือน...................... พ.ศ. ..........................

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

ผู้อํานวยการโรงเรียน...................................................
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บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงเรียน..................... อําเภอ......................จังหวัด...............................
ท่ี - วันที่ ................................
เรื่อง รายงานผลการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ รายการครุภัณฑ์...........................................

เพื่อขอจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ..................

เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียน...............................

ตามคําสั่งโรงเรียน................................ท่ี................/............. ลงวันท่ี...........................................
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ........... มีหน้าที่กําหนด
คุณลักษณะเฉพาะรายการครุภัณฑ์......................................งบประมาณต่อหน่วย......................บาท นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ท่ีได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว ได้ดําเนินการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะรายการ
ครุภัณฑ์.......................................เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)................................................................................ประธานกรรมการ
(...............................................................................)

(ลงชื่อ)................................................................................กรรมการ
(...............................................................................)

(ลงชื่อ)...............................................................................กรรมการและเลขานุการ
(...............................................................................)
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ตารางเปรยีบเทียบราคาครุภณัฑ์ตามใบเสนอราคา

ข้อสงัเกตในการเปรยีบเทียบราคาครุภัณฑ์ตามใบเสนอราคา
1. ครุภณัฑ์ท่ีนํามาเปรยีบเทียบราคา จะตอ้งมีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติท่ีตรงกับคุณลักษณะท่ีกําหนดไว้

หากราคาท่ีนํามาเปรียบเทียบมีความแตกต่างกันมาก อาจเปน็ไปได้วา่คุณลกัษณะของครุภัณฑ์อาจไม่ตรงตามท่ี
กําหนดไว้

2. การกําหนดราคากลาง อาจใช้วธิีเลอืกราคาต่ําสดุ หรือหาค่าเฉลีย่ และควรพจิารณาคุณลกัษณะท่ีตรงกับ
ท่ีคณะกรรมการกําหนดไวเ้ปน็สําคัญ

3. การกําหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ไม่ควรเอือ้ใหบ้รษัิท/ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือระบุยี่ห้อลงในการกําหนด
คุณลกัษณะครุภณัฑ์ ถือว่าเป็นการกําหนดคุณลักษณะครภุัณฑ์ท่ีไม่เป็นกลาง
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แบบคําขอจัดตั้งงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสรา้ง
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สรุปแบบคําขอจัดตัง้งบประมาณรายการค่าท่ีดนิและส่ิงก่อสร้าง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ............

*****************
แบบคําขอตั้งงบประมาณค่ากอ่สร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ ส่ิงก่อสร้างอืน่

และอาคารสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

แบบ 1 แบบคําขอตั้งงบประมาณค่าก่อสรา้งอาคารเรียนอาคารประกอบ (งบผกูพนั)
แบบ 2 แบบคําขอตั้งงบประมาณค่าก่อสรา้งอาคารเรียน (งบปเีดียว)
แบบ 3 แบบคําขอตั้งงบประมาณค่าก่อสรา้งอาคารเรียนทดแทน อาคารเรียนท่ีรื้อถอน
แบบ 4 แบบคําขอตั้งงบประมาณค่าก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค์/หอประชมุ/โรงอาหาร/

โรงฝกึงาน
แบบ 5 แบบคําขอตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างสว้มนักเรียน
แบบ 6 แบบคําขอตั้งงบประมาณค่าก่อสรา้งบา้นพกันักเรียน
แบบ 7 แบบคําขอตั้งงบประมาณค่าก่อสรา้งบา้นพกัครแูละบคุลากร
แบบ 8 แบบคําขอตั้งงบประมาณค่าก่อสรา้งสนามกีฬา
แบบ 9 แบบคําขอตั้งงบประมาณค่าก่อสรา้งอืน่ (รั้ว ถนน ค.ส.ล. และสิ่งก่อสร้างอื่น)
แบบ 10 แบบคําขอตั้งงบประมาณค่าก่อสรา้งอาคารสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
แบบ 11 แบบสรุปเรยีงลําดับความสําคัญจําเป็นคําขอตั้งงบประมาณ รายการค่าก่อสร้าง

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรยีน อาคารประกอบ สิ่งก่อสร้างอืน่ และอาคารสํานักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษา

แบบ 12 แบบสรุปรายการคํานวณและเหตุผลความจําเป็นสําหรับค่าขนส่งวัสดุ
แบบ ปร. 4 (พ) แบบแสดงรายการค่าขนสง่วัสดุและอปุกรณ์การก่อสร้าง
หมายเหตุ
1. ในกรณีท่ีโรงเรยีนใช้แบบคําขอในการขอตั้งงบประมาณมายังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ตั้งแต่ แบบ 1 – 11 (ยกเวน้แบบท่ี 10) ให้ปรับข้อความในแบบ ดังนี้

- ผู้ตรวจสอบข้อมูล หมายถึง หัวหนา้ฝ่ายงบประมาณของโรงเรียน
- ผู้รับรองความถูกต้อง หมายถึง ผู้บริหารโรงเรียน

2. ผลผลิต สํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา ให้ใช้ผลผลิตผู้จบการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย
3. การขอตัง้งบประมาณคา่ก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ ให้พิจารณาแบบอาคารให้เหมาะสม
กับระดับช้ันท่ีเปิดสอน และพ้ืนท่ีการก่อสร้าง
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แบบคําขอตั้งงบประมาณคา่ปรบัปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอืน่
ท่ีชํารดุทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย

แบบ ปร. 4 (ก) แบบแสดงรายการปรมิาณงานและราคา
แบบ ปร. 5 (ก) แบบสรุปรายการค่าปรับปรงุซ่อมแซม
แบบ ปร. 6 แบบสรุปค่าปรับปรงุซ่อมแซม

หมายเหตุ

(ดูตวัอย่างประกอบ ภาคผนวก หน้า 78-81)
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การจัดทําคําของบประมาณกรณีโรงเรียนประสบอุบัติภัย

ระดับโรงเรียน

ข้ันตอนที่ 1 (กลุ่มอํานวยการ รับผิดชอบ )

1. เม่ือโรงเรียนได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ รายงานเหตุการณ์เบ้ืองต้นให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 35 ทราบทันทีที่เกิดเหตุทางโทรศัพท์ และรายงานเป็นหนังสือราชการภายใน 24 ชั่วโมง โดยรายงาน

เหตุการณ์ตามตัวอย่าง ดังนี้

ตัวอย่าง

ด้วย โรงเรียน.................................บ้าน.................ตําบล..............อําเภอ................................จังหวัด
ลําปาง/ลําพูน เกิดเหตุการณ์ ดังนี้ เม่ือวันท่ี...............เดือน.......................................พ.ศ.................................
เวลา..........................น. ได้เกิดภัยธรรมชาติ....................................... (ระบุ เช่น พายุ ฝนตก ฯลฯ )
สถานท่ีโรงเรียน…………………………………..……..…….ทําให้..................................................................... (ส่ิงก่อสร้าง
เช่น ระบุชื่ออาคารเรียน อาคารประกอบ ฯลฯ) ได้รับความเสียหาย คิดเป็นมูลค่าประมาณ............................บาท
ขณะท่ีเกิดภัยธรรมชาติ ดังกล่าวไม่มี....................... (ระบุครู นักเรียน ฯลฯ ) ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต หรือ
ได้รับบาดเจ็บ................................................ คนหรือเสียชีวิต ( ระบุช่ือ ฯลฯ ) ......................................................

2. ตามข้อ 1 รายงานให้อําเภอท้องที่ที่เกิดภัยธรรมชาติทราบทางโทรศัพท์และรายงานเป็นหนังสือราชการ

ภายใน 24 ชั่วโมง ซ่ึงทางอําเภอท้องที่จะได้รายงานจังหวัดลําปาง/ลําพูน เพื่อประกาศเป็นเขตพื้นที่ภัยพิบัติเพื่อเป็น

หลักฐานนําเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดลําปาง/ลําพูน (ก.ช.ภ.จ. ลําปาง/

ลําพูน) พิจารณาให้ความเห็นชอบ เป็นหลักฐานในการของบประมาณจาก สพฐ. ต่อไป

ข้ันตอนที่ 2 (กลุ่มนโยบายและแผน รับผิดชอบ)

หลักฐานประกอบการของบประมาณค่าปรับปรุงซ่อมแซมกรณีประสบภัยธรรมชาติ จัดทํา 3 ชุด เก็บไว้เป็น

หลักฐานสามารถตรวจสอบได้ 1 ชุด จัดส่ง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จํานวน 2 ชุด ดังนี้

1. แบบประมาณการ ( ตามแบบ ปร.4, 5 และ 6 ) ส่ง 2 ชุด

2. รูปถ่ายส่ิงก่อสร้างท่ีชํารุดพร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง ส่ง 2 ชุด รายละเอียดดังนี้

2.1 รูปถ่ายป้ายช่ือโรงเรียนท่ีเกิดภัยธรรมชาติ

2.2 รูปถ่ายท้ัง 4 ด้านของอาคารเรียนหรือสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ท่ีเกิดความเสียหาย

ระบุช่ือ..................(รูปถ่ายระบุด้านหน้า ด้านหลัง ด้านข้าง ด้านบน อาคารเรียน

เช่น แบบ 108 ล/55 สร้าง พ.ศ.......................หรืออาคารประกอบ................ ฯลฯ

ท่ีประสบภัย.............................วันท่ี.............เดือน..............................พ.ศ................

โดยเขียนไว้บนกระดาษท่ีติดรูปถ่ายให้ชัดเจน) ส่ง 2 ชุด

3. สําเนาสมุดหมายเหตุ ส่ง 2 ชุด (ในวันท่ีประสบภัยธรรมชาติ)
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4. สําเนารายงานการอยู่เวรรักษาสถานท่ีราชการ ส่ง 2 ชุด (ในวันท่ีประสบภัยธรรมชาติ)

5. คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหาย ส่ง 2 ชุด

6. บันทึกรายงานการตรวจสอบความเสียหายของคณะกรรมการ ตามข้อ 5 ส่ง 2 ชุด

7. สําเนาทุกรายการผู้บริหารโรงเรียนต้องรับรองความถูกต้องทุกแผ่น

************************

ตัวอย่าง

รูปถ่ายป้ายช่ือโรงเรียน..........................................................

หมู่ที.่..................................................ตําบล.......................................อําเภอ......................................

จังหวัด……………………………………………………. สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา………………

รับรองว่าเป็นรูปถ่ายจริง

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

ผู้อํานวยการโรงเรียน................................................................................

โทร.........................................................................

(ระบุหมายเลขโทรศัพท์สามารถติดต่อได้สะดวกท่ีสุด)

หมายเหตุ 1. รูปถ่ายป้ายช่ือโรงเรียนจะต้องจัดส่งทุกครั้งท่ีของบประมาณกรณีประสบอุบัติภัย

2. รูปถ่ายด้านหน้าอาคารเรียน(ถ่ายเต็ม) จะต้องจัดส่งทุกครั้งที่ของบประมาณกรณีประสบอุบัติภัย

(เช่น อาคารเรียนแบบ 108ล/55 ลมพัดหลังคากระเบ้ืองเสียหาย จะต้องส่งรูปถ่ายด้านบนหลังคาที่เกิดเหตุพร้อมส่ง

รูปถ่ายด้านหน้าอาคารเรียนแบบ 108ล/55 ด้วย)

ติดรูปถ่ายป้ายชื่อโรงเรียน
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ตัวอย่าง

รูปถ่ายด้านหน้า

อาคารเรียนแบบ 108ล/55 โรงเรียน............................................ สร้าง พ.ศ............................

ได้รับความเสียหายจากการเกิด.............................................เม่ือวันท่ี....................เดือน......................พ.ศ..........

รูปถ่ายด้านบน

อาคารเรียนแบบ 108ล/55 โรงเรียน................................... สร้าง พ.ศ............................

ได้รับความเสียหายจากการเกิด.............................................เม่ือวันท่ี....................เดือน......................พ.ศ..........

รับรองว่าเป็นรูปถ่ายจริง

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

ผู้อํานวยการโรงเรียน................................................................................

ติดรูปถ่ายด้านหน้าอาคารเรียนแบบ 108ล/55

ติดรูปถ่ายด้านบนอาคารเรียนแบบ 108ล/55



43

ตัวอย่าง

รูปถ่ายด้านข้าง………….(ระบุข้างซ้ายหรือข้างขวา)

อาคารเรียนแบบ 108ล/55 โรงเรียน................................... สร้าง พ.ศ............................

ได้รับความเสียหายจากการเกิด............................................เม่ือวันท่ี....................เดือน......................พ.ศ..........

รูปถ่ายด้านหลัง

อาคารเรียนแบบ 108ล/55 โรงเรียน................................... สร้าง พ.ศ............................

ได้รับความเสียหายจากการเกิด............................................เม่ือวันท่ี....................เดือน......................พ.ศ..........

รับรองว่าเป็นรูปถ่ายจริง

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

ผู้อํานวยการโรงเรียน..........................................................................................

ติดรูปถ่ายด้านข้าง.อาคารเรียนแบบ 108ล/55

ติดรูปถ่ายด้านหลังอาคารเรียนแบบ 108ล/55
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ระดับเขตพ้ืนท่ี

สํานักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาจะต้องพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ ในกรณีที่ โรงเรียนในสังกัด
ประสบอุบัติภัย ได้แก่ วาตภัย อุทกภัย และอัคคีภัย หรืออุบัติภัยอื่นๆ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องเร่ง
ดําเนินการตรวจสอบความเสียหาย โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ ออกไปสํารวจสภาพความเสียหาย และวิเคราะห์
ความจําเป็นขาดแคลนตามเกณฑ์การของบประมาณให้กับโรงเรียนในสังกัดท่ีประสบอุบัติภัยดังกล่าว สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ต้องดําเนินการจัดทําข้อมูลรายละเอียดในการของบประมาณส่ง สํานักงานคณะกรรมการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน ดังนี้

1. แบบประมาณการ ( ตามแบบ ปร.4, 5 และ 6 )
2. รูปถ่ายส่ิงก่อสร้างท่ีชํารุด

3. สําเนาสมุดหมายเหตุโรงเรียน (ในวันท่ีประสบภัยธรรมชาติ)

4. สําเนารายงานการอยู่เวรรักษาสถานท่ีราชการโรงเรียน (ในวันท่ีประสบภัยธรรมชาติ)

5. คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายของโรงเรียน

6. บันทึกรายงานการตรวจสอบความเสียหายของคณะกรรมการของโรงเรียน ตามข้อ 5
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ภาคผนวก
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แบบคําขอครุภัณฑพ์ร้อมตัวอย่าง

(หน้า 47-61)

แบบคําขอสิ่งก่อสรา้ง

(หน้า 62-77)

ตัวอย่างประมาณการ (ปร.4,5 และ 6)

และการคํานวณค่า Factor F

(หน้า 78-85)



แบบ 1 ( สําหรับ สพป./สพม.)

คําขอจัดต้ังงบประมาณรายการครุภัณฑ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ................. (สําหรับครุภัณฑ์ สพป./สพม.)  
แผนงาน ...................................................................... ผลผลิต        ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ

       ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

(1)  (2) (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)

สพป./สพม.
ลําดับ

ท่ี
รายการ ประเภท

ผลการวิเคราะห์ความขาดแคลน รายการท่ีขอจัดต้ังงบประมาณ

ควรมี มีแล้ว ขาด
จํานวน งบประมาณ งบประมาณ ท่ีมาของรายการ

หน่วย ต่อหน่วย รวมท้ังส้ิน

ให้ระบุแหล่งท่ีมาของรายการ (3)

คุณลักษณะ/ราคา ท่ีใช้อ้างอิง

เช่น สํานักงบประมาณ

กระทรวงดิจิทัลฯ

ส่วนราชการอ่ืน 

หรือ กําหนดเอง เป็นต้น

รวมท้ังส้ิน

ช่ือเจ้าหน้าท่ี ............................................. ตรวจสอบความถูกต้อง รับรองความถูกต้อง

โทร ............................................................

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

ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา.....................

หมายเหตุ โทรศัพท์ (มือถือ)......................................

1. ให้บันทึกข้อมูลใน File Microsoft Excel เท่าน้ัน และห้ามเปล่ียนแปลง/เพ่ิมเติมแบบฟอร์มน้ีอย่างเด็ดขาด

2. สพป./สพม.   - สพป. ให้พิมพ์ ข้ึนต้น ด้วย จังหวัด และตาม ด้วยคําว่า เขต  เช่น น่าน เขต 2   ไม่ให้ใช้ตัวย่อ

                   - สพม.  ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต  เช่น สพม.20

3. สพป.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ และ สพม.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย    โดยเรียงลําดับความสําคัญและตามความจําเป็นจากครุภัณฑ์ท้ังหมดท่ี สพป/สพม. ขอจัดต้ัง

4. หากงบประมาณถูกปรับลดจะปรับลดจากลําดับท้ายข้ึนไป ยกเว้นรายการท่ีไม่ได้รับจัดสรรจากสํานักงบประมาณ
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ตัวอย่าง แบบ 1 ( สําหรับ สพป./สพม.)

คําขอจัดต้ังงบประมาณรายการครุภัณฑ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( สําหรับครุภัณฑ์ สพป./สพม.)  

แผนงาน ................................................................................................................. ผลผลิต        ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ

       ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

(1)  (2) (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)

สพป./สพม.
ลําดับ

ท่ี
รายการ ประเภท

ผลการวิเคราะห์ความขาดแคลน รายการท่ีขอจัดต้ังงบประมาณ
ท่ีมาของรายการ

ควรมี มีแล้ว ขาด
จํานวน งบประมาณ งบประมาณ

หน่วย ต่อหน่วย รวมท้ังส้ิน

สพม.35 1  เก้าอ้ีทํางาน ระดับปฏิบัติการ / ชํานาญการ ครุภัณฑ์สํานักงาน 76 66 10 10            3,200         32,000 กําหนดเอง

2  ตู้เหล็กแบบเต้ีย บานเล่ือนกระจก พร้อมฐานรอง ครุภัณฑ์สํานักงาน 27 21 6 6            4,100         24,600 กําหนดเอง

3  ตู้เหล็กแบบเต้ีย บานเล่ือนทึบ พร้อมฐานรอง ครุภัณฑ์สํานักงาน 77 70 7 7            3,700         25,900 กําหนดเอง

4  ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน ครุภัณฑ์สํานักงาน 23 21 2 2            5,500         11,000 สํานักงบประมาณ

5  เคร่ืองซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1 0 1 1          18,000         18,000 สํานักงบประมาณ

6  เคร่ืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 3 KVA ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 0 1 1          32,000         32,000 กระทรวงดิจิทัล

รวมท้ังส้ิน       143,500 

ช่ือเจ้าหน้าท่ี นางสาวอังค์ริสา  รัตนกุล ตรวจสอบความถูกต้อง รับรองความถูกต้อง

โทร 054-350790 ต่อ 106

โทรศัพท์ (มือถือ) 08-1595-9941 (นางอุดม  ถาวร)    (.....................................................)

ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ...............

หมายเหตุ โทรศัพท์ (มือถือ) 08-4378-3038

1. ให้บันทึกข้อมูลใน File Microsoft Excel เท่าน้ัน และห้ามเปล่ียนแปลง/เพ่ิมเติมแบบฟอร์มน้ีอย่างเด็ดขาด

2. สพป./สพม.   - สพป. ให้พิมพ์ ข้ึนต้น ด้วย จังหวัด และตาม ด้วยคําว่า เขต  เช่น น่าน เขต 2   ไม่ให้ใช้ตัวย่อ

                     - สพม.  ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต  เช่น สพม. 20

3. สพป.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  และ สพม.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย     โดยเรียงลําดับความสําคัญและตามความจําเป็นจากครุภัณฑ์ท้ังหมดท่ี  สพป/สพม. ขอจัดต้ัง

4. หากงบประมาณถูกปรับลดจะปรับลดจากลําดับท้ายข้ึนไป  ยกเว้นรายการท่ีไม่ได้รับจัดสรรจากสํานักงบประมาณ
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แบบ 2 ( สําหรับ สพป./สพม.)

             คําขอจัดต้ังงบประมาณรายการครุภัณฑ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. .............. (สําหรับครุภัณฑ์ สพป./สพม.)  
              รายการรถโดยสารขนาด 12 ท่ีน่ัง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 2,400 ซีซี

แผนงาน ................................................................................ ผลผลิต        ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ

       ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

(1) (2) (3) (4) ข้อมูลความต้องการ/ขาดแคลน เฉพาะรถโดยสารขนาด 12 ท่ีน่ัง 
(5) 

ท่ีมาของรายการสพป./สพม. รายการ จํานวนหน่วย
จํานวนท่ีมีอยู่ ทดแทนคันท่ีชํารุด

ใช้ได้ ชํารุด ปีท่ีจดทะเบียน เลขทะเบียน

สํานักงบประมาณ

ช่ือเจ้าหน้าท่ี ............................................. ตรวจสอบความถูกต้อง รับรองความถูกต้อง

โทร ............................................................

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

ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา.....................

หมายเหตุ โทรศัพท์ (มือถือ)..............................................

1. ให้บันทึกข้อมูลใน File Microsoft Excel เท่านั้นและห้ามเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมแบบฟอร์มนี้อย่างเด็ดขาด

2. สพป./สพม.   - สพป. ให้พิมพ์ ข้ึนต้น ด้วย จังหวัด และตาม ด้วยคําว่า เขต  เช่น น่าน เขต 2   ไม่ให้ใช้ตัวย่อ

                      - สพม.  ให้พิมพ ์สพม.ตามด้วยเขต  เช่น สพม.20

3. สพป.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ และ สพม.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย    
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แบบ 3 ( สําหรับ สพป./สพม.)

แบบสรุปคําขอจัดต้ังงบประมาณรายการครุภัณฑ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ............. (สําหรับครุภัณฑ์โรงเรียน)

แผนงาน ...........................................................................    ผลผลิต        ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา

       ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ

       ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

รหัสโรงเรียน

โรงเรียน ตําบล อําเภอ สพป./สพม.

ลําดับ

รายการ ประเภท

ผลการวิเคราะห์ความขาดแคลน รายการท่ีขอจัดต้ังงบประมาณ ท่ีมา

( obec 6 หลัก)
ควรมี มีแล้ว ขาด

จํานวน งบประมาณ งบประมาณ ของรายการ

ท่ี หน่วย ต่อหน่วย รวมท้ังส้ิน

 ให้ระบุแหล่งท่ีมาของรายการ (5)

คุณลักษณะ/ราคา ท่ีใช้อ้างอิง

เช่น สํานักงบประมาณ

ส่วนราชการอ่ืน 

หรือ กําหนดเอง เป็นต้น

รวมท้ังส้ิน

ช่ือเจ้าหน้าท่ี ............................................. ตรวจสอบความถูกต้อง รับรองความถูกต้อง

โทร ............................................................

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

ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา.....................

หมายเหตุ โทรศัพท์ (มือถือ)..............................................

1. ให้บันทึกข้อมูลใน File Microsoft Excel เท่าน้ัน และห้ามเปล่ียนแปลง/เพ่ิมเติมแบบฟอร์มน้ีอย่างเด็ดขาด

2. รายละเอียด แบบ 3 น้ีสําหรับการเสนอขอต้ังครุภัณฑ์ของโรงเรียนเท่าน้ัน และขอให้เสนอต้ังแยกผลผลิตละ 1 ชุด

 สพป.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา และ/หรือ ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ และ สพม.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

 โดยเรียงลําดับความสําคัญและความจําเป็นจากครุภัณฑ์ท้ังหมดท่ีโรงเรียนขอจัดต้ังตามผลผลิตในปีงบประมาณน้ันๆ

3. สพป./สพม.  สพป. ให้พิมพ์ ข้ึนต้น ด้วย จังหวัด และตาม ด้วยคําว่า เขต  เช่น น่าน เขต 2   ไม่ให้ใช้ตัวย่อ   สพม.  ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต  เช่น สพม.20

4. กรณีครุภัณฑ์การศึกษาที่เลือกมีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์มาจากหลายแหล่ง ให้ระบุทุกแหล่ง
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ตัวอย่าง แบบ 3 ( สําหรับ สพป./สพม.)

แบบสรุปคําขอจัดต้ังงบประมาณรายการครุภัณฑ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สําหรับครุภัณฑ์โรงเรียน)

แผนงาน .............................................................................. ผลผลิต         ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา

        ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ

       ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

รหัสโรงเรียน

โรงเรียน ตําบล อําเภอ สพป./สพม.

ลําดับ

รายการ ประเภท

ผลการวิเคราะห์ความขาดแคลน รายการท่ีขอจัดต้ังงบประมาณ ท่ีมา

( obec 6 หลัก)
ควรมี มีแล้ว ขาด

จํานวน งบประมาณ งบประมาณ ของรายการ

ท่ี หน่วย ต่อหน่วย รวมท้ังส้ิน

510302 แม่ตืนวิทยา แม่ตืน ล้ี สพม.35 1 ครุภัณฑ์สําหรับงานโลหะ (เลือกรายการ) ครุภัณฑ์การศึกษา 1 0 1 1     150,000       135,700 กําหนดเอง

500539 แม่สันวิทยา แม่สัน ห้างฉัตร สพม.35 2 โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ครุภัณฑ์การศึกษา 198 25 173 40        1,600         64,000 มอก.

รวมท้ังส้ิน       199,700 

ช่ือเจ้าหน้าท่ี นางสาวอังค์ริสา  รัตนกุล ตรวจสอบความถูกต้อง รับรองความถูกต้อง

โทร  054-350790 ต่อ 106

โทรศัพท์ (มือถือ)  08-1595-9941       (นางอุดม  ถาวร)    (.....................................................)

ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา.....................

หมายเหตุ โทรศัพท์ (มือถือ) 08-4378-3038 

1. ให้บันทึกข้อมูลใน File Microsoft Excel เท่าน้ัน และห้ามเปล่ียนแปลง/เพ่ิมเติมแบบฟอร์มน้ีอย่างเด็ดขาด

2. รายละเอียด แบบ 3 น้ีสําหรับการเสนอขอต้ังครุภัณฑ์ของโรงเรียนเท่าน้ัน และขอให้เสนอต้ังแยกผลผลิตละ 1 ชุด

 สพป.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา และ/หรือ ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ และ สพม.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

 โดยเรียงลําดับความสําคัญและความจําเป็นจากครุภัณฑ์ท้ังหมดท่ีโรงเรียนขอจัดต้ังตามผลผลิตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3. สพป./สพม.  สพป. ให้พิมพ์ ข้ึนต้น ด้วย จังหวัด และตาม ด้วยคําว่า เขต  เช่น น่าน เขต 2   ไม่ให้ใช้ตัวย่อ   สพม.  ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต  เช่น สพม.20

4. กรณีครุภัณฑ์การศึกษาท่ีเลือกมีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์มาจากหลายแหล่ง ให้ระบุทุกแหล่ง 51



แบบ 3-1 (สําหรับโรงเรียน)

    แบบสรุปคําขอจัดต้ังงบประมาณรายการครุภัณฑ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ............. (สําหรับครุภัณฑ์โรงเรียน) ผลผลิต        ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา

       ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ

       ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

รหัสโรงเรียน (Obec 6 หลัก)..............................โรงเรียน..................................................ตําบล.....................................อําเภอ.........................................

สพป./สพม.........................................................

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)

ลําดับท่ี รายการ ประเภท

ผลการวิเคราะห์ความขาดแคลน รายการท่ีขอจัดตั้งงบประมาณ ท่ีมา

ควรมี มีแล้ว ขาด
จํานวน งบประมาณ งบประมาณ ของรายการ

หน่วย ต่อหน่วย รวมท้ังส้ิน

 ให้ระบุแหล่งท่ีมาของรายการ (2)

คุณลักษณะ/ราคา ท่ีใช้อ้างอิง

เช่น สํานักงบประมาณ

ส่วนราชการอ่ืน 

หรือ กําหนดเอง เป็นต้น

รวมท้ังส้ิน

ช่ือเจ้าหน้าท่ี ............................................ รับรองความถูกต้อง

โทร..........................................................

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

ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียน......................................

หมายเหตุ โทร.......................................

1. ให้บันทึกข้อมูลใน File Microsoft Excel เท่าน้ัน และห้ามเปล่ียนแปลง/เพ่ิมเติมแบบฟอร์มน้ีอย่างเด็ดขาด โทรศัพท์ (มือถือ) ...................................

2. รายละเอียด แบบ 3-1 น้ีสําหรับการเสนอขอต้ังครุภัณฑ์ของโรงเรียนเท่าน้ัน และขอให้เสนอต้ังแยกผลผลิตละ 1 ชุด

 สพป.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา และ/หรือ ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ และ สพม.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

  โดยเรียงลําดับความสําคัญและความจําเป็นจากครุภัณฑ์ท้ังหมดท่ีโรงเรียนขอต้ังตามผลผลิตในปีงบประมาณน้ันๆ

3. กรณีครุภัณฑ์การศึกษาท่ีเลือกมีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์มาจากหลายแหล่ง ให้ระบุทุกแหล่ง
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ตัวอย่าง แบบ 3-1 (สําหรับโรงเรียน)

    แบบสรุปคําขอจัดต้ังงบประมาณรายการครุภัณฑ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สําหรับครุภัณฑ์โรงเรียน) ผลผลิต        ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา

       ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ

       ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

รหัสโรงเรียน (Obec 6 หลัก) 510302 โรงเรียน แม่ตืนวิทยา  ตําบล แม่ตืน   อําเภอ ล้ี 

สพม.35

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)

ลําดับท่ี รายการ ประเภท

ผลการวิเคราะห์ความขาดแคลน รายการท่ีขอจัดตั้งงบประมาณ ท่ีมา

ควรมี มีแล้ว ขาด
จํานวน งบประมาณ งบประมาณ ของรายการ

หน่วย ต่อหน่วย รวมท้ังส้ิน

1 ครุภัณฑ์สําหรับงานโลหะ (เลือกรายการ) ครุภัณฑ์การศึกษา 1 0 1 1      150,000       135,700 กําหนดเอง

2 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู ครุภัณฑ์สํานักงาน 1 0 1 1       17,000         17,000 สํานักงบประมาณ

3 เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2 1 1 1       13,000         13,000  สํานักงบประมาณ 

รวมท้ังส้ิน 165,700

ช่ือเจ้าหน้าท่ี นายสยาม  พรหมใจ รับรองความถูกต้อง

โทร. 053-509398  

โทรศัพท์ (มือถือ) 08-1111-6347 ( นายธํารงค์  หน่อเรือง)

ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียนแม่ตืนวิทยา

หมายเหตุ โทร. 053-509398   

1. ให้บันทึกข้อมูลใน File Microsoft Excel เท่าน้ัน และห้ามเปล่ียนแปลง/เพ่ิมเติมแบบฟอร์มน้ีอย่างเด็ดขาด โทรศัพท์ (มือถือ) 08-9559-6952

2. รายละเอียด แบบ 3-1 น้ีสําหรับการเสนอขอต้ังครุภัณฑ์ของโรงเรียนเท่าน้ัน และขอให้เสนอต้ังแยกผลผลิตละ 1 ชุด

 สพป.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา และ/หรือ ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ และ สพม.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

   โดยเรียงลําดับความสําคัญและความจําเป็นจากครุภัณฑ์ท้ังหมดท่ีโรงเรียนขอต้ังตามผลผลิตในปีงบประมาณ 2565 ยกเว้นรายการท่ีไม่มีตามรายการครุภัณฑ์ท่ีกําหนด

3. กรณีครุภัณฑ์การศึกษาท่ีเลือกมีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์มาจากหลายแหล่ง ให้ระบุทุกแหล่ง
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แบบ 3-2 (สําหรับโรงเรียน)

แบบคําขอจัดต้ังงบประมาณรายการครุภัณฑ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ...................(สําหรับเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษา)

รหัสโรงเรียน (Obec 6 หลัก) โรงเรียน..................................................ตําบล..................................อําเภอ................................

สพป./สพม..................................................................

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)

ลําดับ

รายการ ประเภท

รายการท่ีขอจัดต้ังงบประมาณ ท่ีมา

ท่ี จํานวน งบประมาณ งบประมาณ ของรายการ

หน่วย ต่อหน่วย รวมท้ังส้ิน

 ให้ระบุแหล่งท่ีมาของรายการ(2)

คุณลักษณะ/ราคา ท่ีใช้อ้างอิง

เช่น สํานักงบประมาณ

ส่วนราชการอ่ืน 

หรือ กําหนดเอง เป็นต้น

รวมท้ังส้ิน

      ขอรับรองว่าเป็นความต้องการในการจัดการเรียนการสอนจริง รับรองความถูกต้อง

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

ตําแหน่ง...................................................... ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียน.............................................

กลุ่มสาระ/งาน....................................................... โทรศัพท์ ....................................................................

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

หมายเหตุ

1. แบบ 3-2 สําหรับการเสนอขอต้ังครุภัณฑ์การศึกษาของโรงเรียนเท่าน้ัน  โดยจัดทําเอกสารเสนอต้ังงบประมาณแยกแบบฟอร์มละ 1 รายการ

2. การเสนอขอต้ังงบประมาณต้องได้รับการรับรองความต้องการจากครูผู้สอนกลุ่มสาระน้ัน โดยมีผู้อํานวยการโรงเรียนรับรองความถูกต้องด้วย

3. กรณีครุภัณฑ์การศึกษาท่ีเลือกมีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์มาจากหลายแหล่ง ให้ระบุทุกแหล่ง 54



ตัวอย่าง แบบ 3-2 (สําหรับโรงเรียน)

แบบคําขอจัดต้ังงบประมาณรายการครุภัณฑ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สําหรับเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษา)

รหัสโรงเรียน (Obec 6 หลัก)  500529   โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา    ตําบล แจ้ห่ม     อําเภอ แจ้ห่ม

สพม.35

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)

ลําดับ

รายการ ประเภท

รายการท่ีขอจัดต้ังงบประมาณ ท่ีมา

ท่ี จํานวน งบประมาณ งบประมาณ ของรายการ

หน่วย ต่อหน่วย รวมท้ังส้ิน

1 ครุภัณฑ์สําหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ (เลือกรายการ) ครุภัณฑ์การศึกษา 1          400,000                    400,000  กําหนดเอง

รวมท้ังส้ิน 400,000

      ขอรับรองว่าเป็นความต้องการในการจัดการเรียนการสอนจริง รับรองความถูกต้อง

(นายรัฐศาตร์  พรคุณวุฒิ) (นายบุญสง  นาละออง)

ตําแหน่ง  ครู ชํานาญการพิเศษ ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ โทร  054-271399

โทรศัพท์ (มือถือ)  08-1179-3969 โทรศัพท์ (มือถือ) 08-1366-7396 

หมายเหตุ

1. แบบ 3-2 สําหรับการเสนอขอต้ังครุภัณฑ์การศึกษาของโรงเรียนเท่าน้ัน  โดยจัดทําเอกสารเสนอต้ังงบประมาณแยกแบบฟอร์มละ 1 รายการ

2. การเสนอขอต้ังงบประมาณต้องได้รับการรับรองความต้องการจากครูผู้สอนกลุ่มสาระน้ัน โดยมีผู้อํานวยการโรงเรียนรับรองความถูกต้องด้วย

3. กรณีครุภัณฑ์การศึกษาท่ีเลือกมีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์มาจากหลายแหล่ง ให้ระบุทุกแหล่ง 55



ตัวอย่าง แบบ 3-2 (สําหรับโรงเรียน)

แบบคําขอจัดต้ังงบประมาณรายการครุภัณฑ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สําหรับเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษา)

รหัสโรงเรียน (Obec 6 หลัก) 510302 โรงเรียน แม่ตืนวิทยา  ตําบล แม่ตืน   อําเภอ ล้ี 

สพม.35

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)

ลําดับ

รายการ ประเภท

รายการท่ีขอจัดต้ังงบประมาณ ท่ีมา

ท่ี จํานวน งบประมาณ งบประมาณ ของรายการ

หน่วย ต่อหน่วย รวมท้ังส้ิน

1 ครุภัณฑ์สําหรับงานโลหะ (เลือกรายการ) ครุภัณฑ์การศึกษา 1          150,000                    135,700  กําหนดเอง

รวมท้ังส้ิน 135,700

      ขอรับรองว่าเป็นความต้องการในการจัดการเรียนการสอนจริง รับรองความถูกต้อง

(นายโชคชัย  วงศ์ชัยยา) (นายธํารงค์  หน่อเรือง)

ตําแหน่ง  ครู ชํานาญการพิเศษ ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียนแม่ตืนวิทยา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ โทร  054-791149

โทรศัพท์ (มือถือ)  08-6193-6404 โทรศัพท์ (มือถือ) 08-9559-6952   

หมายเหตุ

1. แบบ 3-2 สําหรับการเสนอขอต้ังครุภัณฑ์การศึกษาของโรงเรียนเท่าน้ัน  โดยจัดทําเอกสารเสนอต้ังงบประมาณแยกแบบฟอร์มละ 1 รายการ

2. การเสนอขอต้ังงบประมาณต้องได้รับการรับรองความต้องการจากครูผู้สอนกลุ่มสาระน้ัน โดยมีผู้อํานวยการโรงเรียนรับรองความถูกต้องด้วย

3. กรณีครุภัณฑ์การศึกษาท่ีเลือกมีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์มาจากหลายแหล่ง ให้ระบุทุกแหล่ง 56



แบบ 3-3 (สําหรับโรงเรียน)

แบบรายละเอียดขอจัดต้ังงบประมาณรายการครุภัณฑ์การศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.........

(เฉพาะครุภัณฑ์การศึกษาท่ีต้องเลือกรายการ)

รหัสโรงเรียน (Obec 6 หลัก).............................โรงเรียน...........................................ตําบล.......................

อําเภอ......................................สพป./สพม.................................................................

รายการครุภัณฑ์.........................................................งบประมาณ................................บาท

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)

ลําดับ
รายการท่ีเลือก

จํานวน งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีมาของรายการ

ท่ี หน่วย ต่อหน่วย ท้ังส้ิน

ให้ระบุแหล่งท่ีมาของรายการ(2)

คุณลักษณะ/ราคา ท่ีใช้อ้างอิง

เช่น สํานักงบประมาณ

ส่วนราชการอ่ืน 

หรือ กําหนดเอง เป็นต้น

รวมท้ังส้ิน

  ขอรับรองว่าเป็นความต้องการในการจัดการเรียนการสอนจริง                             รับรองความถูกต้อง

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

ตําแหน่ง ....................................................... ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียน......................................

กลุ่มสาระ ..................................................... โทรศัพท์ .....................................................

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

หมายเหตุ

1. แบบ 3-3 สําหรับการเสนอขอต้ังครุภัณฑ์การศึกษาท่ีเป็นชุด ซ่ึงต้องแจกแจงรายการเท่านั้น 

2. กรอกรายการครุภัณฑ์ งบประมาณ  และรายการครุภัณฑ์ท่ีแจกแจง พร้อมราคา โดยจัดทําเอกสารเสนอต้ังงบประมาณแยกแบบฟอร์มละ 1 รายการ

3. โรงเรียนสามารถเลือกรายการครุภัณฑ์ท่ีแจกแจงตามความจําเป็นและเหมาะสมกับการเรียนการสอน  แต่ต้องเลือกให้สอดคล้องกับรายการครุภัณฑ์ 

4. การเสนอขอต้ังงบประมาณต้องได้รับการรับรองความต้องการจากครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ นั้น โดยมีผู้อํานวยการโรงเรียนรับรองความถูกต้องด้วย
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ตัวอย่าง แบบ 3-3 (สําหรับโรงเรียน)

แบบรายละเอียดขอจัดต้ังงบประมาณรายการครุภัณฑ์การศึกษา  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(เฉพาะครุภัณฑ์การศึกษาท่ีต้องเลือกรายการ )

รหัสโรงเรียน (Obec 6 หลัก)  510302    โรงเรียน แม่ตืนวิทยา     ตําบล แม่ตืน   

อําเภอ ล้ี         สพม.35

รายการ ครุภัณฑ์สําหรับงานโลหะ    งบประมาณ   150,000 บาท

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)

ลําดับ
รายการท่ีเลือก

จํานวน งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีมาของรายการ

ท่ี หน่วย ต่อหน่วย ท้ังส้ิน

1 เวอร์เนียดิจิตอล 1 1,100 1,100 กําหนดเอง

2 ท่ัง 25 กก. 4          4,100 16,400 กําหนดเอง

3 เคร่ืองหินเจียรต้ังโต๊ะ 1          3,500 3,500 กําหนดเอง

4 ตะไบแบนชนิดละเอียด 12            250 3,000 กําหนดเอง

5 ตะไบแบนชนิดหยาบ 12            170 2,040 กําหนดเอง

6 เคร่ืองเช่ือมแก๊ส 1          5,900 5,900 กําหนดเอง

7 กรรไกรตัดโค้ง 4            600 2,400 กําหนดเอง

8 กรรไกรตัดตรง 4            600 2,400 กําหนดเอง

9 เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า 2        19,000 38,000 กําหนดเอง

10 สายไฟสนาม 1          2,000 2,000 กําหนดเอง

11 ปากกาจับโลหะ 12          3,500 42,000 กําหนดเอง

12 เคร่ืองเจียรไฟฟ้า 1          4,300 4,300 กําหนดเอง

13 สว่านแท่นยืน 1          6,400 6,400 กําหนดเอง

14 สว่านไฟฟ้า 1          6,300 6,300 กําหนดเอง

รวมท้ังส้ิน 135,740

  ขอรับรองว่าเป็นความต้องการในการจัดการเรียนการสอนจริง                             รับรองความถูกต้อง

(นายโชคชัย  วงศ์ชัยยา) (นายธํารงค์ หน่อเรือง)

ตําแหน่ง  ครู ชํานาญการพิเศษ ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียนแม่ตืนวิทยา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ โทร  054-791149

โทรศัพท์ (มือถือ)  08-6193-6404 โทรศัพท์ (มือถือ) 09-3137-0569
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แบบ 4 ( สําหรับ สพป./สพม.)

 แบบสรุปคําขอจัดต้ังงบประมาณรายการครุภัณฑ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ............. (สําหรับครุภัณฑ์โรงเรียน)

รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
แผนงาน  .......................................................................... ผลผลิต        ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ

       ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)

ผลการวิเคราะห์ความขาดแคลน งบประมาณ งบประมาณ ท่ีมา

รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตําบล อําเภอ สพป./สพม. ลําดับ รายการ ประเภท จํานวนท่ีมีอยู่ จํานวนท่ีขอต้ัง ต่อหน่วย รวมท้ังส้ิน ของรายการ

( obec 6 หลัก) ท่ี รถยนต์ รถจักรยานยนต์
รถยนต์ รถจักรยานยนต์

ใช้ได้ ชํารุด ใช้ได้ ชํารุด

สํานักงบประมาณ

รวมท้ังส้ิน

ช่ือเจ้าหน้าท่ี ............................................. ตรวจสอบความถูกต้อง รับรองความถูกต้อง

โทร ............................................................

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

ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา.....................

หมายเหตุ โทรศัพท์ (มือถือ)..............................................

1. ให้บันทึกข้อมูลใน File Microsoft Excel เท่าน้ัน และห้ามเปล่ียนแปลง/เพ่ิมเติมแบบฟอร์มน้ีอย่างเด็ดขาด

2. สพป.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ และ สพม.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย   

3. รายละเอียด แบบ 4 น้ีสําหรับการเสนอขอต้ังครุภัณฑ์ของโรงเรียนพ้ืนท่ีสูงในถ่ินทุรกันดาร และโรงเรียนพ้ืนท่ีเกาะเท่าน้ัน 

   โดยเรียงลําดับความสําคัญและความจําเป็นท้ังหมดท่ีโรงเรียนขอต้ัง 
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แบบ 4-1 ( สําหรับโรงเรียน))

 คําขอจัดต้ังงบประมาณรายการครุภัณฑ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ................. (สําหรับครุภัณฑ์โรงเรียน)

รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
แผนงาน ....................................................................... ผลผลิต        ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ

รหัสโรงเรียน (Obec 6 หลัก)...........................โรงเรียน.............................................ตําบล.................................อําเภอ..............................        ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

สพป./สพม.........................................................

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)

รายการขอต้ัง ผลการวิเคราะห์ความขาดแคลน งบประมาณ งบประมาณ ท่ีมา

จํานวนท่ีมีอยู่ จํานวนท่ีขอต้ัง ต่อหน่วย รวมท้ังส้ิน ของรายการ

ลําดับท่ี รายการ ประเภท รถยนต์ รถจักรยานยนต์
รถยนต์ รถจักรยานยนต์

ใช้ได้ ชํารุด ใช้ได้ ชํารุด

สํานักงบประมาณ

ช่ือเจ้าหน้าท่ี ............................................ รับรองความถูกต้อง

โทร..........................................................

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

ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียน......................................

หมายเหตุ โทร.......................................

1. ให้บันทึกข้อมูลใน File Microsoft Excel เท่าน้ัน และห้ามเปล่ียนแปลง/เพ่ิมเติมแบบฟอร์มน้ีอย่างเด็ดขาด โทรศัพท์ (มือถือ) ...................................

2. สพป.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ และ สพม.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย   

3. รายละเอียด แบบ 4-1 น้ีสําหรับการเสนอขอต้ังครุภัณฑ์ของโรงเรียนพ้ืนท่ีสูงในถ่ินทุรกันดาร และโรงเรียนพ้ืนท่ีเกาะเท่าน้ัน 

   โดยเรียงลําดับความสําคัญและความจําเป็นท้ังหมดท่ีโรงเรียนขอต้ัง 60



แบบคําขอส่ิงก่อสร้างพร้อมตัวอย่าง
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แบบ 1

แผนงาน ............................................. ผลผลิต        ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
       ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

รหัส
โรงเรียน แบบ จ านวน งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ห้องเรียน ขาด ขาด ทดแทน

(obec 6 หลัก) ห้อง/ ท้ังส้ิน ปี 25... ปี 25..... จัดช้ันเรียน ห้องพิเศษ รวม ท่ีมีอยู่จริง แคลน แคลน ร้ือถอน
หน่วย (ห้อง) (ห้อง) (ห้อง) (ห้อง) (ห้อง)

    พ้ืนท่ีท่ีจะใช้

ในการก่อสร้าง

อาคาร

 ยาว...........เมตร

กว้าง.............เมตร

 

ตรวจสอบความถูกต้อง รับรองความถูกต้อง
โทร…………………………………..
โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................    (.....................................................)    (.....................................................)
หมายเหตุ 1. ห้ามเปล่ียนแบบฟอร์ม  และให้ใช้ตัวเลขอารบิค ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา.....................

2. ให้จัดเรียงตามล าดับความส าคัญ / ตามเกณฑ์ความขาดแคลน โทรศัพท์ (มือถือ)..............................................
3. งบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่ ให้ใช้ราคากลางส่ิงก่อสร้าง (ท่ีแนบ)

4. สพป./สพม. 

    สพป. ให้พิมพ์ ข้ึนต้น ด้วย จังหวัด และตาม ด้วยค าว่า เขต  เช่น ล าปาง  เขต 3  ไม่ให้ใช้ตัวย่อ

    สพม.  ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต  เช่น สพม.20

5. จ านวนห้องท่ีมีอยู่จริง หมายถึง จ านวนห้องเรียนตามรูปแบบรายการ

6. ช่องขอกรณี  ให้เลือกใส่เคร่ืองหมาย /  ในช่องขาดแคลน หรือทดแทนร้ือถอน

แบบค าขอจัดต้ังงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ (งบผูกพัน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ………….
งบลงทุน  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ผูกพัน

สพป./สพม.
หมายเหตุ

อ าเภอ จังหวัด

ขอกรณี (/)

ช่ือเจ้าหน้าท่ี…………………………..

อาคารควรมี
แบบอาคารท่ีเสนอขอ

จ านวน
นักเรียน

ข้อมูลประกอบพิจารณา

รวมท้ังส้ิน

โรงเรียน ต าบลท่ี
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(ใช้ข้อมูล ณ วันท่ี ………………………...)

ท่ี
25…… 25…… 25…… 25…… 25…… 25…… 25…… 25…… 25…… 25……

ลงช่ือ ลงช่ือ
       (.................................................)        (..................................................)
ต าแหน่ง ................................................                 ผู้อ านวยการโรงเรียน
              ผู้กรอกแบบส ารวจ โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................
โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................

ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา แนวโน้มในอนาคต 5 ปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน

แบบส ารวจข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี และแนวโน้มในอนาคต 5 ปี
งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างอาคารเรียน  (งบผูกพัน) 

โรงเรียน.................................................อ าเภอ.............................สพป./สพม........................................................ เขต..............
ปีงบประมาณ พ.ศ. ……….
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ระดับช้ัน จ านวนห้องเรียน (ตามเกณฑ์จัดช้ันเรียน) จ านวนนักเรียน 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

ลงช่ือ
       (.................................................)
ต าแหน่ง ................................................

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

แบบส ารวจข้อมูลประกอบการเสนอขอจัดต้ังงบประมาณ 

โรงเรียน....................................................ต าบล............................อ าเภอ..........................จังหวัด............................
สพป./สพม......................................................เขต............................

จ านวนนักเรียน........................... คน  จ านวนครู..................................คน
การจัดช้ันเรียน  (ข้อมูล………………………………..)

ค่าก่อสร้างอาคารเรียน (งบผูกพัน)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ……………………

ลงช่ือ
       (.................................................)

โทรศัพท์ (มือถือ)......................................
                  ผู้อ านวยการโรงเรียน

              ผู้กรอกแบบส ารวจ
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 มีอาคารเรียน ท้ังหมด........................................หลัง..................ห้อง 
มีอาคารอเนกประสงค์ ...........หลัง

สร้างเม่ือ งบประมาณ
พ.ศ. ดี ช ารุด

หลังท่ี 1 ให้ระบุข้อมูลอาคารเรียน
อาคารอเนกประสงค์ท่ีมี

หลังท่ี 2

หลังท่ี 3

หลังท่ี 4

หลังท่ี 5

หลังท่ี 6

หลังท่ี 7

ลงช่ือ         ผู้กรอกแบบส ารวจ
       (...........................................................)
ต าแหน่ง ................................................
โทรศัพท์ (มือถือ).....................................

ลงช่ือ 
       (.......................................................)
               ผู้อ านวยการโรงเรียน
โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................

รวม 

แบบส ารวจข้อมูลประกอบการเสนอขอจัดต้ังประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบผูกพัน)

รายการ แบบ ห้อง/หลัง
สภาพอาคาร

ค่าก่อสร้างอาคารเรียน/อาคารอเนกประสงค์

หมายเหตุ
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1.1 ข้อมูลมีแล้วและเกณฑ์

ห้องเรียน
โรงอาหาร
หอประชุม
โรงอาหาร/ห้องประชุม
อาคารอเนกประสงค์
โรงฝึกงาน
ห้องน้ าห้องส้วม

1.2 ข้อมูลค าขอ
ช่ือแบบอาคาร ......................................................
จ านวนช้ันท่ีก่อสร้าง ช้ัน
ระยะเวลาก่อสร้าง (วัน) วัน
งบประมาณรวม บาท
ค่า Factor F ………………….(1.xxxxx)* ตามตารางค านวณค่า Factor F
รายละเอียดองค์ประกอบของอาคาร แต่ละช้ัน (ระบุจ านวนห้องของแต่ละรายการ)

รายการ ช้ัน 1 ช้ัน 2 ช้ัน 3 ช้ัน 4 ช้ัน 5 ช้ัน 6 ช้ัน 7 ช้ัน 8 ช้ัน 9
ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ
ห้องฝึกงาน (งานช่าง)
ห้องพักครู
โรงอาหาร
ห้องประชุม
ห้องน้ านักเรียน
ห้องน้ าครู
สนามกีฬา
อ่ืนๆ

รวม -         -      -      -        -        -        -        -        -        
ขอรับรองว่าข้อมูลความขาดแคลน มีความถูกต้อง และสอดคล้องกับแบบท่ีเสนอขอจัดต้ังงบประมาณ

ลงช่ือ ผู้กรอกแบบส ารวจ ลงช่ือ ผู้รับรองข้อมูล
       (..................................................)        (.................................................)
ต าแหน่ง ................................................            ผู้อ านวยการโรงเรียน

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

ลงช่ือ ผู้ตรวจสอบความถูกต้อง ลงช่ือ ผู้รับรองความถูกต้อง
       (....................................................)        (.................................................)

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน            ผู้อ านวยการ สพป. / สพม. ............

แบบส ารวจข้อมูลประกอบการเสนอขอจัดต้ังประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ...............
กรณีอาคารแบบพิเศษ

รายการ
หลัง ห้อง/ท่ีน่ัง

มีแล้ว
ขาดแคลนเกณฑ์ควรมี
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แบบ 2

แผนงาน .................................. ผลผลิต        ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
       ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

ล า รหัส
ดับ โรงเรียน ห้องท่ี ขาด

ท่ี (obec 6 หลัก) จัดช้ันเรียน ห้องพิเศษ รวม มีอยู่จริง แคลน

(ห้อง) (ห้อง) (ห้อง) (ห้อง) (ห้อง)

ตรวจสอบความถูกต้อง รับรองความถูกต้อง
โทร……….....................…………………………..
โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................    (.....................................................)    (..............................................)   (.....................................................)
หมายเหตุ 1. ห้ามเปล่ียนแบบฟอร์ม  และให้ใช้ตัวเลขอารบิค ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา..................

2. ให้เรียงล าดับความส าคัญตามเกณฑ์ความขาดแคลน โทรศัพท์ (มือถือ)..............................................
3. งบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่ ให้ใช้ราคากลางส่ิงก่อสร้าง (ท่ีแนบ)

4. สพป./สพม. 
    สพป. ให้พิมพ์ ข้ึนต้น ด้วย จังหวัด และตาม ด้วยค าว่า เขต  เช่น ล าปาง  เขต 3  ไม่ให้ใช้ตัวย่อ

    สพม.  ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต  เช่น สพม.20

5. จ านวนห้องท่ีมีอยู่จริง หมายถึง จ านวนห้องเรียนตามรูปแบบรายการ รวมท้ังการต่อเติมอาคารเรียน 

ช่ือเจ้าหน้าท่ี………….....................………………..

หลัง งบประมาณ

รวมท้ังส้ิน

โรงเรียน ต าบล

แบบค าขอจัดต้ังงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. …………..
งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (งบปีเดียว)

อาคารควรมี
ข้อมูลความขาดแคลน

แบบ ห้อง
อ าเภอ จังหวัด

จ านวน
นักเรียน

สพป./สพม.

แบบอาคารท่ีเสนอขอ
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แบบ 3

แผนงาน ..................................... ผลผลิต        ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
       ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

กรณีท่ีร้ือ

ล า รหัส จ านวน ห้องเรียน ถอนแล้ว จ านวน จ านวน งบประมาณ
ดับ โรงเรียน โรงเรียน ต าบล อ าเภอ จังหวัด  สพป./สพม. นักเรียน แบบ ปี พ.ศ. จ านวน จัดช้ันเรียน ห้องพิเศษ รวม ท่ีมีอยู่จริง ขาด แบบ หลัง ห้อง
ท่ี (obec 6 หลัก)  ท่ีสร้าง ห้องเรียน (ห้อง) (ห้อง) (ห้อง) (ห้อง) ห้องเรียน

(ห้อง)

ช่ือเจ้าหน้าท่ี………………………….. ตรวจสอบความถูกต้อง รับรองความถูกต้อง
โทร…………………………………..
โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................    (.....................................................)    (.....................................................)
หมายเหตุ 1. ห้ามเปล่ียนแบบฟอร์ม  และให้ใช้ตัวเลขอารบิค ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา..................

2. ให้เรียงล าดับความส าคัญตามเกณฑ์ความขาดแคลน โทรศัพท์ (มือถือ)...................................
3. งบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่ ให้ใช้ราคากลางส่ิงก่อสร้าง (ท่ีแนบ)
4. สพป./สพม. 
    สพป. ให้พิมพ์ ข้ึนต้น ด้วย จังหวัด และตาม ด้วยค าว่า เขต  เช่น ล าปาง  เขต 3  ไม่ให้ใช้ตัวย่อ
    สพม.  ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต  เช่น สพม.20
5. จ านวนห้องท่ีมีอยู่จริง หมายถึง จ านวนห้องเรียนตามรูปแบบรายการ รวมท้ังการต่อเติมอาคารเรียน

รวมท้ังส้ิน

แบบค าขอจัดต้ังงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนทดแทนอาคารเรียนท่ีร้ือถอน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ……………
งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ข้อมูลอาคารเรียนทดแทน
อาคารท่ีร้ือถอน

อาคารท่ีขอสร้างทดแทนข้อมูลความขาดแคลน
อาคารควรมี
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แบบ 4

แผนงาน ..................................... ผลผลิต        ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
       ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

ล า รหัส
ดับ โรงเรียน จ านวน จัด เกณฑ์ อาคารท่ีมี
ท่ี (obec 6 หลัก) นักเรียน ช้ันเรียน ควรมี อยู่แล้ว

(ห้อง) (หลัง/ (หลัง/ (หลัง/
 หน่วย) หน่วย) หน่วย)

ตรวจสอบความถูกต้อง รับรองความถูกต้อง
โทร…………………………………..
โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................    (.....................................................)    (.....................................................)
หมายเหตุ 1. ห้ามเปล่ียนแบบฟอร์ม  และให้ใช้ตัวเลขอารบิค ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา..................

2. ให้เรียงล าดับความส าคัญตามเกณฑ์ความขาดแคลน โทรศัพท์ (มือถือ)...................................
3. งบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่ ให้ใช้ราคากลางส่ิงก่อสร้าง (ท่ีแนบ)

4. สพป./สพม. 

    สพป. ให้พิมพ์ ข้ึนต้น ด้วย จังหวัด และตาม ด้วยค าว่า เขต  เช่น ล าปาง  เขต 3  ไม่ให้ใช้ตัวย่อ

    สพม.  ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต  เช่น สพม.20

5. กรณีเสนอขอต้ังโรงฝึกงาน ระบุจ านวนเป็นหน่วย ส าหรับรายการอ่ืน ให้ระบุจ านวนเป็นหลัง

ช่ือเจ้าหน้าท่ี…………………………..

ขาดแคลน

แบบ
หลัง/
หน่วย

สพป./สพม.จังหวัด

รวมท้ังส้ิน

แบบค าขอจัดต้ังงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์/หอประชุม/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ……………
งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ข้อมูลความขาดแคลน แบบอาคารท่ีเสนอขอ

โรงเรียน ต าบล อ าเภอ
งบประมาณ
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แบบ 5

แผนงาน ..................................... ผลผลิต        ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
       ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

ล า รหัส
ดับ โรงเรียน จ านวน เกณฑ์ ขาดแคลน
ท่ี (obec 6 หลัก) นักเรียน ควรมี หลัง ท่ีน่ัง ท่ีน่ัง

(ท่ีน่ัง)

ตรวจสอบความถูกต้อง รับรองความถูกต้อง
โทร…………………………………..
โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................    (.....................................................)    (.....................................................)
หมายเหตุ 1. ห้ามเปล่ียนแบบฟอร์ม  และให้ใช้ตัวเลขอารบิค ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา..................

2. ให้เรียงล าดับความส าคัญตามเกณฑ์ความขาดแคลน โทรศัพท์ (มือถือ)...................................
3. งบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่ ให้ใช้ราคากลางส่ิงก่อสร้าง (ท่ีแนบ)

4. สพป./สพม. 

    สพป. ให้พิมพ์ ข้ึนต้น ด้วย จังหวัด และตาม ด้วยค าว่า เขต  เช่น ล าปาง  เขต 3  ไม่ให้ใช้ตัวย่อ

    สพม.  ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต  เช่น สพม.20

แบบค าขอจัดต้ังงบประมาณค่าก่อสร้างส้วมนักเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ………………………..
งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

โรงเรียน ต าบล อ าเภอ จังหวัด สพป./สพม.
แบบอาคารท่ีเสนอขอข้อมูลความขาดแคลน

มีอยู่แล้ว

ช่ือเจ้าหน้าท่ี…………………………..

แบบ หลัง งบประมาณท่ีน่ัง

รวมท้ังส้ิน
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แบบ 6

แผนงาน ..................................... ผลผลิต        ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
       ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

ล า รหัส จ านวน
ดับ โรงเรียน จ านวน นักเรียน ควรมี มีอยู่ ขาด
ท่ี (obec 6 หลัก) นักเรียน ท่ีต้องการ (หลัง) แล้ว แคลน

 เข้าพัก (หลัง) (หลัง)

ตรวจสอบความถูกต้อง รับรองความถูกต้อง
โทร…………………………………..
โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................    (.....................................................)    (.....................................................)
หมายเหตุ 1. ห้ามเปล่ียนแบบฟอร์ม  และให้ใช้ตัวเลขอารบิค ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา..................

2. ให้เรียงล าดับความส าคัญตามเกณฑ์ความขาดแคลน โทรศัพท์ (มือถือ)...................................
3. งบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่ ให้ใช้ราคากลางส่ิงก่อสร้าง (ท่ีแนบ)

4. สพป./สพม. 

    สพป. ให้พิมพ์ ข้ึนต้น ด้วย จังหวัด และตาม ด้วยค าว่า เขต  เช่น ล าปาง  เขต 3  ไม่ให้ใช้ตัวย่อ

    สพม.  ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต  เช่น สพม.20

รวมท้ังส้ิน

ช่ือเจ้าหน้าท่ี…………………………..

ข้อมูลความขาดแคลน

แบบค าขอจัดต้ังงบประมาณค่าก่อสร้างบ้านพักนักเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ………………….
งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

แบบอาคารท่ีเสนอขอ

โรงเรียน ต าบล อ าเภอ
งบประมาณ

จังหวัด สพป./สพม.
แบบ หลัง
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แผนงาน ..................................... ผลผลิต        ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
       ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

ล า รหัส จ านวน จ านวนครู/
ดับ โรงเรียน สพป./ ครู/ บุคลากร ควรมี มีอยู่ ขาด
ท่ี (obec 6 หลัก) สพม. บุคลากร ท่ีต้องการ (หลัง/ห้อง) แล้ว แคลน

ท้ังหมด เข้าพัก (หลัง/ห้อง) (หลัง/ห้อง)

 

  

ตรวจสอบความถูกต้อง รับรองความถูกต้อง
โทร…………………………………..
โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................    (.....................................................)    (.....................................................)
หมายเหตุ 1. ห้ามเปล่ียนแบบฟอร์ม  และให้ใช้ตัวเลขอารบิค ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา..................

2. ให้เรียงล าดับความส าคัญตามเกณฑ์ความขาดแคลน โทรศัพท์ (มือถือ)...................................
3. งบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่ ให้ใช้ราคากลางส่ิงก่อสร้าง (ท่ีแนบ)

4. สพป./สพม. 

    สพป. ให้พิมพ์ ข้ึนต้น ด้วย จังหวัด และตาม ด้วยค าว่า เขต  เช่น ล าปาง  เขต 3  ไม่ให้ใช้ตัวย่อ

    สพม.  ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต  เช่น สพม.20

รวมท้ังส้ิน

ช่ือเจ้าหน้าท่ี…………………………..

ข้อมูลความขาดแคลน

  
 

แบบอาคารท่ีเสนอขอ

โรงเรียน ต าบล
หลัง งบประมาณ

อ าเภอ จังหวัด
แบบ

แบบ 7

แบบคำขอจัดต้ังงบประมาณค่าก่อสร้างบ้านพักครูและบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.......                                 

                                   งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
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แบบ 8

แผนงาน ..................................... ผลผลิต        ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
       ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

รหัส
โรงเรียน จ านวน เกณฑ์

(obec 6 หลัก) นักเรียน ควรมี ลานกีฬา ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ อ่ืนๆ (ระบุ) แบบ สนาม งบประมาณ

ตรวจสอบความถูกต้อง รับรองความถูกต้อง
โทร…………………………………..
โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................    (.....................................................)    (.....................................................)
หมายเหตุ 1. ห้ามเปล่ียนแบบฟอร์ม  และให้ใช้ตัวเลขอารบิค ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา..................

2. ให้เรียงล าดับความส าคัญตามเกณฑ์ความขาดแคลน โทรศัพท์ (มือถือ)...................................
3. งบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่ ให้ใช้ราคากลางส่ิงก่อสร้าง (ท่ีแนบ)

4. สพป./สพม. 

    สพป. ให้พิมพ์ ข้ึนต้น ด้วย จังหวัด และตาม ด้วยค าว่า เขต  เช่น ล าปาง  เขต 3  ไม่ให้ใช้ตัวย่อ

    สพม.  ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต  เช่น สพม.20

ช่ือเจ้าหน้าท่ี…………………………..

รวมท้ังส้ิน

แบบค าขอจัดต้ังงบประมาณค่าก่อสร้างสนามกีฬา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ……………..
งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

โรงเรียน ต าบล อ าเภอ จังหวัด สพป./สพม.

ข้อมูลประกอบการพิจารณา แบบสนามกีฬาท่ีเสนอขอ
สนามกีฬาท่ีมีอยู่แล้ว

ท่ี
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แบบ 9

แผนงาน ..................................... ผลผลิต        ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
       ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียน จ านวน จ านวน ราคา ราคายังไม่รวม ค่า

(obec 6 หลัก) นักเรียน ควรมี มีแล้ว ขาดแคลน หน่วย ต่อหน่วย Factor F Factor F

 

ช่ือเจ้าหน้าท่ี………………………….. ตรวจสอบความถูกต้อง รับรองความถูกต้อง
โทร…………………………………..
โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................    (.....................................................)    (.....................................................)
หมายเหตุ 1. ห้ามเปล่ียนแบบฟอร์ม  และให้ใช้ตัวเลขอารบิค ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา..................

2. งบประมาณก่อสร้างให้ใช้ราคากลางส่ิงก่อสร้าง (ท่ีแนบ) โทรศัพท์ (มือถือ)...................................
3. กรณี ร้ัว ถนน และรางระบายน้ าให้รวมค่า Factor F โดยยอดงบประมาณให้ปรับเป็นหลักร้อย เช่น 145,618 บาท เหลือ 145,600 บาท ต้องเป็นราคาเดียวกันกับ ปร.6

4. สพป./สพม. 

    สพป. ให้พิมพ์ ข้ึนต้น ด้วย จังหวัด และตาม ด้วยค าว่า เขต  เช่น ล าปาง  เขต 3  ไม่ให้ใช้ตัวย่อ

    สพม.  ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต  เช่น สพม.20

รวมท้ังส้ิน

อ าเภอ

แบบค าขอจัดต้ังงบประมาณค่าก่อสร้างอ่ืน (ร้ัว ถนน ค.ส.ล.  รางระบายน้ า และส่ิงก่อสร้างอ่ืน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ……………………

งบประมาณท้ังส้ินจังหวัด
ข้อมูลประกอบการพิจารณา

สพป./สพม.
ล า 
ดับท่ี

โรงเรียน ต าบล รายการท่ีเสนอขอ
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แบบ 10

แผนงาน .............................................. ผลผลิต        ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
       ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

ล า
ดับ รหัสส านักงาน สพป./สพม. ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน อาคาร ขอใช้อาคาร ขอเช่า พ้ืนท่ีใช้สอย งบประมาณ
ท่ี บุคลากร ตนเอง หน่วยงานอ่ืน เอกชน ตรม. ท้ังส้ิน ปี 2565 ปี 2566

พ้ืนท่ีท่ีจะใช้
ในการก่อสร้าง
อาคารส านักงาน
ยาว..............เมตร
กว้าง............เมตร

ตรวจสอบความถูกต้อง รับรองความถูกต้อง

   (.....................................................)    (.....................................................)
1. ห้ามเปล่ียนแบบฟอร์ม  และให้ใช้ตัวเลขอารบิค ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา.................
2. งบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่ ให้ใช้ราคากลางส่ิงก่อสร้างท่ีส านักงบประมาณอนุมัติ  โทรศัพท์ (มือถือ)..............................................
3. ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการพิจารณา ช่องอาคารตนเอง ขอใช้อาคารหน่วยงานอ่ืน 
   ขอเช่าเอกชน ให้เลือกใส่เคร่ืองหมาย / ตามสภาพความเป็นจริง

แบบค าขอจัดต้ังงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ………………
งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการพิจารณา ผูกพันแบบอาคารท่ีเสนอขอ

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

หมายเหตุ
แบบ หลัง

งบประมาณ

รวมท้ังส้ิน

ช่ือเจ้าหน้าท่ี…………………………..
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ต าแหน่ง จ านวนตามกรอบอัตราก าลัง จ านวนท่ีมีอยู่จริง หมายเหตุ
 1.  ผู้บริหาร
 2. บุคลากร 38 ค (2)
 3. ศึกษานิเทศก์
 4. ลูกจ้างประจ า
 5. ลูกจ้างช่ัวคราว
 6. บุคลากร อ่ืนๆ

รวม

ช่ือเจ้าหน้าท่ี………………………….. ตรวจสอบความถูกต้อง
โทร…………………………………..
โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................    (.....................................................)

ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน
โทรศัพท์ (มือถือ)..............................................

(ข้อมูล ณ วันท่ี 20 กรกฎาคม 2563)

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา.................

รับรองความถูกต้อง

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

แบบส ารวจจ านวนบุคลากร ประกอบค าขอจัดต้ังต้ังงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ปีงบประมาณ พ .ศ. ……………………….
งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

สพป./สพม......................................................เขต............................
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แบบ 11

แผนงาน .................................................. ผลผลิต        ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
       ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

ล าดับท่ี รหัสโรงเรียน โรงเรียน ต าบล อ าเภอ จังหวัด สพป./สพม. รายการ งบประมาณ
(obec 6 หลัก)

 

รับรองความถูกต้อง
โทร…………………………………..
โทรศัพท์ (มือถือ)........................................... (...................................................................)
หมายเหตุ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา.......................

 1. ห้ามเปล่ียนแบบฟอร์ม  และให้ใช้ตัวเลขอารบิค

2. ช่ือโรงเรียนให้ใส่ช่ือเต็ม ห้ามใช้ตัวย่อ

3. กรณีขอปรับปรุงซ่อมแซมในช่องรายการ ให้ใช้ ค าว่า "ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ"

4. เป็นแบบสรุปท่ีขอส่ิงก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมท้ังหมด โดยจัดเรียงล าดับตามความส าคัญและจ าเป็น เฉพาะงบปีเดียว

โทรศัพท์ (มือถือ)...................................
ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน

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

แบบสรุปเรียงล าดับความส าคัญจ าเป็นค าขอจัดต้ังงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ………………. (งบปีเดียว)

งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ช่ือเจ้าหน้าท่ี…………………………..

รวมท้ังส้ิน

รายการค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ ส่ิงก่อสร้างอ่ืน และอาคารส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ตรวจสอบความถูกต้อง
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แบบ ปร. 6

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม อ ำเภอ/เขต
สพม.เขต 35

แผ่น
4 พฤจิกายน 2563

1

**

ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

(ส่ีแสนเก้าหม่ืนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ผู้ประมาณราคา

สรุป

(นางสาวอังค์ริสา  รัตนกุล)
...........................................................................................

รับรองความถูกต้อง

(นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว)

ตรวจสอบความถูกต้อง

(นายสุพจน์  บุญมาเทพ)

 สพม. เขต 35 

สพม. เขต 35 

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินท้ังส้ิน   

 (นางอุดม  ถาวร)

รับรองความถูกต้อง

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

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

 หน่วย : บำท
สรุป

แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6  และ Factor F ท้ังหมด

ส่วนค่างาน 497,500.00           

ล ำดับท่ี

สรุปค่ำปรับปรุง ซ่อมแซม

 

รำยกำร
 ค่ำก่อสร้ำง

ประมาณราคาเม่ือวันท่ี
จ านวน

อ าเภอเมืองปาน
งำนปรับปรุง/ซ่อมแซม

3

อาคารเรียน 108 ล

หน่วยงำน

หมำยเหตุ

สถำนท่ี

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

497,500.00           

" ตัวอย่าง " 78



 



 อ ำเภอ/เขต อ ำเภอเมืองปำน
หน่วยงำน สพม.เขต 35
 จ ำนวน 1


ค่ำงำนต้นทุน  ค่ำก่อสร้ำง
 หน่วย : บำท  หน่วย : บำท

1 381,112.00   1.3056      497,579.83       

497,579.83       
ยอดสุทธิ 497,500.00       **

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม

(นำยศำนติกรศ์ิ  วงค์เขียว)

รับรองควำมถูกต้อง ...............................................................................................

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

สรุปค่ำปรับปรุง ซ่อมแซม

ล ำดับท่ี

สถำนท่ี

ประมำณรำคำเม่ือวันท่ี

โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม

 
แบบ ปร.4 ท่ีแนบ แผ่น

4 พฤจิกำยน 2563  

(ส่ีแสนเก้ำหม่ืนเจ็ดพันห้ำร้อยบำทถ้วน)

       (นำงสำวอังค์ริสำ  รัตนกุล)

งำนปรับปรุง/ซ่อมแซม อำคำรเรียน 108 ล

รำยกำร

  รวมค่ำก่อสร้ำง

 สพม. เขต 35
รับรองควำมถูกต้อง

หมำยเหตุFactor  F

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

ส่วนค่ำงำนต้นทุน 

 สพม. เขต 35

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 

 ผู้ประมำณรำคำ

(นำยสุพจน์  บุญมำเทพ)

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
           (นำงอุดม  ถำวร )

ตรวจสอบควำมถูกต้อง ...............................................................................................

 
"ตัวอย่าง"  

แบบ ปร.5(ก)
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แบบ ปร. 4(ก)
งานปรับปรุง/ ซ่อมแซม อาคารเรียน 108 ล

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม สพป./สพม. สพม.เขต 35
4 พฤจิกายน 2563

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน
1        
 

980          ตร.ม. -               7.00            6,860.00             6,860.00           
-              -                    -                  
-              -                    -                  

2,180        แผ่น 58.00           126,440.00   18.00           39,240.00           165,680.00       
156          แผ่น 55.00           8,580.00       18.00           2,808.00             11,388.00         

2,180        อัน 7.00             15,260.00     -              -                    15,260.00         
312          อัน 7.00             2,184.00       -              -                    2,184.00           

-              -                    -                  
380          ตร.ม. 315.00          119,700.00   158.00         60,040.00           179,740.00       

-              -                    -                  
-              -                    -                  
-              -                    -                  
-              -                    -                  
-              -                    -                  

272,164.00   108,948.00        381,112.00      

ประมาณราคาเม่ือวันท่ี

ค่าแรงงาน

รวม

   (ลงช่ือ)........................................รับรองถูกต้อง

ค่าวัสดุ

อาคารเรียน 108 ล
1.งานร้ือถอน

ล าดับท่ี

 2.1 งานหลังคา

หน่วย

 - กระเบ้ืองหลังคาลอนคุ๋๘ฯษโ 0.50X1.20 ม.หนา 5 มม.

สถานท่ี
ประมาณราคาโดย

 - ครอบสันกระเบ้ืองลอนคู่

 - สลักเกลียวยึดครอบกระเบ้ือง 

หมายเหตุ

 - สลักเกลียวยึดกระเบ้ืองลอนคู่

 - พ้ืนปูกระเบ้ืองเคลือบ ขนาด 12 น้ิว x 12 น้ิว
 2.2 งานพ้ืน

   (ลงช่ือ)........................................ผู้ประมาณราคา
         (นายสุพจน์  บุญมาเทพ)

 รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

             (นายศานติกรศ์ิ วงค์เขียว)
    ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

รายการปริมาณงานและราคา

นายสุพจน์  บุญมาเทพ

 -ร้ือถอนวัสดุมุงหลังคาลอนคู่ ขนาด 0.50 ม.x 1.20 ม.
2. งานปรับปรุงซ่อมแซม

รายการ จ านวน

 แผ่นท่ี 1 / 1

Administrator
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" ตัวอย่าง "

Administrator
Typewriter
80



กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนท่ีก าหนดในตาราง Factor F ให้เทียบอัตราส่วน เพ่ือหา Factor F  ดังน้ี

สูตร ( D - E ) ( A - B )

( C - B )

ค่างานต้นทุน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน = บาท

= บาท

เง่ือนไข เงินล่วงหน้าจ่าย ดอกเบ้ียเงินกู้ 6% ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%

เม่ือ ต้องการหาค่า Factor F ของค่างานต้นทุน = A = บาท

ค่างานต้นทุนตัวต่ ากว่าค่างานต้นทุน A = B = บาท

ค่างานต้นทุนตัวสูงกว่าค่างานต้นทุน A = C = บาท

ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน B = D =

ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน C = E =

x

ค่าFactor F = 1.3056-

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

หมายเหตุ

1. ใส่ข้อมูลในช่องส่ีเหล่ียม เพ่ือหาค่า factor F
2. การค านวณน้ีใช้การระบุค่าในตารางสูตร โปรแกรม Excel

 

วิธีค านวณเทียบอัตราส่วนเพ่ือหาค่า FACTOR F (ตัวอย่าง)
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

ค่า Factor F = D-

381,112.00      

รวมเป็นเงินประมาณ 381,112.00      

0%

0%

381,112.00      

แทนค่าสูตร ค่า Factor F = 1.3056-
(1.3056-1.3056) (381,112.00-0.00)

(500,000.00-0.00)

0.0000000000 1.3056           

497,579.83

-                 

500,000.00      

1.3056            

1.3056            
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                              ตัวอย่าง                                         

หนังสือรับรองสถานะโรงเรียนขนาดเลก็ 
ประกอบการจัดทำค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายการค่าก่อสร้าง .................................................................. 
โรงเรียน ......................... ตำบล .................. อำเภอ ................... จังหวัด ...................... 

สังกัด สพป. / สพม. ................................................................. 
 

*****************************************  
กรณีโรงเรียนหลักท่ีมีนักเรียนมาเรียนรวม 
กรณีโรงเรียนที่มีล ักษณะเป็น Stand Alone  
กรณีโรงเรียนโรงเร ียนในพ  ้นที่สงูและถิ่นทุรกันดาร และโรงเร ียนพ  ้นที่เกาะ 

 
1. เป็นโรงเรยีนหลักท่ีมีจำนวนนักเรียน จำนวน .............. คน (ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563) 

2. จำนวนนักเรียนที่มาเรียนรวม จำนวน .............. คน (ข ้อมูล 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 ความสามารถพ ้นฐานผู้เรียนระดับชาติ (NT : National Test)      

ชั้นประถมศ  กษาปีที ่3 
ปีการศ กษา 2561 

 
ระดับ 

ความสามารถรายดา้น 

ด้านภาษา 
(Literacy) 

ด้านการคำนวณ 
(Numeracy) 

ด้านเหตุผล 
(Reasoning Ability) 

โรงเรียน    

เขตพ ้นที่    

สพฐ.    

ประเทศ    

เปรียบเทียบกับระดับประเทศ    
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         ปีการศ กษา 2562 
 

ระดับ 
ความสามารถรายดา้น 

คณิตศาสตร ์ ภาษาไทย 

โรงเรียน 
  

เขตพ ้นที่ 
  

สพฐ. 
  

เปรียบเทียบกับระดับประเทศ 
  

 

3.2 ผลการทดสอบทางการศ กษาระดับชาติ (O – NET) 
 

 
สาระวิชา 

ผลการประเมิน 

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที ่ ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
เปรียบเทยีบกบั 
ระดับประเทศ 

ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา 
2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 

ภาษาไทย 
          

สังคมศ  กษา 
          

ภาษาอ ังกฤษ 
          

คณิตศาสตร ์
          

วิทยาศาสตร์ 
          

เฉลี่ยรวม 
          

หมายเหตุ : กรณ ีโรงเรียนในพ  ้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนพ ้นที่เกาะ จะไม่นำผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมา 
เป็นข้อมูลในการพิจารณา 

 
ลงช ่อ ................................................ ผู้กรอกข้อมูล ลงช ่อ ........................................... ผู้รับรองข้อมูล 

(......................................................) (......................................................) 
ตำแหน่ง ผ ู้อำนวยการโรงเรียน ....................... ตำแหน่ง ผ ู้อ านวยการ สพป. / สพม. ...................... 

 
ลงช ่อ ................................................ ผู้ตรวจสอบข้อมูล 

(......................................................) 
ตำแหน่ง ผ ู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
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การคิดประมาณราคาวัสดุการปรับปรุงซ่อมแซม

ท่ี รายการซ่อมแซม วัสดุ
ประมาณวัสดุ

จํานวน หน่วย

1
หลังคา 1 ต.ร.ม.

1.1 กระเบื้อง

กระเบื้อง ขนาด 0.50 x 1.20 ม.

อุปกรณ์ยึดเกาะ

แปไม้ 1½ นิ้ว x 3 นิ้ว x 2.0 ม.

2.5

5

0.2

แผ่น

อัน

ลบ.ฟ.

1.2 สังกะสี

สังกะสีลูกฟูก

ตะปูสังกะสี

แปไม้ 1½ นิ้ว x 3 นิ้ว x 2.0 ม.

5.5

0.15

0.2

ฟุต

กล่อง

ลบ.ฟ.

2

ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่น

เรียบ

พร้อมเคร่าไม้ 1 ต.ร.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.

0.35

0.5

0.51

0.02

แผ่น

ก.ก.

ลบ.ฟ.

ลบ.ฟ.

3
ฝ้าเพดานยิบซ่ัมบอร์ด

พร้อมเคร่าไม้ 1 ต.ร.ม.

ยิบซ่ัมบอร์ด หนา 9 ม.ม.

ขนาด 1.20 x 2.40 ม.

ตะปูรวม

โครงเคร่าไม้ยาง 1½ นิ้ว x 3 นิ้ว x 5 ม.

0.35

0.5

0.51

แผ่น

ก.ก.

ลบ.ฟ.

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

เหล็กเส้นผ่าศูนยก์ลาง 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

8 ก่อผนังอิฐมอญ 1 ต.ร.ม.

อิฐมอญสามัญ

ปูนซิเมนต์ผสม

ทรายหยาบ

135

14

0.04

ก้อน

ก.ก.

ลบ.ม.
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การคิดปริมาณวัสดุ
****************

คอนกรีต

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

1 แกลลอน ทาได้ 20 ม2

สีนํํามัน

1 แกลลอน ทาได้ 18 ม2

สีนํํามันรักษาเนืํอไม้

1 ปี๊ปทาได้ 50 ม2

ปูนฉาบ

ส่วนผสมของปูนฉาบ 1 ม2

- ซีเมนต์ 12 ก.ก.

- ทรายละเอียด 0.03 ม3

(หมายเหตุ ปูน 1 ถุง มีนํําหนัก 50 ก.ก.)
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เทคนิคการประมาณราคาวัสดุ

***************

เกณฑ์การใช้วัสดุของส่วนประกอบอาคาร

1. งานไม้แบบ

1.1 ใช้แบบหนา 1” เนื้อท่ี 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 วัสดุท่ีใช้ต่อ 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 ได้พ้ืนที่ 13 ม2

7.2 สีพลาสติก 1 แกลลอน ทา 3 ครั้ง ได้พ้ืนที่ 20 ม2

7.3 สีน้ํามันรักษาเนื้อไม้ 1 x ปี๊ป ทาได้พื้นท่ี 50 ม2
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หลักเกณฑ์การคํานวณปริมาณงาน

งานก่อสร้างอาคาร

1. งานโครงสร้างวิศวกรรม

1. งานขุดดินและถมดิน
- งานขุดดินและถมดิน ให้คํานวณหาปริมาณงานดินที่ต้องขุด ตามเนื้อที่ของฐานรากแต่ละขนาดคูณด้วย

จํานวนของฐานรากแต่ละขนาดจะได้ผลลัพธ์ มีหน่วยเป็น ...ลบ.ม. เมื่อได้ปริมาณงานดินของฐานรากทั้งหมดแล้ว
ให้นําไปรวมกับเปอร์เซ็นต์การเผื่องานขุดดิน (ตามหลักเกณฑ์เผื่อดินพังและเพื่อทํางานสะดวก)ก็จะได้ปริมาณงาน
ดินขุดท้ังหมดเป็นจํานวน.... ลบ.ม.

- การถมคืน คือ การนําดินที่ขุดขึ้นจากฐานรากแล้วถมคืนลงไปในหลุมฐานรากหลังจากทําการหล่อ
คอนกรีตฐานรากและเสาตอม่อแล้วเสร็จ

2. งานตอกเข็ม
- งานตอกเสาเข็ม ให้การคํานวณหาปริมาณของเสาเข็มที่จะตอก ตามชนิด ขนาด และความยาวของ

เสาเข็มโดยคิดปริมาณของเสาเข็มที่กําหนดให้ตอกกับฐานรากแต่ละขนาดแล้วรวมยอดได้จํานวนเท่าใดเป็นปริมาณ
ของเสาเข็มท่ีจะใช้ท้ังหมดเป็นจํานวน .... ตัน
หมายเหตุ กรณีมีค่าเจาะสํารวจดิน ทดสอบการรับน้ําหนักของเสาเข็ม และหรือทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม
ให้คํานวณเป็นค่างานต้นทุนไว้ในส่วนของค่างานต้นทุน

3. งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
3.1 งานวัสดุรองใต้ฐานราก การคํานวณหาปริมาณงานวัสดุรองใต้ฐานราก ให้คํานวณวัสดุรองฐานราก

ตามขนาดเนื้อท่ีได้ฐานรากแต่ละขนาดคูณด้วยความหนาของวัสดุรองใต้ฐานรากแล้วคูณด้วยจํานวนของฐานราก
แต่ละขนาด จะได้ผลลัพธ์เป็น... ลบ.ม. เมื่อรวมปริมาณงานวัสดุรองใต้ฐานรากทั้งหมดแล้ว ให้นําไปรวมกับ
เปอร์เซ็นต์การเผ่ืองานถมทราย (ตามหลักเกณฑ์เผ่ือการยุบตัวของงานถมทราย) ก็จะได้ปริมาณงานวัสดุรองใต้ ฐาน
รากท้ังหมดเป็นจํานวน .....ลบ.ม.

3.2 งานคอนกรีตรองใต้ฐานราก (คอนกรีต 1:3:5) การคํานวณหาปริมาณงานคอนกรีตรองใต้ฐานราก
ให้คํานวณคอนกรีตของฐานรากตามขนาดเนื้อที่ใต้ฐานรากแต่ละขนาดคูณด้วยความหนาของงานคอนกรีตใต้ฐาน
ราก แล้วคูณด้วยจํานวนของฐานรากแต่ละขนาด จะได้ผลลัพธ์เป็น ....ลบ.ม. เม่ือรวมปริมาณงานคอนกรีตรองใต้
ฐานรากทุกขนาดแล้ว ก็จะได้ปริมาณคอนกรีตใต้ฐานรากท้ังหมด เป็นจํานวน.....ลบ.ม.

3.3 งานคอนกรีตโครงสร้าง ให้คํานวณหาปริมาณเนื้องานคอนกรีตโครงสร้างของอาคารทั้งหมด ตั้งแต่
ฐานรากเสาตอม่อ คานคอดิน เสา คาน พื้นและบันไดทุกข้ัน จนถึงโครงหลังคาตามแบบแปลน รวบรวม จํานวน
ท้ังหมดเป็น.....ลบ.ม.

- คอนกรีตฐานราก การคํานวณปริมาณคอนกรีตฐานราก ให้คํานวณคอนกรีตตามขนาดของฐานราก
แต่ละขนาด คือ ความกว้างคูณความยาว แล้วคูณด้วยความหนาของฐานรากจะได้ผลลัพธ์เป็น ลบ.ม.เม่ือรวม
ปริมาณคอนกรีตฐานรากทุกขนาดแล้ว ก็จะได้ปริมาณคอนกรีตฐานรากรวมทั้งหมดเป็นจํานวน.....ลบ.ม.

- คอนกรีตเสาตอม่อ การคํานวณปริมาณคอนกรีตเสาตอม่อ ให้คํานวณพ้ืนท่ีหน้าตัดตามขนาดของเสา
ตอม่อแต่ละขนาด แล้วนําพ้ืนที่หน้าตัดของเสาตอม่อนั้นคูณด้วยความสูงของเสาตอม่อจะได้ผลลัพธ์เป็น...ลบ.ม.
เม่ือรวมปริมาณคอนกรีตเสาตอม่อทุกขนาดแล้ว ก็จะได้ปริมาณคอนกรีตเสาตอม่อท้ังหมดเป็นจํานวน....ลบ.ม.
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- คอนกรีตเสา การคํานวณปริมาณคอนกรีตเสา ให้คํานวณพ้ืนที่หน้าตัดตามขนาดของเสาแต่ละขนาด

แล้วนําพื้นที่หน้าตัดของเสาคูนด้วยความสูงของเสา จะได้ผลลัพธ์เป็น....ลบ.ม. เม่ือรวมปริมาณคอนกรีตของเสา
ทุกขนาดแล้ว ก็จะได้ปริมาณคอนกรีตเสาท้ังหมดเป็นจํานวน...ลบ.ม.

- คอนกรีตคาน การคํานวณปริมาณคอนกรีตคาน ให้คํานวณพ้ืนที่หน้าตัดตามขนาดของคานแต่ละขนาด
แล้วนําพื้นท่ีหน้าตัดของคานคูณด้วยความยาวของคาน จะได้ผลลัพธ์เป็น....ลบ.ม. เมื่อรวมปริมาณคอนกรีตคาน
ทุกขนาดแล้ว ก็จะได้ปริมาณคอนกรีตคานท้ังหมดเป็นจํานวน....ลบ.ม.

- คอนกรีตพื้น การคํานวณปริมาณคอนกรีตพื้น ให้คํานวณเน้ือท่ีของพื้นตามขนาดของพื้นที่แต่ละขนาด
และนําเนื้อท่ีของพื้นคูณด้วยความหนาของพื้นท่ีจะได้ผลลัพธ์เป็น....ลบ.ม. เมื่อรวมปริมาณคอนกรีตพื้นทุกขนาด
แล้วก็จะได้ปริมาณคอนกรีตพ้ืนทั้งหมดเป็นจํานวน ....ลบ.ม.

4. งานไม้แบบหล่อคอนกรีต การคํานวณหาปริมาณเนื้อท่ีไม้แบบ หมายถึง การคํานวณหาเนื้อท่ีไม้แบบที่รองรับ
หรือห่อหุ้มคอนกรีตที่จะหล่อเป็นงานโครงสร้าง ค.ส.ล. ทั้งหมด ตั้งแต่ฐานราก ตอม่อ เสา คาน พ้ืน ฯลฯ เป็นต้น
ซ่ึงเมื่อรวมปริมาณเนื้อท่ีไม้แบบทั้งหมดแล้ว จะได้ปริมาณงานไม้แบบเป็นจํานวน....ตร.ม.

- การคํานวณหาปริมาณไม้คร่าวสําหรับยึดไม้แบบ ให้คํานวณโดยเฉลี่ยประมาณ 30% ของเนื้อท่ีไม้แบบ
ซ่ึงปรับลดปริมาณแล้ว จะได้ผลลัพธ์ปริมาณไม้คร่าวสําหรับยึดไม้แบบเป็น....ลบ.ฟ.

- การคํานวณหาปริมาณไม้ค้ํายันไม้แบบ ให้คํานวณโดยใช้อัตรา ไม้คํ้ายันท้องคาน 1 ต้นต่อความยาว
ของท้องคาน 1 เมตร และไม้คํ้ายันท้องพื้น 1 ต้น ต่อเนื้อที่พื้น 1 ตารางเมตร เมื่อรวมปริมาณงานไม้ค้ํายันท้ังหมด
จะได้เป็นจํานวน .....ต้น

กรณีของแบบหล่อคอนกรีตแบบเหล็กหรือโลหะอ่ืน ๆ ให้คํานวณปริมาณโดยใช้หลักเกณฑ์การคํานวณ
ปริมาณไม้แบบหล่อคอนกรีต มีหน่วยเป็นตารางเมตร โดยไม่คิดเผื่อบริเวณ (สําหรับการคํานวณราคาในขั้นตอน
การคํานวณราคา ผู้มีหน้าที่คํานวณราคากลางสามารถสืบราคาค่าเช่าต่อตารางเมตรมาคํานวณ)

5. งานเหล็กเสริมคอนกรีต การคํานวณหาปริมาณเหล็กเสริมคอนกรีต ให้คํานวณตามที่กําหนดในแบบแปลนตาม
ชนิด ขนาด และความยาวของเหล็กเสริม โดยคิดตามความกว้างหรือความยาวของโครงสร้างนั้น ๆ ในแนวเส้นตรง
โดยไม่ต้องหักผิวคอนกรีตท่ีห่อหุ้ม และไม่ต้องเผื่อความยาวในการทาบต่อ งอปลาย-หรือดัดคอม้า เช่น กรณีของ
เหล็กเสริมของฐานราก ให้คํานวณเหล็กเสริมตามขนาดและตามความกว้าง ยาว ของฐานรากคูณ ด้วยจํานวนเส้น
ตามแบบแปลน แล้วรวมด้วยความยาวท้ังหมดเป็น.....เมตร เป็นต้น

- เหล็กเสริมของเสา ให้คํานวณเหล็กเสริมท่ีเป็นเหล็กยืนแต่ละขนาดตามความสูงของเสาและจํานวนตาม
แบบแปลน แล้วรวมความยาวเป็น....เมตร ส่วนเหล็กปลอกให้คํานวณความยาวตามเส้นรอบรูปของเสาและจํานวน
ของเหล็กปลอกตามแบบแปลน แล้วรวมความยาวเป็น...เมตร

- เหล็กเสริมคาน ให้คํานวณเหล็กเสริมที่เป็นเหล็กนอน ทั้งที่วางในแนวราบและดัดเป็นคอม้าแต่ละขนาด
ตามความยาวของคานจากศูนย์กลางเสาถึงศูนย์กลางเสา และจํานวนตามแบบแปลน แล้วรวมความยาวเป็น......
เมตร ส่วนเหล็กปลอกให้คํานวณความยาวตามเส้นรูปของคาน และจํานวนของเหล็กปลอกตามแบบแปลน แล้วรวม
ความยาวเป็น............เมตร

- เหล็กเสริมของพ้ืน ให้คํานวณเหล็กเสริมท่ีเป็นเหล็กนอนท่ีวางในแนวราบและดัดเป็นคอม้าแต่ละขนาด
ตามความกว้างและความยาวของแผ่นพื้น และจํานวนตามแบบแปลน แล้วรวมความยาวเป็น...เมตรส่วนเหล็กพิเศษ
ให้คํานวณตามขนาดและความยาวของเหล็กแต่ละเส้น และจํานวนตามแบบแปลน แล้วรวม ความยาวเป็น....เมตร

- เหล็กเสริมบันได ให้คํานวณเหล็กเสริมที่เป็นเหล็กนอน ตามความกว้างและความยาวของบันได
ส่วนเหล็กลูกโซ่ให้คํานวณความยาวตามความกว้างของลูกนอนบวกด้วยความสูงของลูกตั้ง แล้วคูณจํานวน
เหล็กตามแบบแปลน แล้วรวมความยาวท้ังหมดได้เป็นจํานวน .... เมตร
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- การคํานวณหาปริมาณลวดผูกเหล็ก ให้คํานวณโดยใช้ค่าเฉลี่ยประมาณ 30 กิโลกรัมต่อน้ําหนัก

เหล็กเสริม 1 เมตริกตัน
ทั้งนี้ เม่ือคํานวณได้ปริมาณเหล็กเสริมทุกขนาดของงานโครงสร้างทั้งหมด (ซึ่งมีความยาวเป็นเมตร) แล้ว

ให้เผื่อการทาบต่อ งอปลาย ดัดคอม้า และการเสียเศษ ตามเปอร์เซ็นต์การเผื่อเหล็กแต่ละขนาด จากน้ัน
ให้คํานวณหาน้ําหนักของเหล็กเสริมเป็น.....กก. หรือเมตริกตัน

6. นํํายากันซึมผสมคอนกรีต (ถ้ามี) ให้คํานวณจํานวนตามเนื้องานคอนกรีตท่ีผสมรวมเป็น....ลบ.ม.

7. งานโครงหลังคา
7.1 งานโครงหลังคาไม้ การคํานวณหาปริมาณไม้ท่ีใช้ทําโครงหลังคา มีหน่วยเป็น.....ลบ.ฟ. ได้แก่ ไม้ข่ือ

ไม้ตั้ง ไม้คํ้ายัน ไม้จันทันเอก ไม้จันทันพราง ไม้อกไก่ ไม้สะพานรับจันทัน ไม้แบบหรือไม้ระแนงไม้เชิงชาย และ
ไม้ปั้นลมขนาดหน้าตัดเป็นนิ้ว ความยาวเป็นเมตร แล้วคิดรวมเป็น.....ลบ.ฟ.

- ในการคํานวณความยาวของไม้แต่ละอย่างน้ัน ต้องเผื่อความยาวไม้ให้พอกับการก่อสร้างจริงโดย
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
ยาวต้ังแต่ 2.00 เมตร ถึง 8.00 เมตร ด้วยเหตุนี้ ผู้มีหน้าที่คํานวณราคากลาง จึงต้องระมัดระวังในเรื่องความยาว
ของไม้ เพราะถ้าความยาวแต่ละขนาดไม่ลงตัวหรือไม่พอดีกับการใช้งาน ก่อสร้างจะต้องเพ่ิมความยาวขึ้นอีก 50
เซนติเมตร

- ประมาณการหาอุปกรณ์ยึดโครงหลังคา ได้แก่ แผ่นเหล็กปะกับรอยต่อไม้ น๊อตสกรูยึดรอยต่อ ขนาด
ต่าง ๆ ให้คํานวณหาจํานวนหรือปริมาณจากแบบแปลนหรือแบบขยาย

- การคํานวณหาเนื้อท่ีโครงหลังคา ให้คํานวณตามแนวราบกว้างคูณยาว ได้เนื้อที่เป็น....ตร.ม.เพื่อนําไป
คํานวณค่าแรงงานในการประกอบและติดตั้งโครงหลังคา

7.2 งานโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ ให้คํานวณหาปริมาณเหล็กรูปพรรณท่ีใช้ทําโครงหลังคาโดยแยกตาม
ชนิดของเหล็ก ขนาดหน้าตัด และความหนา โดยเหล็กชนิดเดียวกันท่ีใช้ในหน้าท่ีเดียวกัน หรือขนาดเดียวกันที่ใช้
เป็นจํานวนมาก ให้หาความยาวโดยรวมแล้วเผื่อเปอร์เซ็นต์ความเสียหายจากการใช้งาน 3% สําหรับหลังคาทรงจั่ว,
ทรงเพิง,โครง Truss และ 5% สําหรับทรงปั้นหยา เม่ือได้ความยาวสุทธิแล้วให้หารด้วย 6.00 เมตร (ความยาวตาม
มาตรฐานเหล็กรูปพรรณท่ัวไป) ผลลัพธ์ท่ีได้ถ้ามีเศษให้ปัดเศษเป็นจํานวนเต็มท่อน จากนั้นให้คํานวณหาน้ําหนักของ
เหล็กแต่ละชนิด มีหน่วยเป็น.....กิโลกรัม

- น้ําหนักของเหล็กรูปพรรณตามที่คํานวณได้ จะมีหน่วยเป็น....กิโลกรัม เพื่อนําไปคํานวณค่าแรงงาน
ในการประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณต่อไป

7.3 งานทาสีน้ํามันกันสนิม ให้คํานวณหาพ้ืนท่ีผิวโดยรอบของเหล็กรูปพรรณแต่ละชนิด แล้วคูณด้วย
จํานวนท่อน เมื่อรวมพื้นที่ที่จะทาสีของเหล็กรูปพรรณทุกชนิด ก็จะได้พื้นที่ทาสีนํ้ามันกันสนิมทั้งหมดมีหน่วยเป็น
.........ตร.ม.

2. งานสถาปัตยกรรม

1. งานมุงหลังคา
1.1 วัสดุมุงหลังคา
- กระเบ้ืองไฟเบอร์ซีเมนต์ชนิดลอนคู่ ขนาด 0.54 x 1.20 เมตร หรือท่ีมีขนาด ชนิด และหรือคุณลักษณะ

เทียบเท่าหรือใกล้เคียง การคํานวณหาปริมาณวัสดุมุงหลังคาดังกล่าวต้องคํานวณหักความกว้างของแผ่นวัสดุท่ีต้อง
ซ้อนทับทั้งด้านกว้างและด้านยาว ตามที่กําหนดไว้ในคู่มือของกระเบื้องแต่ละชนิดหรือตามแบบรูปรายการเมื่อได้
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จํานวนกระเบื้องท่ีต้องใช้มุงหลังคาทั้งหมดแล้วให้เผื่อเปอร์เซ็นต์ท่ีอาจจะแตกหักจากการกองเก็บหรือจากการ
ทํางาน 3 % สําหรับหลังคาทรงจั่ว, ทรงเพลิง และ 5% สําหรับทรงป้ันหยา ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นกระเบื้องที่ต้องใช้
ท้ังหมด มีหน่วยเป็น....แผ่น

- กระเบ้ืองคอนกรีตขนาด 0.30 x 0.42 เมตร หรือท่ีขนาด ชนิด และหรือคุณลักษณะเทียบเท่าหรือ
ใกล้เคียง การคํานวณหาปริมาณวัสดุมุงหลังคาดังกล่าว ให้คํานวณหาพื้นที่ตามแนวลาดเอียงของหลังคาเมื่อได้พื้นท่ี
โดยรวมท้ังหมดแล้ว ให้คูณด้วยจํานวนแผ่นกระเบื้องต่อ 1 ตารางเมตร ตามท่ีกําหนดไว้ในคู่มือของกระเบื้องแต่ละ
ชนิดหรือตามแบบรูปรายการ เมื่อได้จํานวนกระเบ้ืองที่ต้องใช้มุงหลังคาทั้งหมดแล้วให้เผื่อเปอร์เซนต์ที่อาจจะ
แตกหักจากการกอง เก็บ หรือจากการทํางาน 3% สําหรับหลังคาทรงจั่ว, ทรงเพิงและ 5% สําหรับทรงปั้นหยา
ผลลัพธ์ท่ีได้จะเป็นกระเบื้องที่ต้องใช้ทั้งหมด มีหน่วยเป็น.....แผ่น

1.2 การคํานวณหาปริมาณวัสดุมุงครอบสันชนิดต่าง ๆ เช่น ครอบสันองศา, ครอบสันปรับมุมกระเบื้อง
ลอนคู่, ลอนเหล็ก หรือครอบสันโค้ง ครอบสันตะเข้ ครอบข้างหน้าจั่ว ครอบข้างชนผนัง ฯลฯ เป็นต้น ให้คํานวณหา
ความยาวรวมแล้วหักระยะซ้อนทับของกระเบื้องแต่ละชนิดตามที่กําหนดไว้ในคู่มือของกระเบ้ืองแต่ละชนิดหรือ
ตามแบบรูปรายการ เพื่อจะหาจํานวนครอบมุมที่ต้องใช้ทั้งหมด แล้วเผื่อจํานวนท่ีอาจจะแตกหักเพราะการกอง เก็บ
หรือจากการทํางาน 3% ผลลัพธ์ท่ีได้จะเป็นจํานวนท่ีต้องใช้ทั้งหมด มีหน่วยเป็น... แผ่น

1.3 การคํานวณหาปริมาณอุปกรณ์ยึดวัสดุมุงหลังคาและหรือยึดครอบมุม ให้คํานวณตามชนิด ขนาดและ
ความยาวของวัสดุยึดวัสดุมุงหลังคาและหรือยึดครอบมุม แล้วรวมยอดแต่ละชนิด ได้เป็นปริมาณอุปกรณ์ยึดวัสดุ
มุงหลังคาและหรือยึดครอบมุมทั้งหมด โดยให้พิจารณารายละเอียดจากแบบแปลน(แบบก่อสร้าง)และหรือ รายการ
ประกอบแบบฯ

1.4 การคํานวณหาพื้นที่มุงหลังคา ให้คํานวณพื้นท่ีมุงหลังคาตามแนวลาดเอียงของหลังคา จะได้พื้นท่ี
เป็น...........ตร.ม. เพื่อนําไปคํานวณค่าแรงงานตามวัสดุมุงหลังคาแต่ละชนิดต่อไป

2. งานฝ้าเพดาน
การคํานวณปริมาณงานฝ้าเพดาน ให้คํานวณโดยการหาพื้นที่ตามระยะความกว้างคูณความยาวที่กําหนด

ในแบบแปลน (แบบก่อสร้าง) โดยแยกรายการตามชนิดของฝ้าเพดานชนิดต่าง ๆ เช่น ฝ้ายิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม.
ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวที-บาร์ ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร ฝ้ายิปซ่ัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ
โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี, ฝ้าอลูมิเนียมอบสีรูปตัวซี ยึดเว้นร่องโครงคร่าว (ตามมาตรฐานผู้ผลิต) เป็นต้น เมื่อรวม
พื้นท่ีฝ้าเพดานทุกชนิด จะได้เป็นปริมาณฝ้าเพดานท้ังหมด เป็นจํานวน ......ตร.ม.

3. งานผนังและตกแต่งผิวหนัง
3.1 งานผนัง การคํานวณปริมาณงานผนัง หมายถึงการคํานวณหาพื้นที่ผนัง วัสดุก่อสร้าง และหรือวัสดุ

ชนิดแผ่นตียึดโครงคร่าวชนิดต่าง ๆ เช่น ผนังไม้อัดซีเมนต์, ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์, ผนังยิปซั่มบอร์ด, ผนังไม้เทียม
สําเร็จรูป, ผนังก่ออิฐ, ผนังกระเบื้องแผ่นเรียบ, ผนังไม้อัด เป็นต้น ให้คํานวณโดยการคํานวณหาพื้นท่ีตามระยะท่ี
กําหนดในแบบแปลน (แบบก่อสร้าง) และหรือระยะที่วัดได้จริง แล้วรวมกันเป็นงานผนังท้ังหมดจํานวน.....ตร.ม.

3.2 งานฉาบปูน การคํานวณหาปริมาณงานฉาบปูนมีหน่วยเป็นตารางเมตร โดยให้คํานวณหาพ้ืนที่ของ
งานฉาบปูนแต่ละประเภทแต่ละงาน หรือแต่ละส่วนตามระยะที่กําหนดในแบบแปลนหรือระยะที่วัดได้จริง เช่น
งานผนังฉาบปูนเรียบ, งานฉาบปูนเพดานและงานฉาบปูนโครงสร้าง เป็นต้น แล้วรวมกันเป็น.......ตร.ม.

3.3 งานวัสดุผิวหนัง การคํานวณหาปริมาณงานมีหน่วยเป็นตารางเมตร โดยคํานวณแยกเป็นปริมาณของ
วัสดุบุผนังแต่ละชนิดหรือแต่ละแบบ ตามขนาด ชนิด แบบ และหรือคุณลักษณะท่ีต่างกันตามท่ีกําหนด
ในแบบแปลนหรือรายการประกอบแบบฯ เช่น ผนังบุกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 12”x 12” ผนังบุ
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หินอ่อนขนาด 0.30 x 0.60 เมตร ผนังหินทรายล้าง ผนังทําหินล้าง เป็นต้น เมื่อคํานวณหาพ้ืนที่ของวัสดุแต่ละชนิด
หรือแต่ละแบบแล้ว ให้รวมกันได้เป็น.....ตร.ม.

4. งานทําพํืน
4.1 งานทําพ้ืนไม้ เป็นการคํานวณหาปริมาณไม้ท่ีใช้ทําคาน, ตง และพ้ืน มีหน่วยเป็น.....ลบ.ฟ.
- การคํานวณความยาวของไม้แต่ละอย่างน้ัน ต้องเผ่ือความยาวไม้ให้พอกับการก่อสร้างจริงโดยความยาว

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
ยาวต้ังแต่ 2.00 เมตร ถึง 8.00 เมตร ทั้งน้ีในการคํานวณปริมาณให้เพิ่มความยาวขึ้น หน่วยละ 50 เซนติเมตร ด้วย
เหตุนี้ ผู้มีหน้าท่ีคํานวณจึงต้องระมัดระวังในเรื่องความยาวของไม้ เพราะถ้าความยาวไม้แต่ละขนาดไม่ลงตัวหรือ
ไม่พอดีกับการใช้งานก่อสร้าง จะต้องเพ่ิมความยาวข้ึนอีก 50 เซนติเมตร ดังกล่าว

- การคํานวณปริมาณอุปกรณ์ยึดคาน ตง ซึ่งได้แก่ แผ่นเหล็กประกบน๊อตสกรูสําหรับยึดขนาดต่าง ๆ
เป็นต้น ให้คํานวณหาจํานวนจากแบบแปลน รายการประกอบแบบฯ และหรือแบบขยาย

- การคํานวณหาปริมาณงานทาพ้ืนไม้ ให้คํานวณตามแนวราบ โดยใช้ความกว้างคูณความยาว ก็จะได้งาน
พื้นไม้ มีหน่วยเป็น.....ตร.ม. เพื่อนําไปคํานวณค่าแรงงานในการประกอบแบบติดตั้งงานทําพื้นไม้

4.2 งานวัสดุผิวพื้น การคํานวณหาปริมาณงานวัสดุผิวพื้น มีหน่วยเป็นตารางเมตรโดยให้คํานวณแยกเป็น
ปริมาณวัสดุผิวพื้นแต่ละประเภทหรือชนิด เช่น พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 12” X 12” พื้นปู
หินอ่อน ขนาด 0.30 x 0.60 เมตร พื้นทําหินล้าง, พื้นทําทรายล้าง เป็นต้น แล้วคํานวณพื้นท่ีกว้าง คูณ ยาว ตาม
ระยะที่กําหนดไว้ในแบบแปลน เมื่อรวมพื้นที่วัสดุผิวพ้ืนทุกประเภทหรือชนิด จะได้ปริมาณงานวัสดุผิวพ้ืนทั้งหมด
เป็น......ตร.ม.

4.3 งานบัวเชิงผนัง การคํานวณหาปริมาณงานบัวเชิงผนังมีหน่วยเป็นเมตร โดยให้คํานวณแยกเป็น
ปริมาณของวัสดุทําบัวเชิงผนังแต่ละประเภทหรืองาน เช่น บัวเชิงผนังไม้, บัวเชิงผนังหินขัด, บัวเชิงผนังหินล้างแล้ว
คํานวณหาความยาวของวัสดุที่ใช้ทําบัวเชิงผนังของแต่ละประเภทหรืองาน โดยวัดระยะตามแบบแปลน เมื่อรวม
ปริมาณของวัสดุทําบัวเชิงผนังแต่ละประเภทหรืองาน จะได้ปริมาณงานบัวเชิงผนังท้ังหมด.....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
เม่ือรวมจํานวนท่ีคํานวณหรือนับได้ของทุกชนิดหรือทุกรูปแบบ จะได้ปริมาณหรือจํานวนของประตู-หน้าต่าง
ท้ังหมดเป็น จํานวน ..... ชุด

5.2 สําหรับรายละเอียดประกอบการถอดแบบเพื่อคํานวณปริมาณและราคาสําหรับวัสดุอุปกรณ์และหรือ
ส่วนประกอบของงานประตู-หน้าต่าง มีดังนี้

- วงกบประตู-หน้าต่าง ให้คํานวณปริมาณเป็นจํานวนชุด และสามารถแยกรายการวัสดุที่ใช้ทําวงกบ
ประตู-หน้าต่างได้ตามรูปแบบที่ต้องการ หรือจะใช้วิธีสืบจากผู้ผลิตหรือสืบในท้องตลาดตามความเหมาะสมและ
สอดคล้องตามข้อเท็จจริง

- บานประตู-หน้าต่าง ให้คํานวณปริมาณเป็นจํานวนบาน และสามารถแยกรายการวัสดุใช้ทําบานประตู
หน้าต่าง ได้ตามรูปแบบที่ต้องการ หรือจะใช้วิธีสืบจากผู้ผลิตหรือสืบในท้องตลาดตามความเหมาะสมและ
สอดคล้องตามข้อเท็จจริง
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- อุปกรณ์ประต-ูหน้าต่าง ให้คํานวณปริมาณเป็นจํานวนชุดหรืออัน แล้วแต่อุปกรณ์ที่ใช้ โดยคํานวณแยก

อุปกรณ์ประตู-หน้าต่าง ตามที่กําหนดตามรูปแบบรายการ (แบบก่อสร้าง) เมื่อรวมกันทั้งหมดแล้ว ได้เป็นจํานวน......
ชุดหรืออัน

- กระจกประตู-หน้าต่าง การคํานวณปริมาณงานกระจกประตู-หน้าต่าง มีหน่วยเป็นตารางฟุตโดยให้
คํานวณแยกปริมาณงานตามชนิดและความหนา เช่น กระจกใส หนา 2 หุน, กระจกฝ้า 1-1/2 หุน เป็นต้น
เม่ือรวมกันทั้งหมดแล้ว ได้เป็นจํานวน .....ตร.ฟ.

- อุปกรณ์พิเศษอื่น ๆ เช่น ระบบเปิด – ปิดอัตโนมัติ, ระบบคีย์การ์ด และหรืออื่น ๆ ให้คํานวณแยกเป็น
ปริมาณงานตามอุปกรณ์ ตามที่ กําหนดตามรูปแบบรายการฯ ซึ่งเมื่อรวมกันแล้ว ได้เป็น จํานวน .... ชุด
หรือ อัน

หมายเหตุ
(1) ชุด หมายถึง รวมวงกบ-กรอบบานประตู-หน้าต่าง และอุปกรณ์ประกอบทุกอย่างไว้ด้วยแล้ว
(2) ราคาต่อชุด รวมท้ังราคาอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อกําหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง

6. งานเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องนํํา-ห้องส้วม
6.1 เครื่องสุขภัณฑ์ การคํานวณปริมาณหรือจํานวนมีหน่วยเป็นชุด โดยให้คํานวณแยกประมาณหรือ

จํานวนตามสัญลักษณ์และชนิดของเคร่ืองสุขภัณฑ์แต่ละชนิดหรือแต่ละแบบ ตามท่ีกําหนดตามแบบแปลนและ หรือ
แบบขยายงานห้องนํ้า-ห้องส้วม เช่น โถส้วมชักโครกชนิดน่ังราบ, โถส้วมน่ังยอง, โถปัสสาวะชาย, อ่างล้างมือชนิด
แขวนผนัง เป็นต้น เม่ือรวมท้ังหมดจะได้ปริมาณหรือ จํานวน.........ชุด

6.2 อุปกรณ์ประกอบห้องน้ํา-ห้องส้วม การคํานวณปริมาณหรือจํานวนมีหน่วยเป็นชุดหรืออันแล้วแต่
อุปกรณ์ท่ีจะใช้ โดยให้คํานวณแยกอุปกรณ์ตามท่ีกําหนดตามรูปแบบฯ และหรือรายการประกอบแบบฯ เช่น ที่ใส่
สบู่ ราวแขวนผ้า กระจกเงา ราวจับคนพิการ เป็นต้น เม่ือรวมท้ังหมดจะได้ปริมาณหรือ จํานวน...........ชุด หรืออัน

6.3 เคาน์เตอร์อ่างล้างมือ การคํานวณปริมาณงานมีหน่วยเป็นเมตร โดยให้คํานวณแยกปริมาณงาน
ตามวัสดุท่ีใช้ตามท่ีกําหนดตามรูปแบบฯ และหรือรายการประกอบแบบ เมื่อรวมทั้งหมดจะได้ปริมาณหรือจํานวน
................เมตร

6.4 ชุดห้องน้ําสําเร็จรูป การคํานวณหรือจํานวนมีหน่วยเป็นชุดหรือห้อง โดยให้นับจํานวนเป็นห้องหรือ
ชุด ท้ังแบบเต็มห้อง และคร่ึงห้อง (ด้านหน้า+ประตู) ซึ่งรวมอุปกรณ์ประกอบสําหรับห้องน้ําจากผู้ผลิตไว้แล้วเม่ือ
รวมท้ังหมดจะได้ปริมาณหรือจํานวน.............ชุดหรือห้อง

7. งานบันไดและส่วนประกอบบันได
7.1 บันไดไม้
- ลูกตั้ง ลูกนอนไม้ ขนาดหน้าตัด ความยาว และชนิดของไม้ ให้คํานวณรวมกันได้เป็นจํานวน............ท่อน
- ราวบันไดไม้พร้อมลูกกรงไม้ ขนาดหน้าตัด และชนิดของไม้ ให้คํานวณหาความยาวได้ เ ป็น

จํานวน..............เมตร
- แม่บันไดไม้พร้อมพุกรับขั้นบันได ขนาดหน้าตัด และชนิดของไม้ ให้คํานวณหาความยาวได้เป็น จํานวน

.............เมตร
- พื้นชานพัก, คานและตงไม้ ขนาดหน้าตัด และชนิดของไม้ ให้คํานวณหาพ้ืนที่รวมได้เป็น

จํานวน ..........ตร.ม.
หมายเหตุ ส่วนประกอบของงานบันไดไม้ทั้งหมดดังกล่าว อาจคํานวณโดยพิจารณาจากขนาดหน้าตัดของ

ไม้แต่ละประเภทที่ใช้เป็นส่วนประกอบของบันไดไม้ โดยมีหน่วยเป็น ลบ.ฟ. ท่อน เมตร หรือ ตร.ม. ก็สามารถท่ีจะ
กระทําได้ สําหรับราคาให้เป็นไปตามข้อกําหนดเก่ียวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง
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7.2 บันได ค.ส.ล.
- บันได ค.ส.ล. ซึ่งตกแต่งผิวด้วยวัสดุต่าง ๆ เช่น บันไดลูกตั้ง-ลูกนอน ทําผิวหินขัด ทําผิวทรายล้าง

ปูกระเบ้ืองดินเผาสลับทรายล้าง ปูกระเบ้ืองดินเผาเคลือบเซรามิค ปูหินแกรนนิตผิวเป่าหยาบ เป็นต้น
ให้คํานวณหาความยาวโดยรวมลูกตั้ง+ลูกนอน และหรือวัสดุตกแต่งผิวต่าง ๆ ปริมาณท่ีได้รวมเป็น........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 ปริมาณท่ีได้ รวมเป็น.............เมตร

8. งานทาสี
- เป็นการคํานวณหาปริมาณพื้นที่ทาสี มีหน่วยเป็นตารางเมตร โดยให้คํานวณแยกปริมาณงานตามวัสดุ

ที่ใช้ เช่น ทาสีนํ้า ทาสีไม้ ทาสีนํ้ามันกันสนิมเหล็ก ทาสีนํ้าอะครีลิค 100% ชนิดทาภายนอก และทาภายใน สีย้อม
เนื้อไม้ (แชล๊คหรือแลคเกอร์) งานพ่นสีระเบิด เป็นต้น เมื่อรวมพื้นที่ทาสีทั้งหมดของทุกวัสดุท่ีใช้ จะได้พื้นที่ทาสี
ท้ังหมดเป็น จํานวน............... ตร.ม

- ในเรื่องของชนิดและคุณลักษณะของสี ผู้มีหน้าที่คํานวณราคากลางจะต้องศึกษารายละอียดเกี่ยวกับสี
ของแต่ละบริษัทผู้ผลิตสี รวมทั้ง รายการประกอบแบบฯ ให้ละเอียดและเข้าใจว่า ผู้ออกแบบต้องการให้ใช้สีประเภท
ไหน สําหรับงานอะไร ภายในหรือภายนอก เพราะอาจเกิดข้อผิดพลาดในเรื่องของเขต คุณสมบัติและชนิดของสีท่ีจะ
ทาได้ หรืออาจมีวัสดุบางรายการท่ีได้มีการทําสีมาจากโรงงานแล้ว 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 วัสดุอุปกรณ์ท่ีนับได้
- เป็นการสํารวจหาปริมาณวัสดุอุปกรณ์ ระบบสุขาภิบาลที่ถอดเป็นจํานวนนับได้ เช่น จุกเปิดล้างท่อท่ี

พื้น (FCO) จุกเปิดล้างท่อใต้พื้น (CO) รูระบายนํ้าทิ้งที่พื้น (FD) รูระบายนํ้าฝนรูปโดม (RD) รูระบายนํ้าฝนแบบเรียบ
(RFD) ฝาปิดท่อระบายอากาศ (AVC) ถังเก็บนํ้าสําเร็จรูป เคร่ืองสูบน้ํา มาตรวัดน้ํา ประตูนํ้าลิ้นเกต ประตูนํ้าลิ้น
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 วัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องวัดความยาว
- เป็นการสํารวจหาปริมาณวัสดุอุปกรณ์ที่ ต้องวัดความยาว ได้แก่ งานเดินท่อระบายน้ําโสโครก

ท่อระบายน้ําท้ิง ท่อระบายอากาศ ท่อน้ําประปา ท่อน้ําร้อน ท่อระบายน้ําฝน ท่อดับเพลิง ท่อรวบรวมนํ้าเสีย
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ท่อระบายน้ํา ท่อรดนํ้าต้นไม้ เป็นต้น จะถอดเป็นเมตร โดยจะเริ่มสํารวจปริมาณจากแบบไดอะแกรมท่อและแปลน
การเดินท่อพ้ืนชั้นต่าง ๆ โดยแยกเป็นท่อของแต่ละระบบ ท้ังนี้ เพื่อความสะดวกในการจัดทําข้อมูล ลงแบบ ปร.4

3. หลักเกณฑ์และวิธีการคํานวณท่อและอุปกรณ์ ในงานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิงและป้องกัน
อัคคีภัย

3.1 การคํานวณท่อในแนวนอนและแนวดิ่ง ให้คํานวณความยาวรวมเป็นเมตรของท่อแต่ละชนิดและ
ขนาดของท่อต่าง ๆ โดยเผื่อความยาวท่อ 10% เนื่องจากการเสียวัสดุจากการตัดต่อท่อ

- ค่าแรงงานเดินท่อให้คํานวณ 30% ของราคาวัสดุ แต่ต้องไม่ตํ่ากว่า 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 ท่อชนิดอ่ืน ๆ และงานที่มีแบบขยายแสดงการเดินท่ออาจต้อง

สํารวจปริมาณและคํานวณราคาข้อต่อ, ข้องอต่างๆ ตามท่ีปรากฏในแบบรูปรายการและรายการประกอบแบบฯ
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

- คํานวณตามจํานวนท่ีปรากฏในแบบรูปรายการฯ และรายการประกอบแบบฯ
3.6 อุปกรณ์ระบบประปา มาตรวัดน้ํา ประตูน้ําชนิดต่าง ๆ

- คํานวณตามจํานวนท่ีปรากฏในแบบรูปรายการฯ และรายการประกอบแบบฯ
3.7 อุปกรณ์ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย

- คํานวณตามจํานวนท่ีปรากฏในแบบรูปรายการฯ และรายการประกอบแบบฯ
- หัวกระจายน้ําดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinklers) ให้เผื่อ 3% จากท่ีกําหนดตามแบบ

รูปรายการและรายการประกอบแบบฯ
3.8 อุปกรณ์ระบบสุขาภิบาล, ระบบบําบัดน้ําเสีย และระบบระบายน้ํา

- ถังเก็บน้ําสําเร็จรูป ให้คํานวณตามจํานวนท่ีปรากฏในแบบรูปรายการและรายการประกอบแบบฯ
- ถังเก็บน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ถอดปริมาณจากแบบรูปรายการและรายการประกอบแบบฯ
- ถังเก็บน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ถอดปริมาณจากแบบรูปรายการและรายการประกอบแบบฯ

และคํานวณราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานตามมาตรฐานงานโครงสร้างวิศวกรรมและงานสถาปัตยกรรม
- โรงสูบและถังเก็บนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กถอดประมาณจากแบบรูปรายการและรายการประกอบ

แบบฯ โดยคํานวณราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานตามาตรฐานงานโครงสร้างวิศวกรรมและงานสถาปัตยกรรม
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- บ่อบําบัดนํ้าเสียสําเร็จรูป, บ่อดักไขมันสําเร็จรูป, บ่อพักสําเร็จรูป คํานวณตามจํานวนที่ปรากฏใน

แบบรูปรายการและรายการประกอบแบบฯ
- อาคารปรับปรุงคุณภาพนํ้า, 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 ท่อระบายน้ําท้ิง 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

เดินท่อเข้าอ่างล้างหน้า เผื่อไว้ 1.00 เมตร
เดินท่อก๊อกน้ํา เผื่อไว้ 1.00 เมตร
เดินท่อวาล์วฝักบัว เผื่อไว้ 1.50-2.00 เมตร

4.4 ท่อประปา 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

4.5 ท่อระบายอากาศ เดินท่อเข้าโถส้วมชักโครก เผื่อไว้ 3.00 – 4.00 เมตร
เดินท่อเข้าโถปัสสาวะ เผื่อไว้ 1.50 – 2.00 เมตร
เดินท่อเข้าอ่างล้างหน้า เผื่อไว้ 1.50 – 2.00 เมตร

4.6 ท่อดับเพลิง เดินท่อรับหัว SPRINKLER เผื่อไว้ 0.20 – 0.50 เมตร
4.7 ท่อระบายน้ําฝน เดินท่อรับหัว RFD และ RD เผื่อไว้ 0.20 – 0.50 เมตร

4.งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
ในการถอดแบบคํานวณปริมาณงานในส่วนของงานระบบไฟฟ้าและสื่อสารรวมท้ังระบบอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง

ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางดังต่อไปนี้

1. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการถอดแบบสํารวจปริมาณวัสดุอุปกรณ์

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการถอดแบบสํารวจปริมาณวัสดุอุปกรณ์ สามารถแบ่งตามลักษณะของวัสดุ

อปุกรณ์ออกเป็น 2 แบบ ดังนี้
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1.1 วัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องนับจํานวน

หมายถึง วัสดุอุปกรณ์ท่ีปรากฏในแบบหรือรายการประกอบฯ ท่ีใช้วิธีการถอดแบบด้วยวิธีนับ

จํานวนได้แก่ หม้อแปลง แผงสวิตซ์ เซอร์กิตเบรกเกอร์ ดวงโคม สวิตซ์ เต้ารับ อุปกรณ์ระบบโทรศัพท์ ระบบส่ือสาร

คอมพิวเตอร์ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบเสียงประกาศ ระบบทีวีรวม ระบบทีวีวงจรปิด และอื่นๆ ท่ีมีอยู่ในแบบ

และรายการประกอบแบบฯ

1.2 วัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องวัดปริมาณ

หมายถึง วัสดุอุปกรณ์ที่ปรากฏในแบบ ซ่ึงต้องใช้วีการถอดแบบด้วยวิธี วัดความยาว ได้แก่

ท่อร้อยสาย รางเดินสาย รางเคเบิล Busways สายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ สายสัญญาณต่าง ๆ มีหน่วยความยาวเป็น

เมตร และใช้วิธีการถอดแบบด้วยวิธีวัดพื้นท่ี ได้แก่ ระบบป้องกันไฟลาม มีหน่วยเป็นตารางเมตร เป็นต้น

2. วิธีการถอดแบบสํารวจปริมาณวัสดุอุปกรณ์

2.1 งานระบบไฟฟ้า

2.1.1 การถอดแบบสํารวจปริมาณ

(1) สวิตซ์เกียร์แรงสูง (RMU) บ่อดึงสาย บ่อพักสาย นับจํานวนเป็นชุด

(2) เสาไฟฟ้าแรงสูงและอุปกรณ์ นับจํานวนเป็นชุด (รวมอุปกรณ์ประกอบการติดต้ัง)

(3) สายไฟฟ้าแรงสูง วัดความยาวมีหน่วยเป็นเมตร โดยวัดเผื่อปลายสายแนวตั้งทั้งด้านต้นทาง

และปลายทางตามสมควร (ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้คํานวณราคากลาง)

(4) Duct Bank วัดความยาวมีหน่วยเป็นเมตร

2.1.2 การเผ่ือความยาว

(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) หม้อแปลงชนิดน้ํามัน หรือหม้อแปลงชนิดแห้ง พร้อมตู้ครอบและอุปกรณ์ ครบชุดให้

ถอดแบบ นับจํานวนเป็นชุด

(2) เฉพาะนั่งร้านหม้อแปลง หรือรั้ว และฐานคอนกรีต ให้คํานวณแบบเหมารวม

2.3 เครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารอง

2.3.1 การถอดแบบสํารวจปริมาณ

(1) เครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารอง ใช้วิธีการนับจํานวนเป็นชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบมาตรฐาน

ครบชุด ตามท่ีระบุรายละเอียดในแบบและรายการประกอบแบบฯ

(2) ระบบป้องกันเสียงในห้องเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารอง ถอดแบบแยกรายการวัดปริมาณพื้นท่ี

เป็นตารางเมตร

(3) ระบบระบายอากาศเข้าและระบบระบายอากาศออก ถอดแบบแยกรายการวัดปริมาณ

เป็น................(ระบ)ุ

2.4 แผงสวิตซ์เกียร์แรงต่ํา

2.4.1 การถอดแบบสํารวจปริมาณ
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(1) เซอร์กิตเบรกเกอร์ โอโตเมติกทรานส์เฟอร์สวิตซ์ (ATS) (ถ้ามี) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

ถอดแบบนับจํานวนเป็นชุด

(2) คาปาซิ เตอร์แบ๊งค์ ชุดควบคุมปาปาซิ เตอร์ แมกเนติกคอนแท็คเตอร์ ฟิวส์และ

ดีจูน ฟิลเตอร์ ถอดแบบนับจํานวนเป็นชุด

(3) ตู้ (Cubicle) บัสบาร์ อุปกรณ์เคร่ืองวัด และอุปกรณ์ประกอบการติดต้ัง ระบบรายการแยก

คํานวณแบบเหมารวม

2.5 แผงจ่ายไฟย่อย หรือแผงย่อย (Panel Board or Load Center)

2.5.1 การถอดแบบสํารวจปริมาณ

(1) ถอดแบบสํารวจปริมาณด้วยวิธีการนับจํานวนแยกรายการวัสดุอุปกรณ์ในแต่ละแผงย่อย

ตามรายละเอียดท่ีแสดงในแบบและรายการประกอบแบบฯ หรือ

(2) ถอดแบบสํารวจปริมาณด้วยวิธีการนับจํานวน โดยสรุปรวมรายการแผงย่อยที่มีชนิด ขนาด

และจํานวนวัสดุอุปกรณ์เท่ากัน เช่น จํานวนวงจรย่อย ขนาด Main lug ขนาดเมนเซอร์กิต เบรกเกอร์ขนาดและ

จํานวนเซอร์กิตเบรกเกอร์ย่อยเท่ากัน เป็นต้น

2.6 ท่อสายเมน

2.6.1 การถอดแบบสํารวจปริมาณ

(1) ถอดแบบสํารวจปริมาณด้วยวิธีการวัดปริมาณความยาวท้ังตามแนวนอนและแนวตั้ง

ความเป็นจริง โดยคํานึงถึงสภาพหน้างานจริงท่ีจะติดตั้งด้วย

(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 ท้ังตามแนวนอนและแนวตั้งตาม

ความเป็นจริงจากต้นทางถึงปลายทาง โดยคํานึงถึงสภาพหน้างานจริงท่ีจะติดตั้งด้วย

(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 ซ่ึงอาจแสดงแผนผังเส้นทางการติดต้ังและแผนภาพ

ไอโซเมตริก กรณีไม่มีแผนผังและแผนภาพไอโซเมตริกในแบบ ถอดแบบคํานวณราคาสามารถกําหนดแนวเส้นทาง
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การติดตั้งแบบแปลนได้ ท้ังนี้ ผู้ถอดแบบคํานวณราคาต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าว

(2) Pluq In Unit หรือ Tap Off Unit หรือ Pluq In CB ใช้วิธีการนับจํานวน

(3) อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ ง เช่น Elbow, Flanqed End, End closures ใช้ วิธีการ

นับจํานวน

(4) คิดคํานวณเผื่อความยาว 5-10%

2.10 ดวงโคมไฟฟ้า

2.10.1 การถอดแบบสํารวจปริมาณ

(1) นับจํานวนเป็นชุด โดยแยกเป็นแต่ละชนิด ตามท่ีกําหนดในแบบสัญลักษณ์ และ

รายละเอียดของดวงโคม

(2) ดวงโคมที่ใช้ชุดควบคุมการเปลี่ยนสี หรือชุด Driver หรือชุดหม้อแปลงร่วมกัน เช่น

ดวงโคมที่ใช้หลอด LED ควรถอดแบบนับจํานวนแยกรายการชุดควบคุม ตามท่ีใช้งานจริง

(3) ดวงโคมประเภทติดตั้งบนราง(Track Light) ให้ถอดแบบนับจํานวนดวงโคม เป็นชุด

ส่วนราง Track Light ระบุความยาวเป็นเมตร และถอดแบบนับจํานวนเป็นชุดแยกขนาดความยาวท่ีระบุ

(4) ดําเนินการถอดแบบนับจํานวนในแบบแปลนด้วยมือ หรือใช้คําส่ังถอดแบบนับจํานวน

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 และอ่ืน ๆ
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3. สรปุการคิดคํานวณเปอรเ์ซ็นต์การเผ่ืองานระบบไฟฟ้าและส่ือสาร

ลําดับ รายการ
เปอรเ์ซ็นต์การเผื่อ

ความยาว เบ็ดเตล็ด
1
1.1

1.2
1.3

1.4

ระบบไฟฟ้า
ท่อร้อยสายฟ้า
ท่อร้อยสายเมน
ท่อร้อยสายป้อน
ท่อร้อยสายวงจรย่อย
ท่อร้อยสายวงจรย่อย (ข้อต่อกนันํ้าหรือแบบอดัแน่น)
รางเดินสาย
สายไฟฟ้า
สายเมน
สายป้อน
สายวงจรย่อย
บัสเวย์

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

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

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

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

2 ระบบป้องกันฟ้าผ่าทอ่ดินและการต่อลงท่อดิน 10-15% 10-15%

3
3.1
3.2
3.3

ระบบโทรศพัท์
ท่อร้อยสาย
ท่อร้อยสายเมน
ท่อร้อยสายป้อน
ท่อร้อยสายจากแผงกระจายไปยงัเต้ารับ
รางเดินสาย
สายโทรศัพท์
สายเมน
สายป้อน
สายจากแผนกระจายสายไปยังเต้ารับ

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

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

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

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

4

ระบบเครอืข่ายสายคอมพิวเตอร์
ท่อร้อยสาย
รางเดินสาย
สายสัญญาณ

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

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

5

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ท่อร้อยสาย
รางเดินสาย
สายสัญญาณ

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

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

6

ระบบเสียงประกาศ
ท่อร้อยสาย
รางเดินสาย
สายสัญญาณ

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

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

7

ระบบทวีีรวม
ท่อร้อยสาย
รางเดินสาย
สายสัญญาณ

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

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

8

ระบบทวีีวงจรปิด
ท่อร้อยสาย
รางเดินสาย
สายสัญญาณ

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

15-20%
15-20%
5-10%
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ระยะห่างระหว่างอาคาร แนวเขตท่ีดิน
***************

ในปัจจุบันได้มีกฎกระทรวงฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2550) ออกมาใช้บังคับกับอาคารที่ก่อสร้างในที่ดินผืน
เดียวกัน (แปลงเดียวกัน)

1. ผนงัอาคารดา้นท่ีใกล้กันมีระเบียงหรอืมีหน้าต่าง ประตูท้ัง 2 อาคารตอ้งมีระยะห่าง ดังนี้
1.1 สูงไม่เกิน 9 เมตร ท้ัง 2 หลัง ต้องมีระยะหา่งไม่น้อยกว่า 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 ท้ัง 2 หลงั ต้องมีระยะห่าง 6 เมตร

2. อาคารท่ีมีผนงัทึบตอ้งอยู่ห่างผนงัของอกีอาคารหนึ่งท่ีมีระเบียง ประตู หน้าต่าง ดังนี้
2.1 สูงไม่เกิน 15 เมตร ต้องอยู่ห่างผนัง หรือระเบียง อีกหลังหนึ่งท่ีสูงไม่เกิน 9 เมตร เป็นระยะ

2 เมตร
2.2 สูงไม่เกิน 15 เมตร ต้องอยู่ห่าง อีกหลังท่ีสูงเกิน 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 เปน็ระยะ 3.50 เมตร
3. ผนังของอาคารที่เป็นผนังทึบและอาคารสูงเกิน 15 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ทั้ง 2 หลัง ตอ้งมีระยะห่าง

ไม่น้อยกว่า 1 เมตร เท่านั้น

ระยะห่างจากแนวเขตท่ีดินท่ีติดถนนสาธารณะ กฏกระทรวง ฉบับท่ี 55
1. ถนนสาธารณะกว้างน้อยกว่า 10.00 เมตร ร่นแนวอาคารจากก่ึงกลาง ถนนสาธารณะ 6.00 เมตร
2. ถนนสาธารณะกว้างมากกว่า 10.00 เมตร ร่นแนวอาคารจากเขตถนน อย่างน้อย 1 ใน 10 (10%)

ของความกวา้งถนน
3. ถนนสาธารณะกว้างมากกว่า 20.00 เมตร ร่นแนวอาคารจากเขตถนนอย่างน้อย 2.00 เมตร

(ทังํนีํ ถา้อยูใ่นถนนทีม่ีการบังคับระยะร่นไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร ของกรมทางหลวงหรือ 15.00 เมตร ของกทม.
ก็ต้องปฏบัิติตามด้วย)

ระยะห่างเขตท่ีดินข้างเคียงของช่องแสง ช่องระบายอากาศ, ประตู, หน้าต่างและริมกันตกระเบียบของอาคาร
ต่าง ๆ

1. ตั้งแต่ชั้น 1 และชัน้ 2 ต้องห่างเขตท่ีดินไม่นอ้ยกว่า 2.00 เมตร
2. ตั้งแต่ชัน้ 3 ข้ึนไป ต้องหา่งเขตท่ีดินไม่นอ้ยกว่า 3.00 เมตร
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แนวทางปฏบัิติตามหนังสือเวียนกรมบัญชีกลางดว่นท่ีสุด ท่ี กค (กวจ)0405.2/ว259
ลงวันท่ี 4 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจนยิามความหมาย “งานก่อสร้าง”

1. การเตรียมแบบรูปรายการเพ่ือของบประมาณก่อสรา้งอาคารแบบพิเศษ (นอกเหนือจากแบบมาตรฐาน)
1.1 โรงเรียนและหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ต้องจัดทําแบบรปูและรายการท่ีมีวศิวกรและสถาปนกิ ระดับ

ภาคีข้ึนไปเป็นผูอ้อกแบบและคํานวณโครงสร้าง พร้อมลงนามในแบบรูปและรายการทุกแผ่น แนบใบประกอบ
วชิาชีพของสถาปนิก หรอืและ วิศวกรผู้ออกแบบพร้อมลงนามจริง (หา้มสําเนา) แนบรายการคํานวณโครงสร้าง
โดยให้สัมพันธกั์บขอบเขตงานของวศิวกรและสถาปนิกดังต่อไปนี้
ระดับสถาปนิกในการออกแบบ
- ขอบเขตงานออกแบบตามพรบ.สถาปนิก พ.ศ.2543

ประเภทอาคาร ระดบัสถาปนิก
อาคารท่ีมีพื้นท่ี 150 - 1,000 ตารางเมตรหรอื สงูไม่เกิน
15.00 เมตร

สถาปนิก ระดบั ภาคีสถาปนกิ

อาคารท่ีมีพื้นท่ี เกิน 1,000 ตารางเมตร
สถาปนิก ระดบั สามัญสถาปนิก
ข้ึนไป

ระดับวิศวกรในการออกแบบ
- ขอบเขตงานออกแบบตามข้อบงัคับสภาวศิวกร พ.ศ.2551

ประเภทอาคาร ระดับวศิวกร
อาคารสงูไม่เกิน 4 ชั้น หรือความสูงตอ่ชั้นไม่เกิน 5.00 เมตรและ
ไม่เป็นอาคารสาธารณะ เช่น ส้วม และบ้านพักครู

วิศวกร ระดับ ภาคีวิศวกร

อาคารสาธารณะทุกประเภท เช่น อาคารเรียนและอาคารประกอบ วิศวกร ระดับ สามัญวศิวกร ข้ึนไป

พร้อมกันนี้โรงเรียนและหน่วยงานในสงักัด สพฐ. ต้องจดัทําประมาณราคา (ปร.4 , ปร.5 , ปร.6 ) ตามหลักเกณฑ์
ของกรมบัญชีกลาง ให้สมัพันธกั์บแบบรปูรายการ พร้อมเอกสารการแบ่งงวดงาน งวดเงินและระยะเวลาก่อสร้าง

1.2 โรงเรียนและหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ขอความอนุเคราะห์ส่วนราชการท่ีมีหน่วยงานออกแบบและ
ก่อสร้างจดัทําแบบรูปรายการพรอ้มท้ังเอกสารการแบ่งงวดงาน งวดเงินและระยะเวลาก่อสร้าง

2. การเตรียมแบบรูปรายการเพ่ือของบประมาณในการซ่อมแซม ปรับปรุง ตอ่เติม รืํอถอน ท่ีมผีลกระทบ
ต่อโครงสรา้งหลัก หรอื มีผลกระทบต่อความปลอดภยั

2.1 โรงเรียนและหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ต้องจัดทําแบบรปูและรายการท่ีมีวศิวกร และหรือสถาปนิก
เป็นผูอ้อกแบบและคํานวณโครงสร้าง พร้อมลงนามในแบบรปูและรายการทุกแผ่น แนบใบประกอบวิชาชพีของ
สถาปนิก หรือและ วิศวกรผู้ออกแบบพร้อมลงนามจริง (ห้ามสําเนา)
การปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม ท่ีมผีลกระทบต่อโครงสรา้ง ดงัต่อไปนีํ

 การปรับปรงุ ซ่อมแซมฐานราก ตอม่อ เสา คาน

 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของโครงหลงัคาโดยการเปลี่ยนวัสดุหรือขนาดท่ีเป็นการเพิ่มน้ําหนัก เช่น
การเปลี่ยนจากโครงไม้เป็นโครงเหล็ก หรือ การเปลี่ยนโครงเหลก็เดิมเป็นโครงเหลก็ใหม่ หรือ การเปลีย่นรูปทรง
ของโครงหลังคา
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 การเพิ่มน้ําหนักบรรทุกบนหลงัคา เช่น ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ หรือ การติดตั้งหลังคาคลุมพืน้ดาดฟ้า

 การเปลี่ยนแปลงวัสดุมุงหลังคาท่ีเปน็การเพิ่มน้ําหนกัใหกั้บโครงสร้าง เช่นการเปลี่ยนจากหลังคาสังกะสีเป็น
กระเบื้องลอนคู่ หรือ การเปลีย่นจากกระเบื้องลอนคู่เป็นกระเบื้องคอนกรีต

 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของอาคารท่ีเป็นคอนกรีตเสริมเหลก็ คอนกรีตอดัแรง หรือโครงสรา้งเหลก็รูปพรรณ
เช่น การยกอาคาร การเคลื่อนย้ายอาคาร การตัดเสาเพื่อหลอ่เสาใหม่

 การเปลี่ยนแปลงชนิดของพื้นและโครงสร้างรับพืน้ท่ีเป็นการเพิม่น้ําหนักให้กับโครงสรา้ง เชน่ การเปลีย่นแปลง
จากตงไม้ พื้นไม้ เป็นพืน้คอนกรีตสําเรจ็รูป

 การต่อเติมท่ีมีผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารเดมิ
พร้อมกันนี้ โรงเรยีนและหนว่ยงานในสังกัด สพฐ. ต้องจัดทําประมาณราคา(ปร.4, ปร.5, ปร.6) ตามหลักเกณฑ์ของ
กรมบัญชีกลาง ให้สมัพันธกั์บแบบรปูรายการ

2.2 โรงเรียนและหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ขอความอนุเคราะห์ส่วนราชการท่ีมีหน่วยงานออกแบบและ
ก่อสร้างจดัทําแบบรูปรายการพรอ้มเอกสารการแบ่งงวดงาน งวดเงินและระยะเวลาก่อสร้าง

3. การรือํถอน
การพจิารณาใหค้วามเห็นถึงความเหมาะสมในการรื้อถอนอาคารเรยีน อาคารประกอบ และสิง่ก่อสรา้งอื่น กรณีท่ีเกิด
ความเสียหายจากโครงสรา้งหลกัของอาคาร ควรมีคณะกรรมการท่ีประกอบด้วยวิศวกรโยธา หรือมีการให้ความเห็น
จากวิศวกรโยธาสังกัดหนว่ยงานของรฐัไวก่้อนแล้ว
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ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างในงานก่อสร้างอาคาร ประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย อย่างน้อย 2 ส่วน ได้แก่ ค่างานต้นทุนหรือ
ค่าใช้จ่ายทางตรง (Direct Cost) และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานก่อสร้างหรือค่าใช้จ่ายทางอ้อม (Indirect Cost)
นอกจากน้ีในบางโครงการ/ งานก่อสร้างอาจมีค่าใช้จ่ายส่วนที่ 3 ได้แก่ ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกําหนดและ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจําเป็นต้องมี รวมท้ังค่าครุภัณฑ์จัดซื้อท่ีต้องจัดหาพร้อมกับโครงการ/ งานก่อสร้างนั้นด้วย ดังนั้น
ในการคํานวณค่าก่อสร้างในงานก่อสร้างอาคาร จึงจําเป็นต้องคํานวณค่าใช้จ่ายของแต่ละส่วนแล้วรวมกันเป็นค่า
ก่อสร้างทั้งโครงการ/ งานก่อสร้าง โดยส่วนของค่างานต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายทางตรงได้กําหนดให้คํานวณโดยใช้
วธิีการถอดแบบคํานวณราคากลางก่อสร้างอาคาร

สําหรับในส่วนของค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานก่อสร้างหรือค่าใช้จ่ายทางอ้อม (Indirect Cost) ซึ่งเป็น
ค่าใช้จ่ายท่ีต้องมีในทุกโครงการ/ งานก่อสร้าง จะประกอบด้วยค่าใช้จ่าย รวม 4 หมวดใหญ่ ได้แก่ หมวด
ค่าอํานวยการ หมวดค่าดอกเบี้ย หมวดค่ากําไร และหมวดค่าภาษี ดังนัน้ ในการคํานวณค่าใชจ้่ายในการดําเนินงาน
ก่อสร้างในโครงการ/ งานก่อสร้างอาคาร จึงต้องคํานวณรวมค่าใช้จ่ายท้ังหมดทุกรายการของทุกรายการของ
ทุกหมวดใหญ่ดังกล่าว เพือ่นําไปรวมกับค่างานต้นทุนหรอืค่าใช้จ่ายทางตรง (Direct Cost) ต่อไป

แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานก่อสร้างหรือค่าใช้จ่ายทางอ้อม (Indirect Cost)
ในโครงการ/ งานก่อสร้างอาคาร ทั้ง 4 หมวดใหญ่ดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างย่ิง ในหมวดค่าอํานวยการ
ยังประกอบด้วย 4 หมวดย่อย และในแต่ละหมวดย่อย ยังประกอบไปด้วยรายการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ หลายรายการ
ดังนั้น เพ่ือความสะดวกต่อการนําไปใช้ในทางปฏิบัติและป้องกันปัญหาข้อผิดพลาดในการคํานวณ จึงได้คํานวณ
รวมค่าใช้จ่ายทุกรายการ ของทั้ง 4 หมวดใหญ่ดังกล่าวไว้ในค่า ๆ เดียว เรียกว่า ค่า Factor F โดยเทียบกับค่างาน
ต้นทุนหนึ่งหน่วย ในแต่ละระดับของค่างานต้นทุนตามท่ีกําหนด และกําหนดไว้ในรูปของตารางสําเร็จรูป เรียกว่า
ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร

ทั้งนี้ ในการใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การใช้ตาราง Factor F
งานก่อสร้างอาคาร

โครงสรา้งและองค์ประกอบของตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร

โครงสร้างและองค์ประกอบของตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้
1. เงินล่วงหน้าจ่าย
2. เงินประกันผลงานหัก
3. ดอกเบี้ยเงินกู้
4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
5. ชอ่งต่าง ๆ ในตาราง Factor F ประกอบด้วย

- ช่อง ค่างาน (ทุน) หมายถึงค่างานต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายทางตรง (Direct Cost) ซึ่งกําหนดไว้เป็น
ชว่ง ๆ มีหน่วยเป็น ล้านบาท

- ช่อง ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานก่อสร้าง ประกอบด้วย ช่องอํานวยการ ค่าดอกเบี้ย ค่ากําไรและ
ชอ่งรวมค่าใช้จ่าย (ค่าอํานวยการ + ค่าดอกเบีย้ + ค่ากําไร)

- ชอ่งรวมในรูป Factor F (ค่า Factor F ท่ียังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- ชอ่งภาษีมูลค่าเพิม่ (VAT)
- ชอ่ง Factor F (ค่า Factor F ซ่ึงรวมภาษีมูลค่าเพิม่ไว้ด้วยแล้ว)

6. หมายเหตุ (ท้ายตาราง Factor F)
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1. การขอจัดต้ังครุภัณฑ์ให้พิจารณาจากรายการครุภัณฑ์ท่ีก าหนดน้ี โดยส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียนจัดต้ังตามระดับท่ีเปิดสอน และเกณฑ์ควรมีตามขนาดโรงเรียนดังต่อไปน้ี
     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  คนข้ึนไป (เลือกแบบ 4) 

โรงเรียนท่ีมีนักเรียน 20 คนลงมา ไม่สามารถขอจัดต้ังครุภัณฑ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้
2. กรณีการขอจัดต้ังครุภัณฑ์การศึกษา (เลือกรายการ) ให้ขอจัดต้ังได้ตามขนาดโรงเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ตามกรอบวงเงินในแต่ละรายการ  
ซ่ึง "เลือกรายการ" หมายถึง การเลือกรายการครุภัณฑ์มาประกอบกันเป็นชุด ตามความต้องการจ าเป็นของโรงเรียนให้สอดคล้องตามช่ือครุภัณฑ์ท่ีก าหนดไว้
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ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา
กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา  (ส าหรับโรงเรียนประถม และโรงเรียนขยายโอกาส)

ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมหลักการส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา (ส าหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา)

1 โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา 1,400                มอก. (จัดต้ังข้ันต ่า 10 ชุด)
2 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ระดับก่อนประถมศึกษา (เลือกรายการ) 59,800           1 1 1 1     ก่าหนดเอง
3 เครื องเล่นสนาม ระดับก่อนประถมศึกษา (เลือกรายการ) แบบ 1 70,000           1     ก่าหนดเอง
4 เครื องเล่นสนาม ระดับก่อนประถมศึกษา (เลือกรายการ) แบบ 2 80,000           1     ก่าหนดเอง
5 เครื องเล่นสนาม ระดับก่อนประถมศึกษา (เลือกรายการ) แบบ 3 90,000           1     ก่าหนดเอง
6 เครื องเล่นสนาม ระดับก่อนประถมศึกษา (เลือกรายการ) แบบ 4 100,000         1     ก่าหนดเอง

ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ  (ส าหรับโรงเรียนประถม)
กิจกรรมหลักการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นส าหรับโรงเรียนปกติ (ส าหรับโรงเรียนขยายโอกาส)

ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมหลักการส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา (ส าหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา)

1 โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียน ระดับประถมศึกษา 1,500                มอก. (จัดต้ังข้ันต ่า 10 ชุด)
2 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ระดับประถมศึกษา (เลือกรายการ) 65,500           1 1 1 1    ก่าหนดเอง
3 ครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน (เลือกรายการ) 130,000         1 1 1 1    ก่าหนดเอง
4 อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา (เลือกรายการ) 135,000         1 1 1 1   ก่าหนดเอง
5 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา) (เลือกรายการ) 126,000         1 1 1 1   ก่าหนดเอง
6 อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก (เลือกรายการ) 108,000         1    ก่าหนดเอง 
7 ครุภัณฑ์ส่าหรับดนตรีไทย (เลือกรายการ) 100,000         1 1 1 1   ก่าหนดเอง
8 ครุภัณฑ์ส่าหรับดนตรีพ้ืนบ้าน (เลือกรายการ) แบบ 1 50,000           1   ก่าหนดเอง
9 ครุภัณฑ์ส่าหรับดนตรีพ้ืนบ้าน (เลือกรายการ) แบบ 2 70,000           1   ก่าหนดเอง
10 ครุภัณฑ์ส่าหรับดนตรีพ้ืนบ้าน (เลือกรายการ) แบบ 3 90,000           1   ก่าหนดเอง
11 ครุภัณฑ์ส่าหรับดนตรีพ้ืนบ้าน (เลือกรายการ) แบบ 4 110,000         1   ก่าหนดเอง
12 ครุภัณฑ์ส่าหรับห้องสมุด (เลือกรายการ) แบบ 1 60,000           1   ก่าหนดเอง
13 ครุภัณฑ์ส่าหรับห้องสมุด (เลือกรายการ) แบบ 2 80,000           1   ก่าหนดเอง
14 ครุภัณฑ์ส่าหรับห้องสมุด (เลือกรายการ) แบบ 3 100,000         1   ก่าหนดเอง
15 ครุภัณฑ์ส่าหรับห้องสมุด (เลือกรายการ) แบบ 4 120,000         1   ก่าหนดเอง
16 ครุภัณฑ์ส่าหรับห้องนาฏศิลป์ (เลือกรายการ) 150,000         1 1 1 1   ก่าหนดเอง
17 ครุภัณฑ์ส่าหรับห้องปฏิบัติการเพาะเห็ด (เลือกรายการ) 100,000         1 1 1 1   ก่าหนดเอง
18 ครุภัณฑ์ส่าหรับดนตรีสากล (เลือกรายการ) 200,000         1 1 1 1   ก่าหนดเอง
19 อุปกรณ์วิชางานเกษตร (เลือกรายการ) แบบ 1 43,000           1   ก่าหนดเอง
20 อุปกรณ์วิชางานเกษตร (เลือกรายการ) แบบ 2 63,000           1   ก่าหนดเอง
21 อุปกรณ์วิชางานเกษตร (เลือกรายการ) แบบ 3 83,000           1   ก่าหนดเอง
22 อุปกรณ์วิชางานเกษตร (เลือกรายการ) แบบ 4 103,000         1   ก่าหนดเอง
23 ครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ (เลือกรายการ) แบบ 1 140,000         1   ก่าหนดเอง
24 ครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ (เลือกรายการ) แบบ 2 160,000         1   ก่าหนดเอง
25 ครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ (เลือกรายการ) แบบ 3 180,000         1   ก่าหนดเอง
26 ครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ (เลือกรายการ) แบบ 4 200,000         1   ก่าหนดเอง

ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลักการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นส าหรับโรงเรียนปกติ (ส าหรับโรงเรียนขยายโอกาส)

ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมหลักการส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา (ส าหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา)

1 โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา 1,600               มอก. (จัดต้ังข้ันต ่า 10 ชุด)1  ชุดต่อนักเรียน  1  คน

บัญชีรายการครุภัณฑ์และเกณฑ์การขอจัดต้ังงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี รายการครุภัณฑ์
ราคา

ต่อหน่วย

เกณฑ์ควรมีตามขนาด ร.ร. ส าหรับโรงเรียน/สพท.
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1  ชุดต่อนักเรียน  1  คน

1  ชุดต่อนักเรียน  1  คน

1. ครุภัณฑ์การศึกษา
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ราคา
ต่อหน่วย

เกณฑ์ควรมีตามขนาด ร.ร. ส าหรับโรงเรียน/สพท.
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2 ครุภัณฑ์ส่าหรับดนตรีไทย (เลือกรายการ) 100,000         1 1 1 1    ก่าหนดเอง
3 ครุภัณฑ์ส่าหรับดนตรีพ้ืนบ้าน (เลือกรายการ) แบบ 1 50,000           1    ก่าหนดเอง
4 ครุภัณฑ์ส่าหรับดนตรีพ้ืนบ้าน (เลือกรายการ) แบบ 2 70,000           1    ก่าหนดเอง
5 ครุภัณฑ์ส่าหรับดนตรีพ้ืนบ้าน (เลือกรายการ) แบบ 3 90,000           1    ก่าหนดเอง
6 ครุภัณฑ์ส่าหรับดนตรีพ้ืนบ้าน (เลือกรายการ) แบบ 4 110,000         1    ก่าหนดเอง
7 ครุภัณฑ์ส่าหรับห้องสมุด (เลือกรายการ) แบบ 1 60,000           1    ก่าหนดเอง
8 ครุภัณฑ์ส่าหรับห้องสมุด (เลือกรายการ) แบบ 2 80,000           1    ก่าหนดเอง
9 ครุภัณฑ์ส่าหรับห้องสมุด (เลือกรายการ) แบบ 3 100,000         1    ก่าหนดเอง
10 ครุภัณฑ์ส่าหรับห้องสมุด (เลือกรายการ) แบบ 4 120,000         1    ก่าหนดเอง
11 ครุภัณฑ์ส่าหรับห้องนาฏศิลป์ (เลือกรายการ) 150,000         1 1 1 1    ก่าหนดเอง
12 ครุภัณฑ์ส่าหรับห้องปฏิบัติการเพาะเห็ด (เลือกรายการ) 100,000         1 1 1 1    ก่าหนดเอง
13 ครุภัณฑ์ส่าหรับดนตรีสากล (เลือกรายการ) 200,000         1 1 1 1    ก่าหนดเอง
14 อุปกรณ์วิชางานเกษตร (เลือกรายการ) แบบ 1 43,000           1    ก่าหนดเอง
15 อุปกรณ์วิชางานเกษตร (เลือกรายการ) แบบ 2 63,000           1    ก่าหนดเอง
16 อุปกรณ์วิชางานเกษตร (เลือกรายการ) แบบ 3 83,000           1    ก่าหนดเอง
17 อุปกรณ์วิชางานเกษตร (เลือกรายการ) แบบ 4 103,000         1    ก่าหนดเอง
18 ครุภัณฑ์ส่าหรับโรงฝึกงาน (เลือกรายการ) 135,000         1 1 1 1    ก่าหนดเอง
19 ครุภัณฑ์ส่าหรับงานช่างยนต์ (เลือกรายการ) 120,000         1 1 1 1    ก่าหนดเอง
20 ครุภัณฑ์ส่าหรับงานไฟฟ้า (เลือกรายการ) 100,000         1 1 1 1    ก่าหนดเอง
21 ครุภัณฑ์ส่าหรับงานไม้ (เลือกรายการ) 100,000         1 1 1 1    ก่าหนดเอง
22 ครุภัณฑ์ส่าหรับงานโลหะ (เลือกรายการ) 150,000         1 1 1 1    ก่าหนดเอง
23 ครุภัณฑ์ส่าหรับห้องวิทยาศาสตร์ (เลือกรายการ) 150,000         1 1 1 1    ก่าหนดเอง
24 ครุภัณฑ์ส่าหรับวงโยธวาทิต (เลือกรายการ) 900,000         1 1 1 1    ก่าหนดเอง
25 ครุภัณฑ์ส่าหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ (เลือกรายการ) 400,000         1 1 1 1    ก่าหนดเอง
26 ครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ (เลือกรายการ) 500,000         1 1 1 1    ก่าหนดเอง
27 อุปกรณ์วิชางานยนต์ (เลือกรายการ) 132,000         1 1 1 1    ก่าหนดเอง
28 ครุภัณฑ์งานอาหารและโภชนาการ (เลือกรายการ) 120,000         1 1 1 1    ก่าหนดเอง
29 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น) (เลือกรายการ) 120,000         1 1 1 1   ก่าหนดเอง
30 อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา (เลือกรายการ) 135,000         1 1 1 1   ก่าหนดเอง
31 อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น (เลือกรายการ) แบบ 1 75,000           1    ก่าหนดเอง
32 อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น (เลือกรายการ) แบบ 2 95,000           1    ก่าหนดเอง
33 อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น (เลือกรายการ) แบบ 3 115,000         1    ก่าหนดเอง
34 อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น (เลือกรายการ) แบบ 4 135,000         1    ก่าหนดเอง
35 อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (เลือกรายการ) 160,000         1 1 1 1   ก่าหนดเอง
36 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (เลือกรายการ) 420,000         1 1 1 1   ก่าหนดเอง
37 ครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ (เลือกรายการ) แบบ 1 140,000         1    ก่าหนดเอง
38 ครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ (เลือกรายการ) แบบ 2 160,000         1    ก่าหนดเอง
39 ครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ (เลือกรายการ) แบบ 3 180,000         1    ก่าหนดเอง
40 ครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ (เลือกรายการ) แบบ 4 200,000         1    ก่าหนดเอง

ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ (ส าหรับโรงเรียนประถม และโรงเรียนขยายโอกาส)

ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมหลักการส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา (ส าหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา)

1 โต๊ะครู 4,000    ก าหนดเอง
2 เก้าอ้ีครู 1,300    ก าหนดเอง
3 โต๊ะท างาน ระดับปฏิบัติการ / ช านาญการ 4,100     ก าหนดเอง
4 โต๊ะท างาน ระดับช านาญการพิเศษ 5,900     ก าหนดเอง
5 เก้าอ้ีท างาน ระดับปฏิบัติการ / ช านาญการ 3,200     ก าหนดเอง
6 เก้าอ้ีท างาน ระดับช านาญการพิเศษ 4,300     ก าหนดเอง
7 โต๊ะพับอเนกประสงค์ 1,300     ก าหนดเอง
8 โต๊ะวางเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 2,600  ก าหนดเอง
9 โต๊ะหมู่บูชา 7,500     ส านักงบประมาณ
10 ตู้นิรภัย (มอก 437-2529) 18,000     ส านักงบประมาณ
11 ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 5,500                 ส านักงบประมาณ
12 ตู้เหล็ก แบบ 4 ล้ินชัก 7,000                 ส านักงบประมาณ
13 ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม 4,300                 ส านักงบประมาณ
14 ตู้เหล็กแบบเต้ีย บานเล่ือนกระจก พร้อมฐานรอง 4,100     ก าหนดเอง

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

2. ครุภัณฑ์ส านักงาน

ตามความต้องการ/จ่าเป็น
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15 ตู้เหล็กแบบเต้ีย บานเล่ือนทึบ พร้อมฐานรอง 3,700     ก าหนดเอง
16 ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง 8,000                 ส านักงบประมาณ
17 ช้ันวางอเนกประสงค์ 4 ช้ัน 2,500     ก าหนดเอง
18 เครื องขัดพ้ืน 20,000           1 1 1 1     ส านักงบประมาณ
19 เครื องเจาะกระดาษและเข้าเล่มแบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก 20,000           1 1 1 1     ส านักงบประมาณ
20 เครื องเจาะกระดาษและเข้าเล่มแบบเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือโยก 12,000           1 1 1 1     ส านักงบประมาณ
21 เครื องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร 13,000           1 1 1 1     ส านักงบประมาณ
22 เครื องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร 14,000           1 1 1 1     ส านักงบประมาณ
23 เครื องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ด่า) ความเร็วไม่น้อยกว่า 10 แผ่น/นาที 50,000           1 1 1 1     ล าดับท่ี 23-31
24 เครื องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ด่า) ความเร็วไม่น้อยกว่า 20 แผ่น/นาที 90,000           1 1 1 1     จากส านักงบประมาณ     
25 เครื องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ด่า) ความเร็วไม่น้อยกว่า 30 แผ่น/นาที 120,000         1 1 1 1     ให้เลือกได้เพียง 1 รายการ
26 เครื องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ด่า) ความเร็วไม่น้อยกว่า 40 แผ่น/นาที 180,000         1 1 1 1    

27 เครื องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ด่า) ความเร็วไม่น้อยกว่า 50 แผ่น/นาที 220,000         1 1 1 1    

28 เครื องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ด่าและสี) ความเร็วไม่น้อยกว่า 20 แผ่น/นาที 120,000         1 1 1 1    

29 เครื องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ด่าและสี) ความเร็วไม่น้อยกว่า 30 แผ่น/นาที 250,000         1 1 1 1    

30 เครื องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ด่าและสี) ความเร็วไม่น้อยกว่า 40 แผ่น/นาที 300,000         1 1 1 1    

31 เครื องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ด่าและสี) ความเร็วไม่น้อยกว่า 50 แผ่น/นาที 450,000         1 1 1 1    

32 เคร่ืองท าลายเอกสาร แบบตัดตรง แบบท าลายคร้ังละ 10 แผ่น 20,000     ส านักงบประมาณ
33 เคร่ืองท าลายเอกสาร แบบตัดตรง แบบท าลายคร้ังละ 20 แผ่น 31,000     ส านักงบประมาณ
34 เคร่ืองท าลายเอกสาร แบบตัดตรง แบบท าลายคร้ังละ 30 แผ่น 62,200     ส านักงบประมาณ
35 เคร่ืองท าลายเอกสาร แบบตัดละเอียด แบบท าลายคร้ังละ 10 แผ่น 26,300     ส านักงบประมาณ
36 เคร่ืองท าลายเอกสาร แบบตัดละเอียด แบบท าลายคร้ังละ 20 แผ่น 52,800     ส านักงบประมาณ
37 เคร่ืองท าลายเอกสาร แบบตัดละเอียด แบบท าลายคร้ังละ 30 แผ่น 69,900     ส านักงบประมาณ
38 เครื องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู 17,000               ส านักงบประมาณ
39 เครื องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 15,000 บีทียู 20,000               ส านักงบประมาณ
40 เครื องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู 21,000               ส านักงบประมาณ
41 เครื องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู 28,000               ส านักงบประมาณ
42 เครื องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู 23,000               ส านักงบประมาณ
43 เครื องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 15,000 บีทียู 25,900               ส านักงบประมาณ
44 เครื องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู 28,600               ส านักงบประมาณ
45 เครื องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 20,000 บีทียู 30,600               ส านักงบประมาณ
46 เครื องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 32,400               ส านักงบประมาณ
47 เครื องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู 36,000               ส านักงบประมาณ
48 เครื องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู 40,200            ส านักงบประมาณ
49 เครื องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู 42,300            ส านักงบประมาณ
50 เครื องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 47,000            ส านักงบประมาณ
51 เครื องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู 51,200            ส านักงบประมาณ
52 เครื องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 44,000 บีทียู 53,300            ส านักงบประมาณ
53 เครื องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 48,000 บีทียู 55,900            ส านักงบประมาณ
54 เครื องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 50,000 บีทียู 57,000            ส านักงบประมาณ
55 เครื องพิมพ์ส่าเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด 300x300 จุดต่อตารางน้ิว 130,000         1 1 1 1     ล าดับท่ี 55-57 
56 เครื องพิมพ์ส่าเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด 300x400 จุดต่อตารางน้ิว 180,000         1 1 1 1     จากส านักงบประมาณ     
57 เครื องพิมพ์ส่าเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด 400x400 จุดต่อตารางน้ิว 180,000         1 1 1 1     ให้เลือกได้เพียง 1 รายการ
58 ถังน่้า แบบพลาสติก ขนาด 2,000 ลิตร 5,900                 ส านักงบประมาณ
59 ถังน่้า แบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 1,000 ลิตร 5,200                 ส านักงบประมาณ
60 ถังน่้า แบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 1,500 ลิตร 6,400                 ส านักงบประมาณ
61 ถังน่้า แบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,000 ลิตร 8,300                 ส านักงบประมาณ
62 ถังน่้า แบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,500 ลิตร 9,300                 ส านักงบประมาณ
63 ถังน่้า แบบสเตนเลส ขนาดความจุ 1,000 ลิตร 8,700                 ส านักงบประมาณ
64 ถังน่้า แบบสเตนเลส ขนาดความจุ 1,500 ลิตร 11,300               ส านักงบประมาณ
65 ถังน่้า แบบสเตนเลส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร 14,300               ส านักงบประมาณ
66 ถังน่้า แบบสเตนเลส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร 17,000               ส านักงบประมาณ
67 พัดลม แบบต้ังโต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 น้ิว (300 มิลลิเมตร) 400     ก าหนดเอง
68 พัดลม แบบต้ังโต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 16 น้ิว (400 มิลลิเมตร) 600     ก าหนดเอง
69 พัดลม แบบต้ังพ้ืน ขนาดไม่น้อยกว่า 16 น้ิว (400 มิลลิเมตร) 1,200     ก าหนดเอง
70 พัดลม แบบโคจรติดเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 16 น้ิว (400 มิลลิเมตร) 1,200     ก าหนดเอง
71 พัดลม แบบโคจรติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 น้ิว (400 มิลลิเมตร) 1,000     ก าหนดเอง
72 พัดลม แบบระบายอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 8 น้ิว (200 มิลลิเมตร) 800     ก าหนดเอง

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
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
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73 พัดลม แบบระบายอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 10 น้ิว (250 มิลลิเมตร) 900     ก าหนดเอง
74 พัดลม แบบระบายอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 น้ิว (300 มิลลิเมตร) 1,000     ก าหนดเอง

ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ (ส าหรับโรงเรียนประถม และโรงเรียนขยายโอกาส)

ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมหลักการส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา (ส าหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา)

1 เครื องฉายภาพ 3 มิติ 20,000               ส านักงบประมาณ
2 เครื องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens 14,100               ส านักงบประมาณ
3 เครื องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens 27,700               ส านักงบประมาณ
4 เครื องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens 29,700               ส านักงบประมาณ
5 เครื องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens 30,300               ส านักงบประมาณ
6 เครื องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens 42,500               ส านักงบประมาณ
7 เครื องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI Lumens 62,500               ส านักงบประมาณ
8 เครื องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens 70,200               ส านักงบประมาณ
9 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 100 น้ิว 13,000               ส านักงบประมาณ
10 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 120 น้ิว 15,300               ส านักงบประมาณ
11 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 150 น้ิว 24,300               ส านักงบประมาณ
12 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 180 น้ิว 35,200               ส านักงบประมาณ
13 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมุม ขนาด 200 น้ิว 45,500               ส านักงบประมาณ
14 โทรทัศน์สี แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 40 น้ิว 13,500               ส านักงบประมาณ
15 โทรทัศน์สี แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 48 น้ิว 17,600               ส านักงบประมาณ
16 โทรทัศน์สี แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 55 น้ิว 18,200               ส านักงบประมาณ
17 เครื องขยายเสียง (Power Amp) ขนาด 150 วัตต์ พร้อมล่าโพง และไมโครโฟน 20,000     สพฐ.
18 ตู้ล่าโพงเคลื อนที 8,000     สพฐ.

ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ (ส าหรับโรงเรียนประถม และโรงเรียนขยายโอกาส)

ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมหลักการส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา (ส าหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา)

1 เครื องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 9,500                 ส านักงบประมาณ
2 เครื องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน 10,900               ส านักงบประมาณ
3 เครื องตัดหญ้า แบบเข็น 13,000               ส านักงบประมาณ
4 เครื องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน 12,000               ส านักงบประมาณ
5 เครื องตัดหญ้า แบบนั งขับ 182,000             ส านักงบประมาณ
6 เครื องท่าน่้าเย็น แบบท่อต่อ ขนาด 1 ก๊อก 13,400               ส านักงบประมาณ
7 เครื องท่าน่้าเย็น แบบท่อต่อ ขนาด 2 ก๊อก 14,600               ส านักงบประมาณ
8 เครื องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม 18,000               ส านักงบประมาณ
9 ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต 6,500                 ส านักงบประมาณ
10 ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต 9,000                 ส านักงบประมาณ
11 ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต 14,700               ส านักงบประมาณ
12 ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต 18,500               ส านักงบประมาณ
13 ตู้เย็น ขนาด 16 คิวบิกฟุต 24,700               ส านักงบประมาณ

5. ครุภัณฑ์การเกษตร
ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ

กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ (ส าหรับโรงเรียนประถม และโรงเรียนขยายโอกาส)
ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

กิจกรรมหลักการส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา (ส าหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา)
1 เคร่ืองสูบน้ า แบบหอยโข่ง เคร่ืองยนต์เบนซิน สูบน้ าได้ 450 ลิตรต่อนาที 7,100     ส านักงบประมาณ
2 เคร่ืองสูบน้ า แบบหอยโข่ง เคร่ืองยนต์เบนซิน สูบน้ าได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 5 แรงม้า 8,200     ส านักงบประมาณ
3 เคร่ืองสูบน้ า แบบหอยโข่ง เคร่ืองยนต์เบนซิน สูบน้ าได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 7 แรงม้า 20,100     ส านักงบประมาณ
4 เคร่ืองสูบน้ า แบบหอยโข่ง เคร่ืองยนต์ดีเซล สูบน้ าได้ 1,750 ลิตรต่อนาที 63,400     ส านักงบประมาณ
5 เคร่ืองสูบน้ า แบบหอยโข่ง เคร่ืองยนต์ดีเซล สูบน้ าได้ 3,800 ลิตรต่อนาที 102,000     ส านักงบประมาณ
6 เคร่ืองสูบน้ า แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ าได้ 450 ลิตรต่อนาที 11,000     ส านักงบประมาณ
7 เคร่ืองสูบน้ า แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ าได้ 1,130 ลิตรต่อนาที 18,200     ส านักงบประมาณ
8 เคร่ืองสูบน้ า แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ าได้ 1,500 ลิตรต่อนาที 32,100     ส านักงบประมาณ
9 เคร่ืองสูบน้ า แบบท่อพญานาค 82,400     ส านักงบประมาณ
10 เคร่ืองสูบน้ าไฟฟ้าแบบจมใต้น้ า (Submersible Pump) มอเตอร์ขนาด 0.5 แรงม้า 220 V.AC 28,500     ส านักงบประมาณ

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
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

3. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

4. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
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11 เคร่ืองสูบน้ าไฟฟ้าแบบจมใต้น้ า (Submersible Pump) มอเตอร์ขนาด 1.0 แรงม้า 220 V.AC 37,200     ส านักงบประมาณ
12 เคร่ืองสูบน้ าไฟฟ้าแบบจมใต้น้ า (Submersible Pump) มอเตอร์ขนาด 1.5 แรงม้า 220 V.AC 40,700     ส านักงบประมาณ
13 เคร่ืองสูบน้ าไฟฟ้าแบบจมใต้น้ า (Submersible Pump) มอเตอร์ขนาด 2.0 แรงม้า 220 V.AC 48,600     ส านักงบประมาณ
14 เคร่ืองสูบน้ าไฟฟ้าแบบจมใต้น้ า (Submersible Pump) มอเตอร์ขนาด 3.0 แรงม้า 220 V.AC 65,500     ส านักงบประมาณ

ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ (ส าหรับโรงเรียนประถม และโรงเรียนขยายโอกาส)

ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมหลักการส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา (ส าหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา)

1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ากว่า 2,400 ซีซี หรือก่าลัง
เครื องยนต์สูงสุดไม่ต ่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื อน 2 ล้อ แบบธรรมดา

575,000         1 1 1 1    ส านักงบประมาณ

2 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ากว่า 2,400 ซีซี หรือก่าลัง
เครื องยนต์สูงสุดไม่ต ่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างข้างหลังคนขับ 
(Cab)

715,000         1 1 1 1    ส านักงบประมาณ

3 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ากว่า 2,400 ซีซี หรือก่าลัง
เครื องยนต์สูงสุดไม่ต ่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื อน 2 ล้อ แบบดับเบ้ิลแคบ

854,000         1 1 1 1    ส านักงบประมาณ

4 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ากว่า 2,400 ซีซี หรือก่าลัง
เครื องยนต์สูงสุดไม่ต ่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างข้างหลังคนขับ 
(Cab)

829,000         1 1 1 1    ส านักงบประมาณ

5 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ากว่า 2,400 ซีซี หรือก่าลัง
เครื องยนต์สูงสุดไม่ต ่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื อน 4 ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ

1,025,000       1 1 1 1    ส านักงบประมาณ

6 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ากว่า 3,000 ซีซี หรือ
ก่าลังเครื องยนต์สูงสุดไม่ต ่ากว่า 80 กิโลวัตต์

1,075,000       1 1 1 1    ส านักงบประมาณ

7 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน  6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ากว่า 4,000 ซีซี หรือ
ก่าลังเครื องยนต์สูงสุดไม่ต ่ากว่า 105 กิโลวัตต์

1,375,000       1 1 1 1    ส านักงบประมาณ

8 รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 54,700           1 1 1 1    ส านักงบประมาณ
9 รถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี 84,300           1 1 1 1    ส านักงบประมาณ
10 รถโดยสารขนาด 12 ที นั ง (ดีเซล) ปริมาณกระบอกสูบไม่ต ่ากว่า 2,400 ซีซี หรือก่าลัง

เครื องยนต์สูงสุด ไม่ต ่ากว่า 90 กิโลวัตต์
1,364,000        ส านักงบประมาณ

ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลักการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นส าหรับโรงเรียนปกติ (ส าหรับ สพป.)

ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายส าหรับโรงเรียนปกติ (ส าหรับ สพม.)

1 สแกนเนอร์ส่าหรับงานเก็บเอกสารทั วไป 3,200  กระทรวงดิจิทัลฯ
2 สแกนเนอร์ส่าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที  1 17,000  กระทรวงดิจิทัลฯ
3 สแกนเนอร์ส่าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที  2 29,000  กระทรวงดิจิทัลฯ
4 สแกนเนอร์ ส่าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที  3 36,000  กระทรวงดิจิทัลฯ
5 เครื องคอมพิวเตอร์ส่าหรับงานส่านักงาน  (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 17,000  กระทรวงดิจิทัลฯ
6 เครื องคอมพิวเตอร์ส่าหรับงานประมวลผล แบบที  1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 22,000  กระทรวงดิจิทัลฯ
7 เครื องคอมพิวเตอร์ส่าหรับงานประมวลผล แบบที  2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 30,000  กระทรวงดิจิทัลฯ
8 เครื องคอมพิวเตอร์ All In One ส่าหรับงานส่านักงาน 17,000  กระทรวงดิจิทัลฯ
9 เครื องคอมพิวเตอร์ All In One ส่าหรับงานประมวลผล 23,000  กระทรวงดิจิทัลฯ
10 เครื องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส่าหรับงานส่านักงาน 16,000  กระทรวงดิจิทัลฯ
11 เครื องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส่าหรับงานประมวลผล 22,000  กระทรวงดิจิทัลฯ
12 เครื องส่ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2,500  กระทรวงดิจิทัลฯ
13 เครื องส่ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA 5,800  กระทรวงดิจิทัลฯ
14 เครื องส่ารองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA 12,000  กระทรวงดิจิทัลฯ
15 เครื องส่ารองไฟฟ้า ขนาด 3 KVA 32,000  กระทรวงดิจิทัลฯ
16 เครื องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวด่า 10,000  กระทรวงดิจิทัลฯ
17 เครื องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED สี 15,000  กระทรวงดิจิทัลฯ
18 เครื องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 7,500  กระทรวงดิจิทัลฯ
19 เครื องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ส้ัน 22,000  กระทรวงดิจิทัลฯ
20 เครื องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว 23,000  กระทรวงดิจิทัลฯ
21 เครื องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 4,300  กระทรวงดิจิทัลฯ
22 เครื องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส่าหรับกระดาษขนาด A3 6,300  กระทรวงดิจิทัลฯ
23 เครื องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด่า (18 หน้า/นาที) 2,600  กระทรวงดิจิทัลฯ
24 เครื องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวด่า ชนิด Network แบบที  1 (28 หน้า/นาที) 8,900  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

6. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

7. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

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

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

ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น
ตามความต้องการ/จ่าเป็น
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25 เครื องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด่า ชนิด Network แบบที  2 (38 หน้า/นาที) 15,000  กระทรวงดิจิทัลฯ
26 เครื องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที  1 (18 หน้า/นาที) 10,000  กระทรวงดิจิทัลฯ
27 เครื องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที  2 (27 หน้า/นาที) 27,000  กระทรวงดิจิทัลฯ
28 เครื องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด่า ชนิด Network ส่าหรับกระดาษขนาด A3 54,000  กระทรวงดิจิทัลฯ
29 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง 2,800  กระทรวงดิจิทัลฯ
30 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที  1 6,000  กระทรวงดิจิทัลฯ
31 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที  2 21,000  กระทรวงดิจิทัลฯ
32 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง 120,000  กระทรวงดิจิทัลฯ
33 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access Point) แบบที  1 5,400  กระทรวงดิจิทัลฯ
34 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access Point) แบบที  2 23,000  กระทรวงดิจิทัลฯ
35 จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว 2,800  กระทรวงดิจิทัลฯ
36 จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 น้ิว 3,700  กระทรวงดิจิทัลฯ
37 อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router) 44,000  กระทรวงดิจิทัลฯตามความต้องการ/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
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1. ค ำช้ีแจง
1.1 อาคารเรียนในเขตแผ่นดินไหว 5 แบบด้านล่าง เว็บไซต์จะใช้ราคาต่อหน่วยของอาคารเรียนในเขตพ้ืนท่ีปกติ โดยงบประมาณส่วนต่าง สพฐ. จะส ารองงบประมาณไว้สมทบ

ให้ สพท. ยึดรำคำในเว็บไซต์เป็นราคากลางในการจัดต้ังตามกรอบงบประมาณท่ีได้รับ
รหัส - แบบส่ิงก่อสร้ำง รำคำต่อหน่วย

105 อาคารเรียน สปช.103/61 ขนาด 3 ห้องเรียน ยกพ้ืนสูง (ในเขตแผ่นดินไหว) 2,576,000   บาท
106 อาคารเรียน สปช.103/61 ขนาด 4 ห้องเรียน ยกพ้ืนสูง (ในเขตแผ่นดินไหว) 3,358,000   บาท
121 อาคารเรียน 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้องเรียน 6,866,000   บาท
122 อาคารเรียน 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 5 ห้องเรียน 8,084,000   บาท
125 อาคารเรียน 108 ล/59-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) 13,436,000 บาท

1.2 สีตัวอักษร
สีน้ าเงิน จัดต้ังได้เฉพาะพ้ืนท่ีปกติ
สีแดง จัดต้ังได้เฉพาะพ้ืนท่ีเส่ียงต่อแผ่นดินไหว
สีด า จัดต้ังได้ท้ังพ้ืนท่ีปกติและพ้ืนท่ีเส่ียงต่อแผ่นดินไหว

1.3 สีพ้ืนราคาต่อหน่วย
ราคากลางส านักงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ราคากลางกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รำคำกลำงและเง่ือนไขในกำรจัดต้ัง

ปกติ
แผ่นดิน

ไหว
นักเรียน
ต้ังแต่

1 101 อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 2 ห้องเรียน 2,906,000   ปีเดียว   1 หลัง 31 (เฉพาะ นร.อนุบาล)

1 102 อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 3 ห้องเรียน 4,219,000 ปีเดียว   1 หลัง 61 (เฉพาะ นร.อนุบาล)

1 104 สปช.103/26 อาคารเรียนช้ันเดียว 3 ห้องเรียน (พ้ืนยกสูง) 2,079,000 ปีเดียว  2 ห้อง 60           
1 105 อาคารเรียน สปช.103/61 ขนาด 3 ห้องเรียน ยกพ้ืนสูง (ในเขตแผ่นดินไหว) 2,576,000 ปีเดียว  2 ห้อง 60           
1 106 อาคารเรียน สปช.103/61 ขนาด 4 ห้องเรียน ยกพ้ืนสูง (ในเขตแผ่นดินไหว) 3,358,000 ปีเดียว  3 ห้อง 60           

  

13,166,000    

รหัส ควำม
ขำดแคลน

เง่ือนไขส ำหรับพ้ืนท่ีระยะ
เวลำ

ก่อสร้ำง

รำคำ
ต่อหน่วย

แบบส่ิงก่อสร้ำง

รำคำในเว็บไซต์
2,079,000      
2,772,000      
4,012,000      
5,376,000      

อำคำรเรียน

ตำรำงแบบส่ิงก่อสร้ำงและเง่ือนไข ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

" ตัวอย่าง "
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1 109 อาคารเรียน OBEC 104 ล./61 5,653,000 ปีเดียว  3 ห้อง 121          
1 110 อาคารเรียน OBEC 105 ล./61 6,796,000 ปีเดียว  4 ห้อง 121          
1 111 อาคารเรียน OBEC 106 ล./61 7,926,000 ปีเดียว  5 ห้อง 121          
1 112 อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคาร 2 ช้ัน 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดข้ึน 2 ข้าง 4,012,000 ปีเดียว  3 ห้อง 121          
1 113 อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ช้ัน 5 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) 5,376,000 ปีเดียว  4 ห้อง 121          
1 114 อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ช้ัน 6 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) 6,264,000 ปีเดียว  5 ห้อง 121          
1 115 อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ช้ัน 5 ห้องเรียน (ช้ันล่าง 1 ห้อง ช้ันบน 4 ห้อง) 4,757,000 ปีเดียว  4 ห้อง 121          
1 116 อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ช้ัน 6 ห้องเรียน (ช้ันล่าง 2 ห้อง ช้ันบน 4 ห้อง) 4,955,000 ปีเดียว  5 ห้อง 121          
1 117 อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ช้ัน 7 ห้องเรียน (ช้ันล่าง 3 ห้อง ช้ันบน 4 ห้อง) 5,129,000 ปีเดียว  6 ห้อง 121          
1 118 อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ช้ัน 8 ห้องเรียน (ช้ันล่าง 4 ห้อง ช้ันบน 4 ห้อง) 5,337,000 ปีเดียว  7 ห้อง 121          
1 119 อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ช้ัน 10 ห้องเรียน (ช้ันล่าง 5 ห้อง ช้ันบน 5 ห้อง) 6,268,000 ปีเดียว  8 ห้อง 121          
1 120 อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ช้ัน 12 ห้องเรียน (ช้ันล่าง 6 ห้อง ช้ันบน 6 ห้อง) 7,098,000 ปีเดียว  10 ห้อง 121          
1 121 อาคารเรียน 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้องเรียน 6,866,000 ปีเดียว  3 ห้อง 121          
1 122 อาคารเรียน 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 5 ห้องเรียน 8,084,000 ปีเดียว  4 ห้อง 121          
1 123 อาคารเรียน สปช.2/28 ปรับปรุง 3 ช้ัน 15 ห้องเรียน 9,441,000 ปีเดียว  12 ห้อง 400          
1 124 อาคารเรียน 108 ล./59-ก 13,166,000 ปีเดียว  6 ห้อง 240          
1 125 อาคารเรียน 108 ล./59-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) 13,436,000 ปีเดียว  6 ห้อง 240          
1 131 อาคารเรียน 212 ล./57-ก 17,840,000 ผูกพัน  10 ห้อง 400          
1 132 อาคารเรียน 212 ล./57-ข ส าหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว 18,176,000 ผูกพัน  10 ห้อง 400          
1 133 อาคารเรียน 216 ล./57-ก 21,230,000 ผูกพัน  14 ห้อง 400          
1 134 อาคารเรียน 216 ล./57-ข ส าหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว 21,683,000 ผูกพัน  14 ห้อง 400          
1 135 อาคารเรียน 318 ล./55-ก นอกเขตแผ่นดินไหว 22,576,000 ผูกพัน  15 ห้อง 400          
1 136 อาคารเรียน 318 ล./55-ข ในเขตแผ่นดินไหว 24,200,000 ผูกพัน  15 ห้อง 400          
1 137 อาคารเรียน 324 ล./55-ก นอกเขตแผ่นดินไหว 26,733,000 ผูกพัน  20 ห้อง 400          
1 138 อาคารเรียน 324 ล./55-ข ในเขตแผ่นดินไหว 27,652,000 ผูกพัน  20 ห้อง 400          
1 998 อาคารเรียน แบบพิเศษ - ปีเดียว   3 ห้อง 121          115
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1 999 อาคารเรียน แบบพิเศษ - ผูกพัน   10 ห้อง 400          

2 201 สปช. 201/26 1,139,800 ปีเดียว   1 หลัง 121          
2 202 สปช. 202/26 865,800 ปีเดียว   1 หลัง 60           
2 203 สปช. 205/26 2,616,000 ปีเดียว   1 หลัง 350          
2 205 โรงอาหาร 84 ท่ีน่ัง 1,109,600 ปีเดียว   1 หลัง 80           
2 206 โรงอาหารขนาดเล็ก 260 ท่ีน่ัง 3,405,000 ปีเดียว   1 หลัง 200          
2 207 โรงอาหารขนาดกลาง 500 ท่ีน่ัง 6,912,000 ปีเดียว   1 หลัง 400          
2 208 โรงอาหาร แบบ 101 ล./27 พิเศษ (ปรับปรุงช้ันบนเป็นโรงพลศึกษา) 13,518,000 ปีเดียว   1 หลัง 800          
2 209 อาคารหอประชุม 100/27 8,519,000 ปีเดียว   1 หลัง 400          
2 210 อาคารห้องสมุด 3,001,400 ปีเดียว   1 หลัง 400          
2 997 หลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ แบบพิเศษ - ปีเดียว   1 หลัง 121          
2 998 อาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ - ปีเดียว   1 หลัง 340          
2 999 อาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ - ผูกพัน   1 หลัง 800          

3 301 อาคารโรงฝึกงาน 102/27 3,017,000 ปีเดียว   1 หน่วย 400          
3 302 โรงฝึกงาน 204/27 5,735,000 ปีเดียว   1 หน่วย 600          
3 303 อาคารโรงฝึกงาน 306 ล./27 8,910,600 ปีเดียว   1 หลัง 1,080       

4 404 บ้านพักครู 8 ครอบครัว 4,142,000 ปีเดียว   121          
4 406 บ้านพักข้าราชการ ระดับช านาญงาน (ระดับ 1-2) หรือเทียบเท่า (บ้านแฝด) บ้านพักครู 204/61 (ฝ) 1,649,000 ปีเดียว   60           
4 408 บ้านพักข้าราชการระดับอาวุโส และช านาญการ  เน้ือท่ี 87 ตารางเมตร  1,190,000 ปีเดียว   60           
4 410 บ้านพักข้าราชการอ านวยการระดับต้น และช านาญการพิเศษ  เน้ือท่ี 105 ตารางเมตร 1,539,000 ปีเดียว   60           
4 412 หอนอนแบบมาตรฐาน 26 3,154,000 ปีเดียว   60           
4 413 หอนอนนักเรียน 38 7,715,000 ปีเดียว   60           
4 414 แบบรูปการก่อสร้างบ้านพักนักศึกษา ในโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพ่ือชีวิตของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 1,381,000 ปีเดียว   60           

ตามจ าเป็น
ตามจ าเป็น

ตามจ าเป็น

ตามจ าเป็น
ตามจ าเป็น
ตามจ าเป็น
ตามจ าเป็น

อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/หอประชุม/ห้องสมุด

โรงฝึกงาน

บ้ำนพักครู/บ้ำนพักนักเรียน
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4 998 บ้านพักนักเรียน แบบพิเศษ - ปีเดียว   60           
4 999 บ้านพักครู แบบพิเศษ - ปีเดียว   60           

5 501 ห้องน้ าห้องส้วมนักเรียนหญิง 4 ท่ี/49 400,200 ปีเดียว   2 ท่ีน่ัง 60           
5 502 ห้องน้ าห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ท่ี/49 530,200 ปีเดียว   2 ท่ีน่ัง 60           
5 503 ห้องน้ าห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ท่ี/49 525,900 ปีเดียว   4 ท่ีน่ัง 60           
5 504 ห้องน้ าห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ท่ี/49 665,900 ปีเดียว   4 ท่ีน่ัง 60           
5 505 อาคาร สพฐ. 4 (ห้องส้วม 4 ห้อง) 420,200 ปีเดียว   2 ท่ีน่ัง 60           

7 701 สนามบาสเก็ตบอลมาตรฐาน FIBA 421,000 ปีเดียว   1 สนาม 60           
7 702 ลานกีฬาอเนกประสงค์ 170,800 ปีเดียว   1 สนาม 60           
7 703 สนามฟุตบอล ฟ. 1/42 926,000 ปีเดียว   1 สนาม 60           
7 704 สนามกีฬา ฟ. 3/42 724,000 ปีเดียว   1 สนาม 60           
7 705 สนามฟุตบอล ฟ. 3 (พิเศษ) 1,698,000 ปีเดียว   1 สนาม 121          
7 706 สนามกีฬาอเนกประสงค์ 1,307,700 ปีเดียว   1 สนาม 121          

8 801 ร้ัวมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากตอกเข็ม) - เข็ม ค.ส.ล. 1,550 ปีเดียว   60           
8 803 ร้ัวมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากไม่ตอกเข็ม) 1,510 ปีเดียว   60           
8 804 ร้ัวมาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากตอกเสาเข็ม) 2,580 ปีเดียว   60           
8 805 ร้ัวมาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเข็ม) 2,360 ปีเดียว   60           
8 806 ร้ัวลวดหนาม 7 เส้น 270 ปีเดียว   60           
8 807 ร้ัวลวดหนาม 9 เส้น 320 ปีเดียว   60           
8 808 ร้ัวลวดหนาม 12 เส้น 2,610 ปีเดียว   60           
8 809 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม กว้าง 3.00 เมตร 1,470 ปีเดียว   60           
8 810 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม กว้าง 4.00 เมตร 1,880 ปีเดียว   60           
8 811 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม กว้าง 5.00 เมตร 2,390 ปีเดียว   60           

ตามจ าเป็น
ตามจ าเป็น

ตามจ าเป็น
ตามจ าเป็น
ตามจ าเป็น
ตามจ าเป็น
ตามจ าเป็น
ตามจ าเป็น
ตามจ าเป็น
ตามจ าเป็น
ตามจ าเป็น
ตามจ าเป็น

ร้ัว/ถนน/รางระบายน้้า

ห้องน้้าห้องส้วม

สนามกีฬา

117



 

ปกติ
แผ่นดิน

ไหว
นักเรียน
ต้ังแต่

รหัส ควำม
ขำดแคลน

เง่ือนไขส ำหรับพ้ืนท่ีระยะ
เวลำ

ก่อสร้ำง

รำคำ
ต่อหน่วย

แบบส่ิงก่อสร้ำง

8 812 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม กว้าง 6.00 เมตร 2,770 ปีเดียว   60           
8 813 รางระบายน้ าฝาเปิด 1,360 ปีเดียว   60           
8 814 รางระบายน้ าฝาเหล็ก 2,590 ปีเดียว   60           
8 815 รางระบายน้ าแบบรางวี (ไม่มีฝาปิด) 1,010 ปีเดียว   60           
8 816 รางระบายน้ ารูปตัว V 1,060 ปีเดียว   60           

9 901 อาคารส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แบบท่ี 1 22,267,000 ผูกพัน   1 หลัง
9 902 อาคารส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แบบท่ี 2 19,340,000 ผูกพัน   1 หลัง
9 904 อาคารส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แบบท่ี 4 9,804,000 ปีเดียว   1 หลัง
9 998 อาคารส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แบบพิเศษ - ปีเดียว   1 หลัง
9 999 อาคารส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แบบพิเศษ - ผูกพัน   1 หลัง

R R01 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน  ต้ังแต่ 
50,000 บาท

ข้ึนไป

ปีเดียว   1             ตามจ าเป็น

ตามจ าเป็น
ตามจ าเป็น
ตามจ าเป็น
ตามจ าเป็น
ตามจ าเป็น

อาคารส้านักงาน

ปรับปรุงซ่อมแซม
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ข้อเสนอโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เพ่ือขอรับความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ  
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อโครงการ             

2. ส่วนราชการ 
 2.1 ชื่อหน่วยงาน              
 2.2 สถานทึ่ตั้ง             
 2.3 หัวหน้าส่วนราชการ             
 2.4 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของส่วนราชการ (CIO) 
   ชื่อ-นามสกุล     ต าแหน่ง      
   โทรศัพท์     e-Mail      
 2.5 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   ชื่อ-นามสกุล     ต าแหน่ง      
   โทรศัพท์     โทรสาร      
   e-Mail            
 2.6 หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน 
              
              
               
 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลโครงการ 

3. หลักการและเหตุผลความเป็นมา 
            
            
              

4. วัตถุประสงค์ 
            
            
              

5. เป้าหมาย 
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6. งบประมาณ 
 6.1 โครงการปีเดียว ปีงบประมาณ 2566 วงเงินงบประมาณ  บาท 
 6.2 โครงการมากกว่า 1 ปี ปีงบประมาณ - ถึง -  
   ปีงบประมาณ  -  วงเงินงบประมาณ  - บาท 
   ปีงบประมาณ  -  วงเงินงบประมาณ  - บาท 
   ปีงบประมาณ  -  วงเงินงบประมาณ  - บาท 
        รวมวงเงินงบประมาณท้ังสิ้น - บาท 

7. โครงการที่จัดหาครั้งนี้ เป็นการ 
  จัดหาใหม่   ขยายระบบเดิม   ทดแทนระบบเดิม 
  โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/บูรณาการ   โครงการตามภารกิจพ้ืนฐาน 
  อ่ืนๆ (ระบุ)          

8. ความสอดคล้องกับนโยบายหรือแผนที่เกี่ยวข้อง 
  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ /แผนปฏิรูปประเทศ 
  อสอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม/แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ 
  สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อการศึกษาของกระทรวง 
  สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลของหน่วยงาน 
  อ่ืน ๆ ระบุ          

9. สภาพปัจจุบัน 
 9.1 สถานภาพของระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน 
   9.1.1 ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ 

รายการ รายละเอียด จ านวน ปีที่ติดตั้ง ชื่อระบบงานที่ใช้ สถานที่ติดตั้ง 
      
      

   9.1.2 ระบบเครือข่าย 
รายการอุปกรณ์ รายละเอียด จ านวน ปีที่ติดตั้ง สถานที่ติดตั้ง 

     
     

   9.1.3 ระบบงานและปริมาณงาน 
ชื่อระบบ ลักษณะงาน จ านวนผู้ใช้งาน ปริมาณข้อมูล ความถี่ในการใช้ข้อมูล 

     
     

 
 
   9.1.4 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ชื่อสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลักษณะ/ประเภท/ระดับของสื่อ จ านวนผู้ใช้งาน ระบบบริหารจัดการสื่อ 
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 9.2 ปัญหาอุปสรรคในการปฎิบัติงาน (ให้แสดงรายละเอียดปัญหาอุปสรรคของระบบงานปัจจุบัน ปัญหา
อุปสรรคของผู้รับบริการ ที่ท าให้จ าเป็นต้องเสนอโครงการจัดหาใหม่) 
              
               

10. ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์/ระบบงาน ที่จะด าเนินการ 
 10.1 ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ 
   10.1.1 รายละเอียดระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ขออนุมัติ (แสดงรายการ จ านวน และคุณลักษณะ
เฉพาะของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอขออนุมัติ) 

รายการและคุณลักษณะ 
คุณลักษณะ 

จ านวน 
ราคา 

ต่อหน่วย 
รวม 

เป็นเงิน 
สถานที่ติดตั้ง 

MDES อ่ืน 
       
       

 10.2 ระบบงาน 
   10.2.1 ชื่อระบบงาน       
   10.2.2 ขอบเขตและข้อก าหนดของระบบงาน 
               
               
   10.2.3 ปริมาณข้อมูลน าเข้า 
     ปริมาณข้อมูล 
     ปีที่ 1 จ านวน.......................... 
     ปีที่ 2 จ านวน.......................... 
     ปีที่ 3 จ านวน.......................... 
     มีข้อมูลอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ 
     ระบุวิธีการถ่ายโอนข้อมูล............................................................. ............................. 
     ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ......................................................... ........................ 
     บันทึกข้อมูลใหม่ โดย  น าาเข้าเอง   จัดจ้างน าเข้า 
   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 ระยะเวลา อัตรา จ านวน รวมค่าใช้จ่าย 
รวม     
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   10.2.6 แผนการด าเนินและระยะเวลาด าเนินงาน 
   ระยะเวลาด าเนินการเริ่มต้นตั้งแต่   ถึง    

กิจกรรม 
ก าหนดการด าเนินการ (เดือน) หมายเหตุ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
1. รอรับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี              
2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง              
3. ด าเนินการติดตั้งอุปกรณ์              
4. ตรวจรับครุภัณฑ์              

   10.2.7 การบ ารุงรักษา (งบประมาณต่อปี วิธีหรือขั้นตอนการบ ารุงรักษา) 

วิธี/ขั้นตอนการบ ารุงรักษา 
งบประมาณต่อปี 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 
    

11. ผลผลิตของโครงการ 
             
              

12. ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ด้าน ICT 
             
              

13. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางแก้ไข 
ความเสี่ยงของโครงการ แนวทางการแก้ไข 

  

14. ประโยชน์ที่จะได้รับ 
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ส่วนที่ 3 การลงนามรับรองโครงการ 

1. ผู้จัดท า / ขออนุมัติโครงการ 
 
 
 

ลงชื่อ.................................................................................  
(     ) 

ต าแหน่ง       
หน่วยงาน        

โทรศัพท์    โทรสาร      
e-Mail          

 
๒. ผู้ควบคุมโครงการ 

 
 
 
 

ลงชื่อ.............................................................................. 
(     ) 

ต าแหน่ง        
 
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการระดับกระทรวง/กรม 

 
 
 
 

ลงชื่อ.............................................................................. 
(      ) 

ต าแหน่ง        
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) 

หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมกาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



" ตัวอย่าง "
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1. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากำหนดกรอบจำนวนรายการครภุัณฑ์และจำนวนรายการสิ่งก่อสร้าง เป็น
กรอบจำนวนให้โรงเรียนในสังกัด บันทึกคำขอตามกรอบจำนวนดังกล่าว 

2. สถานศึกษาบันทึกคำขอตั้งงบประมาณรายการครุภัณฑ์ รายการสิ่งก่อสร้าง/ซ่อมแซม และรายการ
ก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่งบผูกพันตามกรอบท่ีสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากำหนด 

3. สถานศึกษาพิมพ์รายงานคำขอตั้งงบประมาณรายการครุภัณฑ์ รายการสิ่งก่อสร้าง/ซ่อมแซม และ
รายการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่งบผูกพัน ส่งสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

4. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสง่ออก (Export) คำขอตั้งบประมาณของสถานศึกษาจากระบบเป็นไฟล์ 
Microsoft excel 

5. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจดัสรรงบประมาณตามกรอบเงินท่ีไดร้บั 
6. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา บันทึกคำขอตั้งงบประมาณในระบบการจัดตั้งคำของบประมาณของสำนัก

นโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การใช้งานเว็บไซต์ขอจัดตั้งงบประมาณสำหรับสถานศึกษา 

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

@ ขั้นตอนการทำงาน  
 

เว็บไซต์ได้พัฒนาขึ้นมาเพ่ืออำนวยความสะดวก ลดความผิดพลาดของโรงเรียนในการจัดทำคำขอต้ังงบประมาณ 
และเพ่ือให้สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามีความรวดเร็วในการดำเนินการ 
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สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ โดยคลิกปุ่มคำสั่ง สำหรับโรงเรียนเข้าสู่ระบบ โดยใช้รหัส per_code 

ซึ่งเป็นเลข 6 หลักเป็น Username และ Password 

 
   
ป้อน Username และ Password แล้วคลิกปุ่มคำสั่ง Login 

 
 

เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จเว็บไซต์จะแจ้งชื่อโรงเรียน สังกัดและประเภทโรงเรียน ให้ผู้ใช้ตรวจสอบชื่อโรงเรียนว่า
เป็นโรงเรียนที่ต้องการใช้งานหรือไม่ หากถูกต้องคลิกปุ่มคำสั่ง ยืนยันโรงเรียนนี้ เพ่ือเริ่มต้นการทำงาน 

 
 
 

 
 
 
  เมื่อผู้ใช้ Login เข้าสู่เว็บไซต์สำเร็จ เว็บไซต์จะแสดงหน้าหลักการทำงาน ซึ่งเว็บไซต์กำหนด
เมนกูารทำงานไว้ 4 เมนูหลัก 
 

 
 1. ผู้บริหาร & เจ้าหน้าที ่  เพื่อบันทึกช่ือผู้บริหารและเจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบ 
 2. บันทึกคำของบครุภัณฑ ์  เพื่อบันทึกคำขอตั้งงบประมาณรายการครภุัณฑ ์
 3. บันทึกคำของบสิ่งก่อสร้าง  เพื่อบันทึกคำขอตั้งงบประมาณรายการสิ่งก่อสร้าง 
 4. บันทึกคำของบอาคารผูกพัน เพื่อบันทึกคำขอตั้งงบประมาณรายการอาคารขนาดใหญ่งบผูกพัน 
 
 
 
 

@ การเข้าสู่ระบบ 

@ หน้าหลักการทำงาน 
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 เมนูผู้บริหาร & เจ้าหน้าที่ สำหรับเพิ่มชื่อ-สกุล ผู้บริหารสถานศึกษา และชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท์ 
ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำคำของบประมาณของโรงเรียน ซึ่งจะปรากฏในการพิมพ์รายงานคำของบประมาณส่ง
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 
ให้ผู้ใช้คลิกปุ่มคำสั่ง แก้ไขข้อมูล แล้วป้อนข้อมูลที่ต้องการแก้ไข จากนั้นคลิกปุ่มคำสั่ง บันทึกข้อมูล เว็บไซต์จะให้ตรวจสอบ 
หากยืนยันให้คลิกปุ่มคำสั่ง ตกลง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@ ผู้บริหาร & เจา้หนา้ที ่
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 เมน ูบันทึกคำของบครุภัณฑ์ สำหรับผู้ใช้บันทึกคำขอตั้งงบประมาณค่าครุภัณฑ์ตามกรอบจำนวนรายการ
ที่สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากำหนด 

 
โดยมีเมนูย่อยจำนวน 7 เมนู ประกอบด้วย 

 1. ประวัติการไดร้ับจัดสรร สำหรบัแสดงข้อมูลผลการได้รับจัดสรรครุภัณฑ์ของโรงเรยีน กรณไีม่แสดง
หมายถึงโรงเรียนไม่เคยไดร้ับจัดสรรหรือสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาไม่บันทึกผลการจัดสรร 
 2. ทะเบียนครุภณัฑ์ สำหรับผู้ใช้บนัทึกตรวจสอบรายการครุภณัฑ์ทีโ่รงเรียนสามารถเลือกได้ 
 3. เพิ่มคำขอครุภณัฑ์หลัก สำหรับผู้ใช้บันทึกรายการครุภณัฑ์เข้าสู่ระบบ 
 4. บันทึกรายการครุภัณฑ์ย่อย สำหรับผู้ใช้บันทึกรายการครุภัณฑ์ย่อย ในกรณีที่ผู้ใช้เลือกรายการครุภัณฑ์
หลักท่ีระบุ (เลือกรายการ) ให้ครบตามกรอบวงเงินของรายการครุภัณฑ์หลัก  
 5. ลบคำขอครุภัณฑ์หลัก สำหรับลบรายการครุภัณฑ์หลักที่บันทึกข้อมูลไม่ตรงตามความต้องการ หาก
ครุภัณฑ์หลักท่ีลบ เป็นรายการที่ระบุ (เลือกรายการ) เว็บไซต์จะลบท้ังครุภัณฑ์หลักและครุภัณฑ์ย่อย 
 6. แสดงผล สำหรบัผู้ใช้ตรวจสอบผลการบันทึกข้อมูล 
 7. พิมพ์รายงาน สำหรับผู้ใช้พิมพ์รายงานส่งสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
นอกจากน้ี เว็บไซตไ์ด้อธิบายวิธีการขอจัดตั้งงบประมาณ ให้ผู้ใช้ดำเนินการตาม 6 ข้อดังกล่าว 
 
 
 
 ประวัติการได้รับจัดสรร เว็บไซต์จะแสดงข้อมูลผลการได้รับจัดสรรครุภัณฑ์ของโรงเรียนจากที่ผ่านมาโดย
จะแสดงสถานะการรายงานผลการดำเนินงาน โดยเว็บไซต์จะเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากระบบการรายงานผลการดำเนินงาน 
(https://e-budget.jobobec.in.th) กรณีไม่แสดงหมายถึงโรงเรียนไม่เคยได้รับจัดสรรหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่
บันทึกผลการจัดสรร 

 
 
 
 
 
 
 

@ บันทึกคำของบครุภัณฑ ์
 

1. ประวัติการได้รับจัดสรร 
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 ทะเบียนครุภัณฑ์ เว็บไซต์จะแสดงรายการครุภัณฑ์ สำหรับโรงเรียนใช้ในการจัดตั้งงบประมาณ โดย
รายการครุภัณฑ์ที่แสดงเป็นรายการที่โรงเรียนสามารถเลือกจัดตั้งในทุกรายการ (จำนวนรายการที่โรงเรียนจัดตั้งได้จะเป็นไป
ตามแต่ละสำนักงานเขตพื้นท่ีการศีกษากำหนด) 

 
 
 

 
 

 3.1 คลิกปุ่มคำสั่ง เพิ่มคำขอครภุณัฑ์หลัก เว็บไซต์จะแสดงหน้าแรกของการเพิ่มคำขอ โดยให้ป้อนข้อมูล
เรียงตามลำดับความสำคัญ สำคญัมากให้ป้อนเป็นรายการแรก 

 
  1) เลือกประเภทครุภณัฑ ์
  2) เลือกรายการครุภณัฑ ์
  3) ป้อนจำนวนท่ีต้องการ 
  4) ป้อนเกณฑ์/ความจำเป็นควรมขีองรายการครภุัณฑ์ท่ีจัดตั้ง 
  5) ป้อนจำนวนท่ีโรงเรียนมีแล้วของรายการครุภณัฑ์ที่จัดตั้ง 
  6) คลิกเลือกเงื่อนไขการขอ 

 3.2 คลิกปุ่มคำสั่ง บันทึกข้อมูล เว็บไซต์จะให้ตรวจสอบ หากยืนยันให้คลิกปุ่มคำสั่ง ตกลง เว็บไซต์จะ
บันทึกข้อมูลในระบบแล้วกลับหน้าเพิ่มข้อมูล Step I อีกครั้ง กรณีรายการครุภัณฑ์ที่ไม่ระบุ (เลือกรายการ) 

 

 

3. การเพิ่มคำขอครุภัณฑ์หลัก 

2. ทะเบียนครุภัณฑ์ 
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 3.3 กรณีผู้ใช้เลือกครุภณัฑ์การศึกษา โดยที่รายการครุภณัฑ์ระบุ (เลอืกรายการ) ดังตัวอย่างดา้นล่าง 

 
 
เมื่อคลิกปุ่มคำสั่ง บันทึกข้อมูล เว็บไซต์จะให้ตรวจสอบ หากยืนยันให้คลิกปุ่มคำสั่ง ตกลง เว็บไซต์จะบันทึกข้อมูล จากนั้น
เว็บไซต์จะแสดงข้อความแจ้งเพื่อทราบเตือนผู้ใช้ เนื่องจากคำขอครุภัณฑ์ยังไม่สมบูรณ์  

 
 

เมื่อผู้คลิกปุ่มคำสั่ง < รับทราบการแจ้งเตือน เว็บไซต์จะกลับหน้าเพิ่มข้อมูล Step I อีกครั้ง โดยรายการครุภัณฑ์ที่ไม่สมบูรณ์ 
เว็บไซต์จะแสดงแถบสีแดงอ่อน ผู้ใช้ต้องบันทึกรายการครุภัณฑ์ย่อยในเมนูที่ 2 ให้งบประมาณครบตามรายการค่าครุภณัฑห์ลกั 

 
 
 
 
 
 4.1 คลิกปุ่มคำสั่ง บันทึกรายการครุภัณฑ์ย่อย เว็บไซต์จะแสดงหน้าแรกของการบันทึกรายการครุภัณฑ์
ย่อย ให้ผู้ใช้บันทึกรายการโดยคลิกปุ่มคำสั่ง เพิ่ม/แก้ไข/ลบ ในสดมภ์ครุภัณฑ์ย่อย ให้ตรงกับแถวรายการครุภัณฑ์หลักที่
ต้องการบันทึก 

 
 
 
 
 

4. การบันทึกรายการครุภัณฑ์ย่อย 
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 4.2 คลิกปุ่มคำสั่ง เพ่ิม/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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 5.1 การทำงานในเมนูลบครภุัณฑห์ลัก เว็บไซต์จะแสดงผลของการบันทึกคำขอจัดตั้งงบประมาณของ
โรงเรียน ใหผู้้ใช้คลิกปุ่มคำสั่ง เลือกลบ ในสดมภล์บ ให้ตรงกับแถวรายการครภุณัฑ์หลักท่ีต้องการลบ 
 

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

 
 
 

 
 6.1 การทำงานในเมนูแสดงผล เว็บไซต์จะแสดงผลของการบันทึกคำขอจัดตั้งงบประมาณของโรงเรียน ใน
กรณีของรายการครุภัณฑ์ที ่ระบุ (เลือกรายการ) หากผู้ใช้ยังไม่บันทึกรายการครุภัณฑ์ย่อย ถือว่าเป็นคำขอไม่สมบูรณ์ 
(สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจะไม่ได้รับคำขอในรายการที่ไม่สมบูรณ์) 

 
 
 
 
 
 

6. แสดงผล 

5. ลบคำขอครุภัณฑ์หลัก 
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 6.2 กรณีบันทึกคำขอจัดตั้งงบประมาณของโรงเรียน ในรายการครุภัณฑ์ที่ระบุ (เลือกรายการ) สมบูรณ์ 
ปุ่มคำสั่งจะเปลี่ยนจาก คำขอไม่สมบูรณ์ เป็น แสดง ซึ่งผู้ใช้สามารถคลิกดูรายละเอียดรายการครุภัณฑ์ย่อย ของรายการ
ครุภัณฑ์นั้น ๆ ได้ 

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

 
 
โดยผู้ใช้ต้องปรับการจดัรูปแบบหน้ากระดาษ*ให้เหมาะสมกับแบบรายงาน โดยกำหนด ดังนี ้
 แบบ 3-1 จัดรูปแบบหน้ากระดาษเป็น แนวนอน 
 แบบ 3-2 จัดรูปแบบหน้ากระดาษเป็น แนวนอน 
 แบบ 3-3 จัดรูปแบบหน้ากระดาษเป็น แนวตั้ง 

*(สามารถศึกษาวิธีการจัดรูปแบบหน้ากระดาษไดจ้ากท้ายเอกสารฉบับนี้) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. พิมพ์รายงาน 
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 เมนู บันทึกคำของบสิ่งก่อสร้าง สำหรับผู้ใช้บันทึกคำขอตั้งงบประมาณค่าสิ่งก่อสร้าง (สร้างใหม่และ
ซ่อมแซม/ปรับปรุง) ตามกรอบจำนวนรายการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำหนดเข้าสู่ระบบ โดยมีเมนูการทำงานย่อย
จำนวน 6 เมนู ประกอบด้วย 

 
 1. ประวัติการไดร้ับจัดสรร สำหรบัแสดงข้อมูลผลการได้รับจัดสรรสิง่ก่อสร้างของโรงเรียน กรณไีม่แสดง
หมายถึง โรงเรียนไม่เคยไดร้ับจัดสรรหรือสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาไม่บันทึกผลการจัดสรร 
 2. มาตรฐานควรมี สำหรับแสดงข้อมูลพื้นฐานและรายการสิ่งก่อสร้างควรมีตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 3. ทะเบียนสิ่งก่อสร้าง สำหรับผู้ใช้บันทึกตรวจสอบรายการสิ่งก่อสร้างที่โรงเรยีนสามารถเลือกได้ 
 4. เพิ่มคำขอสิ่งก่อสร้าง สำหรับผู้ใช้บันทึกคำขอตั้งงบประมาณรายการสิ่งก่อสร้างเข้าสู่ระบบ 
 5. ลบคำขอสิ่งก่อสร้าง สำหรับลบรายการสิ่งก่อสร้างออกจากระบบ 
 6. แสดงผล/พิมพ์รายงาน สำหรับแสดงผลคำขอตั้ง และผู้ใช้พิมพ์รายงานส่งสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
นอกจากน้ี เว็บไซตไ์ด้อธิบายวิธีการขั้นตอนการขอจัดตั้งงบประมาณ ให้ผู้ใช้ดำเนินการตาม 5 ข้อดังกล่าว ในกรณีที่โรงเรยีน
ไม่ได้ยืนยันข้อมลูสิ่งก่อสร้างในระบบ B-OBEC จะไม่สามารถจดัตั้งงบประมาณรายการสิ่งก่อสรา้งได ้

 

 
 

 
 
 ประวัติการได้รับจัดสรร เว็บไซต์จะแสดงข้อมูลผลการได้รับจัดสรรสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนจากที่ผ่านมา
โดยจะแสดงสถานะการรายงานผลการดำเนินงาน โดยเว็บไซต์จะเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากระบบการรายงานผลการดำเนินงาน 
(https://e-budget.jobobec.in.th) กรณีไม่แสดงหมายถึงโรงเรียนไม่เคยได้รับจัดสรรหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่
บันทึกผลการจัดสรร 

 
 
 

@ บันทึกคำของบสิ่งก่อสร้าง 

1. ประวัติการได้รับจัดสรร 
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 มาตรฐานควรมี เว็บไซตจ์ะแสดงข้อมูลพื้นฐานการจดัชั้นเรียนของโรงเรียนและการคำนวณห้องเรยีน
มาตรฐานตามเกณฑ์ ดังนี ้
 2.1 ระดับอนุบาล คดิจำนวนนักเรยีน 30 คน : ห้อง ในแต่ละระดับช้ัน และหากมเีศษปัดเพิม่ ได้อีก 1 
ห้อง 
 2.2 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ ป.ว.ช. คิดจำนวนนักเรียน 40 คน : ห้อง ในแต่ละระดับชั้น 
และหากมีเศษปัดเพิ่มได้อีก 1 ห้อง (โดยไม่นำแผนการเรียนมาแยกคำนวณ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. มาตรฐานควรมี 
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 ทะเบียนสิ่งก่อสร้าง เว็บไซต์จะแสดงรายการสิ่งก่อสร้าง สำหรับโรงเรียนใช้ในการจัดตั้งงบประมาณ โดย
รายการสิ่งก่อสร้างที่แสดงเป็นรายการที่โรงเรียนสามารถเลือกจัดตั้งในทุกรายการแต่ทั้งนี้จะต้องพิจารณาความขาดแคลนตาม
เกณฑ์มาตรฐานประกอบการขอจัดตั้ง และแจ้งจำนวนรายการที่โรงเรียนสามารถจัดตั้งได้ (จำนวนรายการที่โรงเรียนจัดตั้งได้
เป็นไปตามที่สำนักงานเขตพื้นท่ีการศีกษากำหนด) 

 
 

นอกจากนี้ผู้ใช้สามารถศึกษารายละเอียดของสิ่งก่อสร้างและภาพถ่ายสิ่งก่อสร้างได้ โดยการคลิกปุ่มคำสั่ง แสดง... ในสดมภ์
ภาพแบบให้ตรงกับรายการสิ่งก่อสร้างที่ต้อง 

 
รายละเอียดของสิ่งก่อสร้างและภาพถ่ายสิ่งก่อสร้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ทะเบียนสิ่งก่อสร้าง 
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 4.1 คลิกปุ่มคำสั่ง เพิ่มคำขอสิ่งก่อสร้าง เว็บไซต์จะแสดงหน้าแรกของการเพิ่มคำขอใน Step ที่ 1 โดยให้
ป้อนข้อมูลเรียงตามลำดับความสำคัญ สำคัญมากให้ป้อนเป็นรายการแรก 

 
 
  1) คลิกเลือกประเภทสิ่งก่อสร้าง 
  2) คลิกเลือกรายการสิ่งก่อร้าง 
  3) คลิกปุ่มคำสั่ง Step ต่อไป 
 
 4.2 เว็บไซตจ์ะแสดงหน้าให้ผู้ใช้ป้อนข้อมูลประกอบคำขอตั้งงบประมาณ 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 

 
 
 
 
 

4. เพิ่มคำขอสิ่งก่อสร้าง 
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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 และรางระบายน้ำที่มีอยู่แล้ว ความจำเป็นควรมี และคลิก
เลือกเงื่อนไขการขอ 

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

 
 
 5.2 เว็บไซต์จะแสดงข้อมูลที่ต้องการลบเพื่อให้ผู้ใช้ตรวจสอบ หากต้องการลบคลิกปุ่มคำสั่ง ยืนยันการลบ 
เว็บไซต์จะลบข้อมูลตามต้องการ โดยผู้ใช้สามารถจัดตั้งคำของบประมาณทดแทนในลำดับท่ีลบไปได้ 

 
 
 
 
 
 6.1 แสดงผล เว็บไซตจ์ะแสดงผลการจัดตั้งงบประมาณรายการสิ่งก่อสร้างที่ผู้ใช้บันทึกเข้าสูร่ะบบ 

 
 

 6.2 พิมพ์รายงาน  
  1) ให้ผู้ใช้พิมพ์แบบคำขอตั้งงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ปุ่มคำสั่ง พิมพ์แบบสรุปคำขอจัดต้ัง
พร้อมลงนามรับรองในแบบสรุป 
  2) ให้ผู้ใช้พิมพ์ข้อมูลประกอบคำขอตั้งงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ปุ่มคำสั่ง  
พิมพ์ข้อมูลพื้นฐานประกอบ พร้อมลงนามรับรอง 
 
โดยผู้ใช้ต้องปรับการจดัรูปแบบหน้ากระดาษ*ให้เหมาะสมกับแบบรายงาน โดยกำหนด ดังนี ้
 แบบสรุปคำขอจดัตั้ง จัดรูปแบบหน้ากระดาษเป็น แนวนอน 
 แบบข้อมูลพื้นฐานประกอบ จัดรูปแบบหน้ากระดาษเป็น แนวนอน 

*(สามารถศึกษาวิธีการจัดรูปแบบหน้ากระดาษไดจ้ากท้ายเอกสารฉบับนี้) 
 
 

5. ลบคำขอสิ่งก่อสร้าง 

6. แสดงผล/พิมพ์รายงาน 
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 เมนู บันทึกคำของบอาคารผูกพัน สำหรับผู้ใช้บันทึกคำขอตั้งงบประมาณค่าสิ่งก่อสร้าง อาคารขนาดใหญ่ 
ผูกพันอย่างน้อย 2 ปีงบประมาณ จำนวน 1 หลัง โดยมีเมนูการทำงานย่อยจำนวน 5 เมนู ประกอบด้วย 

 
 1. ทะเบียนสิ่งก่อสร้าง สำหรับผู้ใช้บันทึกตรวจสอบรายการสิ่งก่อสร้างที่โรงเรยีนสามารถเลือกได้ 
 2. มาตรฐานควรมี สำหรับแสดงข้อมูลพื้นฐานและรายการสิ่งก่อสร้างควรมีตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 3. เพิ่มคำขออาคารผูกพัน สำหรับผู้ใช้บันทึกคำขอตั้งงบประมาณรายการสิ่งก่อสร้างเข้าสู่ระบบ 
 4. ลบคำขออาคารผูกพัน สำหรับลบรายการสิ่งก่อสร้างออกจากระบบ 
 5. แสดงผล/พิมพ์รายงาน สำหรับแสดงผลคำขอตั้ง และผู้ใช้พิมพ์รายงานส่งสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
นอกจากน้ี เว็บไซตไ์ด้อธิบายวิธีการขั้นตอนการขอจัดตั้งงบประมาณ ให้ผู้ใช้ดำเนินการตาม 5 ข้อดังกล่าว ในกรณีที่โรงเรยีน
ไม่ได้ยืนยันข้อมลูสิ่งก่อสร้างในระบบ B-OBEC จะไม่สามารถจดัตั้งงบประมาณรายการสิ่งก่อสรา้งได ้

 

 
 
 
 
 ทะเบียนสิ่งก่อสร้าง เว็บไซต์จะแสดงรายการสิ่งก่อสร้าง สำหรับโรงเรียนใช้ในการจัดตั้งงบประมาณ โดย
รายการสิ่งก่อสร้างที่แสดงเป็นรายการที่โรงเรียนสามารถเลือกจัดตั้งในทุกรายการแต่ทั้งนี้จะต้องพิจารณาความขาดแคลนตาม
เกณฑ์มาตรฐานประกอบการขอจัดตั้ง 

 
นอกจากนี้ผู้ใช้สามารถศึกษารายละเอียดของสิ่งก่อสร้างและภาพถ่ายสิ่งก่อสร้างได้ โดยการคลิกปุ่มคำสั่ง แสดง... ในสดมภ์
ภาพแบบให้ตรงกับรายการสิ่งก่อสร้างที่ต้องการ 
 
 
 

@ บันทึกคำของบอาคารผกูพนั 

1. ทะเบียนสิ่งก่อสร้าง 
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 มาตรฐานควรมี เว็บไซตจ์ะแสดงข้อมูลพื้นฐานการจดัชั้นเรียนของโรงเรียนและสิ่งก่อสร้างควรมตีามเกณฑ์
มาตรฐานสำหรับอาคารขนาดใหญ่ 

 
 
 
 
 
 คลิกปุ่มคำสั่ง เพิ่มคำขอสิ่งก่อสร้าง เว็บไซต์จะแสดงหน้าแรกของการเพิ่มคำขอใน Step ที ่1  

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

2. มาตรฐานควรมี 

3. เพิ่มคำขออาคารผูกพัน 
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 3.1 กรณีเลือกอาคารเรียนแบบมาตรฐาน 

 
 
  1) ป้อนข้อมูลอาคารเรยีนที่มีแล้ว 

 
โดยจะต้องป้อนข้อมูลจำนวนห้องเรียนให้เท่ากับจำนวนทีไ่ด้ป้อนไว้ใน Step 1 แล้วคลิกปุ่มคำสั่ง ต่อ Step III 
 
  2) เลือกแบบอาคารเรียนและป้อนข้อมูลประกอบให้ครบถ้วน แล้วคลิกปุ่มคำสั่ง บันทึกข้อมูล 
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 3.2 กรณีเลือกอาคารเรียนแบบพิเศษ 

 
 
  1) ป้อนข้อมูลอาคารเรยีนที่มีแล้ว 

 
โดยจะต้องป้อนข้อมูลจำนวนห้องเรียนให้เท่ากับจำนวนท่ีได้ป้อนไว้ใน Step 1 แล้วคลิกปุ่มคำสั่ง ต่อ Step III 
 
  2) ป้อนข้อมูลพื้นฐานท่ีมีแล้ว และข้อมูลคำขอตามแบบแปลน เงื่อนไข และ Factor f ให้ครบถ้วน 
แล้วคลิกปุม่คำสั่ง บันทกึข้อมูล 
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 3.3 กรณีเลือกอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ 

 
 
  1) ป้อนข้อมูลอาคารอเนกประสงค์ที่มีแล้ว 

 
โดยจะต้องป้อนข้อมูลจำนวนอาคารอเนกประสงค์ให้เท่ากับจำนวนที่ได้ป้อนไว้ใน Step 1 แล้วคลิกปุม่คำสั่ง ต่อ Step III 
 
  2) ป้อนข้อมูลพื้นฐานท่ีมีแล้ว และข้อมูลคำขอตามแบบแปลน เงื่อนไข และ Factor f ให้ครบถ้วน 
แล้วคลิกปุม่คำสั่ง บันทกึข้อมูล 
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 4.1 คลิกปุ่มคำสั่ง ลบคำขอสิ่งก่อสร้าง เว็บไซต์จะแสดงหน้าแรกของการลบคำขอสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้ผู้ใช้
คลิกปุ่มคำสั่ง เลือกลบ ในสดมภ์ลบ ให้ตรงการแถวรายการสิ่งก่อสร้างที่ต้องการลบ  
 

 
 
 4.2 เว็บไซต์จะแสดงข้อมูลที่ต้องการลบเพื่อให้ผู้ใช้ตรวจสอบ หากต้องการลบคลิกปุ่มคำสั่ง ยืนยันการลบ 
เว็บไซต์จะลบข้อมูลตามต้องการ  

 
 
 
 
 

 5.1 แสดงผล เว็บไซตจ์ะแสดงผลการจัดตั้งงบประมาณรายการสิ่งก่อสร้างที่ผู้ใช้บันทึกเข้าสูร่ะบบ 

 
 

 6.2 พิมพ์รายงาน  
  1) ให้ผู้ใช้พิมพ์แบบคำขอตั้งงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ปุ่มคำสั่ง พิมพ์แบบคำขอจัดต้ัง
พร้อมลงนามรับรองในแบบสรุป 
  2) ให้ผู้ใช้พิมพ์ข้อมูลประกอบคำขอตั้งงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ปุ่มคำสั่ง  
พิมพ์ข้อมูลพื้นฐานประกอบ พร้อมลงนามรับรอง 
 
โดยผู้ใช้ต้องปรับการจดัรูปแบบหน้ากระดาษ* ให้เหมาะสมกับแบบรายงาน โดยกำหนด ดังน้ี 
 แบบคำขอจัดตั้ง จัดรูปแบบหน้ากระดาษเป็น แนวนอน 
 แบบข้อมูลพื้นฐานประกอบ จัดรูปแบบหน้ากระดาษเป็น แนวนอน 

*(สามารถศึกษาวิธีการจัดรูปแบบหน้ากระดาษไดจ้ากท้ายเอกสารฉบับนี้) 
 
 
 

 

4. ลบคำขออาคารผูกพัน 

5. แสดงผล/พิมพ์รายงาน 
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 เมื่อผู้ใช้ต้องการพิมพ์รายงานออกทางเครื่องพิมพ์ (Printer) ให้ผู้ใช้คลิกปุ่มคำสั่ง พิมพ์รายงาน เว็บไซตจ์ะ
แสดงหน้าพิมพ์รายงาน  
 1. กรณีจัดรูปแบบหน้ากระดาษเปน็ แนวนอน 

 
ให้ผู้ใช้คลิกเลือกรูปแบบเป็น แนวนอน จากนั้นคลิกปุ่มคำสั่ง พิมพ์ เพื่อพิมพ์รายงานออกทางเครื่องพิมพ์ 
 
 2. กรณีจัดรูปแบบหน้ากระดาษเปน็ แนวตั้ง 

 
ให้ผู้ใช้คลิกเลือกรูปแบบเป็น แนวต้ัง จากนั้นคลิกปุ่มคำสั่ง พิมพ์ เพื่อพิมพ์รายงานออกทางเครื่องพิมพ์ 
 

@ การจัดรูปแบบหน้ากระดาษ  
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1. ครุภัณฑ์การศึกษา รายการ (เลือกรายการ) ให้ป้อนงบประมาณที่โรงเรียนจดัตั้ง แตต่้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 ของราคาต่อหน่วยครภุัณฑ์ ระบบจะนำงบประมาณทีโ่รงเรียนจัดตั้งเป็นยอดงบประมาณที่ใช้ไป  

2. รายการสิ่งก่อสร้าง การจดัตั้งงบประมาณของโรงเรียนท่ีมีจำนวนนักเรียน ตั้งแต่ 120 คนลงมา ระบบ
กำหนดให้แนบหนังสือรับรองสถานะโรงเรียนขนาดเล็กเข้าสู่ระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การใช้งานเว็บไซต์ขอจัดตั้งงบประมาณ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

https://budget65.jobobec.in.th 
 

@ สิ่งที่เปลี่ยนแปลง 
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1. ใหผู้้ใช้ตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขช่ือโรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด กรณีที่ข้อมูลในเว็บไซต์ไม่

ถูกต้อง 
2. เว็บไซตไ์ด้ปรบัเปลีย่นช่ือโรงเรยีนตามข้อมลู DMC ณ วันท่ี 18 กรกฎาคม 2563 และจะมีรายชื่อเฉพาะ

โรงเรียนทีม่ีนักเรยีนเท่านั้น โรงเรยีนที่มีนักเรียนเป็นศูนย์จะไม่มีในเว็บไซต ์
3. ข้อมูลจำนวนนักเรียนยึดข้อมลู DMC ณ วันท่ี 18 กรกฎาคม 2563 เป็นรายโรงเรียน กรณีโรงเรียนมา

รวมแต่บันทึกข้อมลูนักเรยีน ในโรงเรียนมารวม (โรงเรียนลูก) เว็บไซต์จะถือว่าเป็นโรงเรยีน 2 โรงเรียนและโรงเรียนหลักจะมี
จำนวนนักเรียนตาม DMC ที่รายงานเท่านั้น 

4. เว็บไซตไ์ด้จำแนกโรงเรยีนออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 
 4.1 โรงเรียนคณุภาพประจำตำบล 
 4.2 โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริฯ/โรงเรียนเฉลิมพระเกียรตฯิ  
 4.3 โรงเรียนในเขตพื้นท่ีสูงและถิน่ทุรกันดาร 
 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 ผู้ใช้จะต้องจัดเรียงรายการทั้งก่อสร้างใหม่และปรับปรุงซ่อมแซมไว้ด้วยกัน 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 

     โรงเรียนที่ระบุพิกัด (Latitude และ Longitude) ถูกต้อง แต่ไม่ยืนยันข้อมูลสิ ่งก่อสร้างในระบบ  
B-OBEC จะไม่สามารถจัดตั้งงบประมาณรายการค่าสิ่งก่อสร้าง (จัดตั้งครุภัณฑ์ได้) 

 
 
 
 

@ ทำความเข้าใจก่อนการเริ่มต้นใช้งาน 
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สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ โดยใช้ Username และ Password ที่ได้ลงทะเบียนไว้  
 
 
 
 
  เมื่อผู้ใช้ Login เข้าสู่เว็บไซตส์ำเรจ็ เว็บไซตจ์ะแสดงหน้าหลักการทำงาน สำหรับในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ได้จัดกลุ่มการทำงานไว้ 5 เมนูหลัก 

  
 1. งานทะเบียน 
 2. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 3. โรงเรียนทั่วไป/พื้นท่ีสูงฯ 
 4. โรงเรียนพระราชดำรฯิ 
 5. โปรดอ่าน... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@ การเข้าสู่ระบบ 

 

@ หน้าหลักการทำงาน 
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 เมนูหลักที่ 1 งานทะเบียน สำหรับผู้ใช้จัดการงานทะเบียน ซึ่งประกอบด้วยเมนูการทำงานทั้งสิ้น 6 เมนู
ย่อย ประกอบด้วย 

  
 

 1.1 ทะเบียนโรงเรยีน สำหรับผู้ใช้แก้ไขช่ือโรงเรียน ตำบล อำเภอ จงัหวัด กรณีที่ข้อมูลในเว็บไซต์ไม่
ถูกต้อง 

 1.2 ผู้ใช้งาน สำหรับผู้ใช้เพิ่ม/ลบ/แก้ไขผู้ใช้งาน ซึ่งเว็บไซต์กำหนดให้มี User ได้สำนักงานเขตพื้นท่ีละ 
3 User 

 1.3 ผู้อำนวยการกลุ่ม สำหรับแก้ไขเปลี่ยนแปลงช่ือ/หมายเลขโทรศพัท์ผู้อำนวยการ 
กลุ่มนโยบายและแผน 

 1.4 ทะเบียนครุภณัฑ์ เมนูย่อยนี้จะแสดงรายการครุภณัฑ์ทีไ่ด้รับการอนุมัติให้ใช้จัดตั้งงบประมาณใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แยกเป็น 2 เมนูย่อย สำหรับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสำหรับสถานศึกษา 

 1.5 ทะเบียนสิ่งก่อสร้าง เมนูย่อยนี้จะแสดงรายการสิ่งก่อสร้างที่ไดร้บัการอนุมัติให้ใช้จัดตั้งงบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามสภาพพื้นที่ท่ีตั้งของจังหวัดพื้นท่ีหรือบริเวณที่ไดร้ับผลกระทบจากแผ่นดินไหว พื้นที่หรือ
บริเวณทีเ่ป็นดินอ่อนอาจได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวระยะไกล และพื้นที่หรือบริเวณที่อยู่ใกล้รอยเลื่อนที่อาจได้รับ
ผลกระทบจากแผ่นดินไหว หรือจังหวัดในพื้นที่ปกติ 

 1.6 งบประมาณ  เมนยู่อยนี้จะแสดงกรอบวงเงินงบประมาณและผลการบันทึกข้อมูลของแต่ละ สพท. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@ เมนูหลกัที่ 1 งานทะเบียน 
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 เมนูหลักที่ 2 สำนักงานเขตพ้ืนที่ สำหรับผู้ใช้บันทึกข้อมูลผลการจัดตัง้งบประมาณ ตามกรอบงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร ซึ่งประกอบด้วยเมนูการทำงานท้ังสิ้น 2 เมนูย่อย ประกอบด้วย 

  
 

 2.1 ครุภัณฑ์ สำหรับผู้ใช้จัดตั้งงบประมาณค่าครุภณัฑส์ำหรับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 
 

 2.2 รถโดยสาร 12 ท่ีนั่ง สำหรับผูใ้ช้จัดตั้งงบประมาณค่าครุภณัฑ์สำหรับสำนักงานเขตพื้นท่ีรายการ 
รถโดยสาร ขนาด 12 ท่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@ เมนูหลกัที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

OBCE5360
Textbox

163



 
 
 
 เมนูหลักที่ 3 โรงเรียนทั่วไป/พื้นที่สูง สำหรับผู้ใช้บันทึกข้อมูลผลการจัดตั้งงบประมาณ ตามกรอบ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งประกอบด้วยเมนูการทำงานท้ังสิ้น 3 เมนูย่อย ประกอบด้วย 

  
 
 3.1 ครุภัณฑ์ สำหรับผู้ใช้จัดตั้งงบประมาณค่าครุภณัฑ์ให้กับโรงเรยีนท่ีตั้งในพ้ืนท่ีทั่วไปและโรงเรียนใน

พื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนพื้นที่เกาะ มีเมนูคำสั่งย่อย 5 เมนู 

  
 
 3.2 ก่อสร้าง/ซ่อมแซม สำหรับผู้ใช้จัดตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างใหม่และคา่ปรับปรุงซ่อมแซมให้กับ

โรงเรียนทีต่ั้งในพ้ืนท่ีทั่วไปและโรงเรียนในพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนพื้นที่เกาะ มีเมนูคำสัง่ย่อย 6 เมน ู

  
 
 3.3 อาคารผูกพัน สำหรับผู้ใช้จัดตัง้งบประมาณค่าก่อสรา้งใหม่อาคารขนาดใหญ่ที่กำหนดให้ผูกพัน 2 

ปีงบประมาณให้กับโรงเรียนที่ตั้งในพ้ืนท่ีทั่วไปและโรงเรียนในพื้นทีสู่งและถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนพื้นที่เกาะ มีเมนูคำสั่ง
ย่อย 5 เมนู 

  
 

สามารถจัดตั้งได้ 3 ประเภทคือ อาคารเรียนแบบมาตรฐาน อาคารแบบพิเศษ และอาคารสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 
 
 
 
 

@ เมนูหลกัที่ 3 โรงเรียนทั่วไป/พ้ืนที่สูง 
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ดำเนินการเช่นเดียวกับโรงเรยีนทัว่ไป/พื้นที่สูง โดยบันทึกข้อมูลตามที่กลุ่มโรงเรียนได้พิจารณาจัดตั้ง 
ไม่มีกรอบวงเงินงบประมาณของแต่ละ สพท. 

 
 
 
 

คือคู่มือการบันทึกข้อมูลฉบับน้ี 
 
 
 

@ เมนูหลกัที่ 4 โรงเรียนพระราชดำริฯ 

@ เมนูหลกัที่ 5 โปรดอา่น 
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บรรณำนุกรม  
 
ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2556 . แนวทำงกำรบริหำรงบประมำณของส ำนักงำน 

          เขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ.ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน.    

 ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2556. คู่มือกำรวิเครำะห์และจัดท ำประมำณรำคำ. 

            ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน.  

ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2563. คู่มือกำรจัดตั้งงบประมำณ ปี 2565 งบลงทุน 

            ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. 

หนังสือเวยีนกรมบัญชีกลาง ดว่นที่สุด ทีก่ค (กวจ) 0405.2/ว259 ลงวันที ่4 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซ้อมควำม 
       เข้ำใจนิยำมควำมหมำย “งำนก่อสร้ำง” 

หนังสือส านักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่นร 0704/ว68 ลงวันที่  29 เมษายน 2558. เรื่องกำรปรับปรุงหลักกำร 
   จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ . 

หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04002/ว2766 ลงวันที่ 19 กันยายน 2559  

 เรื่อง แนวทำงกำรด ำเนินงำนก ำหนดรำคำมำตรฐำนและคุณลักษณะเฉพำะ(Specification: Spec)  

หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04002/ว4885 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562  

 เรื่อง เกณฑ์ คุณลักษณะเฉพำะครุภัณฑ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

คณะผู้จัดท ำ 
 

ท่ีปรึกษา 
1. นายประจักษ์  สีหราช   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

2. นางนภาพร  แสงนิล รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

3. นายเกรียงศักดิ์  ยอดสาร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

4. นายไพชยา  พิมพ์สารี รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

 

คณะท างาน 
1. นางอุดม  ถาวร ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

2. นางสาวอังคฺริสา  รัตนกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ 

3. นางณัฐกิตติ์  วงค์น้ าโจ้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ 

4. นางสาวสุวลี  สาค า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ  

5. นางดาววรรณ  สินธุบุญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 

6. นางนิธิวดี  วีเกต เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
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